
แถลงขาว 
ผลการดําเนินงานของกรมบังคับคดปีระจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

และแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562  
วันท่ี 19 ตุลาคม 2561  

ณ กลุมจัดการกลางดานลมละลาย (ศูนยบังคับคดีลมละลายสวนหนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรมบังคับคดีไดนํานโยบาย 2 เรง มาใชในการผลักดันทรัพยสินของกรมบังคับคดี ไดแก เรง รัดประชุม
คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย และเรงรัดการประกาศขายทอดตลาด กําหนดเปาหมายการผลักดัน
ทรัพยสิน ปงบประมาณ 2561 จํานวน 110,000 ลานบาท สูงกวาเปาหมายผลักดันในรอบ 3 ปท่ีผานมาใน
อัตรารอยละ 10 ตลอดจนการนําระบบอิเล็กทรอนิกสเขาสนับสนุนการผลักดันทรัพยสินของกรมบังคับคดี จัด
ขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ จัดมหกรรมขายทอดตลาดนอกสถานท่ี และเรงรัดการจัดทําบัญชีรับ – จาย ให
มีประสิทธิภาพ มีผลการดําเนินงานดานตางๆ ดังนี้ 
 
 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรกรมบังคับคดี 

กรอบยุทธศาสตร 
ชาติระยะ 20 ป 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12  

ยุทธศาสตรที่ 2  
การเสริมสราง 
ความเปนธรรม  

ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การเสริมสรางความเข็มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจ และแขงขัน 

ไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การบริหารจัดการในภาครัฐ  

การปองกันการทุจริต ประพฤติ 
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรที่ 10 
ดานการตางประเทศ  
ประเทศเพื่อนบาน 

และภูมิภาค 

แผนการ 
ปฏิรูปประเทศ 

2. ดานการบริหารราชการแผนดิน 3. ดานกฎหมาย 4. ดานกระบวนการยุติธรรม 

5. ดานเศรษฐกิจ 9. ดานสังคม 

ยุทธศาสตร
กระทรวงยุติธรรม การปองกันและปราบปรามยาเสพติด อํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 

การพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

นโยบาย
รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุติธรรม 
5 + 4+ 3 

อํานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา ขจัดความทุกขยาก สรางประชาสามัคคี สงเสริมคนดีสูสังคม 

เรงรัดตานภัยยาเสพติด เรงรัดปราบทุจริต 
คอรรัปชั่น 

คุมครองสิทธิ 
เสรีภาพ คูคุณธรรม สรางกระบวนการยุติธรรมใหยั่งยืน 

สรางการรับรูกฎ - กติกา รวมพัฒนาเครือขายอาสา มุงเดินหนาสามัคคี - ปรองดอง 

ยุทธศาสตร 
ระยะ 20 ป  
กรมบังคับคดี 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 6 
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร 
ระยะ 5 ป  

กรมบังคับคดี 

ยุทธศาสตรที่ 1  
เสริมสรางภาพลักษณองคกรและยกระดับธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ขับเคล่ือนกระบวนการทํางานและบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

ยุทธศาสตรที่ 3  
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทางTH 4.0 

ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ 
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 1. การผลักดันทรัพยสิน  

ผลการผลักดันทรัพยสิน ทรัพยสินท่ีรอการขายของกรมบังคับคดี ไดแก ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง                
หองชุด ซ่ึงมีปริมาณมากกวา 2 แสนลานบาท สําหรับผลการผลักดันทรัพยสินของปงบประมาณพ.ศ. 2561
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560–กันยายน 2561มีผลการผลักดันทรัพยสินรวมจํานวน147,010,951,016บาทคิด
เปนรอยละ 133.65ของเปาหมายจํานวน 110,000 ลานบาท รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการผลักดันทรัพยสิน เดือนตุลาคม 2560–กันยายน 2561ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

เดือน ขายทอดตลาด งดการบังคับคดี ถอนการบังคับคดี รวมผลักดันทรัพยสิน 
คิดเปนรอยละ

ของคาเปาหมาย 
(110,000,000,000) 

ไตรมาสท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 4,560,747,833 1,335,129,237 4,691,667,912 10,587,544,982 

พฤศจิกายน 5,003,211,607 1,411,295,878 4,995,448,657 11,409,956,142 

ธันวาคม 4,063,128,639 892,377,696 5,051,537,210 10,007,043,545 

รวม 13,627,088,079 3,638,802,811 14,738,653,779 32,004,544,669 

ไตรมาสท่ี 2 

มกราคม 5,278,532,133 1,415,148,573 4,254,104,448 10,947,785,154 

กุมภาพันธ 5,444,130,624 1,444,943,768 4,522,595,903 11,411,670,295 

มีนาคม 4,309,876,307 2,030,308,705 6,583,766,441 12,923,951,453 

รวม 15,032,539,064 4,890,401,046 15,360,466,792 35,283,406,902 

ไตรมาสท่ี 3 

เมษายน 4,099,912,208 1,000,982,579 4,480,623,954 9,581,518,741 

พฤษภาคม 5,351,500,682 2,561,150,363 5,701,738,743 13,614,389,788 

มิถุนายน  4,291,625,689 3,019,496,699 5,350,736,904 12,661,859,292 

รวม 13,743,038,579 6,581,629,641 15,533,099,601 35,857,767,821 

ไตรมาสท่ี 4 

กรกฎาคม  5,187,736,970 2,037,742,342 4,921,547,948 12,147,027,260 

สิงหาคม 6,995,397,277 2,637,388,546 5,762,404,029 15,395,189,852 

กันยายน 6,462,208,617 1,530,298,439 8,330,507,456 16,323,014,512 

รวม 18,645,342,864 6,205,429,327 19,014,459,433 43,865,231,624 

รวมท้ังหมด 61,048,008,586 21,316,262,825 64,646,679,605 147,010,951,016 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสิน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2561 

เดือน 
ผลการผลักดันทรัพยสิน (บาท) 

ปงบประมาณ 2560 (บาท) ปงบประมาณ 2561 (บาท) 

ไตรมาสท่ี 1 
ตุลาคม 2560 11,519,541,528 10,587,544,982 

พฤศจิกายน 2560  9,063,498,821 11,409,956,142 

ธันวาคม 2560 9,386,285,275 10,007,043,545 

รวม 29,969,325,624 32,004,544,669 

ไตรมาสที่ 2 

มกราคม 2561 10,588,615,023 10,947,785,154 

กุมภาพันธ 2561 9,066,895,668 11,411,670,295 

มีนาคม 2561 12,093,775,654 12,923,951,453 

รวม 31,749,286,345 35,283,406,902 

ไตรมาสที่ 3 

เมษายน 2561 10,790,941,738 9,581,518,741 

พฤษภาคม 2561 11,391,349,633 13,614,389,788 

มิถุนายน 2561 11,670,505,300 12,661,859,292 

รวม 33,852,796,671 35,857,767,821 

ไตรมาสที่ 4 

กรกฎาคม 2561 9,414,042,941 12,147,027,260 

สิงหาคม 2561 11,735,971,141 15,395,189,852 

กันยายน 2561 12,322,496,840 16,323,014,512 

รวม 33,472,510,922 43,865,231,624 
รวมทั้งหมด 129,043,919,560 147,010,951,016 

เม่ือเปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สูงกวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ในอัตรารอยละ 13.92  

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสินในพ้ืนท่ีจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ระหวางปงบประมาณพ.ศ.2560– 2561 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ 2561 

ปงบประมาณ 
2560 รอยละ 

ขาย งดการบังคับคด ี ถอนการบังคับคดี ผลักดันทรัพยสิน ผลักดันทรัพยสิน 

สระแกว 90,378,863 54,316,461 92,772,459 237,467,783 202,832,463 17.08 

สงขลา 1,236,926,231 365,186,467 1,843,820,474 3,445,933,172 2,516,241,563 36.95 
ตราด 67,280,339 222,118,430 208,663,014 498,061,783 460,451,808 8.17 

หนองคาย 180,224,207 21,583,165 421,764,548 623,571,920 307,214,209 102.98 
มุกดาหาร 47,010,589 29,694,942 189,372,498 266,078,028 150,952,536 76.27 

ตาก 221,491,253 75,384,411 194,131,031 491,006,695 221,383,442 121.79 

รวม 1,843,311,480 768,283,877 2,950,524,024 5,562,119,381 3,859,076,021 44.13 

เม่ือเปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสินในพ้ืนท่ีจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ ระหวาง ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 กับ พ.ศ. 2560 พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สูงกวาป พ.ศ. 2560 คิดเปนรอยละ 44.13 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสินในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใตเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561   
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2561 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ 2561 

ปงบประมาณ 
2560 รอยละ 

ขาย งดการบังคับคด ี ถอนการบังคับคดี ผลักดันทรัพยสิน ผลักดันทรัพยสิน 

สงขลา 1,236,926,213 365,186,467 1,843,820,474 3,445,933,172 2,516,241,563 36.95 

ปตตานี 29,711,340 47,720,110 76,521,828 153,953,277 89,787,300 71.46 

ยะลา 107,359,213 85,251,121 90,532,159 283,142,493 220,392,161 28.47 

นราธิวาส 53,130,356 42,570,534 70,189,678 165,890,567 106,016,980 56.48 

รวม 1,427,127,139 540,728,231 2,081,064,140 4,048,919,509 2,932,438,004 38.07 

เม่ือเปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสินในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ.2561 กับ พ.ศ.2560 
พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สูงกวา คิดเปนรอยละ 38.07 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสินในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ (EEC) จังหวัดภาคตะวันออก             
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 กับ พ.ศ. 2560 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ 2561 

ปงบประมาณ 
2560 รอยละ 

ขาย งดการบังคับคด ี ถอนการบังคับคดี ผลักดันทรัพยสิน ผลักดันทรัพยสิน 

ฉะเชิงเทรา 559,484,366 394,479,860 670,804,528 1,624,768,754 1,308,076,060 24.21 

ระยอง 1,126,171,180 945,900,326 511,677,460 2,583,748,965 3,031,457,807 -14.77 

ชลบุรี 2,700,905,501 281,148,179 2,937,647,327 5,919,701,007 4,401,964,679 34.48 

รวม 4,386,561,047 1,621,528,364 4,120,129,314 10,128,218,726 8,741,498,546 15.86 

เม่ือเปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสินในพ้ืนท่ี ระเบียงเศรษฐกิจ ( EEC) จังหวัดภาคตะวันออก             
ปงบประมาณพ.ศ.2561กับ พ.ศ.2560 พบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สูงกวา คิดเปนรอยละ 15.86 

   

  กรมบังคับคดมีีทรัพยสินรอการขายทอดตลาด ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 2561 รวมจํานวน 143,069คดรีวม

ราคาประเมินเปนจํานวน 244,192,634,075.49โดยแยกประเภททรัพยไดเปน 1.) ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง

จํานวน 84,356 คดี ราคาประเมิน 109,678,132,932.94 บาท คิดเปนรอยละ 44.91 ของราคาประเมิน

รวมท้ังหมด 2.) ท่ีดินวางเปลา  จํานวน 46,135 คดี ราคาประเมิน 100,929,450,660.75 บาท คิดเปน

รอยละ 41.33 ของ ราคาประเมินรวมท้ังหมด และ 3.) หองชุด จํานวน 12,578 คดี ราคาประเมิน 

33,585,050,481.80บาท คิดเปนรอยละ 13.75 ของคดีท้ังหมด รายละเอียดตามตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 แสดงทรัพยสินรอการขาย 
 

ประเภททรัพย ราคาประเมินรวม (บาท) จํานวน (คดี) 

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 109,678,132,932.94 84,356 

ท่ีดินวางเปลา 100,929,450,660.75 46,135 

หองชุด 33,585,050,481.80 12,578 

ผลรวมท้ังหมด 244,192,634,075.49 143,069 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  กรมบังคับคดีไดดําเนินการเชิงรุกในหลายๆ รูปแบบ ไดแก การขาย

ทอดตลาดในวันหยุดราชการ การจัดกิจกรรมมหกรรมการขายทอดตลาดนอกสถานท่ี ท้ังในสวนกลางและสวน

ภูมิภาคท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบการ สงคําสั่งซ้ือผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Offering Auction) 

โดยจัดใหมีการขายทอดตลาดผานระบบอิเล็กทรอนิกสในวันอาทิตยของทุกสัปดาห สําหรับทรัพยรอการขายใน

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม นครราชสีมา ขอนแกน และสงขลา เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนใน

จังหวัดดังกลาวท่ีสนใจเขารวมประมูลโดยไมตองเดินทางไปยังสํานักงานบังคับคดีในจังหวัดนั้นเพ่ือเขารวม

ประมูล ซ้ือทรัพยสิน นอกจากนี้ยังไดใชการประชาสัมพันธดวยสื่อท่ีเขาใจงายเพ่ือใหรายละเอียดและแนะนํา

ข้ันตอนการขายทอดตลาด เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีไดอยางท่ัวถึง 

การจัดขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ(วันเสาร) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนท่ีทํางาน
ประจําไดมีโอกาสเขารวมประมูลทรัพยไดและเพ่ิมฐานของผูสนใจเขารวมการประมูลใหมากข้ึน โดย
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ จํานวน 110 แหง คิดเปนรอยละ 94.01 ของจํานวนสํานักงานบังคับคดี ท้ังหมด
และตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน   2561 สามารถขายทอดตลาดไดเปนเงินจํานวน
6,361,929,283.11บาทราคาประเมิน8,088,800,652.73คิดเปนรอยละ 78.65 ของราคาประเมิน 

มหกรรมขายทอดตลาดทรัพยสิน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

มหกรรม ขายได รายการ ราคาประเมิน ราคาท่ีขายได 

คิดเปน 
รอยละ 

ของราคา
ประเมิน 

1. มหกรรมขายทอดตลาดโครงการของขวัญปใหม ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ ์
นัดท่ี 1 69 71 226,023,863.43 322,427,000.00 142.65 
นัดท่ี 2 28 31 133,751,040.45 145,863,000.00 109.06 
นัดท่ี 3 11 12 395,347,601.45 985,980,000.00 249.40 
นัดท่ี 4 32 32 76,834,723.50 73,106,000.00 95.15 

รวมขายได 140 146 831,957,228.83 1,527,376,000 183.59 
2. มหกรรมขายทอดตลาดพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดภาคตะวันออก (EEC) 

นัดท่ี 1 176  - 219,714,384.50 305,043,000.00 138.84 
นัดท่ี 2 37  - 93,665,260.37 133,634,000 142.67 
นัดท่ี 3 113  - 222,372,181.60 213,349,000.00 95.94 
นัดท่ี 4 26  - 64,272,367.00 49,553,000.00 77.10 

รวมขายได 352  - 600,024,193.47 701,579,000 116.93 
3. มหกรรมขายทอดตลาดในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาปตตานียะลาสตูลตรัง และจังหวัดพัทลุง 

นัดท่ี 1 86 96 76,219,400.50 79,574,000.00 104.40 
นัดท่ี 2 27 - 67,608,617.80 63,452,000.00 93.85 

รวมขายได 113 96 143,828,018.3 143,026,000 99.44 
4. มหกรรมขายทอดตลาดทรัพยสินในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี 

รวมขายได 100 102 366,221,506.10 518,876,000.00 41.69 
5. ขายทอดตลาดดวยวิธีการเสนอราคาผานระบบอิเล็กทรอนิกสe - Offering Auction ทุกวันอาทิตย 

นัดท่ี 1 19 8 7,349,852.00 9,895,000.00 34.63 
นัดท่ี 2 26 27 39,648,439.50   60,220,000.00  52 
นัดท่ี 3 7 7 5,231,091.25 8,291,000.00 58.50 
นัดท่ี 4 12 12 23,636,064.00 22,680,000.00 104.01 

รวมขายได 64 54 36,217,007.25 40,866,000.00 18.84 

callto:6,361,929,283.11
callto:8,088,800,652.73
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ท้ังนี้ กรมบังคับคดี ไดจัดสรรงบประมาณการจัดมหกรรมขายทอดตลาดใหสํานักงานบังคับคดีจํานวน 

23 จังหวัด ซ่ึงตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 –  30 มิถุนายน  2561 ราคาประเมิน 2,733,470,797.63 บาท 

ราคาขายได2,773,468,107.00บาท คิดเปนรอยละ 101.46 ของราคาประเมิน  

 

 วิเคราะหพฤติกรรมผูซ้ือจากขอมูลการขายทอดตลาด 

  กรมบังคับคดี  ไดดําเนินการวิเคราะหพฤติกรรมผูซ้ือจากขอมูลการขายทอดตลาดโดยแบง
ประเภททรัพยออกเปน 3 ประเภท คือ ท่ีดินวางเปลา ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง และหองชุดโดยเปนการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมบังคับคดีท้ังหมด ซ่ึงมีขอมูล
จํานวน 41,086 รายการ มีผลการวิเคราะห ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลในแตละปงบประมาณ ประเภททรัพย พ้ืนท่ีของทรัพย การกลับมา 
ซ้ือทรัพยซํ้า การซ้ือทรัพยในวันทําการราชการ และนอกวันราชการ  
  1.1 การวิเคราะหขอมูลผลการขายทอดตลาดตั้งแตปงบประมาณ 2549  – เดือนสิงหาคม 
2561 โดยเริ่มมีการเก็บขอมูลการขายทอดตลาดตั้งแตปงบประมาณ 2556  – เดือนสิงหาคม 2561 แตใน 
ปงบประมาณ 2556 เปนการทดลองใชโปรแกรม จึงพบวาตั้งแตปงบประมาณ 2557 - เดือนสิงหาคม 
2561 มีการขายทอดตลาดไดเพ่ิมข้ึนในทุกๆป โดยเพ่ิมข้ึนแตละปเฉลี่ยรอยละ 69.40 รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 ผลการขายทอดตลาดตั้งแตปงบประมาณ 2549 – เดือนสิงหาคม 2561 

ปงบประมาณ ผลการขายทอดตลาด ปงบประมาณ ผลการขายทอดตลาด 

2549 3  2556 211  

2550 4  2557 2,354  

2551 11  2558 6,306  

2552 8  2559 6,845  

2553 4  2560 9,835  

2554 7  2561 15,488  

2555 10  รวม 41,086 
 

 
ที่มา :คํานวณจากขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมบังคับคดีทั้งหมด ซ่ึงมีขอมูลจํานวน 41,086 รายการ 
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1.2 การวิเคราะหขอมูลผลการขายทอดตลาดตามประเภททรัพยในแตละปงบประมาณ พบวา

ประเภททรัพยท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางมีการขายทอดตลาดมากท่ีสุดในทุกๆป รองลงมาคือ ท่ีดินวางเปลา และ

หองชุด ตามลําดับ โดยพบวามีรอยละการขายทรัพยท้ังหมดคิดเปนท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางรอยละ 58.63 

ท่ีดินวางเปลารอยละ 35.65 และหองชุดรอยละ 5.72 และปงบประมาณ 2557 – เดือนสิงหาคม 2561 

ในแตละปมีการขายทรัพยท่ีขายดีท่ีสุด คือ ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง ท่ีดินวางเปลา และหองชุด ตามลําดับ 

รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8ผลการขายทอดตลาด แยกตามประเภททรัพย 

ประเภททรัพย จํานวน รอยละ 
หองชุด 2,349 5.72 
ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 24,088 58.63 
ที่ดินวางเปลา 14,649 35.65 
รวม 41,086 100.00 

 
ที่มา :คํานวณจากขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมบังคับคดี 

1.3 การวิเคราะหขอมูลผลการขายทอดตลาดในการกลับมาซ้ือทรัพยซํ้าพบวา สวนใหญซ้ือทรัพย

เพียงครั้งเดียว คิดเปนรอยละ 83.97 โดยเปนการซ้ือท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางรอยละ 87 ท่ีดินวางเปลารอยละ 

84 และหองชุดรอยละ 80 ตามลําดับ กลับมาซ้ือทรัพยซํ้ารอยละ 16.03 โดยเปนการซ้ือหองชุดรอยละ 20 

ท่ีดินวางเปลารอยละ 16 และท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางรอยละ 13 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 9 

ที่มา :คํานวณจากขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมบังคับคดี 

 

ตารางท่ี 9การวิเคราะหขอมูลผลการขายทอดตลาดในการกลับมาซ้ือทรัพยซํ้า 

 

หองชุด, 5.72 %
ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง

, 58.63 %

ท่ีวางเปลา, 35.61 %
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ที่มา : คํานวณจากขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมบังคับคดีทั้งหมด ซ่ึงมีขอมูลจํานวน 41,086 รายการ 

  2.การไกลเกล่ียขอพิพาทในช้ันบังคับคดี  

 กรมบังคับคดีมี นโยบายในการดําเนิน งานดานการไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดีภายใตกลยุ ทธ “เชิง

รุก เชิงลึก และครอบคุลม”เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนากระบวนการไกลเกลี่ย ขอพิพาท          ชั้น

บังคับคดีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใหความสําคัญกับหนี้รายยอย หนี้ครัวเรือน ซ่ึงผูเขารวมการไกลเกลี่ยไม

ตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น เปนการลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการบังคับคดีและทําใหเกิดความสมานฉันท

สามัคคีในสังคม 

ในสวนของผลการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดีท่ัวประเทศ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 
2561 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวมจํานวน 30,827 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 10,146,091,500.68 
บาท รวมไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 27,421 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 8,422,874,650.91 บาท คิดเปนผลสําเร็จรอย
ละ 88.95 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรายละเอียดตามตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10แสดงผลการไกลเกล่ียขอพิพาทในช้ันบังคับคดีท่ัวประเทศตั้งแตเดือนตุลาคม 2560–มิถุนายน 2561 

เดือน 

เขาสูการ                

ไกลเกลี่ย 

(เรื่อง) 

ทุนทรัพย 

(บาท) 

ไกลเกลี่ย

สําเร็จ 

(เรื่อง) 

ทุนทรัพย 

(บาท) 

รอยละ              

ไกลเกลี่ย

สําเร็จ 

ไตรมาสท่ี 1  

ตุลาคม 2560 1,120 446,559,609.10 1,008 363,242,949.67 90.00 

พฤศจิกายน 2560 1,174 485,762,972.15 1,036 385,007,022.99 88.25 

ธันวาคม 2560 835 354,833,423.33 751 304,470,222.83 89.94 

รวม 3,129 1,287,156,004.58 2,795 1,052,720,195.49 89.33 

ไตรมาสท่ี 2  

มกราคม 2561 798 322,864,405.11 724 292,284,980.83 90.73 

กุมภาพันธ 2561 3,302 1,220,077,673.11 3,006 1,047,763,421.19 91.04 

มีนาคม 2561 3,435 1,161,325,140.97 3,233 1,056,846,332.49 94.12 

รวม 7,535 2,704,267,219.19 6,963 2,396,894,734.51 92.41 
ไตรมาสท่ี 3  
เมษายน 2561 3,089 623,392,624.98 2,680 533,243,726.19 86.76 
พฤษภาคม 2561 4,464 1,250,355,256.00 3,696 922,392,120.87 82.80 
มิถุนายน 2561 2,406 869,150,554.14 1,970 671,839,871.34 81.88 
รวม 9,959 2,742,898,435.12 8,346 2,127,475,718.40 83.80 
ไตรมาสท่ี 4  
กรกฎาคม 2561 2,559 1,032,424,895.42 2,308 772,192,700.84 90.19 
สิงหาคม 2561 3,195 1,114,189,127.16 2,873 997,276,205.64 89.92 
กันยายน 2561 4,450 1,265,155,819.21 4,136 1,076,315,096.03 92.94 
รวม  10,204 3,411,769,841.79 9,317 2,845,784,002.51 91.31 

รวมท้ังหมด 30,827 10,146,091,500.68 27,421 8,422,874,650.91 88.95 
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ตารางท่ี 11เปรียบเทียบผลการไกลเกล่ียขอพิพาทในช้ันบังคับคดีท่ัวประเทศ ระหวางปงบประมาณ  
พ.ศ.2560 กับปงบประมาณ พ.ศ.2561 

เม่ือเปรียบเทียบผลการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดีท่ัวประเทศ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2560 
กับปงบประมาณ พ.ศ.2561 พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561มีเรื่องท่ีไกลเกลี่ยสําเร็จสูงกวา ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 คิดเปนรอยละ21.87 

ประกอบกับ  การจัด มหกรรมไกลเกล่ียขอพิพาทช้ันบังคับคดี  รวมกับ หนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนรวมจํานวน 26หนวยงานปรากฏตามตารางท่ี 12 

 

ตารางท่ี 12 หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีรวมจัดมหกรรมไกลขอพิพาทช้ันบังคับคดี 

หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน 

1. กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 1. ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) 
10. บริษัท โตโยตาลิสซิ่ง 
 (ประเทศไทย) จํากัด 

2. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 2. ธนาคารกสิกรไทย 
11. บริษัทอยุธยาแคปปตอล 
เซอรวิสเซส จํากัด 

3. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) 
12. บริษัท เจเนอรัล คารด เซอรวิส
เซส จํากัด 

เดือน 

ผลการไกลเกลี่ยสําเร็จ(เรื่อง) 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 

เรื่อง ทุนทรัพย(บาท) เรื่อง ทุนทรัพย(บาท) 

ไตรมาสท่ี 1  

ตุลาคม2560 841 273,347,928.41 1,008 363,242,949.67 

พฤศจิกายน 2560 1,346 304,061,129.11 1,036 385,007,022.99 

ธันวาคม 2560 669 260,805,937.63 751 304,470,222.83 

รวม 2,856 838,214,995.15 2,795 1,052,720,195.49 
ไตรมาสท่ี 2  
มกราคม 2561 836 342,208,065.07 724 292,284,980.83 

กุมภาพันธ 2561 1,695 457,941,003.64 3,006 1,047,763,421.19 

มีนาคม 2561 3,578 987,312,395.85 3,233 1,056,846,332.49 

รวม 6,109 1,787,461,464.56 6,963 2,396,894,734.51 
ไตรมาสท่ี3  
เมษายน 2561 602 229,306,465.90 2,680 533,243,726.19 
พฤษภาคม 2561 2,946 788,696,812.90 3,696 922,392,120.87 
มิถุนายน 2561 2,217 733,910,955.57 1,970 671,839,871.34 
รวม 5,765 1,751,914,234.37 8,346 2,127,475,718.40 
ไตรมาส 4  
กรกฎาคม 2561 3,408 623,479,201.87 2,308 772,192,700.84 
สิงหาคม 2561 983 588,012,662.86 2,873 997,276,205.64 
กันยายน 2561 3,379 791,828,096.86 4,136 1,076,315,096.03 
รวม 7,770 2,003,319,961.59 9,317 2,845,784,002.51 

รวมท้ังหมด 22,500 6,380,910,655.67 27,421 8,422,874,650.91 
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หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน 

4. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 4. ธนาคารซิตี้แบงก 13. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย 

5. ธนาคารเกียรตินาคินจํากัด (มหาชน) 
14. บริษัท เทสโกคารด เซอรวิสเซส 
จํากัด 

6. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร 

6. บริษัทซิงเกอรประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน) 

15. บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอรค 
เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)  

7. ธนาคารอาคารสงเคราะห 7. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซิ่ง จํากัด 16. บริษัทบริหารสินทรัพย เจ จํากัด 

6. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 8. บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
17. บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จํากัด 

 
9. บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโตลีส 
จํากัด (มหาชน) 

18. บริษัท ซิตี้คอรป ลิสซิ่ง จํากัด 
(มหาชน) 

รวมเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย จํานวน 21,583 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน21,532,842,527 บาท            
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 19,120บาท ทุนทรัพยรวม3,771,278,857บาท คิดเปนผลสําเร็จรอยละ 88.59 ของเรื่อง
ท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

3. ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ังดานการบังคับคดี 

 กรมบังคับคดีไดใหความสําคัญตอการพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของตางๆใหมีความทันสมัย 
และมีมาตรฐานสากล เพ่ืออํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม รวมท้ังเพ่ือเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเสริมสรางความเชื่อม่ันใหกับผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ 
กรมบังคับคดีจึงไดเสนอปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดีแพงและการบังคับ
คดีลมละลาย ดังนี ้

รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 1. รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สวนการลมละลายเก่ียวกับตางประเทศ) 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ รวมกับสํานักงานศาล
ยุติธรรมและคณะกรรมการรวมเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ตามมติของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  
มาแลวจํานวน 12 ครั้ง และ ฝายเลขาฯ สงรางฯ สุดทายใหพิจารณา เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ครบกําหนด
สงความเห็นตอรางฯสุดทายวันท่ี 8 ตุลาคม 2561  เพ่ือรอกําหนดนัดพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตอไป 

 รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม 
1. รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน) 
ข้ันตอนปจจุบันกรมบังคับคดีไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2561 มาตรา 77 เพ่ือนําความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของมาวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากกฎหมายในการเสนอรางพระราชบัญญัติลมละลาย(ฉบับท่ี...) พ.ศ. ....  เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 และ 
วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 ผลการรับฟงความคิดเห็นทางเว็บไซต Law amendment และเว็บไซตกรมบังคับคดี 
พิจารณารางพระราชบัญญัติลมละลาย(ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... หมวด 5/1 เริ่มจากสวนท่ี 5 เรื่องการกํากับดูแล 
ปรับแกรายมาตรา และผลการรับฟงความคิดเห็น วิเคราะหผลการรับฟงรายประเด็น พิจารณาแผนในการ
จัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบสาระสําคัญและกรอบระยะเวลา พิจารณาหลักเกณฑในการตรวจสอบ
ความจําเปนในการตรวจพระราชบัญญัติ ( Checklist)และพิจารณาวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
และเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 กรมบังคับคดีไดเสนอรางพระราชบัญญัติ ฯไปท่ีกระทรวงฯเพ่ือพิจารณา 
และวันท่ี 5 กันยายน 2561 คณะทํางานกําหนดการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงรางกฎหมายลําดับรองของ
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พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... ในเรื่อง 1. ประกาศกระทรวงยุติธรรมวาดวยการไดมาซ่ึง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 2. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ และจะมี
การประชุมคณะกรรมการรางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมพิจารณารางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี...) 
พ.ศ. ....วันท่ี 9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
 
 2.  รางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
ข้ันตอนปจจุบันสํานักกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม รวบรวมความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และไดมีหนังสือแจง
ใหกรมบังคับคดีดําเนินการปรับปรุงแกไขรางฯ ตามขอสังเกต โดยกรมบังคับคดีทําหนังสือชี้แจงกระทรวงยุติธรรม 
ตามประเด็นขอสังเกตหนวยงานท่ีเก่ียวของแลว เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ
สํานักกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม 

 
กฎกระทรวง  

1.) กฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขของบุคคลท่ีไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติการแทนเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
ข้ันตอนปจจุบัน อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

2.)กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
ข้ันตอนปจจุบันคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณารางฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว   

 3.)  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการ ขาย ทอดตลาดดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ... 
ข้ันตอนปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการยกรางกฎหมายของกรมบังคับคดี 

 

4. การพัฒนากระบวนการบังคับคดีดวยระบบสารสนเทศ 
กรมบังคับคดีไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาพัฒนากระบวนการขายทอดตลาดทรัพยสิน เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดี และการอํานวยการความสะดวกใหกับประชาชน รวมท้ังเปดโอกาส
ใหประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการได อยางสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนเปนการสรางความโปรงใสและ
เสริมสรางความเชื่อม่ันในการบังคับคดีรองรับการพัฒนาไปสูระบบการใหบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
“Digital Government” และระบบ “Digital Economy” ตามหลักท่ีวา “กรมบังคับคดี มุงม่ัน พัฒนา ใสใจ
ในความสะดวกของประชาชนเพ่ือใหเขาถึงบริการของกรมบังคับคดีอยางท่ัวถึง และแสดงถึงความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี”โดยมีการใหบริการผานระบบ e – service ของกรมบังคับคดีท่ีเปดใหบริการ
ประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก 

4.1)ระบบท่ีใหบริการประชาชนบน Website ของกรมบังคับคดีท่ีสําคัญ ไดแก 
   - ระบบการคนหาทรัพยท่ีอยูระหวางประกาศขายทอดตลาด 
   - ระบบการตรวจสอบสถานะคดีแพง 
   - ระบบตรวจสอบบุคคลลมละลาย 
   - ระบบตรวจสอบการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
   - ระบบยื่นคํารองขอรับเงินสวนแบงในคดีลมละลาย 
   - ระบบยื่นคํารองวางเงินคาใชจายเพ่ิม 
   - ระบบถายทอดสดการขายทอดตลาดทรัพย 26 หนวยงาน 
   - ระบบลงนัดลวงหนาสําหรับคดีแพง   
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  4.2)ระบบ Application On Mobile ท่ีใหบริการท้ัง IOS และ Android ไดแก 
   - LED Property ระบบคนหาทรัพยท่ีอยูระหวางประกาศขายทอดตลาดท่ัวประเทศ 
โดยสามารถเชื่อมกับ Land map ของกรมท่ีดิน เพ่ือตรวจสอบรูปท่ีดินเปนการเพ่ิมความสะดวกใหกับ
ประชาชนในการเขาถึงบริการของภาครัฐ ดวยความรวดเร็ว สามารถคนหาไดทุกท่ี ทุกเวลา             
   - LED Property+ ระบบคนหาหองชุดใกลแนวรถไฟฟาท่ีอยูระหวางประกาศขาย
ทอดตลาดเพ่ือคนหาทรัพยสินขายทอดตลาดท่ีเปนหองชุดใกลแนวเขตรถไฟฟาทุกสาย เพ่ือตอบโจทยผูสนใจ ใน
วัยทํางานท่ีตองการซ้ือหองชุดและเปนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
(Digital Economy) ระบบดังกลาวเชื่อมกับ Google Map และสามารถดูสถานท่ีตั้งทรัพยในแบบ street view 
   - LED Streaming ระบบถายทอดสดการขายทอดตลาด  เพ่ือใหผูใชบริการ ชมการ
ถายทอดสดการขายทอดตลาดของสํานักงานบังคับคดี 25 จังหวัด ไดแก1. สํานักงานบังคับคดีแพง
กรุงเทพมหานคร 3 2. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแกน 3. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 4. สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา5. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม6. สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
นครราชสีมา7. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค8. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี9. สํานักงานบังคับ
คดีจังหวัดปทุมธานี10. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี11. สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
พิษณุโลก12. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง13. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14. 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี15. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดรอยเอ็ด16. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําปาง 
17. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย18. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม19. สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดสงขลา20. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ21. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร22. 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี23. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฏรธานี24. สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
อุดรธานี25. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 
   - LED ABC (Application Bankruptcy Checking) ระบบตรวจสอบบุคคลลมละลาย
สําหรับการตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลท่ีอยูระหวางพิทักษทรัพยหรือลมละลาย ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจากชื่อ 
ชื่อสกุลหรือเลขประจําตัวประชาชน เพ่ือประกอบการทํานิติกรรม เนื่องจาก บุคคล/นิติบุคคลท่ีถูกพิทักษทรัพย 
ไมสามารถทํานิติกรรมใดๆได 
   - LED Debt InFoระบบตรวจสอบยอดเงินท่ีนําสงอายัดและยอดหนี้คงเหลือ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในคดี สามารถตรวจสอบขอมูลการอายัดเงินในคดีของ
ตนเองไดอยางงาย ประโยชนท่ีประชาชนผูมีสวนไดเสียไดรับ คือ ใหบริการฟรี ประหยัดเวลาและคาใชจาย  ลด
ข้ันตอนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูลการอายัดได 
  4.๓) การสงคําสั่งซ้ือผานระบบ ( e-Offering Auction) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูซ้ือ
ทอดตลาดท่ีตองการซ้ือทรัพยท่ีประกาศขายทอ ดตลาดท่ีกรุงเทพมหานคร ไมตองเดินทางมาท่ีหองขาย
ทอดตลาดกรมบังคับคดี แตสามารถสงคําสั่งซ้ือผานสํานักงานบังคับคดีเครือขาย ไดแก สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม  ขอนแกนนครราชสีมา และสงขลา ประหยัดเวลา และลดคาใชจายใหกับผูสนใจซ้ือทรัพย 

  4.4) ระบบการจายสํานวนคดีลมละลายดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ ( Automatic 
and Random Case Arrignment) ในสํานวนคดีลมละลายท่ีไดรับจากศาลลมละลายกลางซ่ึงไดรับคําสั่ง
พิทักษทรัพยจากศาลลมละลายกลางตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 และใหบริการตรวจสอบ เจาพนักงาน
พิทักษทรัพย กองบังคับคดีลมละลายเจาของสํานวน ผานทางตู Kiosk ณ กรมบังคับคดี เว็ปไซตกรมบังคับคดี 
และระบบ Intranet ของกรมบังคับคดี เพ่ือใหการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบริการประชาชนได
อยางรวดเร็ว 
  4.5) ระบบการรับ – สงเงินอายัดและการแจงเหตุขัดของในการสงเงินอายัดทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส ชวยเพ่ิมความสะดวก  รวดเร็ว ในการตรวจสอบขอมูล การนําเงินสงกรมบังคับคดีประหยัด
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ทรัพยากรและคาใชจายลดการใชกระดาษไดประมาณ 7,270,128 แผนตอป นอกจากนี้ยังเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 

5. ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

กรมบังคับคดีไดลงนามความรวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา

เสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557  มีวัตถุประสงคเพ่ือเรงรัดการดําเนินทรัพยสิน

การบังคับ โทษปรับ ในคดียาเสพติด ตามพรบ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2540 โดย สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) เปนโจทกในการนํายึดหรืออายัดทรัพยสิน

ในคดี เพ่ือนําเงินสงเปนรายไดของแผนดิน ท้ังนี้ เปนการบูรณาการทํางานรวมกันในภารกิจท่ีมีความเก่ียว  

เนื่องกัน ตามนโยบายของรัฐบาลสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใตโครงการชองทางพิเศษ  

(Fast Track) ดําเนินการบังคับคดีโทษปรับคดียาเสพติด เปนครั้งแรก ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561มีจํานวนคดีเขาสูกระบวนการท้ังสิ้น 3,738 เรื่อง ทุนทรัพย 1,804,888,771.39 บาท โดย มี

คดีโทษปรับยาเสพติดท่ีเขาสูกระบวนการบังคับคดีตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 มีคดี เกิดใหม

จํานวน 2,124 เรื่อง ทุนทรัพย 1,090,567,783.52 บาท ราคาประเมิน 76,512,751.32 บาท 

ดําเนินการเสร็จ จํานวน 1,280 เรื่อง เงินท่ีไดรับ18,922,802.64 บาท คิดเปนรอยละ 60. 26 ของคดีเกิด

ใหมท้ังหมด รายละเอียดตามตารางท่ี 13 

ตารางท่ี 13 การบังคับคดีโทษปรับคดียาเสพติด 

ประจําเดือน 
เกิดใหม ดําเนินการเสร็จ 

เรื่อง ทุนทรัพย ราคาประเมิน เรื่อง ทุนทรัพย เงินท่ีไดรับ 
ไตรมาสท่ี 1 
ต.ค.60 151 75,438,958.00 3,194,511.31 66 36,023,713.67 1,351,904.29 
พ.ย. 60 216 81,119,994.77 2,797,152.10 86 40,140,499.67 1,293,683.82 
ธ.ค. 60 168 84,972,615.32 3,250,015.02 62 27,466,261.00 1,369,610.29 
รวม 535 241,531,568.09 9,241,678.43 214 103,630,474.34 4,015,198.40 
ไตรมาสท่ี 2 
ม.ค. 61 177 79,539,614.65 9,671,014.40 94 43,094,749.65  2,698,447.58  
ก.พ. 61 191 89,363,465.98 6,742,631.00 103 43,758,900.10  1,590,409.97  
ม.ีค. 61 235 97,458,211.80 9,571,761.52 155 62,840,842.32 1,720,960.14 
รวม 603 266,361,292.43 25,985,406.92 352 149,694,492.07 6,009,817.69 
ไตรมาสท่ี 3 
เม.ย. 61 182 177,729,310.32 5,455,167.02 175 84,643,637.00 415,972.98 
พ.ค. 61 204 81,655,133.72 3,950,559.80 116 94,980,532.32 1,244,005.58 
ม.ิย. 61 149 68,616,122.67 4,742,171.44 117 36,071,016.33 952,727.65 
รวม 535 328,000,566.71 14,147,898.26 408 215,695,185.65 2,612,706.21 
ไตรมาสท่ี 4 
ก.ค. 61 156 73,595,276.67 9,087,874.00 125 45,025,609.00 4,383,935.00 
ส.ค. 61 131 103,516,583.02 16,282,550.00 95 40,101,376.81 1,445,524.67 
ก.ย. 61 164 77,562,496.60 1,767,343.63 86 30,674,158.33 455,622.00 
รวม 451 254,674,356.29 27,137,767.63 306 115,801,144.14 6,285,081.67 
รวมท้ังหมด 2,124  1,090,567,783.52  76,512,751.24  1,280  585,121,296.14  18,922,803.97  
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และเม่ือเปรียบเทียบ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปรากฏวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีสํานวนดําเนินการเสร็จเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 4 0.35 ดังแสดงใน

แผนภูมิ 

 

 

สําหรับคดียาเสพติดท่ีไดมีการนําเงินสงไปยังศาล ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 –กันยายน 2561 
กรมบังคับคดีสามารถนําเงินสงศาลไดจํานวน 35,108,403.32 บาท ดังแสดงในแผนภูมิ 

 

 

6. ดานการเสริมสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ กรมบังคับคดี ไดดําเนินการเชิงรุกในการเสริมสรางศักยภาพของ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( SMEs) เพ่ือจัดโครงการเสริมสรางความรูความเขาใจดานกฎหมาย
เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)ประกอบดวย 

  - โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจัดโครงการเสริมสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายเพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวน 40 รุน ในพ้ืนท่ีสวน
ภูมิภาค  ไดแก สมุทรสงคราม พะเยา แพร นราธิวาส ยโสธร อุตรดิตถ สุโขทัย ปราจีนบุรี ระยอง กระบี่ 
กาฬสินธุ ชัยภูมิ กําแพงเพชรศรีสะเกษ สุรินทร อุทัยธานี ชัยนาท เพชรบูรณ พัทลุง พิจิตร เลย นาน 
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นครนายก ลําพูน รอยเอ็ด พังงา สตูล แมฮองสอน ปตตานี สิงหบุรี ลําปาง อางทอง หนองบัวลําภู ชุมพร 
สระบุรี มหาสารคามระนอง บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ และอํานาจเจริญมีผูเขารวมโครงการรวมจํานวน ๔ ,๕๕๒ 
คน ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวจํานวน ๒,๐๔๒ คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๐8 

  - การผลิตส่ือส่ิงพิมพเพ่ือเสริมสรางการรับรู เขาใจ เกี่ยวกับการบังคับคดี 
  เพ่ือเปนการสรางการรับรู ดานการบังคับคดี และเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับการฟนฟู
กิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กรมบังคับคดีได ผลิตสื่อสิ่งพิมพ เพ่ือมอบแกประชาชน 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  -จัดตั้งศูนยชวยเหลือผูประกอบการ SMEs (SME Rescue Center)ท่ัวประเทศ จํานวน 
117 แหง ทําหนาท่ีเปนหนวยงานรับเรื่องรองเรียนใหความชวยเหลือผูประกอบการ ใหคําปรึกษาดาน
กฎหมายรับเรื่องสําหรับธุรกิจ SMEs ท่ีมีปญหาและตองการฟนฟู กิจการ ลักษณะของแผนฟนฟูกิจการ
สําเร็จรูป ข้ันตอนและกระบวนการฟนฟูธุรกิจ SMEs และข้ันตอนในการดําเนินการและการวางแผนทาง
การเงิน  ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานกลางในการดูแลผูประกอบการ 
SMEs ท้ังนี้มีผูขอรับบริการณ เดือนกันยายน 2561 จํานวน 35 ราย 

  - การไกลเกล่ียขอพิพาทช้ันบังคับคดี รวมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย  โดยกรมบังคับคดีจัดใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหแกลูกหนี้ท่ีประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวมจํานวน 96 เรื่องทุนทรัพยรวม 47,308,585.20 บาท 
รวมไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 96 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 47,308,585.20 บาท คิดเปนผลสําเร็จรอยละ 100 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

- การบูรณาการความรวมมือและเช่ือมโยงขอมูล สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.) กรมบังคับคดีรวมกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)ลง
นามบันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาขอมูลกลางเพ่ือบูรณาการการสงเสริม SME (Web Portal) หรือ
เว็บไซต SME ONE ภายในงาน"SME ONE FEST 2018" เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2561 ณ ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พรอมดวย คณะผูบริหาร และนายสุวรรณ
ชัย โลหะวัฒนกุล ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม และหนวยงานท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน รวม 69 หนวยงาน รวมลงนาม เพ่ือรวบรวมขาวสารโครงการและกิจกรรม
สงเสริม SME ของภาครัฐไวณ ท่ีเดียว เปนการอํานวยความสะดวกใหกับ SME ใหเขาถึงบริการของภาครัฐ
ไดมากข้ึน เปนการสรางความเขมแข็งใหกับ SME โดยการลงนามความรวมมือระหวางกรมบังคับคดีและ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เพ่ือเปนการพัฒนาขอมูลกลางดานการสงเสริม 
SME ในรูปแบบเว็บไซตกลาง ( Web Portal) หรือเว็บไซต SME ONE โดยกรมบังคับคดีสนับสนุนขอมูล องค
ความรู ดานกฎหมายท่ีจําเปน โครงการ กิจกรรม รวมถึงบริการตางๆ และขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท้ังในรูปแบบ ตัวอักษร สื่อสิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย รูปแบบ
อ่ืนๆ เพ่ือเผยแพรผานชองทางเว็บไซต SME ONE เพ่ือสงเสริม SMEs ใหมีความเขมแข็งและเปนการเผยแพร
การบริการของหนวยงานเครือขาย ท่ีทําบันทึกขอตกลงฯ 
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7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคด(ีCase Management) 

• การเรงรัดสํานวนคางดําเนินการ 10 ป 

ปงบประมาณ เดือน ดําเนินการเสร็จ คิดเปนรอยละ 

2560 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 3,331 รอยละ 25.82 
2561 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 3,779 รอยละ 32.17 

รอยละ เพ่ิม / ลดเทียบปงบประมาณ 2560 13.45 

 ปงบประมาณ 2560 ผลการดําเนินงานตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 สามารถ
ดําเนินการเสร็จ 3 ,779 เรื่อง คิดเปนรอยละ 25.82 ปงบประมาณ 2561 ผลการดําเนินงานตั้งแต  
1 ตุลาคม 2560 –30 กันยายน 2561 สามารถดําเนินการเสร็จ 3,779 เรื่อง คิดเปนรอยละ 32.17  
ปงบประมาณ 2561 สามารถดําเนินการเสร็จมากกวา ปงบประมาณ 2560 คิดเปนรอยละ 13.45 

ซ่ึงการดําเนินงานท่ีผานมากรมบังคับคดีมีการกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการคดี ดังนี้ 
 - ใหสํานักงานมอบหมายนิติกร 1-2 คน เพ่ือรับผิดชอบสํานวนขับไลรื้อถอนเปนการเฉพาะเพ่ือหา
สํานวนมาดําเนินการในสวนท่ีคางใหเสร็จสิ้นตอไป 

- ใหสํานักงานฯ คัดสํานวนการบังคับคดีแพงเก่ียวเนื่องกับคดีลมละลายซ่ึงดําเนินการตอไปไมได               
มีเหตุลาชาเพราะรอฟงคําสั่งจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือรอการสงเงินคาใชจายจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
โดยสําเนาบันทึกสอบถามฉบับลาสุดสงมาใหรองอธิบดีฯท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการติดตามกับรองอธิบดีฯ 
ผูรับผิดชอบคดีลมละลาย หรือผูอํานวยการกองบังคับคดีลมละลายหรือหัวหนากลุมงานหรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย เพ่ือเรงรัดการดําเนินการตอไป  

- ใหนําสํานวนยึดและขายทอดตลาดมาตรวจสอบ สํานวนใดเจาหนี้ตามคําพิพากษาขาดการติดตอให
ดําเนินการออกหมายใหมาแถลงความประสงคในการบังคับคดี หากไมมาใหดําเนินการรายงานศาลถอนการ
บังคับคดีทันที 

- กําหนดระยะเวลาในการจัดทําบัญชีรับ – จายในคดีแพง ตั้งแตวันรับเงินจนถึงวันท่ีออกหนังสือแจง
ใหมาตรวจรับรองบัญชีในกรณีท่ียึดและขายทอดตลาดทรัพยไมเกิน 45 วัน กรณีอายัดไมเกิน 30 วัน 

- การจัดชองทางพิเศษในการจายเงินใหแกผูมีสวนได ( Fast Track)โดยสามารถจายเงินคืนใหแกผูมี
สวนไดเสียทางชองทางพิเศษ จํานวนท้ังหมด 2,496 คดีรวมเปนเงินท้ังสิ้น 46 ลานบาท 

- ปรับปรุงการอายัดทรัพยสิน โดยมอบหมายใหเจาหนาท่ีธุรการปฏิบัติการแทนเจาพนักงานบังคับคดี      
- มีการกําหนด KPI  เพ่ือเรงดําเนินการคดีคาง 10 ป 
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• เปรียบเทียบเงินท่ีไดรับจากการอายัดระหวางปงบประมาณ 2560 กับ ปงบประมาณ 2561 

 กรมบังคับคดีได วิเคราะหเปรียบเทียบ เงินท่ีไดรับจากการอายัดระหวางปงบประมาณ 2560 
กับ ปงบประมาณ 2561ปรากฏดังนี ้

 1. แผนภูมิท่ี 1 เปรียบเทียบเงินท่ีไดรับจากการอายัดระหวางปงบประมาณ 2560 กับ 
ปงบประมาณ 2561 

 
 จากแผนภูมิ พบวา ในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนสิงหาคม ปงบประมาณ 2560 ไดรับเงินอายัด 
จํานวน2,573,319,227.84 บาทปงบประมาณ 2561 ไดรับเงินอายัด จํานวน 2,975,433,179.44 บาทซ่ึง
ปงบประมาณ 2561 ไดรับเงินอายัดมากกวา จํานวน 402,113,951.60 บาท หรือมากกวารอยละ 15.63 

2. แผนภูมิท่ี 2 เปรียบเทียบเงินท่ีไดรับจากการอายัดระหวางปงบประมาณ 2560 กับ 
ปงบประมาณ 2561 แยกเปนรายเดือน 
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บาท
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บาทหน่วย :

ลา้นบาท

หมายเหตุ : จาํนวนเงนิเป็นเงนิอายดัคราวเดยีว ข้อมลูเดอืนตลุาคม 

- เดอืนสิงหาคม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ปีงบประมาณ 2560 141 299 354 526 368 281 197 116 99 71 122

ปีงบประมาณ 2561 165 301 340 749 525 357 173 192 96 62 17

หน่วย : ลา้น
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3. แผนภูมิท่ี 3 เปรียบเทียบเงินท่ีไดรับจากการอายัดระหวางปงบประมาณ 2560 กับ 
ปงบประมาณ 2561 แยกเปนประเภทท่ีไดรับเงิน 

 

 
 
 จากแผนภูมิท่ี 2 และ 3 พบวา ในปงบประมาณ 2560 และ ปงบประมาณ 2561ในชวง
เดือนมกราคมไดรับเงินอายัดมากท่ีสุด โดยไดรับเงินจากการอายัดโบนัสมากท่ีสุด จํานวน 995,397,617.86 
บาท และ 1,319,486,166.48 บาท ตามลําดับ  

 

• การวิเคราะหการรับเงินอายัดระบบเดิมและการรับเงินอายัดทางระบบอิเล็กทรอนิกส  
  กรมบังคับคดีไดวิเคราะหเปรียบเทียบการรับเงินอายัดระบบเดิมและการรับเงินอายัดทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกลุมนายจางเครือเซ็นทรัล โดยเปรียบเทียบขอมูลสองสวน ไดแก ความคุมคาการรับเงิน
อายัดระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบังคับคดีและความคุมคาการรับเงินอายัดระบบอิเล็กทรอนิกสของนายจาง ดังนี ้
  1. เปรียบเทียบความคุมคาการรับเงินอายัดระบบเดิมและระบบอิเล็กทรอนิกส 588 คดี 

ดานความคุมคา 
ระบบการรับอายัดเงิน 

ระบบเดิม ระบบอิเล็กทรอนิกส 
ดานบุคลากร 
- นําสงผานพนักงานเดินหมาย 
- นําสงผานไปรษณีย 

 
8 คน 

 
4 คน (กองบริหารการคลัง 1 คน , สํานักงาน 1 คน) 

7 คน 4 คน (กองบริหารการคลัง 1 คน , สํานักงาน 1 คน) 
ดานทรัพยากร กระดาษ 1,764 แผน 

ซองไปรษณีย 588 ซอง 
ใบเสร็จ 588 ชุด 

ใบสั่งจาย 588 ชุด 

กระดาษ - แผน 
ซองไปรษณีย - ซอง 
ใบเสร็จ 588 ชุด 

ใบสั่งจาย 588 ชุด 
ดานคาใชจาย 
- นําสงผานไปรษณีย 

 
13,257.05 บาท 

 
1,134.84 บาท 

  2. เปรียบเทียบความคุมคาการสงเงินอายัดของนายจาง แบงเปน 2 ดาน คือ ดานความสะดวก 
และดานการประหยัด ดังนี้ 
  - ดานความสะดวก ชวยเพ่ิมความสะดวกในการตรวจสอบขอมูล โดยระบบเดิมทางนายจาง
จะตองมีการตรวจสอบขอมูลท่ีไดรับจากกรมบังคับคดีวาลูกหนี้ท่ีทํางานมีเงินเดือนถึงเกณฑการอายัดหรือไม 
หากไมถึงเกณฑจะตองมีการสงเอกสารเพ่ือแจงใหทางกรมบังคับคดีทราบ แตระบบอิเล็กทรอนิกส นายจาง
สามารถแจงผานระบบไดเลยวาลูกหนี้มีเงินเดือนไมถึงเกณฑการอายัดหรือลูกหนี้ไมไดเปนพนักงานของทาง

653ลา้นบาท 562 ลา้นบาท
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2560 2561ชาํระครบหนี้ อายดัเงนิโบนสั

หน่วย : ลา้นบาท
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บริษัท และสะดวกในเรื่องการนําเงินสงกรมบังคับคดี โดยระบบเดิมนายจางจะตองเดินทางไปสงท่ีไปรษณียทํา
ใหเสียเวลาในการเดินทางและการติดตอคิวประมาณ 3 ชั่วโมง 
  - ดานการประหยัด ในดานทรัพยากรและคาใชจาย ระบบเดิมมีการจัดเตรียมเอกสาร ซอง 
เอกสารปะหนา เอกสารและเช็ค 1 ชุดตอ 1 คดีตอ 1 เดือน สวนระบบอิเล็กทรอนิกสมีการจัดเตรียมเอกสาร
เหมือนเดิมแตจํานวนลดลงเปน 1 ชุดตอ 1 บริษัทในเครือ ทําใหสงผลถึงคาใชจายท่ีลดลง ในดานเวลาและ
บุคลากร ระบบเดิมใชบุคลากรในเรื่องการจัดทําการสงเงินอายัด 6-7 คน ใชเวลาดําเนินการประมาณ 1 วัน 
สวนระบบอิเล็กทรอนิกสใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง  
  หากกรมบังคับคดี สามารถเปลี่ยนการอายัดเงินของลูกหนี้ท่ีมีคําพิพากษาแลวท้ังหมด จํานวน 
201,948 คดี (อางอิงสถิติบังคับคดีแพง สํานวนอายัด ณ เดือนกรกฎาคม 2561) สามารถลดการใชกระดาษ
ไดประมาณ 7,270,128 แผนตอป ลดคาใชจายประมาณ 49,960,319.62 บาทตอป และยังเพ่ิมความ
สะดวกใหนายจาง และโจทก จําเลย ในดารอายัดเงินเดือน นอกจากนี้ยังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเขาสูระบบ 
Thailand 4.0 และตามนโยบายของหกรมบังคับคดี ภายใตแนวคิด LED 4.0 เนนการพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาใหบริการประชาชนดวยหลักคิด “รวดเร็ว สะดวก โปรงใส และเปนธรรม” 
 

8. การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันประเทศ ตามกรอบการจัดอันดับความยาก -งายใน
การประกอบธุรกิจ (EODB) ของธนาคารโลก 
 ดวยการจัดอันดับตามกรอบการจัดอันดับความยาก - งายในการประกอบธุรกิจ ( Ease of doing 
business)ของธนาคารโลกตามตัวชี้วัดท่ี ๙ การบังคับใหเปนไปตามขอตกลง ( Enforcing Contracts) และ
ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การแกปญหาการลมละลาย ( Resolving Insolvency) เก่ียวของกับการบังคับคดีแพงและคดี
ลมละลายท่ีเก่ียวกับการฟนฟูกิจการท่ีเปนภารกิจหลักของกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีจึงไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบรวมกับสํานักงานศาลยุติธรรมในตัวชี้วัดท่ี ๙ การบังคับใหเปนไปตามขอตกลง ( Enforcing 
Contracts) และรับผิดชอบในตัวชี้วัดท่ี๑๐การแกปญหาการลมละลาย ( Resolving Insolvency)  
ใหมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีสะดวก มีคาใชจายในการดําเนินการท่ีประหยัด มีระยะเวลาการดําเนินการท่ี
รวดเร็ว และมีกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของท่ีทันสมัย  
 ดังนั้น ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนมา กรมบังคับคดีจึงไดดําเนินการแนวใหม เชิงรุก และ
มีสวนรวม ประกอบดวย 

(๑)การจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาแกไขกฎหมายและการตอบแบบสอบถาม 
 (๒) การวิเคราะหและทําความเขาใจกับแบบสอบถามของตัวชี้วัดท่ี ๙ การบังคับใหเปนไปตาม
ขอตกลง ( Enforcing Contracts) และรับผิดชอบในตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การแกปญหาการลมละลาย ( Resolving 
Insolvency) อยางถองแท  

(๓) การแกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ในสวนท่ีเก่ียวกับการบังคับคดี  
ตามคําพิพากษาและคําสั่ง และพระราชบัญญัติลมละลาย 

(๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดี (Case Management) 
(๕) พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลนายทะเบียนภาครัฐเพ่ือสรางศูนยขอมูลทรัพยสินของบุคคลลมละลาย 

(Data Center of Assetof Bankrupt Person) เพ่ือตรวจสอบทรัพยสินของลูกหนี้ 
(๖) การปรับปรุงกระบวนการทํางานดานตาง ๆ เพ่ือลดข้ันตอนและใหประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(๗) การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในกระบวนการทํางานดานตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและ

อํานวยความสะดวกกับประชาชน 
(๘) การประสานงานและชี้แจงรายละเอียดกับธนาคารโลกอยางตอเนื่อง 
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(๙) การประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับฟงความคิดเห็นกับภาคเอกชนท่ีเปนผูตอบแบบสอบถาม
อยางตอเนื่อง (Contributors) ซ่ึงท่ีผานมากรมบังคับคดีไดมีการเสนอแกไขกฎหมาย ๖ ฉบับ พระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ.
๒๕๕๘ พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๙ (การฟนฟูกิจการ) พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 
10) พ.ศ.2561 (สวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหนี้) และรางพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 
....(การลมละลายเก่ียวกับตางประเทศ)  
 นอกจากนี้ ไดรับมอบหมายใหรวมดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวกับ ตัวชี้วัดท่ี ๕ การไดรับสินเชื่อ ( Getting 
Credit) รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
ในสวนของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจอีกดวย 
 

อันดับ/DTF ป ๒๐๑๘ ป ๒๐๑๗ ป ๒๐๑๖ 

อันดับ 42 82 97 

DTF 70.00 50.00 45.00 

จากการท่ีกรมบังคับคดีไดดําเนินการแนวใหม เชิงรุก และมีสวนรวมตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘  
เปนตนมาสงผลใหการจัดอันดับของตัวชี้วัดท่ี ๙ การบังคับใหเปนไปตามขอตกลง ( Enforcing Contracts) 
และตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การแกปญหาการลมละลาย ( Resolving Insolvency) ไดมีสวนชวยใหการจัดอันดับของ
ประเทศไทยดีข้ึน โดยการจัดอันดับลาสุด ป ๒๐๑๘ ประเทศไทยขยับอันดับจากอันดับท่ี ๔๖ เปนอันดับท่ี ๒๖ 
จาก ๑๙๐ ประเทศท่ัวโลก ปรับดีข้ึน ๒๐ อันดับ และเปนอันดับท่ี ๓ ของอาเซียน และการจัดอันดับของ
ตัวชี้วัดท่ี ๙ การบังคับใหเปนไปตามขอตกลง ( Enforcing Contracts) และตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การแกปญหาการ
ลมละลาย ( Resolving Insolvency) มีผลคะแนน  Distance to Frontier (DTF) และอันดับท่ีดีข้ึนอยาง
ตอเนื่อง กลาวคือ  

 
ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (Enforcing Contracts)  
 

อันดับ/DTF ป ๒๐๑๘ ป ๒๐๑๗ ป ๒๐๑๖ 

อันดับ ๓๔ ๕๑ ๕๗ 

DTF ๖๗.๙๑ ๖๕.๕๑ ๖๒.๖๙ 

 ผลการจัดอันดับในป ๒๐๑๘ มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญ โดยมีระยะเวลาการบังคับคดีแพงท่ี
ลดลง ๒๐ วัน เหลือเพียง ๑๐๐ วัน และมีคาใชจายท่ีเก่ียวกับการบังคับคดีแพงท่ีลดลงอยางมาก กลาวคือ 
เหลือเพียงรอยละ ๐.๔ จากรอยละ ๓.๐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ การแกปญหาการลมละลาย (Resolving Insolvency) 
 

อันดับ/DTF ป ๒๐๑๘ ป ๒๐๑๗ ป ๒๐๑๖ 

อันดับ ๒๖ ๒๓ ๔๙ 

DTF ๗๕.๖๔ ๗๓.๙๕ ๕๘.๘๔ 
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สรางการ

รับรูทาง

กฎหมาย

ไกลเกลี่ยหน้ี

ชั้นบังคับคดี

บูรณาการ

แกไขหน้ี

นอกระบบ

ทํางาน

เชิงรุกและ

บูรณาการ

 ผลการจัดอันดับในป ๒๐๑๘ ธนาคารโลกถือวามีการป ฏิรูป แมวาอันดับจะลดลง 3 อันดับจากอันดับ
ท่ี ๒๓ มาอยูอันดับท่ี ๒๖ (ในป ๒๕๕๙ อันดับดีข้ึนถึง ๒๖ อันดับ จากอันดับท่ี ๔๙ มาอยูอันดับท่ี ๒๓) แตก็ยัง
เปนท่ี ๑ ของอาเซียน และมีคะแนน  DTF ท่ีสูงข้ึนอันเปนผลมาจากอัตรารวบรวมทรัพยสินคืนใหกับเจาหนี้ท่ีดี
ข้ึนเปนรอยละ 68 ดีข้ึนจากปท่ีแลวรอยละ 0.3 (ปท่ีแลวไดรอยละ 67.7) 
 
 

9.การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
 9.1 กาฬสินธุโมเดล  

  โครงการกาฬสินธุโมเดล – กาฬสินธุhappiness ๒๐๑๙”ตามขอสั่งการของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  เปนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล เพ่ีอแกไข
ปญหาใหเหมาะสมกับบริบทในเชิงพ้ืนท่ี และไดรับรูถึงปญหาอุปสรรคในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงจังหวัด
ดังกลาวมีรายไดอยูในระดับต่ํารายไดเฉลี่ยอันดับท่ี 75 ของประเทศ  ซ่ึงกรมบังคับคดี รวมหารือการ ขับเคลื่อน
การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน โดยมีขอคนพบวา ประชาชนใน
พ้ืนท่ียังขาดความรูความเขาใจดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ ทําใหถูกเอารัดเอา เปรียบ มีเรื่องเปนหนี้นอกระบบ 
เนื่องจากเปนผูมีรายไดไมแนนอน ไมมีเครดิตจึงไมเขาหลักเกณฑท่ีสถาบันการเงินปลอยกู พรอมท้ังมีการได
บูรณาการสวนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในสวนภูมิภาค ตามกรอบการแกไขปญหาท่ีไดกําหนดไว ๔ 
ข้ันตอน ประกอบดวย๑.การตรวจสอบขอมูล/เอกสารเบื้องตนเม่ือไดรับเรื่องรองเรียน/การรองทุกขจาก
ประชาชน๒. การใหคําปรึกษากฎหมาย ๓. การใหบริการแกไขปญหาโดยการไกลเกลี่ย การใหความชวยเหลือ
จากกองทุนยุติธรรม การคุมครองพยาน การบังคับใชกฎหมายและ ๔. การติดตามและประเมินผล 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 โครงการไทยนิยม ย่ังยืน 

  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2561 เห็นชอบในหลักการท่ีนายกรัฐมนตรี
เสนอและมอบหมายใหสวนราชการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ บูรณาการขับเคลื่อนการทํางาน ในระดับพ้ืนท่ี
ตามแนวทางประชารัฐ โดยใหทุกสวนราชการ หนวยงาน ท่ีมีโครงการกิจกรรม ท่ีจะดําเนินการในระดับตําบล
หมูบาน ใชทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมท้ังสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน
ในพ้ืนท่ีทุกระดับ ตามแบบกาฬสินธุโมเดล  ซ่ึงกรมบังคับคดีไดมอบหมายใหสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา          
ท่ัวประเทศ บูรณาการรวมกับยุติธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรม อุตสาหกรรมจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัด 
กองทุนหมูบาน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สภาทนายความและหนวยงาน
ภาคเอกชน ลงพ้ืนท่ีใหความรูดานกฎหมาย รับเรื่องราวรองทุกข และรับฟงปญหาของเกษตรกร และประชาชน 
เพ่ือรวมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ใหประชาชน ในพ้ืนท่ีชุมชน ท่ีอยูหางไกลใหไดรับความรูและการ
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ใหบริการอยางท่ัวถึงนําไปสูการปฏิบัติตามบริบทของพ้ืนท่ี เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของชาติไปสูการปฏิบัติให
เกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางเปนรูปธรรม โดยผลการดําเนินงานเสริมสรางการ
รับรูตั้งแตเดือนมกราคม – กันยายน 2561 มีผูเขารวมจํานวน 43,445คน 

 9 .3 การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ 
   การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ โดยกรมบังคับคดีไดบูรณาการความรวมมือกับ
กระทรวงการคลัง สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือรวมแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืนตาม
นโยบายรัฐบาล โดยกรมบังคับคดีไดดําเนินงานในมิติท่ี 3 การลดภาระหนี้นอกระบบดวยการไกลเกลี่ย
ประนอมหนี้ โดยผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีท่ัวประเทศรวมเปนอนุกรรมการไกลเกลี่ยและประนอมหนี้ใน
คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัด และกรมบังคับคดียังไดจัดวิเคราะหฐานขอมูล
สารสนเทศเจาหนี้ตามคําพิพากษาท่ัวประเทศ โดยใหคํานิยามเจาหนี้บุคคลธรรมดา คือ เจาหนี้บุคคลธรรมดา
ตามคําพิพากษาท่ีมีคดีมากกวา 20 คดี เพ่ือบงชี้เจาหนี้นอกระบบตามพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ และแจงให
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีท่ัวประเทศดําเนินการเชิงรุกในการเขาพบและชวนเชิญเจาหนี้เหลานี้รวมใน
การไกลเกลี่ยฯ ซ่ึงประโยชนของการดําเนินการแกไขปญหาหนี้นอกระบบสงผลใหเจาหนี้และลูกหนี้ไดมีโอกาส
รวมเจรจาไกลเกลี่ยหนี้และรับทราบปญหา ความประสงคของแตละฝาย ทําใหเกิดความพึงพอใจและไดรับ
ประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย รวมท้ังกอใหเกิดบรรยากาศและความเขาใจ ตลอดจนการเสริมสรางความเปน
มิตรและนําไปสูความปรองดองสมานฉันทในสังคม  

   9.4 โครงการบานมือสอง เพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
   กรมบังคับคดีไดนําเสนอโครงการบานมือสองสําหรับผูมีรายไดนอยใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตเพ่ือพัฒนา “สามเหลี่ยมท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยเปดโอกาสใหผูมีรายไดนอยในเขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตไดมีโอกาสมีบานเปนของตัวเอง โดยผูท่ีซ้ือบานจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีจะ
ไดรับสินเชื่อในอัตราพิเศษจากธนาคารอาคารสงเคราะห ซ่ึงโครงการดังกลาวชวยลดความเหลื่อมล้ําและ
เสริมสรางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีใหมีความเขมแข็ง ประชาชนไมท้ิงถ่ินฐานและมีความยั่งยืนตลอดไปโดยมีเง่ือนไข
และประโยชนท่ีผูเขาประมูลซ้ือทรัพยในโครงการดังกลาวจะไดรับ ดังนี้ 
   1. เงินวางประกันการรวมประมูลทรัพยราคาประเมิน ไมเกิน 1 ลาน ในการขายทอดตลาด
ในอัตราท่ีลดลง (กรมบังคับคดีจะนําเสนอตอคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเริ่มตนและ
ราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด) 
   2. ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) จะพิจารณาใหสินเชื่อแกผูซ้ือบานมือสองในโครงการนี้
จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
   โดยผลการดําเนินงานโครงการบานมือสองเพ่ือผูมีรายไดนอยใน 3 จังหวัดชายแดนใต           
ตั้งแตเดือนมีนาคม – ตุลาคม 2561 สามารถขายได 38 คดี 40 รายการ ราคาประเมินรวม 20,562,128 บาท 
 
   9.5 โครงการบานประชารัฐ 
   โครงการขายทอดตลาดท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางและหองชุดเพ่ือใชท่ีอยูอาศัยของกรมบังคับคดี 
เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 โดยกรมบังคับคดีคัดเลือก ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางและหองชุดท่ีอยูในความดูแล          
มาขายทอดตลาดใหกับกลุมคนท่ีมีรายไดนอยท่ีถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ประกอบดวย 3 เง่ือนไข 
   (1) ผูท่ีจะซ้ือบานจากโครงการดังกลาวนี้จะตองเปนผูมีรายไดนอยท่ีถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
   (2) ผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีสิทธิซ้ือบานจากโครงการไดเพียงคนละ 1 รายการเทานั้น  
   (3) ผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีมีรายไดนอยกวา 30,000 บาท สวนผูท่ีมีรายไดมากกวา 
30,000 บาท แตไมเกิน 100,000 บาท/ป จะซ้ือบานท่ีมีราคาไมเกิน 500,000 บาท 
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   ซ่ึงปจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรางพระราชบัญญัติกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการขายทอดตลาดท่ีดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางและหองชุดเพ่ือใชอยูอาศัย สําหรับ โครงการขายทอดตลาดท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางและหอง
ชุดเพ่ือใชท่ีอยูอาศัยของกรมบังคับคดี) โดยสาระสําคัญคือ 
   (1) การยกเวนอากรแสตมปใหแกผูออกใบรับสําหรับการโอนอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเปนภาษี
ประเภทหนึ่งท่ีจะตองเสียเม่ือไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัย ในอัตรา 1 บาท ตอ 1 ราคาท่ีอยูอาศัย 200 บาท 
   (2) ผู ถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีประสงคเขารวมประมูล จะตองวางเงินประกัน 3,000 บาท            
จากเดิมท่ีจะตองวางเงินประกันจํานวน 50,000 บาท  
  

 9 .6การเสริมสรางการรับรูใหกับประชาชนและการลดความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงบริการ
ของประชาชน 

  รัฐบาลมีนโยบายใหสวนราชการใหความสําคัญในการประชาสัมพันธ และการสรางความรับรู
ความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันใหประชาชน และ
เปนการติดอาวุธทางปญญา ปองกันไมใหเขาสูกระบวนการบังคับคดี และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลใน
การสรางการรับรูเพ่ือลดความเลื่อมล้ําของสังคม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีจัดโครงการ
เสริมสรางการรับรู รวมมีผูเขาอบร มเสริมสรางความรู ใหกับประชาชนท่ัวประเทศ โดยมีผูเขารวมรวมจํานวน
49,673 คนดังนี้  
  - โครงการเผยแพรความรูดานการบังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดีโดยดําเนินการจัด
อบรมในสวนภูมิภาค จํานวน 20 รุน ไดแก จังหวัดกระบี่ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย บุรีรัมย สาขา
นางรอง อยุธยา เพชรบุรี พิจิตร ภูเก็ต มหาสารคาม แมฮองสอน แมฮองสอน สาขาแมสะเรียง ระนอง ลพบุรี 
สมุทรสงคราม  สิงหบุรี สุราษฎรธานี สมุทรสาคร อุดรธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ  มีผูเขารับการอบรมรวม 
1,251 คน และสวนกลาง 2 รุน  (โดยจัดอบรมใหประชาชน)  ณ หองขายทอดตลาด ชั้น 1 อาคารอสีติพรรษ 
กรมบังคับคดีมีผูเขารับการอบรมจํานวน 156 คน  ดังนั้นมีผูเขารับการอบรมรวมท้ังสิ้นจํานวน 1,407 คน  
  - โครงการใหความรูกฎหมายฟนฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( SMEs) 
จํานวน 40 รุน ประกอบดวย จังหวัดแพรอํานาจเจริญสุโขทัยชุมพรบึงกาฬนราธิวาสพิจิตรพังงาแมฮองสอน
กาฬสินธุรอยเอ็ดมหาสารคามลําพูนระนองสุรินทรอางทองสมุทรสงครามอุตรดิตถกําแพงเพชรระยองชัยภูมิ
สระบุรีปตตานีปราจีนบุรีพัทลุงลําปางพะเยาเพชรบูรณยโสธรประจวบคีรีขันธศรีสะเกษอุทัยธานีนครนายก
กระบี่สตูลหนองบัวลําภูสิงหบุรี และจังหวัดชัยนาทมีผูเขารวมอบรมโครงการจํานวน 4,552 คน 
  - โครงการเสริมสรางความรูกฎหมายการบังคับคดีและการไกลเกลี่ยแกเกษตรกรและ
ประชาชน จํานวน 8 รุน รุนละ 80 คน ประกอบดวยจังหวัดพะเยา พิจิตร บุรีรัมย มหาสารคาม อยุธยา             
สุราษฎรธานี ตรัง และจังหวัดนราธิวาสผูเขารวมอบรมโครงการจํานวน 640 คน    

  - โครงการเสริมสรางสุขภาพทางการเงิน  จํานวน 7 รุน สวนกลางจํานวน 1 รุน และสวน
ภูมิภาคจํานวน 6 รุน ประกอบดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก นครราชสีมา ระยอง ประจวบคีรีขันธ 
และจังหวัดนราธิวาส ผูเขารวมอบรมโครงการจํานวน 680 คน      

อีกท้ังกรมบังคับคดีไดรวมสรางการรับรูใหแกประชาชนและ ลงพ้ืนท่ีบริการใหความรูให
คําปรึกษาทางกฎหมาย  และรับขอรองเรียนรวมกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  พรอมนําเอกสารและ
คูมือกฎหมายแพงและพาณิชยมอบใหแกประชาชน ท้ังในชวงเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต และยึดแนวการดําเนินงานเชิงรุก ลงพ้ืนท่ีตามแนวทางโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  และรวมออกหนวย
ใหบริการความรูใหกับประชนอยางตอเนื่อง 

10. การดําเนินงานดานตางประเทศ 



24 
 
 10.1 การประชุมคณะทํางาน 6 วาดวยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจของคณะกรรมาธิการ
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (UNCITRAL) 
 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 กรมบังคับคดี โดย นางสาวชลธร มีวงศอุโฆษ นิติกรชํานาญการพิเศษ  
กองบังคับคดีลมละลาย 6 เขาประชุมคณะทํางาน 6 วาดวยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจของ
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ ( UNCITRAL) ระหวางวันท่ี 30 
เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ กรุงนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีผูแทนจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขารวมการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพ่ือพิจารณารางคูมือปฏิบัติสําหรับกฎหมายแมแบบวาดวยหลักประกันทางธุรกิจ เพ่ืออธิบาย
ลักษณะสําคัญและประโยชนของกฎหมายแมแบบ และประเภทตางๆของธุรกรรมท่ีกอใหเกิดสิทธิใน
หลักประกัน รวมถึงวิธีการข้ันตอนในการทําธุรกรรมท่ีสําคัญทางการธุรกิจการคา สวนของกลุมเปาหมาย มุงให
ผูท่ีไมคุนเคยกับกฎหมายแมแบบไดเขาใจ เรื่องสิทธิในหลักประกันและการนํากฎหมายแมแบบไปใช โดย
คํานึงถึงบริบทท่ีแตกตางของแตละประเทศท้ังนี้ ไมควรเนนท่ีผูใหกูเทานั้น แตควรครอบคลุมถึงกลุมอ่ืนๆ เชนผู
กู ผูซ้ือ ผูคํ้าประกัน ผูรางกฎหมาย ผูพิพากษาท่ีจะนํากฎหมายไปปรับใชนอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ 
ประเทศไทยไดชี้แจงวา ในสวนของประเทศไทยอยูระหวางรางกฎหมายธุรกรรมท่ีกอใหเกิดสิทธิในหลักประกัน
ตามหลักการกฎหมายแมแบบ ซ่ึงประเทศไทยถือเปนกลุมเปาหมายผูใชของรางคูมือดังกลาวดวย  

 10.2การประชุมคณะทํางาน 5 วาดวยกฎหมายลมละลายของคณะกรรมมาธิการสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ สมัยท่ี 53 ของ UNCITRAL (53rd UNCITRAL Working 
Group V: Insolvency Law) 
 นางเพ็ญรวี มาแสง ผูอํานวยการกองฟนฟูกิจการของลูกหนี้  นางสาวเพ็ญทิพย จาตุรนตเกาศัลย นิติ
กรชํานาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย ผูแทนจากสํานักงานศาลยุติธรรม และ
ผูแทนจากกระทรวงยุติธรรม เขารวมประชุมคณะทํางาน 5 วาดวยกฎหมายลมละลาย ( Working Group 
V:Insolvency Law) สมัยท่ี 53 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ 
(United Nations Commission on International Trade Law - UNCITRAL) ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 7 - 
11 พฤษภาคม 2561 ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
หารือเก่ียวกับ (1)  มาตรการอํานวยความสะดวกแกกระบวนการลมละลายขามพรมแดนของกลุมวิสาหกิจขาม
ชาติ(Facilitating the cross-border insolvency of enterprise groups)  (2)  การจัดทํากฎหมายแมแบบ
ในเรื่องการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาท่ีสืบเนื่องมาจากการลมละลาย( Recognition and 
enforcement of insolvency-related judgments) และ (3) กระบวนการพิจารณาคดีลมละลายของ
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมและรายยอย ( Insolvency of micro, small, and medium-sized 
enterprises (MSMEs) " ณ สํานักงานใหญสหประชาชาตินครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา 
 

10.3การประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ ( UIHJ) ครั้งท่ี 
23 ในประเทศไทยและทวีปเอเชียเปนครั้งแรก  
 กระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีรวมกับสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ ( UIHJ) 3              
เปนเจาภาพจัดการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภา เจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ ครั้งท่ี 23 (UIHJ 
XXIII Congress : Bangkok (Thailand)) ภายใตหัวขอ “หลักประกันความยุติธรรมท่ีม่ันคงและยั่งยืน: เจา
พนักงานบังคับคดี องคประกอบสําคัญของหลักธรรมาภิบาล ”(GuaranteeingaSecureand Sustainable 
Justice: The Judicial Officer, an Essential Element of Good Governance)เม่ือวันท่ี1 - 4 พฤษภาคม 
2561 ณ หอง World Ballroom ABC ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอรเซ็นทรัล
เวิลด ซ่ึงมีพิธีเปดการประชุมวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
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และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธานในพิธีเปดการประชุมและมีผูกลาว รายงานในพิธีเปดการ
ประชุมประกอบดวยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นายสราวุธ เบญจกุลเลขาธิการสํานักงานศาล
ยุติธรรม และ Mrs. Françoise Andrieuxประธานสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ 
   - การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวขอ  “หลักประกันความยุติธรรมดานความปลอดภัยของขอมูล ” ใน
หัวขออภิปราย เรื่อง  “ความทาทายของหลักประกันขอมูล ทางกฎหมาย” ภายในงานการประชุมคองเกรส
นานาชาติสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ ครั้งท่ี 23 โดยมีผูรวมอภิปรายประกอบดวย Jose Carlos 
Resende ประธานสภาเจาพนักงานบังคับคดีประเทศโปรตุเกส Jean Didier Vidie ประธานสภาเจาพนักงาน
บังคับคดีประเทศคองโก Frank Marynsประธานสภาเจาพนักงานบังคับคดีประเทศเบลเยี่ยม Marc Jouglet
เจาพนักงานบังคับคดีประเทศฝรั่งเศส และGary Crowe ผูบริหารองคกร NAPPS ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวขอ “หลักประกันความยุติธรรมท่ีม่ันคงและยั่งยืน”โดยมี นางสาวรื่นวดี 
สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี Mrs.FrançoiseAndrieuxประธานสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ 
พรอมดวย คณะผูบริหารกรมบังคับคดี และผูเขารวมประชุมสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ เขารวมรับ
ฟงในสวนหนึ่งของสุนทรพจน หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการ
กระทรวงยุติธรรม ไดอัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ท่ี 9 ท่ีทรงมีพระราชดํารัสวา ความรูแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ความรูเชิงวิชาการ และความรูเชิงจริยธรรม 
และกลาวถึงศาสตรพระราชา อันหมายถึงองคความรูท่ีวาดวยเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน และหลักธรรมาภิบาล 
(GoodGovernance) ซ่ึงเปนหลักสากลท่ีสอดคลองกับท่ีองคการระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลกและ
สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติไดกําหนด ซ่ึงประเทศไทยไดใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลมา
อยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการพัฒนาธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และการตรวจสอบ
อํานาจรัฐโดยภาคประชาชน และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 
แนวนโยบายแหงรัฐ โดยเฉพาะมาตรา 65 ท่ีบัญญัติไวมีสาระสําคัญตอนหนึ่งวา “รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  ตามหลักธรรมาภิบาลในสวนของกรมบังคับคดี ไดกําหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยมีจรรยาบรรณเฉพาะ ของเจาพนักงานบังคับคดีเปนเครื่องมือ
ท่ีสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ี และไดมีการจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี ” (Legal Execution 
Professional Academy : LEPA) เพ่ือเปนกลไกในการพัฒนาวิชาชีพการบังคับคดี อันจะเปนหลักประกัน
ความยุติธรรมท่ียั่งยืน 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวขอ  “หลักประกันความยุติธรรมดานความปลอดภัยของขอมูล ” ในหัวขอ
อภิปรายท่ี 2 “ความทาทายของหลักประกันขอมูลทางเศรษฐกิจ ” โดยผูอภิปรายประกอบดวย นางสาวรื่นวดี
สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางพิมลรัตน วรรธนะหทัยผูพิพากษาอาวุโสประจําศาล อุทธรณคดีชํานัญ
พิเศษและสมาชิกสภาวิชาการของเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ นายอภินันท สุนทรนันท ผูอํานวยการ
ผูบริหารสายประสานการรองเรียนและการเปดเผยขอมูลกับหนวยงานทางการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) Wilbert van den Donk ประธานสมาคมวิชาชีพแหงเจาพนักงานบังคับคดีประเทศเนเธอรแลนด 
Martin Leyshonประธานสมาคมศาลสูงของเจาพนักงานบังคับคดีประเทศอังกฤษและเวลล Carlos Calvo
ประธานสภาเจาพนักงานบังคับคดีประเทศลักเซมเบริก และ ElinVillipusเจาพนักงานบังคับคดีประเทศ
เอสโตเนียโดยนางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กลาววากรมบังคับคดีทําหนาท่ีบังคับคดีแพง
และคดีลมละลายซ่ึงเจาพนักงานบังคับคดีแพงจะทําหนาท่ีแยกออกจากการเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพยใน
สวนของการบังคับคดีแพงเปนหนาท่ีของเจาหนี้ตามคําพิพากษาในการสืบหาทรัพยของลูกหนี้และจึงมายื่นเรื่อง
ขอใหเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดหรืออายัดแตในการทําหนาท่ีเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพยเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยมีหนาท่ีรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ท่ีลมละลายใหกับเจาหนี้ซ่ึงจําเปนตองมีขอมูลเก่ียวกับ
ทรัพยสินของลูกหนี้ท่ีลมละลาย ดังนั้นเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายลมละลายมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน    กรม
บังคับคดีไดทําการเชื่อมโยงขอมูลกับนายทะเบียนทรัพยสิน แกไขกฎหมายและมีหนังสือแจงไปยังสถาบัน
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การเงิน และมีการนําเทคโนโลยีและใช BiG DATA มาวิเคราะหขอมูลตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือใหการ
ดําเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนนอกจากนี้ เห็นวาการทําหนาท่ีเจาพนักงานบังคับคดีและเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยเปนสหวิชาชีพท่ีสําคัญแมวาจะมีบทบาทและหนาท่ีท่ีแตกตางกัน แตท่ีสําคัญคือตองทํางานโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส มีมาตรฐานวิชาชีพเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง ทํางานเชิงรุก 
และคิดไปขางหนามีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ในการนี้กรมบังคับคดีไดมีการ จัดตั้ง 
“สถาบันพัฒนาการบังคับคดี”(LegalExecutionProfessional Academy : LEPA )เพ่ือพัฒนาวิชาชีพบังคับคดี 
 - ท่ีประชุมสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศในการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจา
พนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ ครั้งท่ี 23 มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหกรมบังคับคดีเปนสมาชิกถาวร  
(Full Member) ของสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ ซ่ึงเปน 1 ในจํานวน 93 ประเทศการเปน
สมาชิกแบบสมาชิกถาวร ( Full Member) จะมีสวนใหกรมบังคับคดีมีสิทธิเต็มรูปแบบในการแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นและประสบการณ และลงคะแนนเสียงในประเด็นตาง ๆในการบริหารจัดการสภาเจา
พนักงานบังคับคดีระหวางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพของเจาพนักงานบังคับคดีและมาตรฐานการบังคับคดีแพง
ใหมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม  และเทคโนโลยี และท่ีสําคัญกรมบังคับคดี
สามารถนําเสนอพัฒนาการการบังคับคดีของไทยท่ีมีความทันสมัยและมีความสอดคลองกับสากลใหกับประเทศ
ตางๆท่ัวโลกอันจะเปนการเสริมสรางความเชื่อม่ันใหกับผูลงทุนและความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  - ท่ีประชุมสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศในการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจา

พนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ ครั้งท่ี 23 ไดพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมชุดใหมของสภาเจาพนักงานบังคับ

ระหวางประเทศมีวาระ 3 ป (2018-2021) โดยสมาชิกแบบถาวรของสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวาง

ประเทศไดลงคะแนนเลือกนายมารคสมิช เจาพนักงานบังคับคดีประเทศเบลเยี่ยม เปนประธานกรรมการและ

เลือกนางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลอธิบดีกรมบังคับคดีรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการสภาเจาพนักงานบังคับ

คดีระหวางประเทศเปนครั้งแรก 

 10.4 การประชุมดานการบังคับคดีรวมกับหนวยงานดานการบังคับคดีลมละลายของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา (จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต)  ภายใตหัวขอประชุมระหวางประเทศวาดวย
สิทธิของเจาหนี้และลูกหนี้และมาตรการเยียวยา “การพัฒนาอยางยั่งยืน : กลไกเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน
และสิทธิหลักประกัน” (International Conference on Creditors’/Debtors’ Rights and Remedies 
“Sustainable Development : Introducing  Private Trustees in Bankruptcy and Developing Security 
Interests Regime”) ระหวางวันท่ี 14- 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร 

 การประชุมจัดข้ึน โดยกระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดี โดยไดรับความรวมมือจากองคกรระหวาง
ประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคูเจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุน และ
สาธารณรัฐเกาหลี) โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และมุมมอง
เก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ระบบ และแนวทางปฏิบัติท่ีดีเลิศ ( best practices) ดานการบังคับคดี
ลมละลาย และความสําคัญของกฎหมายเก่ียวกับหลักประกันทางธุรกิจตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคูเจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุน และ
สาธารณรัฐเกาหลี) ตลอดจนเปนการพัฒนาเครือขาย ความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน ท้ังนี้เพ่ือนําความรู และ
ประสบการณมาพัฒนากฎหมายลมละลาย และกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจตอไป โดยผูเขารวมประชุม
ประกอบดวยผูแทน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคูเจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุน 
และสาธารณรัฐเกาหลี) ผูบริหารจากองคกรระหวางประเทศ ผูบริหารกระทรวงยุติธรรม ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูบริหารและผูแทนศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานศาลปกครอง กระทรวงการ
ตางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สมาคมธนาคารไทย 
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การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักวิชาการ ธนาคารพาณิชยตางๆ  
และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ ประมาณ 400 คน  
 การประชุมเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ไดจัดใหมีการสัมมนา ดังนี้  
 1. การปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “นอมนําศาสตรพระราชาและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมอยางยั่งยืน ” โดยองคปาฐก หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผูชวยรัฐมนตรีประจํา
นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม 
 2. การประชุมสัมมนาหัวขอท่ี 1  “เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน : หลักการและแนวความคิดใน
การมอบหมายใหเอกชนเปนผูดําเนินภารกิจเจาพนักงานพิทักษทรัพย มุมมอง และแนวโนมของสากล 
ตลอดจนประเด็นท่ีทาทาย ” ผูอภิปรายประกอบดวย คุณโรสแมรี่ วินเทอร-สก็อตต โอบีอี กรรมการบริหาร 
องคการเจาพนักงานผูปฏิบัติงานดานการลมละลายระหวางประเทศ ( IAIR)  คุณจอสอาวทเดอฮาก เลขานุการ 
สภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ (UIHJ)  คุณไมเคิลเฉิง ประธานเจาพนักงานคดีลมละลาย สํานักงาน
เจาพนักงานพิทักษทรัพยฮองกง คุณโนสุเคะคาเนกาเอะ ทนายความหุนสวน นากาชิมะ โอโนะแอนดสึเนมาสึ 
(NagashimaOhno&Tsunematsu) ประเทศญี่ปุน ผูชวยศาสตราจารย วี เมง เชง คณะนิติศาสตร National 
University of Singapore ประเทศสิงคโปร 
 3. การประชุมสัมมนาหัวขอท่ี 2 “เจาพนักงานพิทักษทรัพย : ปจจัยความสําเร็จและแนวทางปฏิบัติท่ีดีเลิศ”
ผูอภิปรายป ระกอบดวย คุณโรสแมรี่ วินเทอร-สก็อตต โอบีอี กรรมการบริหาร องคการเจาพนักงาน
ผูปฏิบัติงานดานการลมละลายระหวางประเทศ ( IAIR) คุณไมเคิลเฉิง ประธานเจาพนักงานคดีลมละลาย 
สํานักงานเจาพนักงานพิทักษทรัพยฮองกง คุณแพทริค อัง ผูชวยกรรมการผูจัดการ ราจา แอนดทานน สิงคโปร 
และประธานกรรมการบริหาร ราจา แอนดทานน สิงคโปร คุณโนสุเคะคาเนกาเอะ ทนายความหุนสวน นากาชิ
มะ โอโนะแอนดสึเนมาสึ (NagashimaOhno&Tsunematsu) ประเทศญี่ปุน 
 4. การประชุมสัมมนาหัวขอท่ี 3  “มุมมองจากอาเซียนตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน ” ผู
อภิปรายประกอบดวยนายเสถียร รุงทองคํากุล ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา ผูแทนจาก
ประเทศสิงคโปร เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส 
 การประชุมเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2561  ไดจัดใหมีการสัมมนา ดังนี้  
 1. การประชุมสัมมนาหัวขอท่ี 1  “กฎหมายแมแบบวาดวยสิทธิหลักประกันของคณะกรรมาธิการ
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ ” ผูบรรยายโดย คุณแจ ซุง ลี เจาหนาท่ีกฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ ( UNCITRAL) เปนผูนําเสนอ
ประวัติความเปนมาของ UNCITRAL หลักการของกฎหมายแมแบบวาดวยสิทธิหลักประกัน และแนวทางท่ี
เปนไปไดในการปฏิรูประบบสิทธิหลักประกัน 
 2. การประชุมสัมมนาหัวขอท่ี 2 “หลักการและแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศเก่ียวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” 
อภิปรายโดย คุณอีเลน แมคอีชเชิรน ผูเชี่ยวชาญธนาคารโลก เปนผูนําเสนอเหตุผลและความจําเปนท่ีธนาคารโลก
ใหความสําคัญตอระบบสิทธิหลักประกัน และแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศเก่ียวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 

 3. การประชุมสัมมนาหัวขอท่ี 3 “ความสําคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจตอการเสริมสราง
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( SMEs) โดยมีผูรวมอภิปราย ประกอบดวย นางสาวรื่นวดี 
สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ประธานคณะทํางานศึกษาและยกรางกฎหมายเก่ียวกับหลักประกันทาง
ธุรกิจ นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย นายศิริวัฒน เกตุเรืองโรจน ผูเชี่ยวชาญฝายนิติการ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย นางแกวเกา เผอิญโชค นายกสมาคม
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย นางพลาริน  แยมจินดา ผูอํานวยการกลุมงานนโยบาย
และยุทธศาสตร รักษาการแทนในตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม นางสาวกมลณิช  สวัสดิ์พาณิชย นิติกรปฏิบัติการ สํานักกฎหมาย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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กระทรวงการคลัง และนายไพร ประหลาดเนตร รักษาการนักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ หัวหนาสวนจด
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดยผูอภิปรายนําเสนอ
แนวคิด มุมมอง และขอเสนอแนะท่ีมีตอความสําคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจในการประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนความคิดเห็นและความคืบหนาในการดําเนินงานของหนวยงานผูรับผิดชอบตามกฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจและคณะทํางานศึกษายกรางกฎหมายเก่ียวกับหลักประกันทางธุรกิจ 

 10.5 การประชุม เชิงวิชาการและปฏิบัติการเรื่องการบังคับคดีระหวางประเทศแพง ครั้งท่ี 9 ณ 
สหพันธรัฐรัสเซีย 

 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ในฐานะกรรมการบริหารของสภาเจาพนักงานบังคับคดี
ระหวางประเทศ ( UIHJ) เขารวมประชุมพรอมกับ Mr. Marc Schmitz ประธานกรรมการสภาเจาพนักงาน
บังคับคดีระหวางประเทศ( UIHJ) และกรรมการบริหาร เพ่ือหารือความรวมมือระหวาง UIHJ กับMr. 
DmitriyAristov, Director of the Federal Baliiffs’ Service กรมบังคับคดี สหพันธรัฐรัสเซีย ในสวน
วิชาการและการปฏิบัติเพ่ือใหการบังคับคดีมีประสิทธิภาพ ณ เมือง โซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ไดนําเสนอพัฒนาการลาสุด ของการบังคับคดีแพงของไทยตอท่ี
ประชุมระหวางประเทศดานวิชาการและเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการบังคับคดีแพง ครั้งท่ี 9 ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐ
รัสเซีย โดยไดกลาวถึงยุทธศาสตรชาติและนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม การปฏิรูปประมวลวิธีพิจารณาความแพงดานการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลท่ีมีผลตั้งแต 
5 กันยายน 2560 การพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัลเพ่ือใชในการบังคับคดีแพงใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและประเด็นทาทายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พรอมดวยนางสาวอทิตยา ทองบุญ นิติกรชํานาญ
การพิเศษ กองบังคับคดีลมละลาย 4 เขารวมประชุม หารือทวิภาคีกับ Mr.DmitriyAristovอธิบดีกรมบังคับคดี 
Federal Bailiffs’Serviceสหพันธรัฐรัสเซีย ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย ซ่ึงประเด็นหารือทวิภาคีเก่ียวกับ
การใหความรวมมือ ระหวางกันในการบังคับคดีแพงใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ความคืบหนาเรื่องรางบันทึกความ
เขาใจ (MOU) ระหวางกัน การเรียนเชิญอธิบดีและผูบริหารของกรมบังคับคดี สหพันธรัฐรัสเซียเขารวมการ
สัมมนาระหวางประเทศ Asean+3 ท่ีกรมบังคับคดีจะจัดข้ึนในเดือนมีนาคม 2562  

 
 
 
๑1. การจัดทํา Big Data  

  (11.1) การสรางศูนยขอมูลทรัพยสินของบุคคลลมละลาย  (Data Center of Assets of 
Bankrupted Person) โดยการบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูลกับสวนราชการท่ีเปนหนวยงานทางนายทะเบียน
ตางๆ รวม 23 แหง เพ่ือใหการทํางานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการรวบรวมทรัพยสินคืนใหกับเจาหนี้ใน
คดีลมละลายมีประสิทธิภาพสูง ท่ีสุด และสรางฐานขอมูลอัจฉริยะ (Information Intelligence) อันจะสงผลให
อัตรารวบรวมทรัพยสินคืน (Recovery Rate) ใหกับเจาหนี้ตามเกณฑการจัดอันดับความยากงายในการประกอบ
ธุรกิจ ( EODB) ของธนาคารโลก ดานตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การแกปญหาการลมละลาย ( Resolving Insolvency)  
ดีข้ึน (ปจจุบันไดในรอยละ ๖๘.๐) การจัดตั้งศูนยขอมูลดังกลาวจะเปนสรางฐานขอมูลของลูกหนี้ลมละลาย  
เปนครั้งแรกท่ีสามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภาครัฐท่ีเปนเจาของทรัพยสินท่ีเปนหนวยงานทะเบียน ดังนั้น เม่ือ
บุคคลถูกประกาศวาลมละลาย เราสามารถท่ีจะกดปุมทราบไดวามีทรัพยสินของเขามีอยูท่ีสวนไหนบาง นาจะ
ทําใหการรวบรวมทรัพยสินถูกตองและรวดเร็วข้ึน 
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  ( 11.๒)การใหขอมูลบุคคลลมละลายไปยังฐานขอมูล DXC กระทรวงยุติธรรม  Linkage 
กระทรวงมหาดไทย ตามมติครม. และฐานขอมูลของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหบริการประชาชน
บน Kiosk และสวนราชการอ่ืน ๆ และภาคเอกชน เพ่ือเปนการคุมครองประชาชนและลดความเสี่ยงในการทํา
ธุรกรรม/นิติกรรมกับบุคคลลมละลาย 
  ( 11.๓) การเชื่อมโยงฐานขอมูลกับกรมท่ีดิน โดยการเชื่อมโยงประกาศขายทอดตลาดกับ  
Land Map กรมท่ีดินเพ่ือทําใหการแสดงภาพท่ีตั้งทรัพยมีความชัดเจนและถูกตองและอยูในภาพ ๓ มิติ  
อันจะเปนการชวยใหผูสนใจเขารวมประมูลงายตอการตัดสินใจ ในการเขาซ้ือทรัพย เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2560 กรมบังคับคดีไดนําเสนอโครงการบานมือสองสําหรับผูมีรายไดนอย 3 จังหวัดภาคใต โดยไดเชื่อมโยง
ภาพท่ีตั้งกับLand Map ของกรมท่ีดินในเชิงมิติเห็นเปน 3D เปนครั้งแรก  
  
 12. การบูรณาการความรวมมือ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีไดบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูลกับสว นราชการและ

เอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

12.1 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
กรมบังคับคดี รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ  เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2561  จํานวน 2 ฉบับ ไดแก การติดตาม
ดูแลบริษัทท่ีมีการระดมทุนหรือผูประกอบธุรกิจในตลาดทุนเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้หรือตก
เปนลูกหนี้ ในคดีลมละลายตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 และการจัดทําสถาปตยกรรม
องคกร (Enterprise Architecture) เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนท้ังหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนอยางเปนระบบ ความรวมมือตามบันทึกขอตกลงประกอบดวยความรวมมือในการ
ติดตามดูแล บริษัทจดทะเบียน บริษัทท่ีออกหลักทรัพย หรือผูประกอบธุรกิจท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงาน ก.ล.ต.ท่ีเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้หรือตกเปนลูกหนี้ในคดีลมละลาย ดวยการ
แลกเปลี่ยนและสนับสนุนขอมูล ความรู ความเชี่ยวชาญของแตละหนวยงาน รวมถึงการประสานความรวมมือ
ระหวางกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายตามอํานาจหนาท่ีและกอใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังเปนความรวมมือในการแลกเปลี่ยนองคความรู และประสบการณในการ
จัดทําสถาปตยกรรมองคกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของท้ังสองหนวยงานใหคุมคา และสมบูรณ
ถูกตองยิ่งข้ึน ความรวมมือดังกลาวสอดคลองกับพันธกิจของ ก.ล.ต. ในการกํากับและพัฒนาตลาดทุนให
นาเชื่อถือและสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมบังคับคดีระยะ 20 ป เรื่องการเปนศูนยขอมูลกลางเก่ียวกับ
ทรัพยสินของลูกหนี้ ( Debtor Data Center) และบูรณาการการเชื่อมโยงขอมูลหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพยสินในคดีลมละลาย และฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ เพ่ือประโยชนแกบรรดาเจาหนี้ ลูกหนี้ ตลอดจนการคุมครองผูลงทุน   
  12.2 แนวรวมปฏิบัติของภาครัฐ ( Thailand’s Public Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : PACAC) 
  เม่ือ วันท่ี 20 ธันวาคม 2560นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีลง
นามบันทึกขอตกลงวาดวยแนวรวมปฏิบัติของภาครัฐ ( Thailand’s Public Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : PACAC) ขับเคลื่อนปแหงการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตของทางราชการ ตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหวาง หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีเก่ียวของกับการคา การลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(สํานักงาน ป.ป.ท.) รวมถึงกรมบังคับคดี นําโดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พรอมดวย
เจาหนาท่ีกรมบังคับคดี เขารวมลงนาม จํานวน 46 หนวยงาน ซ่ึงจัดโดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
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ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ณ หองจูปเตอร 4 – 6 อาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร เมือง
ทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  12.3สํานักงานศาลยุติธรรม 
  สํานักงานศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดีลงนามความรวมมือการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ
โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส  เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2560  เปนการปรับปรุงระบบการทํางานใหรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึนโดยเปนการเชื่อมโยงขอมูลเก่ียวกับหมายบังคับคดี คําฟอง คํารอง คําพิพากษาและขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
ผานระบบ Web Service ซ่ึงเปนการลดระยะเวลาและคาใชจายเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
นอกจากนี้เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของท้ังสองฝายใหรวดเร็วโดยการนําระบบอิเล็กทรอนิกส
มาใชในการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลการพัฒนาสูระบบดิจิทัล Thailand 4.0 และตาม
นโยบายของกรมบังคับคดี ภายใตแนวคิด “LED4.0” เนนการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสมาใหบริการ
ประชาชนดวยหลักคิด “รวดเร็ว สะดวก โปรงใส และเปนธรรม ” การดําเนินการดังกลาวยังเปนปจจัย
สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ตามกรอบการจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบ
ธุรกิจ ( Ease of Doing Business) ของธนาคารโลกตัวชี้วัดท่ี 9 การบังคับใหเปนตามขอตกลง 
(EnforcingContract) ซ่ึงสํานักงานศาลยุติธรรมและกรมบังคับคดีรับผิดชอบในตัวชี้วัดดังกลาว 
  12.4 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกรมบังคับคดีลงนามบันทึกความเขาใจวา
ดวยการเชื่อมโยงขอมูลบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยและพิพากษาลมละลาย เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2561
เพ่ือเปนการพัฒนาการทํางานรวมกันโดยการเชื่อมโยงขอมูลท่ีเปนขอมูลสาธารณะเก่ียวกับบุคคลท่ีศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยและพิพากษาใหลมละลายผานระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคอมพิวเตอรผาน
ระบบเครือขาย (Online Web Service) เพ่ือสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการทํางานของภาครัฐ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใหรวดเร็ว สมบูรณ ถูกตองมากยิ่งข้ึน ในบันทึกความเขาใจในครั้งนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถนําขอมูลบุคคลท่ีจะตองชําระหนี้ตามคําพิพากษาใหแก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มาตรวจสอบยืนยันขอมูลกับกรมบังคับคดี และจะเปนประโยชนใน
การตรวจสอบสถานะของผูผิดนัดสัญญารับทุนการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงเปน
การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
  12.5กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
  กรมบังคับคดีและกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) รวมลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือดานการใหบริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยชองทางดวน ( Fast Track) และการเชื่อมโยงขอมูลบุคคล
ลมละลาย เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2561ซ่ึงเดิมนั้นกรมบังคับคดีและกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.)
ไดลงนามบันทึกความรวมมือในการสงเสริมและสนับสนุนงานรวมกันในการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 
เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ  2558 ซ่ึงสามารถชวยใหลูกหนี้เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ไดมีโอกาสชําระหนี้โดยไมตองถูกยึดทรัพย หรือถูกบังคับคดีชวยสงเสริมใหคุณภาพชีวิตของลูกหนี้ดีข้ึนมีเงิน
หมุนเวียนใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสใหกับนักเรียนนักศึกษารุนตอๆไป ตอมากรมบังคับ
คดีและ กยศ. ไดหารือรวมกันโดยเล็งเห็นถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานรวมกันจึงจัดใหมีการลง
นามบันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ิมเติมในดานการใหบริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยชองทางดวน (FastTrack) 
และความรวมมือดานการเชื่อมโยงขอมูลบุคคลลมละลายโดยสรุปสาระสําคัญของบันทึกขอตกลงฯ ดังนี้ 1.) ดาน
การใหบริการตั้งเรื่องบังคับคดี ( Fast Track) ในการนัดหมายลวงหนาโดย กยศ.จะแจงนัดหมายลวงหนาอยาง
นอย 3 วันทําการ เพ่ือใหกรมบังคับคดีเตรียมความพรอมในการใหบริการแก กยศ. เวนแตเปนกรณีเรงดวนให
แจงลวงหนา 1 วัน ทําการ นอกจากนี้ ในการจัดสงเอกสารประกอบการบังคับคดีไดตกลงรวมกันในการจัดสง
เอกสารผานทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ( e - mail) และ 2.) ดานการเชื่อมโยงขอมูลบุคคลลมละลาย
ผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีกรมบังคับคดีไดจัดเตรียมไว เพ่ือ กยศ.สามารถนําขอมูลบุคคล
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ลมละลายไปใชเพ่ือประโยชนในการดําเนินการของ กยศ.ไดแกการพิจารณาความสามารถในการทํานิติกรรม
ของผูขอกูยืมเงิน และผูคํ้าประกัน และเพ่ือประโยชนในการยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย  การลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือในครั้งนี้นอกจากเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมกันในการอํานวย
ความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํายังเปนการบูรณาการความรวมมือในการทํางานรวมกันแลว ตลอดจนเปน
การนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย THAILAND4.0 เพ่ือความสะดวกในการทํางาน 
  12. 6บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนช่ันแนล  ชูการ  คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
  กรมบังคับคดี และบริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล  ชูการ  คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
รวมลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยการเชื่อมโยงขอมูลบุคคลลมละลาย เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของท้ังสองฝาย โดยกรมบังคับคดีเล็งเห็นความสําคัญของขอมูลท่ีเก่ียวกับบุคคล
ลมละลาย ซ่ึงถือเปนขอมูลสาธารณะท่ีสามารถเปดเผยได อันสืบเนื่องมาจากไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว โดยปจจุบันกรมบังคับคดีไดเผยแพรขอมูลบุคคลลมละลายใหประชาชนท่ัวไปทําการตรวจสอบผานทาง
เว็บไซตกรมบังคับคดีอีกทางหนึ่ง เนื่องจากบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือพิพากษาใหลมละลาย 
บุคคลเหลานั้นจะไมมีอํานาจในการจัดกิจการทรัพยสินของตนเอง เพราะอํานาจในการจัดกิจการ และทรัพยสิน
ยอมตกอยูแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ซ่ึงการลงนาม กับ 
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จะนําขอมูลไปใชเพ่ือประโยชนใน
การพิจารณาความสามารถในการทํานิติกรรมของลูกหนี้ของบริษัทฯ โดยผูขอเชื่อมโยงขอมูลจะตองปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบราชการเก่ียวกับบุคคลลมละลาย และเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีของบริษัท ฯ ผูขอเชื่อมโยงขอมูลตาม
กฎหมาย ท้ังนี้ เปนการพัฒนาการทํางานดวยการเชื่อมโยงขอมูลผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส สําหรับขอมูลท่ี
เปนประโยชนตามมาตรฐาน open data และสอดคลองตามขอสังเกตของสภานิติบัญญัติแหงชาติเม่ือครั้ง
พิจารณารางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ในการเผยแพรขอมูลบุคคลลมละลาย                 
เพ่ือปองกันการทํานิติกรรมกับบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย หรือพิพากษาลมละลาย เนื่องจากบุคคล
ลมละลายไมมีอํานาจในการจัดกิจการและทรัพยสิน 
  12. 7. ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 
  เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561กรมบังคับคดีและศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ไดมีการลงนามบันทึกความรวมมือกันระหวางกันเพ่ือการพัฒนาระบบฐานขอมูลอสังหาริมทรัพยมือ
สอง การกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเกิดตลาดกลางในการซ้ือ และขายอสังหาริมทรัพยมือสองในรูปแบบ 
Digital Virtual Market ซ่ึงจะเปนประโยชนในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอุปสงค และอุปทานใน
ภาพรวมตลาดท่ีอยูอาศัยใหสามารถวางแผนการลงทุนและการพัฒนาท่ีอยูอาศัยของภาครัฐและภาคเอกชน 
นอกจากนี้ยังเปนการกอใหเกิดสภาพคลองของตลาดอสังหาริมทรัพยมือสองในการใหการสนับสนุนสินเชื่อ 
Reverse Mortgage ตามนโยบายภาครัฐ และสรางทางเลือกท่ีอยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอย โดยกรมบังคับคดี
จะสงขอมูลและรายละเอียดทรัพยท่ีอยูระหวางการประกาศขายทอดตลาดใหแกศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเพ่ือ
บันทึกเขาเปนขอมูลในระบบฐานขอมูลอสังหาริมทรัพยมือสองท่ีศูนยขอมูลพัฒนาข้ึน และทําการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลดังกลาวผานระบบฐานขอมูลบานมือสองหรือชองทางท่ีศูนยขอมูลฯ จัดข้ึนและจะรวมมือ
กันในการพัฒนาระบบการขายทอดตลาดทรัพยผานชองทางออนไลน เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล 
เปนการสรางทางเลือกท่ีอยูอาศัยใหกับผูท่ีมีรายไดนอย และเปนการเขาถึงบริการของรัฐไดอยางสะดวก   
 
  12. 8. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561ดร.พันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหเกียรติเปนสักขีพยานในการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
โครงการพัฒนาตนแบบการสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐเพ่ือไปสูดิจิทัลไทยแลนด ระหวางกรมบังคับคดี 
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ซ่ึงตามท่ี อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเก่ียวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ 
ไดมีมติใหกรมบังคับคดี เปนหนวยงานภาครัฐตนแบบการสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธเพ่ือ
นําไปสูดิจิทัลไทยแลนด โดยมีเจตจํานงท่ีจะรวมมือกันสรางและพัฒนาตนแบบการสรางและพัฒนากําลังคน
ภาครัฐเพ่ือไปสูดิจิทัลไทยแลนด และถอดบทเรียนจากประสบการณ การดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือเปน องคความรู 
และเผยแพร ประชาสัมพันธใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐ นําไปปรับใชตอยอดอยางเหมาะสม 
  12. 9. กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
  เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2561 กรมบังคับคดีรวมลง นามบันทึกขอตกลงความรวมมือ กับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  เพ่ือ ใหความชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยในการ
บังคับคดีเก่ียวกับคาสินไหมทดแทนและคาเสียหาย ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน โดยกรมบังคับคดีสนับสนุนการมีสวนรวมในการบังคับคดีเก่ียวกับคาสินไหมทดแทนและคาเสียหาย
เพ่ือการลงโทษใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน ไดแก การยึดทรัพยสิน กรมบังคับคดีจะกําหนดผูประสานงานกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในการตั้งเรื่องบังคับคดี โดยขอใหกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยแจงนัดหมายลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ เวนแตเปนกรณีจําเปนเรงดวน
ใหแจงลวงหนา 1 วันทําการ การอายัดทรัพยสิน การอายัดเงินฝากในบัญชีธนาคารของจําเลย โดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยไมตองเดินทางมาตั้งเรื่องอายัดทรัพยสินท่ีกรมบังคับคดี การเก็บ
รักษาทรัพยสินท่ียึด ณ สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินกรมบังคับคดี เวนแตในกรณีท่ีจะตองเก็บรักษาทรัพยสิน
นอกสถานท่ี กรมบังคับคดีและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจะรวมกันจัดหาสถานท่ี
เก็บรักษาทรัพยสินท่ียึดประจําทองท่ีพรอมพนักงานรักษาความปลอดภัยภายใตการดูแลของเจาพนักงานบังคับ
คดี การจําหนายทรัพยสิน การตรวจสอบรับรองบัญชี และการจายเงินสวนไดจากการบังคับคดี โดยกรมบังคับ
คดีจะสงบัญชีแสดงรายรับ – จาย ไปใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยตรวจรับรองบัญชี 
ทางไปรษณีย โดยไมตองเดินทางไปตรวจรับรองบัญชีดวยตนเอง 
  12.10. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 28 แหง 
  เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 กรมบังคับคดีรวมกับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ลงนาม
บันทึกความตกลงการรับ – สงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพยสิน
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยกับบรรดาเจาหนี้ในคดีลมละลาย และประชาชนท่ัวไปจากการจําหนาย จายโอน
ทรัพยสินของบุคคลท่ีถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย และเปนการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การสงขอมูลผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส จะชวยลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีความสะดวกรวดเร็ว ลดการใชเอกสาร เปนการบูรณาการ
และสรางสรรคนวัตกรรมรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
  12.11. บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)      
  เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2561 กรมบังคับคดีและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
(บสย.) รวมลงนามความรวมมือระหวาง กันเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบยืนยันขอมูลบุคคล
ลมละลาย ความสามารถในการทํานิติกรรมของลูกคาและ/หรือลูกหนี้ เพ่ือการปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับ
บุคคลลมละลายของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เนื่องจากลูกหนี้ท่ีถูกพิทักษทรัพย
อํานาจในการจัดกิจการทรัพยสินจะตกอยูกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตเพียงผูเดียว ลูกหนี้ไมสามารถในการ
ทํานิติกรรมใดๆ เก่ียวกับทรัพยสินไดท้ังสิ้น ในการเชื่อมโยงขอมูลบุคคลลมละลาย กรมบังคับคดีและบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) รวมกันประเมินผลการใชระบบเพ่ือปรับปรุงระบบงานใหมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการตอไป 
  12.12. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (การพัฒนาขอมูลกลาง
เพ่ือบูรณาการการสงเสริม SME (Web Portal) หรือเว็บไซต SME ONE 
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  เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2561กรมบังคับคดีรวมกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (สสว.) ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาขอมูลกลาง เพ่ือบูรณาการการสงเสริม SME 
(Web Portal) หรือเว็บไซต SME ONE ภายในงาน"SME ONE FEST 2018" โดยมีหนวยงานท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน รวม 69 หนวยงาน รวมลงนาม เพ่ือรวบรวมขาวสารโครงการและกิจกรรม
สงเสริม SME ของภาครัฐไว ณ ท่ีเดียว เปนการอํานวยความสะดวกใหกับ SME ใหเขาถึงบริการของภาครัฐ
ไดมากข้ึน เปนการสรางความเขมแข็งใหกับ SME การลงนามความรวมมือระหวางกรมบังคับคดีและสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เพ่ือเปนการพัฒนาขอมูลกลางดานการสงเสริม SME ใน
รูปแบบเว็บไซตกลาง ( Web Portal) หรือเว็บไซต SME ONE โดยกรมบังคับคดีสนับสนุนขอมูล องคความรู 
ดานกฎหมายท่ีจําเปน โครงการ กิจกรรม รวมถึงบริการตางๆ และขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท้ังในรูปแบบ ตัวอักษร สื่อสิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย รูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร
ผานชองทางเว็บไซต SME ONE เพ่ือสงเสริม SMEs ใหมีความเขมแข็งและเปนการเผยแพรการบริการของ
หนวยงานเครือขายท่ีทําบันทึกขอตกลงฯ 
  12.13. ธนาคารแหงประเทศไทย 
  เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2561 กรมบังคับคดีรวมกับธนาคารแหงประเทศไทยรวมลงนาม
บันทึกความเขาใจวาดวยการเชื่อมโยงขอมูลบุคคลลมละลาย เพ่ือ เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ยืนยันขอมูลบุคคลลมละลาย และเพ่ือใหการกํากับ ตรวจสอบตามกฎหมายท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของธนาคาร
แหงประเทศไทย และการปฏิบัติภารกิจของธนาคารแหงประเทศไทยมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานรวดเร็วและ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนงานของธนาคารแหงประเทศไทยและกรมบังคับคดี 
ปจจุบันกรมบังคับคดีไดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการเชื่อมโยงขอมูลบุคคลลมละลายกับหนวยงานตางๆ 
 

13. การปฏิรูประบบราชการ 

  กรมบังคับคดีดําเนินการตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 

258 ท่ีใหมีการปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน โดย ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสราง

และระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหมๆ โดย

ตองดําเนินการใหเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาของรัฐแตละหนวยงานท่ีแตกตางกัน  

  13.๑การปฏิรูปการถายโอนภารกิจภาครัฐ: การถายโอนภารกิจของเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย ตามโครงการปรับ บทบาทและรูปแบบการใหบริการ ( Business Model) ของกรมบังคับคดีจาก
ผูปฏิบัติงาน (Operator) เปนผูกํากับดูแล (Operator)  
  กฎหมายเก่ียวกับการถายโอนภารกิจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย : กรมบังคับคดีไดจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็นใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2561 มาตรา 77เพ่ือ
นําความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของมาวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากกฎหมายในการเสนอราง
พระราชบัญญัติลมละลาย(ฉบับท่ี...) พ.ศ. ....  เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 และ วันท่ี 9 สิงหาคม 2561ผล
การรับฟงความคิดเห็นทางเว็บไซต Law amendment และเว็บไซตกรมบังคับคดี พิจารณาราง
พระราชบัญญัติลมละลาย(ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... หมวด 5/1 เริ่มจากสวนท่ี 5 เรื่องการกํากับดูแล ปรับแกราย
มาตรา และผลการรับฟงความคิดเห็น วิเคราะหผลการรับฟงรายประเด็น พิจารณาแผนในการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรองและกรอบสาระสําคัญและกรอบระยะเวลา พิจารณาหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการ
ตรวจพระราชบัญญัติ ( Checklist)และพิจารณาวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย และเม่ือวันท่ี 29 
สิงหาคม 2561 กรมบังคับคดีไดเสนอรางพระราชบัญญัติ ฯ ไปท่ีกระทรวงฯเพ่ือพิจารณา และวันท่ี 5 
กันยายน 2561 คณะทํางานกําหนดการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงรางกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติ
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ลมละลาย(ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... ในเรื่อง 1. ประกาศกระทรวงยุติธรรมวาดวยการไดมาซ่ึงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
2. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ และจะมีการประชุม
คณะกรรมการรางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมพิจารณารางพระราชบัญญัติลมละลาย(ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... ใน
วันท่ี 9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
  โครงการพัฒนาระบบเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน: ไดรับจัดสรรงบประมาณในการ พัฒนา
ระบบเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน วงเงิน ๘ ,๕๘๙,๖๐๐ บาท วงเงินตามสัญญาจาง 6,673,000 บาท  มี
วงเงินเหลือจากสัญญา 1,916,000 บาท (ไดโอนเปลี่ยนแปลงรอบท่ี 1ของงบบูรณาฯ) เพ่ือพัฒนาระบบการ
ข้ึนทะเบียน การจายงาน และติดตามการทํางานของเจาพนักงานพิทักษทรัพย โดยไดลงนามในสัญญาแลว เม่ือ
วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 ดําเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร และเบิกจายงวดงานท่ี 1 เรียบรอยแลวจํานวน 
1,000,950 บา ท คณะกรรมการตรวจรับงานงวดท่ี 2 และเบิกจายงวดงานท่ี 2 เรียบรอยแลวจํานวน 
1,334,600 บาท ขณะนี้อยูระหวางบริหารสัญญาจางงานงวดท่ี 3    
  การจัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดี  : ดําเนินการจางท่ีปรึกษาโครงการฯ โดยไดผูรับจางแลว 
คือ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด และไดทําสัญญาในวันท่ี 28 กันยายน 2561 โดยตกลงราคาจางตาม
สัญญาเปนจํานวนเงิน 1,344,990 บาท 
 

  13.2การพัฒนาและการรังสรรคนวัตกรรมในรูปแบบใหม (Sandbox) 
  กรมบังคับคดไีดรับเลือกเปนหนวยงานนํารองการพัฒนาและการรังสรรคนวัตกรรมในรูปแบบใหม 

(Sand Box) ในการเปนหนวยงานราชการ 4.0 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับ

การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ

ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับนโยบาย THAILAND 4.0 โดยมีเปาหมายการผลักดันทรัพยสิน 

จํานวน 110,000,000,000 บาท เพ่ือใหการขับเคลื่อนภารกิจไดเปาหมายตามท่ีกําหนด กรมบังคับคดีจึงมี

คําสั่งใหรวมกลุมสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพ่ือประสานความรวมมือการใชทรัพยากรระหวางจังหวัดรวมกัน ดังนี้ 

 1) สํานักงานบังคับคดีกลุมจังหวัดท่ี 1 มีสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เปนศูนยปฏิบัติการและ

ประกอบดวยสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ชัยนาท ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ 

สระบุรี สิงหบุรี และอางทอง 

2)สํานักงานบังคับคดีกลุมจังหวัดท่ี 2 มีสํานักงานบังคับคดีจังหวัด ชลบุรี เปนศูนยปฏิบัติการและ

ประกอบดวยสํานักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว 

3) สํานักงานบังคับคดีกลุมจังหวัดท่ี 3 มีสํานักงานบังคับคดีจังหวัด นครราชสีมา เปนศูนยปฏิบัติการ

และประกอบดวยสํานักงาน บังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร 

อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี  

4) สํานักงานบังคับคดีกลุมจังหวัดท่ี 4 มีสํานักงานบังคับคดีจังหวัด ขอนแกน เปนศูนยปฏิบัติการและ

ประกอบดวยสํานักงานบังคับคดีจังหวัด ขอนแกน กาฬสินธุ นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม  มุกดาหาร 

รอยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี  

5) สํานักงานบังคับคดีกลุมจังหวัดท่ี 5 มีสํานักงานบังคับคดีจังหวัดชล เชียงใหม  เปนศูนยปฏิบัติการ

และประกอบดวยสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน 

6) สํานักงานบังคับคดีกลุมจังหวัดท่ี 6 มีสํานักงานบังคับคดีจังหวัด พิษณุโลก เปนศูนยปฏิบัติการและ

ประกอบดวยสํานักงานบังคับคดีจังหวัด พิษณุโลก กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย 

อุตรดิตถ และอุทัยธานี 
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7) สํานักงานบังคับคดีกลุมจังหวัดท่ี 7 มีสํานักงานบังคับคดีจังหวัด นครปฐม เปนศูนยปฏิบัติการและ

ประกอบดวยสํานักงานบังคับคดีจังหวัด นครปฐม กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี 

8) สํานักงานบังคับคดีกลุมจังหวัดท่ี 8 มีสํานักงานบังคับคดีจังหวัด สุราษฎรธานี  เปนศูนยปฏิบัติการ

และประกอบดวยสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎรธานี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต และระนอง 

9) สํานักงานบังคับคดีกลุมจังหวัดท่ี 9 มีสํานักงานบังคับคดีจังหวัด สงขลา เปนศูนยปฏิบัติการและ

ประกอบดวยสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ตรัง นราธิวาส ปตตานี พัทลุง ยะลา และสตูล 

โดยผลการผลักดันทรัพยสินกลุมจังหวัด (SandBox)สามารถผลักดันทรัพยสินไดจํานวน 

111,108,685,555 บาท คิดเปนรอยละ 137.94ของเปาหมายจํานวน 80,551,305,198 บาท  

  13 .3จัดตั้งกองสืบสวนสอบสวนและดําเนินคดีอาญา  ตามยุทธศาสตรชาติ 20ป (พ.ศ. 

2560-2579) ในยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร

ดังกลาว กรมบังคับคดีไดรับผิดชอบในเรื่องของการสรางความสามารถในการแขงขัน ตัวชี้วัดท่ี ๙ การบังคับให

เปนไปตามขอตกลง ( Enforcing Contracts) และตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การแกปญหาการลมละลาย ( Resolving 

Insolvency) สําหรับการดําเนินการแกปญหาลมละลาย เม่ือศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้แลว เจา

พนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียวมีอํานาจในการจัดการและจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ การรวบรวมทรัพยสิน

ของลูกหนี้ลมละลาย เนื่องจากปจจุบันในการดําเนินธุรกิจมีความสลับซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วไปสูสังคมไมใชเงินสด และเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีความรูความชํานาญในดานกฎหมายเพียงดาน

เดียว สงผลใหยากตอการรวบรวมทรัพยสินเพ่ือนํามาจายคืนใหแกเจาหนี้ ประกอบกับการดําเนินการบังคับคดี

ลมละลาย มีผลกระทบโดยตรงตอความนาเชื่อถือในการลงทุนและการจัดอันความยาก-งายในการประกอบ

ธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก จึงมีความจําเปนตองจัดตั้งกองสืบสวนสอบสวนและ

ดําเนินคดีอาญา เพ่ือใหการดําเนินการบังคับคดีลมละลายเปนไปตามพระราชบัญญัติลมลายและสามารถบังคับ

ใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบสืบคนเสนทางการเงินของลูกหนี้ในคดีลมละลาย 

รวบรวมทรัพยสิน และสืบคนเอกสารหลักฐานทางการเงินตางๆของลูกหนี้ในคดีลมละลาย รวมถึงการพิสูจน

ความผิดทางอาญาลูกหนี้ในคดีลมละลาย 

 

  14. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ 

  14.1 การจัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดี ( Legal Execution Professional Academy : 

LEPA)เปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) เพ่ือเปนสถาบันการศึกษาดานการบังคับ

คดี มีหนาท่ีในการฝกอบรมผูปฏิบัติหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม การใหบริการฝกอบรมดานการบังคับคดี 

ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานอ่ืน ศึกษา วิจัย บริการทางวิชาการ หรือเปนท่ีปรึกษาเพ่ือเสริมสรางการบริหาร

จัดการดานการบังคับคดี ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปน

ศูนยกลางการฝกอบรมวิชาชีพดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดีและสอดรับการถายโอนภารกิจของ             

กรมบังคับคดีในการจัดตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน 
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  14.2โครงการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับระบบบัญชี แนวทาง และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชี ข้ันตอน และวิธีการตรวจสอบทุจริตทางบัญชี “การบัญชีสืบสวน (Forensic Accounting)” 

  โดยเปนการใหความรูกับบุคลากรกรมบังคับคดีเก่ียวกับการบัญชีสอบสวน ( Forensic 

Accounting)” แกเจาพนักงานพิทักษทรัพยท่ีปฏิบัติหนาท่ีในกองลมละลาย 1-6 และกองฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

จํานวน 2 รุน ประกอบดวย รุนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน                  

มีผูเขารวมโครงการจํานวน 56 คน และกําหนดจัดอบรมรุนท่ี 2 ในวันท่ี 19-21 ตุลาคม 2561 

  14.3 โครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีลมละลายข้ันสูง 

  โดยเปนการใหความรูกับบุคลากรกรมบังคับคดีจํานวน 2 รุน มีผูเขาอบรมจํานวน 152 คน 

ประกอบดวย รุนที 1 เม่ือวันท่ี 8-10 ธันวาคม 2560 และวันท่ี 15-17 ธันวาคม 2560 มีผูเขารับการ

อบรมจํานวน 100 คน  รุนท่ี 2 เม่ือวันท่ี 2-4 กุมภาพันธ 2561 และวันท่ี 17-18 กุมภาพันธ 2561 มีผู

เขารับการอบรมจํานวน 52 คน 

  14.4 โครงการอบรมหลักสูตรการอบรมระดับชํานาญการพิเศษ  มีผูเขารวมโครงการจํานวน 54 คน 

  14.5 โครงการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีระดับตนมีผูเขารับการอบรมเปนขาราชการและ

พนักงานบรรจุใหมจํานวน 75 คน  

 

 รางวัลของกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. รางวัลเลิศรัฐดานการนําองคกรและดานการบริการประชาชน  2 รางวัล 

  กรมบังคับคดีไดรับรางวัลจากสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2561

จํานวน 2 รางวัล คือ รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรายหมวด 1 การนําองคการ

และความรับผิดชอบตอสังคม และ รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี         

ชื่อผลงาน : การสงคําเสนอซ้ือทางอิเล็กทรอนิกส (e- Offering Auction) ซ่ึงเปนปท่ี 4ท่ีกรมบังคับคดีไดรับ

รางวัลอยางตอเนื่องจากสํานักงาน ก.พ.ร. 

2. รางวัลศูนยราชการสะดวก GECC 

 กรมบังคับคดี โดยสํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 1 เปน 1 ใน 385 หนวยงานท่ี

ไดรับโลรับรองมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก GECC เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2561 และเปน

ปท่ี 2 ท่ีกรมบังคับคดีไดรับโลรับรองมาตรฐานฯ ดังกลาว  โดยในชวง 4 ปท่ีผานมา กรมบังคับคดีไดปรับปรุง

และพัฒนากระบวนการทํางานภายในและการใหบริการประชาชนมาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการอํานวยความ

สะดวกและความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเปนสําคัญ เพ่ือใหประชาชนผูรับบริการไดเขาถึงบริการของ

กรมบังคับคดีไดอยางงาย และสะดวกตอไป   

  3. กรมบังคับคดีไดรับการ ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยภาพรวมได
คะแนนเทากับรอยละ 92.75 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานระดับสูงมาก                  
โดยกรมบังคับคดีอยูในอันดับท่ี 2 ของจํานวน 146 หนวยงาน 
  4. กรมบังคับคดีไดรับคัดเลือกเปนหนวยงานตนแบบการสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐ

เชิงกลยุทธเพ่ือการไปสูดิจิทัลไทยแลนด จากสํานักงาน ก.พ. เพ่ือถอดบทเรียนและเผยแพรใหกับหนวยงานอ่ืน

ไดศึกษาและใชเปนแนวทางการดําเนินการตอไป 
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1. case management Excellence  (บริหารจัดการคด)ี

2. IT Excellence (การพัฒนานวัตกรรมและระบบการทาํงาน)

3. Information Excellence (พัฒนาระบบฐานข้อมูล)

4. HR Excellence (เพิ่มศักยภาพบุคลากร)

5. Organization Excellence (ยกระดับองค์กร)

 นโยบายการดําเนินงานของกรมบังคับคดีปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การพัฒนาสูความเปนเลิศใน 5 ดานหลัก “LED 5 excellence” 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือรองรับกรมบังคับคดีไปสู Digital Economy และ Thailand 4.0 ประกอบดวยวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

 วิธีการท่ี 1 บริหารจัดการคดี ( case management Excellence)โดยเรงรัดดําเนินการคดีคาง

ดําเนินการ 10 ป และคดีท่ียางยากใหสําเร็จรอยละ 30 กําหนดระยะเวลาในการจัดทําบัญชีรับ-จาย การ

มอบหมายใหเจาหนาท่ีธุรการปฏิบัติงานแทนเจาพนักงานบังคับคดีเก่ียวกับการอายัด 

 วิธีการท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรมและระบบการทํางาน ( IT Excellence)โดยการบูรณาการทํางาน

รวมกันในสวนกลางและสวนภูมิภาค เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน มี

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ภายใตวิสัยทัศน “บริหารงานบังคับคดีดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัลระดับสากล” 

 วิธีการท่ี 3 พัฒนาระบบฐานขอมูล ( Information Excellence)เพ่ือลดข้ันตอนใหบริการดานการ
บังคับคดี การพัฒนาการจัดเก็บสถิติ และ Big Data เพ่ือใชในการวิเคราะหและพัฒนา  Business 
Intelligence (BI)  
 - พัฒนาระบบเพ่ือบูรณาการฐานขอมูลดานการบังคับคดีกับหนวยงานภายในและภายนอก  
 - พัฒนาระบบไกลเกลี่ยระยะท่ี 2  
 - พัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ/กํากับดูแลผูทําแผน ผูบริหารแผน  
 -การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขอมูลการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ e-Reorganization Data 
Management 
 - ระบบการถายทอดสดการขายทอดตลาด 
 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบติดตามขอรองเรียน  

 วิธีการท่ี 4 เพ่ิมศักยภาพบุคลากร ( HR Excellence)เนนความเปนสหวิชาชีพ ความรูท่ีเก่ียวของ
และการบริหารจัดการ เปนคนดีและเกง คานิยมการทํางานเพ่ือประชาชนและการบริหารกําลังคนคลองตัวยึด
ระบบคุณธรรม มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและโครงสรางท่ียืดหยุน มีกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
(Career Path) 
 วิธีการท่ี 5 การยกระดับองคกร (Organization Excellence)เนนการใหบริการท่ีสะดวกใหกับ
ประชาชนตามมาตรฐานศูนยราชการสะดวก (GECC) 
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ท้ังนี้เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจกรมบังคับคดีในดานตางๆ ดังนี้ 

1. การผลักดันทรัพยสิน จะเรงรัดการดําเนินการและนําระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาสนับสนุน จัดขาย
ทอดตลาดในวันหยุด จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพยสินนอกสถานท่ี จัดโครงการมหกรรมขายทอดตลาด
ทรัพยสินในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด Sandbox กลุมท่ี 1-9 และเรงรัดการทําบัญชีรับ – จาย อยางตอเนื่องตอไป 
กําหนดเปาหมายการผลักดันทรัพยสินท้ังป จํานวน 130,000 ลานบาท 

2.การไกลเกลี่ย ขอพิพาท ในชั้นบังคับคดี  กรมบังคับคดียังรวมดําเนินการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
ตามนโยบายรัฐบาลตอไป การไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี เปนการลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการ
บังคับคดี ลดการถูกบังคับคดียึดทรัพย การขายทอดตลาด และการอายัดทรัพยสินตางๆของลูกหนี้ เพ่ิมโอกาส
ในการชําระหนี้ใหกับลูกหนี้และทําใหเกิดความสมานฉันทสามัคคีในสังคม ไทย โดยจะใชกลยุทธเชิงรุก เชิงลึก 
และครอบคลุม อยางตอเนื่องตอไป 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการคดี ( Case Management) เรงรัดดําเนินคดีคาง 10 ป และคดียุงยาก
ใหสําเร็จรอยละ 30  

4. บูรณาการการทํางานรวมกันในสวนกลางและภูมิภาคและเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

5. เสริมสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดีแพงและลมละลาย 
และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจ 

6. พัฒนานวัตกรรมและระบบการทํางานโดยนําเทคโนโลยีมาใชและลดข้ันตอนการใหบริการในการ
บังคับคดี และการพัฒนาการจัดเก็บสถิติ และ Big Data  

7. พัฒนาและปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของใหมีความทันสมัยและมรมาตรฐานสากล และการ
บังคับใชกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

8. เปนศูนยกลางวิชาการดานการบังคับคดีของประชาคมอาเซียนและพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศดานการบังคับคดีแพงและคดีลมละลาย โดยกําหนดจัดประชุมวิชาการบังคับคดีแพงของกลุมประเทศ
สมาชิก Asean+3ภายใตโครงการประชุม ระหวางประเทศวาดวยการบังคับคดีแพง ในยุคการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอยางฉับพลันในวันท่ี 17-19 มีนาคม 2561 

9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เนนความเปนสหวิชาชีพ ความรูท่ีเก่ียวของและการบริหารจัดการ 
 

 
 

 



กรมบังคบัคดี กระทรวงยุติธรรม
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

และแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ณ กลุมจัดการกลางดานลมละลาย (ศนูยบังคบัคดีลมละลายสวนหนา) 

แถลงขาว
ผลการดําเนินงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561



การบังคับคดีแพง

การบังคับคดีลมละลาย

การฟนฟูกิจการของลูกหนี้

การวางทรัพย

การไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี

การชําระบัญชี

การประเมินราคาทรัพย

$

พันธกิจ :

วิสัยทัศน : บังคบัคดีดวยความเปนธรรม 
มุงสูองคกรช้ันนําในระดับสากล บริการประชาชนอยางมีคุณภาพ

กรมบังคับคดีเปนหนวยงาน

ในกระบวนการยุติธรรมทางแพง 

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

มีบทบาทหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรม

ใหแกเจาหนี้ ลูกหนี้ ผูมีสวนไดเสีย

ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมทีเ่ปนสุข

เพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ
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วิสัยทัศน พันธกิจ



บริการดวยรอยยิ้ม 

วัฒนธรรมองคกร :

บริหารดวยหลักการ 

บริบาลดวยหลักธรรม 

Integrity  

มีความซ่ือสัตย

Accountability  

มีความรับผิดชอบ

Management   

การบริหารจัดการ

Learning  

การเรียนรูตลอดเวลา

Excellence  

มีความเปนเลิศ

Digital  

การใชเทคโนโลยี

คานิยม : 
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คานิยม วัฒนธรรมองคกร
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นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม



ยุทธศาสตรท่ี 6
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร

ชาติระยะ 20 ป
ยุทธศาสตรท่ี 2

ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิฯ

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความเปนธรรม 

ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การเสริมสรางความเข็มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ และแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การบริหารจัดการในภาครัฐ 

การปองกันการทุจริต ประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตรท่ี 10
ดานการตางประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบาน

และภูมิภาค

ยุทธศาสตร

กระทรวงยุติธรรม
อํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า การพัฒนากฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

นโยบาย
รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุติธรรม 
5 + 4+ 3

อํานวยความยุติธรรม ลดความเหล่ือมลํ้า ขจัดความทุกขยาก สรางประชาสามัคคี สงเสริมคนดีสูสังคม

เรงรัดตานภัยยาเสพติด
เรงรัดปราบทุจริต 

คอรรัปช่ัน
คุมครองสิทธิ

เสรีภาพ คูคุณธรรม สรางกระบวนการยุติธรรมใหย่ังยืน

รวมพัฒนาเครือขายอาสา มุงเดินหนาสามัคคี - ปรองดองสรางการรับรูกฎ - กติกา

ยุทธศาสตรท่ี 2
ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ยุทธศาสตร
ระยะ 20 ป 
กรมบังคบัคดี

ยุทธศาสตรท่ี 6
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร
ระยะ 5 ป 

กรมบังคบัคดี

ยุทธศาสตรท่ี 1 
เสริมสรางภาพลักษณองคกรและยกระดับธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรท่ี 2
ขับเคลื่อนกระบวนการทํางานและบริหารจัดการสูความเปนเลิศ

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทางTH 4.0

ยุทธศาสตรท่ี 4
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ

แผนการ

ปฏิรูปประเทศ
2. ดานการบริหารราชการแผนดิน 3. ดานกฎหมาย 4. ดานกระบวนการยุติธรรม

5. ดานเศรษฐกิจ 9. ดานสังคม
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ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตรกรมบังคับคดี



กรมบังคับคดี เสริมสรางใหประเทศไทยเปนประเทศที่นาลงทุน 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น 

โดยมีกฎหมายที่เก่ียวของกับการบังคับคดีที่ทันสมัย มีมาตรฐานสากล 

และกระบวนการบังคับคดีมีความสะดวก รวดเร็ว งาย และเปนระบบอิเล็กทรอนิกส

EASIER : สะดวกและงาย Anywhere : ทุกๆ แหง Better : มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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กรมบังคับคดี 4.0
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แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ประเมนิ

1.  การผลั ก ดันทรัพย สิ นออกจากระบบ

การบังคับคดี ดวยนโยบาย 2 ร.

- ดําเนินการผลักดันทรัพยสินได 147,010 ลานบาท (เปาหมาย : 

110,000 ลานบาท)

2. เสริมสราง และพัฒนากระบวนการไกลเกลี่ย

ในช้ันบังคับคดี

- ดําเนินการไกลเกลี่ยไดสําเร็จ จํานวน 27,421 เรื่อง คิดเปนรอยละ 

88.95 ของเรื่องที่เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย (เปาหมาย : ไกลเกลี่ย

สําเร็จ คิดเปนรอยละ 85)

3 .  ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ดี

(Case management)

- ดําเนินการเรงรัดสํานวนคดีคางดําเนินการ 10 ป ไดสําเร็จ คิดเปนรอย

ละ 32.17 (เปาหมาย : เรงรัดสํานวนไดสําเร็จ คิดเปนรอยละ 30)

4. การบูรณาการทํางานรวมกันในสวนกลาง

และสวนภูมิภาคและเช่ือมโยงขอมูลกับภาครัฐ

และเอกชน

- ดําเนินการเช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 

จํานวน 13 หนวยงาน

5. การเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

กฎหมายการบังคับคดีแพง ลมละลายและ

กฎหมายเศรษฐกิจ

- การบรรยายใหความรูเก่ียวกับกฎหมายลมละลาย
- การอบรมใหความรู เ ก่ียวกับสุขภาพทางการเงิน กฎหมายกูยืม 
ค้ําประกัน จํานํา จํานอง ขายฝาก และวางทรัพย รวมทั้งกฎหมาย
ที่เก่ียวของ 

- การใหความรูกฎหมายแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม (SMEs) 

- การเสริสรางความรูกฎหมายการบังคับคดีและการไกลเกลี่ย

ผลการดําเนินงานประจําป งบประมาณ ๒๕61 โดยนโยบาย 9 ดาน
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แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ประเมนิ

6. การพัฒนานวัตกรรม และนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช ใหบริการประชาชน และ

พัฒนาการจัดเก็บสถิติ และBig Data 

- ระบบจายสํานวนคดีลมละลายดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
- การสงเงินอายัดผานทางอิเล็กทรอนิกส (บริษัท Central)
- จองคิวดานการบังคับคดีลวงหนาผาน Mobile App (LED QUEUE)

7. พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยและมี

มาตรฐานสากล

- ดําเนินการปรับปรุง เสนอรางกฎหมาย กฎ และระเบียบกระทรวง 

จํานวน 6 ฉบับ 

8. ศูนยกลางวิชาการดานการบังคับคดีอาเซียน

และพัฒนางานดานตางประเทศที่เก่ียวของกับการ

บังคับคดีแพง และคดีลมละลาย

- การประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจาพนักงานบังคับคดี
ระหวางประเทศ (UIHJ) ครั้งที่ 23

- การจัดประชุมดานการบังคับคดี รวมกับหนวยงานดานการบังคับคดี
ลมละลายของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู เจรจา
(จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) Asean +3

9. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบการบริหาร

จัดการ

- จัดต้ังสถาบันพัฒนาการบังคับคดี LEPA 

- โครงการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับระบบบัญชี แนวทาง และวิธีการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ข้ันตอน และวิธีการตรวจสอบทุจริต

ทางบัญชี“การบัญชีสืบสวน (Forensic Accounting)” 

- โครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีลมละลายข้ันสูง

- โครงการอบรมหลักสูตรการอบรมระดับชํานาญการพิเศษ

- โครงการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีระดับตน

ผลการดําเนินงานประจําป งบประมาณ ๒๕61 โดยนโยบาย 9 ดาน
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LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

ผลการผลักดันทรัพยสิน โดยนโยบาย 2 ร.

เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสิน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ถึงป พ.ศ. 2561

หนวย : ลานบาท

ป พ.ศ. 2561 มีผลการผลักดันทรัพยสิน ไดสูงสุดในรอบ 8 ป 

โดย สูงกวา คาเฉลี่ยรอบ 7 ป คิดเปนรอยละ 56.45
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LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

ผลการผลักดันทรัพยสิน โดยนโยบาย 2 ร. (ตอ)

ผลการผลักดันทรัพยสิน ป พ.ศ. 2561 สูงกวาเปาหมาย คิดเปนรอยละ 33.65 

หนวย : ลานบาท

110,000

147,010

ไตรมาส 4
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ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ไตรมาสท่ี 4 มีผลการผลักดันทรัพยสินไดสูงสุด ในรอบป พ.ศ. 2561

43,865

35,857

35,283

32,004



LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

ผลการผลักดันทรัพยสิน โดยนโยบาย 2 ร. (ตอ)

เปรียบผลการผลักดันทรัพยสินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2561 
แยกออกเปนการขายทอดตลาด / งดการบังคับคดี / ถอนการบังคับคดี

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวย : ลานบาท

ป 2561 มีผลการขาย
ทอดตลาด สูงกวา ป 2560

คิดเปนรอยละ 18.60

ป 2561 มีผลการ
งดการบังคับคดี ต่ํากวา 

ป 2560 คิดเปนรอยละ 7.33

ป 2561 มีผลการ
ถอนการบังคับคดี สูงกวา 

ป 2560 คิดเปนรอยละ 18.48
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ขายทอดตลาด งดการบังคับคดี ถอนการบังคับคดี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

29,969 31,749 33,852 33,472 32,004 
35,283 35,857 

43,865 

LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

ผลการผลักดันทรัพยสิน โดยนโยบาย 2 ร. (ตอ)

เปรียบผลการผลักดันทรัพยสิน ระหวาง ป พ.ศ. 2560 และป พ.ศ. 2561 แยกเปนรายไตรมาส

หนวย : ลานบาท

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ป 61 ผลักดัน

ทรัพยสินไดสูงกวา

ป 60 คิดเปนรอยละ 

6.79

ป 61 ผลักดัน

ทรัพยสินไดสูงกวา

ป 60 คิดเปนรอยละ 

11.13

ป 61 ผลักดัน

ทรัพยสินไดสูงกวา

ป 60 คิดเปนรอยละ 

5.92

ป 61 ผลักดัน

ทรัพยสินไดสูงกวา

ป 60 คิดเปนรอยละ 

31.05



-

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

สระแกว สงขลา ตราด หนองคาย มุกดาหาร ตาก

203 

2,517 

461 307 151 327 238 

3,446 

498 624 
266 

491 

เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสิน ไตรมาส 3
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสินในพ้ืนท่ีจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวย : ลานบาท

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สูงกวา คิดเปนรอยละ 44.13

ผลการผลักดันทรพัยสินของทุกจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สูงกวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเปนรอยละ 

17.08  36.95  8.17  102.98  76.27  และ50.15 ตามลําดับ

LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

ผลการผลักดันทรัพยสิน โดยนโยบาย 2 ร. (ตอ)



-

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส

2,517 

90 231 106 

3,446 

154 
283 166 

เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสิน ไตรมาส 3
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสินในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวย : ลานบาท

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สูงกวา คิดเปนรอยละ 38.07

ผลการผลักดันทรพัยสินของทุกจังหวัดภาคใต 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สูงกวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเปนรอยละ 

36.95  71.46  28.47 และ56.48 ตามลําดับ

LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

ผลการผลักดันทรัพยสิน โดยนโยบาย 2 ร. (ตอ)
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ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี

1,308 

3,032 

4,402 

1,625 
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5,920 

เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสิน ไตรมาส 3
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสินในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) จังหวัดภาคตะวันออก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวย : ลานบาท

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สูงกวา คิดเปนรอยละ 15.86

ผลการผลักดันทรพัยสินของจังหวัด ฉะเชิงเทรา และชลบุรี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สูงกวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเปนรอยละ 

24.21 และ34.48 ตามลําดับ

LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

ผลการผลักดันทรัพยสิน โดยนโยบาย 2 ร. (ตอ)



LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

ผลการผลักดันทรัพยสิน โดยนโยบาย 2 ร. (ตอ)

ภาคกลาง

ภาคใต

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันตก

เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพยสินในพ้ืนท่ีจังหวัด 6 ภาค 

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561

พ้ืนท่ี

ผลการผลักดันทรัพยสิน
รอยละ 

เพ่ิม/ลดป พ.ศ. 

2560

ป พ.ศ. 

2561

ภาคใต 15,907 22,076 38.78

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
18,231 23,504 28.92

ภาคตะวันออก 10,667 12,202 14.39

ภาคเหนือ 10,592 11,740 10.84

ภาคกลาง 35,755 36,298 1.52

ภาคตะวันตก 6,538 5,288 - 19.12

รวม 129,044 147,010 13.92

หนวย : ลานบาท



LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

ผลการผลักดันทรัพยสิน โดยนโยบาย 2 ร. (ตอ)

การขายทอตลาดทรัพยสินในวันเสาร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการขายทอดตลาด

ในวันหยุดราชการ (วันเสาร) จํานวน 111 สํานักงาน 

ขายได สูงกวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอยละ 213.40

ปงบประมาณ
จํานวนสํานักงาน

ท่ีขายทอดตลาด
ผลการขายทอดตลาด (ขายได)

พ.ศ. 2560 25 2,029,992,051 บาท

พ.ศ. 2561 111 6,361,929,283 บาท

โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแผนที่จะดําเนินการขายทอดตลาด

ในวันเสารตอเน่ืองตอไป



LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

ผลการผลักดันทรัพยสิน โดยนโยบาย 2 ร. (ตอ)

จัดการขายทอดตลาดทรัพยสินในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดชัยภูมิ 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ผลการขายทอดตลาดทรัพยสิน

ขายได 201 คดี 

213 รายการ 
ราคาประเมินรวม 

507,613,296 บาท
ขายไดเปนเงินทั้งสิ้น 

582,267,000 บาท 

ซ่ึงราคาขายไดสูงกวา
ราคาประเมิน 

คิดเปนรอยละ 14.71 



LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

ผลการผลักดันทรัพยสิน โดยนโยบาย 2 ร. (ตอ)

จัดการขายทอดตลาดทรัพยสินในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลการขายทอดตลาดทรัพยสิน

ขายได 100 คดี 

102 รายการ 
ราคาประเมินรวม 

366,221,506 บาท
ขายไดเปนเงินทั้งสิ้น 

518,876,000 บาท 

ซ่ึงราคาขายไดสูงกวา
ราคาประเมิน 

คิดเปนรอยละ 41.69 



LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

ผลการผลักดันทรัพยสิน โดยนโยบาย 2 ร. (ตอ)

จัดการขายทอดตลาดทรัพยสินในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล 
จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 8 และ29 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลการขายทอดตลาดทรัพยสิน

ขายได 113 คดี 

123 รายการ 
ราคาประเมินรวม 

143,828,019 บาท
ขายไดเปนเงินทั้งสิ้น 

143,026,000 บาท 

ซ่ึงราคาขายไดตํ่ากวา
ราคาประเมิน 

คิดเปนรอยละ 0.56



LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

ผลการผลักดันทรัพยสิน โดยนโยบาย 2 ร. (ตอ)

จัดการขายทอดตลาดทรัพยสินในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลการขายทอดตลาดทรัพยสิน

ขายได 90 คดี 

98 รายการ 
ราคาประเมินรวม 

108,173,554 บาท
ขายไดเปนเงินทั้งสิ้น 

121,366,000 บาท 

ซ่ึงราคาขายไดสูงกวา
ราคาประเมิน 

คิดเปนรอยละ 12.20 



LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

ผลการผลักดันทรัพยสิน โดยนโยบาย 2 ร. (ตอ)

จัดการขายทอดตลาดทรัพยสินผานระบบอิเล็กทรอนิกส e - Offering Auction ครั้งท่ี 4  
เมื่อวันที่ 8 , 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 , วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561 

ผลการขายทอดตลาดทรัพยสิน

ขายได 64 คดี 

54 รายการ 
ราคาประเมินรวม 

36,217,007 บาท
ขายไดเปนเงินทั้งสิ้น 
40,866,000 บาท 

ซ่ึงราคาขายไดสูงกวา
ราคาประเมิน 

คิดเปนรอยละ 12.84 

http://intra1.led.go.th/notice-pai/2561/07/10P290761.jpg
http://intra1.led.go.th/notice-pai/2561/07/21P290761.jpg
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ผลการผลักดันทรัพยสิน โดยนโยบาย 2 ร. (ตอ)

จัดการขายทอดตลาดทรัพยสินรวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ผลการขายทอดตลาด

ขายได 91 คดี 

91 รายการ 

ราคาประเมินรวม 
85,205,406 บาท

ขายไดเปนเงินทั้งสิ้น 
143,290,000 บาท 

ซ่ึงราคาขายไดสูงกวา
ราคาประเมิน 

คิดเปนรอยละ 68.17 

จัดการขายทอดตลาดทรัพยสินรวมกับกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 6 และ21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ผลการขายทอดตลาด

ขายได 66 คดี 

66 รายการ 

ราคาประเมินรวม 
78,544,134 บาท

ขายไดเปนเงินทั้งสิ้น 
105,530,000 บาท 

ซ่ึงราคาขายไดสูงกวา
ราคาประเมิน 

คิดเปนรอยละ 34.36 

จัดการขายทอดตลาดทรัพยสินรวมกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) )
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ผลการขายทอดตลาด

ขายได 68 คดี 

74 รายการ 

ราคาประเมินรวม 
204,087,362 บาท

ขายไดเปนเงินทั้งสิ้น 
290,280,000 บาท 

ซ่ึงราคาขายไดสูงกวา
ราคาประเมิน 

คิดเปนรอยละ 42.23 



ทรัพยสินรอการขายทอดตลาด 
รวมจํานวน 143,069 รายการ

รวมราคาประเมิน 244,192 ลานบาท

หมายเหตุ : 

รวมมูลคาทรัพยสินรอการขายในคดีอาญานายประกัน 

ท่ีไมสามารถขายทอดตลาดได จํานวน 14,226 ไร 

ราคาประเมินรวม 2,795 ลานบาท (ขอมูล ณ 8 ตุลาคม 2561)
ขอมูล ณ 8 ตุลาคม 2561
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มูลคาทรัพยสินรอการขายทอดตลาด

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง
84,356 รายการ

คิดเปนรอยละ 58.96
ราคาประเมิน 109,678 ลบ.

ท่ีดินวางเปลา
46,135 รายการ

คิดเปนรอยละ 32.25
ราคาประเมิน 100,929 ลบ.

หองชุด
12,578 รายการ

คิดเปนรอยละ 8.79
ราคาประเมิน  33,585 ลบ.
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การไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี 

เปรียบเทียบผลการไกลเกลี่ยสําเร็จ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ถึงป พ.ศ. 2561

ป พ.ศ. 2561 มีผลการไกลเกลี่ยสําเร็จ ไดสูงสุดในรอบ 8 ป 

โดย สูงกวา ป พ.ศ. 2560 คิดเปนรอยละ 21.87 และ สูงกวา คาเฉลี่ยรอบ 7 ป คิดเปนรอยละ 251.67 

หนวย : เรื่อง

โดยป พ.ศ. 2561 สามารถดําเนินการไกลเกลี่ยไดสําเร็จ 27,421 เรื่อง 

มีทุนทรัพย 8,422 ลานบาท สําเร็จคิดเปนรอยละ 88.95 

จากเรื่องท่ีเขาสูการไกลเกลี่ย 30,827 เรือ่ง
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ผลการไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี ป พ.ศ. 2561 สามารถไกลเกลี่ยสําเร็จ คิดเปนรอยละ 88.95 

การไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี (ตอ) 

30,827
27,421

หนวย : เรื่อง

ไตรมาสท่ี 4 สามารถไกลเกลี่ยสําเร็จไดสูงสุด ในรอบป พ.ศ. 2561 

ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

9,317

8,346

6,963

2,795
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เปรียบเทียบผลการไกลเกลี่ยสําเร็จ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2561

การไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี (ตอ) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวย : เรื่อง

ป 61 ไกลเกลี่ย

ไดสําเร็จตํ่ากวา

ป 60 คิดเปนรอยละ

2.14

ป 61 ไกลเกลี่ย

ไดสําเร็จสูงกวา

ป 60 คิดเปนรอยละ

13.98

ป 61 ไกลเกลี่ย

ไดสําเร็จสูงกวา

ป 60 คิดเปนรอยละ 

44.77

ป 61 ไกลเกลี่ย

ไดสําเร็จสูงกวา

ป 60 คิดเปนรอยละ

19.91



ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ทุนทรัพย ไกลเกลี่ยสําเร็จ ทุนทรัพย

21,583 21,532,842,527 บาท 19,120 3,771,278,857 บาท

ไกลเกลี่ยสําเร็จคิดเปนรอยละ 88.59 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย
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การไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี (ตอ) 

จัดมหกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 26 หนวยงาน 

บริษัท อยุธยา
แคปปตอล 

ออโตลีส จํากัด 
มหาชน

บริษัท อยุธยา
แคปปตอล 
เซอรวิสเซส 

จํากัด

บริษัท 
เจเนอรัล คารด 
เซอรวิสเซส 

จํากัด

บริษัท เทสโก
คารด เซอร

จํากัด

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4qrnnL7PAhWHQo8KHa52BTMQjRwIBw&url=http://www.posttoday.com/economy/finance/261702&bvm=bv.134495766,d.c2I&psig=AFQjCNG1WKkLEPLsN34US7eo0ljYVPrDfQ&ust=1475570010086267
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPoM7O-KvMAhVJCY4KHRx7AGYQjRwIBw&url=http://www.marketvillagehuahin.co.th/shopdirectory_popup.aspx?lng=2&sid=73&f=3F&bvm=bv.120551593,d.dGo&psig=AFQjCNE0y57L3_D6hzzpCRCCwukAYPLdkA&ust=1461747665911856
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จํานวนคดีคางดําเนินการเกิน 10 ป ผลดําเนินการเสร็จของคดีคางดําเนินการเกิน 10 ป

การเรงรัดสํานวนคดีคางดําเนินการ 10 ป เปนครั้งแรกท่ีบรรลุตามเปาหมาย KPI ในรอบ 3 ป   

การพฒันาระบบบรหิารจดัการคด ี (Case 
Management)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดําเนินการเสร็จไดคิดเปนรอยละ 32.17 ทุนทรัพยจํานวน 10,675 ลานบาท

ท้ังน้ี คดีคางดําเนินการเกิน 10 ป ลดนอยลงทุกป และ สามารถดําเนินการเสร็จเพ่ิมขึ้นทุกป

หนวย : คดี
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ลงนามบันทึกขอตกลงเชื่อมโยงขอมูล  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แนวรวมปฏิบัติของภาครัฐ

PACAC
สํานักงานศาลยุติธรรม

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร

เนช่ันแนล ชูการ คอรปอเรช่ัน

จํากัด (มหาชน)

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 

ธนาคารอาคารสงเคราะห

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพือ่เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย
บริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน
ประกันสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดยอม 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

ธนาคารแหงประเทศไทย
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        การจัดประชุมดานการบังคับคดี รวมกับหนวยงานดานการบังคับคดีลมละลายของประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ประเทศคูเจรจา (จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต) ภายใตหัวขอการประชุมระหวางประเทศวาดวยสิทธิของเจาหนี้ และลูกหนี้
และมาตรการเยียวยา “การพัฒนาอยางยั่งยืน : กลไกเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชนและสิทธิหลักประกัน เพื่อเปนการ
พัฒนาประสิทธิภาพของการบังคับคดีลมละลาย และปรับปรุงอันดับของประเทศไทยภายใต Ease of Doing Business
ในดานการแกไขปญหาการลมละลาย (Resolving Insolvency)

การประชุม ASEAN +3 ประจําป พ.ศ. 2561
ระหวางวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561
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การประชุมระหวางประเทศ ณ เมือง โซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย
ระหวางวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2561 

นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ในฐานะกรรมการบริหารของสภาเจาพนักงาน

บังคับคดีระหวางประเทศ (UIHJ) เขารวมประชุมพรอมกับ Mr. Marc Schmitz ประธานกรรมการสภา

เจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ (UIHJ) และกรรมการบริหาร เพื่อหารือความรวมมือระหวาง UIHJ 

กับ Federal Baliiffs’ Service กรมบังคับคดี  สหพันธรัฐรัสเซียในสวนวิชาการและการปฏิบัติเพื่อให

การบังคับคดีมีประสิทธิภาพ

นําเสนอพัฒนาการลาสุดของการบังคับคดีแพงของไทยตอที่ประชุมระหวางประเทศ

ดานวิชาการและเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการบังคับคดีแพง ครั้งที่ 9 ในดานการพัฒนากฎหมาย

และการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน และประเด็นทาทายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต

ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ ท วิ ภ า คี กั บ  Mr. Dmitriy Aristov อ ธิ บ ดี ก ร ม บั ง คั บ ค ดี  Federal 

Bailiffs’Service สหพันธรัฐรัสเซีย เก่ียวกับการใหความรวมมือ ระหวางกันในการบังคับคดีแพง

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
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รางวัลที่กรมบังคับคดีไดรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมบังคับคดีรับรางวัลเลิศรฐัดานการนําองคกร และดานการบริการประชาชน

กรมบังคับคดีไดรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 2 รางวัล คือ 
1. รางวลัเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรายหมวด 1 การนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม 
2. รางวลัเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ชื่อผลงาน : การสงคําเสนอซ้ือทางอิเลก็ทรอนิกส

(e - Offering Auction) 
และเปนปท่ี 4 ท่ีกรมบังคับคดีไดรับรางวัลอยางตอเนื่องจากสํานักงาน ก.พ.ร.
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รางวัลที่กรมบังคับคดีไดรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ)

กรมบังคับคดีรับรางวัลมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก (GECC)

 กรมบังคับคดีไดรับรางวัลมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก GECC ประจําป พ.ศ. 2561 

กรมบังคับคดี โดยสํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 1 เปน 1 ใน 385 หนวยงานที่ไดรับโลรับรองมาตรฐานฯ
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รางวัลที่กรมบังคับคดีไดรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ)

กรมบังคับคดีไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 92.75 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานระดับสูงมาก โดยกรมบังคับคดีอยูในอันดับที่ 2 จาก 146 หนวยงาน ทั้งนี้ ตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2651 กรมบังคับคดีมีคะแนนจากผลการประเมินในภาพรวม สูงขึ้น ทุกป

ระดับคะแนน
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การพัฒนาบุคลากร

กรมบังคับคดีไดรับคัดเลือกเปนหนวยงานตนแบบการสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐ

เชิงกลยุทธเพ่ือการไปสูดิจิทัลไทยแลนด 

กรมบังคับคดี ที่ไดรับเลือกในฐานะหนวยงานที่มีความพรอม ความสมัครใจ รวมถึงความโดดเดนในการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการทํางาน และการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการประชาชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการพัฒนาบุคลากร 

โดยกจะรวมดําเนินงาน ใหการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน เพื่อพัฒนาใหกรมบังคับคดีเปนหนวยงานภาครัฐตนแบบการสราง

และพัฒนากําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธเพื่อการไปสูดิจิทัลไทยแลนดตอไป 
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LED - Transformation

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

LED 4.0
LED 

PROPERTY e - Offering  
Auction

(กรุงเทพฯ 
เป็น Center)

e - Filing

e - Payment

e - Offering 
Auction Pilot 

Project System
LED Property 

Plus

e - Service LED ABC
(Application 
Bankruptcy 
Checking)
ระบบลงนดั

ลว่งหน้าสํานวน
คดแีพง่

ระบบบตัรควิ
อตัโนมตัิ

LED Debt Info

นําข้อมลูคดแีพง่
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 

2537เข้าสู่ระบบ
อเิล็กทรอนิกส์

e - Insolvency

EDC Payment

Sandbox

SDU

จพท. เอกชน

การบรูณาการ
เชือ่มโยง

ฐานข้อมูลกบั
หน่วยงานภาครฐั 

และหน่วยงาน
อืน่ๆ

e - Offering  
Auction

(เชยีงใหม่เป็น Center) ระบบ 
Asset Tracking

ระบบการรบั –
ส่งเงนิอายดั ทาง

ระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ 
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LED – Transformation (ตอ)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562

กรมบังคับคดี 

เปนองคกรไรกระดาษ (Paperless)
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นวัตกรรมการสงเงินอายัด

กรมบังคับคดีไดนําเสนอวีดีทัศนตอครม. เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2561 



พระราชบัญญัติลมละลาย 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติลมละลาย 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2559 

พระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง 
(มาตรา 309 จัตวา) ฉบับท่ี 

29 พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติแกไขเพิม่เติม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณา

ความแพง (ฉบับท่ี 30) 
พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงวาดวยการจด
ทะเบียนและการกําหนด
คุณสมบัติผูทําแผนและ

ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558

กฎกระทรวงวาดวยการจด
ทะเบียนและการกําหนด

คุณสมบัตผูิทําแผน
และผูบริหารแผนฟนฟู
กิจการ พ.ศ. 2545

กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและ

เง่ือนไขในการขายทอดตลาด 
พ.ศ. 2559 

พระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงที่ประกาศใชแลว

LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

การพัฒนา ปรับปรุง และแกไขกฎหมาย

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติลมละลาย 
(ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2561



รางพระราชบัญญัตลิมละลาย 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(เจาหนักงานพิทักษทรพัยเอกชน)

รางพระราชบัญญัตลิมละลาย 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(สวนการลมละลายเก่ียวกับ

ตางประเทศ)

รางพระราชบัญญัติ

เจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....

กฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัต ิ

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข

ของบุคคลท่ีไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติการแทนเจาพนักงาน

บังคับคดี พ.ศ. ...

พระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงที่อยูระหวางดําเนินการ

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย

ทอดตลาด พ.ศ. ....

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย

ทอดตลาดดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....

LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

การพัฒนา ปรับปรุง และแกไขกฎหมาย (ตอ)
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แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

การพัฒนาสูความเปนเลิศใน 5 ดานหลัก
“LED 5 Excellence”

Case Management Excellence (บริหารจัดการคดี)

IT Excellence (การพฒันานวัตกรรมและระบบการทาํงาน)

Information Excellence (พัฒนาระบบฐานขอมูล)

HR Excellence (เพิ่มศกัยภาพบคุลากร)

Organization Excellence (ยกระดับองคกร)
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แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)

โครงการมหกรรมขายทอดตลาดทรัพยสิน ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดท่ี 1 - 9

ขายทอดตลาดทรัพยสิน ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 
กลุมจังหวัดท่ี 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุมจังหวัดท่ี 4 ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแกน 

กลุมจังหวัดท่ี 8 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี

ขายทอดตลาดทรัพยสิน ณ เดือนธันวาคม 2561 
กลุมจังหวัดท่ี 2 ณ โรงแรมโกลเดน ซิตี ้จังหวัดระยอง

กลุมจังหวัดท่ี 3 ณ โรงแรมสุนีย แกรนด จังหวัดอุบลราชธานี

กลุมจังหวัดท่ี 5 ณ โรงแรมกรีนนิมมาน จังหวัดเชียงใหม

กลุมจังหวัดท่ี 6 ณ โรงแรมอมรินทร ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

กลุมจังหวัดท่ี 9 ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 

ขายทอดตลาดทรัพยสิน ณ เดือนตุลาคม 2561
กลุมจังหวัดท่ี 7 ณ โรงแรมริเวอร จังหวัดนครปฐม 

โดยมีทรัพยสินที่จะทําการ

ขายทอดตลาดในพื้นที่จังหวัด

ตางๆ ดังน้ี
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โครงการมหกรรมขายทอดตลาดทรัพยสิน ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดท่ี 7

แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)

กรมบังคับคดี จัดมหกรรมขายทอดตลาด

ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดท่ี 7 โดยมีทรัพยสินที่นํามาขาย

ทอดตลาดในพ้ืนที่จังหวัด ดังนี้ 

จังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน

โดยมีกําหนดจัดขายทอดตลาดนัดท่ี 1 

ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2561

ณ โรงแรมริเวอร จงัหวัดนครปฐม
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แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)

โครงการบานประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี

เวนอากรแสตมป – ลดเงินประกัน

ผูมีรายไดนอยชื้อบานขายทอดตลาด

เปนผูมีรายไดนอยที่ ถือ

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ

หองชุด
จํานวน 1,530 รายการ

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง
จํานวน 6,540 รายการ

ราคาประเมินไมเกิน 300,000 บาท ราคาประเมินไมเกิน 500,000 บาท 

18.96 

81.04 

หองชุด
จํานวน 3,345 รายการ

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง
จํานวน 17,399 รายการ

16.13 

83.87 

ช้ื อ บ า นจ าก โ ค ร ง กา ร

ไดเพียงคนละ 1 รายการ

เทาน้ัน

รายได < 30,000 บาทตอป : ช้ือบานที่มีราคาไมเกิน 300,000 บาท

รายได > 30,000 บาทแตไมเกิน 100,000 บาทตอป : ช้ือบานที่มี

ราคาไมเกิน 500,000 บาท

ขอมูล ณ 12 ตุลาคม 2561



LED
LEGAL EXECUTION DEPARTMENT

แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)

ดานดิจิทัล

- พัฒนาระบบไกลเกลี่ยเพื่อใหบริการประชาชนยื่นคําขอ

ไกลเกลี่ยผานทาง Mobile Application

- การพัฒนาระบบการออกใบอนุญาต และการตรวจสอบ/

กํากับดูแลผูทําแผน และผูบริหารแผน ทางอิเล็กทรอนิกส

- การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอมูลการฟนฟูกิจการของ

ลูกหน้ี โดยการประชุมเจาหน้ีดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

- ระบบ e-Insolvency

- พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการบังคับคดีของหนวยงาน

ภายในและบูรณาการฐานขอมูลกับหนวยงานภายนอก

ดานเสริมสรางศักยภาพเครือขาย/สรางความรับรู

กฎหมายท่ัวประเทศ

- การอบรมใหความรูกฎหมายดานการบังคับคดี ค้ําประกัน 

จํานํา จํานอง วางทรัพย ขายฝาก และกฎหมายที่เก่ียวของ

- การอบรมใหความรูเครือขายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ

ทั่วประเทศ
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แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)

การพัฒนาดานการใหบริการ และดานอื่นๆ 

- การศึกษาวิจัยสถานการณหน้ีสิน : กรณีศึกษาการไกลเกลี่ย

ขอพิพาทช้ันบังคับคดี

- พัฒนา ร ะบบ ติดตา มข อ ร อ ง เ รี ย นผ า นท า ง  Mobile 

Application

ดานการตางประเทศ

- การจัดประชุมวิชาการบังคับคดีแพงของกลุมประเทศสมาชิก

อาเซียนบวก 3 ภายใตโครงการการประชุมระหวางประเทศ

วาดวยการบังคับคดีแพงในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

อยางฉับพลัน มีกําหนดจัดกิจกรรมในระหวางวันที่ 17 – 19 

มีนาคม 2562 

- การใหบริการประชาชนเคลื่อนที่ในรูปแบบ Mobile Truck

- การจัดมหกรรมไกล เกลี่ยในสวนกลางและใน 9 ภาค 

Sandbox เพื่อใหครอบคลุมกลุมลูกหน้ีในทุกประเภท

- การดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ โดยเฉพาะความยาก – งาย ในการประกอบธุรกิจ 

(EODB)

- การเขารวมนําเสนอความเห็น และเขารวมประชุมในกรอบ

ความรวมมือดานบังคับคดีแพงและลมละลาย



“กรมบังคับคดีมุงมั่นพัฒนา 

ใสใจในความสะดวกของประชาชน 

เพื่อใหเขาถึงบริการของกรมบังคับคดีไดอยางทั่วถึง 

และแสดงถึงความโปรงใสในการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี”

ขอบพระคุณ
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