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ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ  
งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และทุนหมุนเวียน 

ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ของกรมบังคบัคดี กระทรวงยุติธรรม 

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 
ณ ห้องประชุม หมายเลข 404 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย 

 

ข้อค าถาม 
ค าถามของอนุกรรมาธิการ (นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท)์ 
1. การติดต่อขอรับบริการที่ส านักงานบังคับคดี ส าหรับประชาชนทั่วไปจะใช้ระยะเวลาที่นานจนเกินไป  
แต่หากมีการจ่ายเงินให้แล้วจะได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น อยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว  
และท าอย่างไรประชาชนจงึจะได้รับบริการที่เท่าเทียมกันทุกคน 
2. เวลาลูกหนี้ไปติดต่อที่ส านักงานบังคับคดีจะต้องเสียเงินค่าจ้างทนายความ ท าอย่างไรที่จะท าให้ลูกหนี้
สามารถเดินทางไปติดต่อที่ส านักงานบังคับคดีโดยไม่ต้องมีทนายความแต่ก็ได้รับบริการจากข้าราชการ
เช่นเดียวกับทนายความ สามารถด าเนินการเรื่องทุกอย่างได้ครบถ้วนและภายในวันเดียว จึงจะท าให้ตรงตาม
ภารกิจของกรมบังคับคดีอย่างแท้จริง 
3. อยากให้มีโครงการ “Service Mind” อบรมเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในส านักงานบังคับคดี ให้มีจิตบริการเหมือนกับ
การใหบ้ริการของธนาคารพาณิชย์ 
ค าตอบ กรมบังคับคดีจะรับไปด าเนินการต่อไป 
 
ค าถามของที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ (นายคริส โปตระนันทน์) 
1. อยากทราบเวลาที่ใช้ส าหรับกระบวนการบังคับคดีว่าใช้เวลาทั้งหมดกี่วัน 
ค าตอบ เรื่องการบังคับคดี ขอเรียนว่าเนื่องจากเวลาที่ศาลมีค าพิพากษา และหมายบังคับคดีส่งมาที่ 
กรมบังคับคดีแล้ว กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจกรมบังคับคดีในการสืบทรัพย์ เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาต้องด าเนินการสืบทรัพย์ของลูกหนี้และมาแถลงต่อกรมบังคับคดี โดยกรมบังคับคดีมีภารกิจการยึด
ทรัพย์หลังจากศาลมีค าพิพากษาแล้ว แต่เนื่องจากเจ้าหนี้มีหน้าที่สืบทรัพย์และกรมบังคับคดีมีหน้าที่ยึดทรัพย์
หลังจากเจ้าหนี้ชี้ทรัพย์ ถ้าหากเจ้าหนี้ยังไม่ด าเนินการใด ๆ กรมบังคับคดีก็ไม่สามารถด าเนินการได้ เช่นกัน  
ซึ่งเมื่อมีหมายบังคับคดีส่งมา กรมบังคับคดีจะสแกนหมายแล้วรอเจ้าหนี้ตามค าพิพากษามาตั้งเรื่องเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป ส าหรับกรณีที่ใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ เป็นการแจ้งการยึดที่มิชอบ ต้องด าเนินการแจ้งการ
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ยึดก่อนจะอนุญาตขาย แล้วจึงจะประกาศขายได้โดยการประกาศขายจะต้องประกาศทางเว็บไซต์ ใช้ระยะเวลา
ในการเผยแพร่ประกาศขาย ใช้ระยะเวลาในการให้คนเข้าซื้อทรัพย์ ขั้นตอนต่าง ๆ มีระยะเวลาของความ
โปร่งใสในการด าเนินการ เป็นไปตามกลไกของกฎหมาย ไม่สามารถตัดขั้นตอนที่ต้องด าเนินการเหล่านี้ได้  
โดยปกติแล้วถ้าเรื่องไหนไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินการ ตั้งแต่ขั้นตอนการยึดจนท าบัญชีรับ -จ่าย เวลา
ที่กรมบังคับคดียึดทรัพย์ก็จะต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย โจทก์ จ าเลย ซึ่งระยะเวลาขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนั้นจ าเลย
มีจ านวนเท่าไหร่ 1 ราย หรือมากกว่า 1 ราย หรือจ าเลยมีทายาทแล้วทายาทตาย ระยะเวลาจะอยู่ที่ประมาณ 
8 เดือนไม่เกินกว่านั้น โดยกรมบังคับคดีจะมีการน าระบบ E-Filing มาใช้ ซึ่งถ้าผู้แทนโจทก์หรือทนายความ
อยากจะยึดทรัพย์จะสามารถด าเนินการได้ที่บ้ านไม่ต้องเดินทางมาที่กรมบังคับคดี และมีการพัฒนา 
Application ต่าง ๆ เพ่ือรองรับการบริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว 
2. ตามเอกสารประกอบการชี้แจง หน้า 66 ปีที่แล้วมีโครงการพัฒนาปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย แต่ไม่เห็นโครงการดังกล่าวในปีนี้ ไม่ทราบว่าปีนี้ไม่ได้เสนอ
โครงการเช่นนี้มาอีกแล้ว และมีความตั้งใจจะเพ่ิมประสิทธิภาพในเรื่องนี้อีกหรือไม่ เพราะโครงการในปีนี้ 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี มีการใช้งบ 24 ล้านบาท และทราบว่าในชั้นบังคับคดี 
ยังสามารถไกล่เกลี่ยได้ แต่มีหลักเกณฑ์เป็นอย่างไร จ าเป็นมากน้อยแค่ไหนเพียงใด อยากให้กรมบังคับคดีท าให้
ระบบการบังคับคดีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ค าตอบ กรมบังคับคดีมีการด าเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการดังกล่าวอยู่ในแผนงานบูรณาการ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมอยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์ 
 
สรุปรายการปรับลด 
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  จ านวน 
600,000 บาท 
 1.1 งบด าเนินงาน 
  1.1.1 โครงการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินการของ 
กรมบังคับคดีภายใต้กรอบตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) ปรับลดจ านวน 200,000 บาท คงเหลือวงเงิน 1,210,100 บาท 
 1.2 งบรายจ่ายอื่น 
 1.2.1 โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ปรับลดจ านวน 400,000 บาท คงเหลือวงเงิน 
24,578,200 บาท 
 

ภาพรวมหน่วยงาน   จ านวน  175,467,700 บาท 
ปรับลดในคณะอนุฝึกอบรมฯ จ านวน          600,000 บาท 
คงเหลือ    จ านวน  174,867,700 บาท 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการชี้แจง 
 

1. นางอรัญญา ทองน้ าตะโก  อธิบดีกรมบังคับคดี 
2. นางทัศนีย์ เปาอินทร์   รองอธิบดีกรมบังคับคดี 
3. นายเสกสรร สุขแสง   รองอธิบดีกรมบังคับคดี 
4. นางสาวปนัดดา สินธุวสิุทธ์  รองอธิบดีกรมบังคับคดี 
5. นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์  ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง  

รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี 
6. นายชิตชัย สุทธิภูล   ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 

รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย 

7. จ่าเอกค านน จันทร์น้อย  เลขานุการกรม 

8. นางภัทรภร เวชรังษี   ผู้อ านวยการกองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 
9. นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

10. นางสาวอรอุมา เก่งทางดี  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

11. นายปรีชา ค าหล้า   ผู้อ านวยการกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ 

12. นายประเวทย์ กุทาพันธ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัสดุ 
13. นางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์  ผู้อ านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ 
14. นางศรัณยา สุขประพฤติ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 

15. นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา  ผู้อ านวยการกลุ่มงานนิติการ 

16. นางสาวกรรัตน์ นันทกสิกร  นิติกรช านาญการ 

17. นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
18. นางสาวนัททิดา เอียดแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 
 
 

 


