
1. case management Excellence  (บริหารจัดการคดี) 

2. IT Excellence (การพัฒนานวัตกรรมและระบบการท างาน) 

3. Information Excellence (พัฒนาระบบฐานข้อมูล) 

4. HR Excellence (เพิ่มศักยภาพบุคลากร) 

5. Organization Excellence (ยกระดับองค์กร) 

ผลการด าเนินงานของกรมบังคับคดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 
นโยบายกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรมบังคับคดีมีภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชี 
การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี  
เป็นกลไกท่ีส าคัญกลไกหนึ่งของประเทศในการอ านวยความยุติธรรม สร้างความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคม รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างการเจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อันมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายรัฐบาลและนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ การเสริมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
และด้านการต่างประเทศ  
เป้าหมายในการด าเนินการเน้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน 5 ด้านหลัก “LED 5 excellence” 
 

 

 

 

 

 

เพ่ือรองรับกรมบังคับคดีไปสู่ Digital Economy และ Thailand 4.0 ประกอบด้วยวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  วิธีการที่ 1 บริหารจัดการคดี (case management Excellence) โดยเร่งรัดด าเนินการคดีค้าง
ด าเนินการ 10 ปี และคดีที่ยุ่งยากให้ส าเร็จร้อยละ 30 ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรับ-จ่าย การ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีเก่ียวกับการอายัด 
  วิธีการที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมและระบบการท างาน (IT Excellence) โดยการบูรณาการท างาน
ร่วมกันในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มี
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริหารงานบังคับคดีด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลระดับสากล” 
 วิธีการที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Information Excellence) เพ่ือลดขั้นตอนให้บริการด้านการ
บังคับคดี การพัฒนาการจัดเก็บสถิติ และ Big Data เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา  Business 
Intelligence (BI)  
 - พัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
 - พัฒนาระบบไกล่เกลี่ยระยะที่ 2 
 - พัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ/ก ากับดูแลผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน 
 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ e-Reorganization Data 
Management 
 - ระบบการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด 
 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบติดตามข้อร้องเรียน 
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  วิธีการที่ 4 เพ่ิมศักยภาพบุคลากร (HR Excellence) เน้นความเป็นสหวิชาชีพ ความรู้ที่เกี่ยวข้องและ
การบริหารจัดการ เป็นคนดีและเก่ง ค่านิยมการท างานเพื่อประชาชนและการบริหารก าลังคนคล่องตัวยึดระบบ
คุณธรรม มีอัตราก าลังที่เหมาะสมและโครงสร้างที่ยืดหยุ่น มีก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path)  
 วิธีการที่ 5 การยกระดับองค์กร (Organization Excellence) เน้นการให้บริการที่สะดวกให้กับ
ประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
 ทั้งนี ้เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจกรมบังคับคดีในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. การผลักดันทรัพย์สิน จะเร่งรัดการด าเนินการและน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาสนับสนุน            
จัดขายทอดตลาดในวันหยุด จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินนอกสถานที่ จัดโครงการมหกรรมขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด Sandbox กลุ่มที่ 1-9 และเร่งรัดการท าบัญชีรับ – จ่าย                
อย่างต่อเนื่องต่อไป ก าหนดเป้าหมายการผลักดันทรัพย์สินทั้งปี จ านวน 130,000 ล้านบาท 
 2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดียังร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีเป็นการลดปริมาณคดีที่เข้าสู่ก ระบวนการ
บังคับคดี  ลดการถูกบังคับคดียึดทรัพย์ การขายทอดตลาด และการอายัดทรัพย์สินต่างๆของลูกหนี้ เพ่ิมโอกาส
ในการช าระหนี้ให้กับลูกหนี้และท าให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคีในสังคมไทย โดยจะใช้กลยุทธ์เชิงรุก เชิงลึก 
และครอบคลุม อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการคดี ( Case Management) เร่งรัดด าเนินคดีค้าง 10 ปี และคดียุ่งยาก
ให้ส าเร็จร้อยละ 35  
 4. บูรณาการการท างานร่วมกันในส่วนกลางและภูมิภาคและเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ 
 6. พัฒนานวัตกรรมและระบบการท างานโดยน าเทคโนโลยีมาใช้และลดขั้นตอนการให้บริการในการ
บังคับคดี และการพัฒนาการจัดเก็บสถิติ และ Big Data  
 7. พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและมรมาตรฐานสากล และการ
บังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 8. เป็นศูนย์กลางวิชาการด้านการบังคับคดีของประชาคมอาเซียนและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย โดยก าหนดจัดประชุมวิชาการบังคับคดีแพ่งของกลุ่มประเทศ
สมาชิก Asean+3 ภายใต้โครงการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งในยุคการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างฉับพลันในวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562  
 9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เน้นความเป็นสหวิชาชีพ ความรู้ที่เก่ียวข้องและการบริหารจัดการ 
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หน่วย : บาท 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
1. การผลักดันทรัพย์สิน  
กรมบังคับคดีผลักดันทรัพย์สินโดยใช้นโยบาย 2 เร่ง ได้แก่ เร่งรัดประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ 

และเร่งรัดการประกาศขายทอดตลาด โดยมีการก าหนดเป้าหมายการผลักดันทรัพย์สินอย่างท้าทายจ านวน 
130,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเป้าหมายผลักดันในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 26 โดยใช้ 
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพ่ิมฐานผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล ท าการขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) 
จ านวน 115 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.29 ของจ านวนส านักงานบังคับคดีทั้งหมด การจัดกิจกรรมมหกรรม  
การขายทอดตลาดนอกสถานที่ ทั้งในส่วนกลางและจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
Sandbox และเร่งรัดการท าบัญชีรับ – จ่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบการส่งค าสั่งซื้อผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering Auction) โดยจัดให้มีการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันอาทิตย์ 
ผ่านเครือข่ายส านักงานบังคับคดีส านักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ชลบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ 
นครราชสีมา ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และสงขลา และก าหนดให้ส านักงานบังคับคดีเครือข่ายประกาศเป็น
ส านักงานศูนย์กลาง (Center) แทนกรุงเทพมหานคร เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัด
ดังกล่าวที่สนใจเข้าร่วมประมูลโดยไม่ต้องเดินทางไปยังส านักงานบังคับคดีในจังหวัดนั้นเพ่ือเข้าร่วมประมูลซื้อ
ทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังได้ใช้การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อที่เข้าใจง่ายเพ่ือให้รายละเอียดและแนะน าขั้นตอนการ
ขายทอดตลาด เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีได้อย่างทั่วถึง 

 ส าหรับผลการผลักดันทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 –  
กันยายน 2562 มีผลการผลักดันทรัพย์สินรวมจ านวน 160,164,524,851 บาท คิดเป็นร้อยละ 123.20 
ของเป้าหมายจ านวน 130,000,000,000 บาท รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการผลักดันทรัพย์สิน เดือน 1 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

เดือน ขายทอดตลาด งดการบังคับคด ี ถอนการบังคับคด ี รวมผลักดันทรัพยส์ิน 
คิดเป็นร้อยละ

ของค่าเป้าหมาย 
(130,000,000,000) 

ไตรมาสที่ 1  

123.20 
 

ตุลาคม 10,427,084,105 2,251,599,699 6,373,210,214 19,051,894,018 
พฤศจิกายน 6,730,457,315 2,505,780,391 6,086,396,847 15,322,634,553 
ธันวาคม 5,082,185,501 1,532,760,994 5,284,670,866 11,899,617,361 
รวม 22,239,726,921 6,290,141,084 17,744,277,927 46,274,145,932 
ไตรมาสที่ 2  
มกราคม 5,494,779,000 1,921,223,735 5,388,996,452 12,804,999,187 
กุมภาพันธ ์ 5,054,334,739 2,211,199,994 4,840,814,983 12,106,349,716 
มีนาคม 4,317,965,070 2,807,124,320 6,607,389,542 13,732,478,932 
รวม 14,867,078,809 6,939,548,049 16,837,200,977 38,643,827,835 
ไตรมาสที่ 3  
เมษายน 4,532,150,075 1,138,670,083 4,280,644,728 9,951,464,886 
พฤษภาคม 4,827,308,498 2,234,748,158 4,579,428,850 11,641,485,506 
มิถุนายน 5,398,942,802 1,340,510,391 4,865,740,986 11,605,194,179 
รวม 14,758,401,375 4,713,928,632 13,725,814,564 33,198,144,571 
ไตรมาสที่ 4  
กรกฎาคม 6,080,777,323 1,697,451,463 5,516,826,689 13,295,055,475 
สิงหาคม 5,105,792,416 2,302,176,027 6,686,964,328 14,094,932,771 
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เดือน ขายทอดตลาด งดการบังคับคด ี ถอนการบังคับคด ี รวมผลักดันทรัพยส์ิน 
คิดเป็นร้อยละ

ของค่าเป้าหมาย 
(130,000,000,000) 

กันยายน 5,647,747,916 2,358,507,077 6,652,163,274 14,658,418,267 
รวม 16,834,317,655 6,358,134,567 18,855,954,291 42,048,406,513 
รวมท้ังสิ้น 68,699,524,760 24,301,752,332 67,163,247,759 160,164,524,851 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 

เดือน 
ผลการผลักดันทรัพย์สิน (บาท) 

ปีงบประมาณ 2561 (บาท) ปีงบประมาณ 2562 (บาท) 
ไตรมาสที่ 1 
ตุลาคม  10,587,544,982 19,051,894,018 
พฤศจิกายน  11,409,956,142 15,322,634,553 
ธันวาคม  10,007,043,545 11,899,617,361 

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

รวม 35,283,406,902 38,643,827,835 
ไตรมาสที่ 3   

เมษายน 9,581,518,741 9,951,464,886 
พฤษภาคม 13,614,389,788 11,641,485,506 
มิถุนายน 12,661,859,292 11,605,194,179 

รวม 35,857,767,821 33,198,144,571 
ไตรมาสที่ 4   

กรกฎาคม 12,147,027,260 13,295,055,475 
สิงหาคม 15,395,189,852 14,094,932,771 
กันยายน 16,323,014,512 14,658,418,267 

รวม 43,865,231,624 42,048,406,513 
รวมทั้งหมด 147,010,951,016 160,164,524,851 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูงกว่าผลการผลักดัน
ทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 8.95 

 กรมบังคับคดีมีทรัพย์สินรอการขายทอดตลาด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รวมจ านวน 
163,952 รายการ รวมราคาประเมินเป็นจ านวน 244,589,331,303.48 บาท โดยแยกประเภททรัพย์ได้เป็น                
1.) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 96,880 รายการ ราคาประเมิน 120,557,894,130.38 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 49.29 ของราคาประเมินรวมทั้งหมด 2.) ที่ดินว่างเปล่า จ านวน 48 ,627 รายการ ราคาประเมิน 
98,516,414,013.89 บาทคิดเป็นร้อยละ 40.61 ของราคาประเมินรวมทั้งหมด และ 3.) ห้องชุดจ านวน 
13,257 รายการ ราคาประเมิน 28,797,595,620.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.10 ของราคาประเมินรวม
ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงทรัพย์สินรอการขาย 
 

ประเภททรัพย์ ราคาประเมินรวม (บาท) จ านวน (รายการ) 
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสรา้ง 120,557,894,130.38 96,880 
ที่ดินว่างเปล่า 99,333,782,910.71 53,313 
ห้องชุด 24,697,654,262.39 13,759 
ผลรวมทั้งหมด 244,589,331,303.48 163,952 

  
 การจัดโครงการ/กิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินต่างๆ  

 (1) มหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 1 - 9 ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561                        
โดยผลการขายทอดตลาดทั้ง 9 กลุ่มจังหวัด ขายได้ทั้งสิ้น 991 คดี 1,084 รายการ ราคาประเมิน 
1,190,048,855.80 บาท ขายได้เป็นเงิน 1,603,101,700 บาท รวมขายทั้ง 4 นัด ราคาขายได้สูงกว่า
ราคาประเมินคิดเป็นร้อยละ 34.71 
 (2) มหกรรมขายทอดตลาด ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ช่วงเดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 
2562 รวม 4 นัด ขายได้ทั้งสิ้น 325 คดี 339 รายการ ราคาประเมิน 818,338,274.48 บาท ขายได้เป็น
เงิน 993,156,500 บาท รวมขายทั้ง 4 นัด ราคาขายได้สูงกว่าราคาประเมิน 21.36 
 (3) การจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัด
มุกดาหาร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 มีทรัพย์ที่พร้อมขายทอดตลาดจ านวน 362 คดี 442 รายการ ราคา
ประเมิน 243,339,475 บาท ซึ่งมีผู้สนใจเข้าฟังการขายทอดตลาดประมาณ 500 คน ขายได้ 106 คดี 
122 รายการ ราคาประเมิน 73,335,085 บาท ขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 85,506,000 บาท ซึ่งราคาขายได้
สูงกว่าราคาประเมินคิดเป็นร้อยละ 16.44 
 (4) การจัดมหกรรมขายทอดตลาดร่วมกับสถาบันการเงิน (บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากัด มหาชน (BAM)) ในพ้ืนที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส าหรับส่วนกลาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562
กรุงเทพมหานคร ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ มีทรัพย์ที่
พร้อมขายทอดตลาดจ านวน 137 คดี 149 รายการ ราคาประเมิน 145,694,072.15 บาท ผลการขาย
ทอดตลาด ขายได้ จ านวน 57 คดี 61 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 118,650,000.00 บาท จากราคา
ประเมิน 71,628,061.50 บาท ซึ่งราคาขายได้สูงกว่าราคาประเมินคิดเป็นร้อยละ 65.65 และเม่ือวันที่ 30 
มีนาคม 2562 มีทรั พย์ที่ พร้ อมขายทอดตลาดจ านวน 179 คดี  210 รายการ  ราคาประเมิน 
365,498,400.53 บาท ผลการขายทอดตลาด ขายได้ จ านวน 87 คดี 99 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
250,135,000 บาท จากราคาประเมิน 163,779,860.43 บาท ซึ่งราคาขายได้สูงกว่าราคาประเมินคิด
เป็นร้อยละ 52.7 % รวมขายได้ทั้งสิ้นจ านวน 144 คดี 160 รายการ เป็นเงินจ านวน368,785,000 บาท 
จากราคาประเมินจ านวน 235,407,921.93 บาท ซึ่งราคาขายได้สูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
56.66 ส าหรับในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ที่ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
สมุทรปราการ ณ ห้องประชุม อาคาร THE POOL WING โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ             
มีทรัพย์ที่พร้อมขายทอดตลาดจ านวน 66 คดี ราคาประเมิน 62,965,422.55 บาท ผลการขายทอดตลาด 
ขายได้  จ านวน 15 คดี  15 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น 21,775,000 บาท จากราคาประเมิน 
16,469,668.77 บาท ซึ่งราคาขายได้สูงกว่าราคาประเมินคิดเป็นร้อยละ 32.21 และเมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2562 ที่ส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี และส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี   
ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี มีทรัพย์ที่พร้อมขายทอดตลาด จ านวน 184 
คดี 192 รายการ ราคาประเมิน 260,368,798.9 บาท ผลการขายทอดตลาด ขายได้ จ านวน 75 คดี            
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76 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 104,510,000 บาท จากราคาประเมิน 94,837,825.60 บาท ซึ่งราคา
ขายได้สูงกว่าราคาประเมินคิดเป็นร้อยละ 10.20 
 (5) มหกรรมขายทอดตลาดในงาน Money Expo ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2562 มีทรัพย์ที่น ามาประกาศขายจ านวนทั้ งสิ้ น  293 รายการ ราคาประเมินรวม 
841,600,297.51 บาท โดยผลการขายทอดตลาดในวันนี้ ขายได้ 163 คดี 164 รายการ ราคาประเมิน 
316,459,509.47 บาท ขายได้เป็นเงิน 419,770,000 บาท ขายได้สูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
32.65%  
 (6) การขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering Auction) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน 2562 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร รวม 4 
นั ด  ข าย ได้ ทั้ ง สิ้ น  68 คดี  68 ร ายก าร  ร าคาประ เมิ น  120,343,000 บ าท  ขาย ได้ เ ป็ น เ งิ น 
97,176,964.99 บาท ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ 
กรมบั งคับคดี  กรุ ง เทพมหานคร รวม 4 นั ด  ขายได้ทั้ งสิ้ น  84 คดี  85 รายการ ราคาประเมิน 
180,420,632.27 บาท ขายได้เป็นเงิน 154,565,089.36 บาท 

 (7) การจัดมหกรรมขายทอดตลาดบ้านมือสอง (เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ ราคาประเมินไม่เกิน 
หนึ่งล้านบาท) ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส จัดมหกรรมขายทอดตลาดบ้านมือสอง (นัดที่ 2)  
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 มีทรัพย์คงเหลือขายจ านวน 11  คดี ราคาประเมิน  5,781,866 บาท ขายได้  
1 คดี ราคาประเมิน  797,280 บาท ราคาขายได้  275,000 บาท และส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา   
จัดมหกรรมขายทอดตลาดบ้านมือสองนัดแรก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ประกาศขาย 16 คดี รวมทุน
ทรัพย์ 4,772,522.43 บาท ราคาประเมิน 9,467,745 บาท ขายได้ 1 คดี ราคาประเมิน 45,150 บาท 
ราคาขายได้ 46,000 บาท 
 (8) การจัดขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ(วันเสาร์) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่
ท างานประจ าได้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลทรัพย์ได้และเพ่ิมฐานของผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลให้มากขึ้น                 
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีส านักงานบังคับคดีที่ด าเนินการขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) 
จ านวน 115 แห่ง คิดเป็นร้อยละ98.29 ของจ านวนส านักงานบังคับคดีทั้งหมด โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561 – กันยายน 2562 สามารถขายทอดตลาดได้เป็นเงินจ านวน 10,436,274,698 บาท  
 (9) โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ               
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบในหลักการโครงการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้าน
ล้านหลัง) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล                 
ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีท่ีอยู่อาศัยอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้
น้อย และครอบคลุมถึงกลุ่มที่ก าลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งกรมบังคับคดีได้ร่วมจัดนิทรรศการ
ภายในงาน “โครงการบ้านล้านหลัง” ของธนาคารอาคารสงเคราะห ์ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 
ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมบังคับคดีภายใต้แนวคิด “LED TRANSFORMATION LED 4.0”              
ซึ่งภายในงานมีผู้สนใจดาวน์โหลด Application รายการทรัพย์ และขอรับค าปรึกษาจ านวนมาก ทั้งนี้ กรมบังคับ
คดีจะได้ติดตามผลการด าเนินการที่ได้บูรณาการความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประจ าทุก
เดือนทาง Application QR Code โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2562)              
มีผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี ราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่ผู้ซื้อทรัพย์มีการขอ
สินเชื่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประเภททรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจ านวน 6 รายการ รวมราคา
ประเมิน 4,206,520 บาท และราคาขาย 4,640,000 บาท  
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 (10) โครงการบ้านมือสอง เพื่อประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมบังคับคดีได้น าเสนอ
โครงการบ้านมือสองส าหรับผู้มีรายได้น้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือพัฒนา “สามเหลี่ยมที่มั่นคง  มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเอง                
โดยผู้ที่ซื้อบ้านจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีจะได้รับสินเชื่อในอัตราพิเศษจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยลดความเหลื่อมล้ าและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง ประชาชน                      
ไม่ทิ้งถิ่นฐานและมีความยั่งยืนตลอดไปโดยมีเงื่อนไขและประโยชน์ที่ผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์ในโครงการดังกล่าวจะ
ได้รับ ดังนี้ 1. เงินวางประกันการร่วมประมูลทรัพย์ราคาประเมิน ไม่เกิน 1 ล้านบาท ในการขายทอดตลาดในอัตรา
ที่ลดลง (กรมบังคับคดีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควร
ขายในการขายทอดตลาด) 2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อบ้านมือสองในโครงการ
นี้จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยผลการ
ด าเนินงานโครงการบ้านมือสองเพ่ือผู้มีรายได้น้อยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา และส านักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส สามารถขายได้ จ านวน 12 เรื่อง ราคา
ประเมิน  4,265,349.00 บาท ขายได้เป็นเงิน  3,129,000.00 บาท 
 (11) การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการบ้านประชารัฐ กรมบังคับคดีจัดงาน
มหกรรมขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย ภายใต้โครงการประชารัฐสวัสดิการ 
ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร ทรัพย์ที่น ามาประกาศขายทอดตลาด
เป็นทรัพย์ที่อยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ส าหรับเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล
การขายทอดตลาดประกอบด้วย 3 ข้อ ดังนี้ 1.) เป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.) ซื้อที่อยู่อาศัย
ไม่ว่าจะเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดได้คนละ 1 รายการ ราคาประเมินไม่เกิน 500 ,000 บาท 
และ 3.) วางเงินหลักประกันในการเข้าสู้ราคาจ านวน 3 ,000 บาท นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับสิทธิ
การยกเว้นอากรแสตมป์ส าหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว มีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ นัดที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 209 คดี 213 รายการ 
ราคาประเมิน 71 ,144 ,509.14 บาท ขายได้จ านวน 46 คดี 46 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
17,555,000 บาท จากราคาประเมิน 16,910,410 บาท ราคาที่ขายได้สูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
103.81 ของราคาประเมิน นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
จ านวน 189 คดี 194 รายการ ราคาประเมิน 63,445,409.18 บาท ขายได้จ านวน 33 คดี 34 รายการ 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 9,498,000 บาท จากราคาประเมิน 11,020,192.80 บาท ราคาขายได้คิดเป็นร้อยละ 
86.18 ของราคาประเมิน และก าหนดนัดที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 นัดที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 9 
พฤศจิกายน 2562 

2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี  

 กรมบังคับคดีมีนโยบายในการด าเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีภายใต้กลยุทธ์                   
“เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม” เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญกับหนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน ซึ่งผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการลดปริมาณคดีท่ีเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และท าให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคี
ในสังคม ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561 – กันยายน 2562 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยรวมจ านวน 33,473 เรื่อง ทุนทรัพย์รวม 
14,205,310,221.92 บาท รวมไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 30,466 เรื่อง ทุนทรัพย์รวม 10,171,997,618.64 บาท 
คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ 91.02 ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย  
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ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีทั่วประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 –  กันยายน 2562 

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

เดือน 
ผลการไกล่เกลี่ยส าเรจ็(เรื่อง) 

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

ไตรมาสที่ 1  
ตุลาคม 1,008 363,242,949.67 1,260 522,740,959.14 
พฤศจิกายน 1,036 385,007,022.99 1,706 664,694,329.37 
ธันวาคม 751 304,470,222.83 2,291 885,550,324.77 
รวม 2,795 1,052,720,195.49 5,257 2,072,985,613.28 
ไตรมาสที่ 2  
มกราคม 724 292,284,980.83 1,593 518,072,339.30 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ 

เดือน 
เข้าสู่การ                
ไกล่เกลี่ย 
(เรื่อง) 

ทุนทรัพย ์
(บาท) 

ไกล่เกลี่ย
ส าเร็จ 
(เรื่อง) 

ทุนทรัพย ์
(บาท) 

ร้อยละ              
ไกล่เกลี่ย
ส าเร็จ 

ไตรมาสที่  1 
ตุลาคม 2561 1,461 920,631,680.45 1,260 522,740,959.14 86.24 
พฤศจิกายน 2561 1,942 823,157,197.50 1,706 664,694,329.37 87.85 
ธันวาคม 2561 3,787 1,464,761,931.89 3,634 886,687,028.29 95.96 

รวม 7,190 3,208,550,809.84 6,600 2,074,122,316.80 91.79 
ไตรมาสที่  2 
มกราคม 2562 1,785 729,526,107.71 1,593 518,072,339.30 89.24 
กุมภาพันธ์ 2562 5,529 1,801,293,430.86 5,058 1,579,461,107.35 91.48 
มีนาคม 2562 1,391 1,190,239,779.70 1,219 1,101,615,325.25 87.63 

รวม 8,705 3,721,059,318.27 7,870 3,199,148,771.90 90.41 
ไตรมาสที่  3 
เมษายน 2562  2,905 776,339,725.14 2,619 667,096,474.24 90.15 
พฤษภาคม 2562 4,093 1,236,241,844.76 3,610 1,032,906,520.20 88.20 
มิถุนายน 2562 2,780 1,357,723,939.79 2,480 950,046,467 89.21 

รวม 9,778 3,370,417,557.04 8,709 2,650,161,508.89 89.07 
ไตรมาสที่ 4 
กรฎาคม 2562 2,486 2,126,991,063.71 2,305 693,808,878.58 92.72 
สิงหาคม 2562 2,465 1,010,873,746.38 2,315 842,560,143.31 93.91 
กันยายน 2562 2,849 767,417,726.68 2,667 712,195,999.16 93.61 

รวม 7,800 3,905,282,536.77 7,287 2,248,565,021.05 93.42 

รวมท้ังสิ้น 33,473 14,205,310,221.92 30,466 10,171,997,618.64 91.02 
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เดือน 
ผลการไกล่เกลี่ยส าเรจ็(เรื่อง) 

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

กุมภาพันธ ์ 3,006 1,047,763,421.19 5,058 1,579,461,107.35 
มีนาคม 3,233 1,056,846,332.49 1,219 1,101,615,325.25 
รวม       6,963    2,396,894,734.51        7,870    3,199,148,771.90  
ไตรมาสที่ 3 
เมษายน       2,680       533,243,726.19  2,619      667,096,474.24  
พฤษภาคม       3,696       922,392,120.87  3,610   1,033,018,567.55  
มิถุนายน       1,970       671,839,871.34  2,443      939,363,060.80  
รวม       8,346    2,127,475,718.40  8,672   2,639,478,102.59  
ไตรมาสที 4 
กรกฎาคม 2,308 772,192,700.84 2,305 693,808,878.58 

สิงหาคม 2,873 997,276,205.64 2,315 842,560,143.31 

กันยายน 4,136 1,076,315,096.03 2,667 712,195,999.16 
รวม 9,317 2,845,784,003 7,287 2,248,565,021.05 
รวมท้ังสิ้น 27,421 8,422,874,650.91 30,466 10,171,997,618.64 

เมื่อเปรียบเทียบผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเรื่องที่ไกล่เกลี่ยส าเร็จสูงกว่า ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 11.10 
  การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และเอกชน  
เป็นการเพ่ิมโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถเจรจากันได้ด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย 
และเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ตลอดจนให้ค าปรึกษาในการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน ลดการถูกบังคับคดี ยึด อายัดทรัพย์สิน หรือฟ้องล้มละลาย เป็นการอ านวยความยุติธรรม เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และกลุ่มจังหวัด Sandbox กลุ่มที่ 1 - 9 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินของรัฐ 
และเอกชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 มีผลการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
โดยมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ านวน 19,628 เรื่อง ทุนทรัพย์ จ านวน 4,500,302,608.45 บาท 
ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 17,833 บาท ทุนทรัพย์รวม 3,503,957,507.62 บาท คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ 90.85 
ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยมีการจัดกิจกรรมมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีต่างๆ เช่น   
 - วันที่  19 มกราคม 2562 จัดโครงการมหกรรมไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานภาครัฐ
และสถาบันการเงิน เข้าร่วมจ านวน 16 หน่วยงาน มีลูกหนี้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 721 เรื่อง  
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 621 เรื่อง ทุนทรัพย์ 127,608,015.08 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 559 เรื่อง 
ทุนทรัพย์  จ านวน 85,979,718.81 บาท ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน 62 เรื่อง ทุนทรัพย์  จ านวน 
41,628,296.27 บาท รวมถึงลูกหนี้ที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ จ านวน 100 เรื่อง ความส าเร็จของเรื่อง 
ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 90.02 
 - กรมบังคับคดีร่วมงาน MONEY EXPO 2019 ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2562 มีเรื่องเข้า
สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จ านวน 906 เรื่อง ทุนทรัพย์  252,725,619.40 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 
จ านวน 665 เรื่อง ทุนทรัพย์ 121,660,145.36 บาท ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน 126 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
78,599,265.19 บาท ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ จ านวน 115 เรื่อง ไกล่เกลี่ยส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 84.07 
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 - กรมบังคับคดีร่วมงานมหกรรม Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 
2562 มีผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จ านวน 264 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
49,554,574.44 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 167 เรื่อง ทุนทรัพย์ 31,319,504.50 บาท ไกล่เกลี่ย 
ไม่ส าเร็จ จ านวน 29 เรื่อง ทุนทรัพย์ 9,033,832.85 บาท ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 85.20 
 - มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้ที่ ได้รับผลกระทบจากพายุ 
โซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ในพ้ืนที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา พัทลุง โดยมีลูกหนี้เข้า
ร่วมไกล่เกลี่ย จ านวน 141 ราย ทุนทรัพย์ จ านวน 65,909,628.23 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 132 ราย 
ทุนทรัพย์ จ านวน 56,813,817.15 บาท ความส าเร็จของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 
93.61 

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

ปีงบประมาณ เดือน ด าเนินการเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 
2561 1 ตุลาคม 60 – 30 กันยายน 61 3,779 32.17 
2562 1 ตุลาคม 61 – 30 กันยายน 62 3,361 27.61 

ร้อยละ เพ่ิม / ลดเทียบปีงบประมาณ 2561 -4.56 
ปีงบประมาณ 2562 ผลการด าเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 สามารถ

ด าเนินการเสร็จ 3,361 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 27.61 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2561 พบว่า 
ปีงบประมาณ 2561 สามารถด าเนินการเสร็จสูงกว่า ปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.56 

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

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

- ให้น าส านวนยึดและขายทอดตลาดมาตรวจสอบ ส านวนใดเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาขาดการติดต่อให้
ด า เนินการออกหมายให้มาแถลงความประสงค์ในการบังคับคดี หากไม่มาให้ด า เนินการรายงาน  
ศาลถอนการบังคบัคดีทันที  

- ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรับ – จ่ายในคดีแพ่ง ตั้งแต่วันรับเงินจนถึงวันที่ออกหนังสือ 
แจ้งให้มาตรวจรับรองบัญชี ในกรณีที่ยึดและขายทอดตลาดทรัพย์ไม่เกิน 45 วัน กรณีอายัดไม่เกิน 30 วัน 

- ปรับปรุงการอายัดทรัพย์สิน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี      
- มีการก าหนด KPI เพ่ือเร่งด าเนินการคดีค้าง 10 ปี 

4. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กรมบังคับคดี ได้ลงนามความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งรัดการด าเนินทรัพย์สิน
การบังคับโทษปรับในคดียาเสพติด ตามพรบ.วิธี พิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 โดยส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) เป็นโจทก์ในการน ายึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ในคดี เ พ่ือน าเงินส่ ง เป็นรายได้ของแผ่นดิน  ทั้ งนี้  เป็นการบูรณาการท างานร่วมกันในภารกิจที่มี 



 

11 
 

เดือน
เร่ือง ทุนทรัพย์ ราคาประเมิน เร่ือง ทุนทรัพย์ ราคาประเมิน เร่ือง ทุนทรัพย์ ราคาประเมิน ขายได้/เงินที่ได้รับ

1.ยึด+ขาย 625       342,244,318.77          107,824,884.49     26         9,157,500.00           1,539,693.75         24         17,599,833.32          3,055,741.23         765,530.78           
2.อายัด 1,831     864,695,683.70          -                     157       75,600,277.33         -                     58         19,506,449.48          730,429.83           
3.ศาลอืน่บังคับคดีแทน 67         31,097,595.66           8,161,410.95         3          600,000.00             -                     6          1,451,030.00            -                     -                     

รวม 2,456     1,206,940,002.47       107,824,884.49     183       84,757,777.33         1,539,693.75         82         37,106,282.80          3,055,741.23         1,495,960.61         
1.ยึด+ขาย 627       333,801,985.45          106,308,837.01     46         23,733,666.66         3,856,797.30         18         7,347,190.00            1,387,022.02         522,792.45           
2.อายัด 1,930     920,789,511.55          -                     171       89,030,426.42         -                     40         45,614,000.00          1,146,197.52         
3.ศาลอืน่บังคับคดีแทน 64         30,246,565.66           8,161,410.95         10         4,739,000.00           -                     14         5,983,333.00            -                     -                     

รวม 2,557     1,254,591,497.00       106,308,837.01     217       112,764,093.08        3,856,797.30         58         52,961,190.00          1,387,022.02         1,668,989.97         
1.ยึด+ขาย 655       350,188,462.11          108,778,612.29     41         18,406,500.00         2,583,422.07         23         8,188,140.00            1,039,055.16         578,490.00           
2.อายัด 2,061     964,205,937.97          -                     101       121,436,450.00        -                     81         32,910,396.00          1,147,246.40         
3.ศาลอืน่บังคับคดีแทน 60         29,002,232.66           8,161,410.95         2          637,500.00             -                     -        -                        -                     -                     

รวม 2,716     1,314,394,400.08       108,778,612.29     142       139,842,950.00        2,583,422.07         104       41,098,536.00          1,039,055.16         1,725,736.40         
1.ยึด+ขาย 673       360,406,822.11          110,322,979.20     23         9,150,000.00           5,874,878.74         24         7,348,333.33            5,939,844.00         906,870.00           
2.อายัด 2,081     1,052,731,991.97       -                     162       69,413,333.32         -                     108       42,955,241.10          1,767,848.05         
3.ศาลอืน่บังคับคดีแทน 62         29,639,732.66           8,161,410.95         6          2,062,111.00           -                     2          425,000.00              -                     -

รวม 2,754     1,413,138,814.08       110,322,979.20     185       78,563,333.32         5,874,878.74         132       50,303,574.43          5,939,844.00         2,674,718.05         
1.ยึด+ขาย 672       362,208,488.78          110,258,013.94     48         23,328,599.33         6,094,511.20         25         28,135,916.33          2,235,270.00         477,530.00           
2.อายัด 2,135     1,079,190,084.19       -                     181       74,030,705.55         -                     137       60,326,638.32          1,764,780.89         
3.ศาลอืน่บังคับคดีแทน 66         31,276,843.66           8,161,410.95         -        -                        -                     -        -                        -                     -                     

รวม 2,807     1,441,398,572.97       110,258,013.94     229       97,359,304.88         6,094,511.20         162       88,462,554.65          2,235,270.00         2,242,310.89         
1.ยึด+ขาย 695       357,401,171.78          114,117,255.14     23         8,253,002.00           2,848,765.00         21         19,160,500.00          639,944.57           472,621.08           
2.อายัด 2,179     1,092,894,151.42       -                     83         27,934,812.01         -                     186       63,657,110.33          1,882,368.69         
3.ศาลอืน่บังคับคดีแทน 66         31,276,843.66           8,161,410.95         5          2,352,000.00           -                     -        -                        -                     -                     

รวม 2,874     1,450,295,323.20       114,117,255.14     106       36,187,814.01         2,848,765.00         207       82,817,610.33          639,944.57           2,354,989.77         
1.ยึด+ขาย 697       346,493,673.78          116,326,075.57     25         15,589,433.65         3,119,924.16         19         12,258,756.67          2,963,764.81         343,470.00           
2.อายัด 2,076     1,057,171,853.10       -                     93         35,760,233.91         -                     127       24,359,429.63          1,030,727.49         
3.ศาลอืน่บังคับคดีแทน 71         33,628,843.66           8,161,410.95         19         6,728,760.00           -                     3          800,000.00              -                     -                     

รวม 2,773     1,403,665,526.88       116,326,075.57     118       51,349,667.56         3,119,924.16         146       36,618,186.30          2,963,764.81         1,374,197.49         
1.ยึด+ขาย 703       349,824,350.76          116,482,234.92     28         11,346,334.33         2,916,938.42         24         11,065,000.00          1,207,407.54         634,950.00           
2.อายัด 2,042     1,068,572,657.38       -                     300       129,414,621.24        -                     44         14,081,533.33          550,162.68           
3.ศาลอืน่บังคับคดีแทน 87         39,557,603.66           8,161,410.95         5          1,500,000.00           -                     -        -                        -                     -                     

รวม 2,745     1,418,397,008.14       116,482,234.92     328       140,760,955.57        2,916,938.42         68         25,146,533.33          1,207,407.54         1,185,112.68         
1.ยึด+ขาย 707       350,105,685.09          118,191,765.80     43         24,299,117.21         4,945,625.01         47         25,835,600.00          3,741,359.10         801,330.00           
2.อายัด 2,298     1,183,905,745.29       -                     141       50,904,270.34         -                     56         25,549,898.71          1,457,234.32         
3.ศาลอืน่บังคับคดีแทน 92         41,057,603.66           8,161,410.95         29         22,000,602.00         460,125.00           -        -                        135,000.00           -                     

รวม 3,005     1,534,011,430.38       118,191,765.80     184       75,203,387.55         4,945,625.01         103       51,385,498.71          3,741,359.10         2,258,564.32         
1.ยึด+ขาย 703       348,569,202.30          119,396,031.71     39         29,443,057.00         7,131,942.18         25         9,836,365.99            1,538,336.51         831,086.51           
2.อายัด 2,383     1,209,260,116.92       -                     110       35,723,367.00         -                     64         21,183,489.33          658,231.09           
3.ศาลอืน่บังคับคดีแทน 121       63,058,205.66           8,486,535.95         -        -                        -                     -        -                        -                     -                     

รวม 3,086     1,557,829,319.22       119,396,031.71     149       65,166,424.00         7,131,942.18         89         31,019,855.32          1,538,336.51         1,489,317.60         
1.ยึด+ขาย 717       368,175,893.31          124,989,637.38     41         21,476,982.21         1,191,898.22         11         6,950,000.00            1,252,840.73         863,720.73           
2.อายัด 2,429     1,223,799,994.59       -                     107       46,656,633.67         -                     59         28,705,472.22          1,057,503.18         
3.บังคับคดีแทนศาลอืน่ 121       63,058,205.66           8,486,535.95         2          1,250,000.00           -                     -        -                        -                     -                     

รวม 3,146     1,591,975,887.90       124,989,637.38     148       68,133,615.88         1,191,898.22         70         35,655,472.22          1,252,840.73         1,921,223.91         
1.ยึด+ขาย 747       382,702,875.52          124,928,694.87     23         11,433,500.00         1,336,724.00         19         7,875,166.66            2,126,395.09         1,756,428.05         
2.อายัด 2,477     1,241,751,156.04       -                     105       74,055,290.15         -                     53         27,815,338.88          1,869,038.98         
3.บังคับคดีแทนศาลอืน่ 123       64,308,205.66           8,486,535.95         -        -                        -                     -        -                        -                     -                     

รวม 3,224     1,624,454,031.56       124,928,694.87     128       85,488,790.15         1,336,724.00         72         35,690,505.54          2,126,395.09         3,625,467.03         
1.ยึด+ขาย 625       342,244,318.77          107,824,884.49     406       205,617,692.39        43,441,120.05       280       161,600,802.30        27,126,980.76       8,954,819.60         
2.อายัด 1,831     864,695,683.70          -                     1,711     829,960,420.94        -                     1,013     406,664,997.33        15,061,769.12       
3.ศาลอืน่บังคับคดีแทน 67         31,097,595.66           8,161,410.95         81         41,869,973.00         460,125.00           25         8,659,363.00            135,000.00           -

รวม 2,456     1,206,940,002.47       107,824,884.49     2,117     1,035,578,113.33     43,441,120.05       1,293     568,265,799.63        27,126,980.76       24,016,588.72       

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

พฤศจิกายน
 61

ธันวาคม
 61

มกราคม
 62

กมุภาพนัธ์ 62

มีนาคม 62

เมษายน 62

พฤษภาคม 62

มิถุนายน 62

กรกฏาคม 62

สิงหาคม 62

กนัยายน 62

ตุลาคม
 61

ประเภท
 ค้างมา (1)  เกดิใหม่ (2) เสร็จ (4)

ความเกี่ยวเนื่องกัน ตามนโยบายของรัฐบาลส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้โครงการ
ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ด าเนินการบังคับคดีโทษปรับคดียาเสพติดเป็นครั้งแรก  

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม
เรื่องเข้าสู่การบังคับคดี (ค้างมา + เกิดใหม่) ทั้งสิ้น 4,573 เรื่อง ทุนทรัพย์ 2,242,518,115.80 บาท ราคา
ประเมิน 151,266,004.54 บาท ด าเนินการเสร็จ 1,293 เรื่อง ทุนทรัพย์ 568,265,799.63  บาท เงินที่
ได้รับ 24,016,588.72 บาท (รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
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การบังคับคดีโทษปรับคดียาเสพติด 
เปรียบเทียบปริมาณคดีการบังคับคดีโทษปรับคดียาเสพติด 

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

เมื่อเปรียบเทียบ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏว่า   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีส านวนด าเนินการเสร็จเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 1.02  ดังแสดงในแผนภูมิ   
                          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประจ าเดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เกิด(เรื่อง) เสร็จ(เรื่อง) เกิด(เรื่อง) เสร็จ(เรื่อง) 

ไตรมาสที่ 1 
ตุลาคม  151 66 183 82 
พฤศจิกายน  216 86 217 58 
ธันวาคม  168 62 142 104 
รวม 535 214 542 244 
ไตรมาสที่ 2 
มกราคม  177 94 185 132 
กุมภาพันธ์  191 103 229 162 
มีนาคม  235 155 106 207 
รวม 603 352 520 501 
ไตรมาสที ่3 
เมษายน 182 175 118 146 
พฤษภาคม 204 116 328 68 
มิถุนายน 149 117 184 103 
รวม 535 408 630 317 
ไตรมาสที่ 4 
กรกฎาคม  156 125 149 89 

สิงหาคม 131 95 148 70 

กันยายน 164 86 128 72 

รวม 451 306 425 231 

รวมท้ังสิ้น 2,124 1,280 2,117 1,293 

หน่วย : เรื่อง 
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สถิติการน าเงินส่งศาล  
เปรียบเทียบ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประจ าเดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

รวม 228 7,667,852.00 430 9,208,687.70 
ไตรมาสที่ 3 

เมษายน 63 9,749,982.96 57 1,429,840.08 
พฤษภาคม 102 1,872,698.21 106 1,297,863.81 
มิถุนายน 112 2,206,885.37 129 46,982,745.63 

รวม 277  13,829,566.54  277  13,829,566.54  
ไตรมาสที่ 4 
กรกฎาคม  87 2,164,777.37 83 2,187,969.13 
สิงหาคม 125 4,432,962.18 86 5,978,310.99 
กันยายน 49 3,154,088.76 107 2,107,273.26 

รวม 261 9,751,828.31 276 10,273,553.38 
รวมท้ังสิ้น 941 35,108,403.32 1,229 74,973,457.24 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คดียาเสพติดที่ได้มีการน าเงินส่งไปยังศาล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2561 – กันยายน 2562 กรมบังคับคดีสามารถน าเงินส่งศาลได้จ านวน 74,973,457.24 บาท  
ดังแสดงในแผนภูม ิ
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5. การพัฒนาปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งด้านการบังคับคดี 

 กรมบังคับคดีได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้มีความทันสมัย 
และมีมาตรฐานสากล เพ่ืออ านวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
กรมบังคับคดีจึงได้เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งและการบังคับคดี
ล้มละลาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 
ร่างพระราชบัญญัติ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่
1) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) 

ขั้นตอนปัจจุบัน อยู่ระหว่างกรมบังคับคดีปรับแก้ไขตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 

ขั้นตอนปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองกฎหมาย โดยกระทรวงยุติธรรมให้ทบทวนร่างกฎมาย
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร่างกฎกระทรวง จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 

ขั้นตอนปัจจุบัน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วยแล้ว 

2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา   

3) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบัน กรมบังคับคดีอยู่ระหว่างด าเนินโครงการศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  

ถอนร่างกฎหมาย 
1) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..,. (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ) 

เนื่องจาก คณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนังสือที่ นร.0902/81 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562         
แจ้งว่าขณะนี้ยังไม่มีความจ าเป็นต้องออกกฎหมายในเรื่องดังกล่าว ปรากฏตามเรื่องเสร็จที่ 
859/2562 บันทึกส านักงานกฤษฎีกา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                
(การล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ) 
 
 

 6. การพัฒนากระบวนการบังคับคดีด้วยระบบสารสนเทศ 

กรมบังคับคดีได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาพัฒนากระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดี และการอ านวยการความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้ง       
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการสร้างความโปร่งใส
และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับคดีรองรับการพัฒนาไปสู่ระบบการให้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
“Digital Government” และระบบ “Digital Economy” ตามหลักที่ว่า “กรมบังคับคดี มุ่งมั่น พัฒนา ใส่ใจ
ในความสะดวกของประชาชนเพ่ือให้เข้าถึงบริการของกรมบังคับคดีอย่างทั่วถึง และแสดงถึงความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี” โดยมีการให้บริการผ่านระบบ e – service ของกรมบังคับคดีที่เปิดให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
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ร ะ บ บ ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประชาชนบน Website 
รวม 10 ระบบ 

- ระบบการค้นหาทรัพย์ที่อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด  
- ระบบการตรวจสอบสถานะคดีแพ่ง 
- ระบบตรวจสอบบุคคลล้มละลาย 
- ระบบตรวจสอบการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 
- ระบบยื่นค าร้องขอรับเงินส่วนแบ่งในคดีล้มละลาย 
- ระบบยื่นค าร้องวางเงินค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
- ระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาดทรัพย์ 25 หน่วยงาน  
- ระบบลงนัดล่วงหน้าส าหรับคดีแพ่ง 
- ระบบการจ่ายส านวนคดีล้มละลายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ 
(Automatic and Random Case Arrignment) 
- ระบบการรับ – ส่งเงินอายัด 

ระบบ Application 
รวม 6 ระบบ 

- LED Property ระบบค้นหาทรัพย์ที่อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาดทั่วประเทศ 
โดยสามารถเชื่อมกับ Land map ของกรมที่ดิน  
- LED Property+ ระบบค้นหาห้องชุดใกล้แนวรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างประกาศ 
ขายทอดตลาด 
- LED Streaming ระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด เพ่ือให้ผู้ใช้บริการชมการ
ถ่ายทอดสดการขายทอดตลาดของส านักงานบังคับคดี  
- LED ABC (Application Bankruptcy Checking) ระบบตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
ส าหรับการตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย  
- LED Debt InFo ระบบตรวจสอบยอดเงินที่น าส่งอายัดและยอดหนี้คงเหลือ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี 
- LED QUEUE ระบบจองคิวล่วงหน้า สะดวก ง่าย รวดเร็ว ประหยัด ลดระยะเวลา 
ก าหนดวันนัดล่วงหน้าด้วยตนเอง 

การส่งค าสั่งซื้อผ่านระบบ 
(e-Offering Auction) 
ผ่านเครือข่ายส านักงาน
บังคับคดีจังหวัด 9 แห่ง 

กรมบังคับคดีมีการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายส านักงาน
บังคับคดีจังหวัด 4 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา 
ขอนแก่น และสงขลา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการขยายส านักงานบังคับคดีจังหวัดที่เป็น
เครือข่ายเพ่ิมอีก 5 ส านักงาน ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี พิษณุโลก นครปฐม และสุราษฎร์ธานี 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดดังกล่าวที่สนใจเข้าร่วมประมูลโดยไม่
ต้องเดินทางไปยังส านักงานบังคับคดีในจังหวัดนั้นเพื่อเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์สิน 

 
การเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ อ ง ค์ ก ร ไ ร้ ก ร ะ ด า ษ 
(Paperless) 

กรมบังคับคดีได้ประกาศนโยบายเป็นองค์กรไร้กระดาษในวันที่ 1 ตุลาคม 2562  
โดยกรมบังคับคดีเริ่มด าเนินการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ในส่วนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงานคดีมาใช้ในการด าเนินการจัดท า รับ – ส่ง หนังสือราชการและเอกสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งผลการเข้าใช้ระบบ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 กันยายน 2562 มีการสร้างและรับหนังสือผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-memo)สามารถลดการใช้กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
324,098 แผ่น 
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โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพ่ือ

อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดี ได้แก่ 
1) ระบบลงคิวนัดล่วงหน้าคดีล้มละลายผ่าน Mobile Application โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2562 
2) การจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาดเพ่ิมเติมจ านวน 26 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 

เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ภูเก็ต นครนายก ก าแพงเพชร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี พิจิตร 
มหาสารคาม กระบี่ สุพรรณบุรี แพร่ ยโสธร ตรัง ลพบุรี ล าพูน บุรีรัมย์ พัทลุง กาญจนบุรี เลย ศรีสะเกษ 
ประจวบคีรีขันธ์ สุรินทร์ และเพชรบุรี 

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการติดตามข้อร้องเรียน 
4) การพัฒนาระบบเพ่ือบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
5) การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยระยะที่ 2  
6) การพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ/ก ากับดูแลผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน 
7) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ (e-Reorganization Data 

Management) 
 7. การบูรณาการความร่วมมือ รวม 13 หน่วยงาน 

กรมบังคับคดีได้ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ให้สามารถอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานและผู้รับบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการเชื่อมโยง
ข้อมูล เช่น ข้อมูลบุคคลล้มละลาย การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาบุคคลล้มละลาย   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการลงนามกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวม 13 หน่วยงาน ดังนี้ 
 1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2. บริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
4. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

“ส านักงาน กสทช.” 
5. กรมท่ีดิน 
6. ส านักงานการบังคับคดี ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 
7. บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด 
8. กรมสรรพากร 
9. บริษัทหลักทรัพย์ (34 บริษัท) 
10. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
11. สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ 
12. ส านักงานประกันสังคม 

 13. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
  

 8. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 เน้นความเป็นสหวิชาชีพ ความรู้ที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการ เป็นคนดีและเก่ง ค่านิยมการ
ท างานเพ่ือประชาชนและการบริหารก าลังคนคล่องตัวยึดระบบคุณธรรม มีอัตราก าลังที่เหมาะสมและ
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โครงสร้างที่ยืดหยุ่น มีก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดยปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรกรมบังคับคดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
 1. การอบรมระบบตรวจทรัพย์นายทะเบียนธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561  
ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี ให้แก่ผู้อ านวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 1 – 6  
และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวมจ านวน 200 คน  
 2. โครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร “การสืบสวน สอบสวน
ระบบบัญชี” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการอบรมจ านวน 50 คน  
 3. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี หลักสูตร “การบัญชีสืบสวน 
(Forensic Accounting)” เมื่อวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมคลาสลิค คามิโอ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการสายงานการเงิน และบัญชีทั่วประเทศ 
จ านวน 41 คน  
 4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี” ส าหรับข้าราชการและพนักงาน
ราชการบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี  
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 50 คน และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร
กรมบังคับคด ีมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 106 คน รวมผู้เข้าอบรม 156 คน  
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเบสต์เวสเทิร์นพลัส 
แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 60 คน 
 6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมบังคับคดีสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความเชี่ยวชาญ 
สหวิทยาการ หลักสูตร “การบริการระดับพ้ืนที่ ส าหรับพนักงานเดินหมาย” เมื่อวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 
2561 ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอด ซี ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย พนักงานเดิน
หมายจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 100 คน  
 7. โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการกรมบังคับคดี หลักสูตร “การสื่อสารเพ่ือการบริการ
ส าหรับงานบังคับคดี” เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสเปลนดิด แอด เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจ านวน 
97 คน  
 8. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนส าหรับบุคลากร                 
ในส่วนกลางและกลุ่มจังหวัด Sandbox 1-9 ได้แก่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ 1 
จ านวน 50 คน ณ ห้อง Peridot1+2 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 15 ธันวาคม 2561                  
กลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ 2 จ านวน 50 คน ณ ห้องราชนาวี 2 ชั้น 9 รอยัลครูส เมนวิงโรงแรมเอวัน พัทยา บีช 
รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี วันที่ 22 ธันวาคม 2561 กลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ 4 จ านวน 50 คน ณ ห้องศาลา
ไทย โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 มกราคม 2562 กลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ 5 จ านวน 50 คน 
ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 มกราคม 
2562 กลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ 3 จ านวน 50 คน ณ ห้องประชุมพิมาย โรงแรมสีมาธานี จังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ 6 จ านวน 58 คนณ ห้องวังพิกุล โรงแรม
อมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ 7 และกลุ่มจังหวัด 
Sandbox ที่ 8 (เฉพาะส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช) จ านวน 56 คน ณ ห้องประชุมเรือบัวหลวง 
ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม วันที่ 30 มีนาคม 2562 กลุ่มจังหวัด Sandbox ที่ 8 และ 9 จ านวน 116 
คน ณ ห้องราชาวดี โรงแรม บุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 27 เมษายน 2562 
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนส าหรับบุคลากรส่วนกลาง ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 
จ านวน 120 คน รวมมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 600 คน 
 9. โครงการ “กรมบังคับคดีกับการก้าวไปในยุค Disruptive technology” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2561 ณ ห้องขายทอดตลาด ชั้น 1 อาคารอสีติพรรษ มีผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม
โครงการจ านวน 300 คน  
 10. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยกรมบังคับคดี หลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารและ
ประสานงานแก่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมจ านวน 59 คน และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 56 คน               
รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 115 คน 
 11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้แก่ผู้อ านวยการ
ส านักงานบั งคับคดีทั้ งส่ วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้ ไกล่ เกลี่ ยที่กรมบั งคับคดีมีค าสั่ งแต่งตั้ ง  
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 80 คน 
และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จ านวน 
80 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 160 คน 
 12. การพัฒนาศักยภาพผู้น าจากภายในสู่ภายนอก (Leadership Skills) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2562 ณ ห้องปิ่นมณฑล ชั้น 2 โรงแรม เอส.ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร 
 13. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวม และจัดการทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ (กิจกรรม warm up) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์กองบังคับคดีล้มละลาย 1 – 6 และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ จ านวน 70 คน 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี และเมื่อวันที่ 3 
เมษายน 2562 ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ประกอบด้วยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กองบังคับคดีล้มละลาย 1 – 6 และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กองฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้ จ านวน 70 คน  
 14. การบรรยายให้ความรู้วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมูลออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2562 มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมรับฟัง จ านวน 36 คน ณ ห้องประชุม    
ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี  
 15. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่  ..) 
พ.ศ. .... ส าหรับผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 
อาคารกรมบังคับคดี 
 16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง ฉบับที่ 30 รวม 6 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯจ านวน 118 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 
2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 87 คน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 
- 16 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 93 คน 
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 120 คน รุ่นที่ 5 วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดีวารี พัทยา จังหวัดชลบุรี  
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 106 คน และรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพูล
แมน จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 126 คน รวม 6 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 650 คน 
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 17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) และการบริหาร
จัดการความรู้ (KM) ส าหรับส่วนกลางเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 65 คน                 
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี ส าหรับส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 80 คน ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 145 คน 
 18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 30 พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) 
พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีซ พัทยา จังหวัด
ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 102 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 105 คน ณ โรงแรมแลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  รุ่นที่ 3 
ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 
113 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 320 คน 
 19. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ หลักสูตร “การตรวจสภาพและ
ประเมินราคาเครื่องจักร” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 มีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี และ
เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ เข้าร่วมอบรมจ านวน 40 คน ณ โรงแรมเบลลา บี กรุงเทพมหานคร 
 20. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น             
เพ่ือปรับปรุงกระบวนงาน ลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2562 มีผู้เข้าอบรมจ านวน 61 คน ณ โรงแรมเคปราชา               
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 9. การยกระดับองค์กร (Organization Excellence) 

1) การให้บริการที่สะดวกให้กับประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ด้วย
นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ก าหนดให้มี
การจัดตั้ง “ศูนย์ราชการสะดวก” เพ่ือความ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” เพ่ือให้ค าแนะน าและอ านวยความ
สะดวก สร้างความเชื่อมั่น แก่ประชาชน ที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่ให้บริการด้านการบังคับคดีสมัครเข้ารับการตรวจ
รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยเน้นการให้บริการที่สะดวก
ให้กับประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) กรมบังคับคดีได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 - เมื่อวันที่ 20-26 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมศูนย์ราชการสะดวก (จังหวัดนครราชสีมา) ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา บริเวณ ชั้น G โซน Fashion Plus โดยมีผู้สอบถามการขอรับเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทอดตลาด จ านวน 1 เรื่องสอบถามการขายทอดตลาด จ านวน 1 เรื่องสอบถามการอายัด จ านวน 1 เรื่อง 
สอบถามการตัง้ผู้จัดการมรดก จ านวน 1 เรื่องและสอบถามการจัดการมรดก จ านวน 1 เรื่อง 
 - เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 จัดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวกให้กับผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงเจ้าหน้าที่              
กรมบังคับคดี จ านวน 87 คน เข้าร่วม ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติ
จากนางศรีส าอาง โกศาสตร์ ผู้อ านวยการส่วนกลางมีส่วนร่วมของประชาชน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และนางสาวอัญชนา สาเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศูนย์บริการ
ประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขอเข้ารับการ
พิจารณาเป็นศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC 
 - การจัดอบรมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดsandbox 8และ9 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2
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ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดในกลุ่มจังหวัด sandbox 7             
เข้าร่วมประชุม และเม่ือวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องขายทอดตลาด ชั้น2ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 
โดยมผีู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดในกลุ่มจังหวัดsandbox2 เข้าร่วมประชุม  
 - การรับโล่เกียรติคุณในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดี
เข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ 
"นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจบริการ” ครั้งที่ 4 ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง จังหวัดระยอง 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดีเข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ "ภาครัฐยุคใหม่ ฉับไว หัวใจบริการ" ครั้งที่ 5 ณ บริเวณ             
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 กรมบังคับคดีเข้า
ร่วมรับโล่เกียรติคุณจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ             
"โลกเปลี่ยน ภาครัฐปรับ ยกระดับบริการ" ครั้งที่ 6 ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก  

2) การปฏิรูประบบราชการ กรมบังคับคดีด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ที่ให้มีการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคน ภาครัฐให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาของรัฐแต่ละ
หน่วยงานที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  - การปฏิรูปการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ: การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ตามโครงการปรับบทบาทและรูปแบบการให้บริการ (Business Model) ของกรมบังคับคดีจาก
ผู้ปฏิบัติงาน (Operator) เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator)  

กฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  : กรมบังคับคดีได้จัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2561 มาตรา 77 
เพ่ือน าความคิดเห็นของผู้ที่ เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายในการเสนอ  
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และ วันที่ 9 สิงหาคม 2561
ผลการรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ Law amendment และเว็บไซต์กรมบังคับคดี พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หมวด 5/1 เริ่มจากส่วนที่ 5 เรื่องการก ากับดูแล ปรับแก้รายมาตรา และผลการ   
รับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ผลการรับฟังรายประเด็น พิจารณาแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบ
สาระส าคัญและกรอบระยะเวลา พิจารณาหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรวจพระราชบัญญัติ 
(Checklist) และพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย และเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กรมบังคับคดี
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ไปที่กระทรวงฯเพ่ือพิจารณา และวันที่ 5 กันยายน 2561 คณะท างาน
ก าหนดการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงร่างกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
ในเรื่อง 1. ประกาศกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่  . . )  พ.ศ.  . . . .                          
ซ่ึงคณะกรรมการเห็นชอบด้วยกับการร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และได้มีข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะบางประเด็น ซึ่งกรมบังคับคดีได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาพิจารณา ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่าง 
ร่างกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 กระทรวงยุติธรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) ให้ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร0503/4526 
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ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 แจ้งค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ที่มีค าสั่งให้
กระทรวงยุติธรรมรับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)  
ไปพิจารณาร่วมกับส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานอัยการ
สูงสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ในประเด็นที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้  
เสนอความเห็นและข้อสั ง เกตมาเ พ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เกี่ ยวกับหลักการ 
ของร่างพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่าสมควรจะต้องมีการ
ตราเป็นกฎหมายเฉพาะอีกฉบับหนึ่งแทนการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 หรือไม่และเห็น
ควรให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาทบทวนหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยคณะท างานปรับปรุง
กฎหมายฯ ของกรมบังคับคดี ได้ประชุมพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี 
(พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมบังคับคดีปรับแก้ไขตาม
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน: ได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน วงเงิน ๘,๕๘๙,๖๐๐ บาท วงเงินตามสัญญาจ้าง 6,673,000 บาท 
ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ด าเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ สัญญาสิ้นสุด 21 
ธันวาคม 2561 มีจ านวน 4 งวดงาน โดยได้ขยายระยะเวลาเพ่ิมจ านวน 120 วัน ครบก าหนดในวันที่ 20 
เมษายน 2562 และขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน เป็นเงิน
จ านวน 2,335,550 บาท ปัจจุบันเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจรับได้มีการประชุม
ตรวจรับงานงวดที่ 3 โดยที่ประชุมให้ผู้รับจ้างไปดูโครงสร้างฐานข้อมูลจากระบบล้มละลาย ในเรื่องของส านวน
สาขา ส านวนกิจการทรัพย์สิน 
  การจัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดี : โครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการ
หน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ได้ด าเนินงานงวดที่ 2 ในการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์,    
แผนธุรกิจ,แผนการเงิน,ร่างระบบการก ากับดูแลจากหน่วยงานเจ้าสังกัด,ร่างโครงสร้างองค์กร,กรอบอัตราก าลัง
ของหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการงวดที่ 3 
โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดีจัดประชุม “เพ่ือรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาการบังคับคดี ในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้ประกอบในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
สถาบันพัฒนาการบังคับคดีในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) เพ่ือท า
หน้าที่ในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน             
ในกระบวนการยุติธรรม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีบริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น  จ ากัด ร่วมน าเสนอ
แนวทางในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดีในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่
ได้ตรงตามความคาดหวังของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบังคับคดี
ของประเทศ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีที่มุ่ งเน้นการบริหารราชการที่ต้องการปรับลดขนาด
หน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เล็กลง และการปรับบทบาทและรูปแบบการให้บริการจากผู้ปฏิบัติเป็นผู้ก ากับ
ดูแล แต่ทรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพต่อไป ต่อมากรมบังคับคดีมีค าสั่งที่ 236/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 
แต่งตั้งคณะท างานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี และค าสั่งที่ 242/2562 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 
แต่งตั้งคณะท างานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit 
: SDU) เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดยกรมบังคับคดีอยู่ระหว่าง
ปรับแบบค าขอจัดตั้งในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 10 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 และเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562    
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กรมบังคับคดีได้ประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี ร่วมกับคณะท างานจัดเตรียมข้อมูลและ
ผู้แทนจากส านักงาน ก.พ. และผู้แทนจากส านักงาน ก.พ.ร. และผู้แทนจากส านักงบประมาณ การประชุม
ดังกล่าวเพ่ือพิจารณาร่างค าขอการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ แบบ ว 10 
 10. ด้านการเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 กรมบังคับคดีได้ด าเนินการเชิงรุกในการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เพ่ือจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการด าเนินการ ดังนี้ 

 - การจัดท าแนวปฏิบัติและคู่มือของแผนฟื้นฟูกิจการส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน เพ่ือระดมสมองในการ
จัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน อย่างง่าย สะดวก และถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการทางกฎหมาย 
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้แทน สสว. ผู้แทนศาล/อัยการ ผู้แทนจากผู้ประกอบการในท้องถิ่น, 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน, ผู้ประกอบการ SME ในทุกภาคส่วน รวม 7 ครั้ง ในพ้ืนที่ส่วนกลาง 1 ครั้ง และ
ส่วนภูมิภาค  6 ภาค ดังนี้ กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี พระนครศรีอยุธยา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี 
นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 309 ราย 

 - การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ าประกัน จ านอง พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจและ 
พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) ให้ความรู้กฎหมายแก่
กลุ่มเป้าหมายคือ ศาลยุติธรรม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบัน
การเงิน ส านักงานกฎหมาย และเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จ านวน 20 รุ่น 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (2 รุ่น)  และในส่วนภูมิภาค 18 รุ่น ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา       
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เชียงใหม่ ระยอง อุดรธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช พิษณุโลก นครสวรรค์ 
สุรินทร์ ขอนแก่น สงขลา เชียงราย ชลบุรี และนครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 2,190 ราย 
 - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SMEs Support & Rescue Center) ทั่วประเทศ 
จ านวน 117 แห่ง ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ให้ค าปรึกษา  
ด้านกฎหมายรับเรื่องส าหรับธุรกิจ SMEs ที่มีปัญหาและต้องการฟ้ืนฟูกิจการ ลักษณะของแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ส าเร็จรูป ขั้นตอนและกระบวนการฟ้ืนฟูธุรกิจ SMEs และขั้นตอนในการด าเนินการและการวางแผนทาง
การเงินตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลผู้ประกอบการ SMEs 

 - การบูรณาการความร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว . ) โ ดยการล งนามความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมบั ง คั บคดี แ ละส านั ก ง านส่ ง เ ส ริ ม วิ ส าหกิ จ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพ่ือเป็นการพัฒนาข้อมูลกลางด้านการส่งเสริม SME ในรูปแบบเว็บไซต์กลาง 
(Web Portal) หรือเว็บไซต์ SME ONE โดยกรมบังคับคดีสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ ด้านกฎหมายที่จ าเป็น 
โครงการ กิจกรรม รวมถึงบริการต่างๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ทั้งในรูปแบบ ตัวอักษร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย รูปแบบอื่นๆ เพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
SME ONE เพ่ือส่งเสริม SMEs ให้มีความเข้มแข็งและเป็นการเผยแพร่การบริการของหน่วยงานเครือข่าย               
ที่ท าบันทึกข้อตกลงฯ 

11. การเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการของ
ประชาชน 
 รัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการให้ความส าคัญในการประชาสัมพันธ์ และการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน  
และเป็นการติดอาวุธทางปัญญา ป้องกันไม่ให้เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้างการรับรู้เพ่ือลดความเลื่อมล้ าของสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีจัดโครงการ
เสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วประเทศ ดังนี้  



 

23 
 

  (1) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ าประกัน จ านอง พ.ร.บ. หลักประกันทาง
ธุรกิจและ พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) ได้แก่ ส่วนกลางในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 18 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา       
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เชียงใหม่ ระยอง อุดรธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช พิษณุโลก นครสวรรค์ 
สุรินทร์ ขอนแก่น สงขลา เชียงราย ชลบุรี และนครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 2,190 ราย 
  (2) โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกรและ
ประชาชนในพ้ืนที่ 10 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
สงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจ านวน 856 คน    
  (3) โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน จ านวน 11 รุ่น ได้แก่ ส่วนกลาง ได้แก่
กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดยโสธร จังหวัด
ขอนแก่น สาขาพล จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดล าพูน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สาขาทุ่งสง และจังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจ านวน 1,027 คน    
  อีกทั้ง กรมบังคับคดีได้ร่วมสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและลงพ้ืนที่บริการให้ความรู้ให้
ค าปรึกษาทางกฎหมาย และรับข้อร้องเรียนร่วมกับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี พร้อมน าเอกสารและ
คู่มือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มอบให้แก่ประชาชนทั้งในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ และยึดแนวการด าเนินงานเชิงรุกลงพ้ืนที่ตามแนวทางโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และร่วมออกหน่วย
ให้บริการความรู้ให้กับประชนอย่างต่อเนื่อง 
 12. การปราบปรามการค้ามนุษย์  
 สืบเนื่องจากเรื่องวิธีด าเนินการบังคับคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามข้อสั่งการของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ในเรื่องนี้ กรมบังคับคดีได้เสนอต่อที่
ประชุมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า เพ่ือให้การบังคับคดีในคดีค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพ
สูงสุด กรมบังคับคดีจะได้เสนอระบบ Fast Track มาใช้เพ่ือเป็นช่องทางพิเศษในการด าเนินการบังคับคดีใน
ท านองเดียวกับที่กรมบังคับคดีได้เสนอและด าเนินการร่วมกับส านักงาน ปปส. ในการบังคับคดีโทษปรับในคดี
ยาเสพติด โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 กรมบังคับคดีร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ได้บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพ่ือบังคับคดีให้
เป็นไปตามค าพิพากษา 
 โดยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กรมบังคับคดีประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพ่ือบังคับคดีให้
เป็นไปตามค าพิพากษา ภายหลังจากที่กรมบังคับคดีและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพ่ือบังคับคดีให้เป็นไป
ตามค าพิพากษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอุษณี กังวารจิตต์                           
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในการนี้ นางสาว       
รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางอรัญญา ทองน้ าตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาว
สายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหารกรมบังคับคดี 
คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมและให้การ
ต้อนรับ ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือแนวทางการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง กรมบังคับคดีและกองต่อต้านค้ามนุษย์  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ในเรื่องขอบเขตอ านาจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการบังคับคดี
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แทนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การตั้งเรื่องบังคับคดี รวมถึงการยึดและอายัดทรัพย์สิน การขายทอดตลาด 
การรับเงินส่วนได้จากการบังคับคดี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในชั้นบังคับคดี เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ
บังคับคดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ พึงจะได้รับ              
รวมถึงส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ต่อไป 
 13. การด าเนินงานด้านต่างประเทศ 
 - กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
แห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) คณะท างาน 1 ว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย สมัยที่ 31  
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม Vienna International Centre กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย  
 - กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุม IAIR Annual Meeting and Conference 2018 ณ สาธารณรัฐ
มอริเชียส เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561  
 - กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 18 (The 18th ASEAN 
Senior Law Officials Meeting : ASLOM) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 
ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม Crowne Plaza Vientiane นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 - กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง   
ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2561 ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย  
 - กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) 
ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
 - กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมกับเจ้าพนักงานบังคับคดีจากประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป 
(European Union of Judicial Officers - UEHJ) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  
 - กรมบังคับคดีเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมประจ าปีสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ 
(Permanent Council of UIHJ) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  
 - กรมบังคับคดีรายงานความคืบหน้าความร่วมมือระหว่างสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ
กับประเทศสมาชิกอาเซียน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  
 - กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมคณะท างาน 5 ว่าด้วยกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการ
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 54 ( UNCITRAL Working Group V: Insolvency Law) 
ณ vienna international centre กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2561 
 - กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ (UNCITRAL) คณะท างานที่ 6 ว่าด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ สมัยที่ 34 ณ กรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561ดังนี้ 
 - H.E. Mr.ZhaoDacheng รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน  
และคณะเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีของกรมบังคับคดี  
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  
 - กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาร่างปฏิญญาเซี่ยงไฮ้ว่าด้วยการประชุมการบังคับคดีโลก 
(Shanghai Declaration of the World Enforcement Conference) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 
 - กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมคณะท างาน ๕ ว่าด้วยกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการ
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 54 (54th UNCITRAL Working Group V                      
: Insolvency Law) ณ ศูนย์ประชุม Vienna International Centre กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อวันที่                   
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9 - 16 ธันวาคม 2561 และครั้งที่ 55 (55 th UNCITRAL Working Group V: Insolvency Law)                       
ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562  
 - กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมคณะท างาน 1 ว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และรายย่อย  
สมัยที่ 32 ณ ส านักงานใหญ่แห่งสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 
  - กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 (St. Petersburg 
International Legal Forum IX) ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2562 

  - กรมบั งคั บคดี เ ข้ าร่ วมการประชุ มระหว่ า งประ เ ทศ  ว่ าด้ วยการบั งคั บคดี  ครั้ งที่  10  
(The X International Conference on Compulsory Execution) ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่                  
31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 และเข้าร่วมการประชุมทวิภาคี (Bilateral Meeting) ร่วมกับส านักงาน              
เจ้าพนักงานบังคับคดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ณ คอนเกรสปาร์ค โรงแรมเรดิสสัน คอลเลคชั่น มอสโก กรุงมอสโก 
สหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 

- กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุม International Association of Insolvency Regulators: IAIR 
Annual Meeting and Conference 2019 ณ โรงแรม Merchant เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562  

14. สร้างเครือข่ายและมีบทบาทน าด้านการพัฒนามาตรฐานการบริหารงานยุติธรรมในเวที  
ระหว่างประเทศ 

ด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) มีผลเมื่อปี ๒๕๕๘  โดยจะมีตลาด
และฐานการผลิตร่วมกันและจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน สร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สร้างความ  
เท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียน
จ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมและปรับตัวเพ่ือรองรับ ซึ่งรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งและ  
คดีล้มละลาย กรมบังคับคดีในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่อ านวยความยุติธรรมทางแพ่งให้กับประชาชน  
ทั้งในด้านการบังคบัคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ การช าระบัญชี และการวางทรัพย์ 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community – AEC) ดังนั้น กรมบังคับคดีจึงได้ก าหนดแผนการเป็นศูนย์กลางวิชาการ
ด้านการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายอาเซียน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีด าเนินการจัดประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงาน
ด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และ
องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีล้มละลาย ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562    
ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน สี่พระยา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อเรื่องการบังคับคดีแพ่งภายใต้    
การปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (CivilEnforcement Judgment under a Disruptive Technology) 
 ผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีความท้าทายและเป็นประเด็นที่มีความเป็นทันสมัยใน 3 
หัวข้อที่ส าคัญ ดังนี้  
  หัวข้อที่ ๑ “การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล” มีใจความส าคัญว่า สินทรัพย์ดิจิทัล  
เป็นสินทรัพย์รูปแบบใหม่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) สามารถ
ก่อให้เกิดรายได้มหาศาลในโลกปัจจุบัน รวมถึงฐานข้อมูลต่างๆ (Big Data and Blockchain) ซึ่งสามารถใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าได้ ซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถบังคับคดีได้ โดยเป็นลักษณะของการอายั ดสิทธิ
เรียกร้อง ทั้งนี้กฎหมายที่ใช้บังคับกับสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ควรเป็นกฎหมายกลาง เนื่องจากลักษณะการท า
ธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกรรมที่ด าเนินการรวดเร็วและไร้พรมแดน โดยใช้เทคโนโลยี Blockchainใน
ภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนสร้างความโปร่งใส ส าหรับในเรื่องการออกกฎหมายว่า
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ด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีข้อที่ต้องพิจารณา ในเรื่อง ความเสี่ยงที่เป็นระบบอันมีนัยยะถึงระบบ
การเงิน การคุ้มครองนักลงทุน ความโปร่งใส การป้องกันอาชญากรมการฟอกเงิน และไม่ควรจ ากัดเพียง 
blockchain cryptocurrency การก ากับดูแลการผลิตสินทรัพย์ดิจิทัล  
  หัวข้อที่ ๒ “การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล – การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับกระบวนการ
บังคับคดี” มีใจความส าคัญว่า ภาพรวมของการบังคับคดีในแต่ละประเทศ เริ่มน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการบังคับคดีเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ในการบังคับคดี เช่น ประเทศฝรั่งเศสสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศ
ญี่ปุ่น ยุโรปตะวันออกบางประเทศ และการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีของแต่ละ
ประเทศจะเป็น Big Data ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ และมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดย machine learning  
  หัวข้อที่ 3 “ประเด็นความท้าทายในการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการบังคับตามค าพิพากษา             
ในคดีแพ่ง” มีใจความส าคัญว่า การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างครบวงจร ควรมีการจัดการอย่างเป็น
ระบบ เพื่อลดช่องว่างและความไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ทั้งนี้การบังคับคดีของบางประเทศ เช่น ประเทศสิงค์
โปร์ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่การยื่นฟ้อง มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลของทรัพย์สินของลูกหนี้และเจ้าหนี้  
การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ สามารถท าได้รวดเร็ว ส าหรับการบังคับคดีในไทย ปัญหาคือการเข้าถึงข้อมูลของลูกหนี้  
ที่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หน้าที่ในการติดตามทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ เช่นเดียวกับในประเทศอ่ืน ๆ 

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

(๑) การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาแก้ไขกฎหมายและการตอบแบบสอบถาม 
(๒) การวิเคราะห์และท าความเข้าใจกับแบบสอบถามของตัวชี้วัดที่ ๙ การบังคับให้เป็นไปตาม

ข้อตกลง (Enforcing Contracts) และรับผิดชอบในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving 
Insolvency) อย่างถ่องแท้  

(๓) การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี  
ตามค าพิพากษาและค าสั่ง และพระราชบัญญัติล้มละลาย 

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

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

อ านวยความสะดวกกับประชาชน 
(๘) การประสานงานและชี้แจงรายละเอียดกับธนาคารโลกอย่างต่อเนื่อง 
(๙) การประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นกับภาคเอกชนที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

อย่างต่อเนื่อง (Contributors) ซึ่งที่ผ่านมากรมบังคับคดีได้มีการเสนอแก้ไขกฎหมาย ๖ ฉบับ พระราชบัญญัติ
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แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การฟ้ืนฟูกิจการ) พระราชบัญญัติล้มละลาย 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 (ส่วนการล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) และร่างพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. .... (การล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ)  
 นอกจากนี้ ได้รับมอบหมายให้ร่วมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับ ตัวชี้วัดที่ ๕ การได้รับสินเชื่อ (Getting 
Credit) ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ในส่วนของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจอีกด้วย 
 โดยปี 2562 ธนาคารโลกได้ประกาศผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ประจ าปี 
2562 (Ease of Doing Business 2019) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการก้าวสู่แนวปฏิบัติ                
ที่ ดีที่ สุ ดของโลกด้ วยคะแนน 78.45 เ พ่ิมจากปีที่ แล้ วที่ ได้ คะแนน  77.39 ซึ่ ง การจั ด อันดับ 
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจดังกล่าวมีตัวชี้วัด 10 ด้านกรมบังคับคดีซึ่งมีภารกิจในด้านการบังคับคดี
ล้มละลาย และเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ปัญหาการล้มละลาย
(Resolving Insolvency) โดยรายงานของธนาคารโลก พบว่า ตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ปัญหาการล้มละลาย 
(Resolving Insolvency) ดังกล่าว เป็นประเด็นที่ท้าทายประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากที่สุด (the most 
challenging worldwide) ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนในด้านการแก้ไขปัญหาล้มละลายเพ่ิมขึ้นจาก 75.64  
ในปีที่ผ่านมาเป็น 76.64 ในปีนี้ อยู่ในล าดับที่ 24 เพ่ิมขึ้น 2 ล าดับ (ปีที่แล้วอยู่ที่ล าดับ 26) และเป็นที่ 1  
ของอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปีซ้อน และเป็นที่ 4 ของเอเชีย โดยมีผลคะแนนที่เพ่ิมขึ้นในปีนี้มา
จากอัตราการรวบรวมทรัพย์คืนให้แก่เจ้าหนี้ (Recovery rate) ได้เป็นร้อยละ 69.80 (ปีที่แล้วได้ร้อยละ 68)  
ซึ่งสูงขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1.80 อันเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนมากขึ้น ส าหรับกรอบความ
เข้มแข็งของกฎหมาย (Strength of Insolvency Framework Index) ได้คะแนน 12.5 จาก 16 เท่ากับปี                   
ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) 
อันดับ/DTF ปี 2019 ปี 2018 ปี 2017 ปี 2016 

อันดับ 35 34 51 57 
DTF 67.91 67.91 65.51 62.69 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) 

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

 กรมบังคับคดีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการบังคับคดีล้มละลายให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
และมีประสิทธิภาพ และพร้อมในการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง โดยแผนการด าเนินงานของกรมบังคับคดี             
ในปีงบประมาณ 2562 ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามกรอบการจัดอันดับความยาก -ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจด้านการแก้ไขปัญหาล้มละลาย กรมบังคับคดีจะได้จัดประชุมเพ่ือหารือกับส่วนราชการและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ เพ่ือท าการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินและประเด็นที่ต้องท าการปรับปรุงต่อไป รวมทั้งการชี้แจงและสื่อสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้  ตามที่กรมบังคับคดีได้มีการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย                           
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. จ านวน 2 ฉบับ ในส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ (Cross border Insolvency) 
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และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน (Private Official Receiver) กรมบังคับคดีจะได้มีการจัดรับฟังความ
คิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จ านวน 2 ฉบับ ในส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับ
ต่างประเทศ (Cross border Insolvency) รอบที่ 2 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมบังคับคดี               
และกรมบังคับคดีได้พัฒนาระบบ e-Insolvency ที่จะเริ่มใช้ได้ทั้งระบบเป็นครั้งแรกในปี 2562 มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานทางทะเบียน และการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการบังคับคดีล้มละลาย 
 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 - เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารโลกได้ก าหนดเผยแพร่ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจประจ าปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้ร่วมกับ
ธนาคารโลกประจ าประเทศไทยจัดการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลเพ่ือรับฟังผลการจัดอันดับความยาก – ง่าย 
ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย ตามรายงาน Doing Business 2019 ของธนาคารโลก โดยมีนายปกรณ์      
นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคุณจอเจียร์ วาเลน รักษาการ
ผู้อ านวยการธนาคารโลกประจ าประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ในส่วนของกรมบังคับคดีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางภัทรภร เวชรังษี ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมิน
ราคาทรัพย์ และนายภัทระ วัฒนชัย นิติกรช านาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ 
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังผล
การจัดอันดับ ตามที่ธนาคารโลกได้เผยแพร่รายงาน Doing Business 2019 โดยประเทศไทยได้รับการจัดให้
อยู่ในอันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศ โดยมีผลคะแนน DTF (Distance of Frontier) คิดเป็นร้อยละ 78.45 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ได้คะแนน 77.39 ถือเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน ธนาคารโลก กล่าวว่า ตัวชี้วัดด้าน
การแก้ไขปัญหาการล้มละลายที่รัฐบาลมอบหมายให้กรมบังคับคดี เป็นผู้รับผิดชอบเป็นประเด็นที่ 
ท้าทายประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากที่สุด (most challenging worldwide ) ซึ่งประเทศไทยได้คะแนน                    
ในด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลายเพิ่มขึ้นจาก 75.64 ในปีที่ผ่านมา เป็น 76.64 ในปีนี้ อยู่ในล าดับที่ 24 
เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว 2 อันดับ (ปีที่แล้วอันดับที่ 26) เป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน  
และเป็นอันดับที่ 4 ของเอเซีย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า ส าหรับแผนการ
ด าเนินการต่อไป กรมบังคับคดีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน 2 ฉบับ  
ในส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน การพัฒนาระบบ  
e - Insolvency ที่จะเริ่มใช้ได้ทั้งระบบเป็นครั้งแรกในปี 2562 การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงาน
ทะเบียนต่างๆ และการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบังคับคดีให้มากยิ่งข้ึน 
 - เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมเรื่องการรายงานผลการ
ด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมส าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก 
(Doing Business) ณ กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)  
เพ่ือรับทราบผลการประเมินของธนาคารโลก และก าหนดแผนการด าเนินการในปี 2562 ของหน่วยงานต่างๆ 
ที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด และน าเสนอปฏิทินในการจัดท ารายงาน Doing Business 2020 
 - การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ประจ าปี 2018 (2018 
International Conference on Ease of Doing Business) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่               
29 - 30 พฤศจิกายน 2561  
 - การประชุมเพ่ือรายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก 
ประจ าปี 2562 (Ease of Doing Business 2019) กรมบังคับคดี จัดการประชุมเพ่ือรายงานผลการจัดอันดับ
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ความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจ าปี 2562 (Ease of Doing Business 2019)  
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร  
 - เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดี จัดการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อการตอบ
แบบสอบถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินการภายใต้กรอบการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) 
ตัวชี้วัดที่ 9 และด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) ตัวชี้วัดที่ 10 ประจ าปี 2563 
(Ease of Doing Business 2020) ณ ห้องคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วม จ านวน 40 คน  
 - เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุม การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจัดโดยส านักงาน ก.พ.ร. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 
กรุงเทพมหานคร  
 - เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 กรมบังคับคดีให้การต้อนรับ Mr. Klaus Decker, Senior Public 
Sector Specialist ผู้แทนจากธนาคารโลก (World Bank) ในการเก็บข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของ 
ส่วนราชการไทยเกี่ยวกับการประเมินความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ ตามตัวชี้วัดที่ 9 การบังคับ 
ให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) ณ ห้องประชุมคชสาร 1 ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี  
 - เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ ณ ธนาคารโลกประจ าประเทศไทย อาคารสยามพิวรรธน์ กรุงเทพมหานคร  
 - เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลก
เพ่ือประกอบการจัดเก็บข้อมูล (Site Visit) ในการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing 
Business 2020) ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ชั้น 5 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
 - เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 Mr. Klaus Decker, Senior Public Sector Specialist ผู้แทนจาก
ธนาคารโลก (World Bank) เข้าร่วมประชุมหารือ และชี้แจงรายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ ตามตัวชี้วัดที่ 9 การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) ภายหลังจากการ
ตอบแบบสอบถามของธนาคารโลก ประจ าปี 2020 และ Mr. Klaus Decker ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงานด้านการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานสากล โดยมีนางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมคณะ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว ณ ห้องประชุมคชสาร 5 ชั้น 2 อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี 
 - เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กรมบังคับคดีร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) และธนาคารโลก (World Bank) จัดการประชุมโครงการ "การเป็นผู้ก ากับดูแลเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เอกชน" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Fernando Dancausa, 
Financial, Competiveness & Innovation Global Practice Senior, Financial Sector Specialist, 
World Bank Group และ Mr. David A Kerr, Consultant Director, David Kerr Consulting Ltd., 
United Kingdom เป็นวิทยากรน าเสนอความคิดเห็นของธนาคารโลกต่อร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) รวมถึงภาพรวมการเป็นผู้ก ากับดูแลผู้ปฏิบัติงานด้าน
ล้มละลาย และสรุปผลการประชุม พร้อมตอบข้อซักถาม ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น 5 โรงแรม เดอะ 
เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพมหานคร การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และอ านาจหน้าที่ของการเป็นผู้ก ากับ
ดูแลที่ดี รวมถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานก่อนที่จะมีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เอกชนต่อไป 
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 - เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 กรมบังคับคดีจัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นการด าเนินการของกรมบังคับคดี ภายใต้กรอบการด าเนินการตามรายงานผลจัดอันดับความยาก–ง่าย    
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยมีบุคลากรกรมบังคับคดีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร  

16. การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
  1. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยกรมบังคับคดีได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการคลัง 
ส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล โดยกรมบังคับ
คดีได้ด าเนินงานในมิติที่ 3 การลดภาระหนี้นอกระบบด้วยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ โดยผู้อ านวยการ
ส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศร่วมเป็นอนุกรรมการไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้  ในคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย
ประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัด และกรมบังคับคดียังได้จัดวิเคราะห์ฐานข้อมูลสารสนเทศเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาทั่วประเทศ โดยให้ค านิยามเจ้าหนี้บุคคลธรรมดา คือ เจ้าหนี้บุคคลธรรมดาตามค าพิพากษาที่มีคดี
มากกว่า 20 คดี เพ่ือบ่งชี้เจ้าหนี้นอกระบบตามพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศและแจ้งให้ผู้อ านวยการส านักงานบังคับ
คดีท่ัวประเทศด าเนินการเชิงรุกในการเข้าพบและชวนเชิญเจ้าหนี้เหล่านี้ร่วมในการไกล่เกลี่ยฯ ซึ่งประโยชน์ของ
การด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบส่งผลให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มีโอกาสร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้และ
รับทราบปัญหา ความประสงค์ของแต่ละฝ่าย ท าให้เกิดความพึงพอใจและได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 
รวมทั้งก่อให้เกิดบรรยากาศและความเข้าใจ ตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นมิตรและน าไปสู่ความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคม  

 2. การจัดตั้งศูนย์ SME Support & Rescue center โดยกรมบังคับคดีร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นหน่วยงานเครือข่าย SME Support & Rescue center ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs)                    
ทั่วประเทศ 

3. การบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเป็นคณะอนุกรรมการช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ยากจน โดยมีผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดเป็นอนุกรรมการ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่พิจารณา
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและ ผู้ยากจน 
พ.ศ. 2528  

4. การเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการของ
ประชาชน โดยก าหนดการสร้างความรับรู้ให้ประชาชนเป็นนโยบายด าเนินการเชิงรุก โดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และด าเนินการตามมติครม.ที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อันได้แก่ ประชาชน               
กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มหนี้ครัวเรือน และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมุ่งเน้นความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับคดี การกู้ยืม ค้ าประกัน จ าน า 
จ านอง ขายฝาก วางทรัพย์ และสร้างวินัยทางการเงินจ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 

 (4.1) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ าประกัน จ านอง พ.ร.บ. หลักประกันทาง
ธุรกิจและ พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (2 ครั้ง) 
พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เชียงใหม่ ระยอง อุดรธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
นครศรีธรรมราช พิษณุโลก นครสวรรค์ สุรินทร์ ขอนแก่น สงขลา เชียงราย ชลบุรี กรุงเทพมหานคร และนครปฐม 
มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 2,190 ราย 

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

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

   (4.4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณของกรมบังคับคดี     
โดยกรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัว
คูณของกรมบังคับคดี หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ” รุ่นที่ 1 มีเครือข่าย
บังคับคดีและวิทยากรตัวคูณจากส านักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 1, กลุ่มจังหวัดที่ 2 และกลุ่มจังหวัดที่ 7   
เข้ารับการอบรมจ านวน 200 คน ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรม 
ประกอบด้วย เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ส านักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 8 และกลุ่มจังหวัดที่ 9 
จ านวน 100 คน ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 
รุ่นที่ 3 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ส านักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัด
ที่ 5 และกลุ่มจังหวัดที่ 6 จ านวน 100 คน ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 19 – 21 เมษายน 2562 รุ่นที่ 4 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากร               
ตัวคูณ ส านักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 3 และกลุ่มจังหวัดที่ 4 จ านวน 100 คน ณ โรงแรม โฆษะ ขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 รวม 4 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 500 ราย 
และการฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณของกรมบังคับคดี ประจ าปี 
2562 แกผู้ที่สมัครเป็นเครือข่ายเพ่ิมเติม 17 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมโครงการ 251 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งสิ้น 751 ราย 
   (4.5) โครงการวิตามินสมองของกรมบังคับคดี ภายใต้โครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
กระทรวงยุติธรรม” ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จ านวน 4 ด้าน 
ได้แก ่1. การป้องกันตนเองจากภัยสังคม 2. การสร้างจิตส านึกและวินัยในตนเอง 3. การรู้เท่าทันและห่างไกลจาก
ยาเสพติด และ 4. การต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกฝัง บ่มเพาะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชนให้มีความรัก ความเคารพในความถูกต้อง เป็นธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี รวมถึงบรรยายความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตประจ าวัน และการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
ผ่านสื่อ Infographics การใช้สื่อมีเดีย กิจกรรมสันทนาการส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ณ สถานศึกษา
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 1 ได้ลงพ้ืนที่           
จัดกิจกรรมจ านวน 68 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย 7,095 คน ระดับประถมศึกษาจ านวน 16 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วม
จ านวน 923 คน ระดับมัธยมศึกษาจ านวน 43 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมจ านวน 5,464 คน และระดับอาชีวศึกษา
จ านวน 10 โรงเรียนมีผู้เข้าร่วมจ านวน 708 คน รวมครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 7 ,095 คน ครั้งที่ 2 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2562 กรมบังคับคดีได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแล้วจ านวน 116 โรงเรียน       
มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 15,049 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจ านวน 24 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 
1,575 คน ระดับมัธยมศึกษาจ านวน 74 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 10,604 คน และระดับอาชีวศึกษา
จ านวน 18 โรงเรียน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 2,870 คน รวมครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 15,049 
คน รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าร่วมจ านวน 22,144 คน  
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   (4.6) การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและลงพ้ืนที่บริการให้ความรู้ให้ค าปรึกษาทาง
กฎหมาย และรับข้อร้องเรียนร่วมกับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี พร้อมน าเอกสารและคู่มือกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มอบให้แก่ประชาชนทั้งในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และยึด
แนวการด าเนินงานเชิงรุกลงพ้ืนที่ตามแนวทางโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และร่วมออกหน่วยให้บริการความรู้
ให้กับประชนอย่างต่อเนื่อง 
 
  5. การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  ปีงบประมาณ 2562 กรมบังคับคดีได้ด าเนินการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดท าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสร้างความเป็นธรรม                
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  (5.1) การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับคู่ความ ประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน ผู้น า
ศาสนา และผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด าเนินการใน 4 จังหวัด ได้แก่ ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 
120 คน ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปารค์วิว 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 160 คน ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส                 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องธารทอง สวนอาหารริมน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 156 คน และส านักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 158 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมจ านวน 594 คน 
  (5.2) การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยให้กับประชาชน คู่ความ สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ในพ้ืนที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562                  
มีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ านวน 150 ราย ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 100     
ของผู้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ านวน 174 ราย ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 28 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 35.90 ของผู้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย รวมการด าเนินงานทั้ง 2 จังหวัด มีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยรวมจ านวน 324 ราย ไกล่เกลี่ยส าเร็จรวมจ านวน 178 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.07 ของผู้เข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย 
  (5.3) การจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินส าหรับผู้มีรายได้น้อยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ณ โรงแรมอิมพีเรียล สามารถขายทอดตลาดฯ ได้จ านวน 6 เรื่อง ราคา
ประเมิน 3,480,410 บาท ราคาขายได้เป็นเงิน จ านวน 2,710,000 บาท มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลการขาย
ทอดตลาดฯ จ านวน 50 คน ส านักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี สามารถขายได้ จ านวน 5 คดี ราคาประเมิน 
739,789 บาท ราคาขายเป็นเงิน จ านวน 373,000 บาท มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลการขายทอดตลาด 
จ านวน 45 คน และส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สามารถขายได้ จ านวน 1 เรื่อง ราคาประเมิน 45,150 
บาท ราคาขายได้เป็นเงิน จ านวน 46,000 บาท มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลการขายทอดตลาด จ านวน 48 คน 
 ภารกิจใหม่ของกรมบังคับคดี 

มาตรการบังคับทางปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 69 ก หน้า 115 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลใช้
บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 มาตรา 8 ก าหนดให้ กรมบังคับคดี ร่วมกับ 
ก.พ.ร. ก.พ. ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดท าโครงสร้างกรมบังคับคดี กรอบ
อัตราก าลัง งบประมาณ เพื่อรองรับภารกิจภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ พรบ. ใช้บังคับ ซึ่งครบก าหนดเมื่อวันที่ 
26 กรกฎาคม 2562 พระราชบัญญัติดังกล่าวจะเป็นการมอบภารกิจใหม่ให้กับกรมบังคับคดี ซึ่งสาระส าคัญ  
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ส่วนหนึ่งก าหนดมอบภารกิจใหม่ให้กับกรมบังคับคดีในการบังคับคดีตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระ
เงินโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ดังนั้น กรมบังคับคดีจ าเป็นต้องหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมในการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 
 ปัจจุบันกรมบังคับคดีได้ประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี และการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการ เพื่อรองรับภารกิจการบังคับทางปกครอง โดยมีคณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ผู้แทนส านักงาน ก.พ. ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพ่ือจัดท าโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี การก าหนดกรอบอัตราก าลัง และงบประมาณ เพ่ือรองรับการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีในการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังนั้น กรมบังคับคดี
จ าเป็นต้องหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

- เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดีประชุมพิจารณาก าหนดแนวทางรองรับการ
ด าเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งที่ 1/2562 
โดยมีนางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี  เป็นประธานการประชุมพิจารณาเตรียม  
ความพร้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมีนางอรัญญา ทองน้ าตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวสาย รุ้ง  
มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหารกรมบังคับคดี และ
ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 
อาคารกรมบังคับคดี การประชุมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งก าหนดให้กรมบังคับคดี 
ส านักงาน ก.พ.ร ส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงสร้าง 
กรมบังคับคดี กรอบอัตราก าลังข้าราชการ และพนักงานราชการ เพ่ือรองรับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ภารกิจการบังคับทางปกครอง 

- เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี 
และการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการ เพ่ือรองรับภารกิจการบังคับทางปกครอง 
ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมี  
นางอรัญญา ทองน้ าตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี  นางทัศนีย์ 
เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ผู้แทนส านักงาน ก.พ. 
ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี การประชุมในครั้งนี้ 
เพ่ือจัดท าโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี การก าหนดกรอบอัตราก าลัง และงบประมาณ  
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีในการบังคับทางปกครองตามร่างวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับ..) ที่ พ.ศ. .... ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่                    
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

- เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี 
และการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการ เพ่ือรองรับภารกิจการบังคับทางปกครอง 
ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนางอรัญญา ทองน้ าตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุม  
ซึ่งมีนางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี 
ผู้แทนส านักงาน ก.พ. ผู้แทนส านัก ก.พ.ร. ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 
3 อาคารกรมบังคับคดี การประชุมในครั้งนี้  เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงสร้างกรมบังคับคดี  
การก าหนดแนวทางการขอกรอบอัตราก าลังเพ่ิมใหม่ และพิจารณาแนวทางการจัดท างบประมาณรองรับต่อไป 

- เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี 
และการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการ เพ่ือรองรับภารกิจการบังคับทางปกครอง 
ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนางอรัญญา ทองน้ าตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุม  
ซึ่งมีนางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ผู้แทนส านักงาน ก.พ. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนส านัก
งบประมาณ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคาร
กรมบังคับคดี การประชุมในครั้งนี้ เพ่ือพิจารณาค าชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรมบังคับคดี 
และพิจารณาค าขออัตราก าลังเพ่ิมใหม่ในกรมบังคับคดี 
  ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมรองรับภารกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  - ด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กรมบังคับคดี ได้ปรับปรุงข้อมูลให้ข้อมูล
ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนและได้น าส่งฉบับที่ปรับปรุงแล้วให้กระทรวงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 
  - ด้านกรอบอัตราก าลัง อัตราก าลังเพ่ิมใหม่ จ านวน 373 อัตรา ประกอบด้วย  
   ข้าราชการ  จ านวน 255 อัตรา  
   พนักงานราชการ  จ านวน 118 อัตรา  
  อ.กพ.กระทรวงเห็นชอบอัตราก าลังใหม่ จ านวน 373 อัตรา แล้ว และได้เสนอเรื่องไป กพ. 
เพ่ือเสนอคณะกกรมการรก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ ครม. 
แต่งตั้งคณะกรรมการฯใหม่ 

หน่วยงานภายนอกศึกษาดูงานกรมบังคับคดี 
1. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะกรมที่ดิน เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “ขั้นตอนในการวางทรัพย์” 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “ขั้นตอนในการวางทรัพย์” โดยนายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ 
ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี 

2. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2562 โดยบรรยายพิเศษ เรื่อง ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอยึดและอายัด และกระบวนการ
ขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี 

3. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะกรมชลประทาน หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 12  
เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การสร้างองค์กรดิจิทัล” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบรรยายในหัวข้อ  
“การพัฒนาระบบข้อมูลกรมบังคับคดี” ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี  

4. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กรมสรรพากร รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยบรรยายพิเศษเรื่อง ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอยึดและอายัด และ
กระบวนการขายทอดตลาดณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี 

5. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม “นักบริหารงานยุติธรรม ระดับสูง”รุ่นที่ 
10 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการน าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพ จ านวน 45 คน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงานและรับฟังการน าเสนอภารกิจกรมบังคับคดี
ในหัวข้อ “การน าองค์กรไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ก้าวสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล” และเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์บริการ One Stop Service ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี  
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6. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม                 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการ One Stop Service ณ ส านักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 4 ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี และเยี่ยมชมห้องขายทอดตลาด พร้อมรับชมรับชมวิดิทัศน์การ
ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ รวมทั้งฟังการบรรยายพิเศษ  
เรื่องกระบวนการบังคับคดีแพ่ง และการบรรยายเรื่อง การบังคับคดีล้มละลาย และรับชมวิดีทัศน์แนะน า
ภารกิจกรมบังคับคด ีณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี  

7. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมบังคับ
คดี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยบรรยายให้ความรู้คณะบุคลากรจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 
จ านวน 17 คน เข้าศึกษาดูงานขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี  

8. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการศึกษาดูงานขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยคณะผู้บังคับหลักประกันและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ านวน 60 
คน ศึกษาดูงานขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ และอบรมในหัวข้อ 
“กระบวนการบังคับคดีแพ่ง” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี  

9. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส านักงานศาลปกครอง หลักสูตรพนักงานคดี
ปกครองระดับสูง รุ่นที่ 14 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะศึกษาดูงานจากส านักงานศาลปกครอง 
หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ 14 จ านวน 43 คน ได้เยี่ยมชมศูนย์บริการ ONE STOP SEVICE 
ณ ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ 
“การน าองค์กรไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ก้าวสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล” ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร
กรมบังคับคด ี

10. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการ One Stop Service ณ ส านักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 4 ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี และเข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน” และการบรรยายหัวข้อ “การด าเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรมในหน่วยงาน” ณ 
ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี  

11. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมคุมประพฤติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2562 คณะศึกษาดูงานจากกรมคุมประพฤติ หลักสูตร ข้าราชการ 4.0 จ านวน 50 คน ได้ร่วมรับฟังการ
บรรยายในหัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพ่ิมคุณค่าให้แก่สังคม/
ประเทศชาติ” ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี และเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ชั้น 3 อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี 

12. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับต้น” ใน
โอกาสเข้าศึกษาดูงานกระบวนการบังคับคดี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับต้น” (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 8 จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
จ านวน 53 คน โดยกรมบังคับคดีได้น าเสนอถึงภารกิจของกรมบังคับคดี ได้แก่ เรื่อง “กระบวนการบังคับคดี” 
และเรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี” และเข้าเยี่ยมชมการขายทอดตลาด ณ ห้องขายทอดตลาด 
อาคารอสีติพรรษ และเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการ ONE STOP SERVICE ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 
4 ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี  

13. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส านักงานศาลปกครอง หลักสูตรพนักงานคดี
ปกครองระดับกลาง รุ่นที่ 21 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยคณะศึกษาดูงานจากส านักงานศาลปกครอง 
หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับกลาง รุ่นที่ 21 จ านวน 56 คน ได้ร่วมชมศูนย์บริการ ONE STOP 
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SEVICE ณ ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การน าองค์กรไปสู่
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ก้าวสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล” ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี 

14. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2562 โดยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของส านักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 5 (Sandbox) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ส านักงานฯ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ด้านการบังคับคดี ภารกิจของกรมบังคับคดี และขั้นตอนการ
ขายทอดตลาด ให้กับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 

15. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2562 ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ด้านการบังคับคดี ภารกิจของกรมบังคับคดี และ
ขั้นตอนการขายทอดตลาด ให้กับคณะศึกษาดูงานจากเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร จ านวน 6 คน ณ ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดยโสธร 

16. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
จ านวน 79 คน โดยคณะศึกษาดูงานได้ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีสู่การบริหารงานธุรการ” 
ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี 

17. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้บังคับหลักประกันและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โดยคณะผู้บังคับหลักประกันและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า รุ่นที่ 2 จ านวน 50 คน ได้ศึกษาดูงานขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติ
พรรษ และอบรมในหัวข้อ “กระบวนการบังคับคดีแพ่ง” ณ ห้องประชุมคชสารชั้น 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับ
คดี  

18. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 8 คน ในการศึกษาดูงานขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ ห้องขายทอดตลาด อาคาร
อสีติพรรษ  

รางวัลของกรมบังคับคดี  
 

 1. กรมบังคับคดีได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) ประจ าปี 
พ.ศ.2561 จากส านักงาน ป.ป.ช. (ตั้ งแต่ปี  2559 - 2561) ซึ่ งมีหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน  
ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจเอกชน โดยกรมบังคับคดีเป็น 1 ใน 21 องค์กร ที่ได้รับรางวัลชมเชย
องค์กรโปร่งใส  
 2. รางวัลศูนย์ราชการสะดวก GECC กรมบังคับคดี โดยส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 
เป็น 1 ใน 385 หน่วยงาน ที่ได้รับโล่รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2561 และ  เป็นปีที่ 2 ที่กรมบังคับคดีได้รับโล่รับรองมาตรฐานฯ ดังกล่าว โดยในช่วง 4 ปี  
ที่ผ่านมา กรมบังคับคดีได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานภายในและการให้บริการประชาชน  
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการได้เข้าถึงบริการของกรมบังคับคดีได้อย่างง่าย และสะดวกต่อไป 
 3. กรมบังคับคดีได้รับรางวัลจากส านักงาน ก.พ.ร. ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 
2561 จ านวน 2 รางวัล คือ รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรายหมวด 1  
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การน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และ รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ
ระดับดี ชื่อผลงาน : การส่งค าเสนอซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Offering Auction) ซึ่งเป็นปีที่ 4 ที่กรมบังคับ
คดีได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องจากส านักงาน ก.พ.ร. 
 4. หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการระดับพอใช้ ประจ าปี 2561 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 
ในงานวันคนพิการสากล ประจ าปี 2561 ภายใต้แนวคิด "การเสริมพลังคนพิการ และการประกัน  
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการร่วมเฉลิ มฉลอง
เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล สร้างความตระหนัก ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสังคม
ที่เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม อันเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 5. กรมบังคับคดีได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพ้ืนฐาน 
และบริการที่รองรับ IPv6 ประจ าปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018) จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 – 6 ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

 
1. Case management Excellence (บริหารจัดการคดี) 

โดยใช้นโยบาย 5 ร ประกอบด้วย 1) เร่งรัดอนุญาตขาย 2) เร่งรัดประชุมคณะกรรมการก าหนดราคา
ทรัพย์ 3) เร่งรัดประกาศขาย 4) เร่งรัดท าบัญชีรับ - จ่าย และ 5) เร่งรัดส านวนคดีด าเนินการส าเร็จ โดย
ด าเนินการเชิงรุกท่ัวประเทศเพ่ือขยายฐานผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ได้แก่  

- การขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ (วันเสาร์)        
- การจัดกิจกรรมมหกรรมการขายทอดตลาดนอกสถานที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  

เช่น การเข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2563 การจัด
มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด Sandbox กลุ่มท่ี 1-9  ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
2563 และการขายทอดตลาดบ้านมือสองส าหรับผู้มีรายได้น้อยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงเดือนมีนาคม 
2563 

- การขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering Auction) ในวันอาทิตย์ ผ่านเครือข่าย
ส านักงานบังคับคดีจังหวัด 9 แห่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดดังกล่าวที่สนใจเข้าร่วม
ประมูล โดยไม่ต้องเดินทางไปยังส านักงานบังคับคดีในจังหวัดนั้นเพื่อเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์สิน มีแผนก าหนด
จัดของส่วนกลางในเดือนเมษายน 2563 และที่สบจ.เชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2563 

- การขายทอดตลาดโดยให้บริการในรูปแบบ Mobile Truck ในพ้ืนที่ 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ : สบจ.
เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สบจ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออก : สบจ.ชลบุรี  และภาคใต้  :  สบจ.
สงขลา เป็นการเพ่ิมช่องทางการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยเน้นการด าเนินการในระดับพ้ืนที่ นอกสถานที่ตั้ง
ของหน่วยงาน (เดิมมีการขายเฉพาะที่ส านักงาน) ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ในการเข้า
ร่วมประมูลซื้อทรัพย์สิน(บ้าน/ที่ดิน)เป็นของตนเอง เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายใหม่ในพ้ืนที่สามารถมาเข้าร่วมประมูล
ซื้อทรัพย์ได้สะดวกขึ้น และส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนและความเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดความเชื่อม่ัน และความโปร่งใสต่อประชาชน 

 

นโยบายกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นโยบาย 5 Excellence 
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2. IT Excellence (การพัฒนานวัตกรรมและระบบการท างาน) 
 กรมบังคับคดีได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างความโปร่งใสและ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับคดีรองรับการพัฒนาไปสู่ระบบการให้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
“Digital Government” และระบบ “Digital Economy” ตามหลักที่ว่า “กรมบังคับคดี มุ่งมั่น พัฒนา ใส่ใจ
ในความสะดวกของประชาชนเพ่ือให้เข้าถึงบริการของกรมบังคับคดีอย่างทั่วถึง และแสดงถึงความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี”  โดยในปี 2563 มีระบบงานที่คาดว่าจะเปิดใช้ ได้แก่ 
 1. การพัฒนาระบบวางทรัพย์ เป็นการพัฒนาระบบการยื่นค าร้องวางทรัพย์โดยเชื่อมโยงระบบการ
สมัครใช้ระบบการยื่นค าร้อง Online กับระบบ e-Filing กลางของกรมบังคับคดี และมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานด้านการวางทรัพย์กับผู้รับบริการ 
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction จากเดิมกรมบังคับคดีมีการพัฒนาระบบการ
ส่งค าเสนอซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพัฒนาระบบแบบระบบปิดผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของกรมเพ่ือให้ผู้
ซื้อทรัพย์สามารถเจ้าซื้อทรัพย์ผ่านส านักงานบังคับคดีน าร่อง ซึ่งยังไม่สามารถประมูลหลายแห่งในช่วงเวลา
เดียวกันได้ เพราะมีข้อจ ากัดด้านต่างๆ จึงท าได้เพียงประมูลได้ ณ ช่วงเวลาเดียวกันเพียงหน่วยงานที่ประกาศ
ขาย 1 แห่งเท่านั้น จึงได้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องในการส่งค าเสนอซื้ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง Mobile เพ่ือให้ผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมายัง
หน่วยงานที่ขายทอดตลาดทรัพย์ สามารถเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ได้ผ่านหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 
 3. การพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการ กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตามค าสั่งศาลจะมีขั้นตอนการ
ประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาแผนเพ่ือลงมติยอมรับแผนฟ้ืนฟูกิจการหรือไม่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนด กรมบังคับคดีจึงต้องมีการจัดการข้อมูลการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ให้มีระบบบริหารจัดการ
การประชุมเจ้าหนี้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถ
ด าเนินการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และระบบดังกล่าวยังสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้
ต่อไป 
 4. การพัฒนาระบบ จพท.เอกชน (กฎหมายยังไม่ผ่าน) เป็นระบบที่ท าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล
การด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนซึ่งต้องใช้ Web Service เข้ามาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนกับระบบงานกรมบังคับคดีล้มละลายของกรมบังคับคดี 
และตรวจคุณสมบัติของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนกับหน่วยงานภายนอก ระบบดังกล่าวมีการเชื่อมโยง
กับระบบบังคับคดีล้มละลายเพ่ือบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานและระบบข้อมูลบุคคล/นิติบุคคลที่เป็นเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนเพ่ือใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน โดยมีการ
ขยายสัญญาถึง 21 เมษายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2563 
 5. การพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center) เป็นการเรียกใช้ข้อมูล
จากหน่วยงานภายใน ข้อมูลบังคับคดีล้มละลาย และหน่วยงานภายนอกที่เป็นข้อมูลทางทะเบียนและข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรมบังคับคดี เช่น ข้อมูลหมายบังคับคดีจากศาลทั่วประเทศ 
ข้อมูลทะเบียนเครื่องจักรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกรมการปกครอง ข้อมูล
ทะเบียนรถยนต์และรถจักยานยนต์จากกรมขนส่งทางบก ข้อมูลเรือจากกรมเจ้าท่า ข้อมูลพันธบัตรจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ข้อมูลพันธบัตรแบบ Scripless จากสมาคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลทาง
ทะเบียนอื่นๆ เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลสินทรัพย์ของลูกหนี้เพ่ือใช้ในการบังคับคดีให้มีความสะดวก รวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน ไม่มีการขยายสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563 
 6. การพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ เป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและ
ระบบงานการบังคับคดีแพ่งในการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลด้านการบังคับคดี การแสดงผลรายงาน
ทั้งหมด พร้อมระบบการตรวจสอบบุคคลล้มละลาย และระบบประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ทั้งสังหาริมทรัพย์
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และอสังหาริมทรัพย์ การรายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์ ระบบตรวจสอบสภานะคดีแพ่งผ่าน Website 
ของกรมบังคับคดี เงื่อนไขในระบบคลังข้อมูลและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data 
Exchange) ที่ต้องปรับปรุงตามเงื่อนไขระบบงานบังคับคดีแพ่งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้สอดคล้องตามกฎหมาย
ใหม่ ประกอบด้วย พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติม ป.วิ.พ. (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558 (การบังคับคดีแบบกลุ่ม (Class 
Action)), พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติม ป.วิ.พ. (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 , พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ พ.ศ. 2559, 
ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติใหม่ที่เป็นปัจจุบัน และให้รองรับการปฏิบัติงานที่สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลา ลด
ขั้นตอน ลดกระบวนการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและวัดผลได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2563 
 7. การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยระยะที่ 2 เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบังคับคดีกับระบบงานบังคับ
คดีแพ่ง ระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ระบบฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ผ่านเทคโนโลยี Web Services พร้อมทั้ง
ปรับปรุงระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระยะที่ 1 ให้รองรับการเชื่อมโยงผ่าน Web Services กับระบบข้างต้นโดย
ไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ มีระบบแจ้งเตือน และพัฒนาระบบการยื่นค าร้องผ่าน Mobile Application และ 
Web Application เพ่ิมเติม โดยประชาชนสามารถยื่นค าร้องและตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับกรมการปกครอง
ได้เพ่ือยืนยันตัวบุคคลและสามารถติดตามสถานการณ์ด าเนินการผ่านระบบได้ 
 8. การพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบก ากับดูแลผู้ท าแผน , ผู้บริหารแผน เป็น
การปรับปรุงการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ/ก ากับดูแลผู้ท าแผน ผู้บริหารแผนให้เป็นระบบอิเล็กทอ
นิกส์ และน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ/ก ากับดูแลผู้ท าแผน ผู้บริหาร
แผน สามารถเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐได้ และสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 9. ระบบการบังคับคดีล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบังคับคดีมีโครงการพัฒนาระบบการบังคับ
คดีล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีล้มละลาย
เต็มรูปแบบในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ทั้งในส่วนส านวนกลาง ส านวนสาขา ส านวนกิจการและทรัพย์สิน  
และการเงินและบัญชี รวมทั้งยังมีการบริการยื่นออนไลน์เพ่ือขอวางเงินค่าใช้จ่าย และยื่นค าขอรับช าระหนี้  
เป็นต้น การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมข้อมูลคดีล้มละลายเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบและบริการประชาชน 
ทัง้นี้ ปัจจุบันกรมบังคับคดีได้ทดลองใช้ระบบการบังคับคดีล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของส านวนกลาง 
เป็นการน าร่องในการบริการประชาชน เช่น บริการรับค าขอรับช าระหนี้ ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัด  
ทั่วประเทศ บริการสอบสวนกิจการลูกหนี้ ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ ระบบจะแสดงผลมายัง
ส่วนกลางทันที เป็นต้น และโครงการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินกับหน่วยงานทางทะเบียนเมื่อรับค าสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เข้าระบบเพื่อความรวดเร็วในการรวบรวมและตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้และน ามาแบ่งจ่ายเงินให้แก่
บรรดาเจ้าหนี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 10. การพัฒนาระบบ Back office เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ เป็นการพัฒนาระบบงานที่เป็น
หน่วยงานสนับสนุนประกอบด้วย การบริหารงานบุคคล พัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการ
แผนงานโครงการ การบริหารงบประมาณ และการเงินการคลัง ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญขององค์กรเพ่ือน า
ข้อมูลมาบูรณาการเชื่อมโยง วางแผน และวิเคราะห์การปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมบังคับคดี  
3. Information Excellence (พัฒนาระบบฐานข้อมูล) 

1. บูรณาการท างานร่วมกันในส่วนกลางและภูมิภาคเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน (MOU) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยปี 2563 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแล้ว จ านวน 7 
หน่วยงาน 
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2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลมีความทันสมัยและมีความต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์ ถูกต้อง รวดเร็ว  
เป็นปัจจุบัน ชัดเจนกะทัดรัดสอดคล้องกับความต้องการสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่าง ๆ ได้ 
โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการพัฒนาระบบเพ่ือบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
4. HR Excellence (เพิ่มศักยภาพบุคลากร)  

เน้นความเป็นสหวิชาชีพความรู้ที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการเป็นคนดีและคนเก่ง ค่านิยม  
การท างานเพ่ือประชาชน และการบริหารก าลังคนคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม มีอัตราก าลังที่เหมาะสมและ
โครงสร้างที่ยืดหยุ่น ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือเป็นกรอบในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. จัดท าฐานข้อมูล และรายงานสารสนเทศด้าน HR เพ่ือการบริหารงาน (HR Automation 4.0) 
2. พัฒนาระบบ Career Path & Career Development Plan 
3. ยกระดับสมรรถนะบุคลากร (เพ่ิมสมรรถนะรายบุคคล: Individual Development Plan (IDP)) 
4. บริหารจัดท าความรู้ในองค์กร (KM)  
5. การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ก าหนดอบรมในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 
 - หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี 

- หลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายระดับต้น 
 - หลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มระลายระดับกลาง  
 - หลักสูตรบริหารและการก ากับคดีแพ่งและล้มละลาย 
 - หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายล้มละลาย 

5. Organization Excellence (ยกระดับองค์กร) 
1. การยกระดับการให้บริการที่สะดวกให้กับประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
3. ประเมินคุณภาพ PMQA รายหมวด 
4. การจัดการข้อร้องทุกข์ของกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีมีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านทาง 

e-mail ของผู้บริหารกรมบังคับคดี รวมทั้งปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการติดตามข้อร้องเรียนซึ่งเป็นการเปิดช่องทาง
การให้บริการผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี และเชื่อมต่อข้อมูลการร้องทุกข์ร้องเรียนของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยจะเปิดให้บริการระบบดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

 
 
แผนการด าเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ 
 

1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี  

 กรมบังคับคดีมีนโยบายในการด าเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีอย่างต่อเนื่องภายใต้
กลยุทธ์ “เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม” เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญกับหนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน ซึ่งผู้เข้าร่วมการ
ไกล่เกลี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ลดการถูกบังคับคดียึด
ทรัพย์ การขายทอดตลาด และการอายัดทรัพย์สินต่างๆ ของลูกหนี้ เพ่ิมโอกาสในการช าระหนี้ให้กับลูกหนี้และ
ท าให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคีในสังคมไทย  
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 - การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ 
 - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ในส่วนกลาง ในงานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี 
ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 งาน Money Expo ในวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2563 และงาน Thailand 
Social ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 ในส่วนภูมิภาค ในกลุ่มจังหวัด Sandbox 1 - 9 ก าหนดจัด
มหกรรมไกล่เกลี่ยกลุ่มจังหวัดละ 4 ครั้ง รวม 36 ครั้ง 
2. การปรับปรุง แก้ ไขกฎหมาย 

ร่างพระราชบัญญัติ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่
1) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) 

ขั้นตอนปัจจุบัน อยู่ระหว่างกรมบังคับคดีปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของหน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยมี
ก าหนดนัดประชุมคณะท างานปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบค าสั่ง แนวปฏิบัติและข้อก าหนดเพ่ือ
การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนในวันที่ 29 
มกราคม 2563  

2) ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้รับแจ้งว่าจะส่งร่าง
กฎหมายฉบับดังกล่าวกลับมายังกรมบังคับคดี เพ่ือให้พิจารณาทบทวนอีกครั้ง 

ร่างกฎกระทรวง จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 

ขั้นตอนปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบไม่ทักท้วงในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2563 แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามในหนังสือเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 
ส่งถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

3) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบัน กรมบังคับคดีอยู่ระหว่างด าเนินโครงการศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยจัดจ้างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด าเนินการ
ศึกษาวิจัย ซึ่งได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563  
 

3. สร้างการรับรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน 
     (1) โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย การบังคับคดี การไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกรและประชาชน  
ก าหนดจัดอบรมเสริมสร้างความรู้กฎหมายให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัด Sandbox โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ผู้น าชุมชน และประชาชนผู้ที่สนใจ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่ง โดยเฉพาะกฎหมายค้ าประกัน จ าน า จ านอง ขายฝากแก่เกษตรกร และผู้สนใจ รวมทั้งทราบ
กระบวนการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ทั้งยังมีภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย น าความรู้ที่ได้ไปใช้
ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ ป้องกันมิให้สูญเสียที่ดินท ากิน จนกระทั่งผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติ หากต้องเกี่ยวข้องกับคดีความ หรือเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี รวมทั้งน าความรู้ไปเผยแพร่แก่ผู้อ่ืน
ต่อไป โดยมีแผนการจัดอบรมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด Sandbox 1 – 9 กลุ่มจังหวัดละ 2 พ้ืนที่ รวม 18 จังหวัด 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2563 
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    (2) โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน ก าหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพทาง
การเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกหนี้ที่ผ่านการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีกับกรมบังคับคดี 
ผู้น าชุมชน และประชาชนผู้ที่สนใจ ในพ้ืนที่ส่วนกลาง 1 ครั้ง และพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค 10 ครั้ง เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินและวินัยทางการเงิน มีภูมิคุ้มกันด้านการบริหารจัดการเงิน สามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปสื่อสาร ให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในชุมชนได้ถูกต้อง ลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการ
บังคับคดีในอนาคต และประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการบังคับคดี โดยมีแผนการจัดอบรมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
Sandbox 1 – 9 กลุ่มจังหวัดละ 2 พ้ืนที่ รวม 18 จังหวัด ในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 
    (3) การฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ในการท าแผนฟื้นฟูกิจการ โดยจัดการบรรยายให้ความรู้
และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการท าแผนฟ้ืนฟูกิจการจากแผนฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จรูป และจัดการฝึก
ปฏิบัติการ (Workshop) ในการท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแผน
ฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน และรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจ รวมทั้งจัดการฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ในการท าแผนฟ้ืนฟูกิจการจากแผนฟ้ืนฟู
กิจการส าเร็จรูป และสรุปการระดมความคิดในการจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ จากแผนฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จรูป 
ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้แทน สสว. ผู้แทนศาล/อัยการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในทุกภาคส่วน รวมจ านวน 20 รุ่น โดยมีแผนด าเนินการในส่วนกลาง 2 รุ่น และส่วนภูมิภาค 18 รุ่น ในเดือน
มีนาคม - กรกฎาคม 2563 
4. การจัดประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศคู่เจรจา(จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)  
  กรมบังคับคดีในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่อ านวยความยุติธรรมทางแพ่งให้กับประชาชน 
ทั้งในด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีคดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ การช าระบัญชี และการวาง
ทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ซึ่งเมื่อมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้นของ
ภาคธุรกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ก็ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการผิดสัญญาหรือเกิดข้อพิพาททางแพ่งและ
พาณิชย์ระหว่างกัน ซึ่งอาจต้องมีการด าเนินการฟ้องร้องคดีทางศาลและมีการบังคับคดีในที่สุด นอกจากนั้น 
เมื่อธุรกิจต่าง ๆ มีการลงทุนและประสบปัญหาหรือมีอุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ ก็อาจถูกฟ้องเป็นคดี
ล้มละลาย ซึ่งจ าเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ท าให้ลูกหนี้สามารถฟ้ืนฟูกิจการและด าเนินกิจการต่อไปได้ รวมถึงท าให้
เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุด ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักลงทุนอาเซียนที่จะเดิน
ทางเข้ามาลงทุนยังประเทศไทย หรือนักลงทุนไทยที่จะเดินทางไปลงทุนยังประเทศสมาชิกอาเซียน ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและระบบการบังคับคดีของประเทศที่จะเข้าไปลงทุน เพ่ือให้
สามารถคาดหมายได้ถึงความเสี่ยงและความชัดเจนในการบังคับให้ เป็นไปตามข้อตกลงหรือสัญญา รวมถึงการ
บังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างเอกชนในทางแพ่ง หรือเกิดปัญหาอุปสรรคทาง
ธุรกิจจนต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ นอกจากนั้น หน่วยงานด้านการบังคับคดี
แพ่งและคดีล้มละลายของประเทศอาเซียนก็มีความจ าเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายและระบบการบังคับคดีของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาแนวทางความ
ร่วมมือระหว่างกัน เพื่ออ านวยความสะดวกและเอ้ือให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจเอกชนที่จะ
มาด าเนินการค้าและการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ โดยก าหนดจัดประชุมในช่วงเดือนกรกฎาคม 
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5. การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินการของกรมบังคับคดีภายใต้
กรอบตามรายงานผล EoDB  

 ด้วยการจัดอันดับตามกรอบการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing 
business) ของธนาคารโลกตามตัวชี้วัดที่ ๙ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) และ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งและคดี
ล้มละลายที่เก่ียวกับการฟื้นฟูกิจการที่เป็นภารกิจหลักของกรมบังคับคดี  
 - กรมบังคับคดีจึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบร่วมกับส านักงานศาลยุติธรรมในตัวชี้วัดที่ ๙ การบังคับ
ให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts)  
 - และรับผิดชอบในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) ให้มีขั้นตอน
การด าเนินการที่สะดวก มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ประหยัด มีระยะเวลาการด าเนินการที่รวดเร็ว และมี
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องที่ทันสมัย  
 - นอกจากนี้ ได้รับมอบหมายให้ร่วมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับ ตัวชี้วัดที่ ๕ การได้รับสินเชื่อ 
(Getting Credit) ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
 ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา กรมบังคับคดีจึงได้ด าเนินการแนวใหม่ เชิงรุก และ
มีส่วนร่วม ประกอบด้วย 

(๑)การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาแก้ไขกฎหมายและการตอบแบบสอบถาม    
(๒) การวิเคราะห์และท าความเข้าใจกับแบบสอบถามของตัวชี้วัดที่ ๙ การบังคับให้เป็นไปตาม

ข้อตกลง (Enforcing Contracts) และรับผิดชอบในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving 
Insolvency) อย่างถ่องแท้  

(๓) การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามค า
พิพากษาและค าสั่ง และพระราชบัญญัติล้มละลาย 

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

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

อ านวยความสะดวกกับประชาชน 
 (๘) การประสานงานและชี้แจงรายละเอียดกับธนาคารโลกอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ธนาคารโลกได้ประกาศผลการจัดอันดับความยากง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of 
Doing Business) ประจ าปีงบประมาณ 2020 (2563)  

- โดยอันดับของประเทศดีข้ึนจากอันดับที่ 27 เป็นอันดับที่ 21 ของโลก  
- อันดับของตัวชี้วัดที่ 10 ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 76.80 (เดิม 76.64) โดยมีอัตราการได้รับ

ช าระหนี้คืน (Recovery rate) เพ่ิมขึ้นเป็น 70.1 (เดิม 69.8) ยังคงอยู่ในอันดับ 4 ของเอเชีย และเป็น
อันดับ 1 ของอาเซียน 5 ปีซ้อน  

- อันดับของตัวชี้วัดที่ 9 ได้คะแนนเท่าเดิม คือ 67.91 อยู่ในอันดับที่ 37 (เดิม 35) 
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ตัวช้ีวัดที่ 9 การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) 
อันดับ/DTF ปี 2020 ปี 2019 ปี 2018 ปี 2017 ปี 2016 

อันดับ 37 35 34 51 57 
DTF 67.91 67.91 67.91 65.51 62.69 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) 
อันดับ/DTF ปี 2020 ปี 2019 ปี 2018 ปี 2017 ปี 2016 

อันดับ 24 24 26 23 49 
DTF 76.80 76.64 75.64 73.95 58.84 

 

 โดยในปี 2021 กรมบังคับคดีมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการตามแผนคือ ระบบ e-filing และ to do 
list, โครงการ one solution และระบบ Debtor Data Center การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้ตอบแบบสอบถามโดยก าหนดประชุมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล ประตูน้ า และ 
การให้ความรู้ e-Filing แก่บุคคลภายนอก  

6. การจัดตั้งส านักงานบังคับทางปกครอง 
  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กรมบังคับคดีได้จัดตั้งส านักงานบังคับทางปกครอง เพ่ือ
บังคับตามค าสั่งทางปกครองให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดี มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการยึดทรัพย์สิน จ าหน่ายทรัพย์สิน และอายัดทรัพย์สิน เพ่ือบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองที่
ศาลออกหมายบังคับคดีก าหนดให้ช าระเงิน ในส่วนการบังคับทางปกครอง เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีและ
แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งทางปกครองจะต้องด าเนินการสืบทรัพย์แล้วแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับ
ให้เป็นไปตามหมายบังคับคดี หน่วยงานของรัฐ สามารถด าเนินการตั้งเรื่องบังคับทางปกครองได้ ณ ส านักงาน
บังคับทางปกครอง กรมบังคับคดี และส านักงานบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ส านักงานบังคับ
ทางปกครอง ตั้งอยู่ ณ ห้อง ONE STOP SERVICE ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุน
นนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2881-4953 หรือ 0-2881-4999 ต่อ 2576 
7. การบังคับคดีล้มละลายแบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Solution) สืบเนื่องจากแนวคิดการ
ปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีล้มละลายแบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Solution) ซึ่ง One 
Solution เกิดจากการจัดท าโครงการสถาปัตยกรรมองค์กร EA ส่งส านักงาน ก.พ. เริ่มแรก มีเจตนาเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการประชาชนเพียงจุดเดียว จึงท าให้มีแนวคิดว่ากองบังคับคดีล้มละลาย ควรมีฝ่าย
บัญชีและการเงินในกองเพ่ือให้บริการคล้ายส านักงานบังคับคดีแพ่ง จึงให้กองบังคับคดีล้มละลาย 1 เป็น
หน่วยงานน าร่องการบังคับคดีล้มละลายแบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Solution) และปรับปรุง
โครงสร้างกองบังคับคดีล้มละลาย 1 เพ่ิมภารกิจเกี่ยวกับกลุ่มงานการเงินและบัญชี โดยมีการเริ่มต้นภารกิจ 
One Solution เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563  
 


