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“Enforcing judgment on just and equitable grounds, 
heading towards world’s leading organization, 

upholding high service quality” 

วิสัยทัศน์ 
 

“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล 
บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 
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ประวัติกรมบังคับคด ี
  กรมบังคับคดีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2517 พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ ม 91 ตอนที่ 200      
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2517 ดังนั้นกรมบังคับคดีจึงถือเอาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2517 เป็นวันสถาปนา
กรมบังคับคด ี
  งานของกรมบังคับคดีมีที่มาจากหน่วยงานราชการระดับกองในส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม 
2 กอง คือ กองบังคับคดีแพ่ง และกองบังคับคดีล้มละลาย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 สมัยรัฐบาล 
ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี นายกิตติ สีหนนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ได้เห็นความส าคัญของทั้งสองกองดังกล่าว ประกอบกับงานบังคับคดีแพ่งและงานบังคับคดีล้มละลายเพ่ิมขึ้น
มากหน่วยงานที่จัดตั้งไว้แต่ เดิมไม่เหมาะสมกับงานที่นับวันแต่จะทวีปริมาณมากขึ้นทุก ๆ ปี นอกจากนี้
กระทรวงยุติธรรมยังประสงค์ที่จะขยายขอบเขตงานของกองบังคับคดีแพ่งออกไปยังส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
ต้องการให้งานบังคับคดีล้มละลายและงานช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือนิติบุคคลตามค าสั่งศาล  
ได้ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้  ความสามารถและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รัฐบาลจึงได้ออก
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2517 ให้ยกฐานะกองบังคับคดีแพ่งและกองบังคับคดีล้มละลายรวมจัดตั้งขึ้นเป็นกรมบังคับคดี
อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และได้ตราพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารงานบางส่วนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2517 โดยให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกองบังคับคดีแพ่งและ
กองบังคับคดีคดีล้มละลาย รวมทั้งให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และงบประมาณ
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกองบังคับคดีแพ่ง และกองบังคับคดีล้มละลาย  
ไปเป็นของกรมบังคับคดี และนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ได้แก่ ส านักงานวางทรัพย์กลาง และ  
งานอนุญาโตตุลาการ เพ่ือชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการวางทรัพย์ภูมิภาคขึ้น รวม 9 ภาค กรมบังคับคดีจึง 
มีอ านาจหน้าที่บังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย ตลอดจนวางทรัพย์ทั่วประเทศ แล้วเริ่มด าเนินการในฐานะ  
เป็นกรมบังคับคดีนับแต่นั้นเป็นต้นมา 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ภารกิจ โครงสร้าง อัตราก าลัง แผนปฏิบัติราชการกรมบังคับคดี 
และนโยบายกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภารกิจตามกฎหมายจัดตัง้หน่วยงาน 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 ประกาศใน

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

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

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

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส านักงานบังคับคดีจังหวัด 
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 การแบ่งส่วนราชการภายใน 
+  ส านักงานบังคับทางปกครอง 

                           ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 8 
ก าหนดให้กรมบังคับคดี ร่วมกับ ก.พ.ร. ก.พ. ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงสร้าง
กรมบังคับคดี กรอบอัตราก าลัง งบประมาณ เพ่ือรองรับภารกิจภายใน 60 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ 
แต่ปัจจุบันกรมบังคับคดียังไม่ได้กรอบอัตราก าลัง โครงสร้าง และงบประมาณในการจัดตั้งส านักงานบังคับทางปกครอง
แต่อย่างใด และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 จึงได้จัดตั้งส านักงานบังคับทางปกครองเป็นหน่วยงานภายใน
เพ่ือบังคับตามค าสั่งทางปกรองให้แก่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
  
       +  สถาบันพัฒนาการบังคับคดี 
                        การจัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดี เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ระบบราชการ 4.0 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ           
ในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ              
ซึ่งก าหนดให้มีแนวทางการด าเนินงานที่มีความส าคัญสูง (Flagship) กรมบังคับคดีจึงได้ก าหนดให้มีโครงการ
ปรับบทบาทและรูปแบบการให้บริการ (Business Model) ของกรมบังคับคดี จากผู้ปฏิบัติงาน (Operator)                 
เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) โดยในระยะที่ 1 ( พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ศึกษารูปแบบการจัดตั้งหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) โดยเริ่มจากการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดี 
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• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง 
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย 
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี 

• อธิบดีกรมบังคับคดี 
• รองอธิบดีกรมบังคับคดี 
• ผู้ตรวจราชการกรม 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี 

ส านักงานเลขานุการกรม กองติดตามและเฉลีย่
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

กองบริหารการคลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองพัฒนาระบบ 

การบังคับคดีและประเมิน

ราคาทรัพย์ 

กองฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหนี้ 
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
กองบังคบัคดี
ล้มละลาย 1 

กองบังคบัคดี
ล้มละลาย 2 

กองบังคบัคดี
ล้มละลาย 3 

กองบังคับคดี
ล้มละลาย 5 

กองบังคับคดี
ล้มละลาย 4 

กองบังคับคดี
ล้มละลาย 6 

ส านักงาน 
บังคับคดีแพ่ง 

กรุงเทพมหานคร 1 

ส านักงาน 
บังคับคดีแพ่ง 

กรุงเทพมหานคร 2 

ส านักงาน 
บังคับคดีแพ่ง 

กรุงเทพมหานคร 3 

ส านักงาน 
บังคับคดีแพ่ง 

กรุงเทพมหานคร 4 

ส านักงาน 
บังคับคดีแพ่ง 

กรุงเทพมหานคร 5 

ส านักงาน 
บังคับคดีแพ่ง 

กรุงเทพมหานคร 6 

ส านักงาน 
บังคับทางปกครอง 

ส านักงานบังคับคดีจังหวัด 
และสาขาทั่วประเทศ 

 111 แห่ง 

โครงสร้างกรมบังคับคด ี
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แผนปฏิบัติราชการกรมบังคับคดี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 กรมบังคับคดีมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวนงานการบังคับคดี การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล สร้างการยอมรับ          
ทั้งในประเทศและในระดับสากล มีมาตรฐานการให้บริการ ทั้งในส่วนของกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
ลักษณะรูปแบบการให้บริการ บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับประชาชน   
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

"Enforcing judgment on just and equitable grounds, heading towards world’s leading 
organization, upholding high service quality” 

พันธกิจ (Mission) 

  1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชี 
การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
เสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้
การช าระบัญชี การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศเพ่ือน า
แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการด าเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมบังคับคด ี

แผนระดับท่ี 1 

แผนระดับท่ี 2 

แผนระดับท่ี 3 
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  5. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินการ 
  6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มีจิตส านึกในการบริการอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
  7. พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  8. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา
และกฎหมายที่เก่ียวข้องแก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง 

 
ค่านิยมร่วม (Shared Value) 

“I AM LED” 

I คือ Integrity  หมายถึง  มีความซื่อสัตย์ 
A คือ Accountability หมายถึง  มีความรับผิดชอบ 
M คือ Management หมายถึง  การบริหารจัดการ 
L คือ Learning  หมายถึง  การเรียนรู้ตลอดเวลา 
E คือ Excellence  หมายถึง  มีความเป็นเลิศ 
D คือ Digital  หมายถึง  การใช้เทคโนโลยี 
 

วัฒนธรรมองค์กร 

“บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ บริบาลด้วยหลักธรรม” 
 
 

เป้าหมายการให้บริการ 

  “ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์ 
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม” 

 

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากกระบวนการบังคับคดี 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้รับบริการ ร้อยละ 85 
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แผนปฏิบัติราชการกรมบังคับคดี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม 

มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

แผนปฏิบตัิราชการ 
(เรื่อง) 

ขับเคลื่อนประชา รัฐ  
สู่ความเป็นเลิศ 

เสริมสร้างองค์กร Digital พัฒนาบุคลากรให้ม ี
ความเป็นมืออาชีพ 

เสริมสร้างภาพลักษณ ์ 
และยกระดบัธรรมาภิบาล 

Sustainability 
เพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียต่อกระบวนการท างาน 
เพิ่มคุณค่าการท างาน 

เพื่อพัฒนาสู่สังคมที่เป็นธรรม 
พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบสู่สากล 

Stakeholders 
Perspective 

สร้างสัมพันธภาพ 

ความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชารัฐ 

พัฒนากระบวนการสื่อสาร 
และเสริมสรา้งการรับรูข้องประชาชน 

เพิ่มศักยภาพองค์กร 

Internal 
Process 

ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับองค์กรสู่ องค์กร Digital (LED 4.0 ) 

People & 
Knowledge 
Capacity 

ยกระดับขีดความสามารถ 
ของบุคคลากร 

สร้างแรงจูงใจและ 
ความผูกพันของบุคลากร 

เสริมสร้างคา่นิยม 
และวัฒนธรรมองค์การ 

ยกระดับองค์การ 
สู่องค์การแห่งการเรียนรู ้

Culture Core Value 
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1. Case management Excellence  (บริหารจัดการคดี) 

2. IT Excellence (การพัฒนานวัตกรรมและระบบการท างาน) 

3. Information Excellence (พัฒนาระบบฐานข้อมูล) 

4. HR Excellence (เพิ่มศักยภาพบุคลากร) 

5. Organization Excellence (ยกระดับองค์กร) 

นโยบายกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 าเนินการคดี            
ค้างด าเนินการ 10 ปี และคดีที่ยุ่งยากให้ส าเร็จร้อยละ 30 ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรับ-จ่าย          
การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีเกี่ยวกับการอายัด 

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

 วิธีการที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Information Excellence) เพ่ือลดขั้นตอนให้บริการด้าน   
การบังคับคดี การพัฒนาการจัดเก็บสถิติ และ Big Data เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา  Business Intelligence (BI) 

 วิธีการที่ 4 เพิ่มศักยภาพบุคลากร (HR Excellence) เน้นความเป็นสหวิชาชีพ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
และการบริหารจัดการ เป็นคนดีและเก่ง ค่านิยมการท างานเพ่ือประชาชนและการบริหารก าลังคนคล่องตัว     
ยึดระบบคุณธรรม มีอัตราก าลังที่เหมาะสมและโครงสร้างที่ยืดหยุ่น มีก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
 วิธีการที่ 5 การยกระดับองค์กร (Organization Excellence) เน้นการให้บริการที่สะดวกให้กับ
ประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  
 
 
 



  

 
 

10 

 
 
 

 

 

เป้าหมายในการด าเนินการเน้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน 5 ด้านหลัก “LED 5 excellence” 

 

1.1 การผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี 
กรมบังคับคดีผลักดันทรัพย์สินโดยใช้นโยบาย 5 ร ประกอบด้วย 1) เร่งรัดอนุญาตขาย 2) เร่งรัด

ประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ 3) เร่งรัดประกาศขาย 4) เร่งรัดท าบัญชีรับ - จ่าย 5) เร่งรัดส านวน
คดีด าเนินการส าเร็จ ด าเนินการเชิงรุกทั่วประเทศเพ่ือขยายฐานผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ได้แก่  การขาย
ทอดตลาดในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) จ านวน 110 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.01 ของจ านวนส านักงาน 
บังคับคดีทั้งหมด การจัดกิจกรรมมหกรรมการขายทอดตลาดนอกสถานที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบการส่งค าสั่งซื้อผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Offering Auction) โดยจัด
ให้มีการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันอาทิตย์ ผ่านเครือข่ายส านักงานบังคับคดีจังหวัด 9 แห่ง 
ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎร์ธานี และสงขลา 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดดังกล่าวที่สนใจเข้าร่วมประมูล  โดยไม่ต้องเดินทางไปยัง
ส านักงานบังคับคดีในจังหวัดนั้นเพ่ือเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังได้ใช้การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อ  
ที่เข้าใจง่ายเพ่ือให้รายละเอียดและแนะน าขั้นตอนการขายทอดตลาด เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการขาย
ทอดตลาดของกรมบังคับคดีได้อย่างทั่วถึง  

 ส าหรับผลการผลักดันทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนกันยายน  2563 มีผลการผลักดันทรัพย์สินรวมจ านวน 178,246,240,853 บาท คิดเป็นร้อยละ 
96.35 ของเป้าหมายจ านวน 185,000,000,000 บาท ดังนี้ 

ผลการผลักดันทรัพย์สิน เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

เดือน ขายทอดตลาด งดการบังคับคดี ถอนการบังคับคดี รวมผลักดันทรัพย์สิน 

ไตรมาสที่ 1  

ตุลาคม 5,863,798,718 2,193,507,652 6,535,233,739 14,592,540,109 

พฤศจิกายน 7,059,276,770 2,319,686,226 6,449,599,585 15,828,562,581 

ธันวาคม 5,235,771,675 1,787,901,825 6,030,420,472 13,054,093,972 

รวม 18,158,847,163 6,301,095,703 19,015,253,796 43,475,196,662 

ไตรมาสที่ 2  

มกราคม  5,462,776,623   1,753,565,263   7,127,263,675   14,343,605,561  

กุมภาพันธ ์  5,393,324,251   1,594,636,889   5,700,853,283   12,688,814,423  

มีนาคม  4,310,874,457   4,144,142,520   7,810,596,657   16,265,613,634  

รวม  15,166,975,331   7,492,344,672   20,638,713,615   43,298,033,618  

ไตรมาสที่ 3  

ผลการด าเนินงานของกรมบังคับคด ี
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

ด้านที่ 1. Case management Excellence  (บริหารจัดการคดี) 
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เดือน ขายทอดตลาด งดการบังคับคดี ถอนการบังคับคดี รวมผลักดันทรัพย์สิน 

เมษายน  412,000   1,427,902,157   4,830,320,467   6,258,634,624  

พฤษภาคม  763,200   2,402,078,445   4,630,510,981   7,033,352,626  

มิถุนายน  9,576,011,460   3,581,346,054   6,709,090,268   19,866,447,782  

รวม  9,577,186,660   7,411,326,656   16,169,921,716   33,158,435,032  

ไตรมาสที่ 4  

กรกฎาคม 6,723,537,058 5,238,327,652 6,676,417,911 18,638,282,621 

สิงหาคม 6,643,745,477 4,177,411,717 6,762,002,788 17,583,159,982 

กันยายน 8,613,625,085 5,527,403,542 7,952,104,311 22,093,132,938 

รวม 21,980,907,620 14,943,142,911 21,390,525,010 58,314,575,541 

รวมท้ังหมด 64,883,916,774 36,147,909,942 77,214,414,137 178,246,240,853 

โดยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คณะรัฐมนตรีมีมติ 
ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ จึงให้งดกิจกรรมการรวมคนจ านวนมากและชะลอ 
การเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด โดยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอ านาจ
ก าหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งการจัด 
ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะมีประชาชนและผู้สนใจซื้อทรัพย์รวมถึง
เจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีเข้าร่วมงานจ านวนมาก กรมบังคับคดีจึงได้รายงานศาลเพ่ือของดการขายทอดตลาด
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีก าหนดขายทอดตลาดในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 และ 
ในเดือนมิถุนายน 2563 ได้เริ่มขายทอดตลาดส าหรับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการขายตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาชั้นบังคับคดี 

เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2563 
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ล้านบาท 

เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ถึงปี พ.ศ. 2563  

งดการบังคับคดี ขายทอดตลาด ถอนการบังคับคดี รวมผลผลักดันทรัพย์สิน เป้าหมาย 
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การผลักดันทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2563 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้สูงกว่าผลการผลักดันทรัพย์สิน
เฉลี่ยย้อนหลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562) คิดเป็นร้อยละ 31.07  

เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 

เดือน 
ผลการผลักดันทรัพย์สิน (บาท) 

ปีงบประมาณ 2562 (บาท) ปีงบประมาณ 2563 (บาท) 
ไตรมาสที่ 1 
ตุลาคม  19,051,894,018 14,592,540,109 

พฤศจิกายน  15,322,634,553 15,828,562,581 

ธันวาคม  11,899,617,361 13,054,093,972 

รวม 46,274,145,932 43,475,196,662 

ไตรมาสที่ 2 
มกราคม 12,804,999,187  14,343,605,561  

กุมภาพันธ์ 12,106,349,716  12,688,814,423  

มีนาคม 13,732,478,932  16,265,613,634  

รวม 38,643,827,835 43,298,033,618 

ไตรมาสที่ 3 
เมษายน 9,951,464,886  6,258,634,624  

พฤษภาคม 11,641,485,506  7,033,352,626  

มิถุนายน 11,605,194,179  19,866,447,782  

รวม 33,198,144,571  33,158,435,032  

ไตรมาสที่ 4 
กรกฎาคม 13,295,055,475 18,638,282,621 

สิงหาคม 14,094,932,771 17,583,159,982 

กันยายน 14,658,418,267 22,093,132,938 
รวม 42,048,406,513 58,314,575,541 
รวมทั้งหมด 160,164,524,851 178,246,240,853 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – 
เดือนกันยายน 2562) กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) 
พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในอัตราร้อยละ 11.29 

ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้ด าเนินการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้วยการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และรองรับ  
การด าเนินชีวิตตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ด้วยการเพ่ิมช่องทางการลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบดังกล่าวเชื่อมโยงกับระบบการค้นหาทรัพย์ที่อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด  
ทั่วประเทศของกรมบังคับคดีทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี และแอพพลิเคชั่น led property ประชาชนสามารถ
ค้นหาทรัพย์ที่ท าการขายทอดตลาดและลงทะเบียนเข้าซื้อทรัพย์ล่วงหน้าในรายการที่สนใจได้ทันที นอกจากนี้
ระบบดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบสถานะรายการทรัพย์ที่จะท าการขายได้ด้วยตนเอง ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ค่าใช้จ่าย  
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การจัดขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ได้กว่า 6,378 ล้านบาท 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ท างานประจ าได้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลทรัพย์ได้

และเพ่ิมฐานของผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลให้มากขึ้น โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีส านักงานบังคับคดี  
ที่ด าเนินการขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) จ านวน 110 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.01 ของจ านวน
ส านักงานบังคับคดีทั้งหมด และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 สามารถขายทอดตลาด 
ในวันหยุดราชการได้เป็นเงินจ านวน 6,378,686,359 บาท ราคาประเมิน 6,057,701,297.33 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 105.30 ของราคาประเมิน ดังนี้ 

   มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
  กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินได้รวมจ านวน 
1,582 รายการ ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 1,555,850,010 บาท ดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ขายได้ (เรื่อง) 
ราคาประเมิน (บาท) ราคาขายได้ 

คดี รายการ 
ไตรมาสที่ 1 463 469 746,962,549.00 735,715,700.00 
ไตรมาสที่ 2 1,473 1,540 1,911,404,095.06 1,994,052,920.00 
ไตรมาสที่ 3  696   720   1,068,992,363.01   1,212,633,736.00  
ไตรมาสที่ 4        1,691         1,755           2,330,342,290.00          2,436,284,003.00 

รวม  4,323   4,484   6,057,701,297.33   6,378,686,359.00  

ที ่ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน วันที่ 
ขายได้ 

(รายการ) 
ราคาขายได้ (บาท) 

1 ภายใต้โครงการประชารัฐสวัสดิการ 7 ก.ย. - 9 พ.ย. 62  143 42,851,000.00 
2 ทรัพย์ประเภทอากาศยานเครื่องบนิแอร์บัส  27 พ.ย. 62 1 9,800,000.00 
3 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3 ก.พ. 63 , 

24 ก.พ. 63 , 
17 มี.ค. 63 

489           
9,860,440.00  

 
4 บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)                         14 มี.ค. 63 , 

5-6 มิ.ย. 63 , 
26 มิ.ย. 63 

232 646,714,000.00 

5 พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 1 (Sandbox)    12 ก.ย. 63 74 102,310,000.00 
6 พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 2 (Sandbox)    12 ก.ย. 63 82 99,604,000.00 
7 พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 3 (Sandbox)    12 ก.ย. 63 161 161,062,000.00 
8 พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 4 (Sandbox)    8 ส.ค. 63 66 49,295,000.00 
9 พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 5 (Sandbox)    7 มี.ค. 63 72 106,269,900.00 

10 พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 6 (Sandbox)    12 ก.ย. 63 58 56,133,000.00 
11 พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 7 (Sandbox)    12 ก.ย. 63 78 108,590,000.00 
12 พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 8 (Sandbox)    12 ก.ย. 63 59 122,908,670.00 
13 พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 9 (Sandbox)    14 มี.ค.63 67 40,452,000.00 

รวม 1,582 1,555,850,010.00 
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 1) งานมหกรรมขายทอดตลาดภายใต้โครงการประชารัฐสวัสดิการ ขายได้ 42 ล้านบาท 
กรมบังคับคดีจัดงานมหกรรมขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพ่ือใช้อยู่อาศัย 

ภายใต้โครงการประชารัฐสวัสดิการ ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร 
ทรัพย์ที่น ามาประกาศขายทอดตลาดเป็นทรัพย์ที่อยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี  ส าหรับ
เงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลการขายทอดตลาดประกอบด้วย 3 ข้อ ดังนี้  

1.) เป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
2.) ซื้อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดได้คนละ 1 รายการ 

ราคาประเมินไม่เกิน 500,000 บาท 
3.) วางเงินหลักประกันในการเข้าสู้ราคาจ านวน 3,000 บาท 
ผู้เข้าร่วมประมูลได้รับสิทธิการยกเว้นอากรแสตมป์ส าหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใดเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ผลการขายทอดตลาดสามารถขายได้จ านวน 143 รายการ ราคาประเมิน 
48,383,041.55 บาท ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 42,851,000 บาท 

 2) การขายทอดตลาดทรัพย์ประเภทอากาศยานเครื่องบินแอร์บัส ได้กว่า 9 ล้านบาท                               
         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภท

อากาศยาน AIRBUS COMPANY 1, Round – point Maurice Bellonte, Blagnac-FRANCE A310 – 222 
สัญชาติและเครื่องหมายทะเบียน HS – PCC หมายเลขชุดของอากาศยาน 419 จ านวน 1 ล า นัดที่ 4 
โดยผู้สนใจเข้าซื้อทรัพย์ต้องวางหลักประกัน 2 ,500,000 บาท โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ท าการขาย 
ณ หลุมจอดที่ 104 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีผู้สนใจเข้าสู้ราคาจ านวน 1 ราย และเสนอ
ราคาตามราคาเริ่มต้นในการขายเป็นจ านวนเงิน 9,800,000 บาท และเป็นราคาสูงสุด 

 3) กรมบังคับคดีร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                    
จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดียาเสพติดทั่วประเทศ ขายทอดตลาดทรัพย์ได้กว่า 9 ล้านบาท                         

 กรมบังคับคดีร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดมหกรรม
ขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดียาเสพติดทั่วประเทศ ส าหรับทรัพย์สินที่ท าการขายทอดตลาด ได้แก่ วัตถุคล้ายทอง 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ และอ่ืนๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ ปืน นาฬิกา และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 
รวมทั้งสิ้นทั่วประเทศ ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 489 รายการ ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น
จ านวน 9,860,440 บาท ดังนี้ 

 - เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 260 รายการ  
ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 5,172,410 บาท  

   - เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 190 รายการ 
ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 4,429,090 บาท  

 - เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 39 รายการ 
ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 258,940 บาท 
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 4) กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)                        
ขายทอดตลาดทรัพยไ์ด้กว่า 646 ล้านบาท    
  กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ส าหรับทรัพย์ที่น ามาประกาศขายเป็นที่ดิน 
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ของส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 – 6 ผลการขาย
ทอดตลาดสามารถขายได้จ านวน 232 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 646,714,000 บาท ดังนี้ 
     - เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 16 รายการ 
ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 31,460,000 บาท  

 - เมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2563 ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 164 รายการ 
ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 525,419,000 บาท  

 - เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 52 รายการ 
ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 89,835,000 บาท  

 5) กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 1 (Sandbox)   

ขายทอดตลาดทรัพยไ์ด้กว่า 102 ล้านบาท                                   
 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ 1 

(Sandbox) โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และสาขาธัญบุรี ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้
จ านวน 74 รายการ ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 102,310,000 บาท 

 6) กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่  2  (Sandbox) 
ขายทอดตลาดทรัพย์สินได้กว่า 99 ล้านบาท 

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ 2 
(Sandbox) ได้แก่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี และสาขาพัทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก และ
จังหวัดสระแก้ว ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน ต าบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ผลการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินขายไดจ้ านวน 82 รายการ ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 99,604,000 บาท  

 7) กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่ กลุ่มจั งหวัดที่  3 (Sandbox)    

ขายทอดตลาดทรัพยไ์ด้กว่า 161 ล้านบาท                                  
   เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 3 

(Sandbox) โดยจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา สาขาพิมาย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา โคราชฮอลล์ 2 ชั้น 4 จังหวัดนครราชสีมา ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้ 
จ านวน 155 คดี 161 รายการ ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 161,062,000 บาท  

 8) กรมบั งคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่ กลุ่มจั งหวัดที่  4 (Sandbox)    

ขายทอดตลาดทรัพยไ์ด้กว่า 49 ล้านบาท 
    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ 4 
(Sandbox) โดยจังหวัดขอนแก่น และสาขาชุมแพ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม ณ 
ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ขายไดจ้ านวน 66 รายการ ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 49,295,000 บาท 
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 9) กรมบั งคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่ กลุ่มจั งหวัดที่  5 (Sandbox)    

ขายทอดตลาดทรัพยไ์ด้กว่า 106 ล้านบาท 
     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ 5 
(Sandbox) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน และจังหวัดล าปาง ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่ ผลการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 72 รายการ ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 106,269,900 บาท 

 10) กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่  6  (Sandbox) 
ขายทอดตลาดทรัพย์สินได้กว่า 56 ล้านบาท 

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ 6 
(Sandbox) ได้แก่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และสาขาหล่มสัก และสาขาวิเชียรบุรี จังหวัดสุโขทัย 
และสาขาสวรรคโลก ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก 
ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 58 รายการ ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 56,133,000 บาท 

 11) กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 7 (Sandbox) 
ขายทอดตลาดทรัพย์สินได้กว่า 108 ล้านบาท 

    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
ที่ 7 (Sandbox) ได้แก่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด  
สมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ณ ห้องทวารวดี 2 โรงแรมไมด้า แกรนด์ 
ทวารวดี จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนซื้อทรัพย์และเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาดจ านวน 
350 คน ส าหรับผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 78 รายการ ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 
108,590,000 บาท 

 12) กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่  8  (Sandbox)  
ขายทอดตลาดทรัพย์สินได้กว่า 122 ล้านบาท 

    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ 8 
(Sandbox) ได้แก่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสาขาไชยา และสาขาเวียงสระ และสาขาเกาะสมุย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และสาขาทุ่งสง และสาขาปากพนัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัด
ชุมพร และสาขาหลังสวน จังหวัดพังงา และสาขาตะกั่วป่า ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 1 - 2 โรงแรมบรรจงบุรี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 59 รายการ ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น
จ านวน 122,908,670 บาท  

 13) กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่  9  (Sandbox)  
ขายทอดตลาดทรัพย์สินได้กว่า 40 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ 9 
(Sandbox) จังหวัดสงขลา และสาขานาทวี จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง 
ณ ห้องขายทอดตลาดส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 
67 รายการ ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 40,452,000 บาท 
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การขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Offering Auction) 
 กรมบังคับคดีด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย
ส านักงานบังคับคดีจังหวัด 9 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น  
เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎร์ธานี และสงขลา เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึง
บริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยไม่ต้องเดินทางมา 
ซื้อทรัพย์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ณ กรมบังคับคดี สามารถเสนอราคาเพ่ือซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยลงทะเบียนจองเครื่องอุปกรณ์และรับทราบเงื่อนไข ก่อนวันขายทอดตลาดในแต่ละนัด 
ส่วนกลาง ณ ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6 และส่วนภูมิภาค ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
นนทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎร์ธานี และสงขลา ผลการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 100 รายการ ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 350,140,000 บาท ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 
  
 - เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 จัดขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมีส านักงานบังคับคดีแพ่ง

กรุงเทพมหานคร 1 เป็นศูนย์กลาง (Center) ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 28 รายการ 
ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 86,125,000 บาท  
   - เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 จัดขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมีส านักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 1 เป็นศูนย์กลาง (Center) ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 19 รายการ 
ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 39,250,000 บาท 
  - วันที่ 23 สิงหาคม 2563 จัดขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมีส านักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 1, 2 และ 4 เป็นศูนย์กลาง (Center) ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 
24 รายการ ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 113,950,000 บาท   
  - วันที่ 30 สิงหาคม 2563 จัดขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมีส านักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 3, 5 และ 6 เป็นศูนย์กลาง (Center) ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 
23 รายการ ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 57,195,000 บาท   
  - วันที่ 20 กันยายน 2563 จัดขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมีส านักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 3, 5 และ 6 เป็นศูนย์กลาง (Center) ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้จ านวน 
6 รายการ ราคาขายได้เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 53,620,000 บาท  
   
  
 
 
 

วันที่ 
ขายได้

(รายการ) 
ราคาขายได้ (บาท) 

7 มิ.ย. 2563 28    86,125,000.00  

28 มิ.ย. 2563 19    39,250,000.00  

23 ส.ค. 2563 24 113,950,000.00 

31 ส.ค. 2563 23 57,195,000.00 

20 ก.ย. 2563 6 53,620,000.00 

รวมทั้งสิ้น 100 350,140,000.00 
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ทรัพย์สินรอการขาย 
จากการด าเนินการเชิงรุกในการเร่งผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี  กรมบังคับคดีมีทรัพย์สิน

รอการขายทอดตลาด ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 รวมจ านวน 53,128 คดี รวมราคาประเมินเป็นจ านวน 
98,559,553,847.01 บาท โดยแยกประเภททรัพย์ได้ดังนี้ 

ประเภททรัพย์ ราคาประเมินรวม (บาท) จ านวน (คดี) 
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสรา้ง 68,768,241,888.35 32,225 
ที่ดินว่างเปล่า 22,389,014,947.31 16,332 
ห้องชุด 6,390,683,289.00 4,268 
อื่น  ๆ 1,011,613,722.35 303 
ผลรวมทั้งหมด 98,559,553,847.01 53,128 

ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 

 1) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 32,225 คดี ราคาประเมิน 68,768,241,888.35 บาท             
คิดเป็นร้อยละ 69.77 ของราคาประเมินรวมทั้งหมด 

 2) ที่ดินว่างเปล่า จ านวน 16,332 คดี ราคาประเมิน 22,389,014,947.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 
22.72 ของราคาประเมินรวมทั้งหมด  

 3) ห้องชุด จ านวน 4,268 คดี ราคาประเมิน 6,390,683,289.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.48 
ของราคาประเมินรวมทั้งหมด  

4) รายอ่ืนๆ จ านวน 303 คดี ราคาประเมิน 1,011,613,722.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.03                  
ของราคาประเมินรวมทั้งหมด 
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1.2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
  กรมบังคับคดีด าเนินการตามแนวทางยุติธรรมสร้างสุข โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
ภายใต้กลยุทธ์ “เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม” เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญกับหนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน ซึ่งผู้เข้าร่วม
การไกล่เกลี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถเข้าถึงการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด 
โดยการไกล่เกลี่ยท าให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ไม่ถูกบังคับคดี หรือถูกฟ้องล้มละลาย 
ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ า ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
ให้กับประชาชน เป็นการลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และท าให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคีใน
สังคม โดยมีผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2562 – กันยายน 2563 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจ านวน 23,776 เรื่อง ทุนทรัพย์รวม 
12,179,225,461.80 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 22,009 เรื่อง ทุนทรัพย์ 9,434,638,981.66 บาท 
คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ 92.57 ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 

แสดงผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 
 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ 

เดือน 
เข้าสู่การ                
ไกล่เกลี่ย 
(เรื่อง) 

ทุนทรัพย์ 
(บาท) 

ไกล่เกลี่ย
ส าเร็จ 
(เรื่อง) 

ทุนทรัพย์ 
(บาท) 

ร้อยละ              
ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 

ไตรมาสที่  1 
ตุลาคม  1,969 766,014,536.39 1,880 670,496,393.58 95.48 

พฤศจิกายน  2,440 1,013,581,758.44 2,280 862,850,988.55 93.44 

ธันวาคม  1,980 695,241,339.11 1,861 528,543,980.30 93.99 

รวม 6,390 2,475,296,863.23 6,022 2,062,350,591.72 94.24 

ไตรมาสที่ 2 

มกราคม 1,599 587,925,510.91 1,456 516,516,122.02 91.06 

กุมภาพันธ์  2,588 959,638,735.79 2,433 747,733,209.85 94.01 

มีนาคม 1,384 1,170,108,288.46 1,254 1,064,609,416.65 90.61 

รวม 5,571 2,717,672,535.16 5,143 2,328,858,748.52 92.32 

ไตรมาสที่ 3      

เมษายน 590 461,931,746.41 541 240,976,306.38 91.69 

พฤษภาคม 775 575,548,009.93 694 386,856,249.09 89.55 

มิถุนายน 1,107 1,224,525,540.28 989 555,859,939.04 89.34 

รวม 2,472 2,262,005,296.62 2,224 1,183,692,494.51 89.97 

ไตรมาสที่ 4      

กรกฎาคม 1,854 1,032,713,784.66  1,736 859,327,946.19  93.64 

สิงหาคม 5,655 2,441,749,387.05  5,245 2,088,251,270.65  92.75 

กันยายน 1,834 1,249,787,595.08 1,639 912,157,930.07 89.37 

รวม 9,343 4,724,250,766.79 8,620 3,859,737,146.91 92.26 

รวมทั้งหมด 23,776 12,179,225,461.80 22,009 9,434,638,981.66 92.57 
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เปรียบเทียบผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีเรื่องที่ไกล่เกลี่ยส าเร็จต่ ากว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 27.76 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

 มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยรวม จ านวน 

9,413 เรื่อง ทุนทรัพย์รวมจ านวน 2,678,856,826.23 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จรวม จ านวน 8,614 เรื่อง 
ทุนทรัพย์รวม จ านวน 2,268,515,213.94 บาท คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ 91.51 ของเรื่องที่เข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย 

  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ประสบปัญหา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563 มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยรวมจ านวน 
6,444 เรื่อง ทุนทรัพย์รวมจ านวน 4,391,752,320.87 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จรวมจ านวน 5,911 เรื่อง 
ทุนทรัพย์รวมจ านวน 2 ,996,035,121.01 บาท คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ 91.73 ของเรื่องที่เข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย 

 
 
 

เดือน 
ผลการไกล่เกลี่ยส าเร็จ(เรื่อง) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เรื่อง ทุนทรัพย์(บาท) เรื่อง ทุนทรัพย์(บาท) 

ไตรมาสที่ 1  
ตุลาคม  1,260 522,740,959.14 1,880 670,496,393.58 
พฤศจิกายน  1,706 664,694,329.37 2,280 862,850,988.55 
ธันวาคม  3,634 886,687,028.29 1,861 528,543,980.30 
รวม 6,600 2,074,122,316.80 6,022 2,062,350,591.72 
ไตรมาสที่ 2  
มกราคม 1,593 518,072,339.30 1,456 516,516,122.02 
กุมภาพันธ ์ 5,058 1,579,461,107.35 2,433 747,733,209.85 
มีนาคม 1,219 1,101,615,325.25 1,254 1,064,609,416.65 
รวม 7,870 3,199,148,771.90 5,143 2,328,858,748.52 
ไตรมาสที่ 3  
เมษายน 2,619 667,096,474.24 541 240,976,306.38 
พฤษภาคม 3,610 1,033,018,567.55 694 386,856,249.09 
มิถุนายน 2,480 950,046,467.10 989 555,859,939.04 
รวม 8,709 2,650,161,508.89 2,224 1,183,692,494.51 
ไตรมาสที่ 4     
กรกฎาคม 2,305 693,808,878.58 1,736 859,327,946.19 
สิงหาคม 2,315 842,560,143.31 5,245 2,088,251,270.65 
กันยายน 2,667 712,195,999.16 1,639 912,157,930.07 

รวม 7,287 2,248,565,021.05 8,620 3,859,737,146.91 
รวมทั้งหมด 30,466 10,171,997,618.68 22,009 9,434,638,981.66 
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  ระบบย่ืนค าร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  กรมบังคับคดีได้เพ่ิมช่องทางในการยื่นค าร้องไกล่เกลี่ ยข้อพิพาททางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด ให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาชั้นบังคับคดีมากยิ่งขึ้น โดยลูกหนี้
สามารถยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th 
จากนั้นระบบจะแจ้งผลวันนัด และวันเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผ่านทางอีเมล์ที่ลูกหนี้ได้แจ้งไว้ โดยลูกหนี้ 
ไม่ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการลดความแออัด ลดความเสี่ยง และลดโอกาสการติดเชื้อของ
โรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 
– เดือนกันยายน 2563 มียอดผู้ใช้บริการยื่นค าร้อง จ านวน 69 คด ี

  กรมบังคับคดีเปิดให้บริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น  

Session call ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 
  กรมบังคับคดีได้ยกระดับการให้บริการด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีด้วยการน านวัตกรรม

อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการในรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น 
Session Call เพ่ืออ านวยความสะดวก ให้กับประชาชน และสามารถเข้าถึงการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกท้ังยังเป็นการลดความแออัดในการใช้ห้องประชุม และการรวมตัวของคน               
จ านวนมาก ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)               
ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ IOS โดยตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563              
กรมบังคับคดีเปิดให้บริการน าร่องการใช้งานระบบดังกล่าวในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัทบัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท
บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด โดยผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีจ านวนลูกหนี้ที่เข้าใช้บริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
โดยใช้ระบบแอพพลิเคชั่น Session Call จ านวน 13 คดี รวมทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 14,958,218.53 บาท ความส าเร็จ
ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับผลการไกล่เกลี่ยท าให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้             
ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ ไม่ถูกบังคับคดี หรือถูกฟ้องล้มละลาย ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็น
การลดความเหลื่อมล้ าและช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
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1.3 การเร่งรัดส านวนคดี 
  โดยเร่งรัดด าเนินการคดีค้างด าเนินการ 10 ปี และคดีที่ยุ่งยากให้ส าเร็จร้อยละ 30 ก าหนด
ระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรับ - จ่าย  การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี
เกี่ยวกับการอายัด รายละเอียด ดังนี้ 

 การเร่งรัดส านวนค้างด าเนินการ 10 ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 

2563 ด าเนินการเสร็จ 4,059 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.92 ของส านวนค้างด าเนินการ  
  เม่ือเปรียบเทียบส านวนค้างด าเนินการ พบว่า ผลต่างร้อยละผลการด าเนินการเสร็จ 
เทียบกับส านวนค้างด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็น 3.19 

ปีงบประมาณ เดือน 
จ านวนคดีค้างมา 

(เรื่อง) 
ด าเนินการเสร็จ 

(เรื่อง) 
คิดเป็นร้อยละ 

2562 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 12,173 3,361 27.61 
2563 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 13,127 4,059 30.92 

ร้อยละ เพิ่ม / ลดเทียบปีงบประมาณ 2562 3.19 

 ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมากรมบังคับคดีมีการก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการคดี ดังนี้ 
- ให้ส านักงานบังคับคดีมอบหมายนิติกร เป็นผู้รับผิดชอบส านวนค้างด าเนินการ 10 ปี 
 - ให้ส านักงานบังคับคดีคัดส านวนการบังคับคดีแพ่ง ส านวนยึด ส านวนอายัด ส านวนขายทอดตลาด 

และส านวนขับไล่-รื้อถอน และท าสัญลักษณ์ว่าเป็นส านวนค้างด าเนินการ 10 ปี 
 - ส านักงานบังคับคดีที่มีส านวนยึดและอายัดค้างด าเนินการ 10 ปี ให้ด าเนินการเสร็จร้อยละ 30 

และส านวนขับไล่-รื้อถอน ให้ด าเนินการเสร็จร้อยละ 50 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 - ให้น าส านวนยึดและส านวนขายทอดตลาดมาตรวจสอบส านวนใดเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาขาดการ

ติดต่อให้ด าเนินการออกหมายมาแถลงความประสงค์ในการบังคับคดี หากไม่มาให้ด าเนินการรายงานศาลถอน
การบังคับคดีทันที 

- ตรวจสอบส านวนที่มีการขายทอดตลาดหลายครั้ง แต่ยังไม่สามารถขายได้ ให้เสนอเข้าคณะกรรมการ
ก าหนดราคาทรัพย์ 

- ลงนัดติดตามผลคดีค้างด าเนินการ 10 ปีขึ้นไป อย่างต่อเนื่องและรายงานผลให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานทราบทุกเดือน 

- ก าหนดระยะเวลาการบังคับคดีตั้งแต่การยึดทรัพย์จนถึงวันประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ นัดแรก  
ไม่เกิน 150 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

23 

 การก าหนดระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรับ – จ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

  

 การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีในการอายัด
ทรัพย์สิน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีด้านการอายัดทรัพย์สินมีความรวดเร็ว และสามารถ
อ านวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ส านวนอายัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สามารถด าเนินการได้และเสร็จ จ านวน 
105,712 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.77 ของส านวนอายัดทั้งหมดจ านวน 367,496 เรื่อง และสามารถ
ด าเนินการเสร็จมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 42.87 

 

ส านวนอายัด 

ปีงบประมาณ 
ค้างมา + เกิดใหม่ เสร็จ 

ร้อยละ 
เรื่อง ทุนทรัพย ์ เรื่อง ทุนทรัพย ์

พ.ศ. 2562 327,239 159,117,985,984.56 73,992 15,330,548,922.86 22.61 
พ.ศ. 2563 367,496 193,838,769,560.78 105,712 36,111,390,957.30 28.77 

ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายในคดีแพ่ง ตั้งแต่วันรับเงินจนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้ง
ให้มาตรวจรับรองบัญชี ในกรณีที่ยึดและขายทอดตลาดทรัพย์ไม่เกิน 45 วัน กรณีอายัดไม่เกิน 30 วัน 
  กรณีที่ยึดและขายทอดตลาดทรัพย์ไม่เกิน 45 วัน 
 ความส าเร็จของการลดระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายในคดีแพ่งกรณีที่ยึดและขายทอดตลาด
ทรัพย์ไม่เกิน 45 วัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีคดีรวมทั้งหมด 34,605 คดี 
ด าเนินการเสร็จภายใน 45 วัน รวม 15,191 คดี คิดเป็นร้อยละ 43.89 ของคดีท้ังหมด 
 กรณีอายัดไม่เกิน 30 วัน 
 ความส าเร็จของการลดระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรับ -จ่ายในคดีแพ่งกรณีอายัดไม่เกิน 30 วัน 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีคดีรวมทั้งหมด 103,980 คดี ด าเนินการเสร็จภายใน 30 วัน 
รวม 23,051 คดี คิดเป็นร้อยละ 22.16 ของคดีท้ังหมด  

ก าหนดตัวชี้ วัดการลดระยะเวลาการบังคับคดีแพ่งตั้ งแต่ขั้นตอนยึดทรัพย์จนกระทั่ ง 
ขายทอดตลาดทรัพย์ได้ และท าบัญชีเสร็จ ระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน 
 ความส าเร็จของการลดระยะเวลาการบังคับคดีแพ่ง ระยะเวลาเฉลี่ย/มาตรฐานของการบังคับคดีแพ่ง 
ที่เริ่มนับเวลาตั้งแต่ขั้นตอนการยึดทรัพย์จนกระทั่งขายทอดตลาดทรัพย์ได้และท าบัญชีเสร็จ ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมทั้งหมด 36,172 คดี ค่าเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยึดถึงวันที่
ตรวจสอบบัญชีถูกต้อง เท่ากับ 689 วัน คิดเป็น 22.96 เดือน ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 4.96 เดือน 
(คิดเป็น 148 วัน) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ซึ่งกรมบังคับคดีงดการขายทอดตลาดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  
มีจ านวนคดีที่งดการขายทอดตลาดจ านวน 34 ,704 คดี ราคาประเมิน 77,939,247,959.13 บาท 
ส่งผลให้ระยะเวลาในการบังคับคดีแพ่งตั้งแต่ขั้นตอนยึดทรัพย์จนกระทั่งขายทอดตลาดทรัพย์ได้ และท าบัญชีเสร็จ 
ต้องใช้ระยะเวลาเพ่ิมข้ึน 
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1.4. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กรมบังคับคดีได้ลงนามความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งรัดการด าเนินทรัพย์สิน
การบังคับโทษปรับในคดียาเสพติด ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 โดยส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) เป็นโจทก์ในการน ายึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ในคดี เ พ่ือน าเงินส่ ง เป็นรายได้ของแผ่นดิน ทั้ งนี้  เป็นการบูรณาการท างานร่วมกันในภารกิจที่มี 
ความเกี่ยวเนื่องกัน ตามนโยบายของรัฐบาลส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้โครงการ
ช่องทางพิเศษ (Fast  Track) ด าเนินการบังคับคดีโทษปรับคดียาเสพติดเป็นครั้งแรก ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีจ านวนคดียาเสพติดเข้าสู่ 
การบั งคับคดี  ทั้ งสิ้น  5 ,334 เรื่ อง  ทุนทรัพย์  2 ,694,133,388.40 บาท ราคาประเมิน 
178,155,223.04 บาท ด าเนินการเสร็จ 4,136 เรื่อง ทุนทรัพย์ 1,997,656,763.48 บาท ราคาประเมิน 
63,821,580.85 บาท มีเงินที่ได้รับจากขายได้ อายัด เป็นเงิน 74,022,588.34 บาท และสามารถน า
เงินส่งไปยังศาลได้เป็นเงินจ านวน 63,154,824.83 บาท 

 
เปรียบเทียบปริมาณคดีการบังคับคดีโทษปรับคดียาเสพติด 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณคดีการบังคับคดีโทษปรับคดียาเสพติด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีส านวนด าเนินการเสร็จเพ่ิมขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 219.87   

ประจ าเดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เกิดใหม่ (เรื่อง) เสร็จ (เรื่อง) เกิดใหม่ (เรื่อง) เสร็จ (เรื่อง) 
ไตรมาสที่ 1 
ตุลาคม  183 82 192 86 
พฤศจิกายน  217 58 155 83 
ธันวาคม  142 104 118 110 
รวม 542 244 465 279 
ไตรมาสที่ 2 
มกราคม 185 132 159 238 
กุมภาพันธ ์ 229 162 83 314 
มีนาคม 106 207 173 277 
รวม 520 501 415 829 
ไตรมาสที่ 3 
เมษายน 118 146 225 252 
พฤษภาคม 328 68 175 508 
มิถุนายน 184 103 166 1,100 
รวม 630 317 566 1860 
ไตรมาสที่ 4 
กรกฎาคม 149 89 167 783 
สิงหาคม 148 70 193 243 
กันยายน 128 72 125 142 
รวม 425 231 485 1168 
รวมทั้งหมด 2,117 1,293 1,931 4,136 
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ส าหรับคดียาเสพติดที่ได้มีการน าเงินส่งไปยังศาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีเงินที่ได้รับจากขายได้ในส านวนยึดทรัพย์/ขาย และส านวนอายัด 
เป็นเงิน 74,022,588.34 บาท และสามารถน าเงินส่งไปยังศาลได้เป็นเงินจ านวน 63,154,824.83 บาท 

  การน าเงินส่งไปยังศาล การบังคับคดโีทษปรับคดียาเสพตดิ 
     ประจ าเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 

เดือน  ประเภท  จ านวนคดี 
ทุนทรัพย์ของ 

คดีท่ีส่งเงินไปศาล 
จ านวนเงินท่ีส่งไปศาล 

ตุลาคม 2562 

1.ยึด+ขาย 27 9,140,716.67 937,834.22 

2.อายัด 89 31,380,397.35 1,371,280.06 

รวม 116 40,521,114.02 2,309,114.28 

พฤศจิกายน 2562 

1.ยึด+ขาย 21 12,908,833.32 1,075,227.63 

2.อายัด 83 30,112,741.66 900,970.96 

รวม 104 43,021,574.98 1,976,198.59 

ธันวาคม 2562 

1.ยึด+ขาย 10 6,428,850.00 631,110.00 

2.อายัด 141 55,846,532.65 7,905,925.23 

รวม 151 62,275,382.65 8,537,035.23 

มกราคม 2563 

1.ยึด+ขาย 37 13,745,832.00 6,746,844.73 

2.อายัด 100 45,795,706.66 3,295,127.07 

รวม 137 59,541,538.66 10,041,971.80 

กุมภาพันธ์ 2563 

1.ยึด+ขาย 33 16,852,433.32 1,922,301.39 

2.อายัด 126 54,350,549.33 1,784,100.23 

รวม 159 71,202,982.65 3,706,401.62 

มีนาคม 2563 

1.ยึด+ขาย 75 33,732,242.65 2,690,362.43 

2.อายัด 163 66,217,998.83 4,611,010.48 

รวม 238 99,950,241.48 7,301,372.91 

เมษายน 2563 

1.ยึด+ขาย 65 42,216,756.83 3,994,435.80 

2.อายัด 100 43,772,174.98 2,604,012.26 

รวม 165 85,988,931.81 6,598,448.06 

พฤษภาคม 2563 

1.ยึด+ขาย 43 15,107,299.00 971,253.20 

2.อายัด 140 61,709,457.12 2,399,812.19 

รวม 183 76,816,756.12 3,371,065.39 

มิถุนายน 2563 

1.ยึด+ขาย 37 22,300,000.00 1,726,189.75 

2.อายัด 131 56,753,075.32 3,275,831.99 

รวม 168 79,053,075.32 5,002,021.74 

กรกฎาคม 2563 

1.ยึด+ขาย 26 24,429,855.55 1,773,107.64 

2.อายัด 394 189,273,281.94 4,019,602.30 

รวม 420 213,703,137.49 5,792,709.94 
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สถิติการน าเงินส่งศาล  

เปรียบเทียบ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าเดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวนคดี(เรื่อง) จ านวนเงินที่ส่งไปศาล(บาท) จ านวนคดี(เรื่อง) จ านวนเงินที่ส่งไปศาล(บาท) 
ไตรมาสที่ 1 
ตุลาคม  86 1,979,921.74 116 2,309,114.28 
พฤศจิกายน  60 1,763,096.98 104 1,976,198.59 
ธันวาคม  85 2,037,747.92 151 8,537,035.23 
รวม 231 5,780,766.64 371 12,822,348.10 
ไตรมาสที่ 2 
มกราคม  123 2,383,702.19 137 10,041,971.80 
กุมภาพันธ์  85 4,556,887.92 159 3,706,401.62 
มีนาคม  222 2,268,097.59 238 7,301,372.91 
รวม 430 9,208,687.70 534 21,049,746.33 
ไตรมาสที่ 3 
เมษายน 57 1,429,840.08 165 6,598,448.06 
พฤษภาคม 106 1,297,863.81 183 3,371,065.39 
มิถุนายน 129 46,982,745.63 168 5,002,021.74 
รวม 292 49,710,449.52 516 14,971,535.19 
ไตรมาสที่ 4 
กรกฎาคม 83 2,187,969.13 420 5,792,709.94 
สิงหาคม 86 5,978,310.99 286 4,358,839.61 
กันยายน 107 2,107,273.26 188 4,159,645.66 
รวม 276 10,273,553.38 894 14,311,195.21 
รวมท้ังสิ้น 1,229 74,973,457.24 2,315 63,154,824.83 

เมื่อเปรียบเทียบการน าเงินส่งศาล ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรมบังคับคดีสามารถน าเงินส่งศาลไดน้้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 15.76  

 

เดือน 

ประเภท จ านวนคดี 
ทุนทรัพย์ของ 
คดีท่ีส่งเงินไปศาล จ านวนเงินท่ีส่งไปศาล 

สิงหาคม 2563 

1.ยึด+ขาย 11 4,792,500.00 436,706.06 

2.อายัด 250 59,689,070.16 35,208,969.20 

รวม 286 119,990,633.34 4,358,839.61 

กันยายน 2563 

1.ยึด+ขาย 14 6,176,400.00 784,170.00 

2.อายัด 174 69,321,991.66 3,375,475.66 

รวม 188 75,492,391.66 4,159,645.66 

ต.ค. 62 – ก.ย.63 

1.ยึด+ขาย 412 222,011,052.67 24,375,642.82 

2.อายัด 1,903 805,552,707.51 38,779,181.98 

รวม 2,315 1,027,563,760.18 63,154,824.83 
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     2.1. การพัฒนากระบวนการบังคับคดีด้วยระบบสารสนเทศ 
 กรมบังคับคดีได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนากระบวนการบังคับคดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการคดี และการอ านวยการความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนเป็นการสร้างความโปร่งใส และเสริมสร้าง 
ความเชื่อมั่น ในการบั งคับคดีรองรับการพัฒนาไปสู่ ระบบการให้บริการภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัล  
“Digital Government” และระบบ “Digital Economy” และ “Thailand 4.0” ตามหลักที่ว่า “กรมบังคับคดี 
มุ่งมั่น พัฒนา ใส่ใจในความสะดวกของประชาชนเพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการของกรมบังคับคดีได้อย่างทั่วถึง 
และแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี” ตามหลักการให้บริการ Easier : สะดวกและง่าย  
Anywhere : ทุก  ๆแห่ง  Better : มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนี้ 

 การบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การบริการผ่านทาง Website ของกรมบังคับคดีรวม 15 ระบบ ระบบ Application เกี่ยวกับการบังคับคดี
รวม 5 ระบบ ระบบส่งค าสั่งซื้อผ่านระบบ (e-Offering Auction) ระบบไกล่เกลี่ยระยะที่ 2 และการ
ก้าวสู่การเป็นองค์กรไร้กระดาษ (Paperless)  

 การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบังคับคดี ด าเนินการเสร็จแล้ว 3 ระบบ ได้แก ่
 1. การพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center) 
 2. การพัฒนาระบบฟ้ืนฟูกิจการ 
 3. ระบบการบังคับคดีล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบังคับคดี  ที่อยู่ ระหว่างการพัฒนา 
รวม 7 ระบบ ได้แก ่
1. การพัฒนาระบบวางทรัพย์  
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction  
3. การพัฒนาระบบ จพท.เอกชน (กฎหมายยังไม่ผ่าน)  
4. การพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่  
7. ระบบยื่นค าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ e – Filling และ To – Do – List ระบบงานบังคับคดีแพ่ง  
6. การพัฒนาระบบ Back office เพ่ือการบริการที่เป็นเลิศ  
5. การพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบก ากับดูแลผู้ท าแผน, ผู้บริหารแผน                        

การบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ร ะ บ บ ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประชาชนบน Website 
รวม 15 ระบบ 

- ระบบสอบถามสถานะคดี 
- ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
- ตรวจสอบเจ้าของส านวนคดีล้มละลาย 

- ระบบรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า 

- ยื่นค าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด  

- ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ 

- ขายทอดตลาดสิ่งของ 

- รายงานผลการขายทอดตลาด 

ด้านที่ 2. IT Excellence (การพัฒนานวัตกรรมและระบบการท างาน) 
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- ขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ชมถ่ายทอดสดการประมูลทรัพย์ 
- ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า  
- ยื่นค าร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบยื่นค าขอรับช าระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)) 

ระบบ Application 
รวม 5 ระบบ 

- LED Property ระบบค้นหาทรัพย์ที่อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาดทั่วประเทศ 
โดยสามารถเชื่อมกับ Land map ของกรมที่ดิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 
2563 มีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น จ านวน 20,509 ครั้ง 
- LED ABC (Application Bankruptcy Checking) ระบบตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
ส าหรับการตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 มีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจ านวน 4,960 ครั้ง 
- LED Debt InFo ระบบตรวจสอบยอดเงินที่น าส่งอายัดและยอดหนี้คงเหลือเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือน
กันยายน 2563 มีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจ านวน 10,597 ครั้ง 
- LED QUEUE ระบบจองคิวล่วงหน้า สะดวก ง่าย รวดเร็ว ประหยัด ลดระยะเวลา 
ก าหนดวันนัดล่วงหน้าด้วยตนเอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563  
มีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจ านวน 2,641 ครั้ง 
- LED Streaming ระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการชม 
การถ่ายทอดสดการขายทอดตลาดของส านักงานบังคับคดี 

การส่งค าสั่งซื้อ 
ผ่านระบบ 
(e – Offering Auction) 
ผ่านเครือข่ายส านักงาน
บังคับคดีจังหวัด 9 แห่ง 

กรมบังคับคดีมีการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายส านักงาน
บังคับคดีจังหวัด 9 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี  ชลบุรี 
นครราชสีมา ขอนแก่น  เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎร์ธานี และสงขลา 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดดังกล่าวที่สนใจเข้าร่วมประมูล 
โดยไม่ต้องเดินทางไปยังส านักงานบังคับคดีในจังหวัดนั้นเพื่อเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์สิน 

ระบบไกล่เกลี่ยระยะที่ 2     เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบังคับคดีกับระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบงาน 
บังคับคดีล้มละลาย ระบบฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ผ่านเทคโนโลยี Web Services 
พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระยะที่ 1 ให้รองรับการเชื่อมโยงผ่าน Web 
Services กับระบบข้างต้น โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ มีระบบแจ้งเตือน และพัฒนา
ระบบการยื่นค าร้องผ่าน Mobile Application และ Web Application เพ่ิมเติม 
โดยประชาชนสามารถยื่นค าร้องและตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับกรมการปกครองได้เพ่ือ
ยืนยันตัวบุคคลและสามารถติดตามสถานการณ์ด าเนินการผ่านระบบได้ 

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

กรมบังคับคดีได้ประกาศนโยบายเป็นองค์กรไร้กระดาษเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
โดยเริ่มด าเนินการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานคดี
มาใช้ในการด าเนินการจัดท า รับ – ส่ง หนังสือราชการและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการเข้าใช้ระบบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562              
- กันยายน 2563 มีการสร้างและรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์              
(e-memo) สามารถลดการใช้กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 588,563   แผ่น หรือประมาณ 
1,070 รีม หรือประมาณ 129,470 บาท และสามารถลดค่าใช้จ่ายการส่งไปรษณีย์ 
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2.2 การบูรณาการความร่วมมือ 
กรมบังคับคดีได้ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ให้สามารถอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานและผู้รับบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล 
เช่น ข้อมูลบุคคลล้มละลาย การรับ - ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาบุคคลล้มละลาย   

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการลงนามกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แล้ว รวม 11หน่วยงาน 
ได้แก่ ลงนามความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย 
รวม 6 หน่วยงาน และลงนามบันทึกความตกลงการรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 5 หน่วยงาน 
ที ่ การเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมคี าสั่งพิทักษ์ทรัพย์

หรือพิพากษาให้ล้มละลาย (6 หน่วยงาน) 
การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(5 หน่วยงาน) 
1 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จ ากัด 
2 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน)  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จ ากัด 
3 บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จ ากัด บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
4 บริษัท เจ ฟินเทค จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด 
5 บริษัท ท-ีบ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
6 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

 การเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย  
 กรมบังคับคดีได้เล็งเห็นความส าคัญของข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลล้มละลาย ซึ่งถือเป็นข้อมูลสาธารณะ 
ที่สามารถเปิดเผยได้ อันสืบเนื่องมาจากได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งในปัจจุบันกรมบังคับคดีได้เผยแพร่
ข้อมูลของบุคคลล้มละลายให้ประชาชนทั่วไปท าการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดีอีกทางหนึ่ง 
อีกท้ังข้อมูลบุคคลล้มละลายมีความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากบุคคลที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
หรือพิพากษาให้ล้มละลาย จะไม่มีอ านาจในการจัดการทรัพย์สินของตนเอง เพราะอ านาจในการจัดการกิจการและ
ทรัพย์สินย่อมตกอยู่แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่วิธีการเผยแพร่ดังกล่าวยังคงไม่ตอบสนองความต้องการและ
การท างานของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การลงนามความร่วมมือเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการพิจารณาความสามารถในการท านิติกรรมเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิด
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น และถือเป็นกระบวนการส าคัญในการป้องกันการถ่ายโอนทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายซึ่งมีส่วน
ช่วยให้กระบวนการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลายสามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 การรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
 เป็นการร่วมมือในการพัฒนาการท างานโดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
รวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน และการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ของประเทศในภาพรวม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย และประชาชนทั่วไป
จากการจ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และเพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว ในการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดการใช้เอกสาร อันเป็นการบูรณาการ
และสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับนโยบายของกรมบังคับคดี 
ในการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center) และให้ความส าคัญกับการ
เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางทะเบียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในกระบวนการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลาย เพ่ือประโยชน์แก่บรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ลดขั้นตอน ระยะเวลา 
และค่าใช้จ่าย อีกทั้งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของทั้งสองฝ่ายให้รวดเร็ว และสมบูรณ์
ถูกต้องมากขึ้น 
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3.1 การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบังคับคดี  

ด าเนินการเสร็จแล้ว 3 ระบบ 
 1. การพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center) 
 เป็นระบบการบูรณาการแจ้งข้อมูลการพิทักษ์ทรัพย์ไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานทางทะเบียนที่ทราบรายละเอียดทรัพย์ของลูกหนี้ โดยหน่วยงานทางทะเบียนจะส่งข้อมูลทรัพย์ 
ผ่านระบบเพ่ือให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พิจารณารวบรวมทรัพย์เข้ากองทรัพย์สิน ซึ่งระบบที่พัฒนาใช้ API 
SERVICE ในการเชื่อมโยงข้อมูล 
 2. การพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการ 
 กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตามค าสั่งศาลจะมีขั้นตอนการประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาแผน  
เพ่ือลงมติยอมรับแผนฟ้ืนฟูกิจการหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด กรมบังคับคดีจึงต้อง 
มีการจัดการข้อมูลการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ให้มีระบบบริหารจัดการการประชุมเจ้าหนี้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีการเริ่มใช้งานระบบการฟ้ืนฟูกิจการ และระบบการลงมติ (Vote) เพ่ือให้
การปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และระบบดังกล่าวยังสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในอนาคตได้ต่อไป 
 3. ระบบการบังคับคดีล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์  
 กรมบังคับคดีมีโครงการพัฒนาระบบการบังคับคดีล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีล้มละลาย ทั้งในส่วนส านวนกลาง ส านวนสาขา ส านวนกิจการ
และทรัพย์สิน และการเงินและบัญชี รวมทั้งยังมีการบริการยื่นออนไลน์เพ่ือขอวางเงินค่าใช้จ่าย และยื่นค าขอ 
รับช าระหนี้ เป็นต้น การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมข้อมูลคดีล้มละลายเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบและ
บริการประชาชน ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมบังคับคดีได้ทดลองใช้ระบบการบังคับคดีล้มละลายทางอิเล็กทรอนิ กส์ 
ในส่วนของส านวนกลาง เป็นการน าร่องในการบริการประชาชน เช่น บริการรับค าขอรับช าระหนี้ ณ ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ บริการสอบสวนกิจการลูกหนี้ ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ ระบบ 
จะแสดงผลมายังส่วนกลางทันที เป็นต้น และโครงการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินกับหน่วยงานทางทะเบียนเมื่อ
รับค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เข้าระบบเพ่ือความรวดเร็วในการรวบรวมและตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้และน ามา
แบ่งจ่ายเงินให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระหว่างการพัฒนา รวม 7 ระบบ  

 1. การพัฒนาระบบวางทรัพย์ การวางทรัพย์เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของกรมบังคับคดี ซึ่งเป็น
การช าระหนี้ที่กฎหมายก าหนดขึ้นเมื่อการช าระหนี้มีอุปสรรค อันเกิดจากตัวเจ้าหนี้ โดยผู้วางทรัพย์ได้น าเงิน
หรือทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ไปวางทรัพย์ ผลของการวางทรัพย์ท าให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด 
ผิดสัญญา ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือเบี้ยปรับ และเจ้าหนี้จะร้องต่อศาลให้บังคับ
ช าระหนี้ไม่ได้ ในกรณีไถ่ถอนการขายฝาก การวางทรัพย์จะท าให้ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ขายฝากกลับคืน  
มาสู่ผู้วางทรัพย์ และการพัฒนาระบบการวางทรัพย์แบบรวมศูนย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการ
ประชาชนผ่าน Web Application (Web Responsive) และ Mobile Application จะท าให้สามารถน าข้อมูล 
มาประกอบการวิเคราะห์ วางแผน และบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนได้ อันจะท าให้การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ด้านที่ 3. Information Excellence (พัฒนาระบบฐานข้อมูล) 
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 2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction จากเดิมกรมบังคับคดีมีการพัฒนาระบบการ
ส่งค าเสนอซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพัฒนาระบบแบบระบบปิดผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของกรมเพ่ือให้ 
ผู้ซื้อทรัพย์สามารถเข้าซื้อทรัพย์ผ่านส 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. การพัฒนาระบบ จพท.เอกชน (กฎหมายยังไม่ผ่าน) เป็นระบบที่ท าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล
การด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนซึ่งต้องใช้ Web Service เข้ามาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนกับระบบงานกรมบังคับคดีล้มละลายของกรมบังคับคดี 
และตรวจคุณสมบัติของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนกับหน่วยงานภายนอก ระบบดังกล่าวมีการเชื่อมโยง
กับระบบบังคับคดีล้มละลายเพ่ือบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ งานและระบบข้อมูลบุคคล/นิติบุคคลที่เป็น            
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนเพ่ือใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน  
 4. การพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ เป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและ
ระบบงานการบังคับคดีแพ่งในการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลด้านการบังคับคดี การแสดงผลรายงาน
ทั้งหมด พร้อมระบบการตรวจสอบบุคคลล้มละลาย และระบบประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ทั้งสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์ การรายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์ ระบบตรวจสอบสภานะคดีแพ่งผ่าน Website 
ของกรมบังคับคดี เงื่อนไขในระบบคลังข้อมูลและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data 
Exchange) ที่ต้องปรับปรุงตามเงื่อนไขระบบงานบังคับคดีแพ่งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้สอดคล้องตามกฎหมายใหม่ 
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  ลดขั้นตอน 
ลดกระบวนการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและวัดผลได้  
 5. การพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบก ากับดูแลผู้ท าแผน , ผู้บริหารแผน                       
เป็นการปรับปรุงการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ/ก ากับดูแลผู้ท าแผน ผู้บริหารแผนให้เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ/ก ากับดูแลผู้ท าแผน 
ผู้บริหารแผน สามารถเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐได้ และสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 6. การพัฒนาระบบ Back office เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ เป็นการพัฒนาระบบงานที่เป็น
หน่วยงานสนับสนุนประกอบด้วย การบริหารงานบุคคล พัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการ
แผนงานโครงการ การบริหารงบประมาณ และการเงินการคลัง ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญขององค์กรเพ่ือน า
ข้อมูลมาบูรณาการเชื่อมโยง วางแผน และวิเคราะห์การปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมบังคับคดี 
 7. ระบบยื่นค าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ e – Filling และ To – Do – List ระบบงานบังคับคดีแพ่ง 
 เป็นการพัฒนาระบบบริการประชาชนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการยื่นค าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อกับหน่วยงานภายในกรมบังคับคดีทั่วประเทศได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยไม่ต้องเดินทางไปยังแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกรมบังคับคดีได้น าระบบดังกล่าวขึ้นทดสอบในส่วนของค าร้องยึด
อสังหาริมทรัพย์ การมอบอ านาจ ค าร้องทั่วไป เฉพาะคดีที่ตั้งเรื่องใหม่ โดยให้ใช้กับหน่วยงานน าร่องภายใน 
ได้แก่ ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1, 4 และ 6 และหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท บริหารสินทรัพย์
สุขุมวิท จ ากัด ซึ่งได้เริ่มทดสอบใช้ระบบเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และมีหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท 
เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน), บริษัท เจ ฟินเทค จ ากัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จ ากัด  
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4.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ เน้นสหวิชาชีพ  
  กรมบังคับคดีพัฒนาศักยภาพบุคลากรเน้นความเป็นสหวิชาชีพ ความรู้ที่เกี่ยวข้องและการ
บริหารจัดการ เป็นคนดีและเก่ง มีค่านิยมการท างานเพ่ือประชาชนและการบริหารก าลังคนคล่องตัวยึดระบบ
คุณธรรม มีอัตราก าลังที่เหมาะสมและโครงสร้างที่ยืดหยุ่น มีก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรกรมบังคับคดี 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 852 คน ดังนี้ 

  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบังคับคดีและสหวิชาชีพ  
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการพัฒนา

องค์การสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) และสามารถยกระดับการพัฒนาองค์การสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูงและความเป็นเลิศ ซึ่งมีผู้บริหาร 
กรมบังคับคดีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรม จ านวน 128 คน  

 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี จัดอบรมให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ
ที่บรรจุใหม่ เพ่ือให้มีทักษะ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการได้มาประยุกต์ใช้ในการท างานได้ เมื่อวันที่ 20 - 
24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจ านวน 80 คน 

 โครงการหลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายระดับกลาง  จัดอบรม
ให้กับข้าราชการต าแหน่งนิติกรระดับช านาญการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี
แพ่งและการบังคับคดีล้มละลาย เพ่ือสามารถน ามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เมื่อวันที่ 27 - 31 
มกราคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมจ านวน 45 คน   

 โครงการอบรมหลักสูตร "วิชาชีพการบังคับคดีแพ่งและล้มละลายระดับต้น"  
เมื่อวันที่ 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาคกรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบังคับคดี รวมทั้งทักษะพ้ืนฐานต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และ
ปลูกฝังค่านิยมร่วมขององค์กรตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนต่อไปให้กับบุคลากรกรมบังคับคดี  ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าร่วม จ านวน 32 คน 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
 โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท โครงการอบรม

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยและทักษะ 
ในงานบริการแก่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็น
ระบบ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมเีจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เข้ารับการอบรมจ านวน 116 คน 

 กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 2 รุ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ยและพัฒนา
ทักษะความสามารถในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมบังคับคดี แลกเปลี่ยนแนวทางการ

ด้านที่ 4. HR Excellence (เพ่ิมศักยภาพบุคลากร) 
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ไกล่เกลี่ย และเป็นการฝึกปฏิบัติโดยจ าลองสถานการณ์จริง มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 98 คน ประกอบด้วย 
ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดี และเจ้าหน้าที่นิติกรของกรมบังคับคดี ดังนี้ 
  - รุ่นที่ 1 วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563 โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่นิติกรของกรมบังคับคดีจ านวน 49 คน  
  - รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2563 โดยจัดอบรมผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย จ านวน 49 คน  
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การฝึกอบรมระบบ e-Filing และ To-Do-List ระบบงานบังคับคดีแพ่ง หลักสูตร
ผู้ใช้งานระดับผู้บริหารหน่วยงาน (Manager) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 
กรมบังคับคดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบมีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าระบบ ท าส านวนไฟล์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) และการส่งต่อ แจ้งรายระเอียดงานผ่านระบบแจ้งเตือนการท างาน (To-Do-List) 
เพ่ือประหยัดพ้ืนที่การจัดเก็บส านวนที่เป็นเอกสารและสร้างส านวนที่เป็นแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) 
รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุงระบบ e-Filing และ ระบบ To-Do-List 
 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีให้มีสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมผีู้บริหารกรมบังคับคดีทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมจ านวน 150 คน 

 การอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ WPS เมื่อวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2563 
ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีส่วนกลาง จ านวน 200 คน และส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Video 
Conference เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ 
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอ่ืน 

 โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากร  เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการของ
ประชาชน และมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้มีการเปิดเผยการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนให้ประชาชน
มีโอกาสได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว  ซึ่งมี
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าร่วม โครงการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  

 การบรรยายหัวข้อ "ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน" เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทุนในรูปแบบต่างๆ ในตลาดทุนเป็นจ านวนมาก เพ่ือประโยชน์
ในการติดตาม รวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งมีเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 
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5.1 การปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งด้านการบังคับคดี 
 กรมบังคับคดีได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย 

และมีมาตรฐานสากล เพ่ืออ านวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
กรมบังคับคดีจึงได้เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งและการบังคับคดี
ล้มละลาย โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 

 
 
 กฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว 2 ฉบับ ได้แก ่กฎกระทรวง 2 ฉบับ 
 1) กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2563 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 25 ก 
หน้า 1 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 

 2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563 ประกาศ 
ลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 31 ก หน้า 14 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 

   กฎหมายที่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข 4 ฉบับ ได้แก่ 
ร่างพระราชบัญญัติ จ านวน 3 ฉบับ ได้แก ่
1) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) 

ขั้นตอนปัจจุบัน  อยู่ระหว่างกรมบังคับคดีปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะท างาน
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบค าสั่ง แนวปฏิบัติและข้อก าหนดเพ่ือการถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนอยู่ระหว่างด าเนินการปรับแกต้ามข้อสังเกตดังกล่าว 

2) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) 
ขั้นตอนปัจจุบัน กรมบังคับคดีได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ 
กรมบังคับคดี http://www.led.go.th ตั้งแต่วันที่ 7 – 22 ตุลาคม 2563 และจัดรับฟังความคิดเห็น
ต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติจากผู้ปฏิบัติงานและผู้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 
2563 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 

3) ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบัน  กองกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและน าส่งร่างพระราชบัญญัติฯ  ฉบับดังกล่าวกลับมายังกรมบังคับคดี เพ่ือให้พิจารณา
ทบทวนให้ได้ข้อยุติตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างกรมบังคับคดีด าเนินการตามข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรม 

ร่างกฎกระทรวง จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
1)  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 

ขั้นตอนปัจจุบัน กรมบังคับคดีด าเนินโครงการศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยจัดจ้างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด าเนินการศึกษาวิจัย ซึ่งลงนาม
สัญญาจ้างเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาส่งมอบงาน งวด 2 เป็นวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2563 

ด้านที่ 5. Organization Excellence (ยกระดับองค์กร) 
 

 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย จ านวน 6 ฉบับ  
   - กฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว 2 ฉบับ 
   - กฎหมายที่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข 4 ฉบับ  
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5.2 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามกรอบการจัดอันดับ 
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB) ของธนาคารโลก 

           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) ให้มีขั้นตอนการด าเนินการที่สะดวก มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ประหยัด 
มีระยะเวลาการด าเนินการที่รวดเร็ว และมีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องที่ทันสมัย  
  นอกจากนี้ ได้รับมอบหมายให้ร่วมด าเนินการในส่วนที่เกี่ ยวกับ 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) โดยอันดับของประเทศดีขึ้นจากอันดับที่ 27 เป็นอันดับที่ 
21 ของโลก อันดับของตัวชี้วัดที่ 10 ได้คะแนนเพ่ิมขึ้นเป็น 76.80 (เดิม 76.64) โดยมีอัตราการได้รับช าระ
หนี้คืน (Recovery rate) เพ่ิมขึ้นเป็น 70.1 (เดิม 69.8) ยังคงอยู่ในอันดับ 4 ของเอเชีย และเป็น อันดับ 1 
ของอาเซียน 4 ปีซ้อน อันดับของตัวชี้วัดที่ 9 ได้คะแนนเท่าเดิม คือ 67.91 อยู่ในอันดับที่ 37 (เดิม 35) 

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 
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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 

และมีการด าเนินการที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
 1) กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ส าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมส าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก จัดโดยส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือรายงาน
ผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ปี 2020 และผลการด าเนินการที่ผ่านมา 
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมส าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก และปฏิทินการจัดท า
รายงาน ปี 2021 รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะของธนาคารโลก และแผนการด าเนินการในปี 2021 
โดยกรมบังคับคดีมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการตามแผนคือ ระบบ e-filing และ To Do List, โครงการ one solution 
และระบบ Debtor Data Center รวมถึงการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ตอบแบบสอบถาม 
นอกจากนี้  ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2021 ธนาคารโลกจะเพ่ิมตัวชี้วัดที่ 11  
Contracting with the Government การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วย 
 2) กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้กรอบ
การรายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจ โครงการความร่วมมือระหว่างกรมการแพ่ง 
กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562             
ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์  ประตูน้ า  กรุงเทพมหานคร โดยผู้ เข้าร่วมประชุมได้รับฟังการบรรยาย 
เรื่อง “กระบวนการล้มละลายในประเทศญี่ปุ่น” และเรื่อง “เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนในประเทศญี่ปุ่น” 
และการสัมมนาเรื่อง กฎหมายล้มละลายไทยและกฎหมายธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น
ซึ่งประกอบธุรกิจในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการอภิปราย เรื่อง การเปรียบเทียบกระบวนการ
ล้มละลายของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพ่ือให้ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและวิธีปฏิบัติในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 
 3) กรมบังคับคดีจัดการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อแบบสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
การด าเนินการของกรมบังคับคดี ภายใต้กรอบการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจตามตัวชี้วัดที่ 9 
ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) และตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการแก้ปัญหาการ
ล้มละลาย (Resolving Insolvency) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินการของกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดทั้งสอง ซึ่งผู้เข้าร่วม 
การประชุมประกอบด้วยผู้บริหารกรมบังคับคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ผู้พิพากษาประจ ากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ าส านักประธานศาลฎีกา ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. 
ผู้แทนส านักงานกฎหมาย ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ การประชุมในครั้งนี้ ผู้แทนจาก
ส านักงานศาลยุติธรรม ได้ร่วมน าเสนอความคิดเห็น และการด าเนินงานของศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
ที่ 9 ซึ่งส านักงานศาลยุติธรรมรับผิดชอบร่วมกับกรมบังคับคดีด้วย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้ร่วม
น าเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการตอบแบบสอบถาม และการด าเนินงานของกรมบังคับคดี ต่อไป
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5.3 การเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs  
 กรมบังคับคดีได้ด าเนินการเชิงรุกในการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนิน
ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีผลการด าเนินงาน ได้แก่ การยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
จ านวน 2 ราย การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SMEs Support & Rescue Center) 
จ านวน 117 แห่ง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และประชาชนทั่วไป รวม 9,782 ราย และการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านวีดิทัศน์และคู่มือเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ รายละเอียดดังนี้ 

 การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบปัญหาทางการเงินท าให้อยู่ในสถานะ  
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ หรือขาดกระแสเงินสดในการด าเนินธุรกิจ สามารถปรับโครงสร้างองค์กร ปรับโครงสร้างหนี้
ภายใต้การเห็นชอบของบรรดาเจ้าหนี้ได้ นับแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  
ได้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
จ านวน 7 ราย ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนจ านวน 2 ราย ปัจจุบันทั้ง 2 ราย ได้ออกจาก
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการไปแล้ว 

 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SMEs Support & Rescue Center) 
กรมบังคับคดีจึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SMEs Support & Rescue Center)                   
ตามแนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ที่เชื่อมโยงกับกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว
ประชารัฐ โดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือช่วยเหลือดังกล่าวทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันรวมจ านวน 117 แห่ง 
ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายรับเรื่อง
ส าหรับธุรกิจ SMEs ที่มีปัญหาและต้องการฟ้ืนฟูกิจการ ลักษณะของแผนฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จรูป ขั้นตอนและ
กระบวนการฟ้ืนฟูธุรกิจ SMEs และขั้นตอนในการด าเนินการและการวางแผนทางการเงินตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลผู้ประกอบการ SMEs  

 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
   - จัดอบรมโครงการบังคับคดีสัญจร เสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการฟ้ืนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ และกฎหมายด้านการบังคับคดี ในการลงพ้ืนที่ให้ความรู้กับประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย เครือข่ายบังคับคดีและ
วิทยากรตัวคูณ ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) และ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในพ้ืนที่กรุ ง เทพมหานครและส านักงานบังคับคดี ทั่ วประเทศ 
เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 จัดโครงการจ านวน 116 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมจ านวน 
9,211 คน สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 6,720 คน คิดเป็นร้อยละ  37.06    
   - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์เรื่องการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ผ่านช่องทางสื่อ Social Media ได้แก่ Facebook Youtube Twitter Line กรมบังคับคดี 
เช่น คลิปวีดิโอเรื่อง “ธุรกิจประสบปัญหาฟ้ืนฟู SMEs ช่วยท่านได้” ผ่านทาง Youtube เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2563 และมีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์กรมบังคับคดี เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการจัดท าเผยแพร่ในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อมวลชน  
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   - จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร ฟ้ื น ฟู กิ จ ก า ร ข อ ง ลู ก ห นี้ ซึ่ ง เ ป็ น วิ ส า ห กิ จ ข น าด ก ล า ง                      
และขนาดย่อม (SMEs) และจัดท า Infographic ขั้นตอนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ  

 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการส าเร็จรูป 
  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม SMEs กรมบังคับคดี
จึงเร่งด าเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม SMEs ให้มีความรู้เบื้องต้นในกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และหากมีปัญหาการประกอบธุรกิจ กรมบังคับคดีมีนิติกรและผู้เกี่ยวข้อง
พร้อมให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ชี้แจงแนวทาง โดยในช่วงไตรมาสที่ 4 มีแผนด าเนินงานเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จรูป การค้ าประกัน จ าน า จ านอง หลักประกันทางธุรกิจ และการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้ที่ เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระบวนการยื่นค าขอฟ้ืนฟูกิจการตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 หมวด 3/2 กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จรูปและขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 5 รุ่น แบ่งเป็น
ส่วนกลาง 1 รุ่น จัดในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแอเชีย กรุงเทพ มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 118 คน 
ส่วนภูมิภาค 4 จังหวัด ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจ านวน 331 สูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 300 คน คิดเป็นร้อยละ 10.33 ดังนี้ 
  - ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 50 คน 
  - ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี จัดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคสเปียน 
โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 53 คน 
  - ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา จัดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องล าตะคอง
1-2 โรงแรมแคนทารีโคราช จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 55 คน 
  - ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จัดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดิเอมเพรส 
พรีเมียร์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 55 คน 

 โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดี
ล้มละลายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี ซึ่งมีผู้
เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชน เข้าร่วมจ านวน 240 คน โดยผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากรกรมบังคับคดี ประกอบด้วย หัวข้อ การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การบังคับคดีล้มละลาย การบังคับคดีแพ่ง และการจ าน า จ านอง ขายฝาก 
และกฎหมายที่ควรรู้ในชีวิตประจ าวัน ซ่ึงการจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี 
กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย และการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ โดยเฉพาะธุรกิจ
ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกฎหมายในชีวิตประจ าวันให้กับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และประชาชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่
ถูกต้อง และเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และเข้าใจอันดีระหว่างกรมบังคับคดีกับประชาชน ตลอดจนเป็น
การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกรมบังคับคดีต่อไป 
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5.4 การเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและการลดความเหลื่อมล้ า 
ในการเข้าถึงบริการของประชาชน  

  รัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการให้ความส าคัญในการประชาสัมพันธ์ และการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน              
และเป็นการติดอาวุธทางปัญญา ป้องกันไม่ให้เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้างการรับรู้เพ่ือลดความเลื่อมล้ าของสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบังคับคดีจัดโครงการ
เสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนรวมจ านวน 33,695 คน ประกอบด้วย 

 การให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายในชีวิตประจ าวันแก่กลุ่มประชาชน 
  โดยจัดอบรมเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกฎหมายด้านการบังคับคดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน เช่น การกู้ยืมเงิน การค้ าประกัน จ าน า จ านอง ขายฝาก วางทรัพย์ ให้กับประชาชนทั่วประเทศ 
รวมจ านวน 20,603 คน ดังนี้ 

  การลงพื้นที่บริการให้ความรู้และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) ระหว่างวันที่ 26 - 28 
ธันวาคม 2562 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจทางกฎหมายที่จ าเป็น ได้แก่ การกู้ยืมเงิน การค้ าประกัน จ าน า 
จ านอง ขายฝาก วางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และให้ค าปรึกษากฎหมาย ตามโครงการมอบ
ของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน  โดยได้แจกเอกสารแผ่นพับคู่มือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถุงผ้ากรมบังคับคดี
ร่วมลดโลกร้อน ให้กับพ่ีน้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิล าเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ส าหรับ 
ในส่วนภูมิภาค ส านักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมจุดให้บริการลดอุบัติเหตุ และจุดบริการ
ประชาชนในการอ านวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ประชาชน 

  โครงการบังคับคดีสัญจรเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและ
กฎหมายในชีวิตประจ าวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนเมษายน 2563 ส านักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา จัดกิจกรรม
จ านวน 111 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.36 ของแผนการลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 9,922 คน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 6,450 คนคิดเป็นร้อยละ 153.83 

  โครงการบังคับคดีสัญจร เสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
และกฎหมายด้านการบังคับคดี ในการลงพ้ืนที่ให้ความรู้กับประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย เครือข่ายบังคับคดีและ
วิทยากรตัวคูณ ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) และ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 จัดโครงการจ านวน 116 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมจ านวน  9,211 คน 
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 6,720 คน คิดเป็นร้อยละ 37.06 

  โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยแก่ เกษตรกร 
และประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย ป้องกันการถูก 
เอารัดเอาเปรียบและป้องกันมิให้สูญเสียทรัพย์สินของตนเอง ในกรณีที่หากต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีความ 
หรือเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จ าเป็น ค้ าประกัน จ าน า จ านอง ขาย
ฝาก กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จัดโครงการจ านวน 27 รุ่น 
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1,470 คน  
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 การให้ความรู้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน   
     เพ่ือให้การสนับสนุนโรงเรียนในฐานะสถาบันหลักสถาบันแรกที่ใกล้ชิดเด็กและเยาวชน 
ซึ่งจะเติบโตเป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคต โดยการปลูกฝัง บ่มเพาะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนในวัยเรียนให้เป็น “คนดี” ควบคู่กับการเป็น “คนเก่ง” ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและภูมิคุ้มกัน 
รู้เท่าทันในการป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ เพ่ือมิให้ตนเองตกเป็นเหยื่อหรือต้องตกเป็นผู้กระท าผิด และสามารถ
ด ารงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมจ านวน 11,606 คน ดังนี้ 

 โครงการโรงเรียนวิตามินสมองกรมบังคับคดี ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรม
อุปถัมภ์ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี รับผิดชอบโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
๑๒๕ โรงเรียนทั่วประเทศ แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 28 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๗๙ โรงเรียน และ
ระดับอาชีวศึกษา ๑๘ โรงเรียน โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรม 
ในรูปแบบการบรรยายเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายทั่วไปเช่น สัญญาต่างๆ จ าน า 
จ านองค้ าประกัน การกู้ยืม และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ผ่ านสื่อ Infographics การใช้สื่อมีเดีย 
กิจกรรมสันทนาการ ส่งเสริมความรู้ เช่น เกมส์การตอบปัญหากฎหมาย การให้ความส าคัญในการสร้าง
จิตส านึกและวินัยในตนเอง เช่น การออม การเคารพกฎจราจร การลดภาวะโลกร้อน มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด ๑๑,๖๐๖ คน ระดับประถมศึกษาจ านวน ๒๖ โรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๒,๒๒๕ คน 
ระดับมัธยมศึกษาจ านวน ๗๓ โรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๗,๘๘๐ คน และระดับอาชีวศึกษาจ านวน 
๑๕ โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑,๕๐๑ คน  

 การให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินและวินัยทางการเงิน  โดยให้ความรู้แก่กลุ่มลูกหนี้ 
ทีผ่่านการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1,486 คน ดังนี้ 

   โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
วางแผนการเงินและวินัยทางการเงิน และเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันด้านการบริหารจัดการเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ลูกหนี้ที่ผ่านการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและวินัยทางการเงิน 
เทคนิคการออมเงิน และกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน  จัดโครงการจ านวน 27 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1,486 คน 
 

5.5 การด าเนินงานด้านต่างประเทศ 
 กรมบังคับคดีด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยให้ความส าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกฎหมาย
และเศรษฐกิจ ได้สนับสนุนให้มีการประชุมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในทุกมิติเพ่ือให้เอ้ือต่อการประกอบ
ธุรกิจของภาคเอกชน อันจะส่งผลดีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผลการการเข้าร่วมประชุม 
4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 

 กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
แห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) คณะท างาน 1 ว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย สมัยที่ 33 
โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 กรมบังคับคดี เข้าร่วมการประชุมคณะท างาน 1 ว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดย่อม และรายย่อย สมัยที่ 33 (33rd UNCITRAL Working Group I: Micro, Small and Medium-
sized Enterprises) ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 
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ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม Vienna International Centre กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือหารือเก่ียวกับร่างแนวทางการออกกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรธุรกิจประเภทจ ากัดความ
รับผิด (Draft Legislative Guide on an UNCITRAL Limited Liability Organization) เพ่ือรองรับการ
จัดตั้งองค์กรธุรกิจประเภทจ ากัดความรับผิด โดยการลดความเสี่ยงในการท าธุรกิจขององค์กรดังกล่าวผ่านการ
แยกทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ประกอบการออกจากทรัพย์สินขององค์กรธุรกิจ ซึ่งร่างแนวทางการออกกฎหมาย
ดังกล่าว มีหลักการที่สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียว พ.ศ. .... ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเพียงคนเดียวอันเป็นการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลในการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกล าง                 
และขนาดย่อมเข้าสู่ระบบเพ่ือจะได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐจัดให้อีกด้วย 

 กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่ง
สหประชาชาติ (UNCITRAL) คณะท างาน 6 ว่าด้วยการขายเรือโดยกระบวนการทางศาล (Judicial Sale 
of Ships) สมัยท่ี 36 โดยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กรมบังคับคดี เข้าร่วมการประชุมคณะท างาน 6 
ว่าด้วยการขายเรือโดยกระบวนการทางศาล (Judicial Sale of Ships) สมัยที่ 36 (36th UNCITRAL Working 
Group VI: Judicial Sale of Ships) ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 
22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุม Vienna International Centre กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
การประชุมในครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาร่างแนวทางการออกกฎหมายว่าด้วยการขายเรือโดย
กระบวนการทางศาล (Draft Instrument on the Judicial sale of Ships: Annotated First Revision of 
the Beijing Draft) ในประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 1) ค าพิพากษาของศาลภายในและศาล
ต่างประเทศ 2) การปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลและการบังคับคดี และ 3) ทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษกล่าวคือ 
เรือเดินทะเล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และประเทศไทย ในการติดตามความ
คืบหน้าของการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่ง ในกรอบการยอมรับและบังคับตามค าพิพ ากษาศาล
ต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวกับมิติระหว่างประเทศของการขายเรือโดยกระบวนการทางศาล อันเป็น
ประเด็นที่มีความส าคัญสืบเนื่องจากการขนส่งทางทะเลและทางเรือมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีส่วน
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลก ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและมาตรการในการพัฒนา
กฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วย 

 กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่ง
สหประชาชาติ (UNCITRAL)คณะท างาน 5 ว่าด้วยกฎหมายล้มละลาย (Working Group V : 
Insolvency Law) สมัยที่ 56 โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 กรมบังคับคดี เข้าร่วมการประชุม
คณะท างาน 5 ว่าด้วยกฎหมายล้มละลาย (Working Group V Insolvency Law) สมัยที่ 56 ของ
คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission on 
International Trade Law UNCITRAL) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐออสเตรีย 
ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือเกี่ยวกับข้อแนะน าต่างๆ ตามที่ปรากฏใน Legislative Guide on 
Insolvency Law 2004 โดยจะมีการพิจารณาปรับเข้ากับการด าเนินคดีล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 
MSEs ซึ่งที่ประชุมได้มีมติพิจารณา ในหัวข้อ ข้อแนะน าในการด าเนินคดีล้มละลายแบบรวบรัด 
(recommendations on a simplified insolvency regime) เป็นหัวข้อแรกในการประชุมดังกล่าว 
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 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปีของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ 
(UIHJ) ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยเมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2562 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปีของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ 
(UIHJ) ในฐานะสมาชิกถาวรของเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ณ อาคาร Espace Niemeyer กรุงปารีส 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทางคณะกรรมการบริหารฯ ได้มีมติเห็นชอบในที่ประชุมในการแต่งตั้งกรรมการบริหาร 
คนใหม่คือ Mr. Dmitry Aristov อธิบดีส านักงานบังคับคดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหารฯ การประชุมครั้งนี้ทางสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รายงานกิจกรรมส าคัญต่าง ๆที่ได้เข้าร่วม
ในปี 2562 และมีหัวข้อที่เป็นประเด็นน่าสนใจ ได้แก่ ปัญหาของเจ้าพนักงานบังคับคดีกับการช่วยเหลือของ
เจ้าพนักงานต ารวจ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในบังคับคดีโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการแก้ไข
ประมวลกฎหมายบังคับคดีโลกเพ่ือให้สอดคล้องกับการบังคับคดีทรัพย์สินดิจิทัล มูลค่าทรัพย์สินดิจิทัลกับสื่อ
สังคมออนไลน์ (social media) และที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 
“มาตรฐานทางวิชาชีพ จริยธรรมและการด าเนินการทางวินัยของเจ้าพนักงานบังคับคดี ” เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพของเจ้าพนักงานบังคับคดี ต่อไป 

 โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)  
 กรมบังคับคดีได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการเติบโตของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ระบบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ (best practices) เพ่ือพัฒนา
ความร่วมมือเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน รวมถึงหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี
แพ่งและคดลี้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาระบบการบังคับคดีของ
ประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้อันดับในรายงานการวิจัยเรื่อง Ease of Doing Business ของประเทศไทยดีขึ้น  
โดยกรมบังคับคดีได้ด าเนินการจัดประชุมระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) มาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2563 กรมบังคับคดีงดการจัดโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส             
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ขยายวงกว้าง ประกอบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรในโครงการดังกล่าวนี้ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงถูกโอนคืนไป
จัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563  
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5.6 การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบังคับคดีได้ด าเนินการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
และลดความเหลื่อมล้ าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพ่ือด าเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้  2. กิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และ 3. กิจกรรมขายทอดตลาดบ้านมือสอง 
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1,155 ราย สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 11.05 (เป้าหมายจ านวน 
1,040ราย)  รายละเอียด ดังนี้ 

 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ โดยเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับคู่ความ ประชาชนทั่วไป 
ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด าเนินการใน 4 จังหวัด ได้แก่ ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดสงขลา ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส และส านักงานบังคับคดี
จังหวัดปัตตานี รวมมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 600 คน สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 7.14(เป้าหมายจ านวน 560 ราย) 

 กิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีและ
จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมฯ จ านวน 555 ราย สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 15.62 (เป้าหมายจ านวน 480 ราย) 

 กิจกรรมขายทอดตลาดบ้ านมือสองส าหรับผู้ มี รายได้น้ อยใน 3 จั งหวัดชายแดนใต้ 
ในพ้ืนที่จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมขายทอดตลาดฯ จ านวน 197 ราย 
ประกอบด้วย ประชาชน คู่ความ สถาบันการเงิน ผู้เกี่ยวข้องในคดี และผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยสามารถขายได้ จ านวน 12 คดี ราคาประเมิน 4 ,988,140 บาท ราคาขายได้จ านวน 
3,907,000 บาท ราคาขายได้คิดเป็นร้อยละ 78.33 ของราคาประเมิน 
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5.7 การปฏิรูประบบราชการ 
 กรมบังคับคดีด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 

258 ที่ให้มีการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
และระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ    
โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 การปฏิรูปการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ: การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ตามโครงการปรับบทบาทและรูปแบบการให้บริการ (Business Model) ของกรมบังคับคดีจากผู้ปฏิบัติงาน 
(Operator) เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) ตามที่สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ
การด าเนินงานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญ               
แห่งราชอาณาจักรไทย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นั้น กรมบังคับคดีได้ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
โดยในระยะที่ 1 กรมบังคับคดีได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  - การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยกรมบังคับคดี
ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) 
หมวด 5/1 เริ่มจากส่วนที่ 5 เรื่องการก ากับดูแล โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 กระทรวงยุติธรรมเสนอ           
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) ให้ส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแล้วซึ่งได้มีการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ 
นร 0503/4526 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 แจ้งค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
ที่มีค าสั่งให้กระทรวงยุติธรรมรับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เอกชน) ไปพิจารณาร่วมกับส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน
อัยการสูงสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ในประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอ
ความเห็นและข้อสังเกตมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ 
โดยเฉพาะความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่าสมควรจะต้องมีการตราเป็นกฎหมายเฉพาะ
อีกฉบับหนึ่งแทนการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 หรือไม่และเห็นควรให้กระทรวงยุติธรรม
พิจารณาทบทวนหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยคณะท างานปรับปรุงกฎหมายฯ ของกรมบังคับคดี 
ได้ประชุมพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
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5.8 การให้บริการรูปแบบใหม ่
 การบังคับคดีล้มละลายแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Solution) กรมบังคับคดี

ได้ยกระดับการให้บริการในส่วนการบังคับคดีล้มละลายด้วยรูปแบบการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Solution) ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 โดยกองบังคับคดีล้มละลาย 1 เป็นหน่วยงานน าร่อง และตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2563 มีหน่วยงานให้บริการเพ่ิมเติม คือ กองบังคับคดีล้มละลาย 5 ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการ 
ณ จุดเดียว ทั้งการติดต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และงานการเงินและบัญชี ส าหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองบังคับคดีล้มละลาย 1 และ กองบังคับคดีล้มละลาย 5 สามารถติดต่อด้านการเงินและบัญชี ณ หน่วยงาน
ดังกล่าว ซึ่งให้บริการด้านการเงินและบัญชีในคดีล้มละลาย ได้แก่  
   (1) การวางเงินในคดีล้มละลาย เช่น การวางเงินประกันค่าใช้จ่ายของเจ้าหนี้ผู้เป็น
โจทก์การวางช าระเงินตามค าขอประนอมหนี้ การวางเงินค่าธรรมเนียมในคดีล้มละลาย การวางช าระเงิน 
ค่าซื้อทรัพย์ เป็นต้น 
   (2) การรับ -จ่ายเงินในคดีล้มละลาย เช่น การรับเงินส่วนแบ่งหรือเงินส่วนได้ในคดี 
การจ่ายค่าเลี้ยงชีพ เป็นต้น  
   (3) การตรวจรับรองบัญชี  
   (4) การบริการด้านการเงินและบัญชีที่เกี่ยวกับคดีล้มละลาย เช่น การค านวณภาระหนี้ 
เป็นต้น 
   โดยผลการด าเนินงานสามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานประเภทต่างๆ ของงาน
การเงินและบัญชี 

5.9 การจัดตั้งส านักงานบังคับทางปกครอง 
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 136 ตอนที่ 69 ก หน้า 115 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลใช้ยังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน 
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  
  มาตรา 8 ก าหนดให้กรมบังคับคดี ร่วมกับ ก.พ.ร. ก.พ. ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงสร้างกรมบังคับคดี กรอบอัตราก าลัง งบประมาณ เพ่ือรองรับภารกิจภายใน 60 วัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ  
  โดยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กรมบังคับคดี จัดตั้งส านักงานบังคับทางปกครอง                
เพ่ือบังคับตามค าสั่งทางปกครองให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดี มีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สิน จ าหน่ายทรัพย์สิน และอายัดทรัพย์สิน เพ่ือบังคับให้เป็นไปตามค าสั่ง             
ทางปกครองที่ศาลออกหมายบังคับคดีก าหนดให้ช าระเงิน ในส่วนการบังคับทางปกครอง เมื่อศาลออกหมาย
บังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งทางปกครองจะต้องด าเนินการ             
สืบทรัพย์แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามหมายบังคับคดี หน่วยงานของรัฐ สามารถด าเนินการตั้งเรื่องบังคับทางปกครองได้ 
ณ ส านักงานบังคับทางปกครอง กรมบังคับคดี และส านักงานบังคับคดีจังหวัดและสาขาท่ัวประเทศ  
  ปัจจุบันกรมบังคับคดีขอรับการจัดสรรอัตราก าลังเพ่ือรองรับภารกิจตามมาตรการบังคับ              
ทางปกครอง โดยกรมบังคับคดีขออัตราก าลังเพ่ิมใหม่เพ่ือรองรับภารกิจที่จะได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ คือ 
มาตรการบังคับทางปกครอง จ านวน 373 อัตรา เป็นข้าราชการ จ านวน 255 อัตรา พนักงานราชการจ านวน  
118 อัตรา แบ่งเป็นอัตราก าลังในภารกิจหลักจ านวน 363 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการจ านวน 245 อัตรา 
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พนักงานราชการจ านวน 118 อัตรา อัตราก าลังในภารกิจสนับสนุนจ านวน 10 อัตรา เป็นข้าราชการทั้ง 10 
อัตรา โดยกรมบังคับคดีได้ก าหนดจ านวนอัตราก าลังเพ่ือรองรับภารกิจมาตรการบังคับทางปกครอง ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค โดยอัตราก าลังที่รับผิดชอบคดีทางปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 อัตรา 
อัตราก าลังที่รับผิดชอบคดีทางปกครองในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด รวม 111 ส านักงาน (ตามการเปิดท าการของ
ศาลจังหวัด) โดยจะจัดสรรอัตราก าลังขั้นต่ าในต าแหน่งที่จ าเป็นส านักงานละ 3 อัตรา รวมทั้งสิ้น 333 อัตรา 
ประกอบด้วย ข้าราชการต าแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน 111 อัตรา และต าแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชีระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน 111 อัตรา และพนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 111 อัตรา 
  การขอรับจัดสรรอัตราก าลังเพ่ิมเติมดังกล่าว อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมให้ความเห็นชอบและ
ส่งให้ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมในคณะกรรมการก าหนดนโยบายและเป้าหมายก าลังคน
ภาครัฐ (คปร.) เพ่ือพิจารณาเสนอคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) 
พิจารณาอนุมัติ  ซึ่ง คปร. ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้วและให้ส านักงาน ก.พ. น ากลับ
มาทบทวนการในเรื่องอัตราก าลัง แล้วเสนอ คปร. อีกครั้งหนึ่ง  (ปัจจุบันอยู่ระหว่างส านักงาน ก.พ. ด าเนินการ 
  ทั้งนี้ผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 มีจ านวนหมาย
บังคับคดีลงรับ 9 คดี เพิกถอน 1 คดี และมีการตั้งเรื่องและด าเนินการบังคับคดี จ านวน 3 เรื่อง โดยมี
หน่วยงาน/บุคคล ขอเข้ารับค าปรึกษาการบังคับทางปกครอง จ านวน 42 ราย โดยส่วนมากได้ขอรับ
ค าปรึกษาด้านหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกหมายบังคับคดี ขั้นตอนการบังคับคดีตามค าสั่งทางปกครอง 
และสอบถามเกี่ยวกับการยึด อายัด ตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตลอดจน
วิธีการยึดทรัพย์ การขายทอดตลาด และวิธีการสืบหาทรัพย์ 
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5.10 มาตรการเร่งด่วนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับมาตรการ
เร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งเร่งด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยด่วน กรมบังคับคดี 
ได้ด าเนินการเพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนี้ 
 
 

  ประกอบด้วยการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่เหลือจ่ายจากสัญญาแล้ว จากแผนงานพ้ืนฐาน งบลงทุนจ านวน 4 รายการ รวมวงเงิน 
4,605,018 บาท เพื่อด าเนินการน าเงินเหลือจ่ายมาใช้ตามมาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยกรมบังคับคดี
ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน และการคัดกรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ 
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดี ทั้งการจัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ในการให้บริการ 
ในจุดบริการของหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค การจัดจ้างฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
  

  กรมบังคับคดีแต่งตั้งคณะท างานบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว               
ในกรณีมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค หรือมีปัญหาขัดข้องและมีความจ าเป็นเร่งด่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

  กรมบังคับคดีได้ออกแนวทางมาตรการป้องกัน แนวทางปฏิบัติ การควบคุม เฝ้าระวัง 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกรมบังคับคดี ดังนี้ 

  ด้านการบังคับคดีแพ่ง 
  1. เรื่องมาตรการป้องกัน เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ในการจัดมหกรรมขายทอดตลาด โดยแจ้งผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัด ที่จัดมหกรรมขายทอดตลาด 
พิจารณาตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือมีหนังสือรายงานศาล ขอให้มีค าสั่งงดการขาย
ทอดตลาด เฉพาะนัดที่มีการจัดมหกรรมขายทอดตลาด 
  2. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)          
ในการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และโครงการในความรับผิดชอบของศูนย์ไกล่เกลี่ย โดยแจ้งศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท และผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดที่จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือจัดโครงการ
พิจารณาตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือรายงานขออนุญาตอธิบดีกรมบังคับคดียกเลิกหรือ
เลื่อนการจัดกิจกรรม 
  3. เรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยกรมบังคับคดีก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้แก ่

1. ด้านการเงินและงบประมาณ 

2. ด้านการประชุมคณะกรรมการ 

3. มาตรการป้องกัน แนวทางปฏิบัติ การควบคุม 



  

 
 

48 

   (1) การชะลอการตั้งเรื่องบังคับคดีของเจ้าหนี้  กรมบังคับคดีได้หารือสถาบันการเงินและ
ภาคเอกชนซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ก าหนดแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา              
ชั้นบังคับคดี ดังนี้ 
             - กรณีที่ยังไม่มีการตั้งเรื่องบังคับคดีหรือยังไม่มีการยึด เจ้าหนี้จะชะลอการด าเนินการยึด
ทรัพย์ไว้ก่อนเป็นระยะเวลา 3 เดือน เว้นแต่กรณีที่การบังคับคดีใกล้พ้นระยะเวลาการบังคับคดี  10 ป ี
หรือทรัพย์สืบพบที่เกรงว่าจะจ าหน่ายจ่ายโอน ยังคงต้องด าเนินการบังคับคดีไปตามปกติ 
             - กรณีคดีที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี /ขายทอดตลาด เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเปิดโอกาส 
ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเข้ามาเจรจากับเจ้าหนี้เป็นรายคดีไป ซึ่งหากการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นผลส าเร็จ เจ้าหนี้ก็จะงดการ
บังคับคดี/งดการขายตลาดต่อไป 
   โดยมีเจ้าหนี้ที่แถลงร่วมด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างตน้ ดังนี้ 

 สมาคมธนาคารไทย จ านวน 15 ธนาคาร ประกอบด้วย 
    - ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
    - ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
    - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
    - ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
    - ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
    - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
    - ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
    - ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
    - ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ ากัด (มหาชน) 
    - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
    - ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
    - ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
    - ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
    - ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
    - ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 ธนาคารออมสิน 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 บริษทั บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด 
 บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน)    
 บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จ ากัด 
 บริษัท เจ ฟินเทค จ ากัด 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
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   (2) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดออกไปด าเนินการบังคับคดีนอกสถานที่ท าการ 
ทุกประเภทเว้นแต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือกรณีฉุกเฉินตามค าสั่งศาล 
   (3) กรณีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุขอตั้งเรื่องบังคับคดี 
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งขอความร่วมมือให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเลื่อนการตั้งเรื่องบังคับคดีออกไปก่อน  
   (4) ในคดีที่มีก าหนดขายทอดตลาดในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2563 ให้ส านักงานบังคับคดีรายงานศาลเพ่ือขอให้มีค าสั่งอนุญาตให้งดการขายทอดตลาดในช่วงเวลา
ดังกล่าวไว้ หากศาลไม่มีค าสั่งอนุญาตตามที่ขอ ให้รายงานอธิบดีกรมบังคับคดีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   โดยผลจากการด าเนินการในส่วนของการตั้งเรื่องการบังคับคดี และการงดการขาย
ทอดตลาด ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ดังนี ้
    1. การชะลอการตั้งเรื่องบังคับคดีของเจ้าหนี้ เทียบกับผลเฉลี่ยการตั้งเรื่อง
บังคับคดีในช่วง 6 เดือนก่อนก าหนดแนวทาง (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) โดยในช่วง 6 เดือนก่อนก าหนด
แนวทางมีการตั้งเรื่องบังคับคดีเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 19,861 เรื่อง โดยเป็นการตั้งเรื่องในส านวนการยึด 
จ านวน 9,742 เรื่อง ส านวนการอายัด จ านวน 9,860 เรื่อง และส านวนการขับไล-่รื้อถอน จ านวน 259 เรื่อง   
           - เดือนเมษายน 2563 มีการตั้งเรื่องบังคับคดีจ านวน 3,692 เรื่อง                
โดยเป็นการตั้งเรื่องในส านวนการยึด จ านวน 2,236 เรื่อง ส านวนการอายัด จ านวน 1,375 เรื่อง และส านวนการ             
ขับไล่ - รื้อถอน จ านวน 81 เรื่อง เมื่อเทียบกับผลเฉลี่ยการตั้งเรื่องบังคับคดีในช่วง 6 เดือนก่อนก าหนดแนวทาง 
พบว่า เดือนเมษายน 2563 มีการตั้งเรื่องบังคับคดีลดลง จ านวน 16,169 เรื่อง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 81.41 
ของจ านวนการตั้งเรื่องบังคับคดีเฉลี่ยต่อเดือน 
           - เดือนพฤษภาคม 2563 มีการตั้งเรื่องบังคับคดีจ านวน 6,432 เรื่อง            
โดยเป็นการตั้งเรื่องในส านวนการยึด จ านวน 3,956 เรื่อง ส านวนการอายัด จ านวน 2,321 เรื่อง และส านวนการ             
ขับไล่ - รื้อถอน จ านวน 155 เรื่อง เมื่อเทียบกับผลเฉลี่ยการตั้งเรื่องบังคับคดีในช่วง 6 เดือนก่อนก าหนดแนวทาง 
พบว่า เดือนพฤษภาคม 2563 มีการตั้งเรื่องบังคับคดีลดลง จ านวน 13,429 เรื่อง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 67.62 
ของจ านวนการตั้งเรื่องบังคับคดีเฉลี่ยต่อเดือน 
        - เดือนมิถุนายน 2563 มีการตั้งเรื่องบังคับคดีจ านวน 14,516 เรื่อง            
โดยเป็นการตั้งเรื่องในส านวนการยึด จ านวน 7,325 เรื่อง ส านวนการอายัด จ านวน 6,934 เรื่อง และส านวนการ          
ขับไล่ - รื้อถอน จ านวน 257 เรื่อง เมื่อเทียบกับผลเฉลี่ยการตั้งเรื่องบังคับคดีในช่วง 6 เดือนก่อนก าหนดแนวทาง 
พบว่า เดือนมิถุนายน 2563 มีการตั้งเรื่องบังคับคดีลดลง จ านวน 5,345 เรื่อง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 26.91            
ของจ านวนการตั้งเรื่องบังคับคดีเฉลี่ยต่อเดือน  
    2. การงดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของกรมบังคับคดีเป็นภารกิจที่มีประชาชนสนใจเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด              
ดังนั้น เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมบังคับคดีได้รายงานศาล
เพ่ือขอให้มีค าสั่งอนุญาตให้งดการขายทอดตลาดในคดีที่มีก าหนดขายทอดตลาดในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 มีจ านวนคดีที่งด
การขายทอดตลาดจ านวน 34 ,704 คดี มีรายการทรัพย์จ านวน 39 ,336 รายการ ราคาประเมิน 
77,939,247,959.13 บาท  
  4. เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเรื่องมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 
3 เดือน นับว่าเป็นสวัสดิการที่ภาครัฐจัดสรรให้ผู้ได้รับผลกระทบ เพ่ือเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายอันถือเป็นเบี้ยเลี้ยงชีพ ซึ่งกฎหมาย (มติคณะรัฐมนตรี) ก าหนดไว้ ซึ่งตามประมวลกฎหมาย 
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วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 302 (1) ก าหนดให้เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่มี
ลักษณะเป็นเบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายก าหนดไว้ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ดังนั้น เงินช่วยเหลือเดือนละ 
5000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามมาตรการข้างต้นจึงเป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
  5. เรื่องแนวทางการปฏิบัติการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6 ปรับเปลี่ยนเวลาการจ่ายบัตรคิว
เพ่ือด าเนินการรับตั้งเรื่องการบังคับคดี ขอรับเงิน/วางเงิน และค าร้อง/ค าแถลงทุกประเภทโดยก าหนดให้จ่าย
บัตรคิวตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 นาฬิกา เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นให้เป็นดุลพินิจของผู้อ านวยการส านักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานครแต่ละแห่ง 
  6. กรมบังคับคดีเปิดให้บริการระบบยื่นค าร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางระบบทรอนิกส์ทางเว็บไซต์
กรมบังคับคดี www.led.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยระบบจะแจ้งผลวันนัดผ่านทางอีเมล
ที่ลูกหนี้แจ้งไว้ และวันเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านทางอีเมล โดยลูกหนี้ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง 
  ด้านการบังคับคดีล้มละลาย 
  1. เรื่องแนวปฏิบัติในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของลูกหนี้ในระหว่างการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในกรณีลูกหนี้ในคดีล้มละลายขออนุญาตเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เดินทางไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 มาตรา 67(3) เฉพาะการขอ
อนุญาตเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ด าเนินการ 
ดังนี้ ขอความร่วมมือจากลูกหนี้ให้งดเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อหากลูกหนี้
ยืนยันว่ามีความจ าเป็นก็ให้อนุญาตตามค าร้องได้ กรณีที่อนุญาต ให้แจ้งต่อลูกหนี้ว่า เมื่อลูกหนี้เดินทางกลับ
มาแล้วให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วยวิธีทางโทรศัพท์หรือส่งเป็นเอกสารหนังสือ หรือค าร้องทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือโทรสารพร้อมส่งหลักฐานประกอบ กรณีรายงานตัวทางโทรศัพท์ให้            
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จดรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบและเก็บเป็นหลักฐานในส านวนด้วย กรณีลูกหนี้
เดินทางกลับจากประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อรายใดมีนัดไต่สวนโดยเปิดเผย และรายงานตัว
แล้ว หากก าหนดนัดไต่สวนยังไม่พ้นระยะเวลา 14 วัน ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานศาลเพ่ือขอเลื่อน     
การไต่สวนออกไปจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 14 วัน 
  2. กรมบังคับคดีแถลงช่องทางการยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยการจัดช่องทางในการยื่นค าขอรับช าระหนี้
ส าหรับเจ้าหนี้ที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับช าระหนี้และกรมบังคับคดีโดยเจ้าหนี้สามารถยื่นค าขอรับช าระ
หนี้ภายในก าหนด 2 เดือน นับตั้งแต่วันประกาศโฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ณ ส านักงานบังคับคดี 
ทั่วประเทศ หากยื่นไม่ทันภายในก าหนดเวลาอาจท าค าขอโดยท าเป็นค าร้องยื่นต่อศาลล้มละลายกลาง หากศาล
เห็นว่า กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย และมีเหตุอันสมควรที่จะให้เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ศาลจะมีค าสั่งอนุญาต  
ให้เจ้าหนี้ยื่นขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
  3. เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา 2019 โดยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากเงิน
ดังกล่าวเป็นเงินที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบจึงถือเป็นเงินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถ
ก าหนดให้เป็นเงินเพ่ือใช้จ่ายเลี้ยงชีพจ าเลยและครอบครัว ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย 
พุทธศักราช 2483 ได้ ดังนั้นในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบและมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยรายได้เป็นจ าเลยในคดี
ล้มละลายจึงก าหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้ กรณีที่จ าเลยมาขอเปิดบัญชีเงินฝากเพ่ือรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว กรณีที่
จ าเลยมีบัญชีเงินฝากธนาคารแต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งอายัดไว้ หรือกรณีที่จ าเลยขอรับเงินผ่านบัญชี
เงินฝากธนาคารเดิมของจ าเลยไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีได้ ให้จ าเลยยื่นค าร้องตามแบบ ล.54 
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กรณีที่จ าเลยได้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ส านักงานบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น
พิจารณาสั่งด าเนินการตามแนวปฏิบัติได้โดยไม่ต้องสอบถามเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่วนกลาง เมื่อด าเนินการ
เสร็จแล้วให้รายงานเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่วนกลางทราบต่อไป  ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจสอบ 
หรือสอบถามจ าเลยว่าได้มาให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินแล้วหรือไม่ หากยังให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ จัดให้มีการสอบสวนในทันทีหรือก าหนดนัดให้มากับตัวในภายหลังในการยื่นค าร้องของจ าเลยและ
การหนังสืออนุญาตให้จ าเลยเปิดบัญชีนี้  จ าเลยสามารถดาวน์โหลดค าร้องจากหน้าเว็บไซต์กรมบังคับคดีและ
จัดส่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล : averageproperty@led.mail.go.th 
หรือทางโทรสาร 0 2887 5069  
  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ประสบปัญหาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563 
มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยรวมจ านวน 6,444 เรื่อง ทุนทรัพย์รวมจ านวน 4,391,752,320.87 บาท 
ไกล่เกลี่ยส าเร็จรวมจ านวน 5,911 เรื่อง ทุนทรัพย์รวมจ านวน 2,996,035,121.01 บาท คิดเป็นผลส าเร็จ
ร้อยละ 91.73 ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
  ด้านแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
  1. การเหลื่อมเวลาท างาน กรมบังคับคดีก าหนดเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดกรมบังคับคดีที่ปฏิบัติหน้าที่ในราชการบริหารส่วนกลาง เป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่ 1 ช่วงเวลาที่ 2 ช่วงเวลาที่ 3 
เวลาท างาน 07.30 – 15.30 น. 08.30 – 16.30 น. 09.30 – 17.30 น. 
พักกลางวัน 11.30 – 12.30 น. 12.00 – 13.00 น. 12.30 – 13.30 น. 

  โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครบตามช่วงเวลาท างานแล้ว ให้เดินทางกลับสถานที่พักทันที 
และให้ยกเลิกการรับประทานอาหารของผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรกลางวัน 
  2. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ในวันหยุดราชการ (เสาร์ – อาทิตย์) ให้ผู้อ านวยการกอง 
ผู้อ านวยการส านักงาน ในส่วนกลาง และหัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรง ก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด มาปฏิบัติงาน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเจ้าหน้าที่ในสังกัด และงดการปฏิบัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ในวันท าการ
ปกตจินกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
  3. การเข้ามาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในสถานที่ตั้งกรมบังคับคดีต้องตรวจวัด
อุณหภูมิของร่างกายตามจุดตรวจคัดกรองฯ ที่กรมบังคับคดีก าหนดก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในสถานที่ท าการ
ของหน่วยงานทุกครั้ง หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ จาม ให้หลีกเลี่ยงการเข้าภายในอาคารที่ท าการของหน่วยงาน 
และหากอาการไม่ดีข้ึนให้รีบไปพบแพทย์ในทันที 
  4. การสร้างระยะห่างทางสังคม งดการอบรม ประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีการรวมกัน
ของผู้คนเป็นจ านวนมากและให้น าระบบออนไลน์มาใช้แทน กรณีที่หลีกเลี่ยงการจัดอบรม หรือประชุมไม่ได้  
ให้จัดเก้าอ้ีของผู้เข้ารับการอบรมหรือประชุม ให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และการจัดเก้าอ้ีบริการ
ประชาชนให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยก าหนดจุดที่นั่งให้ชัดเจน 
  5. การปฏิบัติงานภายในที่พักของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส านักงาน และ
หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรง พิจารณาก าหนดบุคลากรและลักษณะงานในการปฏิบัติงานภายในที่พัก และจัดให้มี
บุคลากรมาปฏิบัติงานที่หน่วยงานตามความเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงานและราชการ 
รวมทั้งไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน โดยก าหนดเวลาการปฏิบัติงานปกติ คือ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
และก าหนดวันเวลาให้ปฏิบัติงานภายในที่พักได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น ให้ปฏิบัติราชการภายในที่
พักได้ทุกวัน วันเว้นวัน หรือไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ และให้ลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบ DPIS  
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  ภารกิจหลักของกรมบังคับคดีเป็นการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
เป็นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ด าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และ
อ านวยความสะดวกแก่คู่ความทุกฝ่ายในคดี รวมถึงประชาชนผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้นถึงความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลักส าคัญ และเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ LED - 
Thailand 4.0 ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามนโยบายการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เสริมสร้างความเชื่อมั่นของการบังคับคดี สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุน เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่งคั่ง ยั่งยืน จึงท าให้กรมบั งคับคดีเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐต้นแบบการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพ่ือน าไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ดังนั้น การน า
ความเห็นจากผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพของงานราชการและบริการประชาชน 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการปรับปรุงการให้บริการโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงได้มีการท าวิจัย 
"โครงการส ารวจความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3" โดยมอบหมายให้บริษัท ซูเปอร์โพล จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการตามโครงการนี้ เพ่ือให้การส ารวจ  
มีความเป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ มีความเป็นกลาง และปราศจากอคติ ในการส ารวจจึงต้องมี 
ผู้ประเมินอิสระจากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ด าเนินการ 
  ผลจากการส ารวจความเชื่อม่ันของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี
ต่อกระบวนการบังคับคดี พบว่า  

 ร้อยละ 90.2 มีความเชื่อม่ันต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม                       
   ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม ร้อยละ 88.2) 

ความเชื่อม่ันต่อกระบวนการบังคับคดีในแต่ละกระบวนการ พบว่า  
 ร้อยละ 89.7 มีความเชื่อม่ันต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง  
 ร้อยละ 87.0 มีความเชื่อม่ันต่อการกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์ 
 ร้อยละ 86.2 มีความเชื่อม่ันต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
 ร้อยละ 85.7 มีความเชื่อม่ันต่อกระบวนการวางทรัพย์ 
 ร้อยละ 85.6 มีความเชื่อม่ันต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 
 ร้อยละ 84.7 มีความเชื่อม่ันต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
 ร้อยละ 84.6 มีความเชื่อม่ันต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
 ร้อยละ 86.8 มีความพึงพอใจโดยรวมต่อกระบวนการบังคับคดี  

 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจความเชื่อมั่น 
ของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคบัคดี 
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1. กรมบังคับคดีเข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกส าเนาเอกสาร
ราชการ ภายในงาน “Digital Government Awards 2019” โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดมอบรางวัล
รัฐบาลดิจิทัล และรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกส าเนาเอกสารราชการ พร้อมกล่าว
ปาฐกถาพิเศษ "รัฐบาลดิจิทัล : กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ" ภายในงาน “Digital Government 
Awards 2019” จัดโดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งในปีนี้กรมบังคับคดีได้รับรางวัล
การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกส าเนาเอกสารราชการ โดยมีนางอรัญญา ทองน้ าตะโก              
อธิบดีกรมบังคับคดี เข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาลกรมบังคับคดี  

2. กรมบังคับคดีได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) 
โดยกรมบังคับคดีเป็น 1 ใน 7 องค์กรและเป็นหน่วยงานภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัล

องค์กรโปร่งใส จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ตามประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) 
ประจ าปี 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ส าหรับการได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรมบังคับคดีที่ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้                 
ซ่ึงด าเนนิการมาอย่างต่อเน่ือง โดยกรมบังคับคดีได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) 
มาต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ทั้งนี้ กรมบังคับคดียังคงมุ่งมั่นด าเนินการตามนโยบายด้านการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต แสดงถึงความ
โปร่งใส ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

3. กรมบังคับคดีได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ประกอบด้วย 

 3.1 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิด
ประชาชน (Open Governance) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 3.2 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์           
และการสื่อสาร เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพ            
การบริหารจัดการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวม                 
กับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การ เพ่ือน าพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยกรมบังคับคดีเป็น 1 ใน 10 
หน่วยงานที่ได้รับรางวัล และเป็น 1 ใน 2 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่รับรางวัลดังกล่าวนี้  

 3.3 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 กรมบังคับคดีเป็น 1 ใน 12 หน่วยงาน
ที่ได้รับรางวัล และเป็น 1 ใน 2 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่รับรางวัลดังกล่าวนี้ 

4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปี 2563 กรมบังคับคดีได้คะแนนภาพรวม 88.51 ระดับผลการประเมิน ระดับ A 

5. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ในการน าเสนอผลงาน 
“การน าส่งเงินอายัดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์” ในการประชุม  THAILAND QUALITY CONFEENCE & The 
21st  Symposium on TQM – Best Practice in Thailand 

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
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ปัญหาอุปสรรค 

1. ปริมาณงานด้านการบังคับคดีมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น 
2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้บุคลากรและประชาชน ผู้มารับบริการ 
ปรับตัวไม่ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี 
3. ประชาชนบางกลุ่มยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน กฎหมายทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและกฎหมายที่แก้ไขใหม่ 
4. การงดขายทอดตลาดทรัพย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 
แนวทางการแก้ไข 

1. น าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพ่ือช่วยลดกระบวนการการด าเนินงาน 
2. การให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีของกรมบังคับคดีแก่บุคลากรของกรมบังคับคดีและประชาชนผู้มารับบริการ 
3. การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน และกฎหมายด้านการบังคับคดีให้แก่ประชาชน 
4. หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คลี่คลาย เริ่มการขายทอดตลาด
ต้ังแตว่ันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และการขายทอดตลาดทุกวันเสาร์ รวมถึงจัดมหกรรมขายทอดตลาด
ในกลุ่มจังหวัด (Sandbox) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 


