
ยินดีต้อนรับ 
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กรมบังคับคดี 

กรมบังคับคดี 
Legal Execution Department 

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุมคชสาร 2 อาคารกรมบังคับคดี  



นายสมศักด์ิ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

     จากนี้ขอท าหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับชาติ
บ้านเมืองและประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
จะใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทุกอย่าง
ที่มีมาพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความยุติธรรมอย่าง
เสมอภาคในทุกชนชั้น 

       นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
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(นโยบายเร่งด่วน) 
1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 

3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน 
ของเศรษฐกิจโลก 

๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 

๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสรา้งความสงบสขุใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต้ 

10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดจิิทลัทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได้  

(นโยบายหลัก) 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  

2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ของประเทศและความสงบสุขของประเทศ  

4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
ในการแข่งขันของไทย  

6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค  

11. การปฏิรูปการบริหารจดัการภาครัฐ 

12. การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
และประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี  
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แผน 
ระยะที่ 1 

แผน 
ระยะท่ี 2 

แผน 
ระยะที่ 3 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับกรมบังคับคดี 
ด้านที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ด้านที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

แผนปฏิรูปประเทศที่สอดคล้องกับกรมบังคับคดี 
ด้านที่ 2 บริหารราชการแผ่นดิน ด้านที่ 3 กฎหมาย ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ ด้านที่ 4 กระบวนการยุติธรรม ด้านที่ 9 สังคม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ทั้งทางอาญาทางแพ่ง พาณิชย์และทางปกครอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเคารพสิทธิ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 อ านวยความยุติธรรมและลดความเหลือ่มล้ า  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างภาพลักษณ์

องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนประชารัฐ สู่ความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์กร Digital 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี  
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ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 ส านักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาท่ัวประเทศ 111 แห่ง 

ส านักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 3 

ส านักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 2 

ส านักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 4 

กองบังคับคดี 
ล้มละลาย 6 

กองบังคับคดี 
ล้มละลาย 5 

ส านักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 1 

กองฟ้ืนฟูกิจการ 
ของลูกหน้ี 

กองพัฒนาระบบการบังคับคดี
และประเมินราคาทรัพย์ 

กองบังคับคดี 
ล้มละลาย 1 

กองบังคับคดี 
ล้มละลาย 3 

กองบังคับคดี 
ล้มละลาย 2 

กองบังคับคดี 
ล้มละลาย 4 

ส านักงานเลขานุการกรม กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารการคลัง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สถาบันพัฒนาการบังคับคดี 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักบูรณาการและติดตามการด าเนินการตามประเด็นยุทธศ์าสตร์ และการปฏิรูปประเทศ 

• อธิบดีกรมบังคับคดี 
• รองอธิบดีกรมบังคับคดี 
• ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี 

• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง 
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย 
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี 

โครงสร้างของกรมบังคับคดี  
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ข้อมูล ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

ข้าราชการ 
1,067 คน 

ลูกจ้างประจ า 
196 คน 

พนักงานราชการ 
1,286 คน 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
และจ้างเหมาบริการ 

795 คน 

รวมอัตราก าลังทั้งหมด  3,344 คน 

อัตราก าลังของกรมบังคับคดี 
6 



ข้อมูล ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

งบบุคลากร 
69.46 % 

งบด าเนินงาน 
15.29 % 

งบลงทุน 
12.59 % 

งบรายจ่ายอื่น 
2.61 % 

งบอุดหนุน 
0.06 % ประเภท วงเงิน (บาท) 

1. งบบุคลากร 784,443,000 

2. งบด าเนินงาน 172,660,000 

3. งบลงทุน 142,176,200 

4. งบอุดหนุน 657,800 

5. งบรายจ่ายอื่น 29,436,300 

รวมท้ังสิ้น 1,129,373,300 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความคาดหวัง 
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ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 
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Case Management Excellence (บริหารจัดการคดี) 

LED 5 Excellence 

Organization Excellence (ยกระดับองค์กร) 

HR Excellence (เพ่ิมศักยภาพบุคลากร) 

Information Excellence (พัฒนาระบบฐานข้อมูล) 

IT Excellence (การพัฒนานวัตกรรมและระบบการท างาน) 

แผนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
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Function Base  

การผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบ 
“นโยบาย 2 เร่ง” 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  
“เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม” 

การสร้างเครือข่ายและการพัฒนามาตรฐาน 
การบริหารงานยุติธรรมทางแพ่งในเวทีระหว่างประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อม 
ในการอ านวยความยุติธรรม 

การพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

ภารกิจกรมบังคับคดี  
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ส านวนคดีแพ่ง เกิดและเสร็จ ปี พ.ศ. 2558 - 2562 
12 

138,327 117,917 
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ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
(ต.ค.61 -  ก.ค.62) 

คดีเกิด คดีเสร็จ หน่วย : เร่ือง 

ส าเร็จร้อยละ 98.10 

ส าเร็จร้อยละ 73.20 

ส าเร็จร้อยละ 76.86 

ส าเร็จร้อยละ 82.52 

ส าเร็จร้อยละ 78.86 



ส านวนคดีล้มละลาย เกิดและเสร็จ ปี พ.ศ. 2558 - 2562 
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19,217 19,987 
18,201 

28,238 

20,440 22,582 
21,349 22,265 
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ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
(ต.ค.61 -  ก.ค.62) 

คดีเกิด คดีเสร็จ หน่วย : เร่ือง 

ส าเร็จร้อยละ 117.41 
ส าเร็จร้อยละ 106.81 

ส าเร็จร้อยละ 122.33 

ส าเร็จร้อยละ 69.62 

ส าเร็จร้อยละ 82.57 



100,000 100,000 100,000 110,000 
130,000 99,793 107,728 

129,044 
147,011 138,464 
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ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
(ต.ค.61 - 15 ส.ค.62) 

เป้าหมาย ผลการผลักดันทรัพย์สิน 
หน่วย : ล้านบาท 

เปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ถึงปี พ.ศ. 2562 

สูงกว่าเป้าหมาย 

7.73 % 

สูงกว่าเป้าหมาย 

29.04% 

สูงกว่าเป้าหมาย 

33.62 % 
สูงกว่าเป้าหมาย 

6.51 % 

Function Base : การผลักดันทรัพย์สิน “นโยบาย 2 เร่ง” 
14 



มหกรรมขายทอดตลาด  
ณ กลุ่มจังหวัด Sandbox 
เมื่อช่วงเดือน ต.ค. 61 – ธ.ค. 61  

การขายทอดตลาด 
ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) 

ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - ปัจจุบัน 

มหกรรมขายทอดตลาด  
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

เมื่อช่วงเดือน ธ.ค. 61 – ก.พ. 62  

มหกรรมขายทอดตลาด  
กลุ่มจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
เมื่อวันท่ี 16 มี.ค. 62 

การขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e - Offering Auction) 
เมื่อช่วงเดือน ก.พ. 62 – เม.ย. 62  

และเดือน มิ.ย. 62 – ส.ค. 62 

มหกรรมขายทอดตลาด  
ณ งาน Money EXPO 2019 

เมื่อวันท่ี 19 พ.ค. 62 

มหกรรมขายทอดตลาด 
ร่วมกับสถาบันการเงิน 

(BAM) 
เมื่อช่วงเดือน มี.ค. 62 – พ.ค. 62 

ในพื้นที ่
- จังหวัดกรุงเทพฯ 
- จังหวัดสมุทรปราการ 
- จังหวัดปทุมธานี 

Function Base : การผลักดันทรัพย์สิน “นโยบาย 2 เร่ง” 
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การขายทอดตลาดท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อใช้อยู่อาศัย ส าหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการ 

เว้นอากรแสตมป์ – ลดเงินประกัน 
ผู้มีรายได้น้อยชื้อบ้านขายทอดตลาด 

ยกเว้นอากรแสตมป์ – ลดเงินหลักประกัน 
ผู้มีรายได้น้อยชื้อบ้านขายทอดตลาด 

โดยมีก าหนดขายทอดตลาด 

นัดที่ 1 วันเสาร์ท่ี 7 กันยายน 2562  

นัดที่ 2 วันเสาร์ท่ี 28 กันยายน 2562  

นัดที่ 3 วันเสาร์ท่ี 19 ตุลาคม 2562  

นัดที่ 4 วันเสาร์ท่ี 9 พฤศจิกายน 2562 

ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี  

สบก. 1 – 6 
สบจ. นนทบุรี 
สบจ. ปทุมธานี  
สบจ. ปทุมธานี  
สาขาธัญบุรี  

ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
ประกอบด้วย 
ทรัพย์ในพื้นที่ 

ราคาประเมินไม่เกิน 
500,000 บาท 

Function Base : การผลักดันทรัพย์สิน “นโยบาย 2 เร่ง”   
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รวมทรัพย์สินรอการขายทอดตลาด  
จ านวน 163,162 รายการ 

ราคาประเมินรวม 243,929 ล้านบาท 

53,168 รายการ 
ราคาประเมิน 99,172 ลบ. 

ที่ดินว่างเปล่า 

96,229 รายการ 
ราคาประเมิน 119,632 ลบ. 

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

13,765 รายการ 
ราคาประเมิน 25,125 ลบ. 

ห้องชุด 

ร้อยละ 
32.58 

ร้อยละ 
58.98 

ร้อยละ 
8.43 

ร้อยละของราคาประเมิน 

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

Function Base : มูลค่าทรัพย์สินรอการขายทอดตลาด 
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       Function Base : ทรัพย์สินรอการขายทอดตลาด 
18 

ศาลจังหวัดภูเก็ต 
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.4094 / 2559 
จ าเลย  บริษัทภูเก็ตโบทานิค การ์เด้น จ ากัด ท่ี 1 กับพวกรวม 9 คน 
ประเภททรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะทรัพย์เป็นรีสอร์ท 
ที่ดิน โฉนดเลขท่ี 1853 , 1991 และ 2461 
เนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 95.5 ตารางวา 
ที่ตั้งทรัพย์ ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ผู้ถือสิทธิครอบครอง  บริษัทภูเก็ตโบทานิค การ์เด้น จ ากัด 
ขายรวม 3 แปลง ราคาประเมินรวม 382,917,520 บาท 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 
วันที่ขาย - นัดที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2562  

- นัดที่ 2 วันที่ 17 ตุลาคม 2562  
- นัดที่ 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
- นัดที่ 4 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 



ศาลจังหวัดสมุทรปราการ 
คดีหมายเลขแดงที่ ย.00079 / 2553 
จ าเลย บริษัท เบสท์โอเชียนกอล์ฟ จ ากัด ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน 
ประเภททรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะทรัพย์เป็นสนามกอล์ฟ 
ที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 150 … และแปลงอื่นๆ รวม 26 แปลง 
เนื้อที่ 322 ไร่ 34 งาน 27 ตารางวา 
ที่ตั้งทรัพย์ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ผู้ถือสิทธิครอบครอง  บริษัท เบสท์โอเชียนกอล์ฟ จ ากัด 
ขายรวม 26 แปลง ราคาประเมินรวม 1,379,461,780 บาท 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 
วันที่ขาย - นัดที่ 3 วันที่ 4 กันยายน 2562 

- นัดที่ 4 วันที่ 25 กันยายน 2562 
 
 

       Function Base : ทรัพย์สินรอการขายทอดตลาด 
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       Function Base : ทรัพย์สินรอการขายทอดตลาด 
20 

ศาลแพ่ง 
คดีหมายเลขแดงที่ 57 / 2554 
จ าเลย  บริษัทโอเวอร์ทอพ จ ากัด 
ประเภททรัพย์ ที่ดินว่างเปล่า 
ที่ดิน โฉนดเลขท่ี 4774 และแปลงอื่นๆ รวม 133 แปลง 
เนื้อที่ 41 ไร่ 2 งาน 61.1 ตารางวา  
ที่ตั้งทรัพย์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพฯ 
ผู้ถือสิทธิครอบครอง  บริษัทโอเวอร์ทอพ จ ากัด 
ขายรวม 133 แปลง ราคาประเมินรวม 246,951,000 บาท 
ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4  
วันที่ขาย - นัดที่ 2 วันที่ 12 กันยายน 2562  

- นัดที่ 3 วันที่ 3 ตุลาคม 2562  
- นัดที่ 4 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 

 



กรณีข้อพิพาทสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น 
ศาลล้มละลายกลาง 
เลขคดีแดงท่ี ฟ.10/2558  
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด / ผู้ร้องขอ 

ค าสั่งศาล 
- 20 มีนาคม 2558 ศาลสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและตั้งผู้ท าแผนและตั้งสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เป็นผู้ท าแผน  
- 8 มิถุนายน 2558 เจ้ าหนี้ ยื่ นค าขอรับช าระหนี้  18,869 ราย เป็น เงิน 
23,014,898,293.34 บาท 
- 21 มกราคม 2559 ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนและตั้งสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยน 
คลองจั่น จ ากัด เป็นผู้บริหารแผน 
- ผู้บริหารแผนผิดนัดช าระหนี้ตามแผนแก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 - 11 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
1,279,660,201.45 บาท 

- ผู้บริหารแผนเสนอแนวทางในการแก้ไขเหตุผิดนัดการช าระหนี้ต่อคณะกรรมการ
เจ้าหนี้ด้วยการจะยื่นค าร้องขอแก้ไขแผนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
การด าเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามสาระส าคัญของแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัญหาการ
ขาดสภาพคล่อง รวมถึงผลการด าเนินกิจการของสหกรณ์ฯ ไปยังศาลล้มละลายกลาง
เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 Function Base : คดีส าคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชน 
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กรณีข้อพิพาทองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ศาลจังหวัดชัยภูมิ  
เลขคดีแดงท่ี พ.329/2553 ระหว่าง 
โจทก์  : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
จ าเลย : นายนิด ต่อทุน ท่ี1 กับพวก รวม ๓๑ คน  

ค าพิพากษา  
- 29 มกราคม 2562 ขับไล่จ าเลยที่ ๑ - ๒๙ และ ๓๑ ออกจากที่ดินพิพาท (สวนป่า
คอนสาร แปลงปลูกป่า ๒๕๒๒ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซ าผักหนาม อ าเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ) 
การด าเนินการบังคับคดี 
- ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศขับไล่จ าเลยพร้อมบริวาร และ
ประกาศก าหนดวันรื้อถอน ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
- ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว จัดไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท โจทก์ไม่มา จึงไม่สามารถท าการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีชี้แจง
กระบวนการบังคับคดีให้จ าเลยทราบ 
การให้ความช่วยเหลือ  
- เจ้าพนักงานบังคับคดีเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดและประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อยู่ระหว่างการหาทางช่วยเหลือต่อไป 

 Function Base : คดีส าคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชน 
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กรมบังคับคดีได้ด าเนินการ 
รองรับภารกิจการบังคับทางปกครอง ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมบังคบัคดี 
- ปรับโครงสร้างให้มีหน่วยงานระดับกองเพ่ือรองรับ
ภารกิจการบังคับทางปกครอง 1 กอง 
- ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างและน าส่ง กพร. กระทรวง 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เพ่ือน าเสนอส านักงาน 
กพร. ต่อไป 

ด้านกรอบอัตราก าลัง  

- ข้าราชการ 255 อัตรา  - พนักงานราชกา 118 อัตรา  

- รวม 373 อัตรา 

อ.กพ. กระทรวงเห็นชอบอยู่ระหว่าง กพ น าเข้าคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) 

Function Base : มาตรการบังคับทางปกครอง (ภารกิจเพ่ิม) 
23 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
● ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
● มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562) 
● มาตรา 8 ก าหนดให้กรมบังคับคดี ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง งบประมาณเพื่อรองรับภารกิจ

ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ พรบ. ใช้บังคับ (ครบก าหนด 26 กรกฎาคม 2562 ) 



      Function Base : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี “เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม” 
24 
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(ต.ค.61 - 15 ส.ค.62) 

เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ถึงปี พ.ศ. 2562 

หน่วย : เร่ือง 

ส าเร็จร้อยละ 84.40 

ส าเร็จร้อยละ 84.96 

ส าเร็จร้อยละ 91.13 
ส าเร็จร้อยละ 88.95 ส าเร็จร้อยละ 90.57 

      Function Base : เปรียบเทียบผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
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กรมบังคับคดีร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และเอกชน 

● กรมบังคับคดี ร่วมกับ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

เมื่อช่วงเดือน ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 

● กรมบังคับคดี ร่วมกับ 
สถาบันการเงินและบริษัทเอกชน 

● กรมบังคับคดี ร่วมกับ  
หน่วยงานภาครัฐ 

● กรมบังคับคดี ร่วมกับ 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

เมื่อช่วงเดือน ธ.ค. 61 – พ.ค. 62 

● มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
ในงาน Thailand Social Expo 2019 

เมื่อวันท่ี 5 - 7 กรกฎาคม 2562  

● กรมบังคับคดี ร่วมกับ 
ธนาคารออมสิน 

เมื่อช่วงเดือน ม.ค. 62 – พ.ค. 62 

● มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
ในงาน MONEY EXPO 2019 

เมื่อวันท่ี 16 – 19 พ.ค. 62 

      Function Base : มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
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การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน เมื่อวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562  

        Function Base : การสร้างเครือข่ายและการพัฒนามาตรฐานการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่งในเวทีระหว่างประเทศ 
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Application ค้นหาทรัพย์ที่มีการประกาศ
ขายทอดตลาของกรมบังคับคดีโดยสามารถ
ค้นหาได้จากสถานที่ตั้งทรัพย์ หรือเลขคดี
แดงซึ่งจะแสดงรายละเอียดภาพและสถาน
ที่ตั้งทรัพย์และวันที่ขายทรัพย์ 

Application  ค้นหาห้องชุดตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าที่กรมบังคับคดีได้ท าการ
ยึดไว้เพื่อน ามาขายทอดตลาด 

Application อ านวยความสะดวกในการ  
- ตรวจสอบข้อมูลอายัดเงินในคดี  
- ตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือ  
- เพิ่มความสะดวก ประหยัด รวดเร็ว 

Application ตรวจสอบข้อมูล 
- บุคคลที่อยู่ระหว่างการล้มละลาย  
- นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการล้มละลาย 
- เพิ่มความปลอดภัยในการท านิติกรรม 

Application รับ จองคิ วการบั งคั บคดี
ล่วงหน้าเพื่อให้บริการประชาชนสามารถ
ค้นหาส านวนที่ต้องการติดต่อและสามารถ
เลือกบริการที่ต้องการติดต่อและก าหนด
วันที่ที่ต้องการเข้าขอใช้บริการได้ 

Application ประชาชนสามารถรับชม
การถ่ายทอดสดการขายทอดตลาดของ
ส านักงานบังคับคดี25 จังหวัด 

      Function Base : การพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
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กรมบังคับคดี ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-memo) มุ่งไปสู่เป้าหมายองค์กรไร้กระดาษ 

 กรมบังคับคดี เริ่มใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-memo) เต็มรูปแบบ โดยระบบสามารถใช้งานได้อย่างไร้ปัญหา ซึ่งบุคลากร
กรมบังคับคดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรไร้กระดาษ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

      Function Base : การพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
29 



ภารกิจกรมบังคับคดี  
30 

Agenda Base  

การพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย 

การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ ตามกรอบการจัดอันดับ 

ความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (EoDB) 

การแก้ไขหนี้นอกระบบ 
อย่างบูรณาการและยั่งยืน 

การเสริมสร้างศักยภาพ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs 



ผลการประเมินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 26 ของโลก เป็นที่ 3 ของอาเซียน 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐  
การแก้ไขปัญหาการลม้ละลาย 

ตัวชี้วัดที่ ๙  
การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่กรมบังคับคดี 
ได้รับมอบหมาย 

พ.ศ. 2559 

อับดับท่ี 57 อับดับท่ี 51  อับดับท่ี 34  อับดับท่ี 35 

อับดับท่ี 49  อับดับท่ี 23  อับดับท่ี 26  อับดับท่ี 24 

+ 17 อันดับ + 6 อันดับ - 1 อันดับ 

 - 3 อันดับ + 26 อันดับ + 2 อันดับ 

คะแนน DTF 
67.91 %  

คะแนน DTF 
67.91 %  

คะแนน DTF 
65.51 %  

คะแนน DTF 
62.69 %  

คะแนน DTF 
58.84 %  

คะแนน DTF 
73.95 %  

คะแนน DTF 
75.64 %  

คะแนน DTF 
76.64 %  

+ 2.82 + 2.40 + 0.00 

+ 15.11 + 1.79 + 1.00 

การปรับปรุงกฎหมาย , การบริหารจัดการคดี , การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ , การประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจ , การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
“ส่งผลให้การจัดอันดบัความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB) ของธนาคารโลก ดีขึ้น” 

     Agenda Base : การจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (EoDB) 
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     Agenda Base : การแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
32 

สร้างการรับรู้ 
ทางกฎหมาย 

ไกล่เกลี่ย 
หนี้ชั้นบังคับคด ี

บูรณาการแก้ไข 
หนี้นอกระบบ 

ท างานเชิงรุก 
และบูรณาการ 

http://intra1.led.go.th/notice-pai/2561/12/T06-2018.12.15-02.jpg


ภารกิจกรมบังคับคดี  
33 

Area Base  

การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน  
เน้นกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรม 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 



      Area Base : การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน และการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรม 
34 

โครงการเสริมสรา้งความรู้กฎหมายการบังคบัคดี 
และการไกล่เกลีย่แก่เกษตรกรและประชาชน 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ าประกนั จ านอง พ.ร.บ.
หลักประกันทางธุรกิจ และพ.ร.บ.ลม้ละลาย 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) 

โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงนิ 

http://intra1.led.go.th/notice-pai/2562/05/27562_w02_002.jpg
http://intra1.led.go.th/notice-pai/2562/05/7P290562-12.jpg
http://intra1.led.go.th/notice-pai/2562/05/7P290562-3.jpg
http://intra1.led.go.th/notice-pai/2562/05/28562_w1_005.jpg
http://intra1.led.go.th/notice-pai/2562/05/AR20190516-144449-006.jpg
http://intra1.led.go.th/notice-pai/2562/05/AR20190516-144448-002.jpg


หน่วยงานภาครัฐ 8 หน่วยงาน 

หน่วยงานภาคเอกชน 41 หน่วยงาน 

เชื่อมโยงข้อมูลกับ 
หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

ด าเนินการแล้ว 72 หน่วยงาน 
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สินในคดี
ล้มละลาย 

- ช่วยลดระยะเวลาการรับหมายบังคับคดีจาศาล 

- พัฒนาศูนย์ข้อมูลลูกหนี้บุคคลล้มละลาย 

- ส่งผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (EoDB) ดีขึ้น 

- ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

       Area Base : การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
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LED PROPERTY e - Offering 
Auction  
(กรุงเทพฯ  

เป็น Center) 

e - Filing 

e - Payment 

e - Offering 
Auction Pilot 

Project System 

LED Property Plus 

e - Service 

LED ABC 
(Application 
Bankruptcy 
Checking) 

ระบบลงนัดล่วงหนา้
ส านวนคดีแพ่ง 

ระบบบัตรคิวอัตโนมตัิ 

LED Debt Info 

น าข้อมูลคดีแพ่ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

เข้าสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

e - Insolvency 

EDC Payment 

Sandbox 

SDU 
จพท. เอกชน 

การบูรณาการ
เช่ือมโยงฐานข้อมูล
กับหน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานอื่นๆ 

e - Offering   
Auction 
(เชียงใหม่ 

เป็น Center) 

ระบบ  
Asset Tracking 

LED - Transformation 
37 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

LED QUEUE 

LED Streaming 
จาก 26 เป็น 52 

หน่วยงาน 

e - Offering 
Auction  

9 Sandbox 

e - memo  

Paperless 
1 ต.ค. 62 



“กรมบังคับคดีมุ่งม่ันพัฒนา  
ใส่ใจในความสะดวกของประชาชน  

เพื่อให้เข้าถึงบริการของกรมบังคับคดีได้อย่างทั่วถึง  
และแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี” 



 
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี   3 
 
นโยบายรัฐบาลหลัก ๑๒ ข้อ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี 
ข้อที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบัน 
 - สร้างความตระหนักรู้เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 - กิจกรรมอาสาท าดี 
ข้อที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ข้อที่ 4 การสรา้งบทบาทของไทยในเวทีโลก 21 
 - การจัดประชุมอาเซียน 
ข้อที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
 - การผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี 
 - การเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs 
ข้อที่ 6 การพัฒนาที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 - การจัดมหกรรมขายทั่วประเทศ 
ข้อที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 - การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
ข้อที่ 12 การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 - การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน 12 ข้อ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมบงัคับคดี 
ข้อที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
 เรื่องท่ี 1.3 แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชน  

 โครงการการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีเชิงรุก 

ข้อที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
 เรื่องท่ี 3.6 ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

 การฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ในการจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑  
 เรื่องท่ี 7.8 สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ 

 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและการบูรณาการระหว่างภาครัฐในยุคดิจิทัล 

ข้อที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
เรื่องท่ี 8.4 ให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและเฝูาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 โครงการพัฒนาองค์ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ข้อที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
เรื่องที่ 9.2 เร่งสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 



 
ข้อที ่10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้  
 เรื่องท่ี 10.1 พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ 

 โครงการพัฒนาระบบบัญชีรับ – จ่าย 
 โครงการพัฒนาระบบ back office เพ่ือการบริการที่เป็นเลิศ 

 เรื่องท่ี 10.2 ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่ส าคัญให้เป็นระบบดิจิทัล 
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction  
 โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์ 
 โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการตามการจัดอันดับความยากง่าย

ในการประกอบธุรกิจ 
เรื่องที่ 10.3 ลดข้อจ ากัด และแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย ที่เป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจ การด ารงชีวิตของ

ประชาชน และการพัฒนาประเทศ 
 โครงการวิจัย ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมบังคับคด ี   4 
 กรมบังคับคดีมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเท่า
เทียมกัน มีกระบวนงานการบังคับคดี การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับ
สากล มีมาตรฐานการให้บริการ ทั้งในส่วนของกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ลักษณะรูปแบบการให้บริการ 
บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับ
ประชาชน 
แผนระยะท่ี 1 : ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีระยะ 20 ปี 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนระยะท่ี 2 : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับกรมบังคับคดี 
  - ด้าน 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
     - ด้าน 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     - ด้าน 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  แผนปฏิรูปประเทศที่สอดคล้องกับการบังคับคดี 
     - ด้าน 2 ด้านบริหารราชการแผ่นดิน 
     - ด้าน 3 ด้านกฎหมาย 
     - ด้าน 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม 
     - ด้าน 5 ด้านเศรษฐกิจ 
     - ด้าน 9 ด้านสังคม 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  - ด้าน 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    - ด้าน 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

- ด้าน 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนระยะท่ี 3 : ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
     - ด้าน 1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม 

- ด้าน 2 การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ทั้งทางอาญาทางแพ่ง พาณิชย์และ
ทางปกครอง 

   - ด้าน 3 การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม 
     - ด้าน 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล 
  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงยุติธรรม 
     - ด้าน 1 พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
     - ด้าน 2 สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเคารพสิทธิ 
     - ด้าน 3 อ านวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมบังคับคดี 
     - ด้าน 1 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมมาภิบาล 
     - ด้าน 2 ขับเคลื่อนประชารัฐ สู่ความเป็นเลิศ 
     - ด้าน 3 เสริมสร้างองค์กร Digital 
     - ด้าน 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 



 
โครงสร้างของกรมบังคับคดี   5 
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 ได้แบ่งส่วนราชการกรม
บังคับคดี ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 
(1) ส านักงานเลขานุการกรม 
(2) กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
(3) กองบริหารการคลัง 
(4) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(5) - (10) กองบังคับคดีล้มละลาย 1 - 6 
(11) กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ 
(12)  กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 
(13)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(14) – (19) ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6 

2. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส านักงานบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ 111 แห่ง 
*************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อัตราก าลังของกรมบังคับคดี   6 
 
 กรมบังคับคดีมีอัตราก าลังรวมทั้งสิ้น 3,344 คน ประกอบด้วย 
 ข้าราชการ     1,067 คน 
 ลูกจ้างประจ า        196 คน  
 พนักงานราชการ    1,286 คน 
 ลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ 795 คน 
 เป็นบุคลากรในส่วนกลาง 1,351 คน ส่วนภูมิภาค 2,009 คน 
         ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2562 

***************************** 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

รายการ 
ได้รับจัดสรร 
(หลังการโอน
เปลี่ยนแปลง) 

PO เบิกจ่าย 
ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
เบิกจ่ายรวม (PO) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย
รวม 
(PO) 

เป้าหมาย
การใช้จ่าย
รัฐบาลณ 

31 ก.ค. 62 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 

เพิ่ม/
ลด 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย
รวม 
PO 

รายจ่าย
ประจ า
สะสม 

994,029,178.62 5,507,244.95 821,820,120.01 82.68    827,327,364.96  83.23 87 -4.32 -3.77 

รายจ่าย
ลงทุน
สะสม 

135,344,121.38 89,155,138.16 43,281,264.38 31.98    132,436,402.54  97.85 77 -45.02 20.85 

รายจ่าย
ภาพรวม
สะสม 

1,129,373,300.00 94,662,383.11 865,101,384.39 76.60    959,763,767.50  84.98 85 -8.40 -0.02 

กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลังโอนเปลี่ยนแปลงวงเงินรวม 
1,129.3733 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีผลเบิกจ่าย ดังนี้ 
รายจ่ายประจ า เบิกจ่ายแล้วจ านวน 821.8201 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ82.68 ของรายจ่ายประจ าที่ได้รับจัดสรร ซึ่งต่ ากว่า
เปูาหมายอยู่ร้อยละ 4.32 
รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว43.2812 ล้านาบาท คิดเป็นร้อยละ 31.98 รวม PO คิดเป็นร้อยละ 97.85 ซึ่งสูงกว่าเปูาหมาย
อยู่ร้อยละ 20.85 
ภาพรวม มีผลเบิกจ่ายภาพรวมสะสมจ านวน 865.1014 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.60 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

ประเภทรายจ่าย วงเงิน (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

รวมทั้งสิ้น 1,129,373,300 100 

1. งบบุคลากร 784,443,000 69.46 

2. งบด าเนินงาน 172,660,000 15.29 

3. งบลงทุน 142,176,200 12.59 

4. งบอุดหนุน 657,800 0.06 

5. งบรายจ่ายอื่น 29,436,300 2.61 
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“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

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

  กรมบังคับคดีมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวนงานการบังคับคดี การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและ
ในระดับสากล มีมาตรฐานการให้บริการ ทั้งในส่วนของกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ลักษณะรูปแบบการให้บริการ 
บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับ
ประชาชน   

พันธกิจ (Mission) 

  1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชี การวาง
ทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ 
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้การช าระ
บัญชี การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบงาน
สนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศเพ่ือน าแนวปฏิบัติที่
ดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการด าเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมา
ใช้ในการด าเนินการ 
  6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มีจิตส านึกในการบริการ อย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
  7. พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  8. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง 
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“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” 
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 เป้าหมายในการด าเนินการเน้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน 5 ด้านหลัก เพ่ือรองรับกรมบังคับคดีไปสู่ Digital 
Economy และ Thailand 4.0 ประกอบด้วยวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
 วิธีการที่ 1 บริหารจัดการคดี (Case management Excellence) โดยเร่งรัดด าเนินการคดีค้างด าเนินการ 10 
ปี และคดีที่ยุ่งยากให้ส าเร็จร้อยละ 35 ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปฏิบัติงานแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีเกี่ยวกับการอายัด 
 วิธีการที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมและระบบการท างาน ( IT Excellence)โดยการบูรณาการท างานร่วมกันใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรม
บังคับคดี พ.ศ. 2561 - 2565 ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริหารงานบังคับคดีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล”กรมบังคับคดีได้น า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการท างาน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ในการบังคับคดี การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยปรับรูปแบบการด าเนินการและ
การให้บริการพัฒนา Application และระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง การให้บริการในรูปแบบ Paperless ระบบการเชื่อง
โยงฐานข้อมูล และ Big Data เพ่ือรองรับการเข้าสู่ระบบ Digital Economy และ Thailand 4.0 และมีการเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคคลากรด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้านดิจิทัล(Digital Skill) โดยการจัดอบรมในความรู้และทักษะต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการ และการปรับกรอบความคิด (mindset) ที่ให้ความส าคัญกับการให้บริการ
ประชาชน และความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมดิจิทัล และ THAILAND 4.0 ได้มีการพัฒนาระบบ 
Full-Fledged E-Service และ Application ต่าง ๆเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการของกรมบังคับคดีไปสู่ Thailand 4.0  

ร ะ บ บ ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประชาชนบน Website 
รวม 10 ระบบ 

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

ระบบ Application 
รวม 6 ระบบ 

- LED Property ระบบค้นหาทรัพย์ที่อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาดทั่วประเทศ โดย
สามารถเชื่อมกับ Land map ของกรมที่ดิน  
- LED Property+ ระบบค้นหาห้องชุดใกล้แนวรถไฟฟูาที่อยู่ระหว่างประกาศ 
ขายทอดตลาด 
- LED Streaming ระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด เพ่ือให้ผู้ใช้บริการชมการ
ถ่ายทอดสดการขายทอดตลาดของส านักงานบังคับคดี 25 จังหวัด   
- LED ABC (Application Bankruptcy Checking) ระบบตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
ส าหรับการตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย  



 
- LED Debt InFoระบบตรวจสอบยอดเงินที่น าส่งอายัดและยอดหนี้คงเหลือเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี 
- LED QUEUE ระบบจองคิวล่วงหน้า สะดวก ง่าย รวดเร็ว ประหยัด ลดระยะเวลา ก าหนด
วันนัดล่วงหน้าด้วยตนเอง 

การส่งค าสั่งซื้อผ่านระบบ 
(e-Offering Auction) 
9 แห่ง 

โดยจัดให้มีการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายส านักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น และสงขลา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการขยายส านักงานบังคับคดีจังหวัดที่เป็นเครือข่าย
เพ่ิมอีก 5 ส านักงาน ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี พิษณุโลก นครปฐม และสุราษฎร์ธานี เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดดังกล่าวที่สนใจเข้าร่วมประมูลโดยไม่ต้องเดินทางไป
ยังส านักงานบังคับคดีในจังหวัดนั้นเพื่อเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์สิน 

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

กรมบังคับคดีได้ประกาศนโยบายเป็นองค์กรไร้กระดาษในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 วิธีการที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Information Excellence)เพ่ือลดขั้นตอนให้บริการด้านการบังคับคดี การ
พัฒนาการจัดเก็บสถิติ และ Big Data เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา  Business Intelligence (BI) 
 - พัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
 - พัฒนาระบบไกล่เกลี่ยระยะที่ 2 
 - พัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ/ก ากับดูแลผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน 
 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ e-Reorganization Data Management 
 - ระบบการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด 
 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบติดตามข้อร้องเรียน 
 วิธีการที่ 4 เพิ่มศักยภาพบุคลากร (HR Excellence)เน้นความเป็นสหวิชาชีพ ความรู้ที่เกี่ยวข้องและการบริหาร
จัดการ เป็นคนดีและเก่ง ค่านิยมการท างานเพื่อประชาชนและการบริหารก าลังคนคล่องตัวยึดระบบคุณธรรม มีอัตราก าลัง
ที่เหมาะสมและโครงสร้างที่ยืดหยุ่น มีก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)มีการอบรมบุคลากร ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาระบบงานเดินหมายให้เป็นอัจฉริยะ 
 - โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการกรมบังคับคดี หลักสูตร “การสื่อสารเพ่ือการบริการส าหรับงาน
บังคับคดี” 
 - โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี หลักสูตร “การบัญชีสืบสวน (Forensic 
Accounting)” 
 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนส าหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด 
Sandbox” 
 - โครงการ “กรมบังคับคดีกับการก้าวไปในยุค Disruptive technology”  
 - โครงการอบรมระบบตรวจทรัพย์ นายทะเบียนธนาคารแห่งประเทศไทย 
 - โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงานแก่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาม ป.วิแพ่ง ฉบับที่ 30 
 
 



 
 วิธีการที่ 5 การยกระดับองค์กร (Organization Excellence)เน้นการให้บริการที่สะดวกให้กับประชาชนตาม
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
 

ทั้งนี้เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจกรมบังคับคดีในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. การผลักดันทรัพย์สิน จะเร่งรัดการด าเนินการและน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาสนับสนุนจัดขายทอดตลาดใน

วันหยุด จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินนอกสถานที่ จัดโครงการมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
Sandbox กลุ่มที่ 1-9 และเร่งรัดการท าบัญชีรับ – จ่าย อย่างต่อเนื่องต่อไป ก าหนดเปูาหมายการผลักดันทรัพย์สินทั้งปี 
จ านวน 130,000 ล้านบาท 

2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดียังร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบาย
รัฐบาลต่อไป การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีเป็นการลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ลดการถูกบังคับคดี
ยึดทรัพย์ การขายทอดตลาด และการอายัดทรัพย์สินต่างๆของลูกหนี้ เพ่ิมโอกาสในการช าระหนี้ให้กับลูกหนี้และท าให้เกิด
ความสมานฉันท์สามัคคีในสังคมไทย โดยจะใช้กลยุทธ์เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม อย่างต่อเนื่องต่อไป 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการคดี ( Case Management) เร่งรัดด าเนินคดีค้าง 10 ปี และคดียุ่งยากให้ส าเร็จร้อย
ละ 35 

4. บูรณาการการท างานร่วมกันในส่วนกลางและภูมิภาคและเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 

6. พัฒนานวัตกรรมและระบบการท างานโดยน าเทคโนโลยีมาใช้และลดขั้นตอนการให้บริการในการบังคับคดี และ
การพัฒนาการจัดเก็บสถิติ และ Big Data  

7. พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและมาตรฐานสากล และการบังคับใช้กฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8. เป็นศูนย์กลางวิชาการด้านการบังคับคดีของประชาคมอาเซียนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
บังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย โดยก าหนดจัดประชุมวิชาการบังคับคดีแพ่งของกลุ่มประเทศสมาชิก Asean+3 ภายใต้
โครงการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน 

9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เน้นความเป็นสหวิชาชีพ ความรู้ที่เก่ียวข้องและการบริหารจัดการ 
******************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถิติคดีแพ่ง  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ 31 กค 62 
 

คาดการณ์อีก 2 เดือนที่เหลือคาดว่าปี 2562 จะมีส านวนคดีแพ่งเกิดใหม่ 280,599 เรื่อง  
         จะมีส านวนคดีแพ่งเสร็จ   220,437 เรื่อง 
         คิดเป็นร้อยละ 78.72 ของส านวนคดีเกิดใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถิติคดีล้มละลาย  13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูล ณ 31 กค 62 

 
คาดการณ์อีก 2 เดือนที่เหลือคาดว่าปี 2562 จะมีส านวนคดีล้มเกิดใหม่ 24,528 เรื่อง  
         จะมีส านวนคดีล้มเสร็จ   20,651 เรื่อง 
         คิดเป็นร้อยละ 84.19 ของส านวนคดีเกิดใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การผลักดันทรัพย์สิน    14 
 - กรมบังคับคดีผลักดันทรัพย์สินโดยใช้นโยบาย 2 เร่ง ได้แก่ เร่งรัดประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ และเร่งรัด
การประกาศขายทอดตลาด  
 มีผลผลักดันทรัพย์สิน ตั้งแต่ 2558 - 2562  ดังนี้ 
 - ปี 2558 ผลักดันทรัพย์สินได้  99,793 ล้านบาท (เปูาหมาย 100,000 ล้านบาท) 
 - ปี 2559 ผลักดันทรัพย์สินได้ 107,728 ล้านบาท (เปูา 100,000 ลบ.) สูงกว่าเปูาหมายคิดเป็นร้อยละ 7.73 
 - ปี 2560 ผลักดันทรัพย์สินได้ 129,044 ล้านบาท (เปูา 100,000 ลบ.) สูงกว่าเปูาหมายคิดเป็นร้อยละ 29.04 
 - ปี 2561 ผลักดันทรัพย์สินได้ 147,011 ล้านบาท (เปูา 110,000 ลบ.) สูงกว่าเปูาหมายคิดเป็นร้อยละ 33.62 
 - ปี 2562 ก าหนดเปูาหมายการผลักดันทรัพย์สินอย่างท้าทายจ านวน 130,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย
เปูาหมายผลักดันในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ในอัตราร้อยละ 26 
 - ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) สามารถผลักดัน
ทรัพย์สินได้รวมจ านวน 131,411ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.09 ของเปูาหมาย 130,000 ล้านบาท 
 
 คาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 กรมบังคับคดีสามารถผลักดันทรัพย์สินได้รวมจ านวน 157,693 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 121.30 ของเปูาหมาย 130,000 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มหกรรมขายทอดตลาด  15 
 ปีงบประมาณ 2562 มีการจัดมหกรรมขายทอดตลาด  ได้แก่  
 (1) มหกรรมขายทอดตลาดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ 1 - 9ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 โดยผลการขาย
ทอดตลาดทั้ง 9 กลุ่มจังหวัด ขายได้ท้ังสิ้น 991 คดี 1,084 รายการ ราคาประเมิน 1,190,048,855.80 บาท ขายได้เป็นเงิน 
1,603,101,700 บาท รวมขายทั้ง 4 นัด ราคาขายได้สูงกว่าราคาประเมินคิดเป็นร้อยละ 34.71 
 (2) การขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นประจ าทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน 
 (3) มหกรรมขายทอดตลาด ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ช่วงเดือนธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62 รวม 4 นัด ขาย
ได้ทั้งสิ้น 325 คดี 339 รายการ ราคาประเมิน 818,338,274.48 บาท ขายได้เป็นเงิน 993,156,500 บาท รวมขายทั้ง 4 
นัด ราคาขายได้สูงกว่าราคาประเมิน 21.36 
 (4) การจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร    
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 มีทรัพย์ที่พร้อมขายทอดตลาดจ านวน 362 คดี 442 รายการ ราคาประเมิน 243 ,339,475 
บาท ซึ่งมีผู้สนใจเข้าฟังการขายทอดตลาดประมาณ 500 คน ขายได้ 106 คดี 122 รายการ ราคาประเมิน 73,335,085 
บาท ขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 85,506,000 บาท ซึ่งราคาขายได้สูงกว่าราคาประเมินคิดเป็นร้อยละ 16.44 
 (5) การจัดมหกรรมขายทอดตลาดร่วมกับสถาบันการเงิน (บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด มหาชน 
(BAM)) ได้แก่ 
  - กรุงเทพมหานคร ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2562 เป็นทรัพย์ที่น ามาประกาศขายเป็นที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดของส านักงานบังคับ
คดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 โดยมีทรัพย์ที่พร้อมขายทอดตลาดจ านวน 137 คดี 149 รายก าร ราคาประเมิน 
145,694,072.15 บาท ผลการขายทอดตลาด ขายได้ จ านวน 57 คดี 61 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 118 ,650,000.00 
บาท จากราคาประเมิน 71,628,061.50 บาท ซึ่งราคาขายได้สูงกว่าราคาประเมินคิดเป็นร้อยละ 65.65 และเมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2562 เป็นทรัพย์ที่น ามาประกาศขายเป็นที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ของส านักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 2 - 6 โดยมีทรัพย์ที่พร้อมขายทอดตลาดจ านวน 179 คดี 210 รายการ ราคาประเมิน 365,498,400.53 
บาท ผลการขายทอดตลาด ขายได้ จ านวน 87 คดี 99 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 250,135,000 บาท จากราคา
ประเมิน 163,779,860.43 บาท ซึ่งราคาขายได้สูงกว่าราคาประเมินคิดเป็นร้อยละ 52.7% 
  - ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร THE 
POOL WING โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ มีทรัพย์ที่พร้อมขายทอดตลาดจ านวน 66 คดี ราคา
ประเมิน 62,965,422.55 บาท ผลการขายทอดตลาด ขายได้ จ านวน 15 คดี 15 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
21,775,000 บาท จากราคาประเมิน 16,469,668.77 บาท ซึ่งราคาขายได้สูงกว่าราคาประเมินคิดเป็นร้อยละ 32.21 
  - ส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี และส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรีเมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี มีทรัพย์ที่พร้อมขายทอดตลาด จ านวน 
184 คดี 192 รายการ ราคาประเมิน 260,368,798.9 บาท ผลการขายทอดตลาด ขายได้ จ านวน 75 คดี 76 รายการ เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 104,510,000 บาท จากราคาประเมิน 94,837,825.60 บาท ซึ่งราคาขายได้สูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 10.20 
 (6) มหกรรมขายทอดตลาดในงาน Money Expo ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562        
มีทรัพย์ที่น ามาประกาศขายจ านวนทั้งสิ้น 293 รายการ ราคาประเมินรวม 841 ,600,297.51 บาท โดยผลการขาย
ทอดตลาดในวันนี้ ขายได้ 163 คดี 164 รายการ ราคาประเมิน 316,459,509.47 บาท ขายได้เป็นเงิน 419,770,000 บาท 
ขายได้สูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็นร้อยละ 32.65%  
 



 
 (7) การขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering Auction) 
  ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี 
กรุงเทพมหานคร รวม 4 นัด ขายได้ทั้งสิ้น 68 คดี 68 รายการ ราคาประเมิน 120 ,343,000 บาท ขายได้เป็นเงิน 
97,176,964.99 บาท 
  ครั้งที่ 2ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี 
กรุงเทพมหานคร รวม 4 นัด ขายได้ทั้งสิ้น 84 คดี 85 รายการ ราคาประเมิน 180,420,632.27 บาท ขายได้เป็นเงิน 
154,565,089.36 บาท 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการบ้านประชารัฐ  16 
   โครงการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพ่ือใช้ที่อยู่อาศัยของกรมบังคับคดี เริ่มตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2560 โดยกรมบังคับคดีคัดเลือกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดที่อยู่ในความดูแลมาขายทอดตลาดให้กับกลุ่ม
คนที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วย 3 เงื่อนไข 
   (1) ผู้ที่เข้าร่วมการประมูลและซื้อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดจะต้องเป็นผู้มี
มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
   (2) ผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิซื้อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือ
ห้องชุด ได้คนละ 1 รายการ 
   (3) ผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สามารถเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดที่มีราคา
ประเมินไม่เกิน 500,000 บาท 
  ซึ่งปัจจุบัน พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 678 ) 
พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 136 ตอนที่ 44 ก วันที่ 6 เมษายน 2562 โดยมีผลย้อนหลัง
ส าหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดของกรมบังคับคดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป เพ่ือให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ด้วยการ
ด าเนินการผ่านโครงการการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพ่ือใช้อยู่อาศัยจากการขายทอดตลาดของ
กรมบังคับคดี โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. ได้รับสิทธิยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ออกใบรับส าหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์         
ที่เกิดขึ้นจากโครงการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด เพ่ือใช้อยู่อาศัยจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 
 2. ผู้มีรายได้น้อยท่ีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์เข้าร่วมการประมูลจะได้รับสิทธิในการวางเงินหลักประกัน 
3,000 บาท จากเดิมท่ีจะต้องวางเงินประกันจ านวน 25,000 บาท 

 ปัจจุบันกรมบังคับคดีได้ออกแนวปฏิบัติ/ข้อก าหนดเงื่อนไขในการขายทอดตลาดให้กับหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคด าเนินการเพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกันแล้ว 

 การจัดมหกรรมขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดของกรมบังคับคดีภายใต้โครงการประชารัฐ
สวัสดิการ ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี ทรัพย์ที่ขายประกอบด้วย สบก.1 – 6 , นนทบุรี , 
ปทุมธานี , ปทุมธานี สาขาธัญบุรี นัดที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 นัดที่ 2 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 นัดที่ 3 วัน
เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 นัดที่ 4 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562โดยมีทรัพย์ที่ประกาศขาย ดังนี้ 

 ส านักงาน  ราคาประเมิน 
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

ราคาประเมิน 
ห้องชุด 

รวม 

1 นนทบุรี มีทรัพย์ที่
พร้อมขาย
ประมาณ 

280 
รายการ 

908,040.00 8,178,400.00 9,086,440.00 
2 ปทุมธานี 2,822,630.00 1,249,211.75 4,071,841.75 
3 ปทุมธานี ธัญบุรี 4,954,296.40 2,628,721.00 7,583,017.40 
4 สบก 1 718,680.00 20,099,566.00 20,818,246.00 
5 สบก 2  3,646,880.00 3,646,880.00 
6 สบก 3 6,195,314.10 12,379,079.50 18,574,393.60 
7 สบก 4  5,488,721.00 5,488,721.00 
8 สบก 5  10,724,904.40 10,724,904.40 
9 สบก 6 349,500.00 15,222,074.00 15,571,574.00 

รวม  15,948,460.50 79,617,557.65 95,566,018.15 



 
มูลค่าทรัพย์สินรอการขายทอดตลาด    17 
 กรมบังคับคดีมีทรัพย์สินรอการขายทอดตลาด (ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562)รวมจ านวน 163,162 รายการ รวมราคา
ประเมินเป็นจ านวน 243,929 ล้านบาท โดยแยกประเภททรัพย์ได้เป็น  
1.) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 96,229 รายการ ราคาประเมิน 119,632 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.98 ของราคา

ประเมินรวมทั้งหมด  
2.) ที่ดินว่างเปล่า จ านวน 53,168 รายการ ราคาประเมิน 99,172 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.58 ของราคาประเมินรวม

ทั้งหมด  
3.) ห้องชุดจ านวน 13,765 รายการ ราคาประเมิน 25,125 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.43ของราคาประเมินทั้งหมด 

ประเภททรัพย์ 
จ านวน 

(รายการ) 
ราคาประเมินรวม  

(ล้านบาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

ของราคาประเมินทั้งหมด 
ผลรวมทั้งหมด 163,162 243,929  
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 96,229 119,632 58.98 
ที่ดินว่างเปล่า 53,168 99,172 32.58 
ห้องชุด 13,765 25,125 8.43 

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



 
ทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต    18 
ศาล จังหวัดภูเก็ตคดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.4094 / 2559 
โจทก ์ธนาคารออมสิน  
จ าเลย บริษัท ภูเก็ต โบทานิคการ์เด้น จ ากัด ที่ 1 กับพวกรวม 9 คน 
ประเภททรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ดิน โฉนดเลขที่ 1853, 1559 ,2461 
เนื้อที ่16 ไร่ 2 งาน 95.5 ตร.วา 
แขวง/ต าบล ฉลองเขต/อ าเภอ เมืองภูเก็ตจังหวัด ภูเก็ต 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์  บริษัท ภูเก็ต โบทานิคการ์เด้น จ ากัด 
(ส านักงานบังคับคดี/กอง) ภูเก็ต   
นัดที ่  วันที่   สถานะ 
 1  26/09/2562  - 
 2  17/10/2562  - 
 3  07/11/2562  - 
 4  28/11/2562  - 
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีจ านวน 424,129,412.50 บาท 
ราคาที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์จ านวน 382,917,520.00 บาท 
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมินจ านวน 382,917,520.00 บาท 
ขายรวม (แปลงที่ 1 - 3) รวม 3 แปลง, ราคาประเมินรวม 382,917,520.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
 
ทรัพย์ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร    19 
ศาล จังหวัดสมุทรปราการคดีหมายเลขแดงท่ี ย.00079 / 2553 
โจทก ์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
จ าเลย บริษัท เบสท์โอเชียนกอล์ฟ จ ากัด ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน 
ประเภททรัพย์ ที่ดินว่างเปล่า 
ที่ดิน โฉนดเลขที่  
เนื้อที ่322 ไร่ 34 งาน 27 ตร.วา 
แขวง/ต าบล โคกขามเขต/อ าเภอ เมืองสมุทรสาครจังหวัด สมุทรสาคร 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์  บริษัท เบสท์โอเชียนกอล์ฟ จ ากัด 
(ส านักงานบังคับคดี/กอง) สมุทรสาคร   
ขายรวม (แปลงท่ี 1 - 26) รวม 26 แปลง, ราคาประเมินรวม 1,379,461,780.-บาท 
ต้องวางเงินหลักประกันเป็นจ านวน 70,000,000.00 บาท 
นัดที ่ วันที่   สถานะ 
 1  24/07/2562  งดขาย 
 2  14/08/2562  งดขายไม่มีผู้สู้ราคา 
 3  04/09/2562  - 
 4  25/09/2562  - 
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี  จ านวน 1,574,184,427.50 บาท 
ราคาที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์จ านวน 1,379,461,780.00 บาท 
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน  จ านวน 1,379,461,780.00 บาท 
ขายรวม (แปลงที่ 1 - 26) รวม 26 แปลง, ราคาประเมินรวม 1,379,461,780.-บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   20 
ศาล แพ่ง คดีหมายเลขแดงท่ี 57 / 2544  
โจทก์ บงล.มหานครทรัสต์ 
จ าเลย บ.โอเวอร์ทอพ 
ประเภททรัพย์ ที่ดินว่างเปล่า ของโครงการหมู่บ้านจัดสรรกฤษดานคร  (ยกเว้นแปลงที่ 41 เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
บ้าน 1 หลัง) 
ที่ดิน โฉนดเลขที่  
เนื้อท่ี 41 ไร่ 2 งาน 61.1ตร.วา  
เลขที่ - แขวง/ต าบล ศาลาธรรมสพน์เขต/อ าเภอ ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพฯ  
ผู้ถือกรรมสิทธิ์  บ.โอเวอร์ทอพ 
(ส านักงานบังคับคดี/กอง) แพ่งกรุงเทพมหานคร 4   
เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินหลักประกันเป็นจ านวน 12,500,000.00 บาท 
นัดที ่  วันที่  สถานะ 
 1  22/08/2562  งดขายไม่มีผู้สู้ราคา  
 2  12/09/2562  - 
 3  03/10/2562  - 
 4  24/10/2562  - 
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี จ านวน 303,101,000.00 บาท  
ราคาที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ จ านวน 246,951,000.00 บาท  
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน จ านวน 246,951,000.00 บาท  
ขายรวม (แปลงที่ 1 - 133) รวม 133 แปลง, ราคาประเมินรวม 246,951,000.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรณีข้อพิพาทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น   21 
คดีฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลางหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2558 
 ระหว่างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น  
 ผู้ร้องขอ/ลูกหนี้ 

ศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ท าแผน : วันที่ 20 มีนาคม 2558 และตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนค
ลองจั่น จ ากัด เป็นผู้ท าแผน 

ครบยื่นค าขอรับช าระหนี้: วันที่ 8 มิถุนายน 2558 มีเจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ รวม 18,869 ราย 
เป็นเงิน 23,014,898,293.34 บาท 

ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนและตั้งผู้บริหารแผน: วันที่ 21 มกราคม 2559 โดยตั้งสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เป็นผู้บริหารแผน 

ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแผน (ตั้งแต่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนจนถึงปัจจุบัน) 
ผู้บริหารแผนด าเนินการไม่ เป็นไปตามสาระส าคัญของแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดย ผิดนัดช าระหนี้ 

ตามแผนแก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 - 11 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,279,660,201.45 บาท 
ผู้บริหารแผนเสนอแนวทางในการแก้ ไข เหตุผิ ดนัดการช าระหนี้ ต่ อคณะกรรมการ เจ้ าหนี้ 

ด้วยการจะยื่นค าร้องขอแก้ไขแผนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รายงานผล  
การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามสาระส าคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ ปัญหาการขาดสภาพคล่อง รวมถึงผลการด าเนินกิจการของ
สหกรณ์ฯ ให้ศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไปแล้ว 

ผลการช าระหนี้ของผู้บริหารแผนแก่เจ้าหนี้จนถึงปัจจุบัน 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,738,042,165.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.97 บาท จากภาระหนี้ทั้งสิ้น 

18,296,228,351.63 บาท 
การขายทรัพย์สินรองแทนผู้บริหารแผน ตามค าสั่งศาลล้มละลายกลาง 
ทรัพย์สินรองกลุ่มที่ 1 ที่ดินโฉนดเลขที่ 16123-16124, 80470-80471, 267036 และ 

289794 จ านวน 6 แปลง เนื้อที่รวม 9 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุ ทรปราการ  เจ้ าพนั ก งาน พิทั กษ์ ทรั พย์ ข ายทอดตลาดได้ เป็ น เ งิ น จ านวน  106 ,240 ,000 . - บาท 
โดยบริษัท เอส แลนด์ 168 จ ากัด เป็นผู้ซื้อทรัพย์ได้  ผู้ซื้อช าระราคาครบถ้วน และผู้บริหารแผนได้รับเงิน 
ค่าซื้อทรัพย์แล้ว 
  ทรัพย์สินรองกลุ่มที่ 2 ที่ดินตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ น.ส.3 ก เลขที่ 94 จ านวน 704 แปลง 
เนื้อท่ีรวม 1,616 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา ต าบลสิงห์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีผลการขาย ดังนี้ 
  ทรัพย์สินรองกลุ่ มที่  3  จ านวน 11 รายการ  ที่ ศาลมีค าสั่ ง ให้ เจ้ าพนักงานพิทั กษ์ทรัพย์ 
ขายทอดตลาดแทนผู้บริหารแผน (ศาลมีค าสั่งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561) ดังนี้ 
  ทรัพย์ทั้ง 11 รายการ อยู่ระหว่างส านักงานบังคับคดีที่ทรัพย์ตั้งอยู่ในเขตอ านาจ ตรวจสภาพทรัพย์ และ
ประเมินราคาแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
  ผลการติดตามทรัพย์สินในคดีแพ่งซึ่งสหกรณ์เป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
  ผู้บริหารแผนรายงานผลการติดตามทรัพย์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด จากการได้รับช าระ
หนี้จากการด าเนินคดีถึง ณ วันที่ 20 เมษายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,459,579,794.26 บาท 



 
  ทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งถอนการอายัด 
  กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนังสือ ที่ ยธ 0809/2464 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 แจ้งถอนการอายัด
ทรัพย์สินของ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก รวม 290 รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 และกอง
ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ได้ตรวจสอบรายการทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว มีทรัพย์ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ได้บังคับ
คดีไว้ รวม 195 รายการ ดังนี้ 
  - คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ พ 5594/2559 ยึดที่ดินไว้รวม 46 รายการ ทรัพย์ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ นครราชสีมา กาญจนบุรี อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร 
  - คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ผบ 9256/2558 ยึดที่ดินไว้ รวม 149 รายการ ทรัพย์ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ปทุมธานี สาขาธัญบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 
  ทั้งนี้มีทรัพย์บางรายการที่ได้บังคับคดีไว้ แต่ไม่ได้เป็นทรัพย์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งมา ส่วนทรัพย์อีก
จ านวน 95 รายการ ไม่ปรากฏในสารบบคด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อพิพาทองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    22 
 
คดีของศาลจังหวัดภูเขียวคดีหมายเลขแดงท่ี ๓๒๙/๒๕๕๓ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โจทก์ 
นายนิด ต่อทุน ที่ ๑ กับพวกรวม ๓๑ คน จ าเลย 
 โจทก์เป็นผู้ได้รับสัมปทานท าไม้กับกรมปุาไม้ในพ้ืนที่พิพาท(สวนปุาคอนสาร แปลงปลูกปุา ๒๕๒๒ในเขตปุาสงวน
แห่งชาติภูซ าผักหนาม อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ)แต่เนื่องจากจ าเลยได้เข้าไปรบกวนการครอบครอง โจทก์จึงได้ฟูองขับ
ไล่ 
 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จ าเลยที่ ๑-๒๙ และ ๓๑ ออกจากที่ดินพิพาทและมีการสู้คดีกันจนถึงชั้นฎีกา 
 ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 โจทก์น าเจ้าพนักงานบังคับคดีไปปิดประกาศขับไล่จ าเลยพร้อมบริวารและประกาศก าหนดวันรื้อถอนในวันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้จัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม๒๕๖๒ ปรากฏว่าโจทก์ไม่มา จึงไม่สามารถท า
การไกล่เกลี่ยได้แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ชี้แจงกระบวนการบังคับคดีให้ฝุายจ าเลยที่มาทราบและเข้าใจโดยละเอียด
ส าหรับการช่วยเหลือจ าเลยในกรณีที่จะต้องออกจากพ้ืนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นแล้วและอยู่ระหว่างการหาทางช่วยเหลือต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรการบังคับทางปกครอง    23 
  - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
136ตอนที่ 69ก หน้า 115ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
  - มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 
  - มาตรา 8 ก าหนดให้ กบค ร่วมกับ ก.พ.ร. ก.พ. ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
จัดท าโครงสร้างกรมบังคับคดี กรอบอัตราก าลัง งบประมาณ เพ่ือรองรับภารกิจภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ พรบ. ใช้บังคับ 
ซึ่งครบก าหนดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  
  พระราชบัญญัติดังกล่าวจะเป็นการมอบภารกิจใหม่ให้กับกรมบังคับคดี ซึ่งสาระส าคัญส่วนหนึ่งก าหนด
มอบภารกิจใหม่ให้กับกรมบังคับคดีในการบังคับคดีตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ดังนั้น กรมบังคับคดีจ าเป็นต้องหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามร่าง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยปัจจุบันบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองยังไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ โดยเฉพาะการบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่
ก าหนดให้ช าระเงิน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก าหนดให้น าวิธีการยึด  การอายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินตาม ป วิ แพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงไม่มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติและระยะเวลาในการบังคับทาง
ปกครองที่ชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง ประกอบกับเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน อีกทั้งไม่มี
บทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สินและมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนหรือเอกชนด าเนินการแทนได้ 
ส่งผลให้ไม่สามารถบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐต้องสูญเสียรายได้ใน
ที่สุด ดังนั้น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการบังคับทางปกครองเพ่ือให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมยิ่งขึ้น จึง
จ าเป็นต้องตรา พรบ นี้ 
 ตามมาตรา 63/15 ในกรณีท่ีมีการบังคับให้ช าระเงินและค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดแล้ว หาก
หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีด าเนินการบังคับให้เป็นไป
ตามค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้ยื่นค าขอฝุายเดียวต่อศาลภายในสิบปีนับแต่วันที่ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงิน
เป็นที่สุด เพ่ือให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพ่ือบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุเงินที่ผู้อยู่ในบังคับของ
มาตรการบังคับทางปกครองยังมิได้ช าระตามค าสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้บังคับทางปกครองหรือ
ได้ด าเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่บังไม่ได้รับช าระเงินหรือได้รับช าระเงินไม่ครบถ้วน  
 เมื่อหน่วยงานของรัฐยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลเห็นว่าค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดแล้ว ให้
ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป โดยให้ถือว่า
หน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและให้ถือว่าผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทสง
ปกครองเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
  ปัจจุบันกรมบังคับคดีได้ประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี และการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการ เพ่ือรองรับภารกิจการบังคับทางปกครอง โดยมีคณะผู้บริห าร และเจ้าหน้าที่
กรมบังคับคดี ผู้แทนส านักงาน ก.พ. ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพ่ือจัดท าโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี การ
ก าหนดกรอบอัตราก าลัง และงบประมาณ เพ่ือรองรับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีในการบังคับทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 



 
  - ด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดีกรมบังคับคดีได้ปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและได้
น าส่งฉบับที่ปรับปรุงแล้วให้กระทรวงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 
  - ด้านกรอบอัตราก าลัง อัตราก าลังเพ่ิมใหม่ จ านวน 373 อัตรา ประกอบด้วย  
   ข้าราชการ  จ านวน 255 อัตรา  
   พนักงานราชการ  จ านวน 118 อัตรา 
  อ.กพ.กระทรวงเห็นชอบอัตราก าลังเพ่ิมใหม่ จ านวน 373 อัตราแล้ว และได้เสนอเรื่องไป กพ. เพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการก าหนดเปูาหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ ครม. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
ใหม ่
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การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี    24 
 - กรมบังคับคดีมีนโยบายในการด าเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีภายใต้กลยุทธ์ “เชิงรุก เชิงลึก 
และครอบคลุม” เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
 - กลุ่มลูกหนี้ให้ความส าคัญกับหนี้รายย่อย /หนี้ครัวเรือน /หนี้บัตรเครดิต /หนี้ SME /หนี้ กยศ. /หนี้เกษตรกร 
 - ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
   1. ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ย ณ ส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศ 
   2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งก าหนดวันนัดไกล่เกลี่ย 
   3.  ไกล่เกลี่ยโดยผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นคนกลาง ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมบังคับคดี 
   4. เจ้าหนี้และลูกหนี้ เจรจาตกลงกันด้วยความยินยอมของทั้งสองฝุาย 
   5. บันทึกผลการไกล่เกลี่ยและข้อตกลง 
 - ประโยชน์  
   1. เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ 
   2. ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ 
   3. ลดการถูกบังคับคดี 
   4. ไม่ถูกฟูองล้มละลาย 
   5. คุณภาพชีวิตของลูกหนี้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เปรียบเทียบผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ระหว่างปี 2558 – 2562     25 
 - ปี 2558 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 10,630 เรื่อง ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 8,972 เรื่อง ส าเร็จร้อยละ 84.40 ของ
เรื่องท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
 - ปี 2559 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 16,700 เรื่อง ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 14,188 เรื่อง ส าเร็จร้อยละ 84.96 
ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
 - ปี 2560 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 24,690 เรื่อง ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 22,500 เรื่อง ส าเร็จร้อยละ 91.13 
ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
 - ปี 2561 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 30,827 เรื่อง ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 27,421 เรื่อง ส าเร็จร้อยละ 88.95
ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
 - ปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2562 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยรวมจ านวน 28,795 
เรื่อง ทุนทรัพย์รวม 12,753,638,921.82 บาท รวมไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 26,081 เรื่อง ทุนทรัพย์รวม 
8,873,545,634.29 บาท คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ 90.57 ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และเอกชน   26 
 - เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ณ 
ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิน เข้าร่วมจ านวน 16 
หน่วยงาน มีลูกหนี้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 721 เรื่อง เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 621 เรื่อง ทุนทรัพย์ 127,608,015.08 
บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 559 เรื่อง ทุนทรัพย์ จ านวน 85,979,718.81 บาท ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน 62 เรื่อง ทุน
ทรัพย์ จ านวน 41,628,296.27 บาท รวมถึงลูกหนี้ที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ จ านวน 100 เรื่อง ความส าเร็จของเรื่องที่เข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 90.02 
 - งาน MONEY EXPO 2019ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2562 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
จ านวน 906 เรื่อง ทุนทรัพย์  252,725,619.40 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 665 เรื่อง ทุนทรัพย์ 121,660,145.36  ไกล่
เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน 126 เรื่อง ทุนทรัพย์ 78,599,265.19 บาท ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ จ านวน 115 เรื่อง ไกล่เกลี่ย
ส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 84.07 
 - กรมบังคับคดีร่วมงานมหกรรม Thailand Social Expo 2019ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 มีผลการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จ านวน 264 เรื่อง ทุนทรัพย์ 49,554,574.44 บาท ไกล่เกลี่ย
ส าเร็จ จ านวน 167 เรื่อง ทุนทรัพย์ 31,319,504.50 บาท ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน 29 เรื่อง ทุนทรัพย์ 9,033,832.85 
บาท ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 85.20 
 - กรมบังคับคดีร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกรกฎาคม 2562 มีผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
จ านวน 5,316 เรื่อง ทุนทรัพย์ 601,121,600.13 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 4,938 เรื่อง ทุนทรัพย์ 507,701,916.44 
บาท ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน 378 เรื่อง ทุนทรัพย์ 93,419,683.69 บาท ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 92.88 
 - ธนาคารออมสิน ตั้งแต่ตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562 มีผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท จ านวน 1,934 เรื่อง ทุนทรัพย์ 615,910,349.76 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 1,591 เรื่อง ทุนทรัพย์ 490
ม306ม022.22 บาท ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน 343 เรื่อง ทุนทรัพย์ 125,604,327.54 บาท ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 
82.26 
 - เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีลูกหนี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 4,451 เรื่อง เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,051 เรื่อง ทุนทรัพย์ 538,861,781.36 บาท ไกล่เกลี่ย
ส า เร็จ จ านวน 2,791 ราย ทุนทรัพย์  77,642,703.16 บาท ไกล่ เกลี่ ยไม่ส า เร็จ จ านวน 260 ราย ทุนทรัพย์ 
61,219,078.20 บาท ความส าเร็จของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 91.48 ซึ่งการจัดงานมหกรรมไกล่
เกลี่ยในครั้งนี้มีลูกหนี้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากท่ีสุดในรอบ 5 ปี 
 - มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ และบริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2562 มีลูกหนี้ลงทะเบียนเข้า
ร่วมงาน 190 เรื่อง ทุนทรัพย์ 28,087,794.47 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 134 ราย ทุนทรัพย์ 18,347,310.24 บาท 
ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน 56 ราย ทุนทรัพย์ 9,750,484.53 บาท ความส าเร็จของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยคิด
เป็น ร้อยละ 70.52  
  
  
 
 



 
การสร้างเครือข่ายและการพัฒนามาตรฐานการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่งในเวทีระหว่างประเทศ    27 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 - จัดประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีล้มละลาย วันที่ 24 – 26 
เมษายน 2562ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน สี่พระยา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อเรื่องการบังคับคดีแพ่งภายใต้
การปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (CivilEnforcement Judgment under a Disruptive Technology) 
 - ผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีความท้าทายและเป็นประเด็นที่มีความเป็นทันสมัยใน 3 หัวข้อที่
ส าคัญ ดังนี้  
  หัวข้อที่ ๑ “การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล” มีใจความส าคัญว่า สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นสินทรัพย์รูปแบบ
ใหม่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) สามารถก่อให้เกิดรายได้มหาศาลในโลกปัจจุบัน 
รวมถึงฐานข้อมูลต่างๆ (Big Data and Blockchain) ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าได้ ซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัล
สามารถบังคับคดีได้ โดยเป็นลักษณะของการอายัดสิทธิเรียกร้อง ทั้งนี้กฎหมายที่ใช้บังคับกับสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ควรเป็น
กฎหมายกลาง เนื่องจากลักษณะการท าธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกรรมที่ด าเนินการรวดเร็วและไร้พรมแดน โดย
ใช้เทคโนโลยี Blockchainในภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนสร้างความโปร่งใส ส าหรับในเรื่องการ
ออกกฎหมายว่าด้วยการประกอบรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีข้อที่ต้องพิจารณา ในเรื่อง ความเสี่ ยงที่เป็นระบบอันมีนัยยะถึง
ระบบการเงินการคุ้มครองนักลงทุน ความโปร่งใส การป้องกันอาชญากรมการฟอกเงิน และไม่ควรจ ากัดเพียง 
blockchaincryptocurrencyการก ากับดูแลการผลิตสินทรัพย์ดิจิทัล 
  หัวข้อที่ ๒“การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล– การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับกระบวนการบังคับคดี” มี
ใจความส าคัญว่า ภาพรวมของการบังคับคดีในแต่ละประเทศ เริ่มน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบังคับคดีเพ่ือความ
สะดวกรวดเร็ว ในการบังคับคดี เช่น ประเทศฝรั่งเศสสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น ยุโรปตะวันออกบางประเทศ และ
การบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีของแต่ละประเทศจะเป็น Big Data ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
และมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดย machine learning  
  หัวข้อที่ 3 “ประเด็นความท้าทายในการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการบังคับตามค าพิพากษาในคดีแพ่ง” มี
ใจความส าคัญว่า การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างครบวงจร ควรมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือลดช่องว่างและ
ความไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ทั้งนี้การบังคับคดีของบางประเทศ เช่น ประเทศสิงค์โปร์ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่การ
ยื่นฟ้อง มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลของทรัพย์สินของลูกหนี้และเจ้าหนี้ การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ สามารถท าได้รวดเร็ว 
ส าหรับการบังคับคดีในไทย ปัญหาคือการเข้าถึงข้อมูลของลูกหนี้ ที่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หน้าที่ในการติดตามทรัพย์สิน
เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ เช่นเดียวกับในประเทศอ่ืน ๆ 
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โดยการบูรณาการท างานร่วมกันในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561 - 2565 ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริหารงานบังคับคดีด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลระดับสากล”กรมบังคับคดีได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการท างาน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการสร้างความ
โปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับคดี การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
โดยปรับรูปแบบการด าเนินการและการให้บริการพัฒนา Application และระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง การให้บริการใน
รูปแบบ Paperless ระบบการเชื่องโยงฐานข้อมูล และ Big Data เพ่ือรองรับการเข้าสู่ระบบ Digital Economy และ 
Thailand 4.0 และมีการเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากรด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้านดิจิทัล(Digital Skill) โดยการ
จัดอบรมในความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการ และการปรับกรอบความคิด (mindset) ที่ให้
ความส าคัญกับการให้บริการประชาชน และความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมดิจิทัล และ 
THAILAND 4.0 ได้มีการพัฒนาระบบ Full-Fledged E-Service และ Application ต่าง ๆเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนและพัฒนารูปแบบการให้บริการของกรมบังคับคดีไปสู่ Thailand 4.0  

ร ะ บ บ ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประชาชนบน Website 
รวม 10 ระบบ 

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

ระบบ Application 
รวม 6 ระบบ 

- LED Property ระบบค้นหาทรัพย์ที่อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาดทั่วประเทศ โดย
สามารถเชื่อมกับ Land map ของกรมที่ดิน  
- LED Property+ ระบบค้นหาห้องชุดใกล้แนวรถไฟฟูาที่อยู่ระหว่างประกาศ 
ขายทอดตลาด 
- LED Streaming ระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด เพ่ือให้ผู้ใช้บริการชมการ
ถ่ายทอดสดการขายทอดตลาดของส านักงานบังคับคดี 25 จังหวัด   
- LED ABC (Application Bankruptcy Checking) ระบบตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
ส าหรับการตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย  
- LED Debt InFoระบบตรวจสอบยอดเงินที่น าส่งอายัดและยอดหนี้คงเหลือเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี 
- LED QUEUE ระบบจองคิวล่วงหน้า สะดวก ง่าย รวดเร็ว ประหยัด ลดระยะเวลา ก าหนด
วันนัดล่วงหน้าด้วยตนเอง 

การส่งค าสั่งซื้อผ่านระบบ 
(e-Offering Auction) 

โดยจัดให้มีการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายส านักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น และสงขลา 



 
9 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการขยายส านักงานบังคับคดีจังหวัดที่เป็นเครือข่าย

เพ่ิมอีก 5 ส านักงาน ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี พิษณุโลก นครปฐม และสุราษฎร์ธานี เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดดังกล่าวที่สนใจเข้าร่วมประมูลโดยไม่ต้องเดินทางไป
ยังส านักงานบังคับคดีในจังหวัดนั้นเพื่อเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์สิน 

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

กรมบังคับคดีได้ประกาศนโยบายเป็นองค์กรไร้กระดาษในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์กรไร้กระดาษ (Paperless) กรมบังคับคดีเริ่มด าเนินการ ใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานคดีมาใช้ในการด าเนินการจัดท ารับ – ส่ง หนังสือราชการและเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยกรมบังคับคดีได้ ประกาศนโยบายเป็นองค์กรไร้กระดาษใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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 กรมบังคับคดีได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆให้มีความทันสมัย และมี
มาตรฐานสากล เพ่ืออ านวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรมบังคับคดีจึงได้เสนอปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งและการบังคับคดีล้มละลาย ดังนี้ 

พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่ประกาศใช้แล้ว ตั้งแต่ ปี 2558 - 2561 
พระราชบัญญัติ รวม 5 ฉบับ 
1)  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 80 ก หน้า 

1 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
2) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (มาตรา ๓๐๙ จัตวา) ฉบับที่ ๒๙ พ.ศ. 

๒๕๕๘ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 110 ก หน้า 1 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558   มีผล
ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

3) พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟ้ืนฟูกิจการ ) ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 133 
ตอนที่ 46 ก หน้า 24 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

4) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 69 ก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 

2560    
 5) พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 

หน้า 51 เล่ม 135 ตอนที่ 12 ก 
กฎกระทรวง รวม 4 ฉบับ 
1)  กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2558 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 76 ก หน้า 27 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 
2) กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ พ.ศ. 

2545 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 79 ก หน้า 27 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๘   

3) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559ประกาศลงราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 4 ก หน้า 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559  

4)กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 37 ก เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

ระเบียบ รวม 1 ฉบับ 
 1) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้มีอ านาจออกค าสั่ง

เกี่ยวกับค าขอรับช าระหนี้ พ.ศ. 2558 ประกาศใช้วันที่ 11 กันยายน 2558  
  
 
 

 
 
 



 
ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) 
ขั้นตอนปัจจุบัน กระทรวงยุติธรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .… (เจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์เอกชน) ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตามค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) 

2. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ) 
ขั้นตอนปัจจุบัน คณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนังสือที่ นร.0902/81 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 แจ้งว่าขณะนี้

ยังไม่มีความจ าเป็นต้องออกกฎหมายในเรื่องดังกล่าว ปรากฏตามเรื่องเสร็จที่ 859/2562บันทึกส านักงานกฤษฎีกา เรื่อง ร่าง
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ)โดยอยู่ระหว่างกระทรวงยุติธรรมจะมีหนังสือ
สอบถามความเห็นกรมบังคับคดีว่าจะถอนร่างดังกล่าวหรือไม่ 

3. ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบันกรมบังคับคดีท าหนังสือชี้แจงกระทรวงยุติธรรม ตามประเด็นข้อสังเกตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2561 กรมบังคับคดีได้นัดหารือกับส านักงาน กพ. เพ่ือพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... และเมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2561 ได้สรุปข้อหารือกับส านักงาน กพ. รายงานให้กระทรวงยุติธรรมทราบปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาหารือ
ร่วมกันระหว่างกองกฎหมายกับกรมบังคับคดีตามข้อสังเกตของ กพ.  

กฎกระทรวงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1.) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบัน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว   

2.) กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน
เจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 

ขั้นตอนปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

3.) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
 ขั้นตอนปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการยกร่างกฎหมายของกรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันประเทศ ตามกรอบการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ 
(EODB) ของธนาคารโลก    32 
 - กรมบังคับคดีจึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบร่วมกับส านักงานศาลยุติธรรมในตัวชี้วัดที่ 9 การบังคับให้เป็นไป
ตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) โดยรายงานของธนาคารโลกพบว่าตัวชี้วัด ที่ 9 ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง 
ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 35 
 - และกรมบังคับคดีรับผิดชอบในตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) ให้มีขั้นตอน
การด าเนินการที่สะดวก มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ประหยัด มีระยะเวลาการด าเนินการที่รวดเร็ว และมีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องที่ทันสมัย 
 โดยปี 2562 ธนาคารโลกได้ประกาศผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ประจ าปี 2562 (Ease 
of Doing Business 2019) โดยรายงานของธนาคารโลก พบว่า  
 - ตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) ดังกล่าว เป็นประเด็นที่ท้าทายประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกมากที่สุด (the most challenging worldwide) ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนในด้านการแก้ไขปัญหาล้มละลาย
เพ่ิมข้ึนจาก 75.64 ในปีที่ผ่านมาเป็น 76.64 ในปีนี้ อยู่ในล าดับที่ 24 เพ่ิมขึ้น 2 ล าดับ (ปีที่แล้วอยู่ที่ล าดับ 26) และเป็นที่ 
1 ของอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปีซ้อน และเป็นที่ 4 ของเอเชีย โดยมีผลคะแนนที่เพ่ิมขึ้นในปีนี้มาจากอัตรา
การรวบรวมทรัพย์คืนให้แก่เจ้าหนี้ (Recovery rate) ได้เป็นร้อยละ 69.80 (ปีที่แล้วได้ร้อยละ 68) ซึ่งสูงขึ้นจากปีที่แล้ว
ร้อยละ 1.80 อันเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนมากขึ้น ส าหรับกรอบความเข้มแข็งของกฎหมาย (Strength 
of Insolvency Framework Index) ได้คะแนน 12.5 จาก 16 เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง 
 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) 
 

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

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 9การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  33 
1. การบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการคลังส านักงานอัยการสูงสุดส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
ในมิติท่ี 3 การลดภาระหนี้นอกระบบด้วยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ โดยกรมบังคับคดีมีส่วนช่วยในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี และได้ริเริ่มวิธีการค้นหาเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาที่อาจเป็นเจ้าหนี้นอกระบบเป็นครั้งแรก โดยการใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและคัดกรองหนี้ตามค าพิพากษาทั่วประเทศ โดยสันนิษฐานว่าเจ้าหนี้บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษามากกว่า 20 คดีขึ้นไป อาจเกิดจากการเป็นหนี้นอกระบบมาก่อน และได้ด าเนินการเชิงรุกโดยมอบให้
ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีลงพ้ืนที่ไปชี้แจงและเชิญเจ้าหนี้ดังกล่าวมาร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และพบว่า
ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิมีเจ้าหนี้ที่เข้าตามข้อสันนิษฐานดังกล่าวมากที่สุดและได้ส่งข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์และชี้เป้าต่อไป
ยังกระทรวงยุติธรรมและส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายต่อไป นอกจากนี้ได้ก ากับติดตามให้
ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ที่เป็นอนุกรรมการไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้ในคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย
ประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัดให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า 

2.  กรมบังคับคดีร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานเครือข่าย SME Support & Rescue centerท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั่ว
ประเทศ 

3.บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเป็นคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้
ยากจน โดยมีผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดเป็นอนุกรรมการ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้
ยากจนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและ ผู้ยากจน พ.ศ. 2528  

4.การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนต่อภารกิจของกรมบังคับคดี โดยก าหนดการสร้างความรับรู้ให้ประชาชนเป็น
นโยบายด าเนินการเชิงรุก โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และด าเนินการตามมติครม.ที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน อันได้แก่ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มหนี้ครัวเรือน และกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมุ่งเน้นความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับคดี การกู้ยืม ค้ าประกัน 
จ าน า จ านอง ขายฝาก วางทรัพย์ และสร้างวินัยทางการเงินจ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 
   4.1โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ าประกัน จ านอง พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจและ พ.ร.บ. 
ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (2 ครั้ง) อยุธยา นครราชสีมา สุราษฎร์
ธานี ภูเก็ต เชียงใหม่ ระยอง อุดรธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช พิษณุโลก นครสวรรค์ สุรินทร์ ขอนแก่น 
สงขลา เชียงราย ชลบุรี กรุงเทพมหานคร และนครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 2,140 ราย 

   4.2 โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกรและประชาชนใน
พ้ืนที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา มีผู้เ ข้าร่วมอบรมโครงการ
จ านวน 856 คน    

   4.3 โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน จ านวน 11 รุ่น ได้แก่ ส่วนกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
และส่วนภูมิภาค 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดยโสธร จังหวัดขอนแก่น สาขาพล จังหวัด
ร้อยเอ็ด จังหวัดล าพูน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง และจังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วม
อบรมโครงการจ านวน 1,027 คน 



 
   4.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณของกรมบังคับคดีโดยกรมบังคับคดี
ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณของกรมบังคับคดี หลักสูตร 
“พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ” รุ่นที่ 1 มีเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณจากส านักงาน
บังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 1, กลุ่มจังหวัดที่ 2 และกลุ่มจังหวัดที่ 7 เข้ารับการอบรมจ านวน 200 คน ณ ห้อง Grand 
Ballroom ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 
2562 รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ส านักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 
8 และกลุ่มจังหวัดที่ 9 จ านวน 100 คน ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 
มีนาคม 2562 รุ่นที่ 3 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ส านักงานบังคับคดีกลุ่ม
จังหวัดที่ 5 และกลุ่มจังหวัดที่ 6 จ านวน 100 คน ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
19 – 21 เมษายน 2562 รุ่นที่ 4 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ส านักงาน
บังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 3 และกลุ่มจังหวัดที่ 4 จ านวน 100 คน ณ โรงแรม โฆษะ ขอนแก่น จั งหวัดขอนแก่น ระหว่าง
วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs    34 

- เสริมสร้างความรู้โดยจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ าประกัน จ านอง พ.ร.บ. หลักประกันทาง
ธุรกิจและ พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) ให้ความรู้กฎหมายแก่กลุ่มเปูาหมายใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจ านวน 20 รุ่นได้แก่ กรุงเทพมหานคร (2 ครั้ง) อยุธยา นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เชียงใหม่ 
ระยอง อุดรธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช พิษณุโลก นครสวรรค์ สุรินทร์ ขอนแก่น สงขลา เชียงราย ชลบุรี 
กรุงเทพมหานคร และนครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 2,140 ราย 
 - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SME Support & Rescue Center) ทั่วประเทศ จ านวน 117 
แห่ง ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายรับเรื่องส าหรับ
ธุรกิจ SMEs ที่มีปัญหาและต้องการฟ้ืนฟูกิจการ ลักษณะของแผนฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จรูป ขั้นตอนและกระบวนการฟ้ืนฟู
ธุรกิจ SMEs และข้ันตอนในการด าเนินการและการวางแผนทางการเงินตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นหน่วยงานกลางในการดูแลผู้ประกอบการ SMEs 
 - การบูรณาการความร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
โดยการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดีและส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพ่ือเป็น
การพัฒนาข้อมูลกลางด้านการส่งเสริม SME ในรูปแบบเว็บไซต์กลาง (Web Portal) หรือเว็บไซต์ SME ONE โดยกรมบังคับคดี
สนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ ด้านกฎหมายที่จ าเป็น โครงการ กิจกรรม รวมถึงบริการต่างๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งในรูปแบบ ตัวอักษร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย รูปแบบอ่ืนๆ 
เพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ SME ONE เพ่ือส่งเสริม SMEs ให้มีความเข้มแข็งและเป็นการเผยแพร่การบริการของ
หน่วยงานเครือข่าย ที่ท าบันทึกข้อตกลงฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเน้นกลุ่มเปราะบาง   36 
รัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการให้ความส าคัญในการประชาสัมพันธ์ และการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน และเป็นการติดอาวุธทางปัญญา ปูองกัน
ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างการรับรู้เพ่ือลดความเลื่อมล้ าของสังคม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ รวมมีผู้เข้าอบรมเสริมสร้างความรู้ ให้กับประชาชน
ทั่วประเทศ ดังนี้  
  - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ าประกัน จ านอง พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจและ 
พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้)ในส่วนกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (2 ครั้ง) 
และส่วนภูมิภาค 18 แห่ง ได้แก่ อยุธยา นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เชียงใหม่ ระยอง อุดรธานี สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช พิษณุโลก นครสวรรค์ สุรินทร์ ขอนแก่น สงขลา เชียงราย ชลบุรี กรุงเทพมหานคร และ
นครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 2,140 ราย 
  - โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกรและประชาชนใน
พื้นที่ 10จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ
จ านวน 856 คน    
  - โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน จ านวน 11 รุ่นประกอบด้วย ส่วนกลาง(ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดยโสธร จังหวัดขอนแก่น 
สาขาพล จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดล าพูน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง และจังหวัด
สงขลา ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจ านวน 1,027 คน 
  - ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนในโครงการ อ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ 
  - ลงพ้ืนที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  - ด าเนินการเชิงรุกและเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความไว้วางใจและเข้าใจใน
ภารกิจของกรมบังคับคดี และร่วมท างานกับเครือข่ายบังคับคดี 

 - ติดอาวุธทางปัญญา เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางโดยการจัดกิจกรรม
การเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับคดีและกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 

-  ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
-  จัดท าประกาศและเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย โดยใช้ภาษายาวี 

  - บูรณาการความร่วมมือกับ ศอบต. และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ธอส เพ่ือพัฒนา “สามเหลี่ยมที่มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” ตามมติครม. โดยได้เสนอ โครงการบ้านมือสองส าหรับผู้มีรายได้น้อยใน3 จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้มีรายได้น้อยในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้สามารถมีที่อยู่อาศัย  ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นของตนเองจากการ
ซื้อทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี โดยกรมบังคับคดีได้ก าหนดเงินวางประกันในการเข้าประมูลทรัพย์ในอัตราที่ลดลง 
ซึ่งมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคมเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและพ้ืนที่และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้พ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ย้ายถิ่นฐานออกนอกพ้ืนที่ และเจ้าหนี้มีโอกาสได้รับช าระหนี้และลูกหนี้
สามารถช าระหนี้ได้หากทรัพย์สินที่ถูกยึดในชั้นบังคับคดีสามารถขายทอดตลาดได้ โดยโครงการนี้จะได้รับสินเชื่อในอัตรา
พิเศษจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 



 
การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล   37 
 กรมบังคับคดีได้ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้สามารถ
อ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานและผู้รับบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น ข้อมูลบุคคล
ล้มละลาย การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล
ที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาบุคคลล้มละลาย ที่ผ่านมากรมบังคับคดีได้มีการลงนามกับหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนมาแล้วเป็นจ านวน 72 หน่วยงาน 
 โดยปีงบประมาณ 2562 มีการลงนามกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวม 49 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

หน่วยงานภาครัฐ 8หน่วยงาน 
1. “ส านักงาน กสทช.” 
2. กรมท่ีดิน 
3. ส านักงานการบังคับคดี ส านักงานอัยการสูงสุด 
4. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์
5. กรมสรรพากร 
6. ส านักงานประกันสังคม 
7. สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ 

หน่วยเอกชน 41 หน่วยงาน 
1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
4. บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด 
5. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
6-41บริษัทหลักทรัพย์ (36 บริษัท) 

 

8. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
******************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ     38 
 1. กรมบังคับคดีได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) ประจ าปี พ.ศ.2561 จาก
ส านักงาน ป.ป.ช. สามปีติดต่อกัน(ตั้งแต่ปี 2559-2561) ซึ่งมีหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ
และภาคธุรกิจเอกชน โดยกรมบังคับคดีเป็น 1 ใน 21 องค์กร ที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส  
 2. รางวัลศูนย์ราชการสะดวก GECCกรมบังคับคดี โดยส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เป็น 1 ใน 385 
หน่วยงานที่ได้รับโล่รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 และ          
เป็นปีที่ 2 ที่กรมบังคับคดีได้รับโล่รับรองมาตรฐานฯ ดังกล่าว โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา กรมบังคับคดีได้ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการท างานภายในและการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกและความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการได้เข้าถึงบริการของกรมบังคับคดีได้อย่างง่าย และ
สะดวกต่อไป 
 3. กรมบังคับคดีได้รับรางวัลจากส านักงาน ก.พ.ร. ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 จ านวน 2 
รางวัล คือ รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรายหมวด 1 การน าองค์การและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี ชื่อผลงาน : การส่งค าเสนอซื้อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e- Offering Auction) ซึ่งเป็นปีที่ 4 ที่กรมบังคับคดีได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องจากส านักงาน ก.พ.ร. 
 4. หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการระดับพอใช้ ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันคนพิการสากล 
ประจ าปี 2561 ภายใต้แนวคิด "การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง 
และเป็นธรรม" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล สร้างความตระหนัก ส่งเสริม
ให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม อันเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 5. กรมบังคับคดีได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพ้ืนฐานและบริการที่
รองรับ IPv6 ประจ าปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018)จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 – 6 ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 


