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ล ำดบั รำยกำรสถิติ สง่ผ่านช่องทาง ก ำหนดกำรสง่ ผู้รับผิดชอบ ตดิตอ่

1 สถิติผลผลักดันทรัพย์สิน   -

หมำยเหต ุ: กลุ่มงานนโยบายและแผน จะท าการดึงข้อมลูจาก
ระบบ Report - jasper ในหัวข้อ PO-008 รายงานข้อมลู
ผลักดันทรัพย์สินคดีแพง่ ทุกวนัที ่2 ของเดือน เวลา 12.00 น.
หากตรงกบัวนัหยุดราชการหรือวนัหยุดนักขัตฤกษ ์จะดึงข้อมลู
จากระบบ ภายในวนัท าการวนัแรกหลังจากวนัหยุดราชการหรือ
วนัหยุดนักขัตฤกษ ์
  *** ส านักงานสามารถตรวจสอบข้อมลูในแต่ละเดือนของ
ส านักงานในระบบ ตามวนั เวลา ข้างต้น

2 สถิติการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายเงินในคดีแพง่
ระบบ Intra กรมบังคับคดี หัวข้อบริการ 
รายงานสถิตินย.สล. (รายงานบัญชีรับ-จ่าย)

3 สถิติการวางทรัพย์ e-mail : plan@led.mail.go.th   

4 สถิติการบังคับคดีค้ามนุษย์ e-mail : plan2@led.mail.go.th

5 สถิติการไกล่เกล่ียข้อพพิาทชั้นบังคับคดี
ระบบ Intra กรมบังคับคดี หัวข้อบริการ 
รวมระบบโปรแกรมต่างๆ โปรแกรมลงสถิติศูนย์ไกล่เกล่ีย

6 สถิติการบังคับคดีล้มละลาย e-mail : plan1@led.mail.go.th

7 สถิติการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลาย e-mail : plan1@led.mail.go.th

8 สถิติการบังคับคดีแทนในคดีล้มละลาย e-mail : plan1@led.mail.go.th

9 สถิติการฟืน้ฟกูจิการของลูกหนี้ รับข้อมลูจากส านักฟืน้ฟกูจิการของลูกหนี้

10 รายงานโครงการบ้านล้านหลัง 

Google Form : https://goo.gl/forms/u7D8YZdPq6Fqr7aj2

11 สถิติการบังคับคดีแพง่ (6 ช่อง)
ระบบ Intra กรมบังคับคดี หัวข้อบริการ
รวมระบบโปรแกรมต่างๆ สถิติการบังคับคดีแพง่ (6 ช่อง)

12 สถิติการบังคับโทษปรับคดียาเสพติด e-mail : plan@led.mail.go.th  

13 สถิติแพง่ค้างด าเนินการ 10 ปี

14 สถิติแพง่ค้างด าเนินการ 9 ปี ภายในวนัที ่2 ของไตรมาสถัดไป

15 สถิติส านวนบังคับคดีนายประกนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      e-mail : plan@led.mail.go.th
ภำยในวนัที่ 2 ของเดอืน  เวลำ 16.30น.

หากตรงกบัวนัหยุดราชการหรือวนัหยุดนักขัตฤกษ ์
ให้รายงานภายในวนัเปิดท าการวนัแรก

นางสาวอจัฉรา แกว้ไทรนันท์
เจ้าหน้าทีธ่รุการ

ภำยในวนัที่ 2 ของเดอืน เวลำ 16.30น.
หากตรงกบัวนัหยุดราชการหรือวนัหยุดนักขัตฤกษ ์

ให้รายงานภายในวนัเปิดท าการวนัแรก

ภำยในวนัที่ 2 ของเดอืน เวลำ 12.00น.
หากตรงกบัวนัหยุดราชการหรือวนัหยุดนักขัตฤกษ ์

ให้รายงานภายในวนัเปิดท าการวนัแรก

ภำยในวนัที่ 2 ของเดอืน เวลำ 16.30น.
หากตรงกบัวนัหยุดราชการหรือวนัหยุดนักขัตฤกษ ์

ให้รายงานภายในวนัเปิดท าการวนัแรก

สรุปกำรส่งงำนรำยงำนสถิตปิระจ ำเดอืนให้กลุ่มงำนนโยบำยและแผน
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563

นายสุทธเิกยีรติ เจียมพริิยะ
นักวชิาการสถิติ

เบอร์โทร 1181 / 1171
เบอร์โทร 02-8875153
โทรสาร 02-8875154นายกองสิน ท้วมทองดี

นักวชิาการสถิติ

นางสาวเบญจรัตน์ แท่นทอง
นักวชิาการสถิติ

e-mail : plan2@led.mail.go.th
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สถิติผลักดันทรัพย์สิน 
  ข้อมูลสถิติผลักดันทรัพย์สิน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดีแพ่ง
และการบังคับคดีล้มละลาย  

  การบังคับคดีแพ่ง  
   1. การถอนการยึดหรือการถอนการบังคับคดี ตามมูลค่าราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี 
  2. การงดการบังคับคดี ตามมูลค่าราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี (ระยะเวลา 1 ปี) 
  3. การขายทรัพย์สิน ได้ตามมูลค่าราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี 
  4. รวมยอดผลักดันทรัพย์สิน คือ ถอนการยึดหรือถอนการบังคับคดี (1) + งดการบังคับคดี (2) 
                         + การขายทรัพย์สิน (3) 

การบังคับคดีล้มละลาย 
1. การถอนการยึด ตามมูลค่าราคาประเมินเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
2. การขายทรัพย์สิน ได้ตามมูลค่าราคาประเมินเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
3. รวมยอดผลักดันทรัพย์สิน คือ ถอนการยึด (1) + การขายทรัพย์สิน (2) 

   
ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสถิติผลผลักดันทรัพย์สิน  (คดีแพ่ ง )  ทาง โปรแกรม  
report-jasper ในหัวข้อ PO-008 รายงานข้อมูลผลักดันทรัพย์สินคดีแพ่ง 

1. เข้าเว็บไชต์ http://ledreportjas.led.go.th/jasperserver/login.html   

 

 

http://ledreportjas.led.go.th/jasperserver/login.html
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2. เลือก Folders รายงานสรุปสถานการณ์หนี้ชั้นบังคับคดี  

 

 

3. เลือกหัวข้อ PO-008 รายงานข้อมูลผลักดันทรัพย์สินคดีแพ่ง 
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4. เลือกช่วงวันที่ และชื่อหน่วยงานที่ต้องการ 

 

 

5. รูปแบบรายงานที่ได้ 
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นิยามสถิติบัญชีรับ-จ่าย เงินในคดีแพ่ง 

1. ระยะเวลาการท าบัญชีของนักบัญชี 

  เมื่อนักบัญชีได้รับส านวนให้ท าการค านวณหรือท าบัญชีแสดงรายการรับ-จ่าย ให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา (นับจากวันที่นักบัญชีรับส านวน ถึงวันที่เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนาม) 
  1.1 การแสดงบัญชีรับ-จ่ายคดีอายัด ในกรณีไม่มีเจ้าหนี้อ่ืนขอร้องเฉลี่ยให้แล้วเสร็จภายใน  
1 วันท าการ กรณีมีเจ้าหนี้อ่ืนขอเฉลี่ยให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับส านวน 

 1.2 การท าบัญชีรับ-จ่ายเงินได้จากการขายทอดตลาดให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท าการ กรณีมี
เจ้าหนี้อ่ืนขอเฉลี่ยให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับส านวน 

วิธีด าเนินการ 

1. เข้าเว็บไชต์ http://intra.led.go.th/ และไปท่ีรายงานสถิติ นย.สล.(รายงานบญัชีรับ-จ่าย) 

 
 

 

 

 

 

http://intra.led.go.th/
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2. เลือกรายงานบัญชีรับ – จ่ายส านวนอายัดทรัพย์สิน/ขายทอดตลาด 

 

 

 

3. ระบุเดือน และพ.ศ. ที่ต้องการลงบันทึกสถิติบัญชีรับ-จ่าย แล้วกดตกลง 

 

 

 

 

4. เลือกประเภทของส านวนที่จะท าบัญชี 
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5. ท าการลงข้อมูลของส านวนที่ต้องการท าบัญชีรับ-จ่าย 

 (1) ศาล   หมายถึง ศาลตามหมายบังคับคดี 
 (2) คดีแดง   หมายถึง หมายเลขคดีแดงตามหมายบังคับคดี 
 (3) รับส านวน   หมายถึง วันเดือนปี ที่นักบัญชีรับส านวนมาจัดท าบัญชีรับ-จ่าย 
 (4) จัดท าบัญชีเสร็จแล้ว หมายถึง วันที่ส่งผู้ตรวจบัญช ี  
 (6) รับส านวน  หมายถึง วันที่หัวหน้ารับตรวจสอบบัญชี 
 (7) ตรวจสอบแล้วเสร็จพร้อมลงนาม และเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามแล้วเสร็จ หมายถึง วันที่เสนอ 
               ผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนาม 

 ** กรณีไม่มีส านวนจัดท าบัญชีให้เลือก      เดือนนี้ไม่มีการจัดท าบัญชี 
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สถิติกำรรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลำย 

 



~ 10 ~ 

ควำมหมำย/ค ำนิยำมกำรจัดเก็บข้อมูลรำยงำนกำรรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลำย 

หัวข้อ ควำมหมำย / ค ำอธิบำยวิธีกำรเก็บข้อมูล  
จ ำนวน ช่อง (1),(4),(7) หมายถึง  รายการทรัพย์ที่ยึด / ขาย / จ านวนค าร้องขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ / ผู้

ถูกทวงหนี้ / จ าเลยในคดีแพ่ง 
จ ำนวนหนี้ ช่อง (3),(6),(9) หมายถึง  จ านวนหนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ / จ านวนหนี้ที่ทวงไป หรือหนี้

ตามค าพิพากษาในหมายบังคับคดี ไม่รวมดอกเบี้ย เว้นแต่ "จ านวนหนี้" กรณีเงินที่
รวบรวมได้ตาม (6) ให้กรอกจ านวนเงินที่รวบรวมเข้ามาในคดีได้จริง 

ประนอมหนี้เกิดใหม่ ช่อง (6) หมายถึง  เมื่อลูกหนี้ / ผู้ถูกทวงหนี้ / จ าเลยในคดีแพ่ง ได้ยื่นค าขอประนอมหนี้ 
ประนอมหนี้เสร็จ ช่อง (9) หมายถึง  เมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติรับ หรือ ไม่รับค าขอประนอมหนี้  โดยกรอก

เฉพาะในตาราง  จ านวนคดีที่ขอประนอมหนี้  ส่วนกรณีที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติ 
ยอมรับการประนอมหนี้ให้แยกเฉพาะ "จ านวนหนี้" ตาม (12) มากรอกในตอนท้าย
ของแบบรายงานสถิติรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (ด้านหน้า) 

รำคำประเมินขณะยึดเสร็จ ช่อง (8) 
(ยึดเอง+บังคับคดีแทน) 

หมายถึง  เมื่อมีการขายทอดตลาด หรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืน หรือมีการถอนการยึด
ทรัพย์ 

รวม ช่อง (ล่ำงสุดซ้ำยมือ) หมายถึง ยอดรวมสาขาส านวนกิจการ  ไม่ให้น าราคาประเมินขณะยึดของ
อสังหาริมทรัพย์*และสังหาริมทรัพย์* ในประเภทส านวนสาขาทวงหนี้และสาขาคดี
แพ่งมารวมด้วย 

เงินที่รวบรวมได้ หมายถึง เงินที่ได้จากการอายัดและเงินอ่ืนใดที่รวบรวมได้นอกเหนือจากการขาย
ทอดตลาดหรือประนอมหนี้  โดยให้เกิดและเสร็จในเดือนที่ได้รับเงินตามอายัดหรือ
รับเงินอื่นใดนั้นโดยจะไม่มีรายการค้างมาหรือค้างไป 

รวมผลกำรผลักดันทรัพย์สิน  
ช่อง (8) เสร็จ (ยึดเอง+บังคับคดีแทน)  

หมายถึง  เมื่อมีการขายทอดตลาด หรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืน หรือมีการถอนการยึด
ทรัพย์ (อสังหาริมทรัพย์+สังหาริมทรัพย์) 
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สถิติกำรบังคับคดีแทนในคดีล้มละลำย 

 

หมำยเหตุ การจัดเก็บสถิติการบังคับคดีแทนในคดีล้มละลายเป็นผลผลักดันทรัพย์สิน (สบก./สบจ./สาขา) 
- กรณียึดทรัพย์สินของบุคคลล้มละลำย ก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2560 

หมายถึง กองบังคับคดีล้มละลายเท่านั้นที่เป็นผู้จัดเก็บสถิติผลการผลักดันทรัพย์สินแม้ว่าการขายทอดตลาดจะขายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
เป็นต้นไปก็ตาม 

- กรณียึดทรัพย์สินของบุคคลล้มละลำย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 
หมายถึง  1. กองบังคับคดีล้มละลายยึด และให้หน่วยงานอ่ืนขายทอดตลาดหรือหน่วยงานอ่ืนยึดแทนแต่กองบังคับคดีล้มละลายขายทอดตลาดเอง 

เมื่อขายทอดตลาดได้กองบังคับคดีล้มละลายเป็นผู้จัดเก็บสถิติผลการผลักดันทรัพย์สิน 
2. กองบังคับคดีล้มละลายให้หน่วยงานอ่ืนยึดและขายทอดตลาดแทน เมื่อขายทอดตลาดได้หน่วยงานนั้นเป็นผู้จัดเก็บสถิติผลการผลักดัน
ทรัพย์สิน 

ผลผลักดันทรัพยสิืน 
(3)+(4)

ยดึทรัพยถ์งึขาย
ทอดตลาด

ยดึ/ขายทอดตลาด
อยา่งเดียว

จ านวน
รายการ

ราคาประเมิน
จ านวน
รายการ

ราคาประเมิน
จ านวน
รายการ

ราคาประเมิน
จ านวน
รายการ

ราคาประเมิน ราคาที่ขายได้
จ านวน
รายการ

ราคาประเมิน ราคาประเมิน

อสังหาริมทรัพย์

สังหาริมทรัพย์

รวม

หมายเหตุ
 - ชอ่ง "วนัท่ียดึทรัพยสิ์น" หมายถงึ วนัท่ีหน่วยงานท าการยดึทรัพยสิ์น
 - ชอ่ง "การด าเนินการ" ใหร้ะบ ุเคร่ืองหมาย √

(4) ขายได้ (5)  ค้างไป (1+2-3-4)

แบบรายงานสถิตกิารบงัคับคดแีทนในคดลีม้ละลาย : หน่วยงาน............................................................

ปงีบประมาณ พ.ศ. .......................................

รอบรายงาน......ทกุ 15 วัน................

หมายเลขคดี ประเภททรัพย์ วนัท่ียดึทรัพยสิ์น

การด าเนินการ (1) ค้างมา (2) เกดิใหม่ (3) ถอนการยดึ
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สถิติการวางทรัพย์

 

วนัทีต่ั้งเรื่อง

เรื่อง ทนุทรพัย์ เรื่อง ทนุทรพัย์ เรื่อง ทนุทรพัย์ เรื่อง ทนุทรพัย์ ส านวนวางทรพัย์
ส านวนวางทรัพย์

ประเมินราคา
หมายเหตุ     วางทรัพย์ เกดิใหม่ หมายถงึ เมื่อเจ้าพนักงานมีการรับเร่ืองวางทรัพย์

เสร็จ หมายถงึ เมื่อเจ้าพนักงานออกเลขหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ใหม้ารับทรัพยท์ี่วาง
ประเมินราคา เกดิใหม่ หมายถงึ ลงรับต้ังเร่ืองขอประเมินราคา

เสร็จ หมายถงึ ออกเลขหนังสือแจ้งผลราคาประเมิน

ค้างมา เกิดใหม่ รวม เสรจ็ ค้างไป

หมายเหตุ ผลผลิตด้านการวางทรัพยเ์กิดใหม่ เมื่อมีผู้มายื่นขอวางทรัพย,์ค าร้องวางทรัพยเ์พิม่,ค าร้องขอถอนการวางทรัพย,์
ค าร้องขอกรณีเจ้าหนี้มารับทรัพยท่ี์วาง
ผลผลิตด้านการวางทรัพยเ์สร็จ สามารถแบง่การพจิารณาได้เปน็ 4 กรณีดังนี้
1.การรับวางทรัพย ์เสร็จเมื่อมีผู้มายื่นวางทรัพยแ์ละเจ้าพนักงานได้ด าเนินการจนถงึขั้นตอนออกเลขหนังสือ 
แจ้งเจ้าหนี้ใหม้าทรัพยท่ี์วาง จึงนับเปน็ผลงานรับ
2.การวางทรัพยเ์พิม่ เสร็จเมื่อเจ้าพนักงานออกเลขหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ใหม้ารับทรัพยท่ี์วางเพิม่
3.การถอนการวางทรัพย ์เสร็จเมื่อเจ้าพนักงานออกใบส าคัญคู่จ่ายใหผู้้วางทรัพย์
4.กรณีเจ้าหนี้มารับทรัพยท่ี์วาง เสร็จเมื่อ เจ้าพนักงานออกใบส าคัญคู่จ่ายใหแ้กเ่จ้าหนี้

2.การวางทรัพยเ์พิม่
3.ถอนการวางทรัพย์
4.กรณีเจ้าหนี้มารับทรัพยท่ี์วาง

รวม

แบบรายงานผลงานด้านการวางทรพัย ์เฉพาะในส่วนทีเ่ก่ียวกับผลผลิต 

ประจ าเดือน หน่วยงาน ผลผลิตด้านการวางทรพัย์
จ านวนเรื่องทีด่ าเนินการ

1.รับการวางทรัพย์

แบบรายงานสถิติวางทรพัย ์ปงีบประมาณ....................... ส านักงานบงัคับคดีจังหวดั.............................

ประจ าเดือน...................................

ประเภทส านวน
ค้างมา เกิดใหม่ เสรจ็ ค้างไป
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สถิติกำรบังคับคดีค้ำมนุษย์ 

 

 

 

 

เรื่อง ทนุทรัพย์ รำคำประเมิน เรื่อง ทนุทรัพย์ รำคำประเมิน เรื่อง ทนุทรัพย์ รำคำประเมิน เรื่อง ทนุทรัพย์ รำคำประเมิน รำคำขำย เรื่อง ทนุทรัพย์ รำคำประเมิน เรื่อง ทนุทรัพย์ เงินทีไ่ดร้ับ เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์ รำคำประเมิน

1. ส ำนวนยดึ + ส ำนวนขำย

2. ส ำนวนอำยดั

รวมทัง้สิน้

เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง

3. ส ำนวนศำลอ่ืนบงัคับคดแีทน

ค้ำงไป (5)

    (รวม-เสร็จ)ประเภทส ำนวน
ค้ำงมำ (1)

ทนุทรัพย์

เกิดใหม่ (2)
รวม (3)

เสร็จ (4)
    (ค้ำงมำ+เกิดใหม่)

ทนุทรัพย์ ทนุทรัพย์ ทนุทรัพย์ ทนุทรัพย์

รำยงำนสถิตกิำรบังคับคดค้ีำมนุษย ์ส ำนักงำนบังคับคดจีงัหวัด.................................

ประจ ำเดอืน........................... ปีงบประมำณ พ.ศ........................

ถอนกำรยดึ/งดยดึ (4.2)ขำยได ้(4.1)    (ค้ำงมำ+เกิดใหม่)

ค้ำงไป (5)

(รวม-เสร็จ)
ประเภทส ำนวน

ค้ำงมำ (1) เกิดใหม่ (2)

รวม (3) เสร็จ (4)

อำยดัไม่เปน็ผล (4.4)
              ถอนอำยดั                 
       /สง่เงินอำยดัครำวเดยีว (4.3)
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ค ำนิยำมสถิติกำรบังคับคดีค้ำมนุษย์ 

1. ส านวนยึด + ส านวนขาย  
ค้างมา (1) หมายถึง ยอดยกมาของจ านวนส านวน ทุนทรัพย์ และราคาประเมิน ที่ค้างไปของ

เดือนก่อน 
เกิดใหม่ (2) 
  

หมายถึง ส านวนที่เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ด าเนินการตั้งเรื่องยึดทรัพย์และด าเนินการบังคับคดี  
- กรณีท่ีมีการยึดทรัพย์ไว้แล้ว ต่อมาในคดีเดียวกันมีการยึดทรัพย์เพ่ิมเติมให้เก็บ
ข้อมูลในช่อง "ราคาประเมิน" เท่านั้น โดยไม่ต้องเก็บจ านวนเรื่องเพ่ิม 

รวม (3) หมายถึง ค้างมา (1) + เกิดใหม่ (2)  
เสร็จ (4) 
เสร็จ - ขายได้ (4.1) 
 
 
 
 
 
 
เสร็จ - ถอนการยึด / งดยึด (4.2) 

 
หมายถึง ส านวนที่มีการเคาะไม้ขายทอดตลาดได้ทั้งหมด 
- กรณีที่ 1 ยึดทรัพย์ 1 รายการ ขายได้น ามาเก็บเป็นสถิติเสร็จ 
- กรณีที่ 2 ยึดทรัพย์หลายรายการ ขายได้บางรายการ ให้เก็บสถิติเฉพาะ "ราคา
ประเมิน" เทา่นั้นไม่เก็บจ านวนเรื่อง จะใส่จ านวนเรื่องเสร็จเมื่อขายได้ทุกรายการ 
 
แบ่งออกเป็น 3 กรณี 
- กรณีที่ 1 ยึดทรัพย์ 1 รายการ ถอนการยึดน ามาเก็บเป็นสถิติเสร็จ 
- กรณีที่ 2 ยึดทรัพย์หลายรายการ ถอนการยึดบางรายการ ให้เก็บสถิติเฉพาะ 
"ราคาประเมิน" เท่านั้นไม่เก็บจ านวนเรื่อง จะใส่จ านวนเรื่องเสร็จเมื่อถอนการยึด
ทุกรายการ 
- กรณีที่ 3 ส านวนที่ออกไปท าการยึดแต่มีเหตุให้งดยึด 

ค้างไป  หมายถึง รวม (3) - เสร็จ (4) 

 



~ 15 ~ 

2. ส านวนอายัด (ต่อ) 
ค้างมา (1) หมายถึง ยอดยกมาของจ านวนส านวน และทุนทรัพย์ ที่ค้างไปของเดือนก่อน 
เกิดใหม่ (2) หมายถงึ ส านวนที่เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ด าเนินการตั้งเรื่องอายัด และมีการออกหนังสืออายัด 
รวม  (3) หมายถึง ค้างมา (1) + เกิดใหม่ (2)  

2. ส านวนอายัด  
เสร็จ (4) 
เสร็จ - ถอนอายัด /          
ส่งเงินอายัดคราวเดียว (4.3) 
 
 
 
 
 
เสร็จ - อายัดไม่เป็นผล (4.4) 

 
แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
- กรณีที่ 1 ส านวนที่มีการถอนอายัดท้ังหมด (หากมีการถอนการอายัดบางรายการ 
หรือถอนการอายัดลูกหนี้ตามค าพิพากษาบางราย ไม่น ามาเก็บสถิติ ) 
- กรณีที่ 2 ช าระหนี้ครบถ้วนตามหมายบังคับคดีด้วย และรวมถึงกรณีมีการส่งเงิน
อายัดมาในคราวเดียว 
 
หมายถึง ส านวนที่มีการออกหนังสืออายัด แต่มีเหตุให้การอายัดไม่เป็นผล เช่น 
จ าเลยลาออก, บุคคลภายนอกผู้รับค าสั่งอายัดแจ้งว่าไม่มีเงินของลูกหนี้ตามท่ีขอ
อายัดไป เป็นต้น 

ค้างไป  หมายถึง รวม (3) - เสร็จ (4) 
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3. ส านวนศาลอื่นบังคับคดีแทน (ต่อ) 
ค้างมา (1) หมายถึง ยอดยกมาของจ านวนส านวน และทุนทรัพย์ ที่ค้างไปของเดือนก่อน 
เกิดใหม่ (2) หมายถึง ส านวนที่เริ่มตั้งแต่มีการตั้งเรื่อง และมีหนังสือแจ้งให้ส านักงานบังคับคดี

อ่ืนบังคับคดีช่วยบังคับคดีแทน 
รวม  (3) หมายถึง ค้างมา (1) + เกิดใหม่ (2)  
เสร็จ (4) หมายถึง ส านวนที่ด าเนินการจัดท าบัญชีแสดงรายการรับ-จ่าย เงินให้แก่ผู้มีส่วนได้

เสีย  ส านวนที่มีการถอนยึด หรือถอนการบังคับคดี  
หรือพ้นระยะเวลาการบังคับคดี 
- กรณีที่ 1 ยึดทรัพย์หลายรายการ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาขอให้ท าบัญชีบาง
รายการที่ขายได้และส านักงานที่ช่วยบังคับคดีแทนส่งบัญชีและเงินท่ีขายได้มา              
ยังไม่เก็บเป็นสถิติเสร็จ จะเก็บสถิติเสร็จเมื่อขายได้ครบทุกรายการและมีการส่ง
บัญชีและเงินท่ีขายได้มา 
- กรณีที่ 2 ยึดทรัพย์หลายจังหวัด หากขายได้จังหวัดหนึ่งมีการส่งบัญชีและเงินที่
ขายได้มา ยังไม่เก็บเป็นสถิติเสร็จ จะเก็บสถิติเสร็จเมื่อขายได้ครบทุกรายการทุก
จังหวัดและมีการส่งบัญชีและเงินที่ขายได้มา 

ค้างไป (5) หมายถึง รวม (3) - เสร็จ (4) 

 

 

 

 

 



~ 17 ~ 

สถิติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
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ควำมหมำย/อธิบำยกำรจัดเก็บข้อมลูรำยงำยสถิติกำรไกล่เกลี่ยข้อพพิำท 

หัวข้อ ควำมหมำย/ค ำอธิบำยวิธกีำรเก็บข้อมูล 
๑.หน่วยงาน หมายถึง ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ าส านักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา/ส่วนย่อย 

ที่เป็นผู้รายงาน 
๒.ค้างด าเนินการจากเดือนก่อน หมายถึง ยอดยกมาของจ านวนส านวนและทุนทรัพย์ที่ค้างด าเนินการของเดือนก่อน 
๓.ส านวนเกิดใหม่ หมายถึง ส านวนที่มีการยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

- เป็นส านวนที่มีคู่ความยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีหรือส านักงาน
บังคับคดี จังหวัด/สาขา/ส่วนย่อย 

- เป็นส านวนที่มีคู่ความยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อกระทรวงยุติธรรม/หน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ แล้ว
กระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานนั้นส่งเรื่องให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

๔.คดีท่ีมีการยึด/อายัด แสดงรายละเอียดว่าในจ านวนส านวนที่เกิดใหม่ มีคดีท่ีมีการบังคับคดียึด/อายัดแล้ว กี่เรื่องและมีราคาประเมินทรัพย์ที่ยึด/
จ านวนเงินที่อายัดเท่าใด 

๕.ไกล่เกลี่ยส าเร็จ หมายถึง ส านวนที่มีคู่ความมาท าการไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายแล้วสามารถเจรจาจากตกลงกันได้หรือได้ข้อยุติที่ทั้งสองฝ่าย
ยอมรับได้ในประเด็นที่เป็นข้อพิพาท หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อพิพาทนั้น 

๖.ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ หมายถึง ส านวนที่มีคู่ความมาท าการไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายแล้วเจรจาตกลงกันไม่ได้ หรือไม่ได้ข้อยุติที่ทั้งสองฝ่ายรับได้ เป็น
ผลให้ต้องมีการบังคับคดีต่อไป 

๗.ไม่สามารถท าการไกล่เกลี่ยได้ หมายถึง กรณีผู้ร้องหรือคู่กรณีไม่มาด าเนินการไกล่เกลี่ย หรือทั้งสองฝ่ายไม่มา หรือกรณีท่ีผู้ร้องยกเลิกการไกล่เกลี่ย หรือมี
เหตุอื่นใดอันไม่สามารถท าการไกล่เกลี่ยได้ 

๘.อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายถึง ส านวนที่มีคู่ความมาท าการไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่าย แล้วยังไม่สามรถตกลงกันได้ในขณะนั้น เนื่องจากคู่ความขอ
เลื่อนนัดเพราะต้องน าข้อเสนอไปให้ผู้มีอ านาจของคู่ความแต่ละฝ่ายพิจารณาอีกครั้งก่อน หรือขอเวลาในการ
ตัดสินใจเพ่ือพิจารณาข้อเสนอของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก่อน 

๙.รวมค้างด าเนินการทั้งสิ้น ให้น าค้างมาจากเดือนก่อน (๒) + ส านวนเกิดใหม่ (๓) –ไกล่เกลี่ยส าเร็จ (๕) – ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ (๖) – ไม่สามารถท าการ
ไกล่เกลี่ยได้ (๗) – ค้างไป (๘) 
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สถิติกำรบังคับคดีล้มละลำย 
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กำรพิจำรณำสถติิส ำนวนคดีล้มละลำยเกดิและเสร็จ 

ประเภทส ำนวน เกิดใหม ่ ด ำเนินกำรเสร็จ 
1. ส ำนวนกลำง - เกิดใหม ่เมื่อธุรการได้รับส านวนจากค าคู่ความและ

น าลงสารบบ 
- ด าเนินการเสร็จ แบ่งเป็น 8 กรณี 
1. กรณีปิดคดี ถือว่าเสร็จเมื่อส่งกองค านวณฯ จัดท า
บัญชีแสดงรายการรับ – จ่าย เพ่ือแบ่งเงินครั้งสุดท้าย
และรายงานศาลปิดคดี หรือปิดคดีไม่มีแบ่งทรัพย์สิน 
2. กรณียกเลิกการล้มละลาย ตาม ม.135(1)-(3) ถือว่า
เสร็จเมื่อรายงานศาลขอยกเลิกการล้มละลาย 
3. กรณีปลดจากล้มละลายตามค าสั่งศาลหรือโดยผล
ของกฎหมายโดยมีทรัพย์สิน ถือว่าเสร็จเมื่อกองค านวณ
ฯ ท าบัญชีแสดงรายการรับ – จ่าย เพ่ือแบ่งเงินครั้ง
สุดท้ายและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ศาลทราบ 
4. กรณีปลดจากล้มละลายตามค าสั่งศาลหรือโดยผล
ของกฎหมายโดยไม่มีทรัพย์สิน ถือว่าเสร็จเมื่อส่งกอง
ค านวณฯ จัดท าบัญชีแสดงรายการรับ – จ่าย เพ่ือ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ศาลทราบ 
5. กรณีจ าหน่ายคดี  ตามมาตรา 15 แห่ง พรบ.
ล้มละลายฯ ถือว่าเสร็จเมื่อรายงานศาลขอจ าหน่ายคดี 
(หมายถึง จ าหน่ายทั้งคดี มิใช่จ าหน่ายลูกหนี้บางคน) 
6. กรณีจ าหน่ายคดีเพราะเหตุอ่ืนๆ ถือว่าเสร็จเมื่อ จพท. 
ทราบค าสั่งศาลให้จ าหน่ายคดี (หมายถึง จ าหน่ายทั้งคดี 
มิใช่จ าหน่ายลูกหนี้บางคน) 
7. กรณีพิจารณาคดีใหม่ ถือว่าเสร็จเมื่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ทราบค าสั่งศาลอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ 
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ประเภทส ำนวน เกิดใหม ่ ด ำเนินกำรเสร็จ 
  (หมายถึง พิจารณาคดีใหม่ทั้งคดี มิใช่เฉพาะลูกหนี้บาง

คน) 
8. กรณียกฟ้อง ถือว่าเสร็จเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ทราบค าสั่งศาลให้ยกฟ้อง (หมายถึง ยกฟ้องทั้งคดี ไม่ใช่
ยกฟ้องลูกหนี้บางคน) 

2. ส ำนวนสำขำ แบ่งเป็น 2 ประเภท 
2.1 ประเภทส านวนสาขาค าขอรับช าระหนี้ 

- เกิดใหม่เมื่อตรวจค าขอรับช าระหนี้ - ด าเนินการเสร็จ แบ่งเป็น 3 กรณี 
1. กรณีมีการท าความเห็นค าขอรับช าระหนี้ ถือว่าเสร็จ
เมื่อเสนอความเห็นต่อศาล 
2. กรณีเจ้าหนี้ขอถอนค าขอรับช าระหนี้ ถือว่าเสร็จเมื่อ
ธุรการลงสารบบส่งส านวนเก็บ 
3. กรณีงดด าเนินการค าขอรับช าระหนี้ เนื่องจากคดีไม่มี
ทรัพย์สิน หรือรอด าเนินการค าขอรับ 

2.2 ประเภทส านวนสาขาอ่ืนๆ  - เกิดใหมเ่มื่อมีการตั้งส านวนและลงสารบบธุรการ - ด าเนินการเสร็จ แบ่งเป็น 4 กรณี 
1. กรณีส านวนสาขาคดีที่มีการขอออกหมายบังคับคดี 
ถือว่าเสร็จเมื่อรายงานศาลขอออกหมายบังคับคดี 
2. กรณีส านวนสาขาคดีอ่ืนๆ ที่ไม่มีการขอออกหมาย
บังคับคดี ถือว่าเสร็จเมื่อลงสารบบส่งส านวนเก็บ 
3. กรณีส านวนสาขาคดีแพ่งที่มีการขอจ าหน่ายคดี  
ถือว่าเสร็จเมื่อศาลมีค าสั่งให้จ าหน่ายคดี 
4. กรณีส านวนสาขาคดีที่มีการขายสิทธิเรียกร้อง  
ถือว่าเสร็จเมื่อมีการขายสิทธิเรียกร้องได้ 

หมำยเหตุ ข้อพึงต้องปฏบิัติ 
 ส าหรับส านวนคดีที่เคยเก็บสถิติ “เสร็จ” เพราะกรณีใดกรณีหนึ่งไปแล้ว หากต่อมามีเหตุให้ต้องน าส านวนคดีนั้นๆ กลับมาด าเนินการอีกไม่ว่าคดีใดก็ตาม  
ห้ามมิให้เก็บสถิติ “เสร็จ” ส าหรับส านวนคดีนั้นซ้ าอีก 
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สถิติกำรฟื้นฟูกิจกำรของลูกหนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

เรื่อง ทุนทรัพย์ เรื่อง ทุนทรัพย์ เรื่อง ทุนทรัพย์ เรื่อง ทุนทรัพย์ เรื่อง ทุนทรัพย์

ส านวนกลาง 0 0.00 0 0.00

ส านวนค าขอรับช าระหนี้ 0 0.00 0 0.00

ส านวนทวงหนี้ 0 0

ส านวนเพกิถอนการโอน 0 0.00 0 0.00

ส านวนก าหนดสิทธอิอกเสียงประชมุเจ้าหนี้ฯ (ฟ.19) 0 0.00 0 0.00

ส านวนก าหนดสิทธอิอกเสียงประชมุเจ้าหนี้ฯ (ฟ.20) 0 0.00 0 0.00

ส านวนกลาง (คดีด า) 0 0.00 0 0.00

ส านวนคดีสาขา (คดี สฟ.) 0 0

ส านวนหกักลบลบหนี้ 0 0.00 0 0.00

ส านวน SMEs (คดีด า) 0 0.00 0 0.00

ส านวน SMEs (คดีแดง) 0 0.00 0 0.00

รวม -          -                          -         -                         -          -                          -         -                          -         -                            

รายงานผลสถิติการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี

ปงีบประมาณ พ.ศ. ……………….

ประจ าเดือน …………………………………….

ส านวน
ค้างมา เกิดใหม่ รวม = (ค้างมา+เกิดใหม่) เสร็จ ค้างไป
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การพิจารณาสถิติจ านวนคดีฟื้นฟูกิจการ เกิดและส าเร็จ 

หัวข้อ ควำมหมำย 
1. ส านวนกลาง ถือว่าเกิด เมื่อศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและตั้งผู้ท าแผนตั้งส านวนคดจี่ายให้ จพท.ผู้รับผดิชอบ 

ถือว่าเสร็จ เมื่อศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ และ ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
2. ส านวนค าขอรับช าระหนี ้ ถือว่าเกิด เมื่อศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและตั้งผู้ท าแผน และผูเ้ป็นเจ้าหนี ้ยื่นค าขอรับช าระหนีภ้ายในก าหนด หัวหน้าส่วนกฎหมายสั่งตั้ง

ส านวนคดีจ่ายให้ จพท.ผู้รับผิดชอบ 
ถือว่าเสร็จ เมื่อมีค าสั่งองค์คณะ (ผอ. หัวหนา้กลุ่ม จพท. ลงนาม) 

3. ส านวนทวงหนี ้ ถือว่าเกิด เมื่อหัวหน้าส่วนกฎหมายมีค าสั่งตัง้ส านวนคดี จ่ายให้ กับ จพท. ผู้รบัผิดชอบส านวน 
ถือว่าเสร็จ เมื่อศาลสั่งจ าหน่ายจากบัญชีลูกหนี้ หรือศาลออกค าบังคับ 

4. ส านวนเพิกถอนการโอน ถือว่าเกิด เมื่อหัวหน้าส่วนกฎหมายมีค าสั่งตัง้ส านวนคดีจ่ายให้กับ จพท. ผูร้ับผิดชอบส านวน 
ถือว่าเสร็จ เมื่อศาลมีค าสั่งให้เพิกถอนการโอน หรือยกเลิกค าร้อง 

5. ส านวนก าหนดสิทธิฯ (ฟ.19) คือส านวนก าหนดสิทธิออกเสียงประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ท าแผน 
ถือว่าเกิด เมื่อศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการแต่ไม่ตั้งผู้ท าแทน 
ถือว่าเสร็จ เมื่อ จพท. มีค าสั่ง 

6. ส านวนก าหนดสิทธิฯ (ฟ.20) คือส านวนก าหนดสิทธิออกเสียงประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน 
ถือว่าเกิด เมื่อมีการก าหนดสิทธิออกเสียงประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาแผน 
ถือว่าเสร็จ เมื่อ จพท.มีค าสั่ง 

7. ส านวนกลาง (คดีค า ถือว่าเกิด / เสร็จ เมื่อศาลมีค าสั่งให้ยกค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ ถอนค าร้องขอฟื้นฟูกิจการและจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
8. ส านวนคดีสาขา (คดี สฟ.) ถือว่าเกิด เมื่อผู้มสี่วนได้เสีย ยื่นคัดค้านต่อศาล 

ถือว่าเสร็จ เมื่อศาลมีค าสั่งถึงที่สดุตามกฎหมาย 
9. ส านวนหักกลบลบหนี ้ ถือว่าเกิด เมื่อหัวหน้าส่วนกฎหมายมีค าสั่งตัง้ส านวนคดีจ่ายให้กับ จพท.ผู้รับผดิชอบส านวน 

ถือว่าเสร็จ เมื่อมีค าสั่งองค์คณะ (ผอ. หัวหนา้กลุ่ม จพท.ลงนาม) 
10.ส านวนคดี SMEs (คดีด า ถือว่าเกิด ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการที่ศาลทั้งหมด 

ถือว่าเสร็จ ศาลมีค าสั่งไม่รับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ ยกค าร้องขอฟื้นฟู กิจการ ถอนค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการและจ าหนา่ยคดีออกจากสารบบ
ความและมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 

11. ส านวนคดี SMEs (คดีแดง) ถือว่าเกิด ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ และเหน็ชอบด้วยแผน 
ถือว่าเสร็จ ศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 
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รำยงำนโครงกำรบ้ำนล้ำนหลัง 

 
Google Form : https://goo.gl/forms/u7D8YZdPq6Fqr7aj2 

 
 รายงานข้อมูลการขายทอดตลาดทรัพย์ราคาขายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท และผู้ซือ้เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง (ขอสินเชื่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส.) 
โดยแบ่งทรัพย์สินออกเป็น 2 แบบ คือ 1.ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้าน) 2.ห้องชุด 
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สถิติกำรบังคับคดีแพ่ง 

 
 
 
 

เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์

1.ส านวนยึดทรัพย์สิน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10
2.ส านวนอายัดทรัพย์สิน 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10
3.ส านวนขับไล่,ร้ือถอน,กกัเรือ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10
4.ส านวนขายทอดตลาด 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10
5.ส านวนส่งคืน หรือส่งมอบ ทรัพย์เฉพาะส่ิง 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10

รวมทัง้สิน้

เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง

6.ส านวนศาลอืน่ช่วยบังคับคดีแทน 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

ประเภทส านวน

7.ส านวนส่งท าบัญชี

ประเภทส านวน

    - เพกิถอนการขายทอดตลาด

8. ส านวนค้างด าเนินการ

งดยดึ/
อายดัไม่เปน็ผล

(รวม-เสร็จ)

ขาย/เรื่อง อายดั/เรื่อง

เสร็จ 
ค้างไป

(รวม-เสร็จ)
ทนุทรัพย์

แบบรายงานสถิตคิดแีพ่ง กอง/ส านักงานบงัคับคดจีังหวดั ..........................................

ปงีบประมาณ ..............................ประจ าเดอืน.......................................พ.ศ..........................

ปรับโครงสร้างหน้ีประเภทส านวน
ค้างมา เกิดใหม่

รวม ค้างไป งดด าเนินการ

(ค้างมา+เกิดใหม่)
ผอ. อนุญาตขาย/

ขายได้

ถอนยดึ/ถอนอายดั/ถอน
การบงัคับคด/ี

สง่มอบการครอบครอง 
หรือศาลสัง่ปลอ่ยเรือ 

หรือศาลสัง่ถอนการบงัคับ
คดี

งดตามค าสัง่ศาล

เสร็จ

    - รวมรวบทรัพย์สิน (lส านวนขับไล่-ร้ือถอน)

ออกใบเสร็จรับเงิน
(กรณีการยดึเงิน)/

สง่คืน สง่มอบ ทรัพย์
เฉพาะสิง่

7.1 7.2 7.3

ประเภทส านวน
ค้างมา เกิดใหม่

รวม
(ค้างมา+เกิดใหม่)

ทนุทรัพย์

ช าระหน้ีตามหมายบงัคับคดคีรบถ้วน/เรื่อง

8.2

เรื่อง

8.1
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ค ำนิยำม กำรจัดเก็บสถิตกิำรบังคับคดีแพ่ง 
ส ำนวน ควำมหมำย /ค ำอธิบำยวิธีกำรเก็บข้อมูล 

1. ส ำนวนยึดทรัพย์สิน ทุนทรัพย์ หมายถึง ทุนทรัพย์ตามหมายบังคับคดี (หนี้ตามค าพิพากษา)  
1.1 ค้ำงมำ หมายถึง ส านวนที่ค้างด าเนินการจากเดือนก่อน (มาจากข้อ 1.8 ของเดือนก่อน) 

1.2 เกิดใหม่ 

หมายถึง ส านวนที่เริ่มตั้งแต่มีการตั้งเรื่อง และมีการด าเนินการบังคับคดีไม่ว่าจะมีการยึดหรืองดยึดก็ตาม(ส านวนของ
ศาลนั้นเอง และส านวนที่บังคับคดีแทนศาลอื่น) 
- กรณีที ่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาขอยึดทรัพย์ แต่ส่งเอกสารไม่ครบ, ตรวจพบยึดซ้ า หรือตรวจพบล้มละลาย หรือฟ้ืนฟูฯ 
ถือว่ายังไม่มีการด าเนินการบังคับคดี หรือมีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถด าเนินการบังคับคดีได้ ตามมาตรา 296 ไม่น ามา
เก็บสถิติเกิดใหม ่
- กรณีที่ งดยึด ข้อ 1.6 ต่อมาเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแถลงขอยึดทรัพย์ใหม่ ให้ท าการเก็บสถิติเกิดใหม่ของส านวนยึด
ทรัพย์ ข้อ 1.2 
- กรณีที่ ส านวนที่มีการขับไล่และยึดทรัพย์ในคราวเดียวกันหรือคนละคราว ให้ท าการเก็บสถิติเกิดใหม่ทั้งของส านวน
ยึดทรัพย์สินและส านวนขับไล่ 
- กรณีที่ ส านวนที่มีการอายัดและยึดทรัพย์ในคราวเดียวกันหรือคนละคราว ให้ท าการเก็บสถิติเกิดใหม่ทั้งของส านวน
ยึดทรัพย์สินและส านวนอายัด 

1.3 รวม หมายถึง ส านวนค้างมา ข้อ 1.1 + ส านวนเกิดใหม่ ข้อ 1.2 

เสร็จ  

1.4 ส ำนวนที่ ผ.อ. มีค ำสั่งอนุญำตให้ขำยทอดตลำดได้ 
- กรณีที ่ทรัพย์ที่ยึดเป็นของสดของเสียได้ เมื่อขายทรัพย์ได้ครบทุกรายการ ถือว่าเสร็จ ตามข้อ 1.4 
1.5 ถอนยึด/ถอนกำรบังคับคดี หมายถึง ส านวนที่มีการถอนการยึดทั้งหมด หรือศาลมีค าสั่งถอนการบังคับคดี  
(หากมีการถอนการยึดบางรายการไม่น ามาเก็บสถิติ) 
- กรณีที ่โจทก์เดิมถอนการยึด ต่อมามีเจ้าหนี้รายอื่นสวมสิทธิ์ ไม่นับเป็นส านวนเสร็จ ตามข้อ 1.5 
1.6 งดยึด หมายถึง ส านวนที่ออกไปท าการยึด แต่มีเหตุให้งดยึด 
ในกรณีเหตุขัดข้องสิ้นสุดลง หรือไม่มีความจ าเป็นต้องบังคับคดีต่อไป หรือเจ้าหนี้เพิกเฉยไม่มาด าเนินการและ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งยกเลิกค าสั่งห้าม (ตามมาตรา 296 วรรคท้าย) หรือเจ้ าหนี้ไม่ได้ยื่นค าร้องต่อศาล หรือมิได้
ยึดทรัพย์ภายในก าหนดระยะเวลา และเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งยกเลิกค าสั่ง (ตามมาตรา 298 วรรคท้าย) 
1.7 ออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีกำรยึดเงิน) หมายถึง ส านวนที่เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน ในกรณีที่มีการยึดเงิน 

1.8 ค้ำงไป (รวม – เสร็จ) ข้อ 1.3 – (ข้อ 1.4 + ข้อ 1.5 + ข้อ 1.6 + ข้อ 1.7) 
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ส ำนวน ควำมหมำย /ค ำอธิบำยวิธีกำรเก็บข้อมูล 

งดด ำเนินกำร 

- กรณี งดด ำเนินกำร หมายถึง ยอดคงค้างของส านวนที่มีเหตุให้งดด าเนินการบังคับคดีไว้ชั่วคราวได้แก่ งดตามค าสั่ง
ศาล และงดปรับปรุงโครงสร้างหนี้ / ฟื้นฟูกิจการ (ไม่ถือว่าด าเนินการเสร็จ)  
- กรณี งดตำมค ำสั่งศำล หมายถึง ยอดคงค้างของส านวนที่ศาลมีค าสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ชั่วคราว หรือส านวนที่มีเหตุ
งดตามกฎหมาย เช่น การร้องขัดทรัพย์, การร้องขอพิจารณาคดีใหม่, การร้องขอเพิกถอนหมายบังคับคดี,การร้องขอ
ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 307 ,กรณีท่ีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าสั่งให้งดการบังคับคดีแพ่งชั่วคราว เป็นต้น 
- กรณี ปรับโครงสร้ำงหนี้ หมายถึง ยอดคงค้างของส านวนที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแถลงของดการบังคับคดีชั่วคราว 
โดยน าส่งหนังสือปรับโครงสร้างหนี้ประกอบ หรือมีหนังสือให้ความยินยอมที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับหนังสือปรับ
โครงสร้างหนี้ และมีระยะเวลาที่ของดไว้ตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ป ี
- กรณีที่ มีกำรยกเลิกงดด ำเนินกำร (กรณีงดตามค าสั่งศาล และกรณีปรับโครงสร้างหนี้  ไม่ต้องน ามาเก็บสถิติเกิดใหม่
ของส านวนยึดทรัพย์สินซ้ าอีก) 

2. ส ำนวนอำยัดทรัพย์สิน ทุนทรัพย์ หมายถึง ทุนทรัพย์ตามหมายบังคับคดี (หนี้ตามค าพิพากษา)  
 2.1 ค้ำงมำ หมายถึง ส านวนที่ค้างด าเนินการจากเดือนก่อน (มาจากข้อ 2.8 ของเดือนก่อน) 

 2.2 เกิดใหม่ 

หมายถึง ส านวนที่เริ่มตั้งแต่มีการตั้งเรื่อง และมีการออกหนังสืออายัด 
- กรณีที่ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาขออายัดทรัพย์สิน แต่ส่งเอกสารไม่ครบ, ตรวจพบอายัดซ้ า ตรวจพบล้มละลายหรือฟ้ืนฟู
ฯ หรือกรณีขออายัดเงินของลูกหนี้ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  หรือมีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถด าเนินการ
บังคับคดีได้ ตามมาตรา 296 ถือว่าไม่มีการด าเนินการบังคับคดีไม่น ามาเก็บสถิติเกิดใหม่ 
- กรณีที่ ส านวนที่มีการอายัดและยึดทรัพย์ในคราวเดียวกันหรือคนละคราว ให้ท าการเก็บสถิติเกิดใหม่ทั้งของส านวน
ยึดทรัพย์สินและส านวนอายัด 

2.3 รวม  หมายถึง ส านวนค้างมา ข้อ 2.1 + ส านวนเกิดใหม่ ข้อ 2.2 

เสร็จ  

2.5 ถอนอำยัด/ถอนกำรบังคับคดี หมายถึง ส านวนที่มีการถอนอายัดทั้งหมด (หากมีการถอนการอายัดบางรายการ 
หรือถอนการอายัดลูกหนี้ตามค าพิพากษาบางรายการไม่น ามาเก็บสถิติ) หมายรวมถึง การช าระหนี้ครบถ้วนตามหมาย
บังคับคดีด้วย และรวมถึงกรณีที่มีการส่งเงินอายัดมาในคราวเดียว หรือศาลมีค าสั่งถอนการบังคับคดี 
2.6 อำยัดไม่เป็นผล หมายถึง ส านวนที่มีการออกหนังสืออายัด แต่มีเหตุให้การอายัดไม่เป็นผล เช่น จ าเลยลาออก, 
บุคคลภายนอกผู้รับค าสั่งอายัดแจ้งว่าไม่มีเงินของลูกหนี้ตามที่ขออายัดไปหรือสิทธิเรียกร้องที่ขออายัดไม่อยู่ในความรับ
ผิดแห่งการบังคับคด ี
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ส ำนวน ควำมหมำย /ค ำอธิบำยวิธีกำรเก็บข้อมูล 
ในกรณีเหตุขัดข้องสิ้นสุดลง หรือไม่มีความจ าเป็นต้องบังคับคดีต่อไป หรือเจ้าหนี้เพิกเฉยไม่มาด าเนินการ และเจ้า
พนักงานบังคับคดีแจ้งยกเลิกค าสั่งห้าม (ตามมาตรา 296 วรรคท้าย) หรือเจ้าหนี้ไม่ได้ยื่นค าร้องต่อศาล หรือมิได้ยึด
ทรัพย์ภายในก าหนดระยะเวลา และเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งยกเลิกค าสั่ง (ตามมาตรา 298 วรรคท้าย) 

2.8 ค้ำงไป (รวม – เสร็จ) ข้อ 2.3 – (ข้อ 2.5 + ข้อ 2.6) 

งดด ำเนินกำร 

- กรณี งดด าเนินการ หมายถึง ยอดคงค้างของส านวนที่มีเหตุให้งดด าเนินการชั่วคราว ไม่ถือว่าเสร็จ คือ งดตามค าสั่ง
ศาล 
- กรณี งดตามค าสั่งศาล หมายถึง ยอดคงค้างของส านวนที่ศาลมีค าสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ชั่วคราว หรือส านวนที่มี
เหตุงดตามกฎหมาย เช่น การร้องขัดทรัพย์, การร้องขอพิจารณาคดีใหม่, การร้องขอเพิกถอนหมายบังคับคดี, การร้อง
ขอตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 307, กรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการส่งเงิน , กรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าสั่งให้ 
งดการบังคับคดีแพ่งชั่วคราว เป็นต้น 
- กรณีที่ มีการยกเลิกงดด าเนินการ ตามหัวข้องดตามค าสั่งศาล  ไม่ต้องน ามาเก็บสถิติเกิดใหม่ของส านวนอายัด
ทรัพย์สินซ้ าอีก 

3. ส ำนวนขับไล่, รื้อถอน, กักเรือ 
3.1 ค้ำงมำ  หมายถึง ส านวนที่ค้างด าเนินการจากเดือนก่อน (มาจากข้อ 3.8 ของเดือนก่อน) 

3.2 เกิดใหม ่

หมายถึง ส านวนที่เริ่มตั้งแต่มีการตั้งเรื่อง และมีการด าเนินการบังคับคดี (ส านวนของศาลนั้นเอง และส านวนที่บังคับ
คดีแทนศาลอ่ืน) 
* เว้นแต ่กรณีส านวนที่มีการขับไล่และยึดทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นคราวเดียวกันหรือคนละคราว ให้ท าการเก็บสถิติเกิดใหม่
ทั้งของส านวนยึดทรัพย์สินและส านวนขับไล่ 

3.3 รวม  หมายถึง ส านวนค้างมา ข้อ 3.1 + ส านวนเกิดใหม่ ข้อ 3.2 

เสร็จ  

3.5 ส่งมอบกำรครอบครอง หรือศาลสั่งปล่อยเรือ หรือศาลสั่งถอนการบังคับคดี หมายถึง  
- กรณีกักเรือ เสร็จเมื่อศาลมีค าสั่งปล่อยเรือ 
- กรณีขับไล่ รื้อถอน เสร็จเมื่อส่งมอบการครอบครองหรือโจทก์แถลงว่าได้เข้าครอบครองแล้ว หรือโจทก์แถลงไม่
ประสงค์บังคับคดี หรือศาลสั่งถอนการบังคับคดี 
- กรณีที่ เสร็จตามนิยามแล้ว และเมื่อส่งส านวนไปท าการยึดทรัพย์ ให้ท าการเก็บสถิติเกิดใหม่ของส านวนยึดทรัพย์  
ข้อ 1 

3.8 ค้ำงไป (รวม – เสร็จ) ข้อ 3.3 – ข้อ 3.5 
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ส ำนวน ควำมหมำย /ค ำอธิบำยวิธีกำรเก็บข้อมูล 

งดด ำเนินกำร 

- กรณี งดด าเนินการ หมายถึง ยอดคงค้างของส านวนที่มีเหตุให้งดด าเนินการชั่วคราว ไม่ถือว่าเสร็จ คือ งดตามค าสั่ง
ศาล  
- กรณี งดตามค าสั่งศาล หมายถึง ยอดคงค้างของส านวนที่ศาลมีค าสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ชั่วคราว หรือส านวนที่มี
เหตุงดตามกฎหมาย เช่น การร้องขอพิจารณาคดีใหม่, การร้องขอเพิกถอนหมายบังคับคดี, กรณีบุคคลซึ่งไม่ใช่บริวาร
ของลูกหนี้ร้องแสดงอ านาจพิเศษต่อศาล เป็นต้น 
* กรณีที่ มีการยกเลิกงดด าเนินการ(งดตามค าสั่งศาล) ไม่ต้องน ามาเก็บสถิติเกิดใหม่ของส านวนขับไล่ , รื้อถอนหรือ  
กักเรือซ้ าอีก 

4. ส ำนวนขำยทอดตลำด ทุนทรัพย์ หมายถึง ทุนทรัพย์ตามหมายบังคับคดี (หนี้ตามค าพิพากษา)  
4.1 ค้ำงมำ  หมายถึง ส านวนที่ค้างด าเนินการจากเดือนก่อน (มาจากข้อ 4.8 ของเดือนก่อน) 

4.2 เกิดใหม ่
หมายถึง ส านวนที่เริ่มตั้งแต่ ผ.อ.มีค าสั่งอนุญาตขาย รวมถึงส านวนที่น าออกขายทอดตลาดใหม่  เนื่องจากมีการ 
ริบมัดจ า หรือศาลมีค าสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาด (ส านวนของศาลนั้นเอง และส านวนที่บังคับคดีแทนศาลอื่น) 

4.3 รวม  หมายถึง ส านวนค้างมา ข้อ 4.1 + ส านวนเกิดใหม่ ข้อ 4.2 

เสร็จ  

4.4 ขำยได้ หมายถึง ส านวนที่มีการเคาะไม้ขายทอดตลาดได้ทั้งหมด ได้แก่ 
- กรณีที ่ยึดทรัพย์ 1 รายการ ขายได้น ามาเก็บเป็นสถิติเสร็จขายได้ตามข้อ 4.4 
- กรณีที่ ยึดทรัพย์หลายรายการ ขายได้บางรายการยังไม่เก็บเป็นสถิติเสร็จขายได้ ต่อมาเมื่อขายได้ครบทุกรายการ   
จึงเก็บเป็นสถิติเสร็จขายได้ตามข้อ 4.4 
- กรณีที ่ยึดทรัพย์รายการเดียวหรือหลายรายการ คดีอยู่ระหว่างการขายทอดตลาด มีการขอยึดทรัพย์เพ่ิม ทรัพย์ที่ยึด
เพ่ิมไม่น าไปเก็บสถิติเกิดใหม่ของส านวนยึดทรัพย์สินและส านวนขายทอดตลาดอีก เมื่อขายทรัพย์ได้ครบทุกรายการจึง
น ามาเก็บเป็นสถิติเสร็จขายได้ตามข้อ 4.4 
4.5 ถอนยึด/ถอนกำรบังคับคดี หมายถึง ส านวนที่มีการถอนการยึดทั้งหมด หรือศาลมีค าสั่งถอนการบังคับคดี  
(หากมีการถอนการยึดบางรายการไม่น ามาเก็บสถิติ) 
- กรณีที ่ที่โจทก์เดิมถอนการยึด ต่อมามีเจ้าหนี้รายอื่นสวมสิทธิ์ ไม่นับเป็นส านวนเสร็จจากการถอนยึดตามข้อ 4.5 

4.8 ค้ำงไป (รวม – เสร็จ) ข้อ 4.3 – (ข้อ 4.4 + ข้อ 4.5) 

งดด ำเนินกำร 
- กรณี งดด าเนินการ หมายถึง ยอดคงค้างของส านวนที่มีเหตุให้งดด าเนินการชั่วคราว ไม่ถือว่าเสร็จ คือ งดตามค าสั่ง
ศาล และปรับโครงสร้างหนี้ / ฟื้นฟูกิจการ 



- 30 - 
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- กรณี งดตามค าสั่งศาล หมายถึง ยอดคงค้างของส านวนที่ศาลมีค าสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ชั่วคราว หรือส านวนที่มี
เหตุงดตามกฎหมาย เช่น การร้องขัดทรัพย์, การร้องขอพิจารณาคดีใหม่, การร้องขอเพิกถอนหมายบังคับคดี, การร้อง
ขอตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 307, กรณีท่ีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าสั่งให้งดการบังคับคดีแพ่งชั่วคราว เป็นต้น 
- กรณี ปรับโครงสร้างหนี้ หมายถึง ยอดคงค้างของส านวนที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแถลงของดการบังคับคดีชั่วคราว 
โดยน าส่งหนังสือปรับโครงสร้างหนี้ประกอบ หรือมีหนังสือให้ความยินยอมที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับหนังสือปรับ
โครงสร้างหนี้ และมีระยะเวลาที่ของดไว้ตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี 
* กรณีที่ มีการยกเลิกงดด าเนินการ (งดตามค าสั่งศาล หรือปรับโครงสร้างหนี้) ไม่ต้องน ามาเก็บสถิติเกิดใหม่ของ
ส านวนขายทอดตลาดซ้ าอีก 

5. ส ำนวนส่งคืน หรือส่งมอบ ทรัพย์เฉพำะสิ่ง 
5.1 ค้ำงมำ หมายถึง ส านวนที่ค้างด าเนินการจากเดือนก่อน 

5.2 เกิดใหม ่
หมายถึง ส านวนที่เริ่มตั้งแต่มีการตั้งเรื่อง และมีการออกหนังสือแจ้งลูกหนี้ตามค าพิพากษา ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์
เฉพาะสิ่ง 

5.3 รวม หมายถึงส านวนค้างมา ข้อ 5.1 + ส านวนเกิดใหม่ ข้อ 5.2 

5.7 เสร็จ 
หมายถึง เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้รับมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งครบถ้วนทุกรายการ หรือเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงาน
ศาล หรือแจ้งนายทะเบียน หรือแจ้งเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

5.8 ค้ำงไป ข้อ 5.3 – ข้อ 5.7 

งดด ำเนินกำร 

- กรณี งดด ำเนินกำร หมายถึง ยอดคงค้างของส านวนที่มีเหตุให้งดด าเนินการชั่วคราว ไม่ถือว่าเสร็จ คือ งดตามค าสั่ง
ศาล และปรับโครงสร้างหนี้ / ฟื้นฟูกิจการ 
- กรณี งดตำมค ำสั่งศำล หมายถึง ยอดคงค้างของส านวนที่ศาลมีค าสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ชั่วคราว หรือส านวนที่มีเหตุ
งดตามกฎหมาย เช่น การร้องขัดทรัพย์, การร้องขอพิจารณาคดีใหม่, การร้องขอเพิกถอนหมายบังคับคดี, การร้องขอ
ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 307, กรณีท่ีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าสั่งให้งดการบังคับคดีแพ่งชั่วคราว เป็นต้น 

6. ส ำนวนศำลอื่นช่วยบังคับคดีแทน  ทุนทรัพย์ หมายถึง ทุนทรัพย์ตามหมายบังคับคดี (หนี้ตามค าพิพากษา)  
6.1 ค้ำงมำ  หมายถึง ส านวนที่ค้างด าเนินการจากเดือนก่อน (มาจากข้อ 6.5 ของเดือนก่อน) 

6.2 เกิดใหม ่
หมายถึง ส านวนที่เริ่มตั้งแต่มีการตั้งเรื่อง และมีหนังสือแจ้งให้ส านักงานบังคับคดีอ่ืนช่วย 
บังคับคดีแทน หรือส านวนที่เริ่มตั้งแต่ได้รับรายงานผลการบังคับคดีแทนจากส านักงานบังคับคดีที่ทรัพย์ตั้งอยู่   
กรณีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาตั้งเรื่องยึดทรัพย์ ณ ส านักงานบังคับคดีนั้นโดยตรง    
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6.3 รวม  หมายถึง ส านวนค้างมา ข้อ 6.1 +ส านวนเกิดใหม่ ข้อ 6.2 

6.4 เสร็จ  

หมายถึง ส านวนที่ด าเนินการจัดท าบัญชีแสดงรายการรับ จ่าย เงิน และจ่ายเงินให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย , ส านวนที่มีการ
ถอนการยึด หรือถอนการบังคับคดี/ หรือพ้นระยะเวลาการบังคับคด ี
- กรณีที่ ยึดทรัพย์หลายรายการ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาขอให้ท าบัญชีฯ บางรายการที่ขายได้ ต่อมาส านักงานที่ช่วย
บังคับคดีแทนส่งบัญชีและเงินที่ขายได้มา ยังไม่เก็บสถิติเสร็จ ต่อมาเมื่อขายได้ครบทุกรายการและมีการส่งบัญชีและ
เงินที่ขายได้มา จึงเก็บเป็นสถิติเสร็จ 
- กรณีที่ ส านวนที่มีการยึดทรัพย์ในหลายจังหวัดหากขายได้ในจังหวัดหนึ่ง มีการส่งบัญชีและเงินที่ขายได้มา ยังไม่เก็บ
สถิติเสร็จ ต่อมาเม่ือขายได้ครบทุกรายการและครบทุกจังหวัด จึงเก็บเป็นสถิติเสร็จ 

6.5 ค้ำงไป (รวม – เสร็จ) ข้อ 6.3 – ข้อ 6.4 

7. ส ำนวนที่พร้อมส่งท ำบัญชี 

ส ำนวนขำย หมายถึง ส านวนที่รับเงินค่าขายทอดตลาดครบถ้วน และไม่มีเหตุขัดข้องในการส่งท าบัญชี 
ส ำนวนศำลอื่นบังคับคดีแทน หมายถึง ส านวนที่ได้รับเงินค่าขายทอดตลาดจาก สบจ.อ่ืน และไม่มีเหตุขัดข้องในการส่ง
ท าบัญชี 
ส ำนวนอำยัด หมายถึง ส านวนที่ได้รับเงินอายัดทรัพย์สิน และไม่มีเหตุขัดข้องในการส่งท าบัญชี 
กำรวำงเงินช ำระหนี้ตำมหมำยบังคับคดี หมายถึง ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลภายนอก วางเงินช าระหนี้ตามค า
พิพากษา หรือส่งคืนทรัพย์เฉพาะสิ่ง ครบถ้วนทุกรายการ ไม่ว่าส านวนนั้นจะมีการตั้งเรื่องหรือไม่ หรือมีการยึด อายัด 
หรืออยู่ระหว่างการขายทอดตลาดก็ตาม 
* กรณีที ่มีการอายัดไว้บางส่วน ต่อมาลูกหนี้สมัครใจช าระหนี้ตามหมายบังคับคดีครบถ้วน ให้ท าการเก็บสถิติช าระหนี้
ตามหมายบังคับคดีครบถ้วน ข้อ 6.3 

8. ส ำนวนค้ำงด ำเนินกำร 

8.1 เพิกถอนกำรขำยทอดตลำด 
หมายถึง ยอดคงค้างของส านวนที่มีผู้ร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดต่อศาล และอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ของศาล (โดยตัดยอดคงค้างออก เมื่อศาลมีค าสั่งถึงที่สุด) 

8.2 รวมรวบทรัพย์สิน (ส ำนวนขับไล่-รื้อถอน) 
หมายถึง ยอดคงค้างของส านวนขับไล่-รื้อถอน ที่ด าเนินการส่งมอบการครอบครอง หรือรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว และมี
การรวบรวมทรัพย์สินเพ่ือคืนให้กับผู้มีสิทธิ (โดยตัดยอดคงค้างออก เมื่อผู้มีสิทธิมารับทรัพย์ หรือเงินที่ได้จากการขาย
ทรัพย์คืน หรือส่งเป็นรายได้แผ่นดิน) 
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สถิติกำรบังคับโทษปรับคดียำเสพติด 

 

 

 

 

 

 

เรือ่ง ทนุทรัพย์ ราคาประเมิน เรือ่ง ทนุทรัพย์ ราคาประเมิน เรือ่ง ทนุทรัพย์ ราคาประเมิน เรือ่ง ทนุทรัพย์ ราคาประเมิน ราคาขาย เรือ่ง ทนุทรัพย์ ราคาประเมิน เรือ่ง ทนุทรัพย์ จ านวนเงิน เรือ่ง ทนุทรัพย์ เงินทีไ่ดร้ับ เรือ่ง ทนุทรัพย์ เรือ่ง ทนุทรัพย์ ราคาประเมิน

1. ส านวนยดึ + ส านวนขายทอดตลาด 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

2. ส านวนอายดั 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

รวม

เรือ่ง ทนุทรัพย์ เรือ่ง ทนุทรัพย์ เรือ่ง ทนุทรัพย์ เรือ่ง ทนุทรัพย์ เรือ่ง ทนุทรัพย์

3. ส านวนศาลอืน่ช่วยบงัคับคดีแทน 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

รวม

แบบรายงานสถิตกิารบังคับโทษปรับคดยีาเสพตดิ ส านักงานบังคับคดจัีงหวดั..........................
       ปีงบประมาณ ………………………….  ประจ าเดอืน............................................. พ.ศ. ................................

ประเภทส านวน
 (1) ค้างมา (2) เกิดใหม่ (3) รวม (ค้างมา + เกิดใหม)่

 (4) เสร็จ
(5) ค้างไป

ขายได้ ถอนการยดึ/ถอนการบงัคับคด/ีงดยดึ
ออกใบเสร็จรับเงิน
 ( กรณกีารยดึเงิน )

ส่งเงินอายดัคราวเดยีว/ถอนอายดั อายดัไม่เปน็ผล

แบบรายงานสถิตบิังคับคดโีทษปรับคดยีาเสพตดิส่งเงนิไปยงัศาล

ประเภทส านวน
 (1) ค้างมา (2) เกิดใหม่ (3) รวม (ค้างมา + เกิดใหม)่  (4) เสร็จ (5) ค้างไป

สถิตบิังคับคดโีทษปรับคดยีาเสพตดิส่งเงนิไปยงัศาล จ านวนคดี ทนุทรัพย์ จ านวนเงนิทีไ่ดน้ าส่งศาล

5. ส านวนอายัด 5.1 5.2 5.3

4. ส านวนยึด+ส านวนขายทอดตลาด 4.1 4.2 4.3

รวม
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ค ำนิยำม กำรจัดเก็บสถิตกิำรบังคับคดีแพ่ง 
ส ำนวน ควำมหมำย /ค ำอธิบำยวิธีกำรเก็บข้อมูล 

1. ส ำนวนยึด + ส ำนวนขำย ทุนทรัพย์ หมายถึง ทุนทรัพย์ตามหมายบังคับคดี (หนี้ตามค าพิพากษา)  
                                    ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินทรัพย์ตามเจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด 
1.1 ค้ำงมำ หมายถึง ส านวนที่ค้างด าเนินการจากเดือนก่อน มาจาก ข้อ 1.9 ของเดือนก่อน 

1.2 เกิดใหม่ 

หมายถึง ส านวนที่เริ่มตั้งแต่มีการตั้งเรื่อง และมีการด าเนินการบังคับคดีไม่ว่าจะมีการยึดหรืองดยึดก็ตาม (ส านวนของศาลนั้นเอง  และ
ส านวนที่บังคับคดีแทนศาลอื่น) 
- กรณีที่ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาขอยึดทรัพย์แต่ส่งเอกสารไม่ครบ, ตรวจพบยึดซ้ า หรือตรวจพบล้มละลาย หรือฟ้ืนฟูฯ ถือว่ายังไม่มีการ
ด าเนินการบังคับคดี หรือมีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถด าเนินการบังคับคดีได้ ตามมาตรา 296 ไม่น ามาเก็บสถิติเกิดใหม่ 
- กรณีที ่งดยึด ข้อ 1.5 ต่อมาเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแถลงขอยึดทรัพย์ใหม่ ให้ท าการเก็บสถิติเกิดใหม่ของส านวนยึดทรัพย์ ข้อ 1.2 
- กรณีที่ ส านวนที่มีการอายัดและยึดทรัพย์ในคราวเดียวกันหรือคนละคราว ให้ท าการเก็บสถิติเกิดใหม่ทั้งของส านวนยึดทรัพย์สินและ
ส านวนอายัด 

1.3 รวม หมายถึง ส านวนค้างมา ข้อ 1.1 + ส านวนเกิดใหม่ ข้อ 1.2 

เสร็จ  

1.4 ขำยได้ หมายถึง ส านวนที่มีการเคาะไม้ขายทอดตลาดได้ทั้งหมด ได้แก่ 
- กรณีที ่ยึดทรัพย์ 1 รายการ ขายได้น ามาเก็บเป็นสถิติเสร็จขายได้ 
- กรณีที ่ยึดทรัพย์หลายรายการ ขายได้บางรายการ ยังไม่เก็บเป็นสถิติเสร็จขายได้ ต่อมาเม่ือขายได้ครบทุกรายการ จึงเก็บเป็นสถิติเสร็จ
ขายได้ 
- กรณีที่ ยึดทรัพย์รายการเดียวหรือหลายรายการ คดีอยู่ระหว่างการขายทอดตลาด มีการขอยึดทรัพย์เพ่ิม ทรัพย์ที่ยึดเพ่ิมไม่น าไปเก็บ
สถิติเกิดใหม่ของส านวนยึดทรัพย์สินและส านวนขายทอดตลาดอีก เมื่อขายทรัพย์ได้ครบทุกรายการจึงน ามาเก็บเป็นสถิติเสร็จขายได้ 
1.5 ถอนยึด/งดยึด/ถอนกำรบังคับคดี หมายถึง ส านวนที่มีการถอนการยึด หรืองดยึดทั้งหมด หรือศาลมีค าสั่งถอนการบังคับคดี  
(หากมีการถอนการยึด หรืองดยึดบางรายการไม่น ามาเก็บสถิติ) 
1.6 ออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีการยึดเงิน) หมายถึง ส านวนที่เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน ในกรณีที่มีการยึดเงิน 

1.9 ค้ำงไป (รวม – เสร็จ) หมายถึง ข้อ 1.3 – (ข้อ 1.4 + ข้อ 1.5 + ข้อ 1.6) 
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2. ส ำนวนอำยัดทรัพย์สิน ทุนทรัพย์ หมายถึง ทุนทรัพย์ตามหมายบังคับคดี (หนี้ตามค าพิพากษา)  
 2.1 ค้ำงมำ หมายถึง ส านวนที่ค้างด าเนินการจากเดือนก่อน มาจาก ข้อ 2.9 ของเดือนก่อน 

 2.2 เกิดใหม่ 

หมายถึง ส านวนที่เริ่มตั้งแต่มีการตั้งเรื่อง และมีการออกหนังสืออายัด 
- กรณีที ่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาขออายัดทรัพย์สิน แต่ส่งเอกสารไม่ครบ, ตรวจพบอายัดซ้ า ตรวจพบล้มละลายหรือฟ้ืนฟูฯ หรือกรณีขอ
อายัด เ งินของลูกหนี้ ที่ ไม่ อยู่ ในความรับผิดแห่ งการบั งคับคดี  หรือมี เหตุขั ดข้องที่ ไม่ สามารถด า เนินการบั งคับคดี ได้   
ตามมาตรา 296 ถือว่าไม่มีการด าเนินการบังคับคดี ไม่น ามาเก็บสถิติเกิดใหม่ 
- กรณีที่ ส านวนที่มีการอายัดและยึดทรัพย์ในคราวเดียวกันหรือคนละคราว ให้ท าการเก็บสถิติเกิดใหม่ทั้งของส านวนยึดทรัพย์สินและ
ส านวนอายัด 

2.3 รวม  หมายถึง ส านวนค้างมา ข้อ 2.1 + ส านวนเกิดใหม่ ข้อ 2.2 

เสร็จ  

2.7. ส่งเงินอำยัดครำวเดียว/ถอนอำยัด/ถอนกำรบังคับคดี หมายถึง ส านวนที่มีการถอนอายัดทั้งหมด (หากมีการถอนการอายัดบาง
รายการ หรือถอนการอายัดลูกหนี้ตามค าพิพากษาบางรายการ ไม่น ามาเก็บสถิติ)  หมายรวมถึง การช าระหนี้ครบถ้วนตามหมายบังคับ
คดีด้วย และรวมถึงกรณีที่มีการส่งเงินอายัดมาในคราวเดียว หรือศาลมีค าสั่งถอนการบังคับคด ี
2.8. อำยัดไม่เป็นผล หมายถึง ส านวนที่มีการออกหนังสืออายัด แต่มีเหตุให้การอายัดไม่เป็นผล เช่น จ าเลยลาออก , บุคคลภายนอก
ผู้รับค าสั่งอายัดแจ้งว่าไม่มีเงินของลูกหนี้ตามที่ขออายัดไปหรือสิทธิเรียกร้องที่ขออายัดไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

2.9 ค้ำงไป (รวม – เสร็จ) หมายถึง ข้อ 2.3 – (ข้อ 2.7 + ข้อ 2.8) 
3. ส ำนวนศำลอื่นช่วยบังคับคดีแทน ทุนทรัพย์ หมายถึง ทุนทรัพย์ตามหมายบังคับคดี (หนี้ตามค าพิพากษา)  
3.1 ค้ำงมำ หมายถึง ส านวนที่ค้างด าเนินการจากเดือนก่อน มาจาก ข้อ 3.5 ของเดือนก่อน 

3.2 เกิดใหม ่
หมายถึง ส านวนที่เริ่มตั้งแต่มีการตั้งเรื่อง และมีหนังสือแจ้งให้ส านักงานบังคับคดีอ่ืนช่วยบังคับคดีแทน หรือส านักงานที่บังคับคดีแทนมี
หนังสือแจ้ง กรณีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาตั้งเรื่อง ณ ส านักงานบังคับคดีท่ีทรัพย์ตั้งอยู่ 

3.3 รวม หมายถึง ส านวนค้างมา ข้อ 3.1 + ส านวนเกิดใหม่ ข้อ 3.2 
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3.4 เสร็จ 

หมายถึง ส านวนที่ด าเนินการจัดท าบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงิน และจ่ายเงินให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย , ส านวนที่มีการถอนการยึด หรือ
ถอนการบังคับคดี/ หรือพ้นระยะเวลาการบังคับคด ี
- กรณีที่ ยึดทรัพย์หลายรายการ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาขอให้ท าบัญชีฯบางรายการที่ขายได้ ต่อมาส านักงานที่ช่วยบังคับคดีแทนส่งบัญชีและ
เงินที่ขายได้มา ยังไม่เก็บสถิติเสร็จ ต่อมาเมื่อขายได้ครบทุกรายการและมีการส่งบัญชีและเงินที่ขายได้มา จึงเก็บเป็นสถิติเสร็จ 
- กรณีที่ ส านวนที่มีการยึดทรัพย์ในหลายจังหวัดหากขายได้ในจังหวัดหนึ่ง มีการส่งบัญชีและเงินที่ขายได้มา ยังไม่เก็บสถิติเสร็จ ต่อมา
เมื่อขายได้ครบทุกรายการและครบทุกจังหวัด จึงเก็บเป็นสถิติเสร็จ 

3.5 ค้ำงไป (รวม – เสร็จ) หมายถึง ข้อ 3.3 – ข้อ 3.4  
ส่งเงินไปยังศำล 

4. ส ำนวนยึด + ส ำนวนขำย 
4.1 จ ำนวนคดี หมายถึง จ านวนคดีที่น าเงินส่งศาล 
4.2 ทุนทรัพย์ หมายถึง ทุนทรัพย์ตามหมายบังคับคดีที่ได้น าเงินส่งศาล 
4.3 จ ำนวนเงินที่ได้น ำส่งศำล หมายถึง จ านวนเงินตามบัญชีแสดงรายการรับ-จ่ายที่ส่งไปศาลในแต่ละเดือน 

5. ส ำนวนอำยัด  

5.1 จ ำนวนคดี หมายถึง จ านวนคดีที่น าเงินส่งศาล 
5.2 ทุนทรัพย์ หมายถึง ทุนทรัพย์ตามหมายบังคับคดีที่ได้น าเงินส่งศาล 
5.3 จ ำนวนเงินที่ได้น ำส่งศำล หมายถึง จ านวนเงินตามบัญชีแสดงรายการรับ-จ่าย 
ที่ส่งไปศาลในแต่ละเดือน 
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สถิติคดีแพ่งค้ำงด ำเนินกำร 10 ปี  
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สถิติคดีแพ่งค้ำงด ำเนินกำร 10 ปี 
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สถิติคดีแพ่งค้ำงด ำเนินกำร 10 ปี  
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สถิติคดีแพ่งค้ำงด ำเนินกำร 10 ปี  

 
 

เอกสาร 1.5

เลขแดง พ.ศ. บคุคลธรรมดา นิติบุคคล สถาบนัการเงิน วนัที่ เดือน พ.ศ. วนัที่ เดือน พ.ศ. ทีดิ่น
ทีดิ่น 

พร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง

ห้องชุด วนัที่ เดือน ปี

 - การลงข้อมลูในแบบฟอร์มให้ลงครบถ้วนตามแบบฟอร์มเท่านั้น มใิห้แกไ้ขแบบฟอร์มแต่อย่างใด
 - การนับส านวนคดค้ีางด าเนินการ 10 ปขีึ้นไป ให้นับแต่วนัทีม่กีารต้ังเร่ืองบังคับคดีจริง (ต้ังเร่ืองและมกีารบังคับคดี) ตัง้แตป่งีบประมาณ พ.ศ. 2552 ลงไป (ต้ังแต่ 30 กนัยายน 2552 ลงไป)

 - ช่องโจทกใ์ห้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องบุคคลธรรมดากบันิติตบุคคลทีต่รงตามโจทกใ์นคดีนั้นๆ ส่วนช่องสถาบันการเงินให้ใส่ชื่อสถาบันการเงินนั้นๆ

แบบฟอร์มส ารวจปริมาณคดแีพ่งค้างด าเนินการ 10 ปขีึ้นไป ประจ าปงีบประมาณ 2563
คดมีีตัง้เรื่องและมีการบงัคับคด ีตัง้แตป่งีบประมาณ พ.ศ. 2552 ลงไป (ตัง้แต ่30 กันยายน 2552 ลงไป)

ส านักงานบงัคับคดจีงัหวัด………………….

ประเภทส านวน ส านวนที่ ผอ. อนุญาตขายทอดตลาด (จากส านวนยดึ)

ล าดับ

คดีหมายเลขแดง โจทก์ วนัทีต้ั่งเร่ือง วนัทีด่ าเนินการบังคับคดี
ประเภททรัพย์ทีย่ึด

ทุนทรัพย์ตาม
หมาย

ราคาประเมนิ 
(ขณะยึด)

วนัทีด่ าเนินการเสร็จ

ปัญหา/อปุสรรค 
(ระบุเหตุผล)
อสังหาริมทรัพย์

 - สอบถามข้อมลู เพิม่เติมได้ที ่นางสาวเบญจรัตน์  แท่นทอง  นักวชิาการสถิติ 1181 ,02 887 5153  ส่ง E-Mail : Plan2@led.mail.go.th

สังหา
ริมทรัพย์

หมายเหตุ :

* รวมคดทีีอ่ยูร่ะหว่างการงดด าเนินการ 1 ปี

 - เมือ่มสี านวนทีด่ าเนินการเสร็จ ให้ใส่วนัทีข่องส านวนทีด่ าเนินการเสร็จ ณ วนัที่/เดือน/ปี นั้น
 - ในกรณีทีม่สี านวนเกดิใหมใ่นระหวา่งปีงบประมาณ ให้น าส านวนเกดิใหมน่ั้นๆ ไปรายงาน ในปีงบประมาณถัดไป ไม่ตอ้งน ามารวมกับปงีบประมาณปจัจบุนั

รวม
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เรื่อง ทนุทรัพย์ ราคาประเมิน เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์ ราคาประเมิน เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์ ราคาประเมิน
0 - - 

ผอ.อนุญาตขาย/ขายได้ 0 - - 
ถอนยึด/ถอนอายัด/ถอนการบังคับคดี/ส่งมอบ
การครอบครอง หรือศาลส่ังปล่อยเรือ หรือศาล
ส่ังถอนการบังคับคดี 0 - - 
อายัดไมเ่ป็นผล 0 - 
ออกใบเสร็จรับเงิน ( กรณีการยึดเงิน ) 0 - 

0 - - 0 - 0 - - 0 0 - - 

เรื่อง ทนุทรัพย์ ราคาประเมิน

0 -              -              
ถอนยึด/ถอนการบังคับคดี
ขายได้

0 -              -              

จ าหน่าย

แบบรายงานสถิตดิ าเนินการเสร็จคดแีพ่งค้างด าเนินการ 10 ปี
ส านักงานบงัคับคดจัีงหวัด ..............................................
ประจ าเดอืน ..................... ปงีบประมาณ ........................

ส านวน
ยดึ อายดั ขายทอดตลาด ขับไล ่- รื้อถอน รวม

ค้างมา
เกดิ

ด าเนินการเสร็จ

ค้างไป

ค้างมา

ด าเนินการเสร็จ

ค้างไป

ส านวนที ่ผอ. อนุญาตขายทอดตลาด
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สถิติคดีแพ่งค้ำงด ำเนินกำร 9 ปี 
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สถิติคดีแพ่งค้ำงด ำเนินกำร 9 ปี 
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สถิติคดีแพ่งค้ำงด ำเนินกำร 9 ปี 
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สถิติคดีแพ่งค้ำงด ำเนินกำร 9 ปี 

 
 

เอกสาร 2..5

เลขแดง พ.ศ. บคุคลธรรมดา นิติบุคคล สถาบนัการเงิน วนัที่ เดือน พ.ศ. วนัที่ เดือน พ.ศ. ทีดิ่น
ทีดิ่น 

พร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง

ห้องชุด วนัที่ เดือน ปี

 - การลงข้อมลูในแบบฟอร์มให้ลงครบถ้วนตามแบบฟอร์มเท่านั้น มใิห้แกไ้ขแบบฟอร์มแต่อย่างใด
 - การนับส านวนคดค้ีางด าเนินการ 9 ป ีให้นับแต่วนัทีม่กีารต้ังเร่ืองบังคับคดีจริง (ต้ังเร่ืองและมกีารบังคับคดี) ภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  (1 ตุลาคม 2552 - 30 กนัยายน 2553)

 - ช่องโจทกใ์ห้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องบุคคลธรรมดากบันิติตบุคคลทีต่รงตามโจทกใ์นคดีนั้นๆ ส่วนช่องสถาบันการเงินให้ใส่ชื่อสถาบันการเงินนั้นๆ

 - สอบถามข้อมลู เพิม่เติมได้ที ่นางสาวเบญจรัตน์  แท่นทอง  นักวชิาการสถิติ 1181 ,02 887 5153  ส่ง E-Mail : Plan2@led.mail.go.th

สังหา
ริมทรัพย์

หมายเหตุ :

* รวมคดทีีอ่ยูร่ะหว่างการงดด าเนินการ 1 ปี

 - เมือ่มสี านวนทีด่ าเนินการเสร็จ ให้ใส่วนัทีข่องส านวนทีด่ าเนินการเสร็จ ณ วนัที่/เดือน/ปี นั้น
 - ในกรณีทีม่สี านวนเกดิใหมใ่นระหวา่งปีงบประมาณ ให้น าส านวนเกดิใหมน่ั้นๆ ไปรายงาน ในปีงบประมาณถัดไป ไม่ตอ้งน ามารวมกับปงีบประมาณปจัจบุนั

รวม

แบบฟอร์มส ารวจปริมาณคดแีพ่งค้างด าเนินการ 9 ป ีประจ าปงีบประมาณ 2563
คดมีีตัง้เรื่องและมีการบงัคับคด ีภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตลุาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)

ส านักงานบงัคับคดจีงัหวัด………………….

ประเภทส านวน ส านวนที่ ผอ. อนุญาตขายทอดตลาด (จากส านวนยดึ)

ล าดับ

คดีหมายเลขแดง โจทก์ วนัทีต้ั่งเร่ือง วนัทีด่ าเนินการบังคับคดี
ประเภททรัพย์ทีย่ึด

ทุนทรัพย์ตาม
หมาย

ราคาประเมนิ 
(ขณะยึด)

วนัทีด่ าเนินการเสร็จ

ปัญหา/อปุสรรค 
(ระบุเหตุผล)
อสังหาริมทรัพย์
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สถิติคดีแพ่งค้ำงด ำเนินกำร 9 ปี 

 
 
 

 
 

เรื่อง ทนุทรัพย์ ราคาประเมิน เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์ ราคาประเมิน เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์ ราคาประเมิน
0 - - 

ผอ.อนุญาตขาย/ขายได้ 0 - - 
ถอนยึด/ถอนอายัด/ถอนการบังคับคดี/ส่งมอบ
การครอบครอง หรือศาลส่ังปล่อยเรือ หรือศาล
ส่ังถอนการบังคับคดี 0 - - 
อายัดไมเ่ป็นผล 0 - 
ออกใบเสร็จรับเงิน ( กรณีการยึดเงิน ) 0 - 

0 - - 0 - 0 - - 0 0 - - 

เรื่อง ทนุทรัพย์ ราคาประเมิน

0 -              -              
ถอนยึด/ถอนการบังคับคดี
ขายได้

0 -              -              

เกดิ

ด าเนินการเสร็จ

ค้างไป

ค้างมา

ด าเนินการเสร็จ

ค้างไป

ส านวนที ่ผอ. อนุญาตขายทอดตลาด
จ าหน่าย

ค้างมา

แบบรายงานสถิตดิ าเนินการเสร็จคดแีพ่งค้างด าเนินการ 9 ปี

ส านักงานบงัคับคดจัีงหวัด ...........................................................

ไตรมาสที ่.................................. ปงีบประมาณ .................................

ส านวน
ยดึ อายดั ขายทอดตลาด ขับไล ่- รื้อถอน รวม
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ค ำนิยำม กำรจัดเก็บสถิตคิดีแพ่งค้างด าเนินการ 9 ปี และ 10 ปีขึ้นไป 
ส ำนวน ควำมหมำย /ค ำอธิบำยวิธีกำรเก็บข้อมูล 

1. ส ำนวนยึดทรัพย์สิน  ทุนทรัพย์ หมายถึง ทุนทรัพย์ตามหมายบังคับคดี (หนี้ตามค าพิพากษา)  
                             ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินทรัพย์ตามเจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด 
1.1 ค้ำงมำ หมายถึง ส านวนที่ค้างด าเนินการจากเดือนก่อน (มาจากข้อ 1.6 ของเดือนก่อน) 

ด ำเนินกำรเสร็จ 

1.2 อนุญำตขำย หมายถึง ส านวนที่ผอ.มีค าสั่งอนุญาตขาย 
1.3 ถอนยึด/ถอนกำรบังคับคดี หมายถึง ส านวนที่มีการถอนยึดทั้งหมด หรือศาลมีค าสั่งถอนการบังคับคดี (หากมีการถอนยึดบางรายการ
ไม่น ามาเก็บสถิติ) 
1.5 ออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีกำรยึดเงิน) หมายถึง ส านวนที่เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน ในกรณีที่มีการยึดเงิน 

1.6 ค้ำงไป หมายถึง ข้อ 1.1 – (ข้อ 1.2 + ข้อ 1.3 + ข้อ 1.5) 
2. ส ำนวนอำยัด (***อำยัดครำวเดียวเท่ำนั้น***) ทุนทรัพย์ หมายถึง ทุนทรัพย์ตามหมายบังคับคดี (หนี้ตามค าพิพากษา)   
2.1 ค้ำงมำ หมายถึง  ส านวนที่ค้างด าเนินการจากเดือนก่อน (มาจากข้อ 2.6 ของเดือนก่อน) 

ด ำเนินกำรเสร็จ 

2.3 ถอนอำยัด/ถอนกำรบังคับคดี หมายถึง ส านวนที่มีการถอนอายัดท้ังหมด (หากมีการถอนอายัดบางรายการ หรือถอนการอายัดลูกหนี้
ตามค าพิพากษาบางราย ไม่น ามาเก็บสถิติ) หรือศาลมีค าสั่งถอนการบังคับคดี  
2.4 อำยัดไม่เป็นผล หมายถึง ส านวนที่มีการออกหนังสืออายัด แต่มีเหตุให้การอายัดไม่เป็นผล เช่น จ าเลยลาออก บุคคลภายนอกผู้รับ
ค าสั่งอายัดแจ้งว่าไม่มีเงินของลูกหนี้ตามที่ขออายัดไป เป็นต้น 

2.6 ค้ำงไป หมายถึง ข้อ 2.1 – (ข้อ 2.3 + ข้อ 2.4) 
3. ส ำนวนส ำนวนขำยทอดตลำด  ทุนทรัพย์ หมายถึง ทุนทรัพย์ตามหมายบังคับคดี (หนี้ตามค าพิพากษา)  
                                          ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินทรัพย์ตามเจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด 
3.1 ค้ำงมำ หมายถึง  ส านวนที่ค้างด าเนินการจากเดือนก่อน (มาจากข้อ 3.6 ของเดือนก่อน) 

ด ำเนินกำรเสร็จ 

3.2 ขำยได้ หมายถึง ส านวนที่มีการเคาะไม้ขายทอดตลาดได้ทั้งหมด (กรณีมีทรัพย์หลายรายการ หากขายได้บางรายการ ไม่น ามาเก็บ
สถิติ) 
3.3 ถอนยึด/ถอนกำรบังคับคดี หมายถึง ส านวนที่มีการถอนยึดทั้งหมด หรือศาลมีค าสั่งถอนการบังคับคดี (หากมีการถอนยึดบางรายการ
ไม่น ามาเก็บสถิติ) 

3.6 ค้ำงไป หมายถึง ข้อ 3.1 – (ข้อ 3.2 + ข้อ 3.3) 
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ส ำนวน ควำมหมำย /ค ำอธิบำยวิธีกำรเก็บข้อมูล 
4. ส ำนวนขับไล่ – รื้อถอน ทุนทรัพย์ หมายถึง ทุนทรัพย์ตามหมายบังคับคดี (หนี้ตามค าพิพากษา)  
4.1 ค้ำงมำ หมายถึง ส านวนที่ค้างด าเนินการจากเดือนก่อน (มาจาก ข้อ 4.6 ของเดือนก่อน) 

ด ำเนินกำรเสร็จ  

4.3 ส่งมอบกำรครอบครอง หรือศำลสั่งปล่อยเรือ หรือศำลสั่งถอนกำรบังคับคดี หมายถึง  
- กรณีกักเรือ เสร็จเมื่อศาลมีค าสั่งปล่อยเรือ 
- กรณีขับไล่ รื้อถอน เสร็จเมื่อส่งมอบการครอบครองหรือโจทก์แถลงว่าได้เข้าครอบครองแล้ว หรือโจทก์แถลงไม่ประสงค์บังคับคดี หรือ
ศาลสั่งถอนการบังคับคดี 

4.6 ค้ำงไป หมายถึง  ข้อ 4.1 – ข้อ 4.3 
5. ส ำนวนที่ ผอ. อนุญำตขำยทอดตลำด ทุนทรัพย์ หมายถึง ทุนทรัพย์ตามหมายบังคับคดี (หนี้ตามค าพิพากษา)  
                                                   ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินทรัพย์ตามเจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด 

5.1 ค้ำงมำ 
หมายถึง ส านวนที่ค้างด าเนินการจากเดือนก่อน (มาจาก ข้อ 5.5 ของเดือนก่อน) ยกเว้นเดือนตุลาคม จะไม่มีส านวนค้างมา เนื่องจากเป็น
การติดตามการด าเนินการส านวนรายปีงบประมาณ 

5.2 เกิดใหม ่ หมายถึง ส านวนยึด ที่ ผอ.อนุญาตขายทอดตลาด (มาจากข้อ 1.2) 

ด ำเนินกำรเสร็จ 

5.3 ขำยได้ หมายถึง ส านวนที่มีการเคาะไม้ขายทอดตลาดได้ทั้งหมด (กรณีมีทรัพย์หลายรายการ หากขายได้บางรายการ ไม่น ามาเก็บ
สถิติ) 
5.4 ถอนยึด/ถอนกำรบังคับคดี  หมายถึง ส านวนที่มีการถอนยึดทั้งหมด หรือศาลมีค าสั่งถอนการบังคับคดี (หากมีการถอนยึดบาง
รายการไม่น ามาเก็บสถิติ) 

5.5 ค้ำงไป หมายถึง  ข้อ 5.1 + ข้อ 5.2 – (ข้อ 5.3 + ข้อ 5.4) 
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สถิติส ำนวนบังคับคดีนำยประกัน 

1. ส ำนวนค้ำงด ำเนินกำรจำกเดือนทีผ่่ำนมำ ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

2. ส ำนวนเกดิใหม่                                                                        ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

3. รวมด ำเนินกำร (1+2) ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

4. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ (สงสำรบบ-ส่งเกบ็) ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

5. คงค้ำงด ำเนินกำรของเดือนปัจจุบัน ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

            แยกเป็น

(1) ให้ศำลอืน่บังคับคดีแทน ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

(2) บังคับคดีแทนศำลอืน่ ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

      อยู่ระหว่ำง

     2.1 เตรียมกำรยึดทรัพย์ ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

    2.2 ขั้นตอนกำรยึดทรัพย์ ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

     2.3 ขั้นตอนกำรประกำศขำยทอดตลำดทรัพย์ ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

     2.4 ขั้นตอนอืน่ ๆ ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

(3) ส ำนวนนำยประกนัของกรม/สนง. ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

     อยู่ระหว่ำง

     3.1 เตรียมกำรยึดทรัพย์ ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

     3.2 ขั้นตอนกำรยึดทรัพย์ ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

     3.3 ขั้นตอนกำรประกำศขำยทอดตลำดทรัพย์ ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

     3.4 ขั้นตอนอืน่ ๆ ส ำนวน ทุนทรัพย์ บำท

ความหมาย  2.1,3.1 หมายถึง  รบัหมายบงัคับคดีจากศาล จนถึงไปด าเนินการยดึทรพัย์

2.2,3.2 หมายถึง ยดึทรพัย ์ถึง ศาลมีค าสั่งอนุญาตใหข้ายทอดตลาดทรพัย์

หรอืนายประกันผ่อนช าระหน้ีค่าปรบั

ตัวอยา่งที ่1  ผลรวมของ 2.1+2.2+2.3+2.4 ตรงกับผลรวมของบงัคับคดีแทนศาลอ่ืน (ข้อ 2)

ผลรวมของ 3.1+3.2+3.3+3.4 ตรงกับผลรวมของส านวนนายประกันของกรม/สนง.(ข้อ3)

2.4,3.4 หมายถึง เช่น ขายทอดตลาดทรพัยไ์ด้แล้วอยูร่ะหวา่งท าบญัชีรบั-จ่าย หรอือยูร่ะหวา่งโอนกรรมสิทธิ 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนส ำนวนบังคับคดีนำยประกนั  ประจ ำเดือน…………………..

หน่วยงำน...................

         ลงชื่อ.........................................................ผู้จดัท ารายงาน

 (                                             )
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รำยละเอียดทรัพย์

ทีด่นิ ทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง หอ้งชุด อ่ืน ๆ ทีด่นิว่ำงเปลำ่ บอ่น้ ำ
เกษตรกร

รม
อ่ืน ๆ โฉนดเลขที่ ไร่ งำน ตรว.

จ ำเลย ทนุทรัพย์ล าดบัที่

แบบรำยงำนทรัพยส์ินที่ถูกยดึและสภำพทรัพยท์ี่ถูกยดึไวใ้นส ำนวนบงัคับคดนีำยประกัน ประจ ำเดอืน .........................

รวม

ทรัพยท์ี่ยดึ สภำพทรัพย์ เน้ือที่
 รำคำประเมิน

จ ำนวน
ครั้งทีข่ำย

เหตงุด
ขำย

หน่วยงำนเลขคดแีดง
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แบบฟอร์ม/ไฟล์สถิติกรมบังคับคดี (Excel) 
 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1w1HknJc-kj16iiGkmdbGGOvrXl0jSf_e?usp=sharing 
 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1w1HknJc-kj16iiGkmdbGGOvrXl0jSf_e?usp=sharing

