เอกสารแนบ

1. ผลการผลักดันทรัพย์สินรอการขายของกรมบังคับคดี ซึ่งเป็ นการกระตุ้นการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิ จอีกทางหนึ่ ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 กรมบังคับคดีได้ใช้นโยบาย 4 ร ได้แก่ เร่งรัดติดตามคาสังศาล
่
เร่งรัด
ประชุมคณะกรรมการกาหนดราคาทรัพย์ เร่งรัดการประกาศขายทอดตลาด และเร่งรัดการผลักดันทรัพย์สนิ
มาใช้ ในการผลักดันทรัพย์สนิ ของกรมบังคับคดี ตลอดจนจัดให้มีการขายทอดตลาดในวันเสาร์ การจัด
มหกรรม
ขายทอดตลาด ส่ ง ผลให้ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สามารถขายทอดตลาดได้
1 2 9 , 0 4 3 , 9 1 9 , 5 6 0
บ
า ท
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 29.04 (เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) และเมื่อเปรียบเทียบผลการผลักดันทรัพย์สนิ
ในรอบ 7 ปี (พ.ศ.2554 - 2560) ปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้สงู ที่สุด
โดยสูงกว่าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ร้อยละ 19.79 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 6 ปี (พ.ศ.2554 – 2559)
ร้อยละ 46.45

ณ วันที่ 3 ตุ ลาคม 2560 มีทรัพย์สินรอการขายทอดตลาด รวมจานวน 137,642 คดี รวมราคา
ประเมินเป็ นจานวน 241,122,867,078.91 บาท ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง คิดเป็ นร้อยละ 41.04 ที่ดนิ ว่างเปล่า คิด
เป็นร้อยละ 40.49 ห้องชุด คิดเป็นร้อยละ 18.47 ของทรัพย์รอการขาย
ประเภททรัพย์

ราคาประเมิ นรวม

จานวนรายการ

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

98,945,027,594.03

81,206

ที่ดินว่างเปล่า

97,631,385,999.23

44,105

ห้องชุด

44,546,453,485.65

12,331

ผลรวมทัง้ หมด

241,122,867,078.91

137,642

๒. ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทชัน้ บังคับคดี ภายใต้กลยุทธ์ “เชิ งรุก เชิ งลึก และครอบคลุม”

กรมบังคับคดีดาเนินการ โดยเน้นกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) หนี้ SME หนี้เกษตรกร หนี้ราย
ย่อย ประสานเจ้าหนี้กลุ่มใหม่ ทางานลงพื้นที่เชิงรุก ทัวประเทศ
่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกหนี้ โดยมีผลการ
ดาเนินการดังนี้
ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทในชัน้ บังคับคดีทวประเทศ
ั่
ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560
ปี งบประมาณ พ .ศ. 2560 มี เ รื่ อ งเข้ า สู่ ก ารไกล่ เ กลี่ ย จ าน วน 24,690 เรื่ อ ง ทุ นท รัพ ย์ จ าน วน
7,872,989,860.39 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จจานวน 22,500 เรื่อง ทุนทรัพย์จานวน 6,380,910,655.67 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 91.13 ของเรื่องที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการไกล่เกลี่ยสาเร็จของปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 สูงกว่า ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 58.58 ของเรื่องทีเ่ ข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่

ผลการจัดมหกรรมไกล่ เกลี่ยข้อพิ พาทชัน้ บังคับคดี ทวประเทศในปี
ั่
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มี
เรื่องเข้าสู่ การไกล่เกลี่ย จานวน 17,791 เรื่อง ทุนทรัพ ย์จานวน 4,179,094,085.52 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ
จานวน 16,376 เรื่อง ทุนทรัพย์จานวน 3,436,293,068.12 บาท คิดเป็ นร้อยละ 92.05 ของเรื่องที่เข้าสู่การไกล่
เกลีย่
ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทชัน้ บังคับคดีหนี้ นอกระบบ
กรมบังคับคดีใช้กลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชัน้ บังคับคดีดาเนินการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ ซึ่ง
เป็ นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาตัง้ แต่ 20 คดีขน้ึ ไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากสานักงานบังคับคดีจงั หวัด/สาขา
พบว่ามีพน้ื ทีจ่ งั หวัดทีม่ เี จ้าหนี้บุคคลธรรมดา รวม 12 จังหวัด มีเจ้าหนี้รวม 1 ราย มีลูกหนี้ 135 คดี ดังนี้
1. กลุ่มลูกหนี้พ้นื ทีภ่ าคกลาง มีลูกหนี้ จานวน 2 คดี ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คดี และกาแพงเพชร 1
คดี
2. กลุ่มลูกหนี้พน้ื ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลูกหนี้ จานวน 133 คดี ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 40 คดี
จังหวัดชัยภูมิ 65 คดี จังหวัดนครราชสีมา 3 คดี จังหวัดบุรรี มั ย์ 3 คดี จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คดี จังหวัด
มหาสารคาม 10 คดี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คดี จังหวัดเลย 4 คดี จังหวัดหนองบัวลาภู 2 คดี และจังหวัดอุดรธานี 4
คดี
3. การบริ หารจัดการคดี (Case Management) กรมบังคับคดีได้เร่งรัดการดาเนินการสานวนคดี
ค้างดาเนิ นการเกิน 10 ปี ท่ีมีอยู่ จานวน 12,900 เรื่อง ทุ นทรัพ ย์ 40,780,358,925.11 บาท โดยผลการ

ด าเนิ น งานในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560สามารถด าเนิ น การส าเร็จ จ านวน 3,331 เรื่อ ง ทุ น ทรัพ ย์
13,434,237,463.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.82 ของเรื่องทีค่ า้ งดาเนินการ
นอกจากนี้ กรมบังคับคดีมกี ารนโยบายในการกาหนดระยะเวลาในการจัดทาบัญชีรบั – จ่ายในคดี
แพ่ง ตัง้ แต่วนั รับเงินถึงวันออกหนังสือแจ้งให้มาตรวจรับรองบัญชี ในกรณีทย่ี ดึ และขายทอดตลาดทรัพย์ไม่
เ
กิ
น
4
5
วั
น
กรณีอายัดทรัพย์ไม่เกิน 30 วัน และการมอบหมายให้เจ้าหน้าทีธ่ ุรการปฏิบตั กิ ารแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี
เกีย่ วกับสานวนอายัด โดยเริม่ ดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
4. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี
กรมบังคับคดีได้ให้ความสาคัญ ต่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้มคี วาม
ทัน สมัย และมีม าตรฐานสากล เพื่อ อ านวยความยุ ติธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทัง้ เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูล้ งทุนทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ กรมบังคับคดีจงึ ได้ขอเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บังคับคดีแพ่งและ
การบังคับคดีลม้ ละลาย ดังนี้
กฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว
1) พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่ มเติ มประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.
2560ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 69 ก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
5 กันยายน 2560
ในการนี้กรมบังคับคดีได้วางแผนการสร้างความรับรูใ้ ห้กบั ผูท้ ่ีเกีย่ วข้องทุกฝา่ ยทัวประเทศและยกร่
่
าง
กฎหมายในลาดับรองไว้แล้ว จานวน 3 ฉบับ ได้แก่
1.1) กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบัติ หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขของบุ ค คลที่ ได้ ร ับ
มอบหมายให้ปฏิ บตั ิ การแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....
ขัน้ ตอนปจั จุบนั กรมบังคับคดีได้รบั ฟ งั ความคิดเห็นจากผู้ม ีส่วนเกี่ยวข้อ งเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม
2559 และได้ดาเนินการยกร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขของบุคคลที่
ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั กิ ารแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... และจะนาเสนอต่อคณะทางานประเด็น
สาคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสัง่ และแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งพิจารณาเพื่อเสนอ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมต่อไป ปจั จุบนั อยู่ระหว่างสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกลันกรองเรื
่
่องเพื่อ
เสนอเลขารัฐมนตรี
1.2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. ....
ขัน้ ตอนปจั จุบนั ได้ดาเนินการยกร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข ในการ
ขายทอดตลาด พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทาความเห็นเสนอ
รองนายกรัฐมนตรี
1.3) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาดด้วยวิ ธีการ
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. ...

ขัน้ ตอนปจั จุบนั ได้ดาเนินการยกร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข ในการ
ขายทอดตลาด ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอคณะทางานฯ
ร่างกฎหมายที่อยู่ในขัน้ ตอนการพิ จารณาของสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
1) การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลาย
และการฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ )
ขัน้ ตอนปจั จุบนั กรมบังคับคดีจดั รับฟงั ความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี http://www.led.go.th
และเว็บ ไซต์ http://www.lawamendment.go.th ระหว่ า งวัน ที่ 17-31 พฤษภาคม 2560 และเมื่ อ วัน ที่ 13
มิถุนายน 2560 กรมบังคับคดีได้จดั รับฟ งั ความคิดเห็นจากผูท้ ่เี กี่ยวข้อง ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติ
พรรษ กรมบังคับคดี
- กรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม ได้รายงานผลการรับฟงั ความคิดเห็นและแจ้งยืนยันร่างกฎหมาย
ต่
อ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
- สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อรองนายกรัฐมนตรีวษิ ณุ เครืองาม เพื่อโปรด
พิจารณานาเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอไปยังสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
-วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุ กรรมการประสานงานสภานิติบญ
ั ญัติ
(อนุวปิ ปนช.) ซึ่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ (วิป ปนช.) เมื่อวันที่ 4
กันยายน 2560
- กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้ จงร่างฯ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิ ตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ (วิป สนช.) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 306-308 ชัน้ 3 อาคาร
รัฐสภา 2
- สภานิ ติบ ัญ ญัติแ ห่ งชาติ ลงมติรบั หลัก การร่างพระราชบัญ ญัติล้ม ละลาย (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
(ส่วนการล้มละลายและการฟื้ นฟู กิจการของลู ก หนี้ ) ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 58/2560 วัน พฤหัส บดีท่ี 21
กันยายน 2560 โดยมีกาหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับและกาหนดเวลาปฏิบตั งิ านภายใน 60 วัน นับแต่
วันทีส่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติลงมติรบั หลักการ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญนัดประชุมครัง้ แรกเมื่อวันอังคารที่
26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 308 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา 2 ครัง้ ที่
2 เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 307 ชัน้ 3 อาคาร
รัฐสภา 2 ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 308 ชัน้ 3 อาคาร
รัฐสภา 2 และนัดประชุมครัง้ ต่อไปในวันที่ 17 ตุลาคม 2560
ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิ จารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
1) การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนล้มละลายระหว่าง
ประเทศ)
ขัน้ ตอนปจั จุบนั คณะทางานศึกษา กาหนด ประเด็นสาคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสัง่
และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบังคับคดีลม้ ละลายและการฟื้ นฟูกจิ การได้รวบรวมผลการรับฟงั ความคิดเห็นจาก
ประชาชน และนาไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พรบ. ล้มละลาย ดังกล่าว

- กรมบังคับคดีได้เข้าประชุมชี้แ จงร่างกฎหมายต่อ คณะกรรมการกฤษฎีกา นัดแรกเมื่อวัน ที่ 7
กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 จานวน 23 ครัง้ โดยทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน2560 ได้มี
คาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิม่ เติมเพื่ออานวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ สังให้
่ ประกาศใช้ มาตรา 20 23 35 และ 39 ของร่างพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายฯ ดังกล่าว
ด้วยแล้ว
- เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มหี นังสือแจ้งให้กรมบังคับคดี
ดาเนินการและจัดให้มกี ารรับฟงั ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตลิ ้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนของ
หลักการที่เกี่ยวข้องกับ การล้มละลายต่างประเทศและการฟื้ น ฟู กิจการของลูกหนี้) ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กรมบังคับคดีได้รายงานผลสรุปการรับฟงั ความคิดเห็นและการ
วิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ พร้อมคาชีแ้ จงการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัตใิ นส่วน
การล้มละลายและการฟื้ นฟู กิจการของลูกหนี้ รวมถึงแผนการจัดทากฎหมายลาดับรอง ไปยังสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
- ป จั จุ บนั อยู่ ระหว่างการพิจ ารณาของคณะกรรมการกฤษฎีก า ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกานัด
พิจารณาครัง้ ที่ 24 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโบราณ สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
2) การเสนอปรับปรุงแก้ไขร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (เรื่องการวางทรัพย์)
ขัน้ ตอนปจั จุบนั กรมบังคับคดีได้นาเสนอร่างฯพระราชบัญ ญัติไปยังกระทรวงยุติ ธรรมแล้วเมื่อวันที่ 30
กันยายน 2559 และคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุตธิ รรมได้พิจารณาเมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2559 และกรมบังคับคดีได้ดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เสร็จสิน้ แล้ว
และส่ ง ให้ ก ระทรวงฯ ด าเนิ น การในการเสนอรัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงยุ ติธ รรม และเสนอร่ า งฯเข้ า
คณะรัฐมนตรี
- โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติรบั หลักการร่างพระราชบัญญัตฯิ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 และได้ส่งให้
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั หลักการร่างพระราชบัญญัตฯิ เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2560 และได้ส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
- ทัง้ นี้กรมบังคับคดีจดั ให้ม ีการรับฟงั ความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ก รมบั ง คั บ คดี http://www.led.go.th และเว็ บ ไซต์ http://www.lawamendment.go.th
ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2560
- เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กรมบังคับคดีได้จดั รับฟงั ความคิดเห็นจากผูท้ ่เี กีย่ วข้อง ณ ห้องขาย
ทอดตลาด อาคารอสีตพิ รรษ กรมบังคับคดี น. โดยมีผเู้ ข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจานวน 126 คน ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนจากส่วนราชการและเอกชน
- กรมบังคับคดีมหี นังสือที่ ยธ 0509/4931 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ไปยังกระทรวงยุตธิ รรม รายงาน
ผลสรุปการรับฟงั ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ พร้อมคาชีแ้ จงการตรวจสอบความจาเป็ น
ในการตราพระราชบัญญัติ โดยรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้นไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทราบด้วยแล้ว และกรมบังคับคดีได้เปิ ดเผยผลการรับฟงั ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชนทางเว็ปไซต์
กรมบังคับคดี และ www.lawamendment.go.th

ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิ จารณาของกระทรวงยุติธรรม
1) การเสนอร่างพระราชบัญญัตเิ จ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....
ขัน้ ตอนป จั จุบ ัน กรมบังคับ คดีได้น าเสนอร่ างฯพระราชบัญ ญัติฯ ไปยังกระทรวงยุ ติธรรมเมื่อ วัน ที่ 30
กัน ยายน2559 และคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาเมื่อวันที่ 21
ตุล าคม 2559 โดยคณะกรรมการมีข้อ เสนอแนะและคณะท างานปรับปรุงให้ค รบถ้วน โดยได้หารือกับ
สานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เกิดความรัดกุม
- มติในคราวประชุมคณะทางานฯ ครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุ การฯ ไปดาเนินการร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
- วันที่ 21 สิงหาคม 2560 กรมบังคับคดีจดั การประชุมรับฟงั ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตเิ จ้า
พนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมรับฟงั ความคิดเห็นประกอบด้วยผู้แทนหน่ วยงานภาครัฐ ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้แทนสถาบัน การเงิน ผู้แทนสานักงานทนายความตัวแทนเจ้าหนี้ ตัวแทนลูก หนี้ เข้าร่วม
จานวน 120 คน โดยร่ า งพระราชบัญ ญัติด ังกล่ าวมีส าระส าคัญ เพื่อ ให้เกิด กระบวนการบัง คับ คดีท่ีมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อตัวชีว้ ดั ที่ 9 ในการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จึงมีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรผูเ้ ป็ นเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อที่จะยกระดับให้เกิดความเป็ นวิชาชีพ
เจ้าพนักงานบังคับคดีท่ถี อื ว่าเป็ นรากฐานที่สาคัญจึงต้องปรับปรุงวิธกี ารได้ม าและการดารงตาแหน่งของเจ้า
พนักงานบังคับคดีให้มอี สิ ระในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็ นการยกระดับการบังคับคดี
แพ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมขันสู
้ ง และได้จดั รับฟงั ความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรม
บังคับคดี http://www.led.go.th จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2560
- กรมบังคับคดี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0509/7078 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ถึงรอง ปยธ.
(บยธ) รายงานผลการดาเนิ นการจัดร่าง พ.ร.บ. และจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอร่าง พ.ร.บ. เพื่อ ยธ.
ดาเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
- อยู่ระหว่างสานักกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม พิจารณาดาเนินการต่อไป
ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กพร. พิ จารณา
1) การเสนอร่างขอแก้ไขกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดีเพื่อรองรับการเข้าสู่
ระบบ Digital Economy Thailand 4.0
ขัน้ ตอนปจั จุบ ัน กรมบังคับคดีได้นาเสนอร่างฯไปยังกระทรวงยุติธรรม เมื่อวัน ที่ 29 พฤศจิก ายน 2559
โดยปจั จุบนั อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กพร. พิจารณาเพื่อนาเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี
ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิ จารณาของกรมบังคับคดี
1) ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีเจ้าพนั กงานบังคับคดี (ฉบับที่ ..) และ
ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมิ นราคาทรัพย์ (ฉบับที่..)
ขัน้ ตอนปจั จุบนั อยู่ระหว่างคณะทางานศึกษาประเด็นสาคัญ ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสัง่
และแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง พิจารณาทบทวนร่างระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมตามข้อสังเกตของที่
ปรึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม

การปฏิ รปู การถ่ายโอนภารกิ จภาครัฐ : การถ่ายโอนภารกิ จของเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์
กรมบังคับคดีได้มคี าสังที
่ ่ 386/2560 เรื่อง จัดตัง้ สถาบันวิชาชีพบังคับคดีและล้มละลาย เมื่อวันที่ 1
สิง หาคม 2560 มีภ ารกิจ หน้ า ที่เป็ น สถาบัน การศึก ษาในด้ า นการบัง คับ คดี อบรมผู้ป ฏิบ ัติห น้ า ที่ใ น
กระบวนการยุติธรรม และประชาชนทัวไป
่ ให้บริการทางวิชาการกับหน่ วยงานอื่น ศึกษาวิจยั บริการทาง
วิชาการหรือเป็ นที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการด้านการบังคับคดี และปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อ
สนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั มอบหมาย โดยอยู่ภ ายใต้การกากับดูแล
และดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพ่งและคดีลม้ ละลาย และได้มคี าสัง่ ที่
425/2560 เรื่อ ง แต่ งตัง้ คณะกรรมการบริห ารสถาบัน วิช าชีพ บังคับ คดีแพ่ ง และล้ม ละลาย เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2560 และอยู่ระหว่างยกร่างคาขอจัดท าตัง้ หน่ วยบริการรูปแบบพิเศษ Service Delivery Unit
(SDU) เพื่อ เสนอไปที่ค ณะกรรมการพัฒ นาโครงสร้างระของราชการกระทรวงพิจารณา โดยป จั จุบนั อยู่
ระหว่างพิจ ารณาเสนอในร่างพระราชบัญ ญัติล้ม ละลาย (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ในส่ว นที่เกี่ยวข้อ งกับ เจ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เอกชน
5. ด้านการเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและงานด้านต่างประเทศ
กรมบังคับ คดีได้มีก ารแต่งตัง้ คณะท างาน เพื่อศึกษา คาถามและตอบแบบสอบถามและพัฒ นา
ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ และขัน้ ตอนการทางานเพื่อให้การบังคบคดีเกิดความสะดวก รวดเร็ว เป็ น
มาตรฐานสากล ตามกรอบความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (EoDB) ตัวชีว้ ดั ที่ 9 การ
ั หาล้ ม ละลาย
บัง คับ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ ตกลง (Enforcing Contracts) แลตัว ชี้ว ัด ที่ 10 ด้ า นการแก้ ป ญ
(
Resolving
Insolvency)
ซึ่ง ผลการประเมิ น ความยาก – ง่ายในการประกอบธุร กิ จ ของธนาคารโลก ประจ าปี พ.ศ. 2560
ประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับในอันดับที่ 46 ของ 190 ประเทศ (ดีขนึ้ 3 อันดับ) โดยตัวชีว้ ดั ที่ 9 การ
บังคับให้เป็ นไปตามข้อตงลง ได้รบั การจัดอันดับที่ 51 (ดีขน้ึ 6 อันดับ) และตัวชีว้ ัดที่ 10 การแก้ปญั หาการ
ล้มลาย ได้รบั การจัดอันดับที่ 23 (ดีขน้ึ 6 อันดับ) โดยประเทศไทยมีคะแนนเป็นที่ 1 ของอาเซียน และเป็นที่
5 ของเอเชีย
5.1 การพัฒนาเป็ นศูนย์กลางวิ ชาการด้านการบังคับคดี แพ่งและคดี ล้ มละลายอาเซี ยน
กรมบังคับ คดีได้จดั ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับ คดีแพ่ง : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อ
น า ไ ป สู่ แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี เลิ ศ (International Conference on Enforcement of Civil Judgment: Sharing
Experiences towards Best Practices) เมื่อ วัน ที่ 7 - 9 มิถุ น ายน 2560 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตู น้ า
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็ นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ระบบและแนวทางปฏิบ ัติท่ีดีเลิศ (best practices) ด้า นการบังคับ คดีแ พ่ งของประเทศสมาชิก อาเซี ย น
สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ญี่ ปุ่ น สาธารณรัฐ เกาหลี สาธารณรัฐ ฝรังเศส
่
ราชอาณาจัก รเบลเยี่ย ม และ
สหพันธรัฐรัสเซีย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่ง เพื่อให้การจัด
อันดับในกรอบความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ Ease of Doing Business ของธนาคารโลก ในตัวชีว้ ดั
ที่ 9 เรื่องการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) ของประเทศไทยได้อนั ดับทีด่ ขี น้ึ

5.2 การเสริ มสร้างความรับรู้ด้านกฎหมายล้ มละลายข้ามชาติ (cross border) เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2560 กรมบังคับคดีจดั การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูก้ ฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (Conference
on the Cross-Border Insolvency Laws) ณ ห้ อ งราชด าเนิ น โรงแรม รอยั ล ป ริ๊ น เซ ส ห ล า น ห ล ว ง
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็ นเวทีในแลกเปลี่ยนและสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ล้มละลาย ถึงหลักการ กระบวนการ ตลอดจนประโยชน์ ของกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ จาก
ประสบการณ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่ วยงานระหว่างประเทศ จากธนาคารโลก (World Bank) และผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติจากประเทศที่มกี ฎหมายล้มละลายข้ามชาติบงั คับใช้ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
ฟิ ลปิ ปินส์ และสิงคโปร์

6. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Offering Auction
Pilot Project System) กรมบังคับคดีได้จดั ให้มกี ารขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering)
ในวันอาทิตย์
ของทุกสัปดาห์ผ่านเครือข่ายสานักงานบังคับคดีจงั หวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น
นครราชสีมา และสงขลา
และได้ ก าหนดให้สานัก งานบังคับ คดีจงั หวัดเชียงใหม่ เป็ น
ศูนย์กลางในการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์เพื่อให้สานักงาน
บังคับคดีจงั หวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6.2 Application LED Property Plus จากการที่กรมบังคับคดีได้เปิ ดให้บริการ เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2559 ส่งผลให้มยี อดผูด้ าวน์โหลดใช้งาน ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 รวมจานวน 5,707 คน
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.85 และได้เข้าสู่โครงการศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครั
่
ฐ GAC
(Government Application Center) เมื่ อ วั น ที่ 7 มี น า ค ม 25 59 แ ล ะ Application “LED Property
มียอดผูด้ าวน์โหลดใช้งาน ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 รวมจานวน 16,432 คน ระดับความพึงพอใจที่ระดับ
3.97 ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการเพิม่ ความสะดวกให้กบั ประชาชนในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ด้วยความ
รวดเร็ว สามารถค้นหาได้ทุกที่ ทุกเวลา (e-Service, m-Service)
6.3 ระบบ EDC Payment การวางเงิ นประกันด้ วยบัตรเดบิ ต / เครดิ ต หลังจากที่เปิ ด
ให้บริการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยตัง้ แต่วนั ที่1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มีผซู้ ้อื ทรัพย์วาง
หลักประกันผ่านระบบดังกล่าว จานวน 3,719 ราย เป็นเงิน 613,536,413 บาท และได้ขยายพื้นที่ให้บริการ
เพิม่ เติมไปยังทุกสานักงานบังคับคดีทวประเทศแล้
ั่
ว
6.4 ระบบนาร่องยื่นคาร้องผ่านทางระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Filling) กรมบังคับคดีได้
จัดทาระบบ E-Filling สาหรับการยื่นคาร้องวางเงินค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยปจั จุบนั อยู่ระหว่างการทดสอบความ
สมบูรณ์
ของกระบวนการในระบบ ซึ่งผูป้ ระสงค์ย่นื คาร้องสามารถจัดพิมพ์ใบ Pay in slip ทางเว็ปไซต์
กรมบังคับคดี
เพื่อจ่ายเงินผ่านทางเคาเตอร์ของธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
6.5 ระบบการจ่ า ยเงิ น ให้ คู่ ค วามและผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทางระบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์
(E-Payment) กรมบังคับคดีเริม่ ต้นใช้งานระบบการจ่ายค่าส่วนแบ่ง และค่าใช้จ่ายเลี้ยงชีพบุคคลล้มละลาย

ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูร้ บั บริการสามารถวางเงินค่าใช้จ่ายเพิม่ ในคดีแพ่งที่ธนาคารกรุงไทย จากัด ทุก
สาขา โดยเริม่ เปิ ดใช้งานระบบจริงครัง้ แรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการ
จ่ายเงินผ่านระบบให้กบั เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย จานวน 4,394 ราย เป็ นเงิน 27,455,623.19 บาท และลูกหนี้ใน
คดีลม้ ละลาย จานวน 9,520 ราย เป็นเงิน 170,293,744.41 บาท
6.6 พัฒ นาระบบ E-Insolvency Case Management System มาใช้ใ นการบัง คับ คดี
ล้มละลาย เช่น การทางานในสานวนกลางไม่มที รัพย์ การยื่นคาร้องในคดีลม้ ละลายทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
คาขอรับชาระหนี้
6.7 ระบบบัตรคิ วอัตโนมัติให้บริ การงานบังคับคดีแก่ประชาชน กรมบังคับคดียกระดับ
การให้บริการงานบังคับคดีดว้ ยระบบบัตรคิวอัตโนมัตใิ นสานักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1- 6 ฝา่ ย
คาคู่ความ กองบริหารการคลัง กองติดตามและเฉลีย่ ทรัพย์สนิ ในคดีล้มละลาย และสานักฟื้ นฟูกจิ การของ
ลู
ก
ห
นี้
โดยได้ดาเนินการติดตัง้ ระบบบัตรคิวอัตโนมัตทิ ส่ี านักงานบังคับคดีทวประเทศแล้
ั่
ว
6.8 การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่านแอพพลิ เคชั ่นไลน์ กรมบังคับคดีเปิ ดช่องทางใหม่
ในการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางแอพพลิเคชันไลน์
่
(Line Application) โดยสามารถ add line friend ผ่าน
ทาง ID line และการสแกน QR CODE เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกรมบังคับคดีอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง โดยมีสมาชิกรวมจานวน 1,638 ราย
6.9 กรมบังคับ คดี ได้ เปิ ดให้ บ ริ ก าร LED Debt Info Mobile Application เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในคดี สามารถตรวจสอบข้อมูลการอายัดเงินในคดีของตนเอง
ได้อย่างง่าย ประโยชน์ท่ีประชาชนผูม้ ีส่วนได้เสียได้รบั คือ ให้บริ การฟรี ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลด
ขัน้ ตอนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการอายัดได้ โดยเปิ ดใช้
บ
ริ
ก
า
ร
ตั ้
ง
แ
ต่
วั
น
ที่
1 สิงหาคม 2560 มีผใู้ ช้งานบริการแอพพลิเคชัน่ “LED Debt Info” ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 รวมจานวน
177 ดาวน์โหลด
7. งานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมบังคับคดีและหน่ วยงานทางทะเบียนต่างๆ
การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่ วยงานทางทะเบียนเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 –
2579 และแผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ของกรมบังคับคดี ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริม
และพัฒ นาการมีส่ วนร่วมกับ ทุก ภาคส่ วนในประเทศ และบู รณาการความร่วมมือด้านการบังคับ คดีก ับ
ต่างประเทศ ทีไ่ ด้มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการบังคับคดี ด้วยการเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลบูรณาการ
ร่วมกับหน่ วยงานภาครัฐอย่างเป็ นระบบ และเป็ นฐานข้อมูลกลางในคดีเพื่อ การสืบค้นข้อมูลและติดตาม
ท
รั
พ
ย์
สิ
น
เ พื่
อ
ใ
ห้
การบังคับคดีแพ่งและการบังคับคดีล้มละลายเป็ นไปอย่างรวดเร็ว และรวบรวมทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ในคดี
ล้มละลายให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ รองรับระบบศูนย์ขอ้ มูลทรัพย์ของลูกหนี้ และกรมบังคับคดีได้ส่งข้อมูล
บุ
ค
ค
ล
ล้
ม
ล
ะ
ล
า
ย
ให้กรมการปกครองในโครงการ linkage center ตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับมติค ณะรัฐมนตรี
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยมีหน่ วยงานที่ลงนาม MOU แล้ว

ได้แก่ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม
ธ
น
า
ค
า
ร
ไ
ท
ย
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ศาลแพ่งธนบุรี สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. การเสริ มสร้างศักยภาพวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
8.1 กรมบังคับคดี จดั โครงการเสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจด้ านกฎหมายเพื่ อเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 การให้ ค วามรู้เกี่ย วกับ กฎหมายค้ าประกัน จ าน า จานอง และพระราชบัญ ญั ติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 โดยจัดโครงการจานวน 10 รุ่น ในพืน้ ทีส่ ่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว มีผเู้ ข้าร่วมโครงการรวมจานวน 1,083 คน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้คดิ เป็ นร้อยละ
8.30
- กิจกรรมที่ 2 การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตลิ ้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 หมวด 3/2
กระบวนพิจารณาเกีย่ วกับการฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้ทเ่ี ป็ น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระบวนการ
ยื่นคาขอฟื้ นฟูกจิ การตามพระราชบัญญัตลิ ้มละลาย ลักษณะของแผนฟื้ นฟูกจิ การสาเร็จรูป และขันตอนใน
้
การดาเนินการฟื้ นฟู กิจการ โดยจัดโครงการจานวน 12 รุ่น ในพื้นที่ส่ วนกลางและส่วนภู มิภ าค เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมจานวน 1,883 คน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ค ิดเป็ นร้อยละ
44.84
8.2 โครงการผลิ ตสื่อสิ่ งพิ มพ์เพื่อเสริ มสร้างการรับรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการของธุรกิ จ
SMEs
เพื่อเป็ นการเสริมสร่งการรับรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการฟื้ นฟู กิจการของลูกหนี้ให้แก่
ผูป้ ระกอบการ SMEs ประชาชนทัวไป
่ หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จานวน 12,000 เล่ม ซึ่งจะ
ได้แจกจ่ายไปยังสานักงานบังคับคดีทวประเทศ
ั่
และมอบให้กบั ประชาชนผูท้ ส่ี นใจ
8.3 การจัดตัง้ ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs (SME Support & Rescue Center)
กรมบังคับคดีได้มกี ารประสานความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการช่วยเหลือ SMEs โดย
ได้ทาการจัดตัง้ ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs (SME Support & Rescue Center) ตามแนวประชารัฐใน
สานักงานบังคับคดีทวประเทศ
ั่
เพื่อท าหน้ าที่รบั ค าขอ รวมถึงให้คาปรึก ษาในเบื้องต้น และเพิ่มเรื่องการ
สนับสนุนและพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดและส่วนกลางให้ครบวงจรมากยิง่ ขึน้ ผลการดาเนินงานมีผู้
ยื่น คาร้อ งขอรับบริการผ่านศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวมจานวน 291 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4
ตุลาคม 2560)
นอกจากนี้ กรมบังคับคดีได้ดาเนินการจัดบูธในโครงการ SMEs Revolution เส้นทางสายโอกาส
SME 4.0 และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ในงาน “การแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและ
ยั ่
ง
ยื
น
”
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และ
ประสานความร่วมมือ กับสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดคลินิกให้คาปรึกษาแก้ไขปญั หาหนี้นอก
ร
ะ
บ
บ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม

9. โครงการให้ ค วามรู้ท างกฎหมายแก่ ประชาชน พระราชบัญ ญัติ แก้ ไขเพิ่ ม เติ มประมวล
กฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560
กรมบังคับคดีจดั โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจในการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 และมีความเข้าใจในบทบัญญัติ หลั กการและเหตุผลที่มอี ยู่ใน
กฎหมายแต่ละมาตรา รวมทัง้ สามารถนาความรู้ ความเข้าใจทีไ่ ด้รบั ไปใช้ให้เกิดสัมฤทธิ ์ผลได้ อีกทัง้ ให้ผเู้ ข้า
รับการอมรมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการทางานของกรมบังคับคดี
ต่อไป โดยได้ดาเนินการดังนี้
สาหรับหน้ าที่ กรมบังคับคดี : กรมบังคับคดีจดั โครงการเพิม่ ศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมาย
ด้านการบังคับคดีแพ่งแก่เจ้าหน้าทีก่ รมบังคับคดี รุ่นที่ 1-7 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 24 มิถุนายน 2560
โดยมีผเู้ ข้าร่วม รวมจานวนทัง้ สิน้ 719 คน
ส่วนกลาง (สาหรับประชาชน) : กรมบังคับคดีจดั โครงการเพิม่ ศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมาย
ด้านการบังคับคดีแพ่ง สาหรับประชาชนในพืน้ ทีส่ ่วนกลาง ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีตพิ รรษ กรมบังคับ
คดี กรุงเทพมหานคร จานวน 8 รุ่น ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2560 โดยมีผรู้ บั การอบรมรวม
จานวนทัง้ สิน้ 1,716 คน
ส่ วนภูมิ ภาค (สาหรับ ทนายความ) : กรมบังคับคดีจดั โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ค วามรู้
กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สาหรับทนายความในพืน้ ทีส่ ่วนภูมภิ าค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา
สงขลา นครปฐม ขอนแก่น นนทบุรี สุราษฎร์ธานี พิษณุ โลก และชลบุรี จานวน 9 รุ่น ระหว่างวันที่ 19-27
สิงหาคม 2560 โดยมีผรู้ บั การอบรมรวมจานวนทัง้ สิน้ 2,332 คน
ส่วนภูมิภาค (สาหรับประชาชน)
: กรมบังคับคดีจดั โครงการเพิม่ ศักยภาพในการให้ความรู้
ก
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ด้านการบังคับ คดีแ พ่ ง ส าหรับ ประชาชนในพื้นที่ส่ วนภู มิภ าค ได้แก่ นครสวรรค์ พะเยา ร้อยเอ็ด ภู เก็ต
สมุทรสาคร นครนายก บุรรี มั ย์ สระบุรี จันทบุรี และปราจีนบุรี จานวน 10 รุ่น ระหว่างวันที่ 19-27 สิงหาคม
2560 โดยมีผรู้ บั การอบรมรวมจานวนทัง้ สิน้ 1,310 คน
สาหรับธนาคารและสถาบันการเงิ นต่ างๆ : กรมบังคับคดีจดั โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้
ความรูก้ ฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สาหรับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ จานวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่
1-8 กันยายน 2560 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีตพิ รรษ กรมบังคับคดี โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ 3 รุ่น
รวมจานวน 296 คน
สาหรับพนักงานเดิ นหมายส่วนกลางและส่วนภูมิภาค : กรมบังคับคดีจดั โครงการเพิม่ ศักยภาพ
ใ
น
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ให้ค วามรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สาหรับพนักงานเดินหมายส่วนกลางและส่วนภู มิภ าคของกรม
บังคับคดี เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2560 ณ ณ โรงแรมบางแสนเฮอร์รเิ ทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้รบั การ
อบรมรวมจานวนทัง้ สิน้ 137 คน

สาหรับ ประชาชน พื้น ที่ จ งั หวัด อุด รธานี : กรมบังคับ คดีจดั โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้
ความรูก้ ฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สาหรับประชาชนส่วนภูมภิ าค ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ จานวน 135 คน
10. งานการเสริ มสร้างความเชื่อมั ่น
กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท ซุปเปอร์โพล จากัด แถลงผลการสารวจความเชื่อมันของประชาชน
่
ผู้ร ับ บริก ารที่มีต่ อ กระบวนการบัง คับ คดีโดยจากผลการส ารวจร้อ ยละ 98.4 เชื่อ มันว่
่ า การท างานของ
กรมบังคับคดีมสี ่วนช่วยในด้านการค้า การลงทุนและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ โดยดาเนินการสารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี ใน 5 กระบวนการ ประกอบด้วย 1. กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 2.
กระบวนการบังคับคดีลม้ ละลาย 3. กระบวนการฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้ 4. กระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ชัน้ บังคับคดี และ 5. กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สนิ ในคดีล้มละลาย และมีผลสารวจความเชื่อ มัน่
ของประชาชนผูร้ บั บริการที่มตี ่อกระบวนการบังคับคดีจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย จานวนทัง้ สิน้ 1,080 ราย
ทัว่ ประเทศ โดยใช้ว ิธีก ารด าเนิ น การ 3 ส่ ว น คือ การส ารวจความเชื่อ มัน่ โดยการใช้แ บบสอบถาม
ประกอบการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดสนทนากลุ่ม สรุปผลการสารวจได้ ดังนี้
1. การทางานของกรมบังคับคดีมสี ่วนช่วยการค้าการลงทุนและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 98.4
2. การทางานของเจ้าหน้าทีก่ รมบังคับคดีในภาพรวมมีแนวโน้มดีขน้ึ เมื่อเปรียบเทียบกับการทางาน
ของเจ้าหน้าทีใ่ นอดีตคิดเป็นร้อยละ 86.3
3. กระบวนการขายทอดตลาดซึ่ งเป็ นภารกิจที่ส าคัญ อีกประการหนึ่งของกรมบังคับคดีมีค วาม
โปร่งใสเป็นธรรม ไม่เอือ้ ประโยชน์ให้กบั คู่ความฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 89.9
3.1) ผูม้ สี ่วนได้เสียมีความเชื่อมันต่
่ อข้อมูลกระบวนการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
คิดเป็นร้อยละ 85.7
3.2) การขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิก ส์ (E-Offering Auction) เป็ น การอานวย
ความสะดวกให้ผมู้ สี ่วนได้เสียสามารถเข้าถึง การบริการได้โดยไม่เสียเวลาในการทางานและไม่กระทบต่อ
การใช้ชวี ติ ประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 91.4
3.3) การอธิบาย หลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนวิธีการตลอดจนการให้คาแนะนาและข้อตักเตือนใน
การขายทอดตลาดทรัพย์ มีความชัดเจนคิดเป็นร้อยละ 88.3
นอกจากนี้ พบว่าผูร้ บั บริการมีความเชื่อมันต่
่ อกระบวนการบังคับคดีแพ่งร้อยละ 85.8 กระบวนการ
บังคับคดีลม้ ละลาย ร้อยละ 91.3 กระบวนการฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้ ร้อยละ 88.0 กระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อ
พิพาท ร้อยละ 82.1 และกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลายร้อยละ 90.2 และร้อยละของ
ความเชื่อมันในกระบวนการบั
่
งคับคดีท่สี ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผูร้ บั บริการใน
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 86.95 (ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ การบริการ)
11. การศึกษาผลกระทบด้านการผลักดันทรัพย์สินต่อระบบเศรษฐกิ จไทย
กรมบังคับคดีร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการศึกษาวิจยั การผลักดันทรัพย์สนิ ต่อระบบ
เศรษฐกิจไทย โดยทีมวิจยั จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอผลการศึกษาผลกระทบ
ด้านการผลักดันทรัพย์สนิ ต่อระบบเศรษฐกิจไทยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการบังคับคดีในระดับอาเซียน โดยจากฐานข้อมู ลระบบแพ่ งในช่วงเวลา 2556 - 2558 มีผลสรุปจาก
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1.การผลักดันทรัพย์สินมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเท่ากับร้อยละ 45.42 ของมูลค่าที่การขายทอดตลาดได้
2. ผลประเมินประสิทธิภาพของการผลักดันทรัพย์สนิ มีระดับความแตกต่างกัน ขึน้ อยู่กบั วิธกี ารประเมินราคา
โดยราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี ราคาประเมินของคณะกรรมการกาหนดราคาทรัพย์ หรือราคา
กลางของกรมธนารักษ์มคี วามแตกต่างจากราคาตลาด และไม่มคี วามสอดคล้องกัน และส่วนหนึ่งเกิดจาก
พฤติกรรมและแรงจูงใจในการเข้ามาซื้อทรัพ ย์ข องสถาบัน การเงิน และ 3.การสารวจความคิดเห็น จาก
ผู้
เ ข้
า
ร่
ว
ม
ป
ร
ะ
มู
ล
ขายทอดตลาด พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์การเข้าร่วมประมูลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และสืบค้น
ข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สนิ ที่จะทาการขายทอดตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี โดยประเภทของ
ท
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ย์
สิ
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ที่ได้รบั ความสนใจมากที่สุด 3 ลาดับแรกได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 38% คอนโดและห้องชุด 20%
ที่ดินว่างเปล่า 19% และราคาประเมินระหว่าง 1.5 – 3 ล้านบาท และเป็ นทรัพย์สินที่ปลอดภาระจานอง
และผูกพัน โดยราคาเริม่ ต้นทีม่ ผี สู้ นใจเข้าร่วมประมูล คือราคาเริม่ ต้นที่ 100% และ 70% ของราคาประเมิน
• การวัดประสิ ทธิ ภาพการผลักดันทรัพย์สิน
การประเมินราคาทรัพย์ค้าประกันของลูกหนี้ควรอ้างอิงกับระดับราคาตลาดให้มากที่สุด เนื่องจาก
การวัดประสิทธิภาพในการผลักดันทรัพย์ผ่านการประมูลขายทอดตลาดมีค วามอ่อนไหวกับระดับราคา
ประเมิน
เป็ นเหตุให้การประเมินราคาจากสถานที่จริงและการใช้ผเู้ ชีย่ วชาญในการประเมิน
ราคาทรัพย์ให้ผลลัพธ์ในการวัดประสิทธิภาพการผลักดันทรัพย์ผา่ นการประมูลขายทอดตลาดทีแ่ ตกต่างโดย
ชั ด เ จ น
จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
เจ้าพนักงานบังคับคดี ทีอ่ าศัยวิธกี ารประเมินของกรมธนารักษ์ และดาเนินการยึดทรัพย์ ณ ทีท่ าการ
• การประเมิ น ผลกระทบทางเศรษฐกิ จของการผลักดัน ทรัพ ย์สิ นผ่านการประมู ล ขาย
ทอดตลาด
จากการประมวลข้อมูลจานวนคดีและมูลค่าการผลักดัน ทรัพย์สิน ส่วนใหญ่ ในคดี คือ ที่ดิน และ
สิง่ ปลูกสร้าง ซึ่งการผลักดันทรัพย์สนิ เหล่านี้จะทาให้เกิดการนากลับมาใช้ และส่งผลกระทบทางบวกต่อ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการก่อสร้าง ทัง้ ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่
พ.ศ. 2556-2558 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวคูณทางเศรษฐกิจจากการผลักดันทรัพย์สนิ อสังหาริมทรัพย์ของ
ก
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ผ่านการประมูลขายทอดตลาด เมื่อคิดเป็นมูลค่าการผลักดันทรัพย์สนิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 ของมูลค่าทีผ่ ลักดันได้
จะเท่ากับร้อยละ 0.589 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขายจากการประมูล
• การปรับปรุงกระบวนการขายทอดตลาด
จากการรวบรวมข้อ มู ล (1) การส ารวจข้อ มู ล ทุ ติย ภู มิข องการผลัก ดัน ทรัพ ย์ผ่า นกระบวนการ
ขายทอดตลาด (2) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับสถาบันการเงินที่เป็ นผูซ้ ้อื รายใหญ่ และ(3) การสารวจผูซ้ ้อื ราย
ย่อยมาร่วมประมูล คณะผูว้ จิ ยั พบว่า การผลักดันทรัพย์ผ่านการประมูลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
เผชิญกับปญั หาและอุปสรรคอันประกอบด้วย ปญั หาด้านบุคลากร ปญั หาด้านการจัดเก็บเอกสาร ปญั หาด้าน
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ของข้อมูล และปญั หาด้านราคาประเมินและราคาเริม่ ต้นในการประมูล และปญั หาในการจัดทาบัญชี ปญั หา

ทัง้ ห้าหมวดนี้ ทาให้การผลักดัน การขายทอดตลาดใช้เวลานานกว่า 400 วัน ไม่ ว่าจะเป็ นทรัพ ย์ท่ีเป็ น
อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์
12. ด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ
้ องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่ วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้มี
กรมบังคับคดีมุ่งมันในการป
่
การปรับปรุงระบบเว็บ ไซต์ของกรมบังคับ คดี www.led.go.th ให้เพิ่มในส่วน “สายตรงผู้บ ริหาร” เพื่อให้
ประชาชนสามารถส่งอีเมล์ร้องเรียนมาได้ตลอด 7 วัน 24 ชัวโมง
่
ได้ท่อี เี มล์ ruenvade.s@led.mail.go.th
และรองอธิบดีทงั ้ 3 ท่าน และเลขานุการกรมได้โดยตรง โดยผูบ้ ริหารจะสามารถเปิดอ่านจากสมาร์ทโฟนได้
ทันที ซึ่งการร้องเรียนจากประชาชนจะทาให้ทราบปญั หาที่แท้จริงและพัฒ นาปรับปรุงการให้บริการและ
ป้อ งกัน ปราบปรามการทุ จริต ในหน่ ว ยงานอีก ทางหนึ่ งด้วย ผลการด าเนิ น งานด้านการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีดงั นี้
จากการกรมบังคับคดีได้จดั ทาโครงการช่องทางพิเศษ (Fast Track) ดาเนินการบังคับคดีโทษปรับ
คดี ยาเสพติด โดยผลการดาเนินงานตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2559– กันยายน 2560 มีจานวนคดียาเสพติดเข้าสู่
การบังคับคดี ทัง้ สิ้น 2,526 คดี ทุนทรัพย์ 1,066,723,167.63 บาท ราคาประเมิน 95,060,198.65 บาท ดาเนินการ
เ
ส
ร็
จ
921 คดี ทุ น ทรัพ ย์ 357,362,209.76 บาท ราคาประเมิน 15,565,760.28 บาท และสามารถน าเงิน
ส่งไปยังศาลได้ 24,085,332.50 บาท ประกอบด้วย
- ในชัน้ ยึดทรัพ ย์และชัน้ ขาย มีจานวนคดียาเสพติดเข้าสู่การบังคับคดี จานวน 714 คดี
ทุนทรัพย์ 340,345,577.99 บาท ราคาประเมิน 84,805,367.70 บาท ดาเนิ นการเสร็จจานวน 229 คดี
ทุ น ทรัพ ย์ 98,038,645.89 บาท ราคาประเมิน 15,565,760.28 บาท ขายได้ 195 เรื่อ ง ราคาประเมิน
85,841,145.89 บาท ถอนการยึด 34 คดี ราคาประเมิน 1,448,416 บาท
- ในชัน้ อายัดทรัพ ย์สิน จานวนคดียาเสพติดเข้าสู่การบังคับ คดี จานวน 1,812 คดี ทุ น
ทรัพย์ 726,377,589.64 บาท ดาเนินการเสร็จ 692 คดี ทุนทรัพย์ 259,323,563.87 บาท ส่งเงินอายัดคราวเดียว
671 คดี ทุ นทรัพย์ 251,786,897.21 บาท เงินที่ได้รบั 22,126,711.28 บาท อายัดไม่ เป็ นผล จ านวน 21 คดี
ทุนทรัพย์ 7,536,666.66 บาท
- การบังคับคดีแทนศาลอื่น มีจานวนคดียาเสพติดเข้าสู่การบังคับคดี จานวน 46 คดี ทุน
ทรัพ ย์ 24,122,596.66 บาท ราคาประเมิน 10,254,830.95 บาท ดาเนิน การเสร็จ 5 คดี ทุน ทรัพ ย์
2,200,000 บาท ราคาประเมิ น 2,293,420 บาท ขายได้ 3 เรื่อ ง ราคาประเมิ น 2,293,420 บาท
ถอนการยึด จานวน 1 คดี ทุนทรัพย์ 200,000 บาท
13. การแก้ไขปัญหาหนี้ สินเกษตรกร
กรมบังคับ คดีและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ได้ร่ว มมือ ในการตรวจสอบหนี้
เกษตรกร ที่มีอยู่ในชัน้ บังคับคดี ซึ่งเป็ นหนี้เร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ โดยได้ให้สานักงานบังคับคดีทวั ่
ประเทศจัดไกล่เกลี่ย หนี้เกษตรกร ตลอดจนให้ความรู้ทางกฎหมาย ความรู้ทางการเงินและสนับสนุ นการ
แก้ไขหนี้สนิ ในการปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) ซึ่งมีเกษตรกรในชัน้ บังคับคดี จานวน 2,292 เรื่อง (ข้อมูล ณ
วันที่ 30 กันยายน 2560) รายละเอียดดังนี้

ขัน้ ตอน (สถานะคดี)

จานวน
คดี

ทุนทรัพย์
(ล้านบาท)

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)

ขัน้ ตอน ธ.ก.ส/อชก. ช่วยเหลือ (ประสาน/พิจารณาเงินกู)้
ขัน้ ตอนไกล่เกลีย่ (ตรวจสอบข้อมูล/นัดไกล่เกลีย่ )
สาเร็จ (ไกล่เกลีย่ สาเร็จ/อนุมตั เิ งินกู้

11
77
67

2,956,710.92
21,256,924.16
10,323,006.86

5,480,350.00
1,520,806.00
8,359,476.00

ไม่สาเร็จ (ไกล่เกลีย่ ไม่สาเร็จ/ไม่สามารถไกล่เกลีย่ /ไม่อนุมตั เิ งินกู้
ยังไม่ได้ตงั ้ เรื่องยึด
อยู่ระหว่างดาเนินการขัน้ ตอนอื่นๆ เช่นงดการบังคับคดีประกาศขาย
ฯลฯ
เสร็จดาเนินการ เช่น ขายได้ ถอนการยึด พ้นระยะเวลาบังคับคดี
รวมทัง้ สิน้

322
571
147

1,763,970,906.36
90,235,261.31
47,780,918.12

10,946,571.00
1,487,300.00
47,528,750.00

1,097
2,292

237,537,515.66
2,174,061,243.39

165,656,588.66
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