
 

 

1. ผลการผลกัดนัทรพัยสิ์นรอการขายของกรมบงัคบัคดี ซ่ึงเป็นการกระตุ้นการขบัเคล่ือน
ทางเศรษฐกิจอีกทางหน่ึง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 กรมบงัคบัคดไีดใ้ชน้โยบาย 4 ร ได้แก่ เร่งรดัตดิตามค าสัง่ศาล เร่งรดั
ประชมุคณะกรรมการก าหนดราคาทรพัย์ เร่งรดัการประกาศขายทอดตลาด และเร่งรดัการผลกัดนัทรพัยส์นิ
มาใช ้ ในการผลกัดนัทรพัย์สนิของกรมบงัคบัคด ีตลอดจนจดัให้มีการขายทอดตลาดในวนัเสาร์ การจดั
มหกรรม         ขายทอดตลาด ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สามารถขายทอดตลาดได้ 
1 2 9 , 0 4 3 , 9 1 9 , 5 6 0  บ า ท  
สูงกว่าเป้าหมายรอ้ยละ 29.04 (เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) และเมื่อเปรยีบเทียบผลการผลกัดนัทรพัย์สนิ 
ในรอบ 7 ปี (พ.ศ.2554 - 2560) ปรากฏวา่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถผลกัดนัทรพัยสิ์นได้สงูท่ีสุด
โดยสงูกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร้อยละ 19.79 และสงูกว่าค่าเฉล่ียในรอบ 6 ปี (พ.ศ.2554 – 2559)
ร้อยละ 46.45  

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัที่ 3 ตุลาคม 2560 มีทรพัย์สินรอการขายทอดตลาด รวมจ านวน 137,642 คดี รวมราคา
ประเมนิเป็นจ านวน 241,122,867,078.91 บาท ทีด่นิพร้อมสิง่ปลูกสรา้ง คดิเป็นร้อยละ 41.04 ที่ดนิว่างเปล่า คดิ
เป็นรอ้ยละ 40.49 หอ้งชดุ คดิเป็นรอ้ยละ 18.47 ของทรพัยร์อการขาย  

ประเภททรพัย ์ ราคาประเมินรวม จ านวนรายการ 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง 98,945,027,594.03 81,206 

ท่ีดินว่างเปล่า 97,631,385,999.23 44,105 

ห้องชุด 44,546,453,485.65 12,331 

ผลรวมทัง้หมด 241,122,867,078.91 137,642 

 

๒. ผลการไกล่เกล่ียข้อพิพาทชัน้บงัคบัคดี ภายใต้กลยทุธ ์“เชิงรกุ เชิงลึก และครอบคลุม” 

เอกสารแนบ 



กรมบงัคบัคดดี าเนินการ โดยเน้นกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) หนี้ SME หนี้เกษตรกร หนี้ราย
ย่อย ประสานเจ้าหนี้กลุ่มใหม่ ท างานลงพื้นที่เชงิรุก ทัว่ประเทศ ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมลูกหนี้  โดยมีผลการ
ด าเนินการดงันี้  

 

ผลการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในชัน้บงัคบัคดีทัว่ประเทศ ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2559 – เดอืนกนัยายน 2560 
ปีงบประมาณ  พ .ศ. 2560 มี เรื่ อง เข้าสู่ ก ารไกล่ เกลี่ยจ านวน 24,690 เรื่ อง  ทุ นทรัพ ย์จ านวน 
7,872,989,860.39 บาท ไกล่เกลี่ยส าเรจ็จ านวน 22,500 เรื่อง ทุนทรพัย์จ านวน 6,380,910,655.67 บาท    คดิ
เป็นร้อยละ 91.13 ของเรื่องที่เขา้สู่การไกล่เกลี่ย ซึ่งเมื่อเปรยีบเทยีบผลการไกล่เกลี่ยส าเรจ็ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 สูงกวา่ ปีงบประมาณ 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 58.58 ของเรื่องทีเ่ขา้สู่กระบวนการไกล่เกลีย่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผลการจดัมหกรรมไกล่เกล่ียข้อพิพาทชัน้บงัคบัคดีทัว่ประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี
เรื่องเข้าสู่การไกล่เกลี่ย จ านวน 17,791 เรื่อง ทุนทรพัย์จ านวน 4,179,094,085.52 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 
จ านวน 16,376 เรื่อง ทุนทรพัย์จ านวน 3,436,293,068.12 บาท คดิเป็นร้อยละ 92.05 ของเรื่องที่เขา้สู่การไกล่
เกลีย่ 

ผลการไกล่เกล่ียข้อพิพาทชัน้บงัคบัคดีหน้ีนอกระบบ 
กรมบงัคบัคดใีชก้ลไกการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทชัน้บงัคบัคดดี าเนินการช่วยเหลอืลูกหนี้นอกระบบ ซึ่ง

เป็นเจ้าหนี้ตามค าพพิากษาตัง้แต่ 20 คดขีึน้ไป  โดยการรวบรวมขอ้มูลจากส านักงานบงัคบัคดจีงัหวดั/สาขา 
พบวา่มพีืน้ทีจ่งัหวดัทีม่เีจา้หนี้บุคคลธรรมดา รวม 12 จงัหวดั มเีจา้หนี้รวม 1 ราย มลีูกหนี้ 135 คด ีดงันี้ 

1. กลุ่มลูกหนี้พื้นทีภ่าคกลาง มลีูกหนี้ จ านวน 2 คด ีได้แก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 คด ีและก าแพงเพชร 1 
คด ี

2. กลุ่มลูกหนี้พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ มลีูกหนี้ จ านวน 133 คด ีไดแ้ก่ จงัหวดัขอนแก่น 40 คด ี 
จงัหวดัชยัภูม ิ65 คดี จงัหวดันครราชสมีา 3 คดี จงัหวดับุรรีมัย์ 3 คด ีจงัหวดักาฬสนิธุ์ 1 คด ีจงัหวดั

มหาสารคาม 10 คด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 คด ีจงัหวดัเลย 4 คด ีจงัหวดัหนองบวัล าภู 2 คด ีและจงัหวดัอุดรธานี 4 
คด ี 

 3. การบริหารจดัการคดี (Case Management) กรมบงัคบัคดไีด้เร่งรดัการด าเนินการส านวนคดี 
ค้างด าเนินการเกิน 10 ปีที่มีอยู่จ านวน 12,900 เรื่อง ทุนทรพัย์ 40,780,358,925.11 บาท โดยผลการ



ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560สามารถด าเนินการส าเร็จจ านวน 3,331 เรื่อง ทุนทรัพย ์
13,434,237,463.84 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 25.82 ของเรื่องทีค่า้งด าเนินการ 

 นอกจากนี้ กรมบงัคบัคดมีกีารนโยบายในการก าหนดระยะเวลาในการจดัท าบญัชรีบั – จ่ายในคดี
แพ่ง ตัง้แต่วนัรบัเงนิถงึวนัออกหนงัสอืแจง้ให้มาตรวจรบัรองบญัช ีในกรณีทีย่ดึและขายทอดตลาดทรพัยไ์ม่
เ กิ น  4 5  วั น 
กรณอีายดัทรพัยไ์ม่เกนิ 30 วนั และการมอบหมายให้เจา้หน้าทีธุ่รการปฏบิตักิารแทนเจา้พนกังานบงัคบัคดี
เกีย่วกบัส านวนอายดั โดยเริม่ด าเนินการตัง้แต่วนัที ่3 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป 

4. การปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการบงัคบัคดี 
กรมบงัคบัคดีได้ให้ความส าคญัต่อการพฒันาปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ ให้มคีวาม

ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล เพื่ออ านวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม รวมทัง้เพื่อ
เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และเสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ให้กบัผูล้งทุนทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ กรมบงัคบัคดจีงึได้ขอเสนอปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บงัคบัคดแีพ่งและ       การบงัคบัคดลีม้ละลาย ดงันี้ 

กฎหมายท่ีประกาศใช้แล้ว 
      1) พระราชบญัญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 
2560ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที ่69 ก เมื่อวนัที ่6 กรกฎาคม 2560 มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่               
5 กนัยายน 2560  
     ในการนี้กรมบงัคบัคดไีดว้างแผนการสรา้งความรบัรูใ้หก้บัผูท้ี่เกีย่วขอ้งทุกฝา่ยทัว่ประเทศและยกร่าง
กฎหมายในล าดบัรองไวแ้ลว้ จ านวน 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 
       1.1) กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขของบุคคลท่ีได้ร ับ
มอบหมายให้ปฏิบติัการแทนเจ้าพนักงานบงัคบัคดี พ.ศ. .... 
 ขัน้ตอนปจัจุบนั กรมบงัคบัคดีได้รบัฟงัความคดิเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งเมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 
2559 และได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยคุณสมบตั ิหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขของบุคคลที่
ได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตักิารแทนเจ้าพนักงานบงัคบัคด ีพ.ศ. ... และจะน าเสนอต่อคณะท างานประเด็น
ส าคญั ปรบัปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ และแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการบงัคบัคดแีพ่งพจิารณาเพื่อเสนอ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยุตธิรรมต่อไป ปจัจุบนัอยู่ระหวา่งส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรกีลัน่กรองเรื่องเพื่อ
เสนอเลขารฐัมนตร ี

    1.2) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 

 ขัน้ตอนปจัจุบนั  ได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไข ในการ                    
ขายทอดตลาด พ.ศ. .... เสร็จเรยีบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรที าความเห็นเสนอ 
รองนายกรฐัมนตร ี

  1.3) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ... 



ขัน้ตอนปจัจุบนั  ได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไข ในการ
ขายทอดตลาด ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ... เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ อยู่ระหวา่งเสนอคณะท างานฯ 

ร่างกฎหมายท่ีอยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
      1) การปรบัปรุงแก้ไขร่างพระราชบญัญติัล้มละลาย (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลาย
และการฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี)  
ขัน้ตอนปจัจุบนั  กรมบงัคบัคดจีดัรบัฟงัความคดิเห็นผ่านทางเวบ็ไซต์กรมบงัคบัคด ีhttp://www.led.go.th 
และเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th ระหว่างวันที่  17-31 พฤษภาคม 2560 และเมื่ อว ันที่  13 
มถิุนายน 2560 กรมบงัคบัคดีได้จดัรบัฟงัความคิดเหน็จากผูท้ี่เกี่ยวข้อง ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติ
พรรษ กรมบงัคบัคด ี 
        - กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม ได้รายงานผลการรบัฟงัความคดิเหน็และแจ้งยนืยนัร่างกฎหมาย
ต่ อ 
ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรแีลว้เมื่อวนัที ่27 กรกฎาคม 2560  
        - ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีสนอร่างกฎหมายต่อรองนายกรฐัมนตรวีษิณุ เครืองาม เพื่อโปรด
พจิารณาน าเสนอเรื่องต่อคณะรฐัมนตรกี่อนเสนอไปยงัสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ 
         -วนัที่ 31 สงิหาคม 2560 ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการประสานงานสภานิติบญัญัติ             
(อนุวปิ ปนช.) ซึ่งเขา้สู่การพจิารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตั ิ(วปิ ปนช.) เมื่อวนัที่ 4 
กนัยายน 2560 
 - กรมบงัคบัคดเีข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงร่างฯ ต่อคณะกรรมาธิการวสิามญักจิการสภานิตบิญัญัติ
แห่งชาติ (วปิ สนช.) เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 306 -308 ชัน้ 3 อาคาร
รฐัสภา 2 

- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติรบัหลกัการร่างพระราชบญัญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                 
(ส่วนการล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ) ในคราวประชุมครัง้ที่ 58/2560 วนัพฤหสับดีที่ 21 
กนัยายน 2560 โดยมกี าหนดเวลาแปรญตัตติามขอ้บงัคบัและก าหนดเวลาปฏบิตังิานภายใน 60 วนั นับแต่
วนัทีส่ภานิตบิญัญตัแิห่งชาตลิงมตริบัหลกัการ ซึ่งคณะกรรมาธกิารวสิามญันดัประชมุครัง้แรกเมื่อวนัองัคารที ่
26 กนัยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุกรรมาธกิารหมายเลข 308 ชัน้ 3 อาคารรฐัสภา 2  ครัง้ที ่
2 เมื่อวนัองัคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุกรรมาธกิารหมายเลข 307 ชัน้ 3 อาคาร
รฐัสภา 2 ครัง้ที ่3 เมื่อวนัองัคารที ่10 ตุลาคม 2560 ณ หอ้งประชมุกรรมาธกิารหมายเลข 308 ชัน้ 3 อาคาร
รฐัสภา 2 และนดัประชมุครัง้ต่อไปในวนัที ่17 ตุลาคม 2560   

     ร่างกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
        1) การปรบัปรุงแก้ไขร่างพระราชบญัญติัล้มละลาย (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (ส่วนล้มละลายระหว่าง
ประเทศ) 
   ข ัน้ตอนปจัจุบนั  คณะท างานศกึษา ก าหนด ประเดน็ส าคญั ปรบัปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ 
และแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการบงัคบัคดลีม้ละลายและการฟ้ืนฟูกจิการไดร้วบรวมผลการรบัฟงัความคดิเหน็จาก
ประชาชน และน าไปประกอบการพจิารณาแกไ้ขเพิ่มเติมร่าง พรบ. ล้มละลาย ดงักล่าว 



   - กรมบังคบัคดีได้เข้าประชุมชี้แจงร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา นัดแรกเมื่อวนัที่ 7 
กุมภาพนัธ ์2560 จนถงึวนัที่ 25 เมษายน 2560 จ านวน 23 ครัง้ โดยทัง้นี้ เมื่อวนัที่ 4 เมษายน2560 ได้มี
ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิม่เตมิเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกจิ สัง่ใหป้ระกาศใช ้มาตรา 20 23 35 และ 39  ของร่างพระราชบญัญตัลิม้ละลายฯ ดงักล่าว
ดว้ยแลว้  
    - เมื่อวนัที ่16 พฤษภาคม 2560 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาได้มหีนงัสอืแจง้ใหก้รมบงัคบัคดี
ด าเนินการและจดัให้มกีารรบัฟงัความคดิเห็นร่างพระราชบญัญตัลิ้มละลาย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนของ
หลกัการที่เกี่ยวข้องกบัการล้มละลายต่างประเทศและการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) ตามมาตรา 77 ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
    - เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2560 กรมบงัคบัคดีได้รายงานผลสรุปการรบัฟงัความคิดเห็นและการ
วเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ พรอ้มค าชีแ้จงการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบญัญตัใินส่วน
การล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ รวมถึงแผนการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง ไปยงัส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา 
    - ปจัจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกานัด
พจิารณาครัง้ที่ 24 ในวนัที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโบราณ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา 

2) การเสนอปรบัปรงุแก้ไขร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(เรื่องการวางทรพัย)์ 
ขัน้ตอนปจัจุบนั  กรมบงัคบัคดีได้น าเสนอร่างฯพระราชบญัญัติไปยงักระทรวงยุติธรรมแล้วเมื่อวนัที่ 30 
กนัยายน 2559 และคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุตธิรรมได้พิจารณาเมื่อวนัที่ 21 
ตุลาคม 2559 และกรมบงัคบัคดไีด้ด าเนินการปรบัแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ เสรจ็สิน้แล้ว 
และส่งให้กระทรวงฯ ด าเนินการในการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และเสนอร่างฯเข้า
คณะรฐัมนตร ี
      - โดยคณะรฐัมนตรมีมีตริบัหลกัการร่างพระราชบญัญตัฯิ เมื่อวนัที ่7 กุมภาพนัธ์ 2560 และไดส้่งให้
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณา คณะรฐัมนตรมีมีตริบัหลกัการร่างพระราชบญัญตัฯิ เมื่อวนัที ่7 
กุมภาพนัธ ์2560 และไดส้่งใหส้ านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณา  
       - ทัง้นี้กรมบงัคบัคดจีดัให้มีการรบัฟงัความคดิเห็นตามมาตรา 77 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย ผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี http://www.led.go.th และเว็บไซต์  http://www.lawamendment.go.th 
ระหวา่งวนัที ่17-31 พฤษภาคม 2560 
       - เมื่อวนัที่ 13 มถิุนายน 2560 กรมบงัคบัคดไีดจ้ดัรบัฟงัความคดิเหน็จากผูท้ี่เกีย่วขอ้ง ณ ห้องขาย
ทอดตลาด อาคารอสตีพิรรษ กรมบงัคบัคด ีน. โดยมผีูเ้ขา้ร่วมแสดงความคดิเหน็จ านวน 126 คน ประกอบดว้ย 
ผูแ้ทนจากส่วนราชการและเอกชน  
         - กรมบงัคบัคดมีหีนังสอืที ่ยธ 0509/4931 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2560 ไปยงักระทรวงยุตธิรรม รายงาน
ผลสรุปการรบัฟงัความคดิเหน็และการวเิคราะห์ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้พรอ้มค าชีแ้จงการตรวจสอบความจ าเป็น
ในการตราพระราชบญัญตั ิโดยรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ไปยงัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทราบด้วยแล้ว และกรมบงัคบัคดไีด้เปิดเผยผลการรบัฟงัความคดิเหน็และการวเิคราะห์ต่อประชาชนทางเวป็ไซต์
กรมบงัคบัคด ีและ www.lawamendment.go.th 

http://www.led.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/


        ร่างกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงยติุธรรม  

        1) การเสนอร่างพระราชบญัญตัเิจา้พนกังานบงัคบัคด ีพ.ศ. ....  
ขัน้ตอนปจัจุบัน  กรมบังคับคดีได้น าเสนอร่างฯพระราชบัญญัติฯไปยังกระทรวงยุติธรรมเมื่อวนัที่ 30 

กนัยายน2559 และคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาเมื่อวนัที่ 21 

ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะและคณะท างานปรับปรุงให้ครบถ้วน โดยได้หารือกับ

ส านกังาน ก.พ. และกรมบญัชกีลาง เพื่อใหเ้กดิความรดักุม  

       - มติในคราวประชุมคณะท างานฯ ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปด าเนินการร่างพระราชบญัญัติฯดงักล่าวในส่วนที่เกี่ยวกบัเจ้าพนักงาน
บงัคบัคดตีามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง       
       - วนัที่ 21 สงิหาคม 2560 กรมบงัคบัคดจีดัการประชุมรบัฟงัความคิดเหน็ร่างพระราชบญัญตัเิจ้า
พนักงานบงัคบัคดี พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมรบัฟงัความคิดเห็นประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครฐั ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้แทนสถาบนัการเงนิ ผู้แทนส านักงานทนายความตวัแทนเจ้าหนี้ ตวัแทนลูกหนี้ เข้าร่วม
จ านวน 120 คน โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระส าคัญ เพื่อให้เกิดกระบวนการบังคับคดีที่มี
ประสทิธภิาพและตอบสนองต่อตวัชีว้ดัที่ 9 ในการจดัอนัดบัความยากง่ายในการประกอบธุรกจิ จงึมคีวาม
จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะตอ้งพฒันาบุคลากรผูเ้ป็นเจ้าพนักงานบงัคบัคดเีพื่อที่จะยกระดบัใหเ้กดิความเป็นวชิาชพี
เจา้พนกังานบงัคบัคดทีี่ถอืว่าเป็นรากฐานที่ส าคญัจงึต้องปรบัปรุงวธิกีารไดม้าและการด ารงต าแหน่งของเจ้า
พนกังานบงัคบัคดใีหม้อีสิระในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพอนัจะเป็นการยกระดบัการบงัคบัคดี
แพ่งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีและจรยิธรรมขัน้สูง และไดจ้ดัรบัฟงัความคดิเหน็ผา่นทางเวบ็ไซตก์รม
บงัคบัคด ีhttp://www.led.go.th จนถงึวนัที ่1 กนัยายน 2560 
 - กรมบงัคบัคดี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0509/7078 ลงวนัที่ 15 กนัยายน 2560 ถงึรอง ปยธ.
(บยธ) รายงานผลการด าเนินการจดัร่าง พ.ร.บ. และจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอร่าง พ.ร.บ. เพื่อ ยธ. 
ด าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 - อยู่ระหวา่งส านกักฎหมาย ส านกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม พจิารณาด าเนินการต่อไป   

  ร่างกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างคณะกรรมการ กพร. พิจารณา 
1) การเสนอร่างขอแก้ไขกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมบงัคบัคดีเพ่ือรองรบัการเข้าสู่

ระบบ Digital Economy Thailand 4.0  
ขัน้ตอนปจัจุบัน กรมบังคบัคดีได้น าเสนอร่างฯไปยงักระทรวงยุติธรรม เมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2559               
โดยปจัจุบนัอยู่ระหวา่งคณะกรรมการ กพร. พจิารณาเพื่อน าเสนอเขา้คณะรฐัมนตรี 

    ร่างกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบงัคบัคดี 
    1) ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบงัคบัคดีเจ้าพนักงานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ..)  และ
ร่างระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรพัย ์(ฉบบัท่ี..) 

ขัน้ตอนปจัจุบนั  อยู่ระหวา่งคณะท างานศกึษาประเดน็ส าคญั ปรบัปรุง กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ค าสัง่
และแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการบงัคบัคดแีพ่ง พจิารณาทบทวนร่างระเบยีบกระทรวงยุตธิรรมตามขอ้สงัเกตของที่
ปรกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวงยุตธิรรม 



 
 

 การปฏิรปูการถ่ายโอนภารกิจภาครฐั : การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย ์
กรมบงัคบัคดไีด้มคี าสัง่ที่ 386/2560 เรื่อง จดัตัง้สถาบนัวชิาชพีบงัคบัคดแีละลม้ละลาย เมื่อวนัที ่1 

สิงหาคม 2560 มีภารกิจหน้าที่เป็นสถาบันการศึกษาในด้านการบังคับคดี อบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรม และประชาชนทัว่ไป ให้บรกิารทางวชิาการกบัหน่วยงานอื่น ศกึษาวจิยั บรกิารทาง
วชิาการหรือเป็นที่ปรกึษาเพื่อเสรมิสร้างการบรหิารจดัการด้านการบงัคบัคดี และปฏิบตังิานร่วมกบัหรือ
สนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรอืที่ได้รบัมอบหมาย โดยอยู่ภายใต้การก ากบัดูแล
และด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารงานสถาบนัวชิาชพีบงัคบัคดแีพ่งและคดลีม้ละลาย และไดม้คี าสัง่ ที ่
425/2560 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารสถาบนัวชิาชพีบังคบัคดีแพ่งและล้มละลาย เมื่อวนัที่ 11 
สิงหาคม 2560 และอยู่ระหว่างยกร่างค าขอจดัท าตัง้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ Service Delivery Unit 
(SDU) เพื่อเสนอไปที่คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระของราชการกระทรวงพิจารณา โดยปจัจุบนัอยู่
ระหว่างพิจารณาเสนอในร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้า
พนกังานพทิกัษ์ทรพัยเ์อกชน 

   

5. ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและงานด้านต่างประเทศ  
กรมบงัคบัคดีได้มีการแต่งตัง้คณะท างาน เพื่อศกึษา ค าถามและตอบแบบสอบถามและพฒันา 

ปรบัปรุง กฎหมาย กฎระเบยีบ และขัน้ตอนการท างานเพื่อให้การบงัคบคดเีกดิความสะดวก รวดเรว็ เป็น
มาตรฐานสากล ตามกรอบความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกจิของธนาคารโลก (EoDB) ตวัชีว้ดัที่ 9 การ
บังคับให้ เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) แลตัวชี้ว ัดที่  10 ด้านการแก้ปญัหาล้มละลาย 
( Resolving Insolvency)  
ซึ่งผลการประเมินความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ประเทศไทยได้รบัการจดัอนัดบัในอนัดบัท่ี 46 ของ 190 ประเทศ (ดีขึน้ 3 อนัดบั) โดยตวัชีว้ดัที ่9 การ
บงัคบัให้เป็นไปตามขอ้ตงลง ไดร้บัการจดัอนัดบัที่ 51 (ดขี ึน้ 6 อนัดบั) และตวัชีว้ ัดที่ 10 การแก้ปญัหาการ
ลม้ลาย ได้รบัการจดัอนัดบัที ่23 (ดขี ึน้ 6 อนัดบั) โดยประเทศไทยมคีะแนนเป็นที ่1 ของอาเซยีน และเป็นที ่
5 ของเอเชยี 

             5.1 การพฒันาเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านการบงัคบัคดีแพ่งและคดีล้มละลายอาเซียน 
กรมบังคบัคดีได้จดัประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคบัคดีแพ่ง: การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อ
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) เมื่อวนัที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน ้ า 
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทใีนการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกบักฎหมาย กฎระเบยีบ 
ระบบและแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ (best practices) ด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน 
สาธารณรฐัประชาชนจีนญี่ปุ่น สาธารณรฐัเกาหลี สาธารณรัฐฝรัง่เศส ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และ
สหพนัธรฐัรสัเซีย ร่วมกบัองค์การระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกบัการบงัคบัคดแีพ่ง เพื่อให้การจดั
อนัดบัในกรอบความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกจิ Ease of Doing Business ของธนาคารโลก ในตวัชีว้ดั
ที ่9 เรื่องการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง (Enforcing Contracts) ของประเทศไทยไดอ้นัดบัทีด่ขี ึน้ 



 5.2 การเสริมสร้างความรบัรู้ด้านกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (cross border) เมื่อวนัที่ 29 

มถิุนายน 2560 กรมบงัคบัคดจีดัการประชมุเพื่อแลกเปลี่ยนความรูก้ฎหมายลม้ละลายขา้มชาต ิ(Conference 

on the Cross-Border Insolvency Laws) ณ  ห้ อ งราชด า เนิ น  โรงแรม รอยั ล  ป ริ๊น เซ ส  ห ล าน ห ล ว ง 

กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีในแลกเปลี่ยนและสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ

ล้มละลาย ถงึหลกัการ กระบวนการ ตลอดจนประโยชน์ของกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ จาก

ประสบการณ์ของผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงานระหว่างประเทศ จากธนาคารโลก (World Bank) และผู้ทรงคุณวุฒิ

เกี่ยวกบัการล้มละลายข้ามชาตจิากประเทศที่มกีฎหมายล้มละลายขา้มชาตบิงัคบัใช ้ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น 

ฟิลปิปินส ์และสงิคโปร ์

 

6. การพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  6.1 การประมูลขายทอดตลาดทรพัยผ์่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Offering Auction 
Pilot Project System) กรมบงัคบัคดไีด้จดัให้มกีารขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering) 
ในวนัอาทติย์                     ของทุกสปัดาหผ์่านเครอืข่ายส านักงานบงัคบัคดจีงัหวดัเชยีงใหม่ ขอนแก่น 
นครราชสีมา และสงขลา                       และได้ก าหนดให้ส านักงานบังคบัคดีจงัหวดัเชียงใหม่เป็น
ศนูยก์ลางในการประมูลขายทอดตลาดทรพัยผ์า่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยไดต้ดิตัง้อุปกรณ์เพื่อให้ส านกังาน
บงัคบัคดจีงัหวดัเชยีงใหม่เป็นศนูยก์ลางเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
   

  6.2 Application LED Property Plus จากการที่กรมบงัคบัคดไีด้เปิดให้บรกิาร เมื่อวนัที ่
15 กุมภาพนัธ ์2559 ส่งผลใหม้ยีอดผูด้าวน์โหลดใชง้าน ณ วนัที ่22 กนัยายน 2560 รวมจ านวน 5,707 คน 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดบั 3.85  และได้เข้าสู่โครงการศูนย์กลางแอปพลิเคชัน่ภาครฐั GAC 
(Government Application Center) เมื่ อ ว ัน ที่  7  มี น าคม  25 59  แล ะ  Application “LED Property  
มยีอดผูด้าวน์โหลดใชง้าน ณ วนัที ่22 กนัยายน 2560 รวมจ านวน 16,432 คน ระดบัความพงึพอใจที่ระดบั 
3.97 ซึ่งระบบดงักล่าวเป็นการเพิม่ความสะดวกใหก้บัประชาชนในการเขา้ถงึบรกิารของภาครฐั ดว้ยความ
รวดเรว็ สามารถคน้หาไดทุ้กที ่ทุกเวลา (e-Service, m-Service) 

  6.3 ระบบ EDC Payment  การวางเงินประกันด้วยบัตรเดบิต / เครดิต หลังจากที่เปิด
ให้บรกิารเมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2559 โดยตัง้แต่วนัที่1 ตุลาคม 2559 – 30 กนัยายน 2560 มผีูซ้ื้อทรพัย์วาง
หลกัประกนัผ่านระบบดงักล่าว จ านวน 3,719 ราย เป็นเงนิ 613,536,413 บาท และได้ขยายพื้นที่ใหบ้รกิาร
เพิม่เตมิไปยงัทุกส านกังานบงัคบัคดทีัว่ประเทศแลว้ 

  6.4 ระบบน าร่องย่ืนค าร้องผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Filling) กรมบงัคบัคดีได้
จดัท าระบบ E-Filling ส าหรบัการยื่นค าร้องวางเงนิค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยปจัจุบนัอยู่ระหว่างการทดสอบความ
สมบูรณ์        ของกระบวนการในระบบ ซึ่งผูป้ระสงค์ยื่นค าร้องสามารถจดัพมิพ์ใบ Pay in slip ทางเวป็ไซต ์
กรมบงัคบัคด ี       เพื่อจ่ายเงนิผา่นทางเคาเตอรข์องธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

 6.5 ระบบการจ่ายเงินให้คู่ความและผู้มี ส่วนได้เสียทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์                  
(E-Payment) กรมบงัคบัคดีเริม่ต้นใช้งานระบบการจ่ายค่าส่วนแบ่ง และค่าใช้จ่ายเลี้ยงชพีบุคคลล้มละลาย       



ผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ผูร้บับรกิารสามารถวางเงนิค่าใชจ้่ายเพิม่ในคดแีพ่งที่ธนาคารกรุงไทย จ ากดั ทุก
สาขา โดยเริม่เปิดใชง้านระบบจรงิครัง้แรกเมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการ
จ่ายเงนิผ่านระบบให้กบัเจ้าหนี้ในคดลี้มละลาย จ านวน 4,394 ราย เป็นเงนิ 27,455,623.19 บาท และลูกหนี้ใน
คดลีม้ละลาย จ านวน 9,520 ราย เป็นเงนิ 170,293,744.41 บาท  

 6.6 พัฒนาระบบ  E-Insolvency Case Management System มาใช้ในการบังคับคดี
ลม้ละลาย เชน่ การท างานในส านวนกลางไม่มทีรพัย ์การยื่นค ารอ้งในคดลีม้ละลายทางอเิล็กทรอนิกส ์ได้แก่      
ค าขอรบัช าระหนี้ 

  6.7 ระบบบตัรคิวอตัโนมติัให้บริการงานบงัคบัคดีแก่ประชาชน กรมบงัคบัคดยีกระดบั
การใหบ้รกิารงานบงัคบัคดดีว้ยระบบบตัรควิอตัโนมตัใินส านักงานบงัคบัคดแีพ่งกรุงเทพมหานคร 1- 6 ฝา่ย
ค าคู่ความ กองบรหิารการคลงั กองตดิตามและเฉลีย่ทรพัย์สนิในคดลี้มละลาย และส านักฟ้ืนฟูกจิการของ
ลู ก ห นี้  
โดยไดด้ าเนินการตดิตัง้ระบบบตัรควิอตัโนมตัทิีส่ านกังานบงัคบัคดทีัว่ประเทศแลว้ 

 6.8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ กรมบงัคบัคดีเปิดช่องทางใหม่ 
ในการรบัข้อมูลข่าวสารผ่านทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ (Line Application) โดยสามารถ add line friend ผ่าน
ทาง ID line และการสแกน QR CODE เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารของกรมบงัคบัคดอีย่างรวดเรว็ 
และต่อเนื่อง โดยมสีมาชกิรวมจ านวน 1,638 ราย 

  
 6.9 กรมบงัคับคดีได้เปิดให้บริการ LED Debt Info Mobile Application เพื่ออ านวย

ความสะดวกให้ประชาชนผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีในคด ีสามารถตรวจสอบขอ้มูลการอายดัเงนิในคดขีองตนเอง  
ได้อย่างง่าย ประโยชน์ที่ประชาชนผูม้ีส่วนได้เสียได้รบั คือ ให้บริการฟร ีประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย ลด
ขัน้ตอนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการอายดัได้ โดยเปิดใช้
บ ริ ก า ร ตั ้ ง แ ต่ ว ั น ที ่ 
1 สงิหาคม 2560 มผีูใ้ชง้านบรกิารแอพพลเิคชัน่ “LED Debt Info” ณ วนัที ่22 กนัยายน 2560 รวมจ านวน 
177 ดาวน์โหลด 
 7. งานการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกรมบงัคบัคดีและหน่วยงานทางทะเบียนต่างๆ 

  การเชื่อมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานทางทะเบยีนเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 
2579 และแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ของกรมบงัคบัคด ีประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสรมิ
และพัฒนาการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในประเทศ และบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคบัคดีกับ
ต่างประเทศ ทีไ่ดมุ้่งเน้นการพฒันากระบวนการบงัคบัคด ีดว้ยการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มูลบูรณาการ
ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัอย่างเป็นระบบ และเป็นฐานข้อมูลกลางในคดีเพื่อการสบืค้นขอ้มูลและติดตาม
ท รั พ ย์ สิ น เ พื่ อ ใ ห้ 
การบงัคบัคดแีพ่งและการบงัคบัคดีล้มละลายเป็นไปอย่างรวดเรว็ และรวบรวมทรพัย์สนิของลูกหนี้ในคดี
ล้มละลายให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึน้ รองรบัระบบศูนย์ขอ้มูลทรพัย์ของลูกหนี้  และกรมบงัคบัคดไีด้ส่งขอ้มูล
บุ ค ค ล ล้ ม ล ะ ล า ย 
ให้กรมการปกครองในโครงการ linkage center ตามนโยบายของรฐับาล สอดคล้องกบัมติคณะรฐัมนตร ี
ในการเพิม่ประสทิธภิาพในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยมหีน่วยงานที่ลงนาม MOU แล้ว 



ได้แก่ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม
ธ น า ค า ร ไ ท ย  
ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ศาลแพ่งธนบุร ีส านักงานป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงนิ (ปปง.) และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

8. การเสริมสร้างศกัยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

8.1 กรมบงัคบัคดีจดัโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ให้กบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 2 กจิกรรม ดงันี้  

- กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค ้าประกัน จ าน า จ านอง และพระราชบัญญัติ
หลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ.2558 โดยจดัโครงการจ านวน 10 รุ่น ในพืน้ทีส่่วนกลางและส่วนภูมภิาค เสรจ็สิ้น
เรยีบร้อยแล้ว    มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการรวมจ านวน 1,083 คน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไวค้ดิเป็นรอ้ยละ 
8.30 

- กจิกรรมที่ 2 การให้ความรู้เกี่ยวกบัพระราชบญัญตัลิ้มละลาย (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2559 หมวด 3/2 
กระบวนพจิารณาเกีย่วกบัการฟ้ืนฟูกจิการของลูกหนี้ทีเ่ป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม กระบวนการ       
ยื่นค าขอฟ้ืนฟูกจิการตามพระราชบญัญตัลิ้มละลาย ลกัษณะของแผนฟ้ืนฟูกจิการส าเรจ็รูป และขัน้ตอนใน
การด าเนินการฟ้ืนฟูกิจการ โดยจดัโครงการจ านวน 12 รุ่น ในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เสรจ็สิ้น
เรียบร้อยแล้ว มีผู้เขา้ร่วมโครงการรวมจ านวน 1,883 คน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไวค้ิดเป็นร้อยละ 
44.84 

8.2 โครงการผลิตส่ือส่ิงพิมพเ์พ่ือเสริมสร้างการรบัรู้ เข้าใจ เก่ียวกบัการฟ้ืนฟูกิจการของธรุกิจ 
SMEs            เพื่อเป็นการเสรมิสร่งการรบัรู้ เข้าใจ เกี่ยวกบักระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ให้แก่
ผูป้ระกอบการ SMEs ประชาชนทัว่ไป หน่วยงานภาครฐัและเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 12,000 เล่ม ซึ่งจะ
ไดแ้จกจ่ายไปยงัส านกังานบงัคบัคดทีัว่ประเทศ และมอบใหก้บัประชาชนผูท้ีส่นใจ 

 8.3 การจดัตัง้ศนูยส์นับสนุนและช่วยเหลือ SMEs (SME Support & Rescue Center) 
   กรมบงัคบัคดไีด้มกีารประสานความร่วมมอืกบักระทรวงอุตสาหกรรมในการชว่ยเหลอื SMEs โดย
ไดท้ าการจดัตัง้ศนูยส์นับสนุนและชว่ยเหลอื SMEs (SME Support & Rescue Center) ตามแนวประชารฐัใน
ส านักงานบังคับคดีทัว่ประเทศ เพื่อท าหน้าที่รบัค าขอ รวมถึงให้ค าปรึกษาในเบื้องต้นและเพิ่มเรื่องการ
สนบัสนุนและพฒันาหน่วยงานเครอืขา่ยในจงัหวดัและส่วนกลางให้ครบวงจรมากยิง่ขึน้ ผลการด าเนินงานมผีู้
ยื่นค าร้องขอรบับริการผ่านศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวมจ านวน 291 ราย (ข้อมูล ณ วนัที่ 4 
ตุลาคม 2560) 

นอกจากนี้ กรมบงัคบัคดีได้ด าเนินการจดับูธในโครงการ SMEs Revolution เส้นทางสายโอกาส 
SME 4.0 และจดันิทรรศการเกี่ยวกบัหนี้นอกระบบ ในงาน “การแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและ
ยั ่ ง ยื น ”  
เมื่อวนัที่ 1 มนีาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสนิค้าและการประชุมอมิแพค็ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุร ีและ
ประสานความร่วมมอืกบัส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดคลนิิกให้ค าปรกึษาแก้ไขปญัหาหนี้นอก
ร ะ บ บ 
 เมื่อวนัที ่28 มนีาคม 



9. โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พระราชบญัญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2560  

กรมบงัคบัคดีจดัโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนฯ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รบัความรู้ ความเขา้ใจในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความแพ่ง (ฉบบัที่ 30) พ.ศ.2560 และมคีวามเข้าใจในบทบญัญัต ิหลักการและเหตุผลที่มอียู่ใน
กฎหมายแต่ละมาตรา รวมทัง้สามารถน าความรู ้ความเขา้ใจทีไ่ดร้บัไปใชใ้หเ้กดิสมัฤทธิผ์ลได ้อกีทัง้ใหผู้เ้ขา้
รบัการอมรมไดร้่วมแสดงความคดิเหน็ และตอบขอ้ซกัถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการท างานของกรมบงัคบัคดี
ต่อไป โดยไดด้ าเนินการดงันี้ 

ส าหรบัหน้าท่ีกรมบงัคบัคดี : กรมบงัคบัคดจีดัโครงการเพิม่ศกัยภาพในการให้ความรู้กฎหมาย
ดา้นการบงัคบัคดแีพ่งแก่เจา้หน้าทีก่รมบงัคบัคดี รุ่นที ่1-7 ระหว่างวนัที่ 26 เมษายน – 24 มถิุนายน 2560 
โดยมผีูเ้ขา้ร่วม รวมจ านวนทัง้สิน้ 719 คน 

ส่วนกลาง (ส าหรบัประชาชน) : กรมบงัคบัคดจีดัโครงการเพิม่ศกัยภาพในการใหค้วามรู้กฎหมาย 
ดา้นการบงัคบัคดแีพ่ง ส าหรบัประชาชนในพืน้ทีส่่วนกลาง ณ หอ้งขายทอดตลาด อาคารอสตีพิรรษ กรมบงัคบั
คด ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 8 รุ่น ระหวา่งวนัที่ 15 กรกฎาคม – 18 สงิหาคม 2560 โดยมผีูร้บัการอบรมรวม
จ านวนทัง้สิน้ 1,716 คน  

ส่วนภูมิภาค (ส าหรบัทนายความ) : กรมบงัคับคดีจดัโครงการเพิ่มศกัยภาพในการให้ความรู้
กฎหมายดา้นการบงัคบัคดแีพ่ง ส าหรบัทนายความในพืน้ทีส่่วนภูมภิาค ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ นครราชสมีา 
สงขลา นครปฐม ขอนแก่น นนทบุรี สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก และชลบุร ีจ านวน 9 รุ่น ระหว่างวนัที่ 19-27 
สงิหาคม 2560 โดยมผีูร้บัการอบรมรวมจ านวนทัง้สิน้ 2,332 คน 

ส่วนภมิูภาค (ส าหรบัประชาชน)  : กรมบงัคบัคดจีดัโครงการเพิม่ศกัยภาพในการให้ความรู้
ก ฎ ห ม า ย 
ด้านการบังคบัคดีแพ่ง ส าหรบัประชาชนในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ได้แก่ นครสวรรค์ พะเยา ร้อยเอ็ด ภูเก็ต 
สมุทรสาคร นครนายก บุรรีมัย์ สระบุร ีจนัทบุร ีและปราจนีบุร ีจ านวน 10 รุ่น ระหว่างวนัที่ 19-27 สงิหาคม 
2560 โดยมผีูร้บัการอบรมรวมจ านวนทัง้สิน้ 1,310 คน 

ส าหรบัธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ : กรมบงัคบัคดจีดัโครงการเพิ่มศกัยภาพในการให้

ความรูก้ฎหมายดา้นการบงัคบัคดแีพ่ง ส าหรบัธนาคารและสถาบนัการเงนิต่างๆ จ านวน 3 รุ่น ระหวา่งวนัที ่

1-8 กนัยายน 2560 ณ หอ้งขายทอดตลาด อาคารอสตีพิรรษ กรมบงัคบัคด ีโดยมผีูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 3 รุ่น 

รวมจ านวน 296 คน 

ส าหรบัพนักงานเดินหมายส่วนกลางและส่วนภมิูภาค : กรมบงัคบัคดจีดัโครงการเพิม่ศกัยภาพ

ใ น ก า ร 

ให้ความรู้กฎหมายด้านการบงัคบัคดีแพ่งส าหรบัพนักงานเดินหมายส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรม

บงัคบัคด ีเมื่อวนัที่ 24-25 กนัยายน 2560 ณ ณ โรงแรมบางแสนเฮอร์รเิทจ จงัหวดัชลบุรี โดยมผีู้รบัการ

อบรมรวมจ านวนทัง้สิน้ 137 คน 



ส าหรบัประชาชน พื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานี : กรมบงัคับคดีจดัโครงการเพิ่มศกัยภาพในการให้
ความรูก้ฎหมายดา้นการบงัคบัคดแีพ่ง ส าหรบัประชาชนส่วนภูมภิาค ณ โรงแรมบ้านเชยีง จงัหวดัอุดรธานี 
โดยมผีูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 135 คน                   

 10. งานการเสริมสร้างความเช่ือมัน่ 
 กรมบงัคบัคดี ร่วมกบั บรษิัท ซุปเปอร์โพล จ ากดั แถลงผลการส ารวจความเชื่อมัน่ของประชาชน
ผู้ร ับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคบัคดีโดยจากผลการส ารวจร้อยละ 98.4 เชื่อมัน่ว่าการท างานของ               
กรมบงัคบัคดมีสี่วนชว่ยในดา้นการคา้ การลงทุนและส่งผลดตี่อระบบเศรษฐกจิ โดยด าเนินการส ารวจความ
คดิเห็นเกี่ยวกบักระบวนการบงัคบัคดี ใน 5 กระบวนการ ประกอบด้วย 1. กระบวนการบงัคบัคดแีพ่ง 2. 
กระบวนการบงัคบัคดลีม้ละลาย 3. กระบวนการฟ้ืนฟูกจิการของลูกหนี้ 4. กระบวนการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท
ชัน้บงัคบัคด ีและ 5. กระบวนการตดิตามและเฉลี่ยทรพัย์สนิในคดลี้มละลาย และมผีลส ารวจความเชื่อมัน่
ของประชาชนผูร้บับรกิารที่มตี่อกระบวนการบงัคบัคดจีากกลุ่มประชากรเป้าหมาย จ านวนทัง้สิน้ 1,080 ราย
ทัว่ประเทศ โดยใช้วิธีการด าเนินการ 3 ส่วน คือ การส ารวจความเชื่อมัน่โดยการใช้แบบสอบถาม
ประกอบการสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์เชงิลกึ และการจดัสนทนากลุ่ม สรุปผลการส ารวจได้ ดงันี้ 

1. การท างานของกรมบงัคบัคดมีสี่วนชว่ยการคา้การลงทุนและส่งผลดตี่อระบบเศรษฐกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 98.4 
2. การท างานของเจา้หน้าทีก่รมบงัคบัคดใีนภาพรวมมแีนวโน้มดขีึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการท างาน

ของเจา้หน้าทีใ่นอดตีคดิเป็นรอ้ยละ 86.3 
3. กระบวนการขายทอดตลาดซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของกรมบังคบัคดีมีความ

โปร่งใสเป็นธรรม ไม่เอือ้ประโยชน์ใหก้บัคู่ความฝา่ยใดฝา่ยหนึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 89.9 
   3.1) ผูม้สี่วนได้เสยีมีความเชื่อมัน่ต่อขอ้มูลกระบวนการขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดี            
คดิเป็นรอ้ยละ 85.7 
   3.2) การขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Offering Auction) เป็นการอ านวย
ความสะดวกให้ผูม้สี่วนได้เสียสามารถเขา้ถงึการบรกิารได้โดยไม่เสยีเวลาในการท างานและไม่กระทบต่อ
การใชช้วีติประจ าวนั คดิเป็นรอ้ยละ 91.4 
   3.3) การอธิบาย หลกัเกณฑ์ ข ัน้ตอนวธิีการตลอดจนการให้ค าแนะน าและขอ้ตกัเตอืนใน
การขายทอดตลาดทรพัย ์มคีวามชดัเจนคดิเป็นรอ้ยละ 88.3 

นอกจากนี้ พบว่าผูร้บับรกิารมคีวามเชื่อมัน่ต่อกระบวนการบงัคบัคดแีพ่งรอ้ยละ 85.8 กระบวนการ
บงัคบัคดลีม้ละลาย รอ้ยละ 91.3 กระบวนการฟ้ืนฟูกจิการของลูกหนี้ รอ้ยละ 88.0 กระบวนการไกล่เกลีย่ขอ้
พพิาท ร้อยละ 82.1 และกระบวนการตดิตามและเฉลี่ยทรพัย์ในคดลี้มละลายร้อยละ 90.2 และร้อยละของ
ความเชื่อมัน่ในกระบวนการบงัคบัคดทีี่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรอืผูร้บับรกิารใน
ภาพรวมคดิเป็นรอ้ยละ 86.95 (ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ การบรกิาร) 
 11. การศึกษาผลกระทบด้านการผลกัดนัทรพัยสิ์นต่อระบบเศรษฐกิจไทย 
 กรมบงัคบัคดรี่วมมอืกบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในการศกึษาวจิยัการผลกัดนัทรพัย์สนิต่อระบบ
เศรษฐกจิไทย โดยทมีวจิยัจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เสนอผลการศกึษาผลกระทบ
ดา้นการผลกัดนัทรพัย์สนิต่อระบบเศรษฐกจิไทยเพื่อการพฒันาสู่การเป็นศูนย์กลางการพฒันาองค์ความรู้
ด้านการบังคับคดีในระดบัอาเซียน โดยจากฐานข้อมูลระบบแพ่งในช่วงเวลา 2556 - 2558  มีผลสรุปจาก
ง า น วิ จั ย ไ ด้ ว่ า  



1.การผลกัดนัทรพัย์สินมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเท่ากบัร้อยละ 45.42 ของมูลค่าที่การขายทอดตลาดได้  
2. ผลประเมนิประสทิธภิาพของการผลกัดนัทรพัยส์นิมรีะดบัความแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัวธิกีารประเมนิราคา  
โดยราคาประเมนิของเจา้พนกังานบงัคบัคด ีราคาประเมนิของคณะกรรมการก าหนดราคาทรพัย ์หรอืราคา
กลางของกรมธนารกัษ์มคีวามแตกต่างจากราคาตลาด และไม่มคีวามสอดคล้องกนั และส่วนหนึ่งเกดิจาก
พฤติกรรมและแรงจูงใจในการเข้ามาซื้อทรพัย์ของสถาบนัการเงิน และ 3.การส ารวจความคิดเห็นจาก
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ มู ล 
ขายทอดตลาด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผูม้ปีระสบการณ์การเขา้ร่วมประมูลมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี และสบืค้น
ขอ้มูลรายละเอยีดทรพัย์สนิที่จะท าการขายทอดตลาดผา่นทางเวบ็ไซต์ของกรมบงัคบัคด ีโดยประเภทของ
ท รั พ ย์ สิ น 
ที่ได้รบัความสนใจมากที่สุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 38% คอนโดและห้องชุด 20%  
ที่ดินว่างเปล่า 19% และราคาประเมินระหว่าง 1.5 – 3 ล้านบาท และเป็นทรพัย์สินที่ปลอดภาระจ านอง 
และผกูพนั โดยราคาเริม่ตน้ทีม่ผีูส้นใจเขา้ร่วมประมูล คอืราคาเริม่ตน้ที ่100% และ 70% ของราคาประเมนิ 

• การวดัประสิทธิภาพการผลกัดนัทรพัยสิ์น 
การประเมนิราคาทรพัยค์ ้าประกนัของลูกหนี้ควรอ้างองิกบัระดบัราคาตลาดให้มากที่สุด เนื่องจาก

การวดัประสิทธิภาพในการผลกัดนัทรพัย์ผ่านการประมูลขายทอดตลาดมีความอ่อนไหวกบัระดบัราคา
ประเมนิ                    เป็นเหตุให้การประเมนิราคาจากสถานที่จรงิและการใชผู้เ้ชีย่วชาญในการประเมนิ
ราคาทรพัยใ์หผ้ลลพัธใ์นการวดัประสทิธภิาพการผลกัดนัทรพัยผ์า่นการประมูลขายทอดตลาดทีแ่ตกต่างโดย
ชั ด เ จ น  จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง 
เจา้พนกังานบงัคบัคด ีทีอ่าศยัวธิกีารประเมนิของกรมธนารกัษ์ และด าเนินการยดึทรพัย ์ณ ทีท่ าการ 

• การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการผลักดันทรพัย์สินผ่านการประมูลขาย
ทอดตลาด 

จากการประมวลข้อมูลจ านวนคดีและมูลค่าการผลกัดนัทรพัย์สินส่วนใหญ่ในคดี คือ ที่ดิน และ                      
สิง่ปลูกสร้าง ซึ่งการผลกัดนัทรพัย์สนิเหล่านี้จะท าให้เกดิการน ากลบัมาใช้ และส่งผลกระทบทางบวกต่อ
เศรษฐกจิโดยเฉพาะภาคการก่อสรา้ง ทัง้ในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ 
พ.ศ. 2556-2558 ผลการวเิคราะห์พบว่า ตวัคูณทางเศรษฐกจิจากการผลกัดนัทรพัยส์นิอสงัหารมิทรพัยข์อง
ก ร ม บั ง คั บ ค ด ี
ผา่นการประมูลขายทอดตลาด เมื่อคดิเป็นมูลค่าการผลกัดนัทรพัยส์นิทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ของมูลค่าทีผ่ลกัดนัได ้ 
จะเท่ากบัรอ้ยละ 0.589 ของมูลค่าผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ขายจากการประมูล  

• การปรบัปรงุกระบวนการขายทอดตลาด 
จากการรวบรวมข้อมูล (1) การส ารวจข้อมูลทุติยภูมิของการผลักดันทรพัย์ผ่านกระบวนการ 

ขายทอดตลาด (2) การสมัภาษณ์เชงิลกึกบัสถาบนัการเงนิที่เป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ และ(3) การส ารวจผูซ้ื้อราย
ย่อยมาร่วมประมูล คณะผูว้จิยัพบว่า การผลกัดนัทรพัย์ผ่านการประมูลขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดี
เผชญิกบัปญัหาและอุปสรรคอนัประกอบดว้ย ปญัหาดา้นบุคลากร ปญัหาดา้นการจดัเกบ็เอกสาร ปญัหาดา้น
ค ว า ม ชั ด เ จ น 
ของขอ้มูล และปญัหาดา้นราคาประเมนิและราคาเริม่ตน้ในการประมูล และปญัหาในการจดัท าบญัช ีปญัหา



ทัง้ห้าหมวดนี้ ท าให้การผลกัดันการขายทอดตลาดใช้เวลานานกว่า 400 วนั ไม่ว่าจะเป็นทรพัย์ที่เป็น
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสงัหารมิทรพัย์ 

 

12. ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั 
   กรมบงัคบัคดมีุ่งมัน่ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้มี
การปรบัปรุงระบบเวบ็ไซต์ของกรมบงัคบัคดี www.led.go.th  ให้เพิ่มในส่วน “สายตรงผู้บรหิาร” เพื่อให้
ประชาชนสามารถส่งอีเมล์ร้องเรียนมาได้ตลอด 7 วนั 24 ชัว่โมง ได้ที่อเีมล์ ruenvade.s@led.mail.go.th 
และรองอธบิดทีัง้ 3 ท่าน และเลขานุการกรมได้โดยตรง โดยผูบ้รหิารจะสามารถเปิดอ่านจากสมารท์โฟนได้
ทนัที ซึ่งการร้องเรยีนจากประชาชนจะท าให้ทราบปญัหาที่แท้จรงิและพฒันาปรบัปรุงการให้บรกิารและ
ป้องกนัปราบปรามการทุจริต    ในหน่วยงานอีกทางหนึ่งด้วย ผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติในภาครฐั มดีงันี้ 

จากการกรมบงัคบัคดไีด้จดัท าโครงการช่องทางพเิศษ (Fast Track) ด าเนินการบงัคบัคดโีทษปรบั
คด ี    ยาเสพตดิ โดยผลการด าเนินงานตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2559– กนัยายน 2560 มจี านวนคดยีาเสพตดิเขา้สู่
การบงัคบัคด ีทัง้สิ้น 2,526 คด ีทุนทรพัย์ 1,066,723,167.63 บาท ราคาประเมนิ 95,060,198.65 บาท ด าเนินการ
เ ส ร็ จ  
921 คดี ทุนทรัพย์ 357,362,209.76 บาท ราคาประเมิน 15,565,760.28 บาท และสามารถน าเงิน 
ส่งไปยงัศาลได ้24,085,332.50 บาท ประกอบดว้ย 

 - ในชัน้ยึดทรพัย์และชัน้ขาย มีจ านวนคดียาเสพติดเขา้สู่การบงัคบัคดี จ านวน 714 คด ี 
ทุนทรพัย์ 340,345,577.99 บาท ราคาประเมิน 84,805,367.70 บาท ด าเนินการเสร็จจ านวน 229 คด ี               
ทุนทรพัย์ 98,038,645.89 บาท ราคาประเมิน 15,565,760.28 บาท ขายได้ 195 เรื่อง ราคาประเมิน 
85,841,145.89 บาท ถอนการยดึ 34 คด ีราคาประเมนิ 1,448,416 บาท 
        - ในชัน้อายดัทรพัย์สิน จ านวนคดียาเสพติดเข้าสู่การบังคบัคดี จ านวน 1,812 คดี ทุน
ทรพัย์ 726,377,589.64 บาท ด าเนินการเสรจ็ 692 คด ีทุนทรพัย์ 259,323,563.87 บาท ส่งเงนิอายดัคราวเดยีว 
671 คดี ทุนทรพัย์ 251,786,897.21 บาท เงินที่ได้รบั 22,126,711.28 บาท อายดัไม่เป็นผล จ านวน 21 คด ี 
ทุนทรพัย ์7,536,666.66 บาท 

       - การบงัคบัคดแีทนศาลอื่น มจี านวนคดยีาเสพตดิเข้าสู่การบงัคบัคด ีจ านวน 46 คด ีทุน
ทรพัย์ 24,122,596.66 บาท ราคาประเมนิ 10,254,830.95 บาท ด าเนินการเสรจ็ 5 คด ีทุนทรพัย์ 
2,200,000 บาท ราคาประเมิน 2 ,293,420 บาท ขายได้ 3 เรื่อง ราคาประเมิน 2 ,293 ,420 บาท            
ถอนการยดึ จ านวน 1 คด ีทุนทรพัย ์200,000 บาท 

13. การแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร  
กรมบังคับคดีและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ได้ร่วมมือในการตรวจสอบหนี้

เกษตรกร    ที่มีอยู่ในชัน้บงัคบัคดี ซึ่งเป็นหนี้เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ โดยได้ให้ส านักงานบงัคบัคดีทัว่
ประเทศจดัไกล่เกลี่ย    หนี้เกษตรกร ตลอดจนให้ความรู้ทางกฎหมาย ความรู้ทางการเงนิและสนับสนุนการ
แก้ไขหนี้สนิในการปรบัโครงสร้างหนี้ (Refinance) ซึ่งมเีกษตรกรในชัน้บงัคบัคด ีจ านวน 2,292 เรื่อง (ขอ้มูล ณ 
วนัที ่30 กนัยายน 2560) รายละเอยีดดงันี้ 

 



ขัน้ตอน (สถานะคดี) จ านวน

คดี 

ทุนทรพัย ์

(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน 

(ล้านบาท) 

ขัน้ตอน ธ.ก.ส/อชก. ช่วยเหลอื (ประสาน/พจิารณาเงนิกู)้ 11 2,956,710.92 5,480,350.00 

ขัน้ตอนไกล่เกลีย่ (ตรวจสอบขอ้มูล/นัดไกล่เกลีย่) 77 21,256,924.16 1,520,806.00 

ส าเรจ็ (ไกล่เกลีย่ส าเรจ็/อนุมตัเิงนิกู้ 67 10,323,006.86 8,359,476.00 

ไม่ส าเรจ็ (ไกล่เกลีย่ไม่ส าเรจ็/ไม่สามารถไกล่เกลีย่/ไม่อนุมตัเิงนิกู้ 322 1,763,970,906.36 10,946,571.00 

ยงัไม่ไดต้ัง้เรื่องยดึ 571 90,235,261.31 1,487,300.00 

อยู่ระหว่างด าเนินการขัน้ตอนอื่นๆ เช่นงดการบังคบัคดปีระกาศขาย 

ฯลฯ 

147 47,780,918.12 47,528,750.00 

เสรจ็ด าเนินการ เช่น ขายได ้ถอนการยดึ พน้ระยะเวลาบงัคบัคด ี 1,097 237,537,515.66 165,656,588.66 

รวมทัง้สิน้ 2,292 2,174,061,243.39 118 

 

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


