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กองบรรณาธิการ

กรมบังคับคดีบนเวที

MONEY
EXPO 2017
ชูนวัตกรรมเพื่อประชาชน

แนวคิด “LED 4.0” ของกรมบังคับคดีคือการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นำ�มาใช้ ในการดำ�เนินงาน
และให้บริการแก่ประชาชนภายใต้หลักคิด สะดวกและง่าย ดำ�เนินการได้ทุกๆ แห่ง และมีประสิทธิภาพ
ซึ่งได้นำ�มาใช้ ในงานมหกรรมการเงินในปีนี้ และได้รับความสำ�เร็จอย่างดียิ่ง
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สืบเนื่องจากโมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ตามนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งต้องการยกระดับประเทศให้มุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดสำ�คัญคือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงไทยสู่
ประชาคมโลก เปลี่ยนกระบวนการพัฒนาประเทศจากการปักชำ�
ไปสู่ ก ารสร้ างรากแก้ว โดยปรับ เปลี่ยนจากเศรษฐกิ จ ที่ เ คยพึ่ ง พา
เทคโนโลยีจากภายนอกเป็นหลัก ไปสู่การพึ่งพาตนเองด้วยการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเริ่มจากรากฐานสำ�คัญคือการสร้างคน
สู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นสังคมอุดมปัญญา และเมื่อคนไทย
มีคุณภาพก็จะนำ�ไปสู่การสร้างวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ยกระดับเกษตรกรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรกรสมัยใหม่ ยกระดับ SMEs

ดังนัน้ เมือ่ วันที่11 พฤษภาคม 2560 กรมบังคับคดี นำ�โดย นางสาวรืน่ วดี
สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยผูบ้ ริหารกรมบังคับคดี
และเจ้าหน้าที่ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมภายในงานมหกรรมการเงิน
ครั้งที่ 17 MONEY EXPO 2017 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-14 พฤษภาคม
2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำ�หรับ
ในปีนี้กรมบังคับคดีได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การจัดบูธ
นิ ท รรศการนำ�เสนอการเข้ า ถึ ง การให้ บ ริ ก ารของกรมบั ง คั บ คดี
ด้วยการใช้ Application ต่างๆ เพือ่ ให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบ
ทีง่ า่ ย สะดวก และทันสมัย ภายใต้แนวคิด LED 4.0 เช่น แอพพลิเคชัน่
LED Property เพื่ อ ค้ น หาทรั พ ย์ สิ น ที่ ป ระกาศขายทอดตลาด

ทั่วประเทศ, LED Property Plus เพื่อค้นหาทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า
และการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ นอกจากนี้ ภายในบูธ
นิทรรศการมีการให้คำ�ปรึกษากฎหมายด้านการบังคับคดี และการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้กับลูกหนี้ โดยร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ
จำ�นวน 10 แห่ ง ซึ่ ง มี ลู ก หนี้ เข้ า ขอรั บ การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ชั้นบังคับคดีเป็นจำ�นวนมาก พร้อมกันนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์
การจัดมหกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์ที่น่าสนใจถึง 470 รายการ
โดยมี ท รั พ ย์ ป ระเภทต่ า งๆ เช่ น ที่ ดิ น ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
และห้องชุด เป็นต้น
งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 17 Money Expo 2017 ประจำ�ปี
2560 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Financial Innovation 4.0 หรือ
แบบดั้งเดิมสู่ SMEs ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เปี่ยมประสิทธิภาพ นวัตกรรมการเงิน 4.0 ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างธุรกิจบริการแบบดั้งเดิมสู่ธุรกิจบริการมูลค่าสูง เปลี่ยนคนที่มี
ความคิดสู่การเป็น start up ที่สร้างมูลค่าทางธุรกิจ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงถือเป็นโมเดลทีต่ อบโจทย์ความมัน่ คง มัง่ คัง่
ยั่งยืน ซึ่งน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ผ่านการปฏิรูปในด้านต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ภายใน 20 ปี ข้างหน้า และเพื่อเป็นการส่งเสริมและแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงิน โดยเฉพาะในด้าน Fin Tech
และ Start up ซึ่งเกี่ยวโยงกับประชาชน ธนาคาร สถาบันการเงิน
ไปจนถึงผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินยุคใหม่
Justice Magazine Ministry of Justice
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ดิจิทัลของรัฐบาล และสอดรับกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4
ของโลกที่ กำ�ลั ง มาแรงและเร็ ว ธนาคารและสถาบั น การเงิ น เอง
จึงได้มีการจัดตั้งบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินขึ้นมา เพื่อรับมือกับ
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ท างการเงิ น หรื อ Fin Tech
โดยการจั ด งานครั้ ง นี้ ไ ด้ จั ด ให้ มี บ ริ ก ารทางการเงิ น การลงทุ น
ครบวงจร พร้ อ มโปรโมชั่ น จากธนาคารและสถาบั น การเงิ น
ที่เข้าร่วมงานจำ�นวนกว่า 260 แห่ง
ในงานนี้ กรมบั ง คั บ คดี กระทรวงยุ ติ ธ รรม ยั ง ได้ ร่ ว มกั บ
สถาบันการเงินและบริษัทต่างๆ จำ�นวน 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน จำ�กัด, บริษัท
โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย),บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำ�กัด,
ธนาคารซิตี้แบงก์, บริษัท บัตรกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน), SME BANK,
บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด และ บริษัท บริหาร
สินทรัพย์สุขุมวิท จำ�กัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ให้กบั ลูกหนี้ ซึง่ สามารถไกล่เกลีย่ ได้สำ�เร็จจำ�นวน 333 ราย ทุนทรัพย์
จำ�นวน 145,801,813.79 บาท หรือได้รับความสำ�เร็จสูงถึง 82.43%
ทัง้ นี้ กรมบังคับคดี ได้จดั การประมูลทรัพย์ขายทอดตลาดในงาน
มหกรรมการเงิน Money Expo เป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับความสนใจ
จากประชาชนเข้ า ร่ ว มประมู ล เป็ น จำ�นวนมากกว่ า 1,200 ราย
รวมมูลค่าทรัพย์กว่า 1,300 ล้านบาท นอกจากนี้ กรมบังคับคดี
ยั ง ให้ บ ริ ก ารไกล่ เ กลี่ ย ลู ก หนี้ ข องธนาคาร สถาบั น การเงิ น และ
บัตรเครดิต ซึ่งสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีจบภายในงาน
จำ�นวน 404 ราย คิดเป็นมูลค่าทุนทรัพย์รวม 238 ล้านบาท
จึงกล่าวได้ว่า ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ นอกจากจะประสบ
ความสำ�เร็จในการร่วมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศเป็น
อย่างสูงแล้ว การนำ�นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยียุค 4.0 มาใช้
ดำ�เนินงานยังเต็มไปด้วยประสิทธิภาพอย่างน่าชื่นชม
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