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“กรมบงัคบัคดเีปนองคกรนาํดานการบงัคบัคด ี

ดวยมาตรฐานสากล สูประชาคมอาเซยีน”

“บงัคบัคดอียางมืออาชพี บนพื้นฐาน

ความเปนธรรมตามมาตรฐานสากล 

อยางมั่นคง”

ป พ.ศ. 2559 - 2562 (ราง) 



พนัธกจิ
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นโยบายที�สําคัญสําหรับการดําเนินงาน

นโยบายคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) 

นโยบายเกี�ยวกับกระบวนการ
ยุตธิรรมของรัฐ 

นโยบายเกี�ยวกับกระบวนการ
ยุตธิรรมของรัฐ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทจุริตประพฤตมิชิอบ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทจุริตประพฤตมิชิอบ 

นโยบายรัฐบาล 

ลดความเหล�ือมลํ�าของสงัคม และสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

ลดความเหล�ือมลํ�าของสงัคม และสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

เพ�ิมศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ เพ�ิมศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 

ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินและ
การป้องกันปราบปรามการทจุริต

ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินและ
การป้องกันปราบปรามการทจุริต

การปรับปรุงกฎหมายการปรับปรุงกฎหมาย

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม 

อํานวยความยตุิธรรมเพ�ือลดความ
เหล�ือมลํ�า
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เหล�ือมลํ�า

การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด 

การป้องกันและปราบปรามการทจุริตการป้องกันและปราบปรามการทจุริต

การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ 

การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ 

การพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยตุิธรรม

การพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยตุิธรรม



การดําเนินงานที�สําคัญของกรมบงัคับคดีตามนโยบาย คสช. 

นโยบายรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรม

1. สงเสริมการ
เตบิโตและ
สภาพคลอง
เศรษฐกิจ

2. สงเสรมิขดี
ความสามารถ
ในการแขงขนั
ของประเทศ

3. การแกไข
และพฒันา
กฎหมาย

๔ การไกลเกลี่ย 
ชั้นบงัคบัคดี
หรือภายหลงั
ศาลพพิากษา

5. ความ
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศ



ขอมูล ณ วันท่ี 1  กรกฎาคม 2558

มูลคาทรัพยสินรอขายทอดตลาด 

จํานวน 202,323 ลานบาท

ที่ดินพรอมสิ่งปลกูสราง 

จํานวน 60,843 ลานบาท 

 คิดเปนรอยละ 30.07 
 

ที่ดิน 

จํานวน 82,430

 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 40.74
 

หองชุด 

จํานวน 59,050

 ลานบาท

คิดเปนรอยละ 29.19

 



-ผลักดนัทรพัยสิน 74,753 ลานบาท

-รวมมือ สสว.เพิ่มขีดความสามารถธรุกจิ SMES

-บรกิารขอมูลทรพัยผาน Application บนมือ

ถอื “LED PROPERTY” จาํนวน ๒,๓๕๗ ครั้ง

-รวมมือ สถาบันการเงิน หนวยงานรฐัและเอกชนจดั

มหกรรมไกลเกลี่ย

-รวม “งานมหกรรมแบงครฐัเพื่อประชาชน” 

-รวมมือธ.พฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

จดัการไกลเกลี่ยเปนผลสําเร็จ 1,547 เรื่อง ทุน

ทรพัย 669.49 ลานบาท 

- ผลการไกลเกลี่ยท่ัวประเทศสําเร็จ 6,940 เรื่อง ทุน

ทรพัย 2,912.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85

ผลการดาํเนินงานตามภารกิจหลักและ Road Map กระทรวงยตุธิรรม

ดานที ่1 ดานอาํนวยความยตุธิรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 



ผลการผลักดันทรพัยสินปงบประมาณ 2558 

ไตรมาสที ่3

(เม.ย. – ม.ิย.58) 

จาํนวน 25,176 

ลานบาท
ไตรมาสที่ 2

(ม.ค. – มี.ค.58) 

จํานวน 27,438 

ลานบาท

ไตรมาสที่ 1

(ต.ค. – ธ.ค.57) จํานวน 

22,138 ลานบาท

เพิ่มข้ึนตอเดือน 

เฉลี่ยรอยละ 

3.81

รวมผลักดันได 

74,753 ลานบาท 



เปรียบเทียบผลการผลกัดันทรัพยสิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 -  2558
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หนวย : บาท

ป 2557

(ต.ค.56 – ก.ค.57)

ผลักดันได 69,991 

ลานบาท

ป 2558

(ต.ค.57 – ก.ค.58)

ผลักดันได 74,753 

ลานบาท

ป 58 มากกวา ป 57

รอยละ 6.80



ผลการดาํเนินงานตามภารกิจหลัก และ Road Map กระทรวงยตุธิรรม

• หารือรวมกับผูแทน World Bank กพร. และ
ศาลในการตอบแบบสอบถาม ตามกรอบของ 
Doing Business

• ตอบแบบสอบถามไปยัง World Bank เมื่อ
วันที่ 18 ม.ีค. 58

• รายงานสรุปการดําเนินงานตามกรอบ Doing 
Business  ให ครม. ทราบวันที ่3 ม.ีค. 58

• พัฒนาและแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหมี
ความทนัสมยัและเปนมาตรฐานสากล

• รายงาน World Bank ทราบเรื่อง พรบ.
ลมละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ..... และรางพรบ.
ลมละลาย (ฉบับที่.. )    พศ .... (การฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ที่เปนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SME)

ดานที่ 1 ดานอาํนวยความยตุธิรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  (ตอ) 

-การประชมุคองเกรสนานาชาติ

กับสภาเจาพนักงานบังคับคดี

ระหวางประเทศ(UIHJ) ครั้งที ่22 

ประเทศสเปน 

-จดัประชมุวาดวยการบังคับคดี

กับประเทศอาเซียนและประเทศคู

เจรจา(จนี ญี่ปุน เกาหลีใต) วันที่ 

26-29 ก.ค.  2558 

กรุงเทพมหานคร

ความรวมมือระหวางประเทศ
การดําเนินการสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ



ลงนาม MOU รวมกับ สสว. และอีก ๓๑ หนวยงาน 

โดยม ีพลเอกประยทุธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปน

ประธาน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

กรมบังคับคดีกับการเสรมิสรางศักยภาพของ SME

๔. ไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีสาํหรัลธุรกิจ

SME

๑. ใหความรูดานกฎหมายแพงและพาณิชย

และจัดทาํคูมือสําหรับผูประกอบการ SME

๒. พฒันากฎหมายโดยเสนอราง พรบ.ลมละลาย

(การฟนฟูกิจการของ SME)

๓. ใหความรูเก่ียวกับราง พรบ.ลมละลาย (การฟนฟู

กิจการของ SME)



ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลกั และ Road Map กระทรวงยตุิธรรม 

การบงัคบัคดโีทษปรับ
คดยีาเสพตดิ

• ลงนามความรวมมอืกับสํานักงาน 
ป.ป.ส. เมื่อวนัที ่13 พ.ย. 57

• ยึดทรพัยสิน 47 คดี                
ราคาประเมนิ 4.673 ลานบาท 

• อายัดทรพัยสิน 26 คดี              
เปนเงนิ 8.826 ลานบาท 

ดานที่ 3 การปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 



ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลกั และ Road Map กระทรวงยตุิธรรม 

ดานที ่4 การปองกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ 

เปดบริการสายดวนกรมบังคับคดี 1111 ตอ 79 (เมื่อวันที ่

15 ธ.ค. 2557) เพื่อรับขอรองเรียนและขอหารือตาง ๆ

สมัครเขารับรางวัลองคกรโปรงใส คร้ังที่ 5

(NACC Integrity Awards) ของสาํนักงาน ปปช.

สงเสริม สรางภมูิคุมกัน และการมีสวนรวมในการตอตาน

การทจุริต

ซื่อสัตย สุจรติ โปรงใส



ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลกั และ Road Map กระทรวงยตุิธรรม 

บูรณาการความรวมมือกบักรมที่ดินและ
กรมปาไมในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ

• ซักซอมความเขาใจในการยดึที่ดิน
เอกสารสทิธปิระเภทหนังสอืรับรอง
การทาํประโยชน (น.ส.3/น.ส.3ก) 
ตามหนังสอืที่  ยธ 0509/ว.12   
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558

ดานที ่5 ดานการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ



• พรบ.ลมละลาย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... สนช. มีมตเิห็นชอบให
ประกาศเปนกฎหมาย เมื่อวันท่ี 28 พ.ค. 2558

• รางพรบ.ลมละลาย(ฉบับท่ี..)พ.ศ. ....(การฟนฟฯูSMES) ครม.
เห็นชอบเมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. 2558

• รางพรบ.แกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง 
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... มาตรา 309 จตัวา เมื่อวันท่ี 17 
ก.ค.2558     ท่ีประชุม สนช.เห็นชอบผานวาระท่ี 1

• รางพรบ.แกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง 
ภาค 4 ลักษณะ 2 อยูระหวางการพจิารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

• กฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนและการกาํหนดคุณสมบัติ
ผูทําแผนและผูบรหิารแผนฟนฟกูจิการ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
เมื่อวันท่ี 14 ก.ค.2558 รมว.ยุตธิรรมลงนามในกฎกระทรวง
แลว

• รางกฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ขายทอดตลาด พ.ศ. ... อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพจิารณา

ดานที ่6 ดานการพฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมของประเทศ 

ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลกั และ Road Map กระทรวงยตุิธรรม 

รางพรบ. ๔ ฉบับ และ
รางกฎกระทรวง ๒ ฉบับ



74,753 ล้านบาท
ยอดผลักดนัทรัพย์สิน 2,912 ล้านบาท

การไกล่เกลี�ยชั�นบงัคับคดี4 + 2 ฉบับ
พัฒนาและแก้ไขกฎหมาย 6,940 เรื�อง

sme

ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลกั และ Road Map 

กระทรวงยตุิธรรม 



งานที่จะการดําเนินการใอนาคต 

ตาม Road Map 

กระทรวงยุตธิรรม



งานที่จะการดําเนนิการใอนาคต 

ตาม Road Map 

กระทรวงยตุิธรรม

เนนภารกจิหลกั 

ทํางานเชงิรกุ 

มุงพฒันา

เสรมิสรางเครอืขายท้ังในและ

 ตางประเทศ 



งานที่จะการดําเนินการในอนาคต ตาม Road Map กระทรวงยตุิธรรม

เสริมสรางศักยภาพ SME

เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ e-Auction

เสริมสรางการไกลเกลี่ยกลุมเปาหมายเชิงลึก หน้ีเกษตรกร และจัดทําระเบียบการไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี

บูรณาการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ เชน ศาล สตม. DBD เพื่อรองรบัการดาํเนินการแบบ e-Services

ดาํเนินการตามกฎหมายใหม ไดแก การดาํเนินคดแีบบกลุม (Class Action) กฎหมายหลักประกนัทางธุรกจิ

จดัการประชุมระหวางประเทศดานการบังคับคดกีบักลุมประเทศอาเซียน

การเตรยีมความพรอมเปนเจาภาพในการจดัประชุมสภาเจาพนักงานบังคับคดรีะหวางประเทศป 2018

เรงรดัการดาํเนินการบังคับคดยีาเสพตดิ

พฒันาการบรหิารคดอียางมีประสิทธิภาพ (Case Management) คดท่ีีคางดาํเนินการเกนิ 10 ป และคดท่ีียุงยากซบัซอน

เปดชองทางการดาํเนินการสําหรบัคดมีโนสาเร

- ปรบัปรงุ พรบ. ลมละลายท้ังฉบับ

- ยกราง พรบ. เจาพนักงานบังคับคดี

- ยกรางกฎกระทรวงวาดวยการบังคับคดี

- ปรบัปรงุแกไขกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวกบัการบังคับคดี

- ปรบัปรงุระเบียบการประเมินราคาทรพัย



ขอขอบพระคุณ


