
ผลการดําเนินงานของกรมบังคับคด ี
ในการประชุมเพ่ือขับเคล่ือน Road Map กระทรวงยุติธรรม 

 
๑. กรอบการนําเสนอ (ท่ัวไป) 
 ๑.๑ วิสัยทัศนของกรมบังคับคดีในป ๒๕๕๕ - 2558  
  “กรมบังคับคดีเปนองคกรนํา ดานการบังคับคดี ดวยมาตรฐานสากล สูประชาคมอาเซียน”  
       รางวิสัยทัศนของกรมบังคับคดีในป 2559 - 2562  
   “บังคับคดีอยางมืออาชีพ บนพ้ืนฐานความเปนธรรม ตามมาตรฐานสากล อยางม่ันคง”  
  ๑.๒ พันธกิจ 

 (๑) ใหบริการดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระบัญช ี
      และการวางทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เปนธรรม 
  (๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาระบบการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของ  
       ลูกหนี้ การชําระบัญชีและวางทรัพยในแตละระบบใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

  (๓) พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดีใหทันสมัยและเปนมาตรฐานสากล  
  (๔) พัฒนาองคกรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  
  (๕) พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีจิตสํานึกในการบริการ 
       อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 (๖) เผยแพรความรูทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับคดีและการวางทรัพยแกประชาชนไดเขาใจ 
      อยางท่ัวถึง ตลอดจนไกลเกลี่ยขอพิพาทในการบังคับคดี และสงเสริมความรวมมือและ 
       มีสวนรวมการบังคับคดีของภาครัฐและภาคเอกชน 

  ๑.๓ คานิยมรวม 
“ดวยจิตบริการ วิทยาการล้ําเลิศ ชูเชิดธรรมาภิบาล เชี่ยวชาญบังคับคดี” 

๒. ขอบเขตเนื้อหา 

 กรมบังคับคดีไดกําหนดนโยบายท่ีสําคัญสําหรับการดําเนินงานตาม (๑) นโยบายคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) ฉบับท่ี ๖๓/๒๕๕๗ เรื่องนโยบายเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ และฉบับท่ี ๖๙/๒๕๕๗ 

เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (๒) นโยบายรัฐบาล ขอ 3 เรื่องลดความเหลื่อมล้ํา

ของสังคม และสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ ขอ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ขอ ๑๐      

การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ และขอ ๑๑ เรื่องการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๓) นโยบายท่ีสําคัญของ               

พลเอกไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เรื่องท่ี 1 ดานอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา

ในสังคม เรื่องท่ี ๓ ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่องท่ี 4 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ เรื่องท่ี 5 ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และเรื่องท่ี 6 ดานการพัฒนากฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรมของประเทศ   

  

 

 

 



๒ 
 
  การดําเนินงานท่ีสําคัญของกรมบังคับคดีตามนโยบาย คสช. นโยบายรัฐบาล และนโยบายของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม สามารถแบงออกเปน ๕ ดาน ดังนี้ 

  ๑. การสงเสริมการเติบโตและสภาพคลองของเศรษฐกิจประเทศ 

  ๒. การสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

  ๓. การแกไขและพัฒนากฎหมาย 

  ๔. การไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดีหรือภายหลังศาลมีคําพิพากษา และ 

  ๕. ความรวมมือระหวางประเทศ 
เพ่ือใหการดําเนินการตามนโยบายในสวนท่ีเก่ียวของกับภารกิจหลักของกรมบังคับคดี ซ่ึงเปนงานดานการ

บังคับคดีแพง บังคับคดีลมละลาย การชําระบัญชี การวางทรัพย การประเมินราคาทรัพย และการไกลเกลี่ยชั้นบังคับคด ี
กรมบังคับคดีจึงไดกําหนดนโยบายเชิงรุกและแนวทางในการขับเคลื่อนองคกรเพ่ือบรรลุตามนโยบาย ดังนี ้

 1. เรงผลักดันทรัพยสินออกจากระบบการบังคับคดีใหไดอยางรวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส และ 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือเสริมสรางสภาพคลองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  

 2.พัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายให ทันสมัย มีมาตรฐานสากล เ พ่ือเสริมสรางความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ 

 3. ลดปริมาณสถิติคดีในกระบวนการบังคับคดี โดยใหความสําคัญกับการเรงรัดดําเนินการสําหรับคดีท่ี
คางเกินกวา ๑๐ ป 

๔. ไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี โดยเนนของหนี้ครัวเรือน หนี้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และ
หนี้เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 ๕. บูรณาการในเรื่องการปองปรามผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
 ๖. เตรียมความพรอมรองรับประชาคมอาเซียน และการสรางเครือขายดานการบังคับคดีแพงและคดี

ลมละลายระหวางประเทศ  
 ๗. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกรมบังคับคดี เสริมสรางความรูความเขาใจของประชาชนและผูท่ี

เก่ียวของ และพัฒนาองคกรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก และ Road Map กระทรวงยุติธรรม มีดังนี้ 
 

  ดานท่ี 1 ดานอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม – กระตุนเศรษฐกิจโดยระบบงาน
บังคับคด ีกรมบังคับคดีมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ 
  ๑. เรงผลักดันทรัพยสินรอการขายโดยการขายทอดตลาด และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

• ทําการขายทอดตลาดในวันเสารและจัดมหกรรมการขาย 

• ผลการดําเนินงานภายใน ๓ ไตรมาสของปงบประมาณ ๒๕๕๘ สามารถผลักดันทรัพยสินไดเปน
จํานวน ๗๔,๗๕๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๔.๗๕ ของเปาหมายท่ีกําหนดไวท้ังปงบประมาณ 
(ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘) และสูงกวาในชวงเวลาเดียวกันของปงบประมาณ ๒๕๕๗            
คิดเปนรอยละ ๖.๘๐ 

• พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ สําหรับการคนหารายละเอียดทรัพยสินท่ีขายทอดตลาด เพ่ือเปนการ
อํานวยความสะดวกใหกับผูสนใจซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดใหสามารถเขาถึงขอมูลไดงายข้ึน โดยไดเปด
ใหบริการและสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นไดตั้งแตวันท่ี 22 ธันวาคม 2557 ซ่ึงมีผูเขามาดาวนโหลดแลว 
จํานวน  2,357 ครั้ง  



๓ 
 

• จัดทําโครงการขายทอดตลาดผานระบบอิเล็กทรอนิกส E-Auction ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม โดยไดแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษา โดยนํารองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ
จังหวัดสมุทรสาคร และหารือกับสํานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) สํานักงานศาล
ยุติธรรม และศาลแพง  

 ๒. การไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี หรือภายหลังศาลคําพิพากษา โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ และมุงดําเนินการเชิงรุก 
เพ่ือการยุติขอพิพาทชั้นบังคับคดีดวยความสมานฉันท  

• ใหความสําคัญกับการแกปญหาหนี้รายยอย หนี้ครัวเรือน หนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
หนี้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

• ดํา เนินการเชิ งรุกในการเชิญชวนสถาบันการเ งินและหนวยงานตาง  ๆ เ พ่ือร วมลงนาม 
ในบันทึกขอตกลง (MOU) เพ่ือการไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีเอกชนท่ีเขารวมจัดมหกรรมไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดีไดแก บริษัท โตโยตาลิสซ่ิง จํากัด  
บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด เปนตน 

• ผลการไกลเกลี่ยภายใน ๓ ไตรมาสของปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
จํานวน ๘,๑๖๕ เรื่อง ทุนทรัพย ๓,๗๙๗,๘๔๕.๑๙ บาท สามารถไกลเกล่ียสําเร็จ จํานวน ๖,๙๔๐ เรื่อง 
ทุนทรัพย ๒,๙๑๒,๙๗๒,๙๘๘.๔๐ บาท คิดเปนรอยละ ๘๕ ของเรื่องท่ีเขาไกลเกลี่ย (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘) และสูงกวาในชวงเวลาเดียวกันของปงบประมาณ ๒๕๕๗ คิดเปนรอยละ ๑๐๗.๘๕ 

• จัดมหกรรมการไกลเกลี่ยกับสถาบันการเงินและหนวยงานตาง ๆ ท้ังในสวนกลางและภูมิภาคอยาง
ตอเนื่อง และเขารวมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมแบงครัฐเพ่ือประชาชน วันท่ี 27 – 28 มิถุนายน 
2558 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ จังหวัดระยอง อุดรธานี เชียงใหม และจังหวัดสงขลา  

• ยกรางระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวของกับการไกลเกลี่ย จํานวน 3 ฉบับ ไดแก รางระเบียบกรมบังคับคดี
วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ... รางประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
จายคาตอบแทนและคาใชจายของผูไกลเกลี่ย พ.ศ. ..... และรางระเบียบกรมบังคับคดีวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีคัดเลือกผูไกลเกลี่ย พ.ศ. ....  

• พัฒนาศักยภาพผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ยและเจาหนาท่ีประจําศูนยไกลเกลี่ย โดยจัดประชุมใหความรูผูทํา
หนาท่ีไกลเกลี่ย จํานวน 2 รุน  รวม 118 คน และเจาหนาท่ีประจําศูนยไกลเกลี่ย จํานวน 100 คน 

  ๓. ดําเนินการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือใหการประเมินของประเทศตาม
กรอบความยาก – งาย (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลกไดรับการประเมินการจัดอันดับท่ีดีข้ึน ซ่ึงมี
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวกับงานดานการบังคับคดีจํานวน ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี ๙ ดานการบังคับใหเปนตามขอตกลง 
(Enforcing Contract) และตัวชี้วัดท่ี ๑๐ ดานการแกไขปญหาลมละลาย (Resolving Insolvency) กรมบังคับคดี
ไดดําเนินการเชิงรุกดานตาง ๆ ดังนี ้

• จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือรวมพิจารณาแบบสอบถามและแนวทางการตอบแบบสอบถาม เพ่ือใหการ
พิจารณามีความสมบูรณและรอบคอบมากยิ่งข้ึน 

• ประสานงานกับผูแทนธนาคารโลกประจําประเทศไทยและประชุมทางไกล (VDO Conference) กับ
ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาท่ีของธนาคารโลก ประจํา ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับ
แบบสอบถาม  

• ประสานและหารือกับผูแทนสํานักงาน กพร. และสํานักงานศาลยุติธรรม ในการตอบแบบสอบถาม 
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• จัดประชุมกับภาคเอกชนท่ีเปนผูตอบแบบสอบถามตัวชี้วัดท่ี ๙ และตัวชี้วัดท่ี ๑๐ เพ่ือใหมีความเขาใจ
เก่ียวกับแบบสอบถามมากยิ่งข้ึน และชี้แจงการแกไขปรับปรุงกฎหมายและแนวทางบริหารจัดการและ
ระบบงานของกรมบังคับคดี เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๘  

• กรมบังคับคดีไดจัดสงคําตอบตามแบบสอบถามของธนาคารโลกท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัดท่ี ๙และตัวชี้วัดท่ี ๑๐             
ไปใหธนาคารโลก ภายในเวลาท่ีกําหนด คือ เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

• จัดทํารายงานสรุปการดําเนินงานตามกรอบความยาก – งายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกและ
การดําเนินงานของกรมบังคับคดีเสนอตอคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2558  

• ใหความรวมมือกับกระทรวงยุติธรรม ประเทศเกาหลีในการรวมเปนวิทยากรนําเสนอผลการแกไข
กฎหมายและการดําเนินการตาง ๆ ของกรมบังคับคดี และเขารวมประชุม 

• พัฒนาและแกไขกฎหมาย อันไดแก รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง รางพระราชบัญญัติลมละลาย และรางกฎกระทรวงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และมีกฎหมายท่ีทันสมัย  

   ๔. ความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน กรมบังคับคดีไดเตรียมจัดการประชุม
ระหวางประเทศวาดวยการบังคับคดีแพงกับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคูเจรจา (จีน ญ่ีปุน และเกาหลี) 
ในหัวขอ “การบังคับคดีแพงในบริบทของการผนวกรวมทางเศรษฐกิจท่ีเปนพลวัตร (International Conference 
on Enforcement of Civil Judgment in the Context of Dynamic Regional Economic Integration)” 
ในระหวางวันท่ี ๒๖ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกไพบูลย คุมฉายา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปดการประชุม ซ่ึงเปนการประชุมหารือระหวางผูบริหารและ
ผูปฎิบัติหนาท่ีดานการบังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียน  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ระหวางกันเก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และระบบ เพ่ือหารือถึงแนวทางปฏิบัติท่ีดี (best practices) ดานการ
บังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคูเจรจาของอาเซียน คือ จีน ญ่ีปุน และเกาหลี รวมกับ
หนวยงานหรือองคการระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก สภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ เปนตน                            
และเสริมสรางเครือขายและความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน ในการประชุมดังกลาว กรมบังคับคดีไดมีหนังสือเชิญ           
Dr. Heike Gramckow รักษาการผูอํานวยการและท่ีปรึกษาอาวุโส สํานักงานกระบวนการยุติธรรม สิทธิ และ
ความม่ันคงสาธารณะจากธนาคารโลก เปนองคปาฐกกลาวบรรยายในหัวขอ “การบังคับคดีแพงและหลักนิติธรรม:  
การบังคับคดีแพงท่ีมีประสิทธิภาพและบทบาทของเจาพนักงานบังคับคดีภายใตโลกาภิวัฒน และการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ และมีหัวขอการประชุมท่ีมีสําคัญ คือ (๑) บทบาทของศาลแพงและพาณิชย เจาพนักงานบังคับคดี และ
การไกลเกลี่ยขอพิพาททางเลือก ในบริบทของการผนวกรวมทางเศรษฐกิจของภูมิภาค (๒) ศาลและการบังคับคดี
อิเล็กทรอนิกส: ความสําเร็จและอุปสรรค และ (๓) ยุทธศาสตรสําหรับการขายทอดตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ :  
แนวปฏิบัติท่ีดีของแตละประเทศ นอกจากนี้ ในวันท่ี ๒ ของการประชุมนานาชาติดังกลาว ยังเปนการประชุมระหวาง
ผูบริหารดานการบังคับคดีของประเทศอาเซียนและประเทศคูเจรจา และหนวยงานและองคระหวางประเทศเพ่ือ
แลกเปลี่ยนและหารือระหวางกัน ในวาระท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ พัฒนาการลาสุดดานการบังคับคดีแพงของแตละประเทศ 
การนําเสนอประมวลขอกําหนดโลกวาดวยการบังคับคดีของสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ (UIHJ) และ 
การหารือในประเด็นความทาทายท่ีเกิดข้ึนและความรวมมือระหวางกัน 
 สําหรับกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานการบังคับคดีแพง กรมบังคับคดีไดรับความเห็นชอบใหเปน
เจาภาพรวมจัดการประชุมคองเกรสนานาชาติกับสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศครั้งท่ี ๒๓            
ป ๒๕๖๑ ตามมติท่ีประชุมสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ ในการประชุม เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘             
ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ซ่ึงเปนการประชุมของประเทศสมาชิกท่ีมีการดําเนินงานดานการบังคับคดีแพง                
โดยเจาพนักงานบังคับคดี ไมวางานบังคับคดีแพงอยูภายใตการดําเนินงานของศาล ฝายบริหาร (กระทรวงยุติธรรม) 
ภาคเอกชน หรือรูปแบบผสม ซ่ึงปจจุบันนี้มีจํานวน ๘๕ ประเทศจากทวีปตาง ๆ ท่ัวโลก มาประชุมหารือรวมกัน 
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ในประเด็นท่ีสําคัญ ๆ เก่ียวกับการบังคับคดีแพง และนําเสนอผลงานและความคืบหนาท่ีสําคัญเก่ียวกับ การบังคับ
คดีแพงท่ีมีประสิทธิภาพตลอดจนหารือในประเด็นสําคัญและความทาทายตาง ๆ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนกับ
ระบบการบังคับคดีแพง และใหสามารถรองรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 ดานท่ี ๓ การปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือใหการดําเนินการบังคับคดีโทษปรับคดียาเสพติด 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กรมบังคับคดีไดจัดทําโครงการชองทางพิเศษ (Fast Track) ดําเนินการบังคับคดีโทษปรับคดี
ยาเสพติด โดยไดลงนามความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ส. เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 และตั้งแต
พฤศจิกายน 2557 – มิถุนายน 2558 มีจํานวนคดียาเสพติดเขาสูการบังคับคดีท้ังสิ้น 125 คดี ในชั้นยึด
ทรัพยสิน จํานวน 47 คดี ราคาประเมิน 4,673,131 บาท ในชั้นอายัดทรัพย จํานวน 78 คดี มูลคา 
27,030,833 บาท และดําเนินการอายัดทรัพยสินแลว จํานวน 26 คดี มูลคา 8,286,292.28 บาท  
 ดานท่ี ๔ การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมบังคับคดีไดดําเนินการเชิงรุก โดยได
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ รณรงคสงเสริมสรางภูมิคุมกัน และสรางการมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริตโดยเจาหนาท่ีกรมบังคับคดีท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคสวมเสื้อสีขาวทุกวันพุธของสัปดาห เผยแพร
โปสเตอรประชาสัมพันธ และจัดทําประกาศ แจงชองทางการเฝาระวัง โดยมีขอความวา "หากพบเห็นเจาหนาท่ีมี
การเรียกเก็บทรัพยสิน ประพฤติไมเหมาะสมหรือทุจริตขอใหแจง ผูอํานวยการ...." โดยติดประกาศไวท่ีทําการ
ของสํานักงานบังคับคดีท่ัวประเทศ และผานทางเว็บไซดกรมบังคับคดีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ไดจัดอบรมปลูก
จิตสํานึกในการนอมนําคุณธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต รวมท้ังปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหกับเจาหนาท่ีกรมบังคับคดี ซักซอมแนวทางการตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริง กรณีมีการกลาวหาหรือ
กรณีสงสัยวาเจาหนาท่ีกระทําผิดวินัย หรือกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือแนวทางการเสริมสรางและพัฒนา
ใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย รวมท้ังจัดตั้งกลุมเครือขาย “รวมพลัง
ยับยั้งการทุจริต” ข้ึนในกรมบังคับคดี เพ่ือสรางความเขมแข็ง แจงเบาะแส สอดสอง และพฤติกรรมเจาหนาท่ี  
 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีไดเปดบริการสายดวนกรม
บังคับคดี 1111 ตอ 79 ข้ึนเปนครั้งแรก ตั้งแตวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เปนตนมา เพ่ือรับขอรองเรียนและขอ
หารือหรือคําถามตาง ๆ และใหมีการเชื่อมโยงอีเมลท่ีเปนขอรองเรียนและขอหารือเขาโทรศัพทมือถือของผูบริหาร
และเจาหนาท่ีของกรมบังคับคดี เพ่ือจะไดรับขอรองเรียนหรือขอหารือดังกลาวไดทันที และเม่ือไดรับเรื่องรองเรียน
หรือขอคําถามเก่ียวกับงานของกรมบังคับคดีทางอีเมล ไดสงเรื่องใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในเรื่องนั้นโดยทันที เพ่ือ
ตรวจสอบรายละเอียดและรีบติดตอชี้แจงผูรองเรียนหรือผูสอบถามโดยเร็วตอไป ในการตอบขอรองเรียนหรือขอ
หารือ ดังกลาว เนื่องจากมีรายละเอียดเก่ียวกับขอเท็จจริงในคดี จึงจําเปนตองใหเจาหนาท่ีหรือเจาของสํานวนเปน
ผูพิจารณาตอบ ท้ังนี้เพ่ือความถูกตองและสมบูรณ และไดติดตามสอบถามทุกครั้งวา ไดมีการดําเนินการแลว
หรือไม อยางไร 

 นอกจากนี้ กรมบังคับคดีไดสมัครเขารับรางวัลองคกรโปรงใส ครั้งท่ี 5  (NACC Intergrity Awards) ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  
  ดานท่ี 5 ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  กรมบังคับคดีไดบูรณาการความรวมมือกับ
กรมท่ีดินและกรมปาไมในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ โดยไดเขารวมประชุมกับกรมท่ีดินและกรมปาไม เม่ือเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินการและการปองกันปญหาและความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการยึด
ท่ีดินท่ีอยูในเขตปาสงวน  โดยกรมบังคับคดี ไดมีหนังสือแจงเวียน เรื่องซักซอมความเขาใจในการยึดท่ีดินเอกสารสิทธิ
ประเภทหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3/น.ส.3ก) ใหหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค รับทราบและถือ
ปฏิบติั ตามหนังสือท่ี ยธ 0509/ว.12 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2558  
  ดานท่ี 6 ดานการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ กรมบังคับคดีไดให
ความสําคัญดานการพัฒนาและแกไขกฎหมาย เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการ
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ปรับปรุงกฎหมายใหมีความทันสมัย มีมาตรฐานสากล และลดข้ันตอนในการดําเนินการตาง ๆ  จึงไดเสนอ              
ขอปรับปรุงแกไข กฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดีแพง และการบังคับคดีลมละลาย ดังนี้  

 - พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี..) พ.ศ .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ เห็นชอบใหประกาศเปนกฎหมาย 
เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558  

 - รางแกไขพระราชบัญญัติลมละลาย ในสวนท่ีเก่ียวกับการฟนฟูกิจการ สําหรับธุรกิจขนาดกลางและ              
ขนาดยอม (SME)  คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในหลักการเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 - รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  (ฉบับท่ี...)  พ.ศ. .... มาตรา 
309 จัตวา อยูระหวางการเสนอเขาสูวาระท่ี 1 ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 - รางพระราชบัญญัติแก ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพง ภาค 4 ลักษณะ 2  
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 - กฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ 
พ.ศ. .... อยูระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมลงนามเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

- รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... อยูระหวาง
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารางกฎกระทรวง โดยกําหนดนัดประชุม เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558    
  
 กรมบังคับคดีกับการเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดวยวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ กรมบังคับคดีไดดําเนินการเชิงรุกในการ
เสริมสรางศักยภาพของธุรกิจ SME เปนครั้งแรก โดย เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา ไดเปนประธานในพิธีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมความรวมมือการสงเสริมและ
สนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ระหวางสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) และองคกรเครือขายการสงเสริมและสนับสนุน ประกอบดวย สวนราชการ หนวยงานของรัฐ / สถาบัน / 
สมาคม  สถาบันการเงิน องคกรมหาชน รวม ๓๒ แหง เพ่ือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนการสงเสริมศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีข้ึนทะเบียนผูประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขารวมในโครงการตาง ๆ ของ สสว. และเปนลูกคาหรือสมาชิกขององคกร
เครือขายภาครัฐและเอกชนท่ีเขารวมทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีกําหนดระยะเวลาความรวมมือต้ังแตวันท่ีลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซ่ึงกรมบังคับคดีไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาว โดยมี
แผนการดําเนินการท่ีจะรวมมือกับ สสว. ดังนี้ 

• ใหความรูดานกฎหมายแพงและพาณิชย แกผูประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ซ่ึงเปน
การตอบโจทยความตองการของ สสว. ท่ีแจงวามีผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
ข้ึนทะเบียนเปนสมาชิกกับ สสว. โดยมีสํานักงานบังคับคดี ท้ัง ๑๑๔ แหงท่ัวประเทศเปนชองทางในการ
ดําเนินการใหความรูทางกฎหมายแกผูประกอบการและกรมบังคับคดีจะไดจัดทําคูมือกฎหมายแพง
และพาณิชยสําหรับธุรกิจ SME 

• กรมบังคับคดีไดพัฒนากฎหมายในสวนท่ีเ ก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดแก                   
รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ท่ีเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) ซ่ึง
ปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558  

• ไดวางแผนในการใหความรูแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และประชาชนเรื่องราง
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ท่ีเปนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม) (SME) ท่ีกรมบังคับคดีเสนอ โดยลงพ้ืนท่ีใน ๔ ภาค  
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    งานท่ีจะดําเนินการในอนาคต ตาม Road Map กระทรวงยุติธรรม  
 กรมบังคับคดีใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามนโยบายคสช. นโยบายรัฐบาล และนโยบายของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ดังนี้  

ดานท่ี 1 ดานอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม    
           ๑. การเรงผลักดันทรัพยสินรอการขายของกรมบังคับคดีเพ่ือเสริมสรางการเติบโตและสภาพคลองของ
เศรษฐกิจของประเทศ  
  ในการเรงผลักดันทรัพยสินรอการขายของกรมบังคับคดี เพ่ือเสริมสรางการเติบโตและสภาพคลองของ
เศรษฐกิจของประเทศ นํากลยุทธทางการตลาดเขามาใชดวยการจัดใหมีการขายทอดตลาดในวันเสาร เรงรัด
สํานวนคางดําเนินการ โดยกรมบังคับคดีกําหนดเปาหมายระยะท่ี 3 (เดือนเมษายน 2559 เปนตนไป) กําหนด
เปาหมายจํานวน 40,000 ลานบาท (โดยมีเปาหมายรวมท้ังปงบประมาณ 2559 จํานวน 80,000 ลานบาท) 
และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการบังคับคดีใหมากข้ึน โดยพัฒนาชองทางการใหบริการแกคูความให
สามารถยื่นคํารองตาง ๆ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Filing) ได และในการจายเงินใหแกคูความผานทางระบบ     
E-Payment และท่ี สํ า คัญ การ ศึกษาและพัฒนาโครงการขายทอดตลาดผ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส  
E-Auction นอกจากนี้ จะใหความสําคัญกับการบริหารจัดการสํานวนคดี (Case Management) ท้ังสํานวนท่ีคาง
ดําเนินการและท่ีเขามาใหม เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
          2. การไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดีหรือหลังคําพิพากษา เพ่ือใหสามารถใหบริการดานการไกลเกลี่ยแกประชาชน 
อยางท่ัวถึง อีกท้ังยังเปนการสรางความสมานฉันทปรองดองในสังคม กรมบังคับคดีไดบูรณาการความรวมมือ
สถาบันการเงินและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการไกลเกลี่ยและเขารวมการไกลเกลี่ยใหมากข้ึน โดย
ยังคงเนนหนี้ครัวเรือน หนี้ธุรกิจ SME หนี้ กยศ. และหนี้คาสาธารณูปโภคประเภทตาง ๆ จัดมหกรรมการไกลเกลี่ย
อยางตอเนื่องท้ังในสวนกลางและภูมิภาค พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนงานไกลเกลี่ย บุคลากรท่ีเก่ียวของ และ
กฎระเบียบตาง ๆ   ท้ังนี้ไดกําหนดเปาหมายในการไกลเกลี่ยระยะท่ี 3 (เดือนเมษายน 2559 เปนตนไป) กําหนด
เปาหมาย จํานวน 3,000 เรื่อง 
          ๓. การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ กรมบังคับคดีไดดําเนินงานเชิงรุกและ
ประสานงานกับธนาคารโลก สํานักงาน กพร. สํานักงานศาลยุติธรรม และสวนราชการและภาคเอกชน เพ่ือการ
ปรับปรุงกฎหมายและข้ันตอนและกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง อันเปนการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน อันจะเปนปจจัยบวกตอการประเมินการจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบ
ธุรกิจของธนาคารโลกในปตอไป อีกท้ังจะไดมีการเขารวมประชุมชี้แจงกับผูแทนธนาคารโลกเก่ียวกับการแกไข
กฎหมายและความคืบหนาในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ และการประชุมหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณกับประเทศในทวีปเอเซียท่ีไดรับการประเมินในอันดับตนดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงและ
การแกไขปญหาลมละลาย เพ่ือจะไดนําแนวทางปฏิบัติท่ีดีมาปรับปรุงแกไขกฎหมายและแนวทางปฏิบัติตอไป 
  นอกจากนี้ กรมบังคับคดีจะไดบูรณาการการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยการ 
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ  เชน ศาล สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เพ่ือรองรับการดําเนินการแบบ e – service ปรับปรุงระบบงานดานลมละลายทาง
อิเล็กทรอนิกส (E- Insolvency) รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพและรองรับการ
ดําเนินการในภารกิจท่ีเกิดจากกฎหมายใหม ไดแก กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (Secured Transaction)  และ
กฎหมายการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) 

4. ความรวมมือระหวางประเทศ กรมบังคับคดีไดดําเนินโครงการประชุมระหวางประเทศดานการบังคับคดี
รวมกับหนวยงานดานการบังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ 
และแนวทางปฏิบัติท่ีดี ในดานการบังคับคดี และจะไดนํามาปรับใชตอไป โครงการพัฒนากฎหมายและแนวทาง
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ปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานการบังคับคดีแพงและการบังคับคดีลมละลาย และการเตรียมความพรอมเปน
เจาภาพในการจัดประชุมสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ ในป 2018  
  ดานท่ี 3 ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กรมบังคับคดีจะไดเรงรัดการบังคับคดีโทษปรับ 
ยาเสพติดตามกรอบบันทึกขอตกลงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และประชุมหารือกับสํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือ
รวบรวมปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง           
  ดานท่ี 4 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดานการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ กรมบังคับคดีถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ อยางตอเนื่องและเครงครัด และเนนการทํางานโดยยึด
หลัก “ซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส” โดยการอบรมเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
โปรงใส เปนธรรม และการสรางกลไกการปองกันการทุจริตใหเข็มแข็งและ มีประสิทธิภาพใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง 
พรอมท้ังยกรางจรรยาบรรณวิชาชีพเจาพนักงานบังคับคดีและเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
 ดานท่ี 5 ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  กรมบังคับคดีดําเนินการบูรณาการ 
ความรวมมือกับกรมท่ีดินและกรมปาไมในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ตามหนังสือแจงเวียน เรื่องซักซอมความเขาใจ
ในการยึดท่ีดินเอกสารสิทธิประเภทหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3/น.ส.3ก) ใหหนวยงานในสวนกลางและ 
สวนภูมิภาค รับทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือท่ี ยธ 0509/ว.12 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2558        
  ดานท่ี 6 ดานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ดานพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมของประเภท กรมบังคับคดีมีแผนในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวของกับ
กรมบังคับคดีอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ใหมีความทันสมัย และเปนมาตรฐานสกล และเปนไปตาม
แผนพัฒนากฎหมายของประเทศ โดยมีแผนดําเนินงาน ดังนี้  

• ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติลมละลายท้ังฉบับ รวมท้ังในสวนท่ีเก่ียวกับการฟนฟูกิจการ  

• ยกรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี 

• ยกรางกฎกระทรวงวาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี  

• ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และคําสั่ง ท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดี  

• ปรับปรุงระเบียบวาดวยการประเมินราคาทรัพย   
  

--------------------------------------------------- 

 


