ผลการดําเนินงานของกรมบังคับคดี
ในการประชุมเพื่อขับเคลื่อน Road Map กระทรวงยุติธรรม
๑. กรอบการนําเสนอ (ทั่วไป)
๑.๑ วิสัยทัศนของกรมบังคับคดีในป ๒๕๕๕ - 2558
“กรมบังคับคดีเปนองคกรนํา ดานการบังคับคดี ดวยมาตรฐานสากล สูประชาคมอาเซียน”
รางวิสัยทัศนของกรมบังคับคดีในป 2559 - 2562
“บังคับคดีอยางมืออาชีพ บนพื้นฐานความเปนธรรม ตามมาตรฐานสากล อยางมั่นคง”
๑.๒ พันธกิจ
(๑) ใหบริการดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระบัญชี
และการวางทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เปนธรรม
(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ การชําระบัญชีและวางทรัพยในแตละระบบใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
(๓) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับคดีใหทันสมัยและเปนมาตรฐานสากล
(๔) พัฒนาองคกรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
(๕) พัฒ นาบุ คลากรให มีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีจิตสํานึกในการบริการ
อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
(๖) เผยแพรความรูทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและการวางทรัพยแกประชาชนไดเขาใจ
อย า งทั่ ว ถึ ง ตลอดจนไกลเกลี่ย ขอพิพาทในการบังคับ คดี และส งเสริ มความร ว มมือและ
มีสวนรวมการบังคับคดีของภาครัฐและภาคเอกชน
๑.๓ คานิยมรวม
“ดวยจิตบริการ วิทยาการล้ําเลิศ ชูเชิดธรรมาภิบาล เชี่ยวชาญบังคับคดี”
๒. ขอบเขตเนื้อหา
กรมบังคับคดีไดกําหนดนโยบายที่สําคัญสําหรับการดําเนินงานตาม (๑) นโยบายคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๖๓/๒๕๕๗ เรื่องนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ และฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (๒) นโยบายรัฐบาล ขอ 3 เรื่องลดความเหลื่อมล้ํา
ของสั งคม และสรา งโอกาสการเขา ถึงบริ การของรัฐ ขอ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ขอ ๑๐
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ และขอ ๑๑ เรื่ องการปรั บ ปรุ งกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม และ (๓) นโยบายที่สําคัญของ
พลเอกไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เรื่องที่ 1 ดานอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม เรื่องที่ ๓ ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่องที่ 4 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เรื่องที่ 5 ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และเรื่องที่ 6 ดานการพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

๒

การดํ า เนิ น งานที่ สํ า คั ญของกรมบังคั บคดีต ามนโยบาย คสช. นโยบายรั ฐ บาล และนโยบายของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม สามารถแบงออกเปน ๕ ดาน ดังนี้
๑. การสงเสริมการเติบโตและสภาพคลองของเศรษฐกิจประเทศ
๒. การสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๓. การแกไขและพัฒนากฎหมาย
๔. การไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดีหรือภายหลังศาลมีคําพิพากษา และ
๕. ความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อใหการดําเนินการตามนโยบายในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักของกรมบังคับคดี ซึ่งเปนงานดานการ
บังคับคดีแพง บังคับคดีลมละลาย การชําระบัญชี การวางทรัพย การประเมินราคาทรัพย และการไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี
กรมบังคับคดีจึงไดกําหนดนโยบายเชิงรุกและแนวทางในการขับเคลื่อนองคกรเพื่อบรรลุตามนโยบาย ดังนี้
1. เร ง ผลั ก ดั น ทรั พ ย สิ น ออกจากระบบการบั ง คั บ คดี ใ ห ไ ด อ ย า งรวดเร็ ว เป น ธรรม โปร ง ใส และ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสรางสภาพคลองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
2.พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมายให ทั น สมั ย มี ม าตรฐานสากล เพื่ อ เสริ ม สร า งความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
3. ลดปริมาณสถิติคดีในกระบวนการบังคับคดี โดยใหความสําคัญกับการเรงรัดดําเนินการสําหรับคดีที่
คางเกินกวา ๑๐ ป
๔. ไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี โดยเนนของหนี้ครัวเรือน หนี้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และ
หนี้เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
๕. บูรณาการในเรื่องการปองปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๖. เตรียมความพรอมรองรับประชาคมอาเซียน และการสรางเครือขายดานการบังคับคดีแพงและคดี
ลมละลายระหวางประเทศ
๗. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกรมบังคับคดี เสริมสรางความรูความเขาใจของประชาชนและผูที่
เกี่ยวของ และพัฒนาองคกรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก และ Road Map กระทรวงยุติธรรม มีดังนี้
ดานที่ 1 ดานอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม – กระตุนเศรษฐกิจโดยระบบงาน
บังคับคดี กรมบังคับคดีมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ๆ ดังนี้
๑. เรงผลักดันทรัพยสินรอการขายโดยการขายทอดตลาด และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
• ทําการขายทอดตลาดในวันเสารและจัดมหกรรมการขาย
• ผลการดําเนินงานภายใน ๓ ไตรมาสของปงบประมาณ ๒๕๕๘ สามารถผลักดันทรัพยสินไดเป น
จํา นวน ๗๔,๗๕๓ ลา นบาท คิดเปน รอยละ ๗๔.๗๕ ของเปาหมายที่กําหนดไวทั้งปงบประมาณ
(ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘) และสูงกวาในชวงเวลาเดียวกันของปงบประมาณ ๒๕๕๗
คิดเปนรอยละ ๖.๘๐
• พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ สําหรับการคนหารายละเอียดทรัพยสินที่ขายทอดตลาด เพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกใหกับผูสนใจซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดใหสามารถเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น โดยไดเปด
ใหบริการและสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นไดตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีผูเขามาดาวนโหลดแลว
จํานวน 2,357 ครั้ง

๓

• จัดทําโครงการขายทอดตลาดผานระบบอิเล็กทรอนิกส E-Auction ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม โดยไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา โดยนํารองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ
จังหวัดสมุทรสาคร และหารือกับสํานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) สํานักงานศาล
ยุติธรรม และศาลแพง
๒. การไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี หรือภายหลังศาลคําพิพากษา โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ และมุงดําเนินการเชิงรุก
เพื่อการยุติขอพิพาทชั้นบังคับคดีดวยความสมานฉันท
• ใหความสําคัญกับการแกปญหาหนี้รายยอย หนี้ครัวเรือน หนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หนี้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
• ดํ า เนิ น การเชิ ง รุ ก ในการเชิ ญ ชวนสถาบั น การเงิ น และหน ว ยงานต า ง ๆ เพื่ อ ร ว มลงนาม
ในบันทึกขอตกลง (MOU) เพื่อการไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีเอกชนที่เขารวมจัดมหกรรมไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดีไดแก บริษัท โตโยตาลิสซิ่ง จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด เปนตน
• ผลการไกลเกลี่ยภายใน ๓ ไตรมาสของปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย
จํานวน ๘,๑๖๕ เรื่อง ทุนทรัพย ๓,๗๙๗,๘๔๕.๑๙ บาท สามารถไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน ๖,๙๔๐ เรื่อง
ทุนทรัพย ๒,๙๑๒,๙๗๒,๙๘๘.๔๐ บาท คิดเปนรอยละ ๘๕ ของเรื่องที่เขาไกลเกลี่ย (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘) และสูงกวาในชวงเวลาเดียวกันของปงบประมาณ ๒๕๕๗ คิดเปนรอยละ ๑๐๗.๘๕
• จัดมหกรรมการไกลเกลี่ยกับสถาบันการเงินและหนวยงานตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและภูมิภาคอยาง
ตอเนื่อง และเขารวมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมแบงครัฐเพื่อประชาชน วันที่ 27 – 28 มิถุนายน
2558 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ จังหวัดระยอง อุดรธานี เชียงใหม และจังหวัดสงขลา
• ยกรางระเบียบและประกาศที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ย จํานวน 3 ฉบับ ไดแก รางระเบียบกรมบังคับคดี
วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ... รางประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
จายคาตอบแทนและคาใชจายของผูไกลเกลี่ย พ.ศ. ..... และรางระเบียบกรมบังคับคดีวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีคัดเลือกผูไกลเกลี่ย พ.ศ. ....
• พัฒนาศักยภาพผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและเจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ย โดยจัดประชุมใหความรูผูทํา
หนาที่ไกลเกลี่ย จํานวน 2 รุน รวม 118 คน และเจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ย จํานวน 100 คน
๓. ดําเนินการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหการประเมินของประเทศตาม
กรอบความยาก – งาย (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลกไดรับการประเมินการจัดอันดับที่ดีขึ้น ซึ่งมี
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับงานดานการบังคับคดีจํานวน ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ ดานการบังคับใหเปนตามขอตกลง
(Enforcing Contract) และตัวชี้วัดที่ ๑๐ ดานการแกไขปญหาลมละลาย (Resolving Insolvency) กรมบังคับคดี
ไดดําเนินการเชิงรุกดานตาง ๆ ดังนี้
• จัด ตั้ง คณะทํ างานเพื่อ รว มพิ จ ารณาแบบสอบถามและแนวทางการตอบแบบสอบถาม เพื่ อใหก าร
พิจารณามีความสมบูรณและรอบคอบมากยิ่งขึ้น
• ประสานงานกับผูแทนธนาคารโลกประจําประเทศไทยและประชุมทางไกล (VDO Conference) กับ
ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ของธนาคารโลก ประจํา ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
แบบสอบถาม
• ประสานและหารือกับผูแทนสํานักงาน กพร. และสํานักงานศาลยุติธรรม ในการตอบแบบสอบถาม

๔

• จัดประชุมกับภาคเอกชนที่เปนผูตอบแบบสอบถามตัวชี้วัดที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ เพื่อใหมีความเขาใจ

เกีย่ วกับแบบสอบถามมากยิ่งขึน้ และชี้แจงการแกไขปรับปรุงกฎหมายและแนวทางบริหารจัดการและ
ระบบงานของกรมบังคับคดี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
• กรมบังคับคดีไดจัดสงคําตอบตามแบบสอบถามของธนาคารโลกที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ ๙และตัวชี้วัดที่ ๑๐
ไปใหธนาคารโลก ภายในเวลาที่กําหนด คือ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
• จัดทํารายงานสรุปการดําเนินงานตามกรอบความยาก – งายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกและ
การดําเนินงานของกรมบังคับคดีเสนอตอคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
• ใหความรวมมือกับกระทรวงยุติธรรม ประเทศเกาหลีในการรวมเปนวิทยากรนําเสนอผลการแกไข
กฎหมายและการดําเนินการตาง ๆ ของกรมบังคับคดี และเขารวมประชุม
• พัฒนาและแกไขกฎหมาย อันไดแก รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง รางพระราชบัญญัติลมละลาย และรางกฎกระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และมีกฎหมายที่ทันสมัย
๔. ความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กรมบังคับคดีไดเตรียมจัดการประชุม
ระหวางประเทศวาดวยการบังคับคดีแพงกับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคูเจรจา (จีน ญี่ปุน และเกาหลี)
ในหัวขอ “การบังคับคดีแพงในบริบทของการผนวกรวมทางเศรษฐกิจที่เปนพลวัตร (International Conference
on Enforcement of Civil Judgment in the Context of Dynamic Regional Economic Integration)”
ในระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกไพบูลย คุมฉายา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปดการประชุม ซึ่งเปนการประชุมหารือระหวางผูบริหารและ
ผูปฎิบัติหนาที่ดานการบังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ระหวางกันเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และระบบ เพื่อหารือถึงแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practices) ดานการ
บังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคูเจรจาของอาเซียน คือ จีน ญี่ปุน และเกาหลี รวมกับ
หนวยงานหรือองคการระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก สภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ เปนตน
และเสริมสรางเครือขายและความสัมพันธที่ดีระหวางกัน ในการประชุมดังกลาว กรมบังคับคดีไดมีหนังสือเชิญ
Dr. Heike Gramckow รักษาการผูอํานวยการและที่ปรึกษาอาวุโส สํานักงานกระบวนการยุติธรรม สิทธิ และ
ความมั่นคงสาธารณะจากธนาคารโลก เปนองคปาฐกกลาวบรรยายในหัวขอ “การบังคับคดีแพงและหลักนิติธรรม:
การบังคับคดีแพงที่มีประสิทธิภาพและบทบาทของเจาพนักงานบังคับคดีภายใตโลกาภิวัฒน และการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ และมีหัวขอการประชุมที่มีสําคัญ คือ (๑) บทบาทของศาลแพงและพาณิชย เจาพนักงานบังคับคดี และ
การไกลเกลี่ยขอพิพาททางเลือก ในบริบทของการผนวกรวมทางเศรษฐกิจของภูมิภาค (๒) ศาลและการบังคับคดี
อิเล็กทรอนิ กส: ความสําเร็ จและอุปสรรค และ (๓) ยุทธศาสตรสําหรับ การขายทอดตลาดที่มีประสิทธิภ าพ :
แนวปฏิบัติที่ดีของแตละประเทศ นอกจากนี้ ในวันที่ ๒ ของการประชุมนานาชาติดังกลาว ยังเปนการประชุมระหวาง
ผูบริหารด านการบั งคับ คดี ของประเทศอาเซี ยนและประเทศคูเจรจา และหน วยงานและองคระหว างประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนและหารือระหวางกัน ในวาระที่สําคัญ ๆ ดังนี้ พัฒนาการลาสุดดานการบังคับคดีแพงของแตละประเทศ
การนําเสนอประมวลขอกําหนดโลกวาดวยการบังคับคดีของสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ (UIHJ) และ
การหารือในประเด็นความทาทายที่เกิดขึ้นและความรวมมือระหวางกัน
สําหรับกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานการบังคับคดีแพง กรมบังคับคดีไดรับความเห็นชอบใหเปน
เจ า ภาพร วมจั ด การประชุ มคองเกรสนานาชาติกั บสภาเจา พนัก งานบั งคับ คดีร ะหวา งประเทศครั้ง ที่ ๒๓
ป ๒๕๖๑ ตามมติที่ประชุมสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึ่งเปนการประชุมของประเทศสมาชิกที่มีการดําเนินงานดานการบังคับคดีแพง
โดยเจาพนักงานบังคับคดี ไมวางานบังคับคดีแพงอยูภายใตการดําเนินงานของศาล ฝายบริหาร (กระทรวงยุติธรรม)
ภาคเอกชน หรือรูปแบบผสม ซึ่งปจจุบันนี้มีจํานวน ๘๕ ประเทศจากทวีปตาง ๆ ทั่วโลก มาประชุมหารือรวมกัน

๕

ในประเด็นที่สําคัญ ๆ เกี่ยวกับการบังคับคดีแพง และนําเสนอผลงานและความคืบหนาที่สําคัญเกี่ยวกับ การบังคับ
คดีแพงที่มีประสิทธิภาพตลอดจนหารือในประเด็นสําคัญและความทาทายตาง ๆ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับ
ระบบการบังคับคดีแพง และใหสามารถรองรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ดานที่ ๓ การปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อใหการดําเนินการบังคับคดีโทษปรับคดียาเสพติด
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมบังคับคดีไดจัดทําโครงการชองทางพิเศษ (Fast Track) ดําเนินการบังคับคดีโทษปรับคดี
ยาเสพติ ด โดยได ล งนามความร ว มมื อ กั บ สํ า นั ก งาน ป.ป.ส. เมื่ อ วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2557 และตั้ ง แต
พฤศจิ กายน 2557 – มิ ถุน ายน 2558 มีจํานวนคดีย าเสพติดเขาสูการบังคับ คดีทั้งสิ้น 125 คดี ในชั้น ยึด
ทรั พ ย สิ น จํ า นวน 47 คดี ราคาประเมิ น 4,673,131 บาท ในชั้ น อายั ด ทรั พ ย จํ า นวน 78 คดี มู ล ค า
27,030,833 บาท และดําเนินการอายัดทรัพยสินแลว จํานวน 26 คดี มูลคา 8,286,292.28 บาท
ดานที่ ๔ การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมบังคับคดีไดดําเนินการเชิงรุก โดยได
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการที่สําคัญ ๆ ดังนี้ รณรงคสงเสริมสรางภูมิคุมกัน และสรางการมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริตโดยเจาหนาที่กรมบังคับคดีทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคสวมเสื้อสีขาวทุกวันพุธของสัปดาห เผยแพร
โปสเตอรประชาสัมพันธ และจัดทําประกาศ แจงชองทางการเฝาระวัง โดยมีขอความวา "หากพบเห็นเจาหนาที่มี
การเรียกเก็บทรัพยสิน ประพฤติไมเหมาะสมหรือทุจริตขอใหแจง ผูอํานวยการ...." โดยติดประกาศไวที่ทําการ
ของสํานักงานบังคับคดีทั่วประเทศ และผานทางเว็บไซดกรมบังคับคดีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ไดจัดอบรมปลูก
จิตสํานึกในการนอมนําคุณธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต รวมทั้งปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ใหกับเจาหนาที่กรมบังคับคดี ซักซอมแนวทางการตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริง กรณีมีการกลาวหาหรือ
กรณีสงสัยวาเจาหนาที่กระทําผิดวินัย หรือกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อแนวทางการเสริมสรางและพัฒนา
ใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย รวมทั้งจัดตั้งกลุมเครือขาย “รวมพลัง
ยับยั้งการทุจริต” ขึ้นในกรมบังคับคดี เพื่อสรางความเขมแข็ง แจงเบาะแส สอดสอง และพฤติกรรมเจาหนาที่
เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีไดเปดบริการสายดวนกรม
บังคับคดี 1111 ตอ 79 ขึ้นเปนครั้งแรก ตั้งแตวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เปนตนมา เพื่อรับขอรองเรียนและขอ
หารือหรือคําถามตาง ๆ และใหมีการเชื่อมโยงอีเมลที่เปนขอรองเรียนและขอหารือเขาโทรศัพทมือถือของผูบริหาร
และเจาหนาที่ของกรมบังคับคดี เพื่อจะไดรับขอรองเรียนหรือขอหารือดังกลาวไดทันที และเมื่อไดรับเรื่องรองเรียน
หรือขอคําถามเกี่ยวกับงานของกรมบังคับคดีทางอีเมล ไดสงเรื่องใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นโดยทันที เพื่อ
ตรวจสอบรายละเอียดและรีบติดตอชี้แจงผูรองเรียนหรือผูสอบถามโดยเร็วตอไป ในการตอบขอรองเรียนหรือขอ
หารือ ดังกลาว เนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอเท็จจริงในคดี จึงจําเปนตองใหเจาหนาที่หรือเจาของสํานวนเปน
ผูพิจารณาตอบ ทั้งนี้เพื่อความถู กตองและสมบูร ณ และไดติดตามสอบถามทุกครั้งวา ไดมีการดําเนินการแล ว
หรือไม อยางไร
นอกจากนี้ กรมบังคับคดีไดสมัครเขารับรางวัลองคกรโปรงใส ครั้งที่ 5 (NACC Intergrity Awards) ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ดานที่ 5 ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กรมบังคับคดีไดบูรณาการความรวมมือกับ
กรมที่ดินและกรมปาไมในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ โดยไดเขารวมประชุมกับกรมที่ดินและกรมปาไม เมื่อเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อหาแนวทางในการดําเนินการและการปองกันปญหาและความเสียหายที่อาจเกิดจากการยึด
ที่ดินที่อยูในเขตปาสงวน โดยกรมบังคับคดี ไดมีหนังสือแจงเวียน เรื่องซักซอมความเขาใจในการยึดที่ดินเอกสารสิทธิ
ประเภทหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3/น.ส.3ก) ใหหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค รับทราบและถือ
ปฏิบตั ิ ตามหนังสือที่ ยธ 0509/ว.12 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558
ด า นที่ 6 ด า นการพั ฒ นากฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศ กรมบั งคั บ คดีไ ดใ ห
ความสําคัญดานการพัฒนาและแกไขกฎหมาย เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการ

๖

ปรั บ ปรุ งกฎหมายให มีความทั น สมั ย มี มาตรฐานสากล และลดขั้น ตอนในการดําเนิน การตาง ๆ จึงไดเสนอ
ขอปรับปรุงแกไข กฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบังคับคดีแพง และการบังคับคดีลมละลาย ดังนี้
- พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ เห็นชอบใหประกาศเปนกฎหมาย
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
- ร างแก ไขพระราชบั ญญั ติล มละลาย ในสวนที่เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ สําหรั บธุ รกิ จขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME) คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
- รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่...) พ.ศ. .... มาตรา
309 จัตวา อยูระหวางการเสนอเขาสูวาระที่ 1 ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- ร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง ภาค 4 ลั ก ษณะ 2
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ
พ.ศ. .... อยูระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมลงนามเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ร างกฎกระทรวงกํ า หนดหลั กเกณฑ วิ ธี การและเงื่ อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... อยู ระหว าง
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารางกฎกระทรวง โดยกําหนดนัดประชุม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
กรมบังคับคดีกับการเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดวยวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ กรมบังคับคดีไดดําเนินการเชิงรุกในการ
เสริมสรางศักยภาพของธุรกิจ SME เปนครั้งแรก โดยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ
จันทรโอชา ไดเปนประธานในพิธีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมความรวมมือการสงเสริมและ
สนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ระหวางสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) และองคกรเครือขายการสงเสริมและสนับสนุน ประกอบดวย สวนราชการ หนวยงานของรัฐ / สถาบัน /
สมาคม สถาบันการเงิน องคกรมหาชน รวม ๓๒ แหง เพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ขึ้นทะเบียนผูประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขารวมในโครงการตาง ๆ ของ สสว. และเปนลูกคาหรือสมาชิกขององคกร
เครือขายภาครัฐและเอกชนที่เขารวมทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีกําหนดระยะเวลาความรวมมือตั้งแตวันที่ลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งกรมบังคับคดีไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาว โดยมี
แผนการดําเนินการที่จะรวมมือกับ สสว. ดังนี้
• ใหความรูดานกฎหมายแพงและพาณิชย แกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ซึ่งเปน
การตอบโจทยความตองการของ สสว. ที่แจงวามีผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
ขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกกับ สสว. โดยมีสํานักงานบังคับคดี ทั้ง ๑๑๔ แหงทั่วประเทศเปนชองทางในการ
ดําเนินการใหความรูทางกฎหมายแกผูประกอบการและกรมบังคับคดีจะไดจัดทําคูมือกฎหมายแพง
และพาณิชยสําหรับธุรกิจ SME
• กรมบั ง คั บ คดี ไ ด พั ฒ นากฎหมายในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม ได แ ก
รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) ซึ่ง
ปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
• ได ว างแผนในการให ค วามรู แ ก วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม และประชาชนเรื่ อ งร า ง
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม) (SME) ที่กรมบังคับคดีเสนอ โดยลงพื้นที่ใน ๔ ภาค
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งานที่จะดําเนินการในอนาคต ตาม Road Map กระทรวงยุติธรรม
กรมบั งคั บคดี ให ความสํ าคั ญกั บการดํ าเนิ นงานตามนโยบายคสช. นโยบายรั ฐ บาล และนโยบายของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ดังนี้
ดานที่ 1 ดานอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
๑. การเรงผลักดันทรัพยสินรอการขายของกรมบังคับคดีเพื่อเสริมสรางการเติบโตและสภาพคลองของ
เศรษฐกิจของประเทศ
ในการเรงผลักดันทรัพยสินรอการขายของกรมบังคับคดี เพื่อเสริมสรางการเติบโตและสภาพคลองของ
เศรษฐกิจของประเทศ นํากลยุทธทางการตลาดเข ามาใชดว ยการจัดใหมีการขายทอดตลาดในวันเสาร เรงรั ด
สํานวนคางดําเนินการ โดยกรมบังคับคดีกําหนดเปาหมายระยะที่ 3 (เดือนเมษายน 2559 เปนตนไป) กําหนด
เปาหมายจํานวน 40,000 ลานบาท (โดยมีเปาหมายรวมทั้งปงบประมาณ 2559 จํานวน 80,000 ลานบาท)
และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการบังคับคดีใหมากขึ้น โดยพัฒนาชองทางการใหบริการแกคูความให
สามารถยื่นคํารองตาง ๆ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Filing) ได และในการจายเงินใหแกคูความผานทางระบบ
E-Payment และที่ สํ า คั ญ การศึ ก ษาและพั ฒ นาโครงการขายทอดตลาดผ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
E-Auction นอกจากนี้ จะใหความสําคัญกับการบริหารจัดการสํานวนคดี (Case Management) ทั้งสํานวนที่คาง
ดําเนินการและที่เขามาใหม เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การไกลเกลี่ย ชั้นบังคับ คดีหรือหลังคําพิ พากษา เพื่อให สามารถใหบริการดานการไกลเกลี่ยแกประชาชน
อย างทั่วถึง อีกทั้งยังเปน การสร างความสมานฉันทปรองดองในสังคม กรมบั งคับ คดีไดบูรณาการความรวมมือ
สถาบันการเงินและหนวยงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไกลเกลี่ยและเขารวมการไกลเกลี่ยใหมากขึ้น โดย
ยังคงเนนหนี้ครัวเรือน หนี้ธุรกิจ SME หนี้ กยศ. และหนี้คาสาธารณูปโภคประเภทตาง ๆ จัดมหกรรมการไกลเกลี่ย
อยางตอเนื่องทั้งในสวนกลางและภูมิภาค พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนงานไกลเกลี่ย บุคลากรที่เกี่ยวของ และ
กฎระเบียบตาง ๆ ทั้งนี้ไดกําหนดเปาหมายในการไกลเกลี่ยระยะที่ 3 (เดือนเมษายน 2559 เปนตนไป) กําหนด
เปาหมาย จํานวน 3,000 เรื่อง
๓. การเสริ มสร างขี ดความสามารถในการแข งขั นของประเทศ กรมบั งคั บคดี ไ ด ดํ า เนิ น งานเชิ ง รุ ก และ
ประสานงานกับธนาคารโลก สํานักงาน กพร. สํานักงานศาลยุติธรรม และสวนราชการและภาคเอกชน เพื่อการ
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและขั้ น ตอนและกระบวนการดํ า เนิ น งานต า ง ๆ อย า งต อ เนื่ อ ง อั น เป น การเสริ ม สร า ง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน อันจะเปนปจจัยบวกตอการประเมินการจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบ
ธุรกิจของธนาคารโลกในปตอไป อีกทั้งจะไดมีการเขารวมประชุมชี้แจงกับผูแทนธนาคารโลกเกี่ยวกับการแกไข
กฎหมายและความคื บ หน า ในการดํ าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข อ ง และการประชุ ม หารื อ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู แ ละ
ประสบการณกับประเทศในทวีปเอเซียที่ไดรับการประเมินในอันดับตนดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงและ
การแกไขปญหาลมละลาย เพื่อจะไดนําแนวทางปฏิบัติที่ดีมาปรับปรุงแกไขกฎหมายและแนวทางปฏิบัติตอไป
นอกจากนี้ กรมบังคับคดีจะไดบูรณาการการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ เชน ศาล สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เพื่อรองรับการดําเนินการแบบ e – service ปรับปรุงระบบงานดานลมละลายทาง
อิเล็กทรอนิกส (E- Insolvency) รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพและรองรับการ
ดําเนินการในภารกิจที่เกิดจากกฎหมายใหม ไดแก กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (Secured Transaction) และ
กฎหมายการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action)
4. ความรวมมือระหวางประเทศ กรมบังคับคดีไดดําเนินโครงการประชุมระหวางประเทศดานการบังคับคดี
รวมกับหนวยงานดานการบังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
และแนวทางปฏิบัติที่ดี ในดานการบังคับคดี และจะไดนํามาปรับใชตอไป โครงการพัฒนากฎหมายและแนวทาง
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ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานการบังคับคดีแพงและการบังคับคดีลมละลาย และการเตรียมความพรอมเปน
เจาภาพในการจัดประชุมสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ ในป 2018
ดานที่ 3 ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กรมบังคับคดีจะไดเรงรัดการบังคับคดีโทษปรับ
ยาเสพติดตามกรอบบัน ทึกขอตกลงใหมีประสิทธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น และประชุ มหารือกับ สํานักงาน ป.ป.ส. เพื่ อ
รวบรวมปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ด า นที่ 4 ด า นการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ ด า นการป อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ กรมบังคับคดีถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ อยางตอเนื่องและเครงครัด และเนนการทํางานโดยยึด
หลัก “ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส” โดยการอบรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
โปรงใส เปนธรรม และการสรางกลไกการปองกันการทุจริตใหเข็มแข็งและ มีประสิทธิภาพใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง
พรอมทั้งยกรางจรรยาบรรณวิชาชีพเจาพนักงานบังคับคดีและเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ดานที่ 5 ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กรมบังคับคดีดําเนินการบูรณาการ
ความรวมมือกับกรมที่ดินและกรมปาไมในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ตามหนังสือแจงเวียน เรื่องซักซอมความเขาใจ
ในการยึดที่ดินเอกสารสิทธิประเภทหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3/น.ส.3ก) ใหหนวยงานในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค รับทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่ ยธ 0509/ว.12 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558
ด า นที่ 6 ด า นพั ฒ นากฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศ ด า นพั ฒ นากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมของประเภท กรมบังคับคดีมีแผนในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับ
กรมบั งคั บคดี อย างต อเนื่ อง เพื่ อเพิ่ มประสิทธิ ภาพ ให มี ความทั นสมั ย และเป นมาตรฐานสกล และเป นไปตาม
แผนพัฒนากฎหมายของประเทศ โดยมีแผนดําเนินงาน ดังนี้
• ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติลมละลายทั้งฉบับ รวมทั้งในสวนที่เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ
• ยกรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี
• ยกรางกฎกระทรวงวาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี
• ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และคําสั่ง ที่เกี่ยวของกับการบังคับคดี
• ปรับปรุงระเบียบวาดวยการประเมินราคาทรัพย
---------------------------------------------------

