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การบ ังค ับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts)

การดาเนินการในปั จจุบัน
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

การดาเนินการทีผ
่ า่ นมา

เพิม
่ ช่องทางการชาระค่าธรรมเนียมศาลด ้วยวิธ ี Prompt Pay,
internet banking และบริการ Counter service ภายในมีนาคม
2561
พ.ร.บ.แก ้ไขเพิม
่ เติมประมวลกฎหมายวิธพ
ี จิ ารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560
เสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
่ นไขใน
การขายทอดตลาด พ.ศ. ....
เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด ้วยคุณสมบัต ิ หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และ
เงือ
่ นไขของบุคคลทีไ่ ด ้รับมอบหมายให ้ปฏิบต
ั ก
ิ ารแทน
เจ ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....
เสนอร่าง พ.ร.บ. เจ ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....
เสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
่ นไข
ในการขายทอดตลาดด ้วยวิธก
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

✓

การพัฒนาด ้าน e-Service ทีจ
่ ะเกิดขึน
้
ในปี พ.ศ. 2561

✓

✓

✓

✓

พัฒนาระบบบริการข ้อมูลคดีศาลยุตธิ รรม (Case Information
Online Service (CIOS)) ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียสามารถสืบค ้นและ
ติดตามผลคดีได ้จากศาล 245 แห่งทัว่ ประเทศ ผ่าน
https://cios.coj.go.th ภายในมีนาคม 2561
ให ้บริการคัดถ่ายสาเนาคาพิพากษาและคาสัง่ ระหว่างศาล
พัฒนาระบบบูรณาการข ้อมูลคดีศาลยุตธิ รรม ระยะที่ 1
่
พัฒนาระบบการยืน
่ และส่งคาคูค
่ วามและเอกสารโดยสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
่
พัฒนาระบบบันทึกภาพและเสียงการพิจารณาคดีโดยสือ
อิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาห ้องพิจารณาคดีอเิ ล็กทรอนิกส์ต ้นแบบ (Electronic
Courtroom)
่ มโยงหมายบังคับคดีกบ
เชือ
ั กรมบังคับคดี โดยการพัฒนาระบบ
บริการข ้อมูลคดีศาลยุตธิ รรม (Case Information Online Service
(CIOS)) (สานักงานศาลยุตธิ รรมและกรมบังคับคดีลงนาม MOU
ร่วมกัน เมือ
่ วันที่ 26 ธันวาคม 2560)
พัฒนาระบบลงนัดล่วงหน ้าอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสานวนคดีแพ่ง
พัฒนาระบบการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ผา่ นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering Auction Project System)
พัฒนาระบบอายัดด ้วยอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบตรวจสอบสถานะคดี
พัฒนาระบบ e-Offering
พัฒนาระบบบัตรคิวอัตโนมัตใิ ห ้บริการงานบังคับคดี

ให ้บริการ e-Filing และ e-Payment ในศาลแพ่ง ศาลแพ่งธนบุร ี
ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ และศาลทีอ
่ ยูเ่ ขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวมทัง้ ศาลทีม
่ ป
ี ริมาณคดีสงู จานวน 12 ศาล
สถิตก
ิ ารใช ้งานตัง้ แต่วน
ั ที่ 5 พฤษภาคม 2560 – 9 กุมภาพันธ์
2561: ทนายลงทะเบียน online จานวน 716 คน การยืน
่ ฟ้ องผ่าน
ระบบ จานวน 430 คดี การชาระเงินผ่านระบบ e-Payment เป็ น
ยอดเงินรวม 4,692,084.71 บาท
ให ้บริการคัดถ่ายสาเนาคาพิพากษาและคาสัง่ ระหว่างศาล: คูค
่ วาม
และผู ้มีสว่ นได ้เสียในคดีความสามารถยืน
่ คาขอคัดถ่ายสาเนา
คาพิพากษาและคาสัง่ ของศาลใดศาลหนึง่ ได ้ทีศ
่ าลยุตธิ รรม
ทัว่ ประเทศสถิตก
ิ ารใช ้งานระบบตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง
9 กุมภาพันธ์ 2561 จานวนการบันทึกคาพิพากษาเข ้าสูร่ ะบบ
1,219,336 เรือ
่ ง และ จานวนการให ้บริการคัดถ่ายสาเนา
คาพิพากษา 2,834 ครัง้
การใช ้ระบบยืน
่ ฟ้ องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ / บังคับคดี
ทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่ายค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

LED Mobile Application
LED Property
ค ้นหาทรัพย์ขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี
LED Property Plus
ค ้นหาทรัพย์ห ้องชุดตาม
แนวรถไฟฟ้ าทีข
่ ายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี

Android

iOS

LED Debt InFo
ค ้นหาและตรวจสอบข ้อมูลอายัดเงิน
ในคดีและยอดหนีค
้ งเหลือ

Android

iOS

LED Streaming
Android
ชมการถ่ายทอดสด
การขายทอดตลาด
ของสานักงานบังคับคดี 25 จังหวัด Android

หน่วยงานผู ้ดาเนินการ
ศาลยุตธิ รรม

รายละเอียดเพิม
่ เติม www.easeofdoingbusinessthailand.info
ข ้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 สานักงาน ก.พ.ร.

กรมบังคับคดี
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Enforcing Contracts

State-of-the-art Doing Business 2019
✓
✓

e-payment options will also include Prompt Pay, internet
banking, counter service by March 2018.
The revisions of laws and regulations are ongoing as
follows:
- Enacting the Act Amending the Civil Procedure Code
(No. 30), B.E. 2560 (2017)
- Proposing draft Ministerial Decree on Setting Rules,
Measures and Conditions of the Public Auction B.E. ....
- Proposing draft Ministerial Decree on Qualification,
Setting Rules, Measures and Conditions of Authorized
Person to Perform in Substitution of Enforcement
Officer B.E. ....
- Proposing draft Enforcement Officer Act B.E. ....
- Proposing draft Ministerial Decree on Setting Rules,
Measures and Conditions of the Public Auction via
Electronic Means B.E. ....

Previous Action of Doing Business 2018
✓

Department were implemented to foster public service
provision.
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Case Information Online Service (CIOS): by March 2018,
parties and lawyers can search case information, i.e.
names of plaintiff, defendant, date of filing, date of
judgement or order, trial dates, service of process result,
judgment, order, from 245 Courts of Justice via
https://cios.coj.go.th
Judgment and order photocopy service is available at
Courts of Justice.
e-Filing and e-Payment system are expanded to all Courts
of Justice within October 2019.
e-Database is implemented as the first phase.
e-Filing is enhanced to provide synergetic ways of
organising submitting, sending and receiving Pleadings.
e-Hearing recording system is enhanced during judicial
review of the inquest.
Electronic Courtroom is initially established as a pilot
project.
e-Queuing system is initiated to schedule a time slot for
enforcement process.
e-Offering Auction Project System is strengthened.
Electronic attachment systems are developed.
Status of the cases can be tracked.
e-Offering is strengthened.
e-Queuing system is initiated to enforcement procedure.

e-Filing and e-Payment have been launched since May 5,
2017 at Civil Courts in Bangkok including other 12 courts
in Bangkok and nearby provinces with high volume of
cases filed. From May 5, 2017 to February, 2018, 716
lawyers have registered to use the system, 430 civil
cases have been filed and 4,692,084.71 Baht has been
paid via the e-Payment system.

✓

Judgment and order photocopy service is available at
Courts of Justice nationwide, parties and lawyers can ask

e-Service
✓

e-Filing and electronic system in Legal Execution

for copies of any judgment or order from Courts of
Justice nationwide. From December 1, 2016 to February
9, 2018, 1,219,336 judgments have been entered into
the system, and there have been 2,834 requests for
photocopy service.
✓

e-Registration was established.

Responsible agencies
Court of Justice
Legal Execution Department
For further information about doing business and useful information, please visit
www.easeofdoingbusinessthailand.info
Accessed on 15 January 2018
© copyright 2018 OFFICE OF THE PUBLIC SECTOR DEVELOPMENT COMMISSION (OPDC)

10
การแก้ปญ
ั หาการล้มละลาย (Resolving Insolvency)

การดาเนินการในปั จจุบัน
✓

ร่าง พ.ร.บ. ล ้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

การดาเนินการทีผ
่ า่ นมา
✓

(ส่วนของหลักการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการล ้มละลายและ

แก ้ไขปั ญหาการล ้มละลายได ้ง่ายขึน
้ โดยเปลีย
่ น
วิธก
ี ารลงคะแนนเสียงในแผนฟื้ นฟูกจิ การ

การฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี)้ (สนช.มีมติเห็นชอบ
ในวาระที่ 2 และ 3 เมือ
่ วันที่ 25 ธันวาคม 2560)
✓

ร่าง พ.ร.บ. ล ้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ส่วนของการล ้มละลายเกีย
่ วกับต่างประเทศ)

✓

การโฆษณาคาสัง่ คาพิพากษา หรือประกาศของ
่ อิเล็กทรอนิกส์
เจ ้าพนักงานพิทก
ั ษ์ ทรัพย์ทางสือ

LED Mobile Application
LED ABC
Application Bankruptcy Checking
ค ้นหาและตรวจสอบข ้อมูลบุคคลล ้มละลาย
และข ้อมูลนิตบ
ิ ค
ุ คลล ้มละลาย

Android

สาธารณะ (www.led.go.th)
✓

การส่งข ้อมูลต่อราชกิจจานุเบกษาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

✓

การปรับโครงสร ้างองค์กรจาก Operator เป็ น
Regulator (เจ ้าพนักงานพิทก
ั ษ์ ทรัพย์เอกชน)

การพัฒนาด ้าน e-Service
ในปี พ.ศ. 2561
✓

่ ตรวจสถานะล ้มละลายและฟื้ นฟู
พัฒนาแอพพลิเคชัน
กิจการ (เริม
่ ให ้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2560)

✓

่ มโยงข ้อมูล 14 หน่วยงานนายทะเบียน
พัฒนาระบบเชือ
ภาครัฐ (อยูร่ ะหว่างการทดสอบระบบ)

✓

่ มโยงข ้อมูลกับธนาคารและ
พัฒนาระบบเชือ
ศาลล ้มละลายกลาง (อยูร่ ะหว่างการหารือร่วม)

✓

ิ (Asset-Tracking System)
พัฒนาระบบติดตามทรัพย์สน
(เริม
่ ให ้บริการในปี 2561)

✓

พัฒนาระบบ e-Insolvency Case Management

หน่วยงานผู ้ดาเนินการ

(อยูร่ ะหว่างการเพิม
่ ข ้อมูลในระบบ)

กรมบังคับคดี

รายละเอียดเพิม
่ เติม www.easeofdoingbusinessthailand.info
ข ้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 สานักงาน ก.พ.ร.

10
Resolving Insolvency

State-of-the-art Doing Business 2019
✓

The Bankruptcy Act (No. ..) B.E. .... regarding
bankruptcy and business reorganisation cases was

Previous Action of Doing Business 2018
✓

approved by the National Legislative Assembly
resolutions in the Second and Third readings on
25 December 2017.
✓

The Bankruptcy Act (No. ..) B.E. .... regarding
international insolvency in ongoing amendment.

✓

The Official Receiver is allowed to advertise Court’s
order or decision, or the Receiver’s announcement
or order through www.led.go.th.

✓

The voting procedures for the business
reorganisation plan was changed to easily
address the challenges in resolving
insolvency.
LED Mobile Application
LED ABC
Application Bankruptcy Checking
Search and check bankruptcy in
individuals and juristic persons and
business reorganisation status

Android

Information is transferred to Royal Thai
Government Gazette via electronic system.

✓

Effort has been devoted to transform operator into
‘regulator’ (private official receiver).

e-Service
✓

Mobile application was established to check the
bankruptcy and business reorganisation status
(this service was available from November 2017)

✓

Database linkage system is developed to link 14
public sector registrars’ data (in testing system).

✓

Database linkage system is developed between the
Legal Execution Department (LED) and banks, and
between the LED and the Central Bankruptcy
Court (in consultation).

✓

Asset-Tracking System is initiated (this service will
be available in 2018).

✓

e-Insolvency Case Management is strengthened
(progress being made by adding data).

Responsible agencies
Legal Execution Department

For further information about doing business and useful information, please visit
www.easeofdoingbusinessthailand.info
Accessed on 15 January 2018
© copyright 2018 OFFICE OF THE PUBLIC SECTOR DEVELOPMENT COMMISSION (OPDC)

