
   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 1 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 
  

คู่มือการใช้งาน 
ระบบยื่นคำขอรับชำระหน้ีในคดีฟื้นฟกูิจการของลกูหนี ้

 

 
สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป 

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
 
 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี ก 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

สารบัญ 
1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานระบบ ............................................................................................................... 1 

2. ลงทะเบียนสมาชกิ (MEMBER REGISTRATION) ............................................................................................................... 2 

2.1 ลงทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา ที่ใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียน ......................................................... 4 
2.2 ลงทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา ที่ใช้ข้อมูลหนังสือเดินทางในการลงทะเบียน ....................................................................... 9 
2.3 ลงทะเบียนแบบคณะบุคคล (PARTY) .................................................................................................................................. 13 
2.4 ลงทะเบียนแบบนิติบคุคล โดยเลือกประเทศไทย ............................................................................................................... 17 
2.5 ลงทะเบียนแบบนิติบคุคล โดยเลือกต่างประเทศ ................................................................................................................ 20 
2.6 เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ระบบยื่นคำขอรับชำระออนไลน์ .............................................................................................. 23 
2.5 กรณีลมืรหสัผา่น ................................................................................................................................................................ 25 

3. การเข้าสู่ระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ...................................................................................... 26 

4. การยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้......................................................................................................................... 28 

4.1 ประเภทการยื่นคำขอ ......................................................................................................................................................... 28 
4.2 ข้อมูลเจ้าหนี/้ผูร้ับมอบ ...................................................................................................................................................... 29 
4.3 ใบมอบอำนาจ .................................................................................................................................................................... 31 
4.4 เลือกรายการประเภทมูลหนี ้.............................................................................................................................................. 35 
4.5 ข้อมูลรายละเอยีดมลูหนี ้.................................................................................................................................................... 36 

4.5.1 มูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร .................................................................................................................................... 37 
4.5.2 มูลหนี้หุ้นกู้ .............................................................................................................................................................. 40 
4.5.3 มูลหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเครือ่งบิน ........................................................................................................................... 43 
4.5.4 มูลหนี้ค่าซื้อสินค้าหรือจดัจา้งบริการ ....................................................................................................................... 47 
4.5.5 มูลหนี้ตามคำพิพากษา ............................................................................................................................................ 48 
4.5.6 อื่นๆ......................................................................................................................................................................... 52 

4.6 ตารางรวมมูลหนี ้................................................................................................................................................................ 55 
4.7 ตรวจสอบข้อมลู ................................................................................................................................................................. 57 
4.8 ชำระค่าธรรมเนียม ............................................................................................................................................................. 59 

5. การติดตามสถานะคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้....................................................................................................... 62 

5.1 การพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน ............................................................................................................................................. 62 

6. รายชื่อเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการ ...................................................................................................... 66 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 1 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ 
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2. ลงทะเบียนสมาชิก (Member registration) 
 1. เข้าเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี (http://www.led.go.th/) จะมีเมน ูระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถคลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบได้ 

 

  รูปที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์กรมบงัคับคดี 
 

 2. แสดงหน้าจอเข้าใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ กรณีท่ียังไม่มี Username และ 
Password ให้คลิกปุ่ม ลงทะเบียน (REGISTER) 
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  รูปที่ 2 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบการยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคด ี
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3. ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก (Member registration) สามารถลงทะเบียนสมาชิก ได้ 3 
รูปแบบ ได้แก่ บุคคลธรรมดา (Individual) คณะบุคคล (Party) และนิติบุคคล (Legal entity) ดังรูป 

 
  รูปที่ 3 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก (Member registration) 

2.1 ลงทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา ที่ใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียน 

1. เลือก บุคคลธรรมดา (Individual) แล้วคลิกเลือก บัตรประจำตัวประชาชน (National ID Card) 
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  รูปที่ 4 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก บุคคลธรรมดา โดยบัตรประจำตัวประชาชน 
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  รูปที่ 5 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก บุคคลธรรมดา โดยบัตรประจำตัวประชาชน (ต่อ) 
 

2. กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน หากยังบันทึกไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนในช่องที่
จำเป็นต้องระบุข้อมูล 
 - เลือกคำนำหน้า (Title) 
 - กรอกชื่อไทย (First name) (TH EN) 
 - กรอกชื่อกลางไทย (Middle name) (TH EN) 
 - กรอกนามสกุลไทย (Last name) (TH EN) 
 - กรอกเลขประจำตัวประชาชน (National ID card) 
 - ระบวุันออกบัตร (Date of Issue) 
 - ระบวุันหมดอายุ (Date of Expiry) 
 - เลือกเพศ (Gender) 
 - ระบเุกิดวันที่ (Date of Birth) 
หากไม่ทราบวัน/เดือนเกิด ให้ระบ ุ01/01/ปีเกิด (If the date of birth is unknown, please indicate 01/01/year of birth.) 
 - เลือกเชื้อชาติ (Race) 
 - เลือกสัญชาติ (Nationality) 
 - กรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile phone number)  
กรุณาระบุรหัสประเทศไว้ข้างหน้า โดยตดัเลข 0 หลักแรกออก เช่น +66912345678 (Please indicate the country code 
before your phone number, i.e. +66) 
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 - กรอก E-mail Address 
 - เลือกอาชีพ (Occupation) 
 - แนบรูปถ่ายพร้อมบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Photograph with national ID card or 
passport) 
โปรดอัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงพรอ้มกับถือบัตรประชาชนหรือหนังสอืเดินทางของท่าน โดยต้องเห็นหน้าเต็ม และรูปบตัรประชาชน
หรือหนังสือเดินทางชัดเจน (Photograph with national ID card or passport) 
 - แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (Copy of ID Card) 
 - กรอกที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ (Address as specified in the civil registration) 
 - กรอกที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งเอกสาร (Delivery address) 
 - กำหนดรหัสผ่าน (Set your password) 
 
** Username : เลขประจำตัวประชาชน/ เลขหนังสือเดินทาง/ เลขนิติบุุคคล 
Password : ตามท่ีท่านได้กำหนดไว้ในขั้นตอนลงทะเบียน  
 
ทั้งนี้ เมื่อท่านได้ลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแสดงช่องให้ท่านเป็นผู้กำหนดรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง โดย
ท่านสามารถนำ Username และ Password ดังกล่าวมาใช้เข้าระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ทันที  
 
อนึ่ง e-mail ที่ท่านได้รับเป็นเพียงการแจ้ง Username ในการเข้าระบบการยื่นคำขอรับชำระหนี้เท่านั้น 
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3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม   

 
  รูปที่ 6 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก บุคคลธรรมดา 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 9 
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2.2 ลงทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา ที่ใช้ข้อมูลหนังสือเดินทางในการลงทะเบียน 

1. เลือก บุคคลธรรมดา (Individual) แล้วคลิกเลือก หนังสือเดินทาง (Passport No.) 

  
  รูปที่ 7 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก บุคคลธรรมดา โดยหนังสอืเดินทาง 
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  รูปที่ 8 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก บุคคลธรรมดา โดยหนังสอืเดินทาง (ต่อ) 
 

2. กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน หากยังบันทึกไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนในช่องที่
จำเป็นต้องระบุข้อมูล 
 - เลือกคำนำหน้า (Title) 
 - กรอกชื่อไทย (First name) (TH EN) 
 - กรอกชื่อกลางไทย (Middle name) (TH EN) 
 - กรอกนามสกุลไทย (Last name) (TH EN) 
 - กรอกเลขหนังสือเดินทาง (Passport no.) 
 - กรอกใบอนุญาตทำงานในประเทศ (Foreign work permit) 
 - กรอกรหัสประเทศ (Country Code) 
 - เลือกเพศ (Gender) 
 - ระบเุกิดวันที่ (Date of Birth) 
หากไม่ทราบวัน/เดือนเกิด ให้ระบ ุ01/01/ปีเกิด (If the date of birth is unknown, please indicate 01/01/year of birth.) 
 - เลือกเชื้อชาติ (Race) 
 - เลือกสัญชาติ (Nationality) 
 - กรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile phone number)  
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กรุณาระบุรหัสประเทศไว้ข้างหน้า โดยตดัเลข 0 หลักแรกออก เช่น +66912345678 (Please indicate the country code 
before your phone number, i.e. +66) 
 - กรอก E-mail Address 
 - เลือกอาชีพ (Occupation) 
 - แนบรูปถ่ายพร้อมบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Photograph with national ID card or 
passport) 
โปรดอัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงพรอ้มกับถือบัตรประชาชนหรือหนังสอืเดินทางของท่าน โดยต้องเห็นหน้าเต็ม และรูปบตัรประชาชน
หรือหนังสือเดินทางชัดเจน (Photograph with national ID card or passport) 
 - แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Copy of passport) 
 - กรอกข้อมูลในส่วน Address ซึ่งจะบังคับระบุ Address และ Country 
 - กรอกที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งเอกสาร (Delivery address) เป็นที่อยู่ประเทศไทย แต่ไม่ได้บังคับกรอก 
 - กำหนดรหัสผ่าน (Set your password) 
 
** Username : เลขประจำตัวประชาชน/ เลขหนังสือเดินทาง/ เลขนิติบุุคคล 
Password : ตามท่ีท่านได้กำหนดไว้ในขั้นตอนลงทะเบียน  
 
ทั้งนี้ เมื่อท่านได้ลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแสดงช่องให้ท่านเป็นผู้กำหนดรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง โดย
ท่านสามารถนำ Username และ Password ดังกล่าวมาใช้เข้าระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ทันที  
 
อนึ่ง e-mail ที่ท่านได้รับเป็นเพียงการแจ้ง Username ในการเข้าระบบการยื่นคำขอรับชำระหนี้เท่านั้น 
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3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม   

 
  รูปที่ 9 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก บุคคลธรรมดา 
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2.3 ลงทะเบียนแบบคณะบุคคล (Party) 

1. เลือก คณะบุคคล (Party) ต้องกำหนดชื่อคณะ และ username ของคณะ 

 

 
  รูปที่ 10 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก คณะบุคคล (Party) 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 14 
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2. กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน หากยังบันทึกไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนในช่องที่
จำเป็นต้องระบุข้อมูล 

- กรอกชื่อคณะ (Name Party)   
- กรอก Username  
- กรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile phone number) 
กรุณาระบุรหัสประเทศไว้ข้างหน้า โดยตดัเลข 0 หลักแรกออก เช่น +66912345678 (Please indicate the 

country code before your phone number, i.e. +66) 
- กรอก E-mail Address 

3. เพ่ิมข้อมูลคณะบุคคล (Party) โดยคลิกปุ่ม เพิ่มบุคคล (ADD) 

 
  รูปที่ 11 แสดงหน้าเพิ่มข้อมูลคณะบุคคล (Party) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ระบบแสดงหน้าจอคณะบุคคลสำหรับยื่นคำขอ (Application to be submitted by a party) กรอก

รายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) แล้วคลิกปุ่ม  



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 15 
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  รูปที่ 12 แสดงหน้าจอคณะบุคคลสำหรับยื่นคำขอ  

5. กรอกที่อยู่สำนักงาน (Office address) กรอกที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งเอกสาร (Delivery address)  
6. กำหนดรหัสผ่าน (Set your password) แล้วคลิกปุ่ม  



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 16 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

**Username : เลขประจำตัวประชาชน/ เลขหนังสือเดินทาง/ เลขนิติบุุคคล 
Password : ตามที่ท่านได้กำหนดไว้ในข้ันตอนลงทะเบียน  
ทั้งนี้ เมื่อท่านได้ลงทะเบยีนแล้ว ระบบจะแสดงช่องให้ท่านเป็นผู้กำหนดรหสัผ่าน (Password) ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถนำ 
Username และ Password ดังกล่าวมาใช้เข้าระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ทันที  
อน่ึง e-mail ที่ท่านได้รับเป็นเพียงการแจ้ง Username ในการเข้าระบบการยื่นคำขอรับชำระหนี้เท่านั้น 

 
  รูปที่ 13 แสดงหน้าจอคณะบุคคลสำหรับยื่นคำขอ  



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 17 
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2.4 ลงทะเบียนแบบนิตบิคุคล โดยเลือกประเทศไทย 

1. เลือก นิติบุคคล (Legal entity) แล้วคลิกเลือก ประเทศไทย (Thailand) 

 
  รูปที่ 14 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก นิติบุคคล โดยเลือกประเทศไทย 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 18 
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2. กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน หากยังบันทึกไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนในช่องที่
จำเป็นต้องระบุข้อมูล 
 - เลือกประเทศไทย (Thailand) หรือ ต่างประเทศ (Foreign countries) 
 - กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล (Registration Number) 
 - กรอกชื่อนิติบุคคล (Corporate Name) 
 - กรอกสถานที่จดทะเบียน (Registered location) 
 - ระบจุดทะเบียนเมื่อ (Date of registration) 
 - กรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile phone number)  
กรุณาระบุรหัสประเทศไว้ข้างหน้า โดยตดัเลข 0 หลักแรกออก เช่น +66912345678 (Please indicate the country code 
before your phone number, i.e. +66) 
 - กรอก E-mail Address 
 - เพ่ิมข้อมูลกรรมการบริษัท (Information of Company Directors) โดยคลิกปุ่ม เพิ่มกรรมการ(ADD) 
 - แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล (Certificate of Incorporation) โดยคลิกปุ่ม   
 - กรอกที่อยู่สำนักงาน (Office address) 

- กรอกที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งเอกสาร (Delivery address) 
- กำหนดรหัสผ่าน (Set your password) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม   



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 19 
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  รูปที่ 15 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก นิติบุคคล โดยเลือกประเทศไทย 

 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 20 
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2.5 ลงทะเบียนแบบนิตบิคุคล โดยเลือกต่างประเทศ 

1. เลือก นิติบุคคล (Legal entity) แล้วคลิกเลือก ต่างประเทศ (Foreign countries) 

  

 
  รูปที่ 16 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก นิติบุคคล โดยเลือกต่างประเทศ 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 21 
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2. กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน หากยังบันทึกไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนในช่องที่
จำเป็นต้องระบุข้อมูล 
 - เลือกประเทศไทย (Thailand) หรือ ต่างประเทศ (Foreign countries) 
 - กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล (Registration Number) 
 - กรอกชื่อนิติบุคคล (Corporate Name) 
 - กรอกสถานที่จดทะเบียน (Registered location) 
 - ระบจุดทะเบียนเมื่อ (Date of registration) 
 - กรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile phone number)  
กรุณาระบุรหัสประเทศไว้ข้างหน้า โดยตดัเลข 0 หลักแรกออก เช่น +66912345678 (Please indicate the country code 
before your phone number, i.e. +66) 
 - กรอก E-mail Address 
 - เพ่ิมข้อมูลกรรมการบริษัท (Information of Company Directors) โดยคลิกปุ่ม เพิ่มกรรมการ(ADD) 
 - แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล (Certificate of Incorporation) โดยคลิกปุ่ม   
 - กรอกข้อมูลในส่วน Address ซึ่งจะบังคับระบุ Address และ Country 
 - กรอกที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งเอกสาร (Delivery address) เป็นที่อยู่ประเทศไทย แต่ไม่ได้บังคับกรอก 

- กำหนดรหัสผ่าน (Set your password) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม   



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 22 
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  รูปที่ 17 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก นิติบุคคล โดยเลือกต่างประเทศ 

 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 23 
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2.6 เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ระบบยื่นคำขอรับชำระออนไลน์ 

  
  รูปที่ 18 แสดงหน้าจอเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ระบบยื่นคำขอรบัชำระออนไลน ์  



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 24 
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 5. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 19 แสดงหน้าต่างยืนยันการลงทะเบียน 

 
 * หมายเหตุ เมื่อผู้ใช้งานบันทึกยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลผู้ใช้งานไปยังอีเมล์ที่
ท่านลงทะเบียน เพ่ือยืนยันการลงทะเบียน 

 6. ระบบจะส่ง username ไปที่อีเมลของผู้ลงทะเบียน สามารถเข้าสู่ระบบ โดยคลิก เข้าสู่ระบบ ดังรูป 

 
  รูปที่ 20 แสดงหน้า e-mail 

  



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 25 
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2.5 กรณลีืมรหัสผ่าน 

1. ให้คลิกปุ่ม ลืมรหัสผ่าน (FORGET PASSWORD) 

  
  รูปที่ 21 แสดงหน้าจอการเข้าสูร่ะบบการยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคด ี

 

2. กรอกอีเมล (Email) และกรอก Username แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 22 แสดงหน้าจอบันทึกลืมรหัสผ่าน 

 
 

 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 26 
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3. การเข้าสู่ระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
 1. กรอก Username และPassword จากนั้นคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ  

 
  รูปที่ 23 แสดงหน้าจอการเข้าสูร่ะบบการยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี 

   

  

1 คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 27 
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2. ระบบแสดงหน้าจอระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ดังรูป  

 
  รูปที่ 24 แสดงหน้าจอระบบการยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

  

2 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 28 
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4. การยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

4.1 ประเภทการยื่นคำขอ 

 1. คลิกเลือกเมนู ยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

  
  รูปที่ 25 แสดงหน้าจอยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้

 
 2. ระบบแสดงหน้าจอประเภทการยื่นคำขอ เลือกประเภทการยื่น ยื่นด้วยตนเอง หรือยื่นแทนผู้อื่น หาก

เป็นผู้จัดการมรดก ให้ติ๊ก  และกรอกเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ใด แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป 

 
  รูปที่ 26 แสดงหน้าจอประเภทการยื่นคำขอ 

  

1 

2 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 29 
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4.2 ข้อมูลเจ้าหนี้/ผู้รับมอบ 

 1. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลเจ้าหนี้/ผู้รับมอบ โดยจะดึงข้อมูลจากการที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียน
เอาไว้มาแสดง หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่ม แก้ไขข้อมูลที่เคยลงทะเบียน   

  
  รูปที่ 27 แสดงหน้าจอรายละเอยีดข้อมูลเจ้าหนี/้ผูร้ับมอบ 

1 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 30 
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 2. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ถัดไป 

 
  รูปที่ 28 แสดงหน้าจอรายละเอยีดข้อมูลเจ้าหนี/้ผูร้ับมอบ 

2 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 31 
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4.3 ใบมอบอำนาจ 

 1. ระบบแสดงหน้าจอใบมอบอำนาจ ดังรูป ให้เพ่ิมข้อมูลผู้มอบอำนาจ โดยคลิกปุ่ม 

 
** ให้ระบุเฉพาะข้อมูลของ เจ้าหนี้ เท่านั้น (Only specify of creditors) 

 
  รูปที่ 29 แสดงหน้าจอใบมอบอำนาจ 
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 2. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้มอบอำนาจให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 

 
  รูปที่ 30 แสดงหน้าจอรายละเอยีดข้อมูลผู้มอบอำนาจ 

  3. เลือกหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจ กรอกรายละเอียด แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 
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  รูปที่ 31 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลผูม้อบอำนาจ 
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  4. ระบบแสดงข้อมูลผู้มอบอำนาจที่บันทึกขึ้นมา สามารถแก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลได้ จากนั้นคลิกปุ่ม 
ถัดไป 

 
  รูปที่ 32 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลผูม้อบอำนาจ 
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4.4 เลือกรายการประเภทมูลหนี ้

 1. แสดงหน้าเลือกรายการประเภทมูลหนี้ ให้ติ๊ก  เลือกประเภทมูลหนี้ที่ต้องการ สามารถดู

รายละเอียดมูลหนี้ได้ โดยคลิก  
 2. จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป 

 
  รูปที่ 33 แสดงหน้าจอเลือกรายการประเภทมลูหนี ้
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4.5 ข้อมูลรายละเอียดมูลหนี้ 

1. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลแต่ละมูลหนี้ที่เลือกขึ้นมา สามารถกรอกข้อมูลแต่ละแท็บได้ตามต้องการ ดังรูป 

 
  รูปที่ 34 แสดงหน้าจอข้อมูลรายละเอียดมลูหนี ้
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4.5.1 มูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 
 1. คลิกแท็บ มูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 

 
  รูปที่ 35 แสดงหน้าจอมูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 

 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบวุันที่วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย สามารถคลิกดูรายละเอียดการผิดนัดได้ โดยคลิก  
วันท่ีทำเรื่องขอคืนบัตรโดยสาร (Date of request) 

  - กรอกชื่อตัว (ภาษาอังกฤษ) 
  ช่ือท่ีปรากฎบนบัตรโดยสาร (First name as appearing on the ticket.) 
  - กรอกชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
  ช่ือสกุลที่ปรากฎบนบัตรโดยสาร (Last name as appearing on the ticket. ) 
  - กรอกหมายเลขการจอง (Booking no.) 
  - กรอกหมายเลขบัตรโดยสาร 13 หลัก 
  - กรอกหมายเหตุ/รายละเอียด 
  - กรอกข้อมูลในตาราง ได้แก่ กรอกต้นเงินที่ค้างชำระ เลือกสกุลเงิน กรอกอัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละต่อปี ระบรุะยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่ ถึงวันที่ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ กรอกจำนวนดอกเบี้ย  
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  - เพ่ิมหลักฐานประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เพิ่มหลักฐาน จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดขึ้นมา 
กรอกชื่อหลักฐานประกอบหนี้ และแนบเอกสารประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เลือกไฟล์ 
 
 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกและเพิ่มมูลหนี้ประเภทเดิม หรือคลิกปุ่ม บันทึกและ
เพิ่มมูลหนี้ถัดไป 

 
  รูปที่ 36 แสดงหน้าจอมูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 
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 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 37 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้

 

 5. เมื่อยืนยันการบันทึกมูลหนี้เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะมาแสดงที่ตรวจสอบตารางรายละเอียดดังรูป 
สามารถแก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลได้ 

 
  รูปที่ 38 แสดงหน้าจอมูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 
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4.5.2 มูลหนี้หุ้นกู้ 
 1. คลิกแท็บ มูลหนี้หุ้นกู้ 

 
  รูปที่ 39 แสดงหน้าจอมูลหนีหุ้้นกู ้

 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบวุันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยสามารถคลิกดูรายละเอียดการผิดนัดได้ โดยคลิก  
  - กรอกชื่อหุ้นกู้ (ครั้งที่) 
  - กรอกหุ้นกู้ชุดที่ 

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลหุ้นกู ้(ครั้งท่ี) และหุ้นกู้ชุดที่ ได้ที่ www.tgbondinfo.com 
  - กรอกเลขที่ใบหุ้นกู้ 
  - กรอกผู้จัดจำหน่ายผู้ถือหุ้นกู้ 
  - กรอกผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หากมี) 
  - กรอกนายทะเบียนหุ้นกู้  

- ระบวุันครบกำหนด 

1 
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  - กรอกหมายเหตุ/รายละเอียด  
  - กรอกข้อมูลในตาราง ได้แก่ กรอกต้นเงินที่ค้างชำระ เลือกสกุลเงิน กรอกอัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละต่อปี ระบรุะยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่ ถึงวันที่ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ กรอกจำนวนดอกเบี้ย  

- เพ่ิมหลักฐานประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เพิ่มหลักฐาน จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดขึ้นมา 
กรอกชื่อหลักฐานประกอบหนี้ และแนบเอกสารประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เลือกไฟล์ 

 
 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกและเพิ่มมูลหนี้ประเภทเดิม หรือคลิกปุ่ม บันทึกและ
เพิ่มมูลหนี้ถัดไป 

 
  รูปที่ 40 แสดงหน้าจอมูลหนีหุ้้นกู้ 
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 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 41 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้
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4.5.3 มูลหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อเครื่องบิน 
 1. คลิกแท็บ มูลหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเครื่องบิน 

 
  รูปที่ 42 แสดงหน้าจอมูลหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อเครื่องบิน 
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 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบวุันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย สามารถคลิกดูรายละเอียดการผิดนัดได้ โดยคลิก  
  - กรอกเลขที่สัญญา 
  - กรอกชื่อสัญญา 
  - กรอกวันที่ทำสัญญา 
  - กรอกชื่อ Owner 
  - กรอกชื่อ Lessor 
  - กรอกManufactured serial number 
  - กรอกทะเบียนอากาศยาน (HS-XXX) 
  - กรอกเลขที่ใบแจ้งค่าสินค้าหรือบริการ 
  - กรอกหมายเหตุ/รายละเอียด 
  - กรอกข้อมูลในตาราง ได้แก่ กรอกต้นเงินที่ค้างชำระ เลือกสกุลเงิน กรอกอัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละต่อปี ระบรุะยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่ ถึงวันที่ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ กรอกจำนวนดอกเบี้ย  
  - เพ่ิมหลักฐานประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เพิ่มหลักฐาน จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดขึ้นมา 
กรอกชื่อหลักฐานประกอบหนี้ และแนบเอกสารประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เลือกไฟล์ 
  - เพ่ิมข้อมูลประกัน โดยคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดขึ้นมา ให้กรอก
ทะเบียนเลขที่ เลือกประเภทเจ้าหนี้ เลือกประเภทหลักประกัน ระบรุาคาประมาณ (บาท) และระบุรายละเอียด 
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 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกและเพิ่มมูลหนี้ประเภทเดิม หรือคลิกปุ่ม บันทึกและ
เพิ่มมูลหนี้ถัดไป 

 
  รูปที่ 43 แสดงหน้าจอมูลหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อเครื่องบิน 
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 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 44 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้
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4.5.4 มูลหนีค้่าซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการ 
 1. คลิกแท็บ มูลหนี้ค่าซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการ 

 
  รูปที่ 45 แสดงหน้าจอมูลหนีค้่าซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการ 

 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบวุันที่ผิดนัดวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย สามารถคลิกดูรายละเอียดการผิดนัดได้ โดยคลิก  
  - กรอกเลขที่สัญญา 
  - กรอกวันที่ทำสัญญา 
  - กรอกเลขที่ใบแจ้งค่าสินค้าหรือบริการ 
  - กรอกใบสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ 
  - กรอกหมายเหตุ/รายละเอียด  
  - กรอกข้อมูลในตาราง ได้แก่ กรอกต้นเงินที่ค้างชำระ เลือกสกุลเงิน กรอกอัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละต่อปี ระบรุะยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่ ถึงวันที่ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ กรอกจำนวนดอกเบี้ย  

- เพ่ิมหลักฐานประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เพิ่มหลักฐาน จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดขึ้นมา 
กรอกชื่อหลักฐานประกอบหนี้ และแนบเอกสารประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เลือกไฟล์ 

 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกและเพิ่มมูลหนี้ประเภทเดิม หรือคลิกปุ่ม บันทึกและ
เพิ่มมูลหนี้ถัดไป 

1 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 48 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 
  รูปที่ 46 แสดงหน้าจอมูลหนีค้่าซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการ 

 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 47 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้

 

4.5.5 มูลหนีต้ามคำพิพากษา 
 1. คลิกแท็บ มูลหนี้ตามคำพิพากษา 

2 

3 

4 
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  รูปที่ 48 แสดงหน้าจอมูลหนีต้ามคำพิพากษา 

 

 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบวุันที่ผิดนัด (วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย) สามารถคลิกดูรายละเอียดการผิดนัดได้ โดยคลิก  
  - กรอกศาล 
  - ระบวุันที่ศาลมีคำพิพากษา 
  - กรอกเลขที่คำพิพากษา 
  - กรอกคดีหมายเลขแดงท่ี 
  - กรอกหมายเหตุ/รายละเอียด 
  - กรอกข้อมูลในตาราง ได้แก่ กรอกต้นเงินที่ค้างชำระ เลือกสกุลเงิน กรอกอัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละต่อปี ระบรุะยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่ ถึงวันที่ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ กรอกจำนวนดอกเบี้ย  

1 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 50 
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  - เพ่ิมหลักฐานประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เพิ่มหลักฐาน จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดขึ้นมา 
กรอกชื่อหลักฐานประกอบหนี้ และแนบเอกสารประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เลือกไฟล์ 
  - เพ่ิมข้อมูลประกัน โดยคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดขึ้นมา ให้กรอก
ทะเบียนเลขที่ เลือกประเภทเจ้าหนี้ เลือกประเภทหลักประกัน ระบรุาคาประมาณ (บาท) และระบุรายละเอียด 
 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกและเพิ่มมูลหนี้ประเภทเดิม หรือคลิกปุ่ม บันทึกและ
เพิ่มมูลหนี้ถัดไป 

 
  รูปที่ 49 แสดงหน้าจอมูลหนีต้ามคำพิพากษา 

 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

2 

3 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 
  รูปที่ 50 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้

 

 
  

4 
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4.5.6 อ่ืนๆ 
 1. คลิกแท็บ อ่ืนๆ 

 
  รูปที่ 51 แสดงหน้าจออื่นๆ 

 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบวุันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย สามารถคลิกดูรายละเอียดการผิดนัดได้ โดยคลิก  
  - กรอกเลขที่สัญญา 
  - กรอกวันที่ทำสัญญา 
  - กรอกเลขที่ใบแจ้งค่าสินค้าหรือบริการ 
  - กรอกใบสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ 
  - กรอกหมายเหตุ/รายละเอียด  
  - กรอกข้อมูลในตาราง ได้แก่ กรอกต้นเงินที่ค้างชำระ เลือกสกุลเงิน กรอกอัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละต่อปี ระบรุะยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่ ถึงวันทีศ่าลสั่งฟื้นฟูกิจการ กรอกจำนวนดอกเบี้ย  

1 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 53 
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- เพ่ิมหลักฐานประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เพิ่มหลักฐาน จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดขึ้นมา 
กรอกชื่อหลักฐานประกอบหนี้ และแนบเอกสารประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เลือกไฟล์ 

  - เพ่ิมข้อมูลประกัน โดยคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดขึ้นมา ให้กรอก
ทะเบียนเลขที่ เลือกประเภทเจ้าหนี้ เลือกประเภทหลักประกัน ระบรุาคาประมาณ (บาท) และระบุรายละเอียด 
 
 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกและเพิ่มมูลหนี้ประเภทเดิม หากต้องการเพ่ิมมูลหนี้
ประเภทเดิม 

 
  รูปที่ 52 แสดงหน้าจออื่นๆ 

 4. เมื่อกรอกข้อมูลแต่ละแท็บเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะมาแสดงที่ตรวจสอบตารางรายละเอียด สามารถ
แก้ไขข้อมูล ดูรายละเอียด และลบข้อมูลแต่ละมูลหนี้ได้ตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป 

2 

3 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 54 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 
  รูปที่ 53 แสดงหน้าจออ่ืนๆ 

 5. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ทั้งหมดดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

4 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 
  รูปที่ 54 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมลูหนี้ท้ังหมด 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

4.6 ตารางรวมมูลหนี ้

 1. ระบบแสดงหน้าจอตารางรวมมูลหนี้ ในส่วนนี้สามารถเลือกได้ว่ามูลหนี้มีประกัน หรือไม่มีประกัน 

5 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 2. หากมูลหนี้มีดอกเบี้ยที่เกิดหลังจากศาลมีคำสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ ให้เลือกพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา ระบุ
อัตราร้อยละ และเลือกระบุ แต่ละมูลหนี้ตามต้องการ 

3. จากนั้นคลิกปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล 

  
  รูปที่ 55 แสดงหน้าจอตารางรวมมูลหนี ้

  

1 

2 

3 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

4.7 ตรวจสอบข้อมูล 

 1. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นคลิกปุ่ม ส่งคำขอ  

 
  รูปที่ 56 แสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูล 

1 
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 2. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกข้อมูลดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 

  รูปที่ 57 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกข้อมูล 

  

2 



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 59 
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4.8 ชำระค่าธรรมเนียม 

 1. ระบบแสดงหน้าจอชำระค่าธรรมเนียม เลือกรูปแบบการชำระ ใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือ เครดิต/เดบิต 
2. จากนั้นคลิกปุ่ม ชำระค่าธรรมเนียม 

  
  รูปที่ 58 แสดงหน้าจอชำระค่าธรรมเนียม 

 หลังจากชำระเงินแล้ว จะไมส่ามารถแก้ไขข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อีก หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลให้
ดำเนินการยื่นคำร้องที่กองฟื้นฟูกิจการฯ กรมบังคับคด ี

 3. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันชำระค่าธรรมเนียมดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 

  รูปที่ 59 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันชำระค่าธรรมเนียม 

1 

2 
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 4. ระบบแสดงหน้าจอสถานะรอชำระ ในส่วนนี้สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินได ้โดยคลิก ดาวน์โหลด 
Bill payment 

 

  รูปที่ 60 แสดงหน้าจอชำระค่าธรรมเนียม 

ตัวอย่างการชำระเงินแบบใบแจ้งยอดชำระเงนิ 

 
  รูปที่ 61 แสดงหน้าใบแจ้งยอดชำระเงิน 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

ตัวอย่างการชำระเงินแบบเครดิต/เดบิต 

 1. คลิกเลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการ  

 
  รูปที่ 62 แสดงหน้าช่องทางการชำระเงิน 

 2. ตัวอย่างเลือกชำระเงินด้วย VISA ระบบจะแสดงหน้ากรอกรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิต กรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม SUBMIT  

 
  รูปที่ 63 แสดงหน้ากรอกรายละเอียดข้อมูลบตัรเครดิต 

  



   คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการออนไลน ์ หน้าท่ี 62 
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5. การติดตามสถานะคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
 1. คลิกเลือกเมนู ติดตามสถานะคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

  
  รูปที่ 64 แสดงหน้าจอติดตามสถานะคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้

 
 2. แสดงหน้าจอระบบยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ สามารถค้นหาข้อมูล โดยระบุเงื่อนไขท่ี
ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา  

3. ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา ในส่วนนี้สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน พิมพ์คำขอรับ
ชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการ หรือลบข้อมูลได้ 

  
  รูปที่ 65 แสดงหน้าจอระบบยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้

5.1 การพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน 

1. คลิกปุ่ม ใบแจ้งยอดชำระเงิน 

1 

2 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 
  รูปที่ 66 แสดงหน้าจอระบบยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้

2. ระบบแสดงหน้าจอใบแจ้งยอดชำระเงิน รูปแบบไฟล์ PDF 

 
  รูปที่ 67 แสดงหน้าใบแจ้งยอดชำระเงิน รูปแบบไฟล์ PDF 

5.2 การพิมพ์คำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ 

1. คลิกปุ่ม พิมพ์ ฟ.20 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 
  รูปที่ 68 แสดงหน้าจอระบบยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

2. ระบบแสดงหน้าจอคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการ รูปแบบไฟล์ PDF 

 
  รูปที่ 69 แสดงหน้าคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ รูปแบบไฟล์ PDF 
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6. รายชื่อเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ 
หลังจากท่ีได้รายที่เจ้าหนี้ หรือชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเมนูรายชื่อเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับ

ชำระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการขึ้นมา ดังรูป 

 
 

 1. คลิกเลือกเมนู รายช่ือเจ้าหนี้ที่ย่ืนคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการข 

  
  รูปที่ 70 แสดงหน้าจอรายชื่อเจา้หนี้ท่ียื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟืน้ฟูกิจการ 
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 2. แสดงหน้าจอรายชื่อเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการ สามารถค้นหาข้อมูล โดยระบุ
เงื่อนไขท่ีต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา  

 
  รูปที่ 71 แสดงหน้าจอรายชื่อเจา้หนี้ท่ียื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟืน้ฟูกิจการ 

 
3. ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาขึ้นมา ในส่วนนี้สามารถดูรายละเอียดมูลหนี้ของลูกหนี้ราย

อ่ืนได้ โดยคลิก รายละเอียดมูลหนี้ ตามรายชื่อที่ต้องการ 

  
  รูปที่ 72 แสดงหน้าจอรายชื่อเจา้หนี้ท่ียื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟืน้ฟูกิจการ 
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4. ระบบแสดงหน้ารายละเอียดการยื่นคำขอรับชำระหนี้ที่เรียกดูดังรูป สามารถคลิกดูเอกสารประกอบหนี้
ของลูกหนี้รายอ่ืนๆได้ 

  
  รูปที่ 73 แสดงหน้าจอรายละเอยีดการยื่นคำขอรับชำระหนี ้
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