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บทที่ 1 ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานระบบ 

• แสดงขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ดังนี้ 
 
 

 

  รูปที่ 1 แสดงหน้าจอข้ันตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้
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บทที่ 2 ลงทะเบียนสมาชิก (Member registration) 
 1. เข้าเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี http://www.led.go.th จะมีเมนู ระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถคลิกเพ่ือลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ 

  

  รูปที่ 2 แสดงหน้าเว็บไซต์กรมบงัคับคดี 

1 
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 2. จากนั้นคลิก ระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) 

 
  รูปที่ 3 แสดงหน้าจอ e-Filing ระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 3. ระบบแสดงหน้าจอเข้าใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ กรณีท่ียังไม่มี 

Username และ Password ให้คลิกปุ่ม ลงทะเบียน (REGISTER) 

 
  รูปที่ 4 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบการยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคด ี

  

3 

2 
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4. ระบบแสดงหน้าแจ้งเตือนเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์ จากนั้นคลิก

ยอมรับเงื่อนไข แล้วคลิกปุ่ม ตกลง (YES)   

 
  รูปที่ 5 แสดงหน้าจอเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ระบบยื่นคำขอรบัชำระออนไลน ์

  

4 
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5. ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก (Member registration) สามารถลงทะเบียนสมาชิก ได้ 3 

รูปแบบ ได้แก่ บุคคลธรรมดา (Individual) คณะบุคคล (Party) และนิติบุคคล (Legal entity) ดังรูป 

  
  รูปที่ 6 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก (Member registration) 

5 
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2.1 ลงทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา ที่ใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียน 

 เป็นการลงทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา ที่ใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียน มีข้ันตอน
ดังนี้ 
 1. เลือก บุคคลธรรมดา (Individual) แล้วคลิกเลือก บัตรประจำตัวประชาชน (National ID Card) 

  
  รูปที่ 7 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก บุคคลธรรมดา 

1 
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 2. กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*)  
 - เลือกคำนำหน้า (Title) 
 - กรอกชื่อไทย (First name) (TH EN) 
 - กรอกชื่อกลางไทย (Middle name) (TH EN) 
 - กรอกนามสกุลไทย (Last name) (TH EN) 
 - กรอกเลขประจำตัวประชาชน (National ID card)  
  กรณีระบบตรวจเลขประจำตัวประชาชนไม่พบว่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์และฟ้ืนฟูกิจการจะแจ้ง
เตือนดังรูป 

 
 
  กรณีระบบตรวจเลขประจำตัวประชาชนพบข้อมูลล้มละลายจะแจ้งเตือนดังรูป 
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  กรณีระบบตรวจเลขประจำตัวประชาชนข้อมูลนี้มีอยู่แล้วในระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 

 
 

 - ระบวุันออกบัตร (Date of Issue) 
 - ระบวุันหมดอายุ (Date of Expiry) 

 - กรณีบัตรเป็นวันหมดอายุตลอดชีพ ให้ติ๊ก  วันหมดอายุตลอดชีพ 
 - ระบรุหัสประเทศ (Country Code) 
 - ระบใุบอนุญาตทำงานในประเทศ (Foreign work permit) 
 - 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) 
 - 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) 
 - แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Copy of passport) 

- กรอกที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ (Address as specified in the civil registration) 
  



   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้สำหรับประชาชน   หน้าท่ี 9 
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 - 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 
โปรดกรอกอีเมล์ที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ 

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

 

คำอธิบาย 
** Username ระบบจะกำหนดเป็น : เลขประจำตัวประชาชน/ เลขหนังสือเดินทาง/ เลขนิติบุคคล ตามที่ท่านได้
กำหนดไว้ในขั้นตอนลงทะเบียน 
Username: National Identification No./ Passport No./ Registered Number of Juristic Person 
 
** Password : ท่านสามารถกำหนดรหัสผ่านได้ไม่เกิน 13 หลัก 
Password: you can specified your password within 13 digits. 
 
คำเตือน 
ท่านต้องจดจำ username และ password ในการเข้าใช้งานระบบและกรุณาตรวจสอบภาษาในแป้นพิมพ์ให้ตรง
กับรหัสผ่านของท่านก่อนกรอกรหัส 
PLEASE BE REMINDED : You must always remember your username and password and PLEASE 
BEWARE OF your type language before filling the password 
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 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม   

 
  รูปที่ 8 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก บุคคลธรรมดา 

3 
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2.2 ลงทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา ที่ใช้ข้อมูลหนังสือเดินทางในการลงทะเบียน 

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

 
  รูปที่ 9 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก บุคคลธรรมดา 

  

1 
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 2. กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*)  
 - เลือก Prefix (EN) 
 - กรอก First name (EN) 
 - กรอก Middle name (EN) 
 - กรอก Last name (EN) 
 - กรอกเลขหนังสือเดินทาง (Passport no.) 
 - กรอกรหัสประเทศ (Country Code) 
 - ระบอุอกให้เมื่อวันที่ (Date of Issue) 
 - ระบวุันหมดอายุ (Date of Expiry) 
 - กรอกใบอนุญาตทำงานในประเทศ (Foreign work permit) 
 - ระบอุอกให้เมื่อวันที่ (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) 

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

คำอธิบาย 

** Username ระบบจะกำหนดเป็น : เลขประจำตัวประชาชน/ เลขหนังสือเดินทาง/ เลขนิติบุคคล ตามที่ท่านได้

กำหนดไว้ในขั้นตอนลงทะเบียน 

Username: National Identification No./ Passport No./ Registered Number of Juristic Person 

** Password : ท่านสามารถกำหนดรหัสผ่านได้ไม่เกิน 13 หลัก 

Password: you can specified your password within 13 digits. 

 

คำเตือน 

ท่านต้องจดจำ username และ password ในการเข้าใช้งานระบบและกรุณาตรวจสอบภาษาในแป้นพิมพ์ให้ตรง

กับรหัสผ่านของท่านก่อนกรอกรหัส 

PLEASE BE REMINDED : You must always remember your username and password and PLEASE 

BEWARE OF your type language before filling the password 
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 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม   

 
  รูปที่ 10 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก บุคคลธรรมดา 

3 
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2.3 ลงทะเบียนแบบคณะบุคคล (Party) 

 1. เลือก คณะบุคคล (Party) 
 2. กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ 

- กรอกชื่อคณะ (Name Party)   
- กรอก Username  

 
  รูปที่ 11 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก คณะบุคคล (Party) 

  

1 

2
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 3. สามารถเพ่ิมข้อมูลคณะบุคคล (Party) โดยคลิกปุ่ม เพิ่มบุคคล (ADD) 

 
  รูปที่ 12 แสดงหน้าเพิ่มข้อมูลคณะบุคคล (Party) 

 4. กรอกข้อมูลคณะบุคคลสำหรับยื่นคำขอ (Application to be submitted by a party) ลงไป เมื่อ

กรอกข้อมูลเรียบร้อแล้ว ให้คลิกปุ่ม  

 
  รูปที่ 13 แสดงหน้าจอคณะบุคคลสำหรับยื่นคำขอ  

3 

4
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- กรอกที่อยู่ตามที่จดทะเบียน/ที่อยู่สำนักงาน (Registered address or Office address) 
  - 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 
โปรดกรอกอีเมล์ที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ 
  - กรอกที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งเอกสาร (Delivery address) 
  - กำหนดรหัสผ่าน (Set your password) 

 

  รูปที่ 14 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก คณะบุคคล (Party) 
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 5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แล้วคลิกปุ่ม  

 
  รูปที่ 15 แสดงหน้าจอคณะบุคคลสำหรับยื่นคำขอ  

5
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2.4 ลงทะเบียนแบบนิตบิคุคล (Legal entity) 

 การลงทะเบียนแบบนิติบุคคล (Legal entity) มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. เลือก นิติบุคคล (Legal entity)  

  
  รูปที่ 16 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก นิติบุคคล  

1
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 2. กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ 

  
รูปที่ 17 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก นิติบุคคล 

2
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 - เลือกประเทศไทย (Thailand) หรือ ต่างประเทศ (Foreign countries) 
 - เลือกประเภท (Coporate Type) 
 - กรอกชื่อนิติบุคคล (Corporate Name) 
กรอกช่ือตามการจดทะเบียนโดยไม่ต้องระบุคำนำหน้า เช่น ABC จำกัด, XYZ จำกดั(มหาชน) 

 - กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล (Registration Number) 
กรณีเลขนิติบุคคล ท่ีไม่ใช่ตัวเลข 13 หลัก ให้กรอกช่อง เลขหนังสือเดินทาง (Passport no.) 

 - ระบจุดทะเบียนเมื่อ (Date of registration) 
 - กรอกสถานที่จดทะเบียน (Registered location) 
 - เพ่ิมข้อมูลกรรมการบริษัท (Information of Company Directors) โดยคลิกปุ่ม เพิ่มกรรมการ 
(ADD) 
 - กรอกเงื่อนไขการผูกพันบริษัท (Conditions for binding the company) 

 - แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล (Certificate of Incorporation) โดยคลิกปุ่ม   
 - กรอกท่ีอยู่ตามที่จดทะเบียน/ที่อยู่สำนักงาน (Registered address or Office address) 
 - 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 
โปรดกรอกอีเมล์ที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ 
 - กรอกที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งเอกสาร (Delivery address) 
 - กำหนดรหัสผ่าน (Set your password) 
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 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม   

  
  รูปที่ 18 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิก นิติบุคคล 

3 
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 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการลงทะเบียนขึ้นมา ท่านต้องจดจำ username และ password 
ในการเข้าใช้งานระบบก่อนคลิปุ่มยืนยันดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม ยืนยัน 

 
  รูปที่ 19 แสดงหน้าต่างยืนยันการลงทะเบียน 

 5. ระบบจะส่ง username ไปที่อีเมลของผู้ลงทะเบียน จากนั้นให้ท่านเข้าอีเมลที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้เพ่ือ
ยืนยันอีเมลเข้าใช้งานระบบยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ โดยคลิกปุ่ม Verify email จากนั้นระบบจะแสดง
หน้า Log in เข้าใช้งานระบบ 

 
  รูปที่ 20 แสดงหน้าจอ e-mail แจ้งการลงทะเบียน 

 6. กรณีท่ีท่านมี username การเข้าใช้งานของระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing ท่าน
สามารถเข้าใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ได้เลย โดยที่ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ 
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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 
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 3. ระบบจะส่งข้อมูลไปที่อีเมลของผู้ลงทะเบียน จากนั้นให้คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change password) 

 
  รูปที่ 23 แสดงหน้าจอ e-mail แจ้งการลงทะเบียน 

 4. ระบบแสดงหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้กรอกรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิกปุ่ม 
บันทึก 

 
  รูปที่ 24 แสดงหน้าจอเปลี่ยนรหสัผ่าน 
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 5. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนท่านต้องจดจำ password ในการเข้าใช้งานระบบดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม 
ยืนยัน 

 
  รูปที่ 25 แสดงหน้าต่างยืนยันการเปลีย่นรหสัผ่าน 
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บทที่ 3 การเข้าสู่ระบบการยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
การเข้าสู่ระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ มีขั้นตอนดังนี้ 

 1. เปิดระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ขึ้นมา จากนั้นกรอก Username และ Password 

จากนั้นคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ  

 
  รูปที่ 26 แสดงหน้าจอการเข้าสูร่ะบบการยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี 

   

  

1 

คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
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2. ระบบแสดงหน้าจอระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ (System for Submitting Petitions in 

Reorganization of the debtor s business cases) ดังรูป  

 
  รูปที่ 27 แสดงหน้าจอระบบการยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
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บทที่ 4 การยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

4.1 ประเภทคำขอ 

 1. คลิกเลือกเมนู ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

 
  รูปที่ 28 แสดงหน้าจอยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้

2. ระบบแสดงหน้าจอเลือกคดี กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา 

3. ระบบแสดงคดีที่ค้นหาขึ้นมา จากนั้นให้คลิกเลือกรายการคดีที่ต้องการ 

  
  รูปที่ 29 แสดงหน้าจอค้นหาคด ี
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 4. ระบบแสดงหน้าจอประเภทการยื่นคำขอ เลือกประเภทการยื่น ยื่นด้วยตนเอง หรือยื่นแทนผู้อื่น หาก

เป็นผู้จัดการมรดก ให้ติ๊ก  และกรอกเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ใด แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป 

* หมายเหตุ : ผู้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้สามารถเลือกประเภทการยื่นด้วยตนเองได้เพียงรายการเดียว

เท่านั้น 

 
  รูปที่ 30 แสดงหน้าจอประเภทการยื่นคำขอ 

  - ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งดังรูป กรณีท่านเป็นเจ้าหนี้ในคดีด้วยให้คลิกปุ่ม ใช่ หากไม่ใช่ให้คลิก

ปุ่ม ไม่ใช่  

 

  รูปที่ 31 แสดงหน้าจอแจ้งเตือน 
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  - หากเป็นผู้จัดการมรดก ให้ติ๊กท่ี  Check Box  และกรอกเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ใด  

 
  รูปที่ 32 แสดงหน้าจอประเภทการยื่นคำขอ 

 

  - ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งดังรูป ว่าเป็นตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดหรือไม่ ถ้าใช่

ให้คลิกปุ่ม ใช่ หากไม่ใช่ให้คลิกปุ่ม ไม่ใช่  

 

  รูปที่ 33 แสดงหน้าจอแจ้งเตือน 
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4.2 ข้อมูลเจ้าหนี้/ผู้รับมอบอำนาจ 

 1. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลเจ้าหนี้/ผู้รับมอบ โดยจะดึงข้อมูลจากการที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียน

เอาไว้มาแสดง หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่ม แก้ไขข้อมูลที่เคยลงทะเบียน   

  
  รูปที่ 34 แสดงหน้าจอรายละเอยีดข้อมูลเจ้าหนี/้ผูร้ับมอบ 
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 2. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ถัดไป 

 
  รูปที่ 35 แสดงหน้าจอรายละเอยีดข้อมูลเจ้าหนี/้ผูร้ับมอบ 
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4.3 ใบมอบอำนาจ 

 1. ระบบแสดงหน้าจอใบมอบอำนาจ ดังรูป ให้เพ่ิมข้อมูลผู้มอบอำนาจ โดยคลิกปุ่ม 

 
** ให้ระบุเฉพาะชื่อและข้อมูลของ เจ้าหนี้ ผู้มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เท่านั้น (Only specify of creditors) 

 
  รูปที่ 36 แสดงหน้าจอใบมอบอำนาจ 
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 2. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้มอบอำนาจให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 

 
  รูปที่ 37 แสดงหน้าจอรายละเอยีดข้อมูลผู้มอบอำนาจ 

  

2 



   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้สำหรับประชาชน   หน้าท่ี 36 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

  3. แนบไฟล์ใบมอบอำนาจ เลือกหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจ กรอกรายละเอียด คลิกรับทราบความ

รับผิดชอบของการเป็นผู้รับมอบอำนาจ  

4. แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 38 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลผูม้อบอำนาจ 

  4. ระบบแสดงข้อมูลผู้มอบอำนาจที่บันทึกขึ้นมา สามารถแก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลได้ จากนั้นคลิกปุ่ม 

ถัดไป 

 
  รูปที่ 39 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลผูม้อบอำนาจ 
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4.4 เลือกรายการประเภทมูลหนี ้

 1. ให้เลือกรายการประเภทมูลหนี้ โดยคลิก Check box  ตามประเภทมูลหนี้ที่ต้องการ (ท่านสามารถ
เลือกได้หลายรายการ) 

 2. ในส่วนนี้สามารถดูรายละเอียดมูลหนี้ได้โดยคลิกปุ่ม  

 
  รูปที่ 40 แสดงหน้าจอเลือกรายการประเภทมลูหนี ้
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 3. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดมูลหนี้ที่เรียกดูดังรูป คลิกปุ่ม ปิด เพ่ือปิดหน้าต่าง 

 

รูปที่ 41 แสดงหน้าจอรายละเอยีดมูลหนี ้

 4. เมื่อเลือกรายการประเภทมูลหนี้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป (NEXT) 

 
  รูปที่ 42 แสดงหน้าจอเลือกรายการประเภทมลูหนี ้
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4.5 ข้อมูลรายละเอียดมูลหนี้ 

1. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลแต่ละมูลหนี้ที่เลือกขึ้นมา สามารถกรอกข้อมูลแต่ละแท็บได้ตามต้องการ ดังรูป 

 
  รูปที่ 43 แสดงหน้าจอข้อมูลรายละเอียดมลูหนี ้

  

1 



   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้สำหรับประชาชน   หน้าท่ี 40 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

4.5.1 มูลหนีต้ามคำพิพากษา 
 1. คลิกแท็บ มูลหนี้ตามคำพิพากษา 

 
  รูปที่ 44 แสดงหน้าจอมูลหนีต้ามคำพิพากษา 

 

 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบุวันที่ผิดนัด (วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย) สามารถคลิกดูรายละเอียดการผิดนัดได้ โดยคลิก  
  - กรอกศาล 
  - ระบุวันที่ศาลมีคำพิพากษา 
  - กรอกเลขที่คำพิพากษา 
  - กรอกคดีหมายเลขแดงท่ี 
  - กรอกหมายเหตุ/รายละเอียด 
  - กรอกข้อมูลในตาราง ได้แก่ กรอกต้นเงินที่ค้างชำระ เลือกสกุลเงิน กรอกอัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละต่อปี ระบรุะยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่ ถึงวันที่ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ กรอกจำนวนดอกเบี้ย  
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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 45 แสดงหน้าจอมูลหนีต้ามคำพิพากษา 
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 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 46 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้
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4.5.2 มูลหนี้หุ้นกู้ 
 1. คลิกแท็บ มูลหนี้หุ้นกู้ 

 
  รูปที่ 47 แสดงหน้าจอมูลหนีหุ้้นกู ้

 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบุวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยสามารถคลิกดูรายละเอียดการผิดนัดได้ โดยคลิก  
  - กรอกชื่อหุ้นกู้ (ครั้งที่) 
  - กรอกหุ้นกู้ชุดที่ 
  - กรอกเลขที่ใบหุ้นกู้ 
  - กรอกผู้จัดจำหน่ายผู้ถือหุ้นกู้ 
  - กรอกผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หากมี) 
  - กรอกนายทะเบียนหุ้นกู้  

- ระบุวันครบกำหนด 
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  - กรอกหมายเหตุ/รายละเอียด  

  - กรอกข้อมูลในตาราง ได้แก่ กรอกต้นเงินที่ค้างชำระ เลือกสกุลเงิน กรอกอัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละต่อปี ระบรุะยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่ ถึงวันที่ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ กรอกจำนวนดอกเบี้ย  

- เพ่ิมหลักฐานประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เพิ่มหลักฐาน จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดขึ้นมา 
กรอกชื่อหลักฐานประกอบหนี้ และแนบเอกสารประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เลือกไฟล์ 

 
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลหุ้นกู ้(ครั้งท่ี) และหุ้นกู้ชุดที่ ได้ที่ www.tgbondinfo.com 

 
 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกและเพิ่มมูลหนี้ประเภทเดิม หรือคลิกปุ่ม บันทึกและ
เพิ่มมูลหนี้ถัดไป 

  
  รูปที่ 48 แสดงหน้าจอมูลหนีหุ้้นกู ้
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 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 49 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้
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4.5.3 มูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 
 1. คลิกแท็บ มูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 

 
  รูปที่ 50 แสดงหน้าจอมูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 

 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบุวันที่วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย 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.) 
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  - กรอกหมายเลขบัตรโดยสาร 13 หลัก 
  - 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 51 แสดงหน้าจอมูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 
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 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 52 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้
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4.5.4 มูลหนีค้่าซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการ 
 1. คลิกแท็บ มูลหนี้ค่าซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการ 

 
  รูปที่ 53 แสดงหน้าจอมูลหนีค้่าซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการ 

 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบุวันที่ผิดนัดวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย 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 
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 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกและเพิ่มมูลหนี้ประเภทเดิม หรือคลิกปุ่ม บันทึกและ
เพิ่มมูลหนี้ถัดไป 

 
  รูปที่ 54 แสดงหน้าจอมูลหนีค้่าซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการ 

 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 55 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้

 

2 
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4.5.5 มูลหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อเครื่องบิน 
 1. คลิกแท็บ มูลหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเครื่องบิน 

  
  รูปที่ 56 แสดงหน้าจอมูลหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อเครื่องบิน 

  

1
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 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบุวันที่ผิดนัด (วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย) 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 57 แสดงหน้าจอมูลหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อเครื่องบิน 
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 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 58 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้

 

 5. เมื่อยืนยันการบันทึกมูลหนี้เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะมาแสดงที่ตรวจสอบตารางรายละเอียดดังรูป 
สามารถแก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลได้ 

 
  รูปที่ 59 แสดงหน้าจอมูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 
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4.5.6 อ่ืนๆ 
 1. คลิกแท็บ อ่ืนๆ 

 
  รูปที่ 60 แสดงหน้าจออื่นๆ 

 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบุวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย สามารถคลิกดูรายละเอียดการผิดนัดได้ โดยคลิก  
  - กรอกเลขที่สัญญา 
  - กรอกวันที่ทำสัญญา 
  - กรอกเลขที่ใบแจ้งค่าสินค้าหรือบริการ 
  - กรอกใบสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ 

1 
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  - 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 
 
 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกและเพิ่มมูลหนี้ประเภทเดิม หากต้องการเพ่ิมมูลหนี้
ประเภทเดิม 

 
  รูปที่ 61 แสดงหน้าจออื่นๆ 
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 4. เมื่อกรอกข้อมูลแต่ละแท็บเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะมาแสดงที่ตรวจสอบตารางรายละเอียด สามารถ
แก้ไขข้อมูล ดูรายละเอียด และลบข้อมูลแต่ละมูลหนี้ได้ตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป 

  
  รูปที่ 62 แสดงหน้าจออ่ืนๆ 
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 5. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ทั้งหมดดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 63 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมลูหนี้ท้ังหมด 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

5 



   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้สำหรับประชาชน   หน้าท่ี 59 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

4.6 ตารางรวมมูลหนี ้

 1. ระบบแสดงหน้าจอตารางรวมมูลหนี้ ในส่วนนี้สามารถเลือกได้ว่ามูลหนี้มีประกัน หรือไม่มีประกัน 
 2. หากมูลหนี้มีดอกเบี้ยที่เกิดหลังจากศาลมีคำสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ ให้เลือกพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา ระบุ
อัตราร้อยละ และเลือกระบุ แต่ละมูลหนี้ตามต้องการ 

3. จากนั้นคลิกปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล 

  
  รูปที่ 64 แสดงหน้าจอตารางรวมมูลหนี ้

  

1 

2 
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4.7 ตรวจสอบข้อมูล 

 1. เมื่อบันทึกตารางรวมมูลหนี้แล้ว จากนั้นให้ทำการตรวจสอบข้อมูล  

  
  รูปที่ 65 แสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูล 
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 2. หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ระบุช่องทางการจัดส่งเอกสาร 

 3. จากนั้นคลิกปุ่ม ส่งคำขอ  

 
  รูปที่ 66 แสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูล 
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 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกข้อมูลดังรูป ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 67 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
 5. ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการระบุช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียม 
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4.8 ชำระค่าธรรมเนียม 

 1. ระบบแสดงหน้าจอชำระค่าธรรมเนียม เลือกรูปแบบการชำระ ใบแจ้งยอดชำระเงิน เครดิต/เดบิต หรือ 
ชำระด้วยเงินสด 

2. จากนั้นคลิกปุ่ม ชำระค่าธรรมเนียม 

  
  รูปที่ 68 แสดงหน้าจอชำระค่าธรรมเนียม 

 หลังจากชำระเงินแล้ว จะไมส่ามารถแก้ไขข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อีก หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลให้

ดำเนินการยื่นคำร้องที่กองฟื้นฟูกิจการฯ กรมบังคับคด ี

  

1 

2 



   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้สำหรับประชาชน   หน้าท่ี 64 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 3. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันชำระค่าธรรมเนียมดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

  

  รูปที่ 69 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันชำระค่าธรรมเนียม 

 4. ระบบแสดงหน้าจอสถานะรอชำระ ในส่วนนี้สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินได ้โดยคลิก ดาวน์โหลด 

Bill payment 

 

  รูปที่ 70 แสดงหน้าจอชำระค่าธรรมเนียม 
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ตัวอย่างการชำระเงินแบบใบแจ้งยอดชำระเงนิ 

 
  รูปที่ 71 แสดงหน้าใบแจ้งยอดชำระเงิน 
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ตัวอย่างการชำระเงินแบบเครดิต/เดบิต 

 1. คลิกเลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการ  

 
  รูปที่ 72 แสดงหน้าช่องทางการชำระเงิน 

 2. ตัวอย่างเลือกชำระเงินด้วย VISA ระบบจะแสดงหน้ากรอกรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิต กรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม SUBMIT  

 
  รูปที่ 73 แสดงหน้ากรอกรายละเอียดข้อมูลบตัรเครดิต 
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ตัวอย่างการชำระด้วยเงินสด 

 1. กรณีที่เจ้าหนี้ชำระเงินด้วยเงินสด เจ้าหน้าที่จะคลิกปุ่ม ชำระด้วยเงินสด  

 
  รูปที่ 74 แสดงหน้าจอชำระค่าธรรมเนียม 

 2. ระบบจะแสดงหน้าแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ ให้คลิกปุ่ม ตกลง  

 
  รูปที่ 75 แสดงหน้าแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้

  



   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้สำหรับประชาชน   หน้าท่ี 68 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 3. ระบบจะแสดงหน้าจอเลขที่ใบเสร็จ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 76 แสดงหน้าจอเลขท่ีใบเสร็จ 

4. เมื่อบันทึกชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะเป็นการจบกระบวนการทำงาน ท่านสามารถพิมพ์ฟ.20 
หลักฐานยื่นคำขอออนไลน์ ใบเสร็จ และเรียกดูขั้นตอนการทำงานได้ 

 
  รูปที่ 77 แสดงหน้าจอระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้

  



   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้สำหรับประชาชน   หน้าท่ี 69 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

บทที่ 5 ติดตามสถานะคำขอรับชำระหน้ีในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
  รายการคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่บันทึกแล้ว จะอยู่ในเมนู ติดตามสถานะคำขอรับ
ชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (Follow up on application status in a Reorganization of the 
debtor s business case) สามารถตรวจสอบดังนี้ 
 1. คลิกเมนู ติดตามสถานะคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (Follow up on 
application status in a Reorganization of the debtor s business case) 

 
  รูปที่ 78 แสดงหน้าจอเมนูคำขอ/ คำร้อง 

 2. ระบบแสดงหน้าจอติดตามสถานะคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ (Follow up on 
application status in a Reorganization of the debtor s business case) ดังรูป 

 
  รูปที่ 79 แสดงหน้าจอติดตามสถานะคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้

2 
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 3. ในเมนูติดตามสถานะคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูล
คำขอฯ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป  (กรณีอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลคำขอฯ) และดูขั้นตอนการทำงาน  

 
  รูปที่ 80 แสดงหน้าจอติดตามสถานะคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้
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 4. กรณีชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม ฟ.20   หลักฐานการยื่นคำขอออนไลน์  

และใบเสร็จ  

  
รูปที่ 81 แสดงหน้าจอติดตามสถานะคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้
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 5. การพิมพ์ใบคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ (ฟ.20) ให้คลิกปุ่ม ฟ.20   

 
รูปที่ 82 แสดงหน้าจอติดตามสถานะคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้

  - ระบบจะแสดงหน้าจอพิมพ์ใบคำขอรับชำระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการ (ฟ.20) ในรูปแบบไฟล์ PDF 
ดังรูป ท่านสามารถดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ได้ตามต้องการ 

 
รูปที่ 83 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ (ฟ.20) ในรูปแบบไฟล์ PDF 
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 6. การพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินให้คลิกปุ่ม ใบแจ้งยอดชำระเงิน (Invoice)   

 
รูปที่ 84 แสดงหน้าจอติดตามสถานะคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้

  - ระบบจะแสดงหน้าจอพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินในรูปแบบไฟล์ PDF ดังรูป ท่านสามารถดาวน์
โหลดและสั่งพิมพ์ได้ตามต้องการ 

 
รูปที่ 85 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินในรูปแบบไฟล์ PDF 
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 7. การเรียกดูและพิมพ์หลักฐานการยื่นคำขอออนไลน์ให้คลิกที่ปุ่ม หลักฐานการยื่นคำขอออนไลน์   

 
รูปที่ 86 แสดงหน้าจอติดตามสถานะคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้

  - ระบบจะแสดงหน้าจอพิมพ์หลักฐานการยื่นคำขอออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ PDF ดังรูป ท่าน
สามารถดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ได้ตามต้องการ 

 
รูปที่ 87 แสดงหน้าจอพิมพ์หลักฐานการยื่นคำขอออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ PDF 
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บทที่ 6 การยื่นคำขอแสดงความประสงค์เข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผน 

(ฟ.๑๙) 
การยื่นคำขอแสดงความประสงค์เข้าประชุมเจ้าหนี้เพ่ือเลือกผู้ทำแผน (ฟ.๑๙) ดำเนินการดังนี้ 
1. คลิกเมนู ยื่นคำขอแสดงความประสงค์เข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผน (ฟ.๑๙)  

 
  รูปที่ 88 แสดงหน้าจอระบบการยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เมนูคำขอ/ คำร้อง 

 

2. ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกคดีในกระบวนการยื่นคำขอแสดงความประสงค์เข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำ
แผน (ฟ.๑๙) ดังรูป ท่านสามารถกรอกข้อมูลตามข้ันตอนตั้งแต่ เลือกคดี แล้วระบุประเภทคำขอ, ข้อมูลเจ้าหนี้
ข้อมูลเจ้าหนี้/ผู้รับมอบอำนาจ, รายการมูลหนี้, ตารางรวมมูลหนี้ และตรวจสอบข้อมูล 

 
รูปที่ 89 แสดงหน้าจอยื่นคำขอแสดงความประสงค์เข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผน (ฟ.๑๙) 

1 
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6.1 ประเภทการยื่นคำขอ 

 1. คลิกเลือกเมนู ยื่นคำขอแสดงความประสงค์เข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผน (ฟ.๑๙) 

  
  รูปที่ 90 แสดงหน้าจอยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้

 

2. ระบบแสดงหน้าจอเลือกคดี จากนั้นให้คลิกเลือกคดีท่ีท่านต้องการยื่นคำขอรับชำระหนี้ดังรูป 

 
  รูปที่ 91 แสดงหน้าจอประเภทการยื่นคำขอ 

  

1 
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 3. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนสามารถยื่นหรือแก้ไขคำขอดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 92 แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนสามารถยื่นหรือแกไ้ขคำขอ 

 4. ระบบแสดงหน้าจอประเภทการยื่นคำขอ ให้เลือกประเภทการยื่น ระหว่าง ยื่นด้วยตนเอง หรือยื่นแทน

ผู้อื่น  

 
  รูปที่ 93 แสดงหน้าจอประเภทการยื่นคำขอ 

  

3 
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  - ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งดังรูป กรณีท่านเป็นเจ้าหนี้ในคดีด้วยให้คลิกปุ่ม ใช่ หากไม่ใช่ให้คลิก

ปุ่ม ไม่ใช่  

 

  รูปที่ 94 แสดงหน้าจอแจ้งเตือน 
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  - หากเป็นผู้จัดการมรดก ให้ติ๊กท่ี  Check Box  และกรอกเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ใด  

 
  รูปที่ 95 แสดงหน้าจอประเภทการยื่นคำขอ 

 

  - ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งดังรูป ว่าเป็นตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดหรือไม่ ถ้าใช่

ให้คลิกปุ่ม ใช่ หากไม่ใช่ให้คลิกปุ่ม ไม่ใช่  

 

  รูปที่ 96 แสดงหน้าจอแจ้งเตือน 
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 4. เมื่อระบุข้อมูลหน้าประเภทคำขอเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ถัดไป (Next)   

 
  รูปที่ 97 แสดงหน้าจอประเภทการยื่นคำขอ 

5. เมื่อบันทึกประเภทคำขอแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเจ้าหนี้/ผู้รับมอบ
อำนาจ 
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6.2 ข้อมูลเจ้าหนี้/ผู้รับมอบอำนาจ 

 หลังบันทึกประเภทคำขอแล้ว ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเจ้าหนี้/ผู้รับมอบ
อำนาจ ท่านสามารถดำเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเจ้าหนี้/ผู้รับมอบอำนาจว่าถูกต้องหรือไม่ 

 
  รูปที่ 98 แสดงหน้าจอรายละเอยีดข้อมูลเจ้าหนี/้ผูร้ับมอบอำนาจ 

1 
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 2. หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่ม แก้ไขข้อมูลที่เคยลงทะเบียน   

 
  รูปที่ 99 แสดงหน้าจอรายละเอยีดข้อมูลเจ้าหนี/้ผูร้ับมอบอำนาจ 
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 3. ระบบจะแสดงหน้าจอแก้ไขประวัติการลงทะเบียนสมาชิก (Member registration) แก้ไขข้อมูลในส่วน

ที่ต้องการ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ลงทะเบียน 

 
  รูปที่ 100 แสดงหน้าจอแก้ไขประวัติการลงทะเบียนสมาชิก (Member registration) 
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 4. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ถัดไป (NEXT) 

 
  รูปที่ 101 แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลเจ้าหนี้/ผู้รับมอบอำนาจ 

  เมื่อตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนี้/ ผู้รับมอบอำนาจเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการเลือกรายการ
ประเภทมูลหนี้ 
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6.3 ใบมอบอำนาจ 

 1. ระบบแสดงหน้าจอใบมอบอำนาจ ดังรูป ให้เพ่ิมข้อมูลผู้มอบอำนาจ โดยคลิกปุ่ม 

 
** ให้ระบุเฉพาะชื่อและข้อมูลของ เจ้าหนี้ ผู้มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เท่านั้น (Only specify of creditors) 

 
  รูปที่ 102 แสดงหน้าจอใบมอบอำนาจ 
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 2. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้มอบอำนาจให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 

 
  รูปที่ 103 แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลผู้มอบอำนาจ 
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  3. แนบไฟล์ใบมอบอำนาจ เลือกหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจ กรอกรายละเอียด คลิกรับทราบความ

รับผิดชอบของการเป็นผู้รับมอบอำนาจ  

4. แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 104 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลผูม้อบอำนาจ 

  4. ระบบแสดงข้อมูลผู้มอบอำนาจที่บันทึกขึ้นมา สามารถแก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลได้ จากนั้นคลิกปุ่ม 

ถัดไป 

 
  รูปที่ 105 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลผูม้อบอำนาจ 

  

4 

4 
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6.4 เลือกรายการประเภทมูลหนี ้

 1. ให้เลือกรายการประเภทมูลหนี้ โดยคลิก Check box  ตามประเภทมูลหนี้ที่ต้องการ (ท่านสามารถ
เลือกได้หลายรายการ) 

 2. ในส่วนนี้สามารถดูรายละเอียดมูลหนี้ได้โดยคลิกปุ่ม  

 
  รูปที่ 106 แสดงหน้าจอเลือกรายการประเภทมูลหนี ้

2 
1 
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 3. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดมูลหนี้ที่เรียกดูดังรูป คลิกปุ่ม ปิด เพ่ือปิดหน้าต่าง 

 

รูปที่ 107 แสดงหน้าจอรายละเอยีดมลูหนี ้

 4. เมื่อเลือกรายการประเภทมูลหนี้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป (NEXT) 

 
  รูปที่ 108 แสดงหน้าจอเลือกรายการประเภทมูลหนี ้
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6.5 ข้อมูลรายละเอียดมูลหนี้ 

1. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลแต่ละมูลหนี้ที่เลือกขึ้นมา สามารถกรอกข้อมูลแต่ละแท็บได้ตามต้องการ ดังรูป 

 
  รูปที่ 109 แสดงหน้าจอข้อมูลรายละเอยีดมลูหนี ้
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6.5.1 มูลหนีต้ามคำพิพากษา 
 1. คลิกแท็บ มูลหนี้ตามคำพิพากษา 

 
  รูปที่ 110 แสดงหน้าจอมูลหนีต้ามคำพิพากษา 

 

 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

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

1 
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  - เพ่ิมหลักฐานประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เพิ่มหลักฐาน จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดขึ้นมา 
กรอกชื่อหลักฐานประกอบหนี้ และแนบเอกสารประกอบหนี้ โดยคลิกปุม่ เลือกไฟล์ 
  - เพ่ิมข้อมูลประกัน โดยคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดขึ้นมา ให้กรอก
ทะเบียนเลขที่ เลือกประเภทเจ้าหนี้ เลือกประเภทหลักประกัน ระบรุาคาประมาณ (บาท) และระบุรายละเอียด 
 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกและเพิ่มมูลหนี้ประเภทเดิม หรือคลิกปุ่ม บันทึกและ
เพิ่มมูลหนี้ถัดไป 

 
  รูปที่ 111 แสดงหน้าจอมูลหนีต้ามคำพิพากษา 
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 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 112 แสดงหน้าต่างแจ้งเตอืนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้
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6.5.2 มูลหนี้หุ้นกู้ 
 1. คลิกแท็บ มูลหนี้หุ้นกู้ 

 
  รูปที่ 113 แสดงหน้าจอมูลหนี้หุน้กู ้

 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบุวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยสามารถคลิกดูรายละเอียดการผิดนัดได้ โดยคลิก  
  - กรอกชื่อหุ้นกู้ (ครั้งที่) 
  - กรอกหุ้นกู้ชุดที่ 
  - กรอกเลขที่ใบหุ้นกู้ 
  - กรอกผู้จัดจำหน่ายผู้ถือหุ้นกู้ 
  - กรอกผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หากมี) 
  - กรอกนายทะเบียนหุ้นกู้  

- ระบุวันครบกำหนด 

1 
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  - กรอกหมายเหตุ/รายละเอียด  

  - กรอกข้อมูลในตาราง ได้แก่ กรอกต้นเงินที่ค้างชำระ เลือกสกุลเงิน กรอกอัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละต่อปี ระบรุะยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่ ถึงวันที่ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ กรอกจำนวนดอกเบี้ย  

- เพ่ิมหลักฐานประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เพิ่มหลักฐาน จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดขึ้นมา 
กรอกชื่อหลักฐานประกอบหนี้ และแนบเอกสารประกอบหนี้ โดยคลิกปุ่ม เลือกไฟล์ 

 
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลหุ้นกู ้(ครั้งท่ี) และหุ้นกู้ชุดที่ ได้ที่ www.tgbondinfo.com 

 
 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกและเพิ่มมูลหนี้ประเภทเดิม หรือคลิกปุ่ม บันทึกและ
เพิ่มมูลหนี้ถัดไป 

  
  รูปที่ 114 แสดงหน้าจอมูลหนี้หุน้กู ้
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 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 115 แสดงหน้าต่างแจ้งเตอืนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้
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6.5.3 มูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 
 1. คลิกแท็บ มูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 

 
  รูปที่ 116 แสดงหน้าจอมูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 

 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบุวันที่วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย 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.) 
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  - กรอกหมายเลขบัตรโดยสาร 13 หลัก 
  - 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 117 แสดงหน้าจอมูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 
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 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 118 แสดงหน้าต่างแจ้งเตอืนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้
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6.5.4 มูลหนีค้่าซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการ 
 1. คลิกแท็บ มูลหนี้ค่าซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการ 

 
  รูปที่ 119 แสดงหน้าจอมูลหนี้คา่ซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการ 

 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบุวันที่ผิดนัดวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย 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 
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 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกและเพิ่มมูลหนี้ประเภทเดิม หรือคลิกปุ่ม บันทึกและ
เพิ่มมูลหนี้ถัดไป 

 
  รูปที่ 120 แสดงหน้าจอมูลหนี้คา่ซื้อสินค้าหรือจัดจ้างบริการ 

 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 121 แสดงหน้าต่างแจ้งเตอืนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้
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6.5.5 มูลหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อเครื่องบิน 
 1. คลิกแท็บ มูลหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเครื่องบิน 

  
  รูปที่ 122 แสดงหน้าจอมูลหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อเครื่องบิน 

  

1
1 
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 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบุวันที่ผิดนัด (วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย) 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 123 แสดงหน้าจอมูลหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อเครื่องบิน 
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 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 124 แสดงหน้าต่างแจ้งเตอืนยืนยันการบันทึกมลูหนี ้

 

 5. เมื่อยืนยันการบันทึกมูลหนี้เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะมาแสดงที่ตรวจสอบตารางรายละเอียดดังรูป 
สามารถแก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลได้ 

 
  รูปที่ 125 แสดงหน้าจอมูลหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 
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6.5.6 อ่ืนๆ 
 1. คลิกแท็บ อ่ืนๆ 

 
  รูปที่ 126 แสดงหน้าจออื่นๆ 

 2. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ ดังนี้ 
  - ระบบจะแสดงมูลหนี้ลำดับที่ 

  - ระบุวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย สามารถคลิกดูรายละเอียดการผิดนัดได้ โดยคลิก  
  - กรอกเลขที่สัญญา 
  - กรอกวันที่ทำสัญญา 
  - กรอกเลขที่ใบแจ้งค่าสินค้าหรือบริการ 
  - กรอกใบสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ 

1 
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  - 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 
 
 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกและเพิ่มมูลหนี้ประเภทเดิม หากต้องการเพ่ิมมูลหนี้
ประเภทเดิม 

 
  รูปที่ 127 แสดงหน้าจออื่นๆ 
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 4. เมื่อกรอกข้อมูลแต่ละแท็บเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะมาแสดงที่ตรวจสอบตารางรายละเอียด สามารถ
แก้ไขข้อมูล ดูรายละเอียด และลบข้อมูลแต่ละมูลหนี้ได้ตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป 

  
  รูปที่ 128 แสดงหน้าจออ่ืนๆ 
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 5. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกมูลหนี้ทั้งหมดดังรูป ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 
  รูปที่ 129 แสดงหน้าต่างแจ้งเตอืนยืนยันการบันทึกมลูหนี้ท้ังหมด 
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6.6 บันทกึดอกเบี้ยที่ขอรับภายหลังศาลมีคำสั่ง 

 1. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกดอกเบี้ยที่ขอรับภายหลังศาลมีคำสั่ง ในส่วนนี้สามารถเลือกได้ว่ามูลหนี้มี
ประกัน หรือไม่มีประกัน 
 2. หากมูลหนี้มีดอกเบี้ยที่เกิดหลังจากศาลมีคำสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ ให้เลือกพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา ระบุ
อัตราร้อยละ และเลือกระบุ แต่ละมูลหนี้ตามต้องการ 

3. จากนั้นคลิกปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล 

  
  รูปที่ 130 แสดงหน้าจอบันทึกดอกเบี้ยท่ีขอรับภายหลังศาลมีคำสัง่ 

  

1 

2 

3 



   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้สำหรับประชาชน   หน้าท่ี 111 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

6.7 ตรวจสอบข้อมูล 

 1. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

  
  รูปที่ 131 แสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูล 

1 
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 2. ระบบแสดงหน้าจอแจ้งเงื่อนไขและข้อกำหนด จากนั้นเลือกยินดีจะรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล เลือก
ยอมรับ หรือไม่ยอมรับ 

 3. จากนั้นคลิกปุ่ม ส่งคำขอ  

 
  รูปที่ 132 แสดงหน้าจอแจ้งเงื่อนไขและข้อกำหนด 

 4. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการบันทึกข้อมูลดังรูป ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม ตกลง 

  
  รูปที่ 133 แสดงหน้าต่างแจ้งเตอืนยืนยันการบันทึกข้อมูล 
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4. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะเป็นการจบกระบวนการทำงาน ระบบจะออกเลขรายที่ และท่าน
สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน และดูขั้นตอนการทำงานได้  

 
  รูปที่ 134 แสดงหน้าจอระบบยืน่คำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้

 

  



   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้สำหรับประชาชน   หน้าท่ี 114 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

บทที่ 7 ติดตามคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือก

ผู้ทำแผน (ฟ.๑๙) 
 เป็นเมนูสำหรับการติดตามคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน (ฟ.
๑๙) มีการเข้าใช้งาน ดังนี้ 
1. คลิกเมนู ติดตามคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน (ฟ.๑๙)  

 
  รูปที่ 135 แสดงหน้าจอระบบการยื่นคำขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลกูหนี้ เมนูคำขอ/ คำร้อง 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอติดตามคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน (ฟ.๑๙) 
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลโดยกรอกเงื่อนไขการค้นหาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา  

 
  รูปที่ 136 แสดงหน้าจอติดตามคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน (ฟ.๑๙) 

1 
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3. ระบบแสดงคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาเลือกผู้ทำแผน (ฟ.๑๙) ตามท่ีค้นหา 

สามารถคลิกปุ่ม ดำเนินการ  เพ่ือดำเนินการและบันทึกข้อมูลตามขั้นตอน 

 
  รูปที่ 137 แสดงหน้าจอติดตามคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน (ฟ.๑๙) 

 

4. เมื่อคลิกดำเนินการ ระบบแสดงหน้าจอประเภทการยื่นคำขอดังรูป 
 การกรอกและบันทึกข้อมูลในเมนู ติดตามคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณา
เลือกผู้ทำแผน (ฟ.๑๙) จะเหมือนกับการบันทึกในเมนู ยื่นคำขอแสดงความประสงค์เข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือก
ผู้ทำแผน (ฟ.๑๙)  
 ซึ่งท่านสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลได้จาก บทที่ 6 การยื่นคำขอแสดงความประสงค์เข้าประชุม
เจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผน (ฟ.๑๙) 

 
รูปที่ 138 แสดงหน้าจอประเภทการยื่นคำขอ (Type of application) 
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บทที่ 8 คำร้องอื่นๆ สำหรับผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน 
การใช้งานเมนูคำร้องอ่ืนๆ สำหรับผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

1. คลิกเมนู คำร้องอ่ืนๆ สำหรับผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน 

 
  รูปที่ 139 แสดงหน้าจอเมนูคำขอ/ คำร้อง 

2. ระบบแสดงหน้าจอคำร้องอ่ืนๆ สำหรับผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน กรณีต้องการค้นหาข้อมูลให้ระบุ

เงื่อนไขการค้นหาที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมูลตามที่ค้นหา 

 
 รูปที่ 140 แสดงหน้าจอคำร้องอื่นๆ สำหรับผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน 
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8.1 การเพิ่มคำร้องอื่นๆ 

 การเพ่ิมข้อมูลคำร้องอ่ืนๆ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
 รูปที่ 141 แสดงหน้าจอคำร้องอื่นๆ สำหรับผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน 

2. ระบบแสดงหน้าจอเลือกการทำงาน เลือกระหว่าง ทั่วไป หรือเฉพาะคดี 

3. คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 142 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลคำร้องอื่นๆ >> เลือกการทำงาน 

 
 * หมายเหตุ      - กรณีเลือก “ทั่วไป” ขั้นตอนต่อไปให้กรอกรายละเอียดคำร้อง (ทั่วไป) 
   - กรณีเลือก “เฉพาะคดี” ขั้นตอนต่อไปให้เลือกประเภทคำร้อง เลือกคดี (คดี) 
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8.1.1 รายละเอียดคำร้อง (ทั่วไป) 
 กรณีเลือกการทำงาน “ทั่วไป” ขั้นตอนต่อมาให้กรอกรายละเอียดคำร้อง (ทั่วไป) ดังนี้ 

1. กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ 
- เลือกมายืน่คำร้องในนามของ สามารถเลือกระหว่าง ผู้ทำแผน, ผู้บริหารแผน, ผู้รับมอบอำนาจ หรือ
บุคคลอื่น  
- ระบุรายละเอียดตามท่ีเลือกมายื่นคำร้องในนาม 
- แนบไฟล์เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน 
- เลือกวันที่ 
- เลือกประเภทคำร้อง สามารถเลือกระหว่าง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลผู้ทำแผน/ ผู้บริหารแผน หรือ
คำร้องทั่วไปอ่ืนๆ 

2. คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 143 แสดงหน้าจอรายละเอยีดคำร้อง (ทั่วไป) 
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3. ระบบจะแสดงรายการเป็นแถบสีเขียว ซึ่งหมายถึงบันทึกข้อมูลคำร้องอ่ืนๆ เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ

คลิกปุ่ม ขั้นตอนการทำงาน  เพ่ือแสดงขั้นตอนการทำงานได้ 

 
รูปที่ 144 แสดงหน้าจอรายละเอยีดคำร้อง (ทั่วไป) 

 

* หมายเหตุ กรณีอยู่ระหว่างการกรอกรายละเอียดคำร้องอ่ืนๆ ท่านสามารถแก้ไข/ กรอกข้อมูลโดยคลิกปุ่ม 
ดำเนินการ สามารถดูขั้นตอนการทำงานได้โดยคลิกปุ่ม ขั้นตอนการทำงาน และลบข้อมูลได้โดยคลิกปุ่ม ลบ 
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8.1.2 ประเภทคำร้อง เลือกคดี (คดี) 
 กรณีเลือกการทำงาน “เฉพาะคดี” ขั้นตอนต่อมาให้เลือกประเภทคำร้อง เลือกคดี (คดี) ดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกคดีฟ้ืนฟูที่เกี่ยวข้อง 

 
รูปที่ 145 แสดงหน้าจอประเภทคำร้อง เลือกคดี (คดี) 

2. ค้นหาคดีฟ้ืนฟู แล้วคลิกเลือก  ข้างหน้าคดีที่ต้องการ 

 
รูปที่ 146 แสดงหน้าจอเลือกคด ี
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3. คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 147 แสดงหน้าจอประเภทคำร้อง เลือกคดี (คดี) 

4. ขั้นตอนต่อมาให้เลือกผู้คำร้องอ่ืนๆ (คดี) เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 148 แสดงหน้าจอประเภทคำร้อง เลือกคดี (คดี) 

  

3 

4 



   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้สำหรับประชาชน   หน้าท่ี 122 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

4. ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการบันทึกรายละเอียดคำร้องอ่ืนๆ (คดี) ให้กรอกรายละเอียด และเลือกไฟล์แนบ 
จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูล  

  
รูปที่ 149 แสดงหน้าจอรายละเอยีดคำร้องอื่นๆ (คดี) 

 

5. ระบบจะแสดงรายการเป็นแถบสีเขียว ซึ่งหมายถึงบันทึกข้อมูลคำร้องอ่ืนๆ เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ

คลิกปุ่ม ขั้นตอนการทำงาน  เพ่ือแสดงขั้นตอนการทำงานได้ 

 
รูปที่ 150 แสดงหน้าจอรายละเอยีดคำร้อง (ทั่วไป) 
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บทที่ 9 รับเรื่องร้องเรียน 
การใช้งานเมนูรับเรื่องร้องเรียนสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

1. คลิกเมนู รับเรื่องร้องเรียน 

 
  รูปที่ 151 แสดงหน้าจอเมนูคำขอ/ คำร้อง 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายการรับเรื่องร้องเรียน กรณีต้องการค้นหาข้อมูลให้ระบุเงื่อนไขการค้นหาที่ต้องการ

แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมูลตามที่ค้นหา 

 
 รูปที่ 152 แสดงหน้าจอรับเรื่องรอ้งเรียน 
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9.1 การบันทึกรับเรื่องร้องเรียน 

การบันทึกรับเรื่องร้องเรียนมีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
 รูปที่ 153 แสดงหน้าจอรับเรื่องรอ้งเรียน 

2. ระบบแสดงหน้าจอเลือกการร้องเรียน เลือกระหว่าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ทำแผน/ผู้บริหารแผน 

3. คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 154 แสดงหน้าจอรับเรื่องร้องเรียน >> เลือกการร้องเรยีน 
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4. ระบบแสดงหน้าจอเลือกประเภทร้องเรียนดังรูป ให้คลิกท่ี Check box เพ่ือยอมรับเงื่อนไข จากนั้นเลือก

ประเภทร้องเรียนจาก List box 

5. เมื่อเลือกประเภทร้องเรียนเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ถัดไป 

6. ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการบันทึกข้อมูลผู้ร้องเรียนและเรื่องร้องเรียน 

 
รูปที่ 155 แสดงหน้าจอรับเรื่องร้องเรียน >> เลือกประเภทร้องเรียน 

 * หมายเหตุ เรื่องร้องเรียนที่บันทึกแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ ท่านสามารถกรอกข้อมูลโดยคลิกปุ่ม 
ดำเนินการ สามารถดูขั้นตอนการทำงานได้โดยคลิกปุ่ม ขั้นตอนการทำงาน และสามารถลบข้อมูลได้โดยคลิกปุ่ม 
ลบ 

 
รูปที่ 156 แสดงหน้าจอรับเรื่องร้องเรียน 
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9.2 การบันทึกข้อมูลผู้ร้องเรียนและเรื่องร้องเรียน 

การบันทึกข้อมูลผู้ร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนมีขั้นตอนดังนี้ 
1. กรณีอยู่หน้าหลักรับเรื่องร้องเรียน ท่านสามารถกรอกข้อมูลต่อไปโดยคลิกปุ่ม ดำเนินการ 

 
รูปที่ 157 แสดงหน้าจอรับเรื่องร้องเรียน 
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2. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลผู้ร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนดังรูป กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนโดยเฉพาะ
หัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ 

 
รูปที่ 158 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลผูร้้องเรียนและเรื่องร้องเรยีน 
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 - เลือกผู้ทำแผน/บริหารแผน โดยคลิกปุ่ม เลือก 

 
  รูปที่ 159 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลผูร้้องเรียนและเรื่องร้องเรียน 

 

- แสดงหน้าใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน จากนั้นให้เลือกผู้ทำแผน/บริหารแผน 

โดยคลิกปุ่ม  ตามประเภทใบอนุญาตที่ต้องการ 

 
  รูปที่ 160 แสดงหน้าจอใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน 
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- วันที่ร้องเรียน 

- กรอกเลขประจำตัวประชาชน 

- เลือกคำนำหน้า 

- กรอกชื่อ - นามสกุล 

- เลือกเพศ 

- กรอกอายุ 

- กรอกโทรศัพท์บ้าน 

- กรอกโทรศัพท์มือถือ 

- กรอก E-mail (หากส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานดำเนินการแล้วจะแจ้งให้ทราบทาง e-mail) 

- กรอกที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ 

- กรอกประเด็นที่ท่านต้องการร้องเรียน/แจ้งข้อเสนอแนะ (ขอได้โปรดแจ้งข้อมูลให้โดยละเอียด

ครบถ้วน ชัดเจน เพ่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริง/ประสานดำเนินการเพ่ือ

แก้ไขปัญหาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

- กรอกสถานที่/บริเวณท่ีเกิดเหตุหรือท่ีท่านพบเห็นเหตุการณ์ 

- กรอกจุดสังเกตหรือสถานที่ใกล้เคียงท่ีสำคัญ (โปรดระบุ หากท่านทราบข้อมูล) 

- กรอกสิ่งที่ต้องการให้กรมบังคับคดีดำเนินการ 

  - สามารถแนบเอกสารประกอบการร้องเรียน โดยคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล (สถานะการอัพโหลดได้
ทั้งหมด 100 MB.) 
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3. เมื่อกรอกข้อมูลผู้ร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกถัดไป 

 
รูปที่ 161 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลผูร้้องเรียนและเรื่องร้องเรยีน 

3 
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4. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลผู้ร้องเรียนและเรื่องร้องเรียน ให้กรอกข้อความที่จะส่งเมล แล้วคลิกปุ่ม 
บันทึกจบไฟล์  

 
รูปที่ 162 แสดงหน้าจอรายละเอยีดข้อมูลผู้ร้องเรียนและเรื่องร้องเรียน 

 

4 
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5. ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งยืนยันการบันทึกดังรูป คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูล  

  
รูปที่ 163 แสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล 

6. ระบบแสดงรายการรับเรื่องเป็นแถบสีเขียว ซึ่งหมายถึงจบกระบวนการบันทึกรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ท่าน
สามารถคลิกดูขั้นตอนการทำงานและลบรายการได้ 

 
รูปที่ 164 แสดงหน้าจอรับเรื่องร้องเรียน 

  

5 
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บทที่ 10 คำขอจดทะเบียน เพื่อขอรับใบอนุญาต 

10.1 การบันทึกคำขอจดทะเบียน เพื่อขอรับใบอนุญาต 

การบันทึกคำขอจดทะเบียน เพ่ือขอรับใบอนุญาตมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู คำขอจดทะเบียน เพื่อขอรับใบอนุญาต จากหน้าจอเมนูคำขอจด/ต่อทะเบียน 

 
  รูปที่ 165 แสดงหน้าจอเมนูคำขอจด/ต่อทะเบียน 

2. ระบบแสดงหน้าจอประเภทคำขอจดทะเบียนดังรูป ให้เลือกประเภท (ผู้ทำแผน/ผู้บริหารแผน) และเลือก

ประเภทการยื่น (ยื่นด้วยตนเอง/ยื่นแทนผู้อ่ืน) * กรณียื่นแทนผู้อื่นให้บันทึกใบมอบอำนาจขั้นตอนต่อไป 

3. คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 166 แสดงหน้าจอเลือกประเภทคำขอจดทะเบียน 

 * หมายเหตุ เมื่อบันทึกคำขอจดทะเบียนแล้ว รายการจะอยู่ที่เมนู ติดตามคำขอจด/ต่อทะเบียนเพ่ือขอรับใบอนุญาต 

e-License ท่านสามารถติดตามสถานะหรือดำเนินการต่อไปได ้  

1 

2 

3 
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10.2 บันทึกใบมอบอำนาจ 

กรณียื่นแทนผู้อ่ืนให้บันทึกใบมอบอำนาจซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ให้เพ่ิมข้อมูลรายละเอียดผู้มอบอำนาจ โดยคลิกปุ่ม เพิ่มผู้มอบอำนาจ  

 
  รูปที่ 167 แสดงหน้าจอบันทึกใบมอบอำนาจ 

  

1 
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2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลผู้มอบอำนาจ ให้กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มี
เครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 
 

  รูปที่ 168 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมลูผู้มอบอำนาจ 

2 
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3. ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดผู้มอบอำนาจที่เพ่ิมข้ึนมา ซึ่งสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ตามต้องการ 
4. เมื่อเพ่ิมใบมอบอำนาจเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก   
5. ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการบันทึกคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา) 

  
  รูปที่ 169 แสดงหน้าจอบันทึกใบมอบอำนาจ 

 

 * หมายเหตุ เมื่อบันทึกคำขอจดทะเบียนแล้ว รายการจะอยู่ที่เมนู ติดตามคำขอจด/ต่อทะเบียนเพ่ือขอรับใบอนุญาต 

e-License ท่านสามารถติดตามสถานะหรือดำเนินการต่อไปได ้  

3 
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10.3 การบันทึกคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน 

ตัวอย่างการบันทึกคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา) มีข้ันตอนดังนี้ 
1. กรณีอยู่ที่หน้าเมนูติดตามคำขอจด/ต่อทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต e-License ให้คลิกปุ่ม ดำเนินการ 

ตามรายการที่อยู่ในขั้นตอนคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา) ดังรูป 

 
  รูปที่ 170 แสดงหน้าจอติดตามคำขอจด/ต่อทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต e-License 

  

1 
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2. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา) ดังรูป ให้เพ่ิม
ประวัติการศึกษา (ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านการเงิน การบัญชี หรือด้านกฎหมาย), ประวัติการ
ทำงาน (ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สถานที่ติดต่อ บุคคลอ้างอิง โทรศัพท์ และประสบการณ์ในการ
ทํางาน) 

 
  รูปที่ 171 แสดงหน้าจอบันทึกคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บรหิารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา) 

 

2 
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3. เลือกประสบการณ์ในการทำงาน, เพ่ิมประวัติการอบรม, คณะทำงาน (ถ้ามี) และแนบไฟล์เอกสาร
ประกอบ 

 
  รูปที่ 172 แสดงหน้าจอบันทึกคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บรหิารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา) 

 

3 
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4. คลิกเลือกการรับรองคุณสมบัติ ระหว่าง ผู้ทำแผน ข้อ 13 หรือผู้บริหารแผน ข้อ 15 และเลือกเงื่อนไขวาง
หลักประกัน ระหว่าง วางทันที หรือวางภายหลัง 

5. เมื่อกรอกรายละเอียดคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา) เรียบร้อยแล้ว ให้
คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 173 แสดงหน้าจอบันทึกคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บรหิารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา) 

 
  

4 
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6. ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งว่าหลังจากบันทึกข้อมูลจะไม่สามารถแก้ไขได้ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือยืนยันการ
บันทึกและดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือ วางหลักประกัน 

 
  รูปที่ 174 แสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
7. ระบบแสดงหน้าต่างข้อมูลเงื่อนไขการวางหลักประกันทั่วไปดังรูป คลิกปุ่ม ตกลง  

 
  รูปที่ 175 แสดงหน้าต่างเงื่อนไขการวางหลักประกันท่ัวไป 
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10.4 การวางหลักประกัน 

การบันทึกวางหลักประกันมีข้ันตอนดังนี้ 
1. หลังจากบันทึกคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผนแล้ว หน้าถัดมาระบบจะแสดงหน้าจอบันทึก

วางหลักประกัน ให้เลือกวันที่นำส่งตัวจริง และเลือกช่องทางการวางหลักประกัน 

2. คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 176 แสดงหน้าจอบันทึกวางหลักประกัน 

 
 

1 
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3. ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งว่าหลังจากบันทึกข้อมูลจะไม่สามารถแก้ไขได้ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือยืนยันการ
บันทึก 

 
  รูปที่ 177 แสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล 

4. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปที่เจ้าหน้าที่ และจะแสดงสถานะ “รอนำส่งหลักฐาน
การวางหลักประกัน” 

  
รูปที่ 178 แสดงหน้าจอติดตามคำขอจด/ต่อทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต e-License   
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บทที่ 11 คำขอต่อทะเบียน เพื่อขอรับใบอนุญาต 

11.1 การบันทึกคำขอต่อทะเบียน เพื่อขอรับใบอนุญาต 

การบันทึกคำขอต่อทะเบียน เพ่ือขอรับใบอนุญาตมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู คำขอต่อทะเบียน เพื่อขอรับใบอนุญาต จากหน้าจอเมนูคำขอจด/ต่อทะเบียน 

 
  รูปที่ 179 แสดงหน้าจอเมนูคำขอจด/ต่อทะเบียน 

2. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกคำขอต่อใบอนุญาตดังรูป ให้เลือกประเภทการยื่น (ยื่นด้วยตนเอง/ยื่นแทนผู้อ่ืน) 

และเลือกผู้ทำแผน/ผู้บริหารแผน * กรณียื่นแทนผู้อื่นให้บันทึกใบมอบอำนาจขั้นตอนต่อไป 

3. เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 180 แสดงหน้าจอเลือกประเภทคำขอต่อทะเบียน 

 * หมายเหตุ เมื่อบันทึกคำขอต่อทะเบียนแล้ว รายการจะอยู่ที่เมนู ติดตามคำขอจด/ต่อทะเบียนเพ่ือขอรับใบอนุญาต 

e-License ท่านสามารถติดตามสถานะหรือดำเนินการต่อไปได ้  
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11.2 การบันทึกคำขอต่อทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน 

ตัวอย่างการบันทึกคำขอต่อทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา) มีข้ันตอนดังนี้ 
1. กรณีอยู่ที่หน้าเมนูติดตามคำขอจด/ต่อทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต e-License ให้คลิกปุ่ม ดำเนินการ 

ตามรายการที่อยู่ในขั้นตอนคำขอต่อทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา) ดังรูป 

 
  รูปที่ 181 แสดงหน้าจอติดตามคำขอจด/ต่อทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต e-License 

  

1 



   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้สำหรับประชาชน   หน้าท่ี 146 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

2. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกคำขอต่อทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา) ดังรูป ให้เพ่ิม
ประวัติการศึกษา (ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านการเงิน การบัญชี หรือด้านกฎหมาย), ประวัติการ
ทำงาน (ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สถานที่ติดต่อ บุคคลอ้างอิง โทรศัพท์ และประสบการณ์ในการ
ทํางาน) 

 
  รูปที่ 182 แสดงหน้าจอบันทึกคำขอต่อทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บรหิารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา) 
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3. เพ่ิมประวัติการอบรม, คณะทำงาน (ถ้ามี) แนบไฟล์เอกสารประกอบ และกรอกรายละเอียดผลงานที่
เห็นสมควรรายงาน 

 
  รูปที่ 183 แสดงหน้าจอบันทึกคำขอต่อทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บรหิารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา) 
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4. คลิกเลือกการรับรองคุณสมบัติ ระหว่าง ผู้ทำแผน ข้อ 13 หรือผู้บริหารแผน ข้อ 15 และเลือกเงื่อนไขวาง
หลักประกัน ระหว่าง วางทันที หรือวางภายหลัง 

5. เมื่อกรอกรายละเอียดคำขอต่อทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา) เรียบร้อยแล้ว ให้
คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 184 แสดงหน้าจอบันทึกคำขอต่อทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/บรหิารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา) 

6. ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งว่าหลังจากบันทึกข้อมูลจะไม่สามารถแก้ไขได้ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือยืนยันการ
บันทึกและดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือ วางหลักประกัน 

 
  รูปที่ 185 แสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล 
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11.3 ข้อมูลหลักประกันเดิม 

1. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลหลักประกันเดิม ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม ดำเนินการ 

 
  รูปที่ 186 แสดงหน้าจอบันทึกวางหลักประกัน 
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2. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปที่เจ้าหน้าที่ และจะแสดงสถานะของคำขอต่อทะเบียน
ฯ ว่า “รอเจ้าหน้าที่ฟ้ืนฟูตรวจสอบข้อมูล” 

  
รูปที่ 187 แสดงหน้าจอติดตามคำขอจด/ต่อทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต e-License   



   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้สำหรับประชาชน   หน้าท่ี 151 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

บทที่ 12 ติดตามคำขอเพื่อขอรับใบอนุญาต e-License 
 เมื่อบันทึกคำขอจดทะเบียนแล้ว รายการจะอยู่ที่เมนู ติดตามคำขอจด/ต่อทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต 
e-License ท่านสามารถติดตามสถานะหรือดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 

1. คลิกเมนู ติดตามคำขอเพื่อขอรับใบอนุญาต e-License จากหน้าจอเมนูคำขอจด/ต่อทะเบียน 

 
  รูปที่ 188 แสดงหน้าจอเมนูคำขอจด/ต่อทะเบียน 

2. ระบบแสดงหน้าจอติดตามคำขอเพ่ือขอรับใบอนุญาต e-License หากต้องการค้นหาข้อมูลให้ระบุเงื่อนไข

การค้นหาตามต้องการ เช่น เลือกประเภทคำขอ, ประเภทใบอนุญาต, ประเภทบุคคล, ชื่อบริษัท/ บุคคล, 

เลขที่คำขอ, สถานะคำขอ หรือวันที่ประชุม จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา  

3. ระบบแสดงข้อมูลคำขอจด/ต่อทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต e-License ตามท่ีค้นหา  

 
  รูปที่ 189 แสดงหน้าจอติดตามคำขอเพื่อขอรับใบอนุญาต e-License  
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12.1 การพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน 

ท่านสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. ค้นหาข้อมูลคำขอจดที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม พิมพ์ใบ Bill Payment   

  
  รูปที่ 190 แสดงหน้าจอติดตามคำขอเพื่อขอรับใบอนุญาต e-License  

2. ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินในรูปแบบไฟล์ PDF ดังรูป ท่านสามารถสั่งพิมพ์และ

ดำเนินการชำระเงินต่อไป 

 
  รูปที่ 191 แสดงหน้าจอพิมพใ์บแจ้งการชำระเงิน  
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12.2 การพิมพ์ใบอนุญาต e-License 

กรณีคำขอของท่านผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว สามารถสั่งพิมพ์ใบอนุญาตดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. ค้นหาข้อมูลคำขอจดที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม พิมพ์ใบอนุญาต   

 
  รูปที่ 192 แสดงหน้าจอติดตามคำขอเพื่อขอรับใบอนุญาต e-License  

2. ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์ใบอนุญาต e-License ในรูปแบบไฟล์ PDF ดังรูป 

 
  รูปที่ 193 แสดงหน้าจอพิมพใ์บอนุญาต e-License  
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12.3 การเรียกดูขั้นตอนการทำงาน 

การเรียกดูขั้นตอนการทำงานมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ค้นหาข้อมูลคำขอจดที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ขั้นตอนการทำงาน   

 
  รูปที่ 194 แสดงหน้าจอติดตามคำขอเพื่อขอรับใบอนุญาต e-License  

2. ระบบแสดงหน้าจอขั้นตอนการทำงานดังรูป 

 
  รูปที่ 195 แสดงหน้าจอข้ันตอนการทำงาน  
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บทที่ 13. ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ทำแผน/ ผู้บริหาร 
 1. คลิกเมนู ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ทำแผน/ ผู้บริหาร 

  
  รูปที่ 196 แสดงหน้าจอผลการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ทำแผน/ ผู้บริหาร 

 

 2. แสดงหน้าจอผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ทำแผน/ ผู้บริหาร สามารถค้นหาข้อมูล โดยระบุเงื่อนไขที่

ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา  

3. ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา ในส่วนนี้สามารถดูผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ทำแผน/ 

ผู้บริหาร โดยคลิกปุ่ม ประวัติ 

   
  รูปที่ 197 แสดงหน้าจอผลการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ทำแผน/ ผู้บริหาร 
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4. ระบบแสดงหน้าจอประวัติบุคคลธรรมดา ในแท็บข้อมูลหลักข้ึนมา ในส่วนนี้ท่านสามารถคลิกแท็บ

ข้อมูลแต่ละแท็บเพ่ือดูรายละเอียดของข้อมูลได้ดังรูป 

  
  รูปที่ 198 แสดงหน้าจอประวัตบิุคคลธรรมดา 
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บทที่ 13 คำขอวางหลักประกัน 

13.1 บันทึกคำร้องขอวางหลักประกัน (เฉพาะคดี) 

การบันทึกคำขอวางหลักประกัน (เฉพาะคด)ี มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกเมนู คำขอวางหลักประกัน จากหน้าจอเมนูหลักประกัน  

 
  รูปที่ 199 แสดงหน้าจอเมนูหลักประกัน 

 2. ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกคำร้องขอวางหลักประกัน (เฉพาะคดี) ดังรูป กรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วน 

  
  รูปที่ 200 แสดงหน้าจอบันทึกคำร้องขอวางหลักประกัน (เฉพาะคดี)  
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 - คลิกปุ่ม เลือกผู้ทำแผน/บริหารแผน เพ่ือค้นหาและเลือกใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน 

  
  รูปที่ 201 แสดงหน้าจอบันทึกคำร้องขอวางหลักประกัน (เฉพาะคดี) 

   - ค้นหาใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน แล้วคลิกปุ่ม  เพ่ือเลือก 

 
  รูปที่ 202 แสดงหน้าจอเลือกใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

  - ระบบจะดึงข้อมูลใบอนุญาตตามท่ีเลือกผู้ทำแผน/ผู้บริหารแผนขึ้นมา 

 - คลิกเลือกคดี โดยคลิกปุ่ม เลือกคดี 

  
  รูปที่ 203 แสดงหน้าจอบันทึกคำร้องขอวางหลักประกัน (เฉพาะคดี) 

- ระบบจะแสดงข้อมูลคดีฟ้ืนฟูดังรูป ให้ค้นหาและเลือกคดีได้โดยคลิกปุ่ม  ตามคดีที่

ต้องการ 

  
  รูปที่ 204 แสดงหน้าจอเลือกคดฟีื้นฟ ู
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 3. เมื่อเลือกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

  
  รูปที่ 205 แสดงหน้าจอบันทึกคำร้องขอวางหลักประกัน (เฉพาะคดี) 

  

3 



   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้สำหรับประชาชน   หน้าท่ี 161 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

4. ระบบแสดงหน้าแจ้งเตือนเงื่อนไขการวางหลักประกันเฉพาะคดี ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

  
  รูปที่ 206 แสดงหน้าแจ้งเตือนเงือ่นไขการวางหลักประกันเฉพาะคดี 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

  5. ระบบแสดงหน้าจอเลือกประเภทหลักประกันที่ต้องการวาง ให้เลือกวันที่นำส่งตัวจริง และเลือกการวาง

หลักประกัน โดยสามารถวางได้ 5 ประเภทดังนี้ 

  - กรณเีลือกวางด้วย เงินสด ให้ระบุจำนวนเงินสด 

 
  รูปที่ 207 แสดงหน้าจอวางหลักประกันเฉพาะคดี กรณีเลือกวางดว้ยเงินสด 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 6. กรณเีลือก โอนเงิน ให้เลือกใบแจ้งยอดชำระเงิน (Bill Payment) หรือเครดิต/เดบิต (Debit/credit 
card) แล้วกรอกจำนวน 

 
  รูปที่ 208 แสดงหน้าจอวางหลักประกันเฉพาะคดี กรณีเลือกโอนเงนิ 

 7. กรณเีลือก แคชเชียร์เช็ค ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
  รูปที่ 209 แสดงหน้าจอวางหลักประกันเฉพาะคดี กรณีเลือกแคชเชียร์เช็ค 

  - กรอกรายละเอียดเช็คให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 210 แสดงหน้าจอเพิ่มรายละเอียดเช็ค 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 8. กรณเีลือก หนังสือค้ำประกันของธนาคาร/บริษัทเงินทุนที่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

  
  รูปที่ 211 แสดงหน้าจอวางหลักประกันเฉพาะคดี กรณีเลือกหนังสอืค้ำประกันของธนาคารฯ 

  - กรอกรายละเอียดหนังสือค้ำประกันลงไปแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 212 แสดงหน้าจอเพิ่มรายละเอียดหนังสือค้ำประกัน 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 9. กรณเีลือก หนังสือประกันที่คณะกรรมการอนุญาต ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

  
รูปที่ 213 แสดงหน้าจอวางหลักประกันเฉพาะคดี กรณีเลือกหนังสือประกันท่ีคณะกรรมการอนญุาต 

  - กรอกรายละเอียดหนังสือหลักประกันอ่ืนลงไปแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

  
  รูปที่ 214 แสดงหน้าจอเพิ่มรายละเอียดหนังสือหลักประกันอื่น 

 

 

 

 

  

 9 



   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้สำหรับประชาชน   หน้าท่ี 166 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

  10. เมื่อกรอกข้อมูลการวางหลักประกันเฉพาะคดีเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก 

  
  รูปที่ 215 แสดงหน้าจอเลือกประเภทหลักประกันทีต่้องการวาง 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

  11. ท่านบันทึกวางหลักประกันเฉพาะคดีเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะอยู่ที่เมนู ติดตามสถานะการวาง

หลักประกัน ซึ่งท่านสามารถค้นหาข้อมูลคำขอ, ดำเนินการคำขอกรณีอยู่ระหว่างการกรอกข้อมูล และติดตาม

สถานะการวางหลักประกันของท่าน 

  
  รูปที่ 216 แสดงหน้าจอติดตามสถานะการวางหลักประกัน 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

บทที่ 14 ติดตามสถานะการวางหลักประกัน 
 เมื่อบันทึกคำขอวางหลักประกันแล้ว รายการจะอยู่ที่เมนู ติดตามสถานะการวางหลักประกัน ท่าน
สามารถติดตามสถานะหรือดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 

1. คลิกเมนู ติดตามสถานะการวางหลักประกัน จากหน้าจอเมนูหลักประกัน 

 
  รูปที่ 217 แสดงหน้าจอเมนูหลักประกัน 

2. ระบบแสดงหน้าจอติดตามสถานะการวางหลักประกัน หากต้องการค้นหาข้อมูลให้ระบุเงื่อนไขการค้นหา

ตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา  

3. ระบบแสดงข้อมูลหลักประกันตามท่ีค้นหาดังรูป 

 
  รูปที่ 218 แสดงหน้าจอติดตามสถานะการวางหลักประกัน 

2 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

บทที่ 15 คำขอคืนหลักประกัน 

15.1 บันทึกคำขอคืนหลักประกัน 

15.1.1 คำขอคืนหลักประกัน (เฉพาะคดี) 
 การบันทึกคำขอคืนหลักประกัน (เฉพาะคดี) มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. คลิกเมนู คำขอคืนหลักประกัน จากหน้าจอเมนูหลักประกัน  

 
  รูปที่ 219 แสดงหน้าจอเมนูหลักประกัน 

 
 2. ระบบแสดงหน้าจอเลือกประเภทหลักประกันดังรูป ให้เลือกประเภทหลักประกัน ระหว่าง ทั่วไป หรือ

เฉพาะคดี กรณีนี้เลือก “เฉพาะคดี” 

 3. คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 220 แสดงหน้าจอเลือกประเภทหลักประกัน 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 * หมายเหตุ เมื่อท่านบันทึกคำขอคืนหลักประกันแล้ว ข้อมูลจะอยู่ที่เมนู ติดตามสถานะคืนหลักประกัน 

ท่านสามารถติดตามสถานะและดำเนินการตามข้ันตอนได้ 

 
รูปที่ 221 แสดงหน้าจอเมนูหลักประกัน 

 

 4. ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกผู้ทำแผน/บริหารแผน (เฉพาะคดี) ดังรูป กรอกรายละเอียดลงไปให้
ครบถ้วน 
  - คลิกปุ่ม ผู้ทำแผน/หรือผู้บริหารแผน  

 
  รูปที่ 222 แสดงหน้าจอเลือกผู้ทำแผน/บริหารแผน (เฉพาะคดี)   
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

   - ค้นหาใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน แล้วคลิกปุ่ม  เพ่ือเลือก 

 
  รูปที่ 223 แสดงหน้าจอเลือกใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน 

 5. ระบบจะดึงข้อมูลรายการคดีขึ้นมาแสดง ให้คลิกปุ่ม คืนหลักประกัน 

 
  รูปที่ 224 แสดงหน้าจอเลือกผู้ทำแผน/บริหารแผน (เฉพาะคดี) 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 6. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกคำขอคืนหลักประกัน (เฉพาะคดี) จากนั้นให้คลิกปุ่ม คืนหลักประกัน ในคดีที่

เคยวาง 

 
  รูปที่ 225 แสดงหน้าจอบันทึกคำขอคืนหลักประกัน (เฉพาะคดี) 

 7. ระบบแสดงหน้าแจ้งเตือนหลังจากบันทึกจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ จากนั้นคลิกปุ่ม ตกลง 

 

  รูปที่ 226 แสดงหน้าแจ้งเตือนหลังจากบันทึกจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

8. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกคำขอคืนหลักประกัน (เฉพาะคดี) กรอกเหตุผลในการขอคืนหลักประกัน คลิก

เลือกหลักประกันที่เคยวาง และแนบไฟล์ใบเสร็จต้นฉบับ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

  
  รูปที่ 227 แสดงหน้าจอบันทึกคำขอคืนหลักประกัน (เฉพาะคดี) 
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

  8. ท่านบันทึกคำขอคืนหลักประกันเฉพาะคดีเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะอยู่ที่เมนู ติดตามสถานะคืน

หลักประกัน ซึ่งท่านสามารถค้นหาข้อมูลคำขอ, ดำเนินการคำขอกรณีอยู่ระหว่างการกรอกข้อมูล และติดตาม

สถานะคืนหลักประกันของท่าน 

  - ปุ่ม  ขั้นตอนการทำงาน สำหรับคลิกดูขั้นตอนการทำงาน 

  - ปุ่ม  ดำเนินการ กรณีคำขออยู่ระหว่างดำเนินการ/กรอกข้อมูล 

  - ปุ่ม  ลบ สามารถลบคำขอได้กรณีคำขออยู่ระหว่างดำเนินการ/กรอกข้อมูล 

  - ปุ่ม  ใบจ่ายเงินคืนเช็ค สำหรับพิมพ์ใบจ่ายเงินคืนเช็ค กรณีคำขอผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

  - ปุ่ม  ใบจ่ายเงินคืนหนังสือสัญญาค้ำประกัน สำหรับพิมพ์ใบจ่ายเงินคืนหนังสือสัญญาค้ำประกัน 

คำขอผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

 
  รูปที่ 228 แสดงหน้าจอติดตามสถานะคืนหลักประกัน 
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15.1.2 คำขอคืนหลักประกัน (ทั่วไป) 
 การบันทึกคำขอคืนหลักประกัน (ท่ัวไป) มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกเมนู คำขอคืนหลักประกัน จากหน้าจอเมนูหลักประกัน  

 
  รูปที่ 229 แสดงหน้าจอเมนูหลักประกัน 

 
 2. ระบบแสดงหน้าจอเลือกประเภทหลักประกันดังรูป ให้เลือกประเภทหลักประกัน ระหว่าง ทั่วไป หรือ

เฉพาะคดี กรณีนี้เลือก “ทั่วไป” 

 3. คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 230 แสดงหน้าจอเลือกประเภทหลักประกัน 
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 * หมายเหตุ เมื่อท่านบันทึกคำขอคืนหลักประกันแล้ว ข้อมูลจะอยู่ที่เมนู ติดตามสถานะคืนหลักประกัน 

ท่านสามารถติดตามสถานะและดำเนินการตามข้ันตอนได้ 

 
รูปที่ 231 แสดงหน้าจอเมนูหลักประกัน 

 

 4. ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกหลักประกัน (ทั่วไป) ดังรูป ให้คลิกปุ่ม ดำเนินการ 

 
  รูปที่ 232 แสดงหน้าจอเลือกหลกัประกัน (ทั่วไป)   
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 5. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกคำขอคืนหลักประกัน (ทั่วไป) ให้กรอกเหตุผลในการขอคืนหลักประกัน 

 6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 233 แสดงหน้าจอบันทึกคำขอคืนหลักประกัน (ทั่วไป) 
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  7. ท่านบันทึกคำขอคืนหลักประกันทั่วไปเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะอยู่ที่เมนู ติดตามสถานะคืนหลักประกัน 

ซึ่งท่านสามารถค้นหาข้อมูลคำขอ, ดำเนินการคำขอกรณีอยู่ระหว่างการกรอกข้อมูล และติดตามสถานะคืน

หลักประกันของท่าน 

  - ปุ่ม  ขั้นตอนการทำงาน สำหรับคลิกดูขั้นตอนการทำงาน 

  - ปุ่ม  ดำเนินการ กรณีคำขออยู่ระหว่างดำเนินการ/กรอกข้อมูล 

  - ปุ่ม  ลบ สามารถลบคำขอได้กรณีคำขออยู่ระหว่างดำเนินการ/กรอกข้อมูล 

  - ปุ่ม  ใบจ่ายเงินคืนเช็ค สำหรับพิมพ์ใบจ่ายเงินคืนเช็ค กรณีคำขอผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

  - ปุ่ม  ใบจ่ายเงินคืนหนังสือสัญญาค้ำประกัน สำหรับพิมพ์ใบจ่ายเงินคืนหนังสือสัญญาค้ำประกัน 

คำขอผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

 
  รูปที่ 234 แสดงหน้าจอติดตามสถานะคืนหลักประกัน 
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15.2 การลบข้อมูลคำขอคืนหลักประกัน 

การลบข้อมูล สามารถลบคำขอได้กรณีคำขออยู่ระหว่างดำเนินการ/กรอกข้อมูลซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
1. คลิกปุ่ม ลบ   

 

  รูปที่ 235 แสดงหน้าจอติดตามสถานะคืนหลักประกัน 

2. ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการลบรายการดังรูป ให้คลิกปุ่ม ยืนยันการลบ เพ่ือลบข้อมูล หากต้องการ

ยกเลิกการลบให้คลิกปุ่ม ยกเลิก  

 

  รูปที่ 236 แสดงหน้าต่างยืนยันการลบรายการ 
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15.3 การเรียกดูขั้นตอนการทำงาน 

การเรียกดูขั้นตอนการทำงานมีข้ันตอนดังนี้ 
1. เข้าเมนูติดตามสถานะคืนหลักประกัน จากนั้นค้นหาข้อมูลคำขอที่ต้องการ  

2. คลิกปุ่ม ขั้นตอนการทำงาน   

 
  รูปที่ 237 แสดงหน้าจอติดตามสถานะคืนหลักประกัน 

3. ระบบแสดงหน้าจอขั้นตอนการทำงานดังรูป 

 
  รูปที่ 238 แสดงหน้าจอข้ันตอนการทำงาน  
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15.4 การพิมพ์ใบจ่ายเงินคืน 

การพิมพ์ใบจ่ายเงินคืน กรณีคำขอผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วมีข้ันตอนดังนี้ 
1. เข้าเมนูติดตามสถานะคืนหลักประกัน จากนั้นค้นหาข้อมูลคำขอแล้วคลิกปุ่ม  ใบจ่ายเงินคืนเช็ค 

กรณีเป็นการคืนเงินเช็ค 

 
  รูปที่ 239 แสดงหน้าจอติดตามสถานะคืนหลักประกัน 

2. ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์ใบจ่ายเงินคืนเช็คในรูปแบบไฟล์ PDF ดังรูป  

 
  รูปที่ 240 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบจ่ายเงินคืนเช็คในรูปแบบไฟล์ PDF 

2 
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บทที่ 16 คำขอเปลี่ยนหลักประกัน 

16.1 บันทึกคำขอเปลี่ยนหลักประกัน 

16.1.1 คำขอเปลี่ยนหลักประกัน (เฉพาะคดี) 
 การบันทึกคำขอเปลี่ยนหลักประกัน (เฉพาะคดี) มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. คลิกเมนู คำขอเปลี่ยนหลักประกัน จากหน้าจอเมนูหลักประกัน  

 
  รูปที่ 241 แสดงหน้าจอเมนูหลักประกัน 

 
 2. ระบบแสดงหน้าจอเลือกประเภทหลักประกันดังรูป ให้เลือกประเภทหลักประกัน ระหว่าง ทั่วไป หรือ

เฉพาะคดี กรณีนี้เลือก “เฉพาะคดี” 

 3. คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 242 แสดงหน้าจอเลือกประเภทหลักประกัน 
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 * หมายเหตุ เมื่อท่านบันทึกคำขอเปลี่ยนหลักประกันแล้ว ข้อมูลจะอยู่ที่เมนู ติดตามสถานะเปลี่ยน

หลักประกัน ท่านสามารถติดตามสถานะและดำเนินการตามข้ันตอนได้ 

 
รูปที่ 243 แสดงหน้าจอเมนูหลักประกัน 

 

 4. ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกเง่ือนไขการเปลี่ยนหลักประกัน (เฉพาะคดี) ดังรูป ให้เลือกเง่ือนไขการ
เปลี่ยนหลักประกัน ระหว่าง เปลี่ยนทั้งหมด หรือเปลี่ยนบางส่วน 
 5. คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 244 แสดงหน้าจอเลือกเงื่อนไขการเปลี่ยนหลักประกัน (เฉพาะคดี)  
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  6. ระบบแสดงหน้าจอผู้ทำแผน/บริหารแผน (เฉพาะคดี) ให้คลิกปุ่ม  

 
  รูปที่ 245 แสดงหน้าจอเลือกผู้ทำแผน/บริหารแผน (เฉพาะคดี) 

   - ค้นหาใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน แล้วคลิกปุ่ม  เพ่ือเลือก 

 
  รูปที่ 246 แสดงหน้าจอเลือกใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน 
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  - ระบบจะดึงข้อมูลใบอนุญาตตามท่ีเลือกผู้ทำแผน/ผู้บริหารแผนขึ้นมา 

  - คลิกเลือกคดี โดยคลิกปุ่ม เลือกคดี 

 
  รูปที่ 247 แสดงหน้าจอเลือกผู้ทำแผน/บริหารแผน (เฉพาะคดี) 

- ระบบแสดงข้อมูลคดีฟ้ืนฟูดังรูป ให้ค้นหาและเลือกคดีได้โดยคลิกปุ่ม   

  
  รูปที่ 248 แสดงหน้าจอเลือกคดฟีื้นฟ ู
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 7. เมื่อเลือกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 249 แสดงหน้าจอเลือกผู้ทำแผน/บริหารแผน (เฉพาะคดี) 

8. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกคำขอเปลี่ยนหลักประกัน (เฉพาะคดี) ดังรูป 

 
  รูปที่ 250 แสดงหน้าจอบันทึกคำขอเปลี่ยนหลักประกัน (เฉพาะคดี) 
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9. คลิกเลือกหลักประกันที่เคยวาง จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 251 แสดงหน้าจอบันทึกคำขอเปลี่ยนหลักประกัน (เฉพาะคดี) 
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10. ระบบแสดงหลักประกันที่เลือก คลิกเลือกรายการหลักประกัน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 252 แสดงหน้าจอบันทึกคำขอเปลี่ยนหลักประกัน (เฉพาะคดี) 
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 11. ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกประเภทหลักประกันที่จะวาง (บางส่วน) ดังรูป ให้กรอกเหตุผลในการขอ
เปลี่ยน และกรอกข้อมูลในส่วนของหลักประกันที่จะวางใหม่ 
 12. คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 253 แสดงหน้าจอเลือกประเภทหลักประกันที่จะวาง (บางสว่น) 
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 13. ระบบจะแสดงหน้าจอสถานะการชำระเงิน Bill Payment ให้ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินโดยคลิก

ที่ลิงก์  เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 
 * โปรดดำเนินการชำระเงินโอนตามยอดที่แจ้ง* 

 
  รูปที่ 254 แสดงหน้าจอสถานะการชำระเงิน Bill Payment 
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 - ตัวอย่างการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (Pay In Slip) แสดงหน้าจอดังรูป 

 
  รูปที่ 255 แสดงหน้าจอการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (Pay In Slip) 
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  14. ท่านบันทึกคำขอเปลี่ยนหลักประกันเฉพาะคดีเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะอยู่ที่เมนู ติดตามสถานะเปลี่ยน

หลักประกัน ซึ่งท่านสามารถค้นหาข้อมูลคำขอ, ดำเนินการคำขอกรณีอยู่ระหว่างการกรอกข้อมูล และติดตาม

สถานะเปลี่ยนหลักประกันของท่าน 

  - ปุ่ม  ขั้นตอนการทำงาน สำหรับคลิกดูขั้นตอนการทำงาน 

  - ปุ่ม  ดำเนินการ กรณีคำขออยู่ระหว่างดำเนินการ/กรอกข้อมูล 

  - ปุ่ม  ส่งอีเมล์เพิ่มเติม สำหรับส่งอีเมล์เพ่ิมเติม 

 
  รูปที่ 256 แสดงหน้าจอติดตามสถานะเปลี่ยนหลักประกัน 
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16.1.2 คำขอเปลี่ยนหลักประกัน (ทั่วไป) 
 การบันทึกคำขอเปลี่ยนหลักประกัน (ท่ัวไป) มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกเมนู คำขอเปลี่ยนหลักประกัน จากหน้าจอเมนูหลักประกัน  

 
  รูปที่ 257 แสดงหน้าจอเมนูหลักประกัน 

 
 2. ระบบแสดงหน้าจอเลือกประเภทหลักประกันดังรูป ให้เลือกประเภทหลักประกัน ระหว่าง ทั่วไป หรือ

เฉพาะคดี กรณีนี้เลือก “ทั่วไป” 

 3. คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 258 แสดงหน้าจอเลือกประเภทหลักประกัน 
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 * หมายเหตุ เมื่อท่านบันทึกคำขอเปลี่ยนหลักประกันแล้ว ข้อมูลจะอยู่ที่เมนู ติดตามสถานะเปลี่ยน

หลักประกัน ท่านสามารถติดตามสถานะและดำเนินการตามข้ันตอนได้ 

 
รูปที่ 259 แสดงหน้าจอเมนูหลักประกัน 

 

 4. ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกผู้ทำแผน/บริหารแผน (ท่ัวไป) ดังรูป ให้คลิกปุ่ม เลือกผู้ทำแผน/ ผู้บริหาร

แผน  

 
  รูปที่ 260 แสดงหน้าจอเลือกผู้ทำแผน/บริหารแผน (ท่ัวไป) 
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 5. ระบบจะแสดงหน้าจอใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผนดังรูป ให้ค้นหาแล้วคลิกปุ่ม  เพ่ือเลือก
รายชื่อผู้ทำแผน/ ผู้บริหารแผน  

 
รูปที่ 261 แสดงหน้าจอเลือกใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน/บรหิารแผน 

 6. เมื่อเลือกรายชื่อผู้ทำแผน/ ผู้บริหารแผนเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 262 แสดงหน้าจอเลือกผู้ทำแผน/บริหารแผน (ท่ัวไป) 

  

5 

6 



   คู่มือการใช้งานระบบการยื่นคำขอในคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ้สำหรับประชาชน   หน้าท่ี 196 
 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 7. ขั้นตอนต่อมาให้เลือกหลักประกัน (ทั่วไป) ที่ต้องการเปลี่ยน โดยคลิกปุ่ม เปลี่ยนหลักประกัน  

 
  รูปที่ 263 แสดงหน้าจอเลือกหลกัประกัน (ทั่วไป) 

 8. ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการวางหลักประกันทั่วไปดังรูป คลิกปุ่ม ตกลง  

 
  รูปที่ 264 แสดงหน้าจอเงื่อนไขการวางหลักประกันท่ัวไป 
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 9. ระบบแสดงหน้าจอเลือกประเภทหลักประกันที่จะวางดังรูป ให้กรอกเหตุผลในการเปลี่ยนหลักประกัน 

และกรอกข้อมูลในส่วนของหลักประกันที่จะขอเปลี่ยน 

 10. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 265 แสดงหน้าจอบันทึกคำขอเปลี่ยนหลักประกัน (ทั่วไป) 
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  11. ท่านบันทึกคำขอเปลี่ยนหลักประกันทั่วไปเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะอยู่ที่เมนู ติดตามสถานะเปลี่ยน

หลักประกัน ซึ่งท่านสามารถค้นหาข้อมูลคำขอ, ดำเนินการคำขอกรณีอยู่ระหว่างการกรอกข้อมูล และติดตาม

สถานะเปลี่ยนหลักประกันของท่าน 

  - ปุ่ม  ขั้นตอนการทำงาน สำหรับคลิกดูขั้นตอนการทำงาน 

  - ปุ่ม  ดำเนินการ กรณีคำขออยู่ระหว่างดำเนินการ/กรอกข้อมูล 

  - ปุ่ม  ส่งอีเมล์เพิ่มเติม สำหรับส่งอีเมล์เพ่ิมเติม 

 
  รูปที่ 266 แสดงหน้าจอติดตามสถานะเปลี่ยนหลักประกัน 
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16.2 การเรียกดูขั้นตอนการทำงาน 

การเรียกดูขั้นตอนการทำงานมีข้ันตอนดังนี้ 
1. เข้าเมนูติดตามสถานะเปลี่ยนหลักประกัน จากนั้นค้นหาข้อมูลคำขอที่ต้องการ  

2. คลิกปุ่ม ขั้นตอนการทำงาน   

 
  รูปที่ 267 แสดงหน้าจอติดตามสถานะเปลี่ยนหลักประกัน 

3. ระบบแสดงหน้าจอขั้นตอนการทำงานดังรูป 

 
  รูปที่ 268 แสดงหน้าจอข้ันตอนการทำงาน  
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บทที่ 17 เพิ่ม/เปลี่ยน/ถอนผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ 
การใช้งานเมนเูพ่ิม/เปลี่ยน/ถอนผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มีสิทธิดำเนินการเก่ียวกับคำขอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

1. คลิกเมนู เพิ่ม/เปลี่ยน/ถอนผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ 

 
  รูปที่ 269 แสดงหน้าจอเมนูคำขอ/ คำร้อง 

2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิม/เปลี่ยน/ถอนผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มีสิทธิดำเนินการเก่ียวกับคำขอ กรณีต้องการ

ค้นหาข้อมูลให้ระบุเงื่อนไขการค้นหาที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมูลตามที่ค้นหา 

  
รูปที่ 270 แสดงหน้าจอเพิ่ม/เปลี่ยน/ถอนผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มสีิทธิดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ 
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17.1 การเพิ่มผู้มีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ 

 การเพ่ิมผู้มีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ มีข้ันตอนดังนี้ 
1. คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
รูปที่ 271 แสดงหน้าจอเพิ่ม/เปลี่ยน/ถอนผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มสีิทธิดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ 

2. ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกประเภทคำขอดังรูป ให้เลือกเงื่อนไขประเภทคำขอ ระหว่าง เพ่ิม เปลี่ยน หรือ
ถอน 

3. คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 272 แสดงหน้าจอเลือกประเภทคำขอ 
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4. ระบบแสดงหน้าจอผู้ทำแผน/บริหารแผน (เฉพาะคดี) ให้คลิกปุ่ม  

 
  รูปที่ 273 แสดงหน้าจอเลือกผู้ทำแผน/บริหารแผน (เฉพาะคดี) 

   - ค้นหาใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน แล้วคลิกปุ่ม  เพ่ือเลือก 

 
  รูปที่ 274 แสดงหน้าจอเลือกใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน/บริหารแผน 
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  - ระบบจะดึงข้อมูลใบอนุญาตตามท่ีเลือกผู้ทำแผน/ผู้บริหารแผนขึ้นมา 

  - เลือกชื่อผู้รับมอบอำนาจคนใหม่ โดยคลิกปุ่ม  

 
  รูปที่ 275 แสดงหน้าจอเพิ่มผูร้ับมอบอำนาจ 

- ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้งานดังรูป ให้ค้นหาและเลือกข้อมูลผู้ใช้งานได้โดยคลิกปุ่ม   

  
  รูปที่ 276 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้งาน 
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5. ให้แนบไฟล์เอกสารมอบอำนาจ เมื่อเลือกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 277 แสดงหน้าจอเพิ่มผูร้ับมอบอำนาจ 

6. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปที่เจ้าหน้าที่ และจะแสดงสถานะ “จพท.ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบ” 

 
รูปที่ 278 แสดงหน้าจอเพิ่ม/เปลี่ยน/ถอนผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มสีิทธิดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ 
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