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การบ ังค ับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts)

การดําเนินการในปั จจุบัน








เพิมช่องทางการชําระค่าธรรมเนียมศาลด ้วยวิธ ี Prompt Pay, internet banking และ
บริการ Counter service ภายในมีนาคม 2561
พ.ร.บ.แก ้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธพ
ี จิ ารณาความแพ่ง (ฉบับที 30) พ.ศ. 2560
เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.
....
เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด ้วยคุณสมบัต ิ หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไขของบุคคลทีได ้รับ
มอบหมายให ้ปฏิบัตก
ิ ารแทน
เจ ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....
เสนอร่าง พ.ร.บ. เจ ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....
เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไข
ในการขายทอดตลาดด ้วยวิธก
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

การดําเนินการทีผ่านมา






การพัฒนาด ้าน e-Service ทีจะเกิดขึน
















พัฒนาระบบบริการข ้อมูลคดีศาลยุตธิ รรม (Case Information Online Service (CIOS)) ผู ้มี
ในปี พ.ศ. 2561
ส่วนได ้ส่วนเสียสามารถสืบค ้นและติดตามผลคดีได ้จากศาล 245 แห่งทัวประเทศ ผ่าน
https://cios.coj.go.th ภายในมีนาคม 2561
ให ้บริการคัดถ่ายสําเนาคําพิพากษาและคําสังระหว่างศาล
พัฒนาระบบบูรณาการข ้อมูลคดีศาลยุตธิ รรม ระยะที 1
พัฒนาระบบการยืนและส่งคําคูค
่ วามและเอกสารโดยสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
พัฒนาระบบบันทึกภาพและเสียงการพิจารณาคดีโดยสืออิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาห ้องพิจารณาคดีอเิ ล็กทรอนิกส์ต ้นแบบ (Electronic Courtroom)
เชือมโยงหมายบังคับคดีกบ
ั กรมบังคับคดี โดยการพัฒนาระบบบริการข ้อมูลคดีศาลยุตธิ รรม
(Case Information Online Service (CIOS)) (สํานักงานศาลยุตธิ รรมและกรมบังคับคดีลง
นาม MOU ร่วมกัน เมือวันที 26 ธันวาคม 2560)
พัฒนาระบบลงนัดล่วงหน ้าอิเล็กทรอนิกส์สําหรับสํานวนคดีแพ่ง
พัฒนาระบบการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering Auction
Project System)
พัฒนาระบบอายัดด ้วยอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบตรวจสอบสถานะคดี
พัฒนาระบบ e-Offering
พัฒนาระบบบัตรคิวอัตโนมัตใิ ห ้บริการงานบังคับคดี




ให ้บริการ e-Filing และ e-Payment ในศาลแพ่ง ศาลแพ่งธนบุร ี ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ และ
ศาลทีอยูเ่ ขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวมทังศาลทีมีปริมาณคดีสงู จํานวน 12 ศาล
สถิตก
ิ ารใช ้งานตังแต่วันที 5 พฤษภาคม 2560 – 9 กุมภาพันธ์ 2561: ทนายลงทะเบียน
online จํานวน 716 คน การยืนฟ้ องผ่านระบบ จํานวน 430 คดี การชําระเงินผ่านระบบ ePayment เป็ นยอดเงินรวม 4,692,084.71 บาท
ให ้บริการคัดถ่ายสําเนาคําพิพากษาและคําสังระหว่างศาล: คูค
่ วามและผู ้มีสว่ นได ้เสียในคดี
ความสามารถยืนคําขอคัดถ่ายสําเนา
คําพิพากษาและคําสังของศาลใดศาลหนึงได ้ทีศาลยุตธิ รรม
ทัวประเทศสถิตก
ิ ารใช ้งานระบบตังแต่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง
9 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวนการบันทึกคําพิพากษาเข ้าสูร่ ะบบ 1,219,336 เรือง และ จํานวน
การให ้บริการคัดถ่ายสําเนา
คําพิพากษา 2,834 ครัง
การใช ้ระบบยืนฟ้ องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ / บังคับคดี
ทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่ายค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

LED Mobile Application
LED Property
ค ้นหาทรัพย์ขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี
LED Property Plus
ค ้นหาทรัพย์ห ้องชุดตาม
แนวรถไฟฟ้ าทีขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี
LED Debt InFo
ค ้นหาและตรวจสอบข ้อมูลอายัดเงิน
ในคดีและยอดหนีคงเหลือ
LED Streaming
ชมการถ่ายทอดสด
การขายทอดตลาด
ของสํานักงานบังคับคดี 25 จังหวัด

รายละเอียดเพิมเติม www.easeofdoingbusinessthailand.info
ข ้อมูล ณ วันที 15 มกราคม 2561
© สงวนลิขสิทธิ พ.ศ. 2561 สํานักงาน ก.พ.ร.
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หน่วยงานผู ้ดําเนินการ
ศาลยุตธิ รรม
กรมบังคับคดี
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State-of-the-art Doing Business 2019



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

Previous Action of Doing Business 2018


to foster public service provision.















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



Judgment and order photocopy service is available at Courts of Justice
nationwide, parties and lawyers can ask for copies of any judgment or order

e-Service


e-Filing and electronic system in Legal Execution Department were implemented

from Courts of Justice nationwide. From December 1, 2016 to February 9, 2018,

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

1,219,336 judgments have been entered into the system, and there have been
2,834 requests for photocopy service.


e-Registration was established.

Responsible agencies
Court of Justice

For further information about doing business and useful information, please visit
www.easeofdoingbusinessthailand.info
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Execution Department

