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บทคดัย่อ 

 ศาลล้มละลายกลางมุ่งเน้นในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏบัิติงาน โดยมี

แนวทางตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม กรอบแนวความคิดด้านการให้บริการ

สาธารณะซ่ึงมีความส าคัญกับทุกองค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับให้บริการประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  ด้วย

ความสะดวก รวดเรว็ และประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในด้านการติดต่อและขอรับบริการอย่างมีประสทิธภิาพ  

 สืบเน่ืองจากสภาพปัญหาในระบบสารสนเทศส านวนคดีศาลล้มละลายกลางที่ไม่มีฟังก์ช่ันที่

รองรับงานบริการสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลายที่มีปริมาณมาก ประกอบกับจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ

การปฏบัิติงานสบืค้นนั้น ผู้จัดท าจึงได้พัฒนาระบบสาสรสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลายน้ีขึ้น ใน

ระบบมีผู้ใช้ 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต และ ผู้ดูแลระบบ ซ่ึงมีสิทธิ์ในการเข้าใช้

งานระบบต่างกัน โดยมีระบบย่อยดังน้ี ระบบลงทะเบียน ระบบ log in ระบบสืบค้นข้อมูลคดีด้วยวันนัด

พิจารณาคดี ระบบสืบค้นข้อมูลคดีด้วยเลขคดีด าหรือหมายเลขคดีแดง ระบบสืบค้นข้อมูลสถานะบุคคล

ด้วยช่ือหรือนามสกุล หรือสืบค้นข้อมูลด้วยหมายเลขบัตรประชาชน ระบบสืบค้นช่ือลูกหน้ีด้วยชุดข้อมูล  

ระบบพิมพ์รายงาน  ระบบบันทกึข้อเสนอแนะ ระบบเพ่ิมข้อมูลผู้ใช้ และระบบน าเข้าข้อมูลคดี 

 ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาระบบน้ีคือ การให้บริการสบืค้นข้อมูลคดีล้มละลายมีความสะดวก 

รวดเรว็ ลดประมาณงานในหน่วยงาน และผู้ใช้บริการระบบมีความพึงพอใจ 

 

บทน า 

หลกัการและเหตุผล 

ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลช านัญพิเศษที่ท  าการพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย  คดีฟ้ืนฟู

กิจการของลูกหน้ีและคดีแพ่งที่เกี่ยวพัน ล้วนเป็นคดีที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การ

ประกอบธุรกรรมและด าเนินธุรกิจของบุคคลและองค์กรต่างๆ มีความต้องการใช้ข้อมูลคดีล้มละลายเพ่ือ

ประกอบการตัดสนิใจ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลว่าเป็นบุคคลที่ศาลมี

ค าสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ เน่ืองจากเป็นคุณสมบัติต้องห้ามในการเข้ารับราชการทุกระดับ  

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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 เน่ืองจากยังไม่มีศาลล้มละลายประจ าภาค การติดต่อราชการหรือการสอบถามข้อมูลคดี

ล้มละลายของผู้มีราชการกับศาลล้มละลายกลาง จ าเป็นต้องเดินทางมาที่ศาล หรือจัดท าหนังสือราชการ

หรือโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลเท่าน้ัน ท าให้จ านวนการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคดีล้มละลายมี

ปริมาณมาก อกีทั้งผู้ที่ต้องเดินทางมาศาลสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเดินทาง       

ด้วยปัจจัยดังกล่าว ผู้พัฒนาระบบจึงได้ออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลคดี

ล้มละลายข้ึนเพ่ือให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลายเบ้ืองต้น องค์กรธุรกิจที่ต้องการข้อมูล 

และหน่วยงานภาครัฐและบุคคลที่ได้รับอนุญาต ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลคดีของบุคคลธรรมดาและนิติ

บุคคลที่มีคดีข้ึนสู่ศาลล้มละลายได้อย่างสะดวก รวดเรว็และเป็นปัจจุบัน 

 วตัถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้บริการสบืค้นข้อมูลคดีล้มละลายทางเวบ็ไซต์ 

 2. เพ่ือลดปริมาณงานแก่เจ้าหน้าที่ศาลในการตอบค าถามทางโทรศัพท ์

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานบริการสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลายให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ลด

ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการกบัศาลล้มละลายกลาง  

4. เพ่ือน าระบบสารสนเทศที่มีมาพัฒนาต่อยอดให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. สามารถให้บริการสบืค้นข้อมูลคดีล้มละลายได้อย่างรวดเรว็ 

2. สามารถให้บริการสบืค้นรายช่ือผู้ถูกศาลสั่งให้พิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาดหรือถูกพิพากษาให้เป็น

บุคคลล้มละลายได้ 

3. สามารถลดข้ันตอนที่ซ า้ซ้อนของการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ในการตอบ

ค าถามเกี่ยวกบัข้อมูลคดีล้มละลายทางโทรศัพท ์

4. สามารถให้บริการสบืค้นข้อมูลคดีล้มละลายและสถานะของลูกหน้ีผ่านเวบ็ไซต์ได้ 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 โครงสรา้งศาลลม้ละลายกลาง 

ศาลล้มละลายกลางเป็นศาลช้ันต้น ประเภทศาลช านัญพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนิน

กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีล้มละลาย คดีอาญาที่เกี่ยวเน่ืองกับคดีล้มละลาย 

และคดีฟ้ืนฟูกจิการของลูกหน้ี มีเขตอ านาจทั่วราชอาณาจักร  

ภารกจิหลักของศาลล้มละลายกลางแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคือพิจารณาพิพากษาคดีและงาน

ธุรการคดี โดยมีหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีรวม 6  ส่วนงาน ตามผังโครงสร้าง

หน่วยงานภายใน ดังภาพที่ 1 
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ภาพที ่1  แผนผังแสดงโครงสร้างศาลล้มละลายกลาง 

  

ค าศพัท/์ค าเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง ได้แก่ 

 คดีล้มละลาย หมายถึง คดีตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ที่มิใช่คดีอาญาและให้รวมถึงคดี

แพ่งที่เกี่ยวพันกนักบัคดีดังกล่าวด้วย 

 หมายเลขคดีด า หมายถึง หมายเลขก ากับคดีที่ข้ึนสู่ศาลล้มละลายกลางและอยู่ระหว่างการ

พิจารณาคดี 

 หมายเลขคดีแดง หมายถึง หมายเลขคดีที่ก  ากับคดีล้มละลายที่ศาลพิจารณามีค าสั่ง/ค า

พิพากษาในคดีหมายเลขด านั้นๆแล้ว 

 ลูกหน้ี หมายถึง ผู้ที่ถูกฟ้องหรือร้องให้ล้มละลาย 

 ค าสั่ง/ค าพิพากษา หมายถึง ค าสั่งศาลหรือค าพิพากษาที่เป็นค าสั่งศาล 

 สถานะของลูกหน้ี หมายถึง สถานะทางกฎหมายของลูกหน้ีที่ถูกศาลในคดีล้มละลาย 

 บุคคลล้มละลาย หมายถึง บุคคลที่มีหน้ีสินล้นพันตัว บุคคลธรรมดามีหน้ีจ านวนนับได้เกิน 1 

ล้านบาทข้ึนไป และนิติบุคคลที่ขาดสภาพคล่อง มีหน้ีไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 

 พิพากษา หมายความตลอดถึงการที่ศาลวินิจฉัยช้ีขาดคดีโดยท าเป็นค าสั่ง 

 ระบบสารสนเทศส านวนคดี หมายถึง ระบบจัดเกบ็และบริหารจัดการส านวนคดีของศาล

ล้มละลายกลาง  

 กระบวนการจัดเกบ็ข้อมูลคดีล้มละลาย 

   ศาลล้มละลายกลางได้น าระบบสารสนเทศส านวนคดีล้มละลายมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล

คดี โดยในการรับค าร้อง/ค าฟ้อง จากคู่ความหรือบุคคลภายนอกที่ร้องขอให้ลูกหน้ีน้ันล้มละลาย  การ

รับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีหรือการรับเร่ืองเพ่ือด าเนินคดี  รับเป็นเอกสารและถูกจัดเกบ็ทั้งแบบ

ใช้มือท า (Manual) และการบันทกึในระบบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการรับฟ้องเป็นรับข้อมูลคดีเข้าสู่ระบบ

ซ่ึงเป็นการรับเอกสารที่บุคคลภายนอกมาย่ืนค าร้อง/ค าฟ้อง และตรวจสอบความถูกต้องเบ้ืองต้น  ออก

หมายเลขคดีด า  และบันทกึลงในระบบคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารส านวนไปยังงานการเงินเพ่ือ

ออกใบเสรจ็เงินประกันค่าใช้จ่ายและเงินค่าธรรมเนียมศาล จากน้ันน าส านวนเสนอผู้พิพากษาเพ่ือมีค าสั่ง 

เม่ือศาลรับฟ้องคดีข้ึนสู่ศาลเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการออกหมายเพ่ือแจ้งให้ลูกหน้ีหรือคู่ความอื่นทราบถึง
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รายละเอียดที่โจทก์/เจ้าหน้ีย่ืนฟ้องและวันที่ศาลพิจารณาคดี  จากน้ันจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี  

เม่ือจบกระบวนการผลการพิจารณาคดีเป็นอย่างไรเจ้าหน้าที่ต้องท าการบันทึกผลการตัดสินลงในระบบ

คอมพิวเตอร์  สิ้นสดุการพิจารณาคดีในขั้นต้น มีขั้นตอนรายละเอยีดการท างานดังภาพที่ 2 
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ภาพที ่2   แผนผังกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย 

 

ปัญหาทีพ่บในระบบเดิม  

1.ระบบสบืค้นข้อมูลคดีล้มละลายท าได้เพียงในหน่วยงานศาลล้มละลายกลางเทา่นั้น  

2.ไม่มีฟังก์ช่ันการสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลายที่สามารถรองรับการให้บริการกับประชาชนผ่าน

เวบ็ไซต์ได้ 

3.ไม่สามารถสบืค้นสถานะบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย์/ล้มละลายแบบชุดข้อมูลได้ 

4.การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหน่ึงสืบค้นต้องท าแบบ Manual  ท าให้เสียก าลัง

เจ้าหน้าที่ในการปฏบัิติงานอื่น 

5.การออกรายงานการสบืค้นยังต้องท าแบบ Manual  

แนวทางการแกปั้ญหา 

จากปัญหาดังกล่าวได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้งานของผู้ใช้เพ่ือน ามาออกแบบและจัดท า

ระบบดังต่อไปนี้  

1. สามารถสบืค้นข้อมูลคดีล้มละลายเบ้ืองต้นผ่านเวบ็ไซต์ได้ 

2. สามารถสบืค้นรายช่ือลูกหน้ีและทราบสถานะของลูกหน้ีในคดีล้มละลายได้ 
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3. สามารถสบืค้นรายช่ือลูกหน้ีจากหมายเลขบัตรประชาชนได้ 

4. สามารถออกรายงานการสบืค้นได้ 

 ความตอ้งการของระบบ 

จากการวิเคราะห์ศึกษาระบบงานเดิมพบปัญหาการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าที่ ท าให้เกิดแนวคิด

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลาย (An Information System for 

Bankruptcy Case Searching) เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาการท างาน ให้สามารถบริการสืบค้นข้อมูลคดี

ล้มละลายแก่ผู้ที่ต้องติดต่อราชการกับศาลล้มละลายกลางและผู้ต้องการตรวจสอบสถานะของบุคคลที่ถูก

ศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย์/ล้มละลาย  

1. สามารถสบืค้นข้อมูลคดีตามวันนัดพิจารณาได้ 

2. สามารถสบืค้นข้อมูลคดีตามหมายเลขคดีได้ 

3. สามารถสบืค้นข้อมูลคดีด้วยช่ือ นามสกุล ของจ าเลยได้ 

4. สามารถสบืค้นข้อมูลคดีด้วยหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนได้ 

5. สามารถตรวจสอบสถานะของบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย์หรือล้มละลายได้ 

6. สามารถสบืค้นข้อมูลรายช่ือผู้ถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย์/ล้มละลายแบบชุดข้อมูลได้ 

7. ผู้ใช้ในกลุ่มของประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนและเข้าใช้งานหน้าเวบ็ไซต์ได้ 

8. สามารถแสดงรายช่ือผู้ใช้งานระบบได้ 

9. สามารถสั่งพิมพ์รายงานรายช่ือผู้ถูกพิทกัษ์ทรัพย์หรือล้มละลายได้ 

การออกแบบระบบ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลาย (An Information System for Bankruptcy 

Case Searching) เป็นการออกแบบระบบให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศส านวนคดีล้มละลายที่ศาล

ล้มละลายกลางใช้งานอยู่ในปัจจุบันเพ่ือเป็นการน าข้อมูลคดีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ มีกลุ่มผู้ใช้งานระบบแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังน้ี 

1. ผู้ดูแลระบบ(Admin) ท าหน้าที่เพ่ิมข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตและปรับปรุงข้อมูลของระบบ 

มีสทิธิ์ในการใช้งานระบบทุกฟังกชั์น 

2. ผู้ใช้งานทั่วไป คือผู้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลคดีทั่วไป มีสิทธิ์ในการใช้ระบบคือการสืบค้น

หมายเลขคดีด า หมายเลขคดีแดง วันนัดพิจารณา ค าสั่ง/ค าร้อง ผลหมาย 

3. ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต คือ ผู้ใช้ที่ย่ืนหลักฐานการขอใช้ระบบสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลายกับศาล

ล้มละลายกลางและได้รับอนุญาตให้สามารถสืบค้นข้อมูลคดีได้ มีสิทธิ์ในการใช้ระบบคือ สืบค้นหมายเลข

คดีด า หมายเลขคดีแดง วันนัดพิจารณา สบืค้นสถานะจากช่ือ-สกุล หรือหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน

ของลูกหน้ีค าสั่ง/ค าร้องและสามารถสบืค้นแบบชุดข้อมูลได้ 
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Use case diagram 
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Data Flow Diagram 
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E-R Diagram 
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ภาพที ่5 แผนภาพแสดงความสมัพันธข์องกลุ่มข้อมูล 

 

การพฒันาระบบและผลการด าเนินงาน 

 
 

ภาพที ่6 แสดงหน้าจอฟังกช่ั์นการใช้งานระบบ 
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ภาพที ่7 แสดงรายการคดีที่สบืค้น 

 

สรุป  

 การทดสอบระบบ 

 การทดสอบระบบเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ โดยให้เจ้าหน้าที่ศาลล้มละลาย

กลาง เข้าใช้สบืค้นข้อมูลคดีล้มละลาย ตามฟังกช่ั์นการท างานของระบบและน าผลลัพธ์ที่ได้เปรียบเทยีบกับ

ข้อมูลในระบบสารนเทศส านวนคดี เพ่ือตรวจสอบว่าระบบที่พัฒนาข้ึนมาน้ี สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพผลลัพธถู์กต้องก่อนน าระบบออกให้บริการใช้งานจริง ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี 

 1. การสบืค้นข้อมูลคดีล้มละลายด้วยฟังก์ช่ันต่างๆท าได้อย่างรวดเรว็เป็นที่พอใจของผู้ใช้งาน 

 2. ระบบสามารถอ านวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ศาลในการให้บริการการสืบค้นข้อมูลคดี

ล้มละลายได้เป็นอย่างดี 

 3. สามารถให้บริการสบืค้นข้อมูลคดีแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างรวดเรว็ 

 4. สร้างความพึงพอใจให้กบัผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลคดีล้มละลายได้มากย่ิงขึ้น 

 ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาระบบในรูปแบบ Web Responsive หรือ Mobile Application เพ่ือรองรับการใช้

งานให้สะดวกยิ่งขึ้น 

2. มีการบริหารจัดการเคร่ืองแม่ข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้มากย่ิงขึ้นใน

อนาคต 
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