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การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts)
ตัวชี้วัดว่าด้วยการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงสํารวจประสิทธิภาพของระบบศาลในการแก้ไขข้อ
พิ พ าทเชิ ง พาณิ ช ย์ โดยการวั ด ระยะเวลา ค่ า ใช้ จ่ า ย ในการแก้ ปั ญ หาข้ อ พิ พ าทเชิ ง พาณิ ช ย์ ม าตรฐาน
เช่นเดียวกับที่อธิบายไว้ด้านล่าง โดยรายงานในปีนี้ ตัวชี้วัดด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงสํารวจประเด็น
เพิ่มเติม ซึ่งจะได้มีการอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดในส่วนที่ 4 ต่อไป

1. กรณีศึกษาสมมติ
บริษัทในประเทศสองบริษัท – ผู้ซื้อและผู้ขาย – ตกลงทําสัญญาสําหรับการซื้อขายสินค้าที่ต้อง
ผลิตขึ้นตามคําสั่งเป็นการเฉพาะ นอกเหนือจากสัญญาดังกล่าว ผู้ขายตกลงขายสินค้าให้กับผู้ซื้อ และผู้ซื้อตก
ลงซื้ อสิน ค้าซึ่ งเป็ นเฟอร์นิเจอร์ที่ สั่ งทํ าเป็น การเฉพาะจากผู้ ขาย ในระหว่างการส่งมอบสินค้า ผู้ซื้ออ้ างว่า
คุณภาพของสินค้าไม่ดีเพียงพอ และปฏิเสธที่จะชําระราคา ผู้ขายยืนยันว่าสินค้ามีคุณภาพดีเพียงพอและขอให้
ชําระราคาตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าที่สั่งทําขึ้นเฉพาะสําหรับผู้ซื้อ ผู้ขายจึงไม่
สามารถนําสินค้าไปขายต่อให้บุคคลอื่น สิ่งที่ตามมาหลังจากที่ผู้ซื้อปฏิเสธที่จะชําระราคา คือ ผู้ขายได้ฟ้องผู้ซื้อ
โดยศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ขายชนะคดีตามฟ้องทั้งหมด และสั่งให้ผู้ซื้อชําระราคาตามสัญญา
1. ผู้ซื้อและผู้ขายเป็นบริษัทในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
2. ผู้ขายได้ฟ้องผู้ซื้อเพื่อให้ชดเชยค่าเสียหายตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ มูลค่าที่เรียกร้องความ
เสียหายคือ 333,304 บาท
3. ศาลพิจารณาชี้ว่ามูลคดีเกิดที่กรุงเทพ และชี้ว่าศาลชั้นต้นเป็นศาลที่มีเขตอํานาจในการ
พิจารณาคดีพาณิชย์ที่มีทุนทรัพย์พิพาทเกิน 333,304 บาท
4. ผู้ขายเกรงว่าผู้ซื้อจะยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินออกนอกประเทศหรือกลายเป็นบุคคลหนี้สิน
ล้นพ้นตัว ดังนั้น ผู้ขายอาจร้องขอต่อศาลที่มีอํานาจให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินประเภท
สังหาริมทรัพย์ (เครื่องใช้สํานักงานหรือยานพาหนะ) ของผู้ซื้อไว้เป็นการชั่วคราวก่อนศาลมี
คําพิพากษา
5. ผู้ซื้อปฏิเสธข้อกล่าวหา ซึ่งเป็นข้อพิพาทในทางเนื้อหาสาระของคดี ผู้ซื้อต้องให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าที่ส่งมอบโดยผู้ขาย รวมถึงข้อคิดเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญใน
ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาล:
ก. ถ้ า แนวทางปฏิ บั ติ ม าตรฐานในประเทศของท่ า น (และในประเทศอื่ น ๆ ที่ ใช้ ร ะบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์) กําหนดให้ผู้ซื้อและผู้ขายนําพยานผู้เชี่ยวชาญมาเอง ดังนั้น
คู่ความแต่ละฝ่ายจะสามารถนําพยานผู้เชี่ยวชาญเข้านําสืบ เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบโดยผู้ขาย
ข. ถ้ า แนวทางปฏิ บั ติ ม าตรฐานในประเทศของท่ าน (และในประเทศอื่ น ๆ ที่ ใช้ ร ะบบ
กฎหมายซีวิล ลอว์) กําหนดให้ ศ าลแต่งตั้ งพยานผู้เชี่ ยวชาญอิส ระ เพื่ อให้ ข้ อคิ ดเห็ น
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า ที่ ส่ งมอบโดยผู้ ข าย ดั งนั้ น ศาลก็ จ ะเป็ น ผู้ แ ต่ งตั้ งพยาน
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในกรณีนี้อนุมานได้ว่าไม่มีการนําสืบพยานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตรงข้าม
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-๒6. คําพิพากษาให้ผู้ขายชนะคดีตามฟ้องทั้งหมด ผู้ซื้อต้องชําระราคาตามสัญญาให้แก่ผู้ขาย
7. ผู้ซ้อื ไม่อุทธรณ์คําพิพากษาศาล
8. ผู้ขายตัดสินใจเริ่มดําเนินการบังคับคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์คําพิพากษาของศาล
อนุมานว่าผู้ซื้อไม่มีเงินฝากในบัญชีธนาคาร ดังนั้น สังหาริมทรัพย์ (เครื่องใช้สํานักงานหรือ
ยานพาหนะ) ของผู้ซื้อถูกยึดและเก็บรักษาไว้สําหรับการขายทอดตลาด
9. การขายทอดตลาดได้ถูกจัดเตรียม มีการโฆษณา และจัดการขายทอดตลาดขึ้นเพื่ อขาย
สังหาริมทรัพย์ของผู้ซื้อ ทรัพย์สินดังกล่าวถูกขายทอดตลาดและผู้ขายได้รับชําระหนี้เต็ม
จํานวน
บทนิยามศัพท์ : เพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบแบบสอบถาม คําศัพท์ด้านล่างมีความหมาย ดังนี้
1. ศาลที่ มีเขตอํานาจ หมายถึง ศาลในกรุงเทพฯ ที่มีเขตอํานาจตัดสินข้อพิพาททางพาณิ ชย์ ซึ่ง
คล้ายคลึงกับกรณีศึกษาสมมติของคดีมาตรฐาน ถ้ามีศาลที่มีเขตอํานาจมากกว่าหนึ่งศาล ให้ถือเอาศาลที่มี
แนวโน้มมากที่สุดว่าจะได้พิจารณาพิพากษากรณีศึกษาสมมติ
2. พยานผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง พยานที่มีคุณ สมบัติที่เหมาะสมหรือประสบการณ์ มากพอที่จะให้
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้าที่ส่งมอบว่ามีคุณภาพดีเพียงพอหรือไม่ ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนี้เป็นสิ่งจําเป็นและ
ให้ต่อศาลก่อนมีคําพิพากษา
***

กรุณาตอบคําถามในแบบสอบถามในส่วนต่างๆ โดยคํานึงถึงกรณีศึกษาสมมติที่ให้ไว้ในตอนต้น เพื่อความ
สะดวกในการตอบแบบสอบถาม คําตอบของปีที่แล้ว (หากมี) ได้ถูกรวมไว้ในแบบสอบถามฉบับนี้ด้วย
โปรดรับทราบว่าคําตอบเหล่านั้นเป็นคําตอบที่ถูกประมวลเป็นหนึ่งเดียวบนพื้นฐานของคําตอบทั้งหมดที่
เราได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย

2. ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับการปฏิรปู
คําตอบ
การปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ - ใช่, มีการเปลีย่ นแปลงหรือปฏิรูป ในช่วงหลังจาก 1 มิ.ย.
การดําเนินคดีพาณิชย์ในประเทศไทย
2557 เป็นต้นไป
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2557 เป็นต้นมา ใช่
หรือไม่ ? (เช่น การแก้ไขกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง การเปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดการคดี การนําระบบ EFiling มาใช้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ การจัดตั้งศาล
การพาณิชย์ขึ้นใหม่ การแต่งตั้งผู้
พิพากษาขึ้นใหม่ หรือการปฏิรูประบบ
ศาล เป็นต้น)
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-๓๑. Application บนมือถือ “LED Property” ค้นหาทรัพย์ทมี่ ี
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
การขายทอดตลาด ออกใช้เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๘
กรุณาให้รายละเอียดของการปฏิรูปหรือ
การเปลี่ยนแปลง โปรดระบุ วันที่มีการ ๒. การออกคําสั่ง/หนังสือเวียนของกรมบังคับคดีตั้งแต่ วันที่ 1
มิ.ย. 2557 เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง มีจาํ นวน ๑๑ ฉบับ
เปลี่ยนแปลง, วันที่ประกาศและมีผลใช้
บังคับของกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้น
ดังนี้
- ยธ0509/ว8 09/03/2558 การเรียกเก็บค่าอากร
แสตมป์จากผูซ้ อื้ ทรัพย์กรณีการหักส่วนได้ใช้แทน
- ยธ0509/ว7 05/03/2558 การคืนเงินค่าอากร
แสตมป์ปิดใบรับให้แก่ผซู้ ื้อทรัพย์
- ยธ0513/ว6 27/02/2558 ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการรายงานผลการขาย
ทอดตลาดทรัพย์
- ยธ0501/ว4 09/02/2558 แนวทางการกําหนด
ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายและประกาศในส่วนกลาง
- ยธ0501/ว5 09/02/2558 แนวทางการกําหนด
ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายและประกาศในส่วนภูมิภาค
- ยธ0517/ว1 23/01/2558 การดําเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.)
- ยธ0509/ว24 26/12/2557 การดําเนินการเกี่ยวกับ
การเรียกชําระค่าอากรแสตมป์ปิดใบรับตามข้อ 28. (ข)
แห่งบัญชีอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร
- ยธ0509/ว23 15/12/2557 การเรียกเก็บค่าอากร
แสตมป์จากผูซ้ อื้ ทรัพย์จากการขายทอดตลาด
- ยธ0509/ว19 30/09/2557 แนวทางการดําเนินการ
เรียกเงินค่าส่วนต่างและค่าปรับ
- ยธ0509/ว16 13/08/2557 การเพิกถอนรายชื่อผู้ซื้อ
ออกจากสารบบผู้ทิ้งมัดจํา
- ยธ0509/ว12 04/06/2557 ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์ตามสําเนาเอกสารสิทธิ
มีการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงที่คาด การแก้ไขกฎหมาย
ว่าจะเกิดขึ้นหรือมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่
๑. การแก้ไข ป.วิ.แพ่ง ม.309 จัตวา – เพื่อแก้ปัญหาการที่ผู้
ซื้อรับโอนกรรมสิทธิ์โดยไม่ต้องใช้ใบปลอดหนี้ (ใบรับรองว่า
ปัจจุบัน จนถึง วันที่ 1 มิ.ย. 2558 ใช่
ได้มีการชําระหนี้ค่าส่วนกลางจากนิติบุคคลอาคารชุด) ทําให้
หรือไม่ ? ถ้ามี โปรดระบุ
ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดในภาระหนี้ส่วนกลางที่เจ้าของเดิมต้องรับ
ผิด อันส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าสู้ราคาในห้องชุดมากขึ้น (ครม.
เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 58 โดยกรมบังคับคดี
จะได้มีการผลักดันให้มีผลบังคับใช้ภายในเดือน มิ.ย. 5๘)
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-๔๒. การแก้ไขคําสั่งกรมบังคับคดีเกี่ยวกับเอกสารประกอบการตั้ง
เรื่องและการวางค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีแพ่ง
อย่างไรก็ตาม มีกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่
๑. การแก้ไข ป.วิ.แพ่ง ลักษณะ 2 ภาค 2 – เพื่อให้การบังคับ
คดีเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น (ครม. เห็นชอบในหลักการเมื่อ
วันที่ 6 ม.ค. 58 และอยู่ในชั้นการพิจาณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา)
๒. การแก้ไขกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขายทอดตลาด
๓. การแก้ไขระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของ
เจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 และระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ. 2557

3. ศาลที่มีอาํ นาจพิจารณาคดี
คําตอบ
ศาลแพ่งในกรุงเทพฯมีเขตอํานาจเหนือคดีตาม
กรณีศึกษาสมมติ ใช่หรือไม่ ? (ทุนทรัพย์พพิ าทในคดี
333,3304 บาท)

-

ใช่

ถ้าท่านตอบว่า “ไม่ใช่” โปรดระบุ
ว่าศาลใด
แม้จะตอบว่าใช่ แต่ขอแจ้งว่าศาลที่
มีเขตอํานาจ ได้แก่
- ศาลแพ่ง
- ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
- ศาลแพ่งธนบุรี
- ศาลจังหวัดมีนบุรี
- ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
- ศาลจังหวัดพระโขนง
- ศาลจังหวัดปทุมวัน
ซึ่งการจะฟ้องศาลใดขึ้นอยู่กบั มูลคดี
เกิดหรือภูมิลําเนาของลูกหนี้

หากมีการเปลีย่ นแปลงเขตอํานาจศาล กรุณาตอบคําถามในส่วนที่ 4, 5, และ 6 ทุกข้อ โดยสันนิษฐานว่า
ศาลที่จดั ตั้งขึน้ ใหม่มีเขตอํานาจพิจารณาคดีตามข้อเท็จจริง

4. ดัชนีใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างและประสิทธิภาพของศาล
ในปีนี้ Doing Business ได้เก็บข้อมูลใหม่ซึ่งจะนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีนอกเหนือจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการแก้ไขคดีข้อพิพาททางพาณิชย์ทั่วไป โดยข้อมูลใหม่นี้จะ
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-๕มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบศาลในภาพรวม ระดับของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติใน
ระบบศาล การมีกลไกแก้ไขข้อพิพาททางเลือก และการมีระบบการบริหารจัดการสํานวนคดี
โดยที่ตัวชี้วัดนี้เป็นชุดข้อมูลใหม่ จึงจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับธนาคารโลกที่จะได้รับคําตอบตาม
แบบสอบถามด้านล่าง ดังนั้น ธนาคารโลกจึงขอขอบคุณหากท่านให้ความสําคัญกับคําถามในส่วนนี้ก่อนที่จะ
อัพเดทข้อมูลใน section ที่ 5 และ 6
หากคําตอบใดของท่านเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปภายหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2557, โปรดระบุในช่อง
“ข้อมูลเพิ่มเติม” นอกจากนั้น ในการตอบคําถามต่อไปนี้ โปรดระบุชื่อ แหล่งข้อมูลอ้างอิง และวันเดือนปี
ซึ่งกฎหมายนั้นๆ ได้รับการตีพิมพ์ (ในกรณีที่มี)
4.1 โครงสร้างและหน้าที่ของศาล
* (4.1 – 4.3 ไม่ตอบเพราะเป็นภารกิจของศาล)

ศาลพาณิชย์พเิ ศษ
คําตอบ
ในกรุงเทพ มีศาลหรือแผนกในศาลโดยเฉพาะที่ทําหน้าที่
- ใช่
พิจารณาคดีพาณิชย์หรือไม่
- ไม่ใช่
ถ้า “ใช่” ศาลหรือแผนกของศาลนั้นมีชื่อว่าอะไร
ถ้า “ใช่” ทุนทรัพย์/มูลหนี้ทพี่ ิพาทที่ศาลดังกล่าวมีอํานาจรับคดี
ไว้พิจารณามีจํานวนเท่าใด
ศาลพิจารณาคดีเล็กน้อย (ใกล้เคียงกับคดีมโนสาเร่)
คําตอบ
ในกรุงเทพ มีศาลพิจารณาคดีเล็กน้อย หรือกระบวนพิจารณา
เร่งด่วนพิเศษสําหรับคดีเล็กน้อยหรือไม่

-

ใช่
ไม่ใช่

ศาลคดีเล็กน้อย คือ ศาลที่มีเขตอํานาจจํากัดในการพิจารณาคดี
ที่มีทุนทรัพย์คอ่ นข้างต่ํา โดยศาลเหล่านี้มักมีกฎและกระบวน
พิจารณาที่ผ่อนคลายเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีแพ่ง เกี่ยวกับ
กระบวนพิจารณาพิสูจน์พยานหลักฐาน และมักจะใช้ภาษาเรียบ
ง่าย
ถ้า “ใช่” ศาลหรือแผนกของศาลนั้นมีชื่อว่าอะไร
ถ้า “ใช่” กฎหมายจัดตั้งศาลนั้นหรือกระบวนพิจารณาเร่งด่วน
นั้นมีชื่อว่าอะไร
ถ้า “ใช่” จํานวนทุนทรัพย์สงู สุดสําหรับคดีที่ศาลจะรับพิจารณา
ได้เป็นจํานวนเท่าใด
ถ้า “ใช่” คู่ความสามารถเข้าดําเนินกระบวนพิจารณาด้วยตนเอง
ได้หรือไม่
การอายัดทรัพย์สินก่อนกระบวนพิจารณา
คําตอบ
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-๖สมมติว่าโจทก์เกรงว่าจําเลยจะยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินออกไป นอกประเทศหรือกลายเป็นบุคคลที่มหี นี้สินล้นพ้นตัว ดังนั้น
โจทก์จะสามารถร้องข้อให้มกี ารยึดหรืออายัดสังหาริมทรัพย์
(เครื่องใช้สํานักงานหรือยานพาหนะ) ของจําเลยเป็นการชั่วคราว
ก่อนที่ศาลจะมีคําพิพากษาหรือไม่
ถ้า “ใช่” ลูกหนี้ยังมีสิทธิครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวอยู่หรือไม่ ถ้าลูกหนี้ไม่มสี ทิ ธิครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ใครเป็นผู้
ครอบครอง
การมอบหมายสํานวนคดี

ใช่
ไม่ใช่

ใช่
ไม่ใช่
คําตอบ
ใช่
ไม่ใช่

ข้อมูลเพิม่ เติม

สํานวนคดีใหม่ถูกมอบหมายให้กับผู้พิพากษาโดยวิธีการสุ่ม
ภายในศาลแพ่งในกรุงเทพหรือไม่ ถ้า “ไม่” โปรดระบุว่ามีการ มอบหมายสํานวนอย่างไร
ระเบียบกระบวนพิจารณาทีใ่ ช้บังคับ
ระเบียบกระบวนพิจารณาที่ใช้กับการพิจารณาคดีสามัญทัว่ ไป
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อใด

4.2 การบริหารจัดการคดี
ระยะเวลามาตรฐานสําหรับคดีแพ่ง การเลื่อนการนั่งพิจารณา และการนั่งพิจารณาต่อเนื่อง
คําตอบ
ข้อมูลเพิม่ เติม
ในประเทศไทย มีกฎหมายหรือกฎระเบียบกําหนดระยะเวลา
- ใช่
- ไม่ใช่
มาตรฐานสําหรับกระบวนการหลักของศาลสําหรับคดีแพ่งคดี
หนึ่งๆ หรือไม่
ถ้า “ใช่” กระบวนการหลักใดที่มีกําหนดเวลาเป็นการเฉพาะซึ่ง o การส่งหมายเรียก
กฎหมายบัญญัติไว้
o การนั่งพิจารณาครั้งแรก
o การยื่นคําให้การ
o การจัดทําบัญชีระบุพยานให้สมบูรณ์
o กําหนดวันส่งคําพิพากษาถึงที่สุด
o อื่นๆ โปรดอธิบาย
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของคดีทั้งหมด เป็นไปตามกําหนด
- ใช่
ระยะเวลามาตรฐานเหล่านี้หรือไม่
- ไม่ใช่
กฎหมายกําหนดจํานวนครั้งสูงสุดสําหรับการเลื่อนการนั่ง
- ใช่
พิจารณาหรือการนั่งพิจารณาต่อเนื่องที่ศาลจะอนุญาตไว้หรือไม่ - ไม่ใช่
การเลื่อนการนั่งพิจารณาจํากัดเฉพาะสําหรับเหตุอันมิอาจ
- ใช่
คาดหมายได้ หรือกรณีพฤติการณ์พิเศษ / โปรดระบุว่า “ไม่” ถ้า - ไม่ใช่
ผู้พิพากษามีอํานาจสั่งให้มีการนั่งพิจารณาคดีโดยต่อเนื่อง หาก
เพียงแต่คู่ความร้องขอ แม้ว่าจะไม่มีเหตุ / ถ้า “ไม่” โปรดระบุ
สาเหตุโดยทั่วไปสําหรับการขอเลื่อนการนั่งพิจารณาคดี
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-๗มีกฎที่จะป้องกันมิให้มีการเลื่อนการนั่งพิจารณาโดยพร่ําเพรื่อ
- ใช่
- ไม่ใช่
หรือไม่
หากมีกฎระเบียบดังกล่าวแล้ว คดีมากกว่าร้อยละ 50 เป็นไป
- ใช่
- ไม่ใช่
ตามกฎระเบียบนั้นหรือไม่
กลไกวัดประสิทธิภาพการปฏิบตั หิ น้าที่
คําตอบ
ข้อมูลเพิม่ เติม
มีรายงานอะไรหรือไม่ที่จะวัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน
- ใช่
ของศาลแพ่งในกรุงเทพ ความคืบหน้าของคดีที่อยู่ระหว่าง
- ไม่ใช่
พิจารณา และเป็นหลักประกันว่าการพิจารณาคดีจะเป็นไปตาม
ระยะเวลามาตรฐานที่กําหนดไว้ข้างต้น
o รายงานระยะเวลาการพิจารณาคดี
ถ้า “ใช่” รายงานใดบ้างที่มีการจัดทําขึ้น
o รายงานอัตราคดีเสร็จ
o รายงานระยะเวลาคดีที่อยู่ระหว่าง
- รายงานระยะเวลาการพิจารณาคดี วัดระยะเวลาที่ศาลใช้ใน
พิจารณา
การจําหน่ายหรือพิพากษาตัดสินคดี
- รายงานอัตราคดีเสร็จ วัดจํานวนคดีที่ศาลพิพากษาเสร็จ เทียบ o รายงานความคืบหน้าของคดี
กับคดีที่เข้ามาสู่ศาลใหม่
- รายงานระยะเวลาคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณา ทําหน้าที่เสมือน
การสรุปภาพของคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาทั้งหมด จําแนกตาม
ประเภทของคดี อายุของคดี การดําเนินกระบวนพิจารณาครั้ง
สุดท้าย และกําหนดการดําเนินกระบวนพิจารณาครั้งต่อไป
- รายงานความคืบหน้าของคดี ทําหน้าที่สรุปภาพสถานะของคดี
หนึ่งๆ
การประชุมก่อนนั่งพิจารณา
คําตอบ
ข้อมูลเพิม่ เติม
การประชุมก่อนนั่งพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
- ใช่
บริหารจัดการคดีที่ใช้โดยศาลแพ่งในกรุงเทพหรือไม่
- ไม่ใช่
- การประชุมก่อนนั่งพิจารณา เป็นการประชุมเพื่อกําหนด
ประเด็นข้อพิพาทและคําถามในการสืบพยานให้แคบลงก่อนที่จะ
มีการพิจารณาคดีในชั้นศาล วัตถุประสงค์ก็เพื่อทําให้กระบวน
พิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็ป้องกันมิให้มี
การยื่นคําร้องขอไต่สวนล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น หรือการประวิงคดี
ถ้า “ใช่” ประเด็นอะไรที่จะมีการถกแถลงกัน และจะมีการ
o การกําหนดตารางเวลากระบวน
ดําเนินการอะไรในการประชุมก่อนนั่งพิจารณา
พิจารณา รวมถึงกรอบเวลาสําหรับ
ยื่นคําร้อง และเอกสารอื่นๆ ต่อศาล
o การพิจารณาถึงความซับซ้อนของคดี
และการประมาณระยะเวลาของการ
พิจารณาคดี
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-๘o ความเป็นไปได้ในการยุติคดี หรือการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเลือก
o การแลกเปลี่ยนบัญชีระบุพยาน
o การพิจารณาลําดับเหตุการณ์ /
ข้อตกลงเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
o ประเด็นเกี่ยวกับเขตอํานาจและ
กระบวนพิจารณาอื่นๆ
o การกําหนดประเด็นข้อพิพาทให้แคบ
ลง
o อื่นๆ โปรดอธิบาย
ระบบการบริหารจัดการคดีอเิ ล็กทรอนิกส์
คําตอบ
ข้อมูลเพิม่ เติม
มีเครื่องมือในการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส์ในศาลแพ่งใน - ใช่
- ไม่ใช่
กรุงเทพหรือไม่
ถ้า “ใช่” ผูพ้ พิ ากษาสามารถดําเนินการอะไรได้บ้างผ่านระบบ o เข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือคํา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
พิพากษาศาลฎีกา
o กําหนดตารางเวลาการพิจารณาคดี
สําหรับทุกคดีที่ตนรับผิดชอบได้โดย
อัตโนมัติในรายงานส่วนตัว
o ส่งการแจ้งเตือน (อาทิ อีเมล์) ไปยัง
ทนายความ
o ติดตามสถานะของคดีที่ตนรับผิดชอบ
ในรายงานส่วนตัว
o ดูและบริหารเอกสารในคดี (สํานวน
ความย่อของทนายความ คําร้อง
และอื่นๆ)
o การช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนคํา
พิพากษา
o การออกคําสั่งศาลแบบกึ่งอัตโนมัติ
o การดูคําสั่งศาลและคําพิพากษาในคดี
ปกติ
o คุณลักษณะอืน่ ๆ โปรดอธิบาย
ถ้า “ใช่” ทนายความสามารถดําเนินการอะไรได้บ้างผ่านระบบ o เข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือคํา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
พิพากษาศาลฎีกา
o เข้าถึงแบบฟอร์มที่จะต้องยื่นต่อศาล
o รับการแจ้งเตือน (อาทิ อีเมล์)
o ติดตามสถานะของคดี (การพิจารณา
ในอนาคต กําหนดเวลา และอื่นๆ)
แบบสํารวจประจําปี พ.ศ. 2559 (Doing Business 2016)
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-๙-

ถ้า “ใช่” ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวอนุญาตให้ทําสิ่งเหล่านี้ได้
หรือไม่

o ดูและบริหารจัดการเอกสารใน
สํานวนคดี (สํานวนความย่อของ
ทนายความ คําร้อง และอื่นๆ)
o ยื่นสํานวนความย่อและเอกสารต่อ
ศาล
o เข้าถึงคําสั่งศาลและคําพิพากษาที่
เกี่ยวกับคดี
o คุณลักษณะอืน่ ๆ โปรดอธิบาย
o การมอบหมายสํานวนคดีให้ผู้
พิพากษาโดยวิธีการสุ่ม
o การจัดทําสถิติและรายงานเกี่ยวกับ
ศาล
o การโอนสํานวนคดีระหว่างศาล

4.3 การวางระบบอัตโนมัติของศาล
การยืน่ ฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
คําตอบ
สามารถยื่นคําฟ้องเบื้องต้นทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบที่จัดตั้ง - ใช่
ขึ้นเป็นการเฉพาะในศาลแพ่งในกรุงเทพได้หรือไม่ / โปรดตอบ - ไม่ใช่
“ไม่” ถ้าสามารถยื่นคําฟ้องได้ผ่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์เท่านั้น
เมื่อมีการยื่นคําฟ้องเบื้องต้นทางอิเล็กทรอนิกส์ จําเป็นต้องยื่นคํา - ใช่
ฟ้องที่เป็นเอกสารอีกครั้งหรือไม่
- ไม่ใช่
มีเอกสารในคดีอื่นๆ ที่สามารถยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
- ใช่
- ไม่ใช่
การส่งหมายเรียกทางอิเล็กทรอนิกส์
คําตอบ
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะส่งหมายเรียกทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับมูล - ใช่
- ไม่ใช่
ฟ้องที่ยื่นต่อศาลแพ่งในกรุงเทพ / ถ้าเป็นไปได้ โปรดระบุว่า
สามารถดําเนินการได้อย่างไร (โดยอีเมล์ SMS/text แฟกซ์ และ
อื่นๆ)
การชําระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์
คําตอบ
สามารถชําระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในศาล
- ใช่
- ไม่ใช่
แพ่งในกรุงเทพได้หรือไม่
การตีพมิ พ์คําพิพากษาของศาล
คําพิพากษาที่ตัดสินในทุกชัน้ ศาลในคดีพาณิชย์มีการเผยแพร่ต่อ - ใช่
สาธารณชนผ่านการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพ์
- ไม่ใช่
หรือในอินเตอร์เน็ท/เว็บไซต์ของศาลหรือไม่ / ถ้ามีการตีพิมพ์คํา
แบบสํารวจประจําปี พ.ศ. 2559 (Doing Business 2016)

ข้อมูลเพิม่ เติม

ข้อมูลเพิม่ เติม

ข้อมูลเพิม่ เติม
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- ๑๐ พิพากษาเฉพาะในราชกิจจานุเบกษา โปรดระบุว่าสามารถเข้าถึง
ราชกิจจานุเบกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือต้องเสียค่าใช้จ่าย /
ถ้ามีการตีพิมพ์ออนไลน์ โปรดระบุลิงก์ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
4.4 การแก้ไขข้อพิพาททางเลือก
การอนุญาโตตุลาการ
คําตอบ
ข้อมูลเพิม่ เติม
ในประเทศไทย การอนุญาโตตุลาการคดีพาณิชย์ - ใช่
ในประเทศ มีกฎหมายฉบับหนึ่งเป็นการเฉพาะ
- ไม่ใช่
หรือหมวด/มาตราในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งที่ใช้บังคับ ครอบคลุมแง่มุมที่สําคัญใน
การอนุญาโตตุลาการหรือไม่ / ถ้า “ใช่” โปรดระบุ
ชื่อหรือและปีของกฎหมายฉบับนั้น / ถ้าการ
อนุญาโตตุลาการในคดีพาณิชย์กระจัดกระจายอยู่
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหรือตราสาร ทาง
กฎหมายหลายฉบับ โปรดเลือก “ไม่”
มีข้อพิพาททางพาณิชย์อื่นๆ – นอกเหนือจากที่
- ใช่
- ไม่ใช่
เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยฯ หรือนโยบาย
สาธารณะ – ซึง่ ไม่สามารถยื่นเรื่องต่อกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการในประเทศไทยหรือไม่
มีข้อความหรือข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีผลใช้ - ใช่
บังคับ ซึ่งศาลมักจะบังคับให้หรือไม่ / โปรดตอบว่า - ไม่ใช่
“ไม่” ถ้าศาลจําต้องพิจารณาพิพากษาคดี แม้ว่ามี
ข้อความหรือข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีผลใช้
บังคับ
ในการที่จะบังคับตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของ
- ใช่
อนุญาโตตุลาการภายในประเทศของประเทศไทย - ไม่ใช่
มีบทบังคับหรือไม่ว่าจะต้องดําเนินการผ่าน
กระบวนพิจารณาของศาลในการยอมรับคําวินิจฉัย
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการซึ่งแยกต่างหากเพิ่มเติม
อีกกระบวนการหนึ่ง
การไกล่เกลีย่ โดยสมัครใจ
คําตอบ
ข้อมูลเพิม่ เติม
มีกระบวนการการไกล่เกลี่ยโดยสมัครใจในประเทศ - ใช่
มีการไกล่เกลี่ยโดยสมัครใจ ทัง้ ในชั้นศาล
ไทยหรือไม่ / โปรดตอบว่า “มี” ถ้าเพียงแต่คู่ความ
และในชั้นบังคับคดี โดยในชั้นบังคับคดี
ไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ยเว้น
ก่อนและหลังการบังคับคดี กรมบังคับคดี
แต่คู่ความต้องการ
ได้จัดตั้ง ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจํา
อยู่ในสํานักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ซึ่ง
แบบสํารวจประจําปี พ.ศ. 2559 (Doing Business 2016)
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- ๑๑ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนและหลังการ
บังคับคดีโดยกรมบังคับคดี ได้ดําเนินการ
โดยผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสบการณ์
ดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด
เป็นกลาง และเป็นธรรม ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 กรมบังคับคดีได้ให้
ความสําคัญกับการไกล่เกลี่ยในหนี้
ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และหนีก้ องทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งนี้ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – กุมภาพันธ์
2558 สามารถไกล่เกลี่ยได้เป็นผลสําเร็จ
จํานวน 2,188 ราย คิดเป็นทุนทรัพย์
จํานวน 882,889,515.85 บาท และ
ความสําเร็จคิดเป็นร้อยละ 90.97 ของ
จํานวนเรื่องที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ย
ในประเทศไทย การไกล่เกลีย่ โดยสมัครใจ มี
กฎหมายฉบับหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือหมวด/
มาตราในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่
ใช้บังคับ ครอบคลุมแง่มมุ ทีส่ ําคัญในไกล่เกลี่ยโดย
สมัครใจหรือไม่ / ถ้า “ใช่” โปรดระบุชื่อหรือและปี
ของกฎหมายฉบับนั้น / ถ้าการไกล่เกลี่ยโดยสมัคร
ใจกระจัดกระจายอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมายหรือตราสารทางกฎหมายหลายฉบับ
โปรดเลือก “ไม่”
มีสถาบัน (ซึ่งรวมถึงศาล ถ้าเกี่ยวข้อง) ดําเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย
หรือไม่

-

ไม่ใช่

-

ใช่

มีมาตรการจูงใจทางการเงินสําหรับคู่ความในการ
พยายามใช้การไกล่เกลี่ย (อาทิ ถ้าการไกล่เกลี่ย

-

ใช่
ไม่ใช่

-
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๑. สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาล
ยุติธรรม (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้น
พิจารณา)
๒. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับ
คดี (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับ
คดี)
๓. สถาบันอนุญาโตตุลาการ (หน่วยงาน
อิสระ) ตั้งตาม พ.ร.บ.สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 โดยมี
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารฯ

as of 17 Mar 2015

- ๑๒ สําเร็จ จะมีการคืนค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องคดี
หรือเครดิตภาษีเงินได้ และอื่นๆ)
จําเป็นหรือไม่ที่ผู้พิพากษาจะต้องถามคู่ความว่า
ประสงค์จะไกล่เกลี่ยหรือไม่
ถ้าคู่ความสามารถยุติข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย
ข้อตกลงของการไกล่เกลี่ยมีอาํ นาจทางกฎหมาย
เช่นเดียวกับคําสั่งศาลหรือไม่ / โปรดตอบว่า “ไม่”
ถ้าข้อตกลงดังกล่าวมีสภาพบังคับเช่นเดียวกับ
สัญญา merely

-

ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

- ข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ทํา
ในชั้นบังคับคดี โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท กรมบังคับคดี ไม่มีสภาพบังคับ
เช่นคําพิพากษาของศาล หากมีผลเป็น
การงดการบังคับคดีไว้ชั่วคราว หรือถอน
การบังคับคดี ซึ่งหากลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหนี้ตามคํา
พิพากษามีสิทธิดําเนินการบังคับคดี
ต่อไป หรือเริ่มต้นการบังคับคดีใหม่

5. ประมาณการด้านระยะเวลา
คําถามในส่วนนี้ เป็นคําถามเกี่ยวกับระยะเวลาโดยประมาณในการดําเนินการแต่ละขั้นตอนของ
คดีพาณิชย์ โปรดตอบคําถามจากประสบการณ์ของท่านเทียบเคียงกับข้อเท็จจริงสมมติ โดยระบุระยะเวลา
ในการดําเนินการ เป็นจํานวนวันแห่งปฏิทิน
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลในส่วนที่ 3 กรุณาตอบคําถามโดยอ้างถึงศาลใหม่ซึ่งมีเขต
อํานาจ

5.1 การยื่นฟ้องคดีและการส่งหมาย * (ไม่ตอบเพราะเป็นภารกิจของศาล)
ในส่วนนี้ ให้คํานวณระยะเวลาที่ใช้โดยเริ่มจากเมื่อผู้ขาย (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องผู้ซื้อ (จําเลย) * ต่อศาล
แพ่งในกรุงเทพฯ (ให้สันนิษฐานว่าคู่ความทั้งคู่มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพฯ)
ในการตอบคําถาม โปรดคํานวณรวมจํานวนวันตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (หากมี)
1) ผู้ขายส่งหนังสือเรียกให้ผซู้ ื้อปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายและเรียกให้ชําระราคาตามสัญญา รวมถึง
- ระยะเวลาในการจัดเตรียมหนังสือ
- ระยะเวลาการส่งหนังสือ
- กําหนดเวลาให้ผู้ซื้อปฏิบัติตามสัญญา
2) หากการเรียกให้ปฏิบัติตามสัญญาครั้งสุดท้ายไม่เป็นผลสําเร็จ การจัดเตรียมการยื่นคําฟ้อง รวมถึง
- ระยะเวลาในการปรึกษาทนายความ
- ระยะเวลาในการเตรียมคําฟ้อง
3) การยื่นคําฟ้องต่อศาลและการส่งหมายเรียกให้จําเลยมาให้การ รวมถึง
- ระยะเวลาการดําเนินการทางทะเบียนของศาล
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- ๑๓ - ระยะเวลาที่ต้องรอหากการส่งคําฟ้องให้จําเลยไม่เป็นผลสําเร็จ
ปีทแี่ ล้ว
ประมาณการของปีที่ที่ผ่านมายังคงถูกต้อง ใช่หรือไม่ ? 60

ปีนี้

ประมาณการใหม่
(โปรดอธิบาย)

- ใช่
- ไม่ใช่
คําตอบ

(a) ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปจะต้องส่งสําเนาคําฟ้องและหมายเรียกให้
จะเลยมาให้การจํานวนกี่ครั้ง (หากมากกว่า 1 ครั้ง โปรดอธิบาย
เหตุผลที่ทําให้เกิดความล่าช้านั้น)
(b) ตามความเห็นของคุณ อะไรคือสาเหตุหลักของความล่าช้าที่
 ความยากลําบากในการค้นหา
เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาตั้งแต่ผู้ขาย (โจทก์) ตัดสินใจจะฟ้อง
สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ของจําเลย
ผู้ซื้อจนถึงทีผ่ ู้ซอื้ (จําเลย) ได้รับหมายเรียก
 การบริการล่าช้าของพนักงานส่ง
หมาย, ทนาย, หรืออื่นๆ
 ความไม่มปี ระสิทธิภาพของระบบ
ไปรษณีย์
 การได้รับข้อมูลจากระบบ
ทะเบียน (เช่น วันพิจารณา, การ
พิจารณารับฟ้อง เป็นต้น)
 อื่นๆ, โปรดอธิบาย ...
5.2 การพิจารณาและพิพากษาคดี * (ไม่ตอบเพราะเป็นภารกิจของศาล)
ในส่วนนี้จะพิจารณาระยะเวลาในการมีคําพิพากษานับตัง้ แต่โจทก์ได้ยนื่ คําฟ้องต่อศาลและจําเลย
ได้รบั หมายเรียกแล้ว
ในการตอบคําถาม โปรดคํานวณรวมจํานวนวันตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (หากมี)
1) กระบวนการก่อนการพิจารณาและการพิจารณาครั้งแรก รวมถึง
- ระยะเวลาในการได้รับแจ้งวันนัดพิจารณา หรือนัดอื่นๆก่อนวันนัดพิจารณา
- ระยะเวลาที่ต้องจนถึงวันนัดพิจารณา หรือนัดอื่นๆก่อนวันนัดพิจารณา
- ระยะเวลาระหว่างการส่งคําคู่ความโดยย่อ (Briefs)
2) ความล่าช้าโดยทั่วไป (หากเกิดขึ้นเป็นการทั่วไป) รวมถึง
- ความล่าช้าเนื่องจากศาลสั่งเลื่อนคดี
- ความล่าช้าเนื่องจากการขาดนัดของคู่ความ ซึ่งเป็นเหตุในศาลเลื่อนคดี
- ความล่าช้าเนื่องจากกระบวนพิจารณาคําฟ้อง
3) ความคิดเห็นของพยานผู้เชียวชาญ (หากมีการส่งคําฟ้องและนัดพิจารณาครั้งแรกแล้ว ศาลเห็นว่า
จําเป็นต้องขอความเห็นจากพยานผู้เชี่ยวชาญ) รวมถึง
- ระยะเวลาในการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญ
- ระยะเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญส่งความเห็น
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- ๑๔ 4) นัดพิจารณาครั้งสุดท้ายและการมีคําพิพากษา รวมถึง
- ระยะเวลาระหว่างการพิจารณาจนถึงนัดพิจารณาครั้งสุดท้าย
- ระยะเวลาในการร่างและมีคําพิพากษาเป็นลายลักษณ์อักษร หากคําพิพากษาเป็นลายลักษณ์
อักษรมีความจําเป็น
- ระยะเวลาสิ้นสุดการอุทธรณ์
ปีทแี่ ล้ว
ประมาณการของปีที่ที่ผ่านมายังคงถูกต้อง ใช่
หรือไม่ ?

260

ปีนี้

ประมาณการใหม่
(โปรดอธิบาย)

- ใช่
- ไม่ใช่
คําตอบ

(a) ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปใช้เวลาเท่าใด นับตั้งแต่มีการยื่นฟ้อง
จนถึงวันพิจารณานัดแรก
(b) โดยทั่วไปแล้ว จะมีการนัดพิจารณาทั้งหมดกี่ครั้งในการ
พิจารณาที่ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงสมมติ
(c) หากมีการเลื่อนคดีหรือเลื่อนนัดพิจารณา หรือมีการพิจารณา
มากกว่า 1 นัด คู่ความต้องรอประมาณกี่วันจนกว่าจะถึงนัด
พิจารณาครั้งหน้า
(d) โดยทั่วไปแล้ว พยานผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาเท่าใดในการส่ง
ความเห็น
(e) กําหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์ของประเทศไทย คือเท่าใด
(f) ตามความคิดเห็นของคุณ อะไรคือสาเหตุหลักของความล่าช้า  การคั่งค้างของคดี
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาและการมีคําพิพากษา
 การเลื่อนคดี
 การรอการพิจารณา
 การจัดหาพยานผู้เชี่ยวชาญ
 ความล่าช้าซึ่งเกิดจากพยาน
ผู้เชี่ยวชาญเอง
 อื่นๆ โปรดอธิบาย
5.3 การบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษา
ในส่วนนี้ จะพิจารณาหลังจากระยะเวลาแห่งการอุทธรณ์สนิ้ สุดลง จนถึง
(i) การเริ่มต้นการบังคับคดี
(ii) การยึดทรัพย์ (สังหาริมทรัพย์)
(iii) การจัดการขายทอดตลาด
(iv) การได้รับชําระหนี้
ในการตอบคําถาม โปรดคํานวณรวมจํานวนวันตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (หากมี)
1) ระยะเวลาในการติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
2) ระยะเวลาในการระบุที่ตั้งและทรัพย์สินซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ของจําเลย
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- ๑๕ 3) ระยะเวลาในการได้รับหมายบังคับคดีจากศาลเพื่อนําในตั้งเรื่องยึด/อายัดทรัพย์
4) ระยะเวลาในการจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ของจําเลยและการได้รับชําระ
หนี้ของโจทก์
ปีทแี่ ล้ว
ประมาณการของปีที่ที่ผ่านมายังคงถูกต้อง ใช่หรือไม่ ?

120

ปีนี้
- ไม่ใช่

ประมาณการใหม่
(โปรดอธิบาย)
ประมาณการใหม่ คือ
75 วัน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เจ้าหนี้ตามคํา
พิพากษาตั้งเรื่องขอยึด
ทรัพย์ ซึ่งสามารถออก
ยึดได้ภายใน 1 วัน
- เจ้าพนักงานบังคับคดี
รายงานศาลขออนุญาต
ขาย และหากไม่มีผู้
คัดค้านภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่มีการยึด ให้
นําทรัพย์ออกขายได้
ตาม ป.วิ.แพ่ง ม.308
- เจ้าพนักงานบังคับคดี
จัดทําประกาศขาย
ทอดตลาด แจ้งผู้มีส่วน
ได้เสีย และปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบ ซึ่ง
สามารถจัดการขาย
ทอดตลาดนัดแรกได้
ภายใน 45 วัน
- เมื่อทรัพย์ขายได้ เจ้า
พนักงานบังคับคดีต้อง
รอระยะเวลาสําหรับผู้
ร้องเฉลี่ยทรัพย์ 14 วัน
- เจ้าพนักงานบังคับคดี
จัดทําบัญชีแสดง
รายการจับ-จ่ายเงินใน
คดี 3 วัน
- ระยะเวลาการคัดค้าน
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- ๑๖ -

(a)
(b)

(c)

(d)

บัญชี 7 วัน
- จ่ายเงินให้กบั ผู้มีสิทธิ
ในคดีกรณีไม่มผี ู้คัดค้าน
บัญชี
คําตอบ
ในการเริ่มต้นการบังคับคดี มีความจําเป็นหรือไม่ที่ต้องมีสําเนาคํา ไม่จําเป็น แต่ต้องมีหมายบังคับคดี
ซึ่งมีคําพิพากษาศาลโดยย่อระบุไว้
พิพากษา (copy of the decision) หรือเพียงแต่คําพิพากษา
ด้วยวาจาก็เพียงพอแล้ว
ในทางปฏิบัติ ต้องใช้เวลาเท่าใดในการยึดสังหาริมทรัพย์และ
51 วัน
จัดการขายทอดตลาด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาตั้งเรื่องขอ
ยึดทรัพย์ ซึ่งสามารถดําเนินการ
ออกยึดได้ภายใน 1 วัน
- เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาล
ขออนุญาตขาย และหากไม่มีผู้
คัดค้านภายใน 5 วัน ให้นําทรัพย์
ออกขายได้ ตาม ป.วิ.แพ่ง ม.308
- เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทํา
ประกาศขายทอดตลาด แจ้งผู้มีส่วน
ได้เสีย และปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบ ซึ่งสามารถจัดการขาย
ทอดตลาดนัดแรกได้ภายใน 45 วัน
โดยทั่วไปแล้ว มีการจัดการขายตลอดตลาดประมาณกี่ครั้งจึงจะ ตามคําสั่งกรมบังคับคดี จะมีการ
สามารถขายทรัพย์สินซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ได้
ประกาศขายทอดตลาดจํานวน 6
นัด ส่วนการขายทรัพย์ได้ในนัดใด
ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของ
ทรัพย์ ซึ่งหากทรัพย์เป็นที่น่าสนใจก็
จะสามารถขายได้ตั้งแต่นัดที่ ๑
ตามความเห็นของท่าน อะไรคือสาเหตุหลักของความล่าช้าที่
 การยึดสังหาริมทรัพย์
เกิดขึ้นในระหว่างการบังคับคดี
 การจัดการขายทอดตลาด
 ระยะเวลาที่ต้องรอการจัดการ
ขายทอดตลาด
 การหาผู้ซอื้ ทรัพย์
 อื่นๆ โปรดอธิบาย – การที่
คู่ความและผู้เกี่ยวข้องใช้สิทธิ
ตามกฎหมาย เช่น การร้องขัด
ทรัพย์ / การคัดค้านวิธีการขาย
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- ๑๗ / การร้องขอให้เพิกถอนการ
ขายทอดตลาด / และการร้อง
คัดค้านการดําเนินการอื่นๆ
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
อย่างไรก็ตาม กรมบังคับคดีได้
เพิ่มปัจจัยที่เอื้อต่อการขาย
ทอดตลาดให้เร็วขึ้น อาทิ การ
พัฒนา application บนมือถือ
ในการเข้าถึงข้อมูลของทรัพย์ที่
ขายทอดตลาด การขายทรัพย์
ในวันหยุด รวมถึงการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการขาย
ทอดตลาดผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

6. ประมาณการทางด้านค่าใช้จ่าย
ในส่วนต่ อไปนี้ ประกอบด้ วยคําถามเกี่ยวกับ การประเมิ นค่ าใช้จ่ายสําหรับขั้น ตอนต่างๆ ของคดี
พาณิ ชย์ โปรดระบุค่าค่าใช้จ่ายโดยประมาณเป็นจํานวนร้อยละของมูลค่าข้อพิพ าทแห่งคดี (333,304
บาท)
ระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ขาย (โจทก์) ต้องจ่ายเพื่อบังคับคดีตามคําพิพากษา
 แบบสอบถามนี้เจาะจงเฉพาะค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ขาย (โจทก์) จะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า โดยไม่
คํานึงถึงเงินที่ผู้ขายอาจได้ในท้ายที่สุดหากผู้ขายชนะคดี
 โปรดระบุเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เป็นทางการ
6.1 ค่าทนายความ * (6.1 ไม่ตอบเพราะเป็นเรื่องของทนายความ)
ในการตอบคําถาม โปรดประมาณการโดยเฉลี่ยของค่าบริการสําหรับสํานักงานทนายความโดยทั่วไป
ในการจัดการคดีตามข้างต้น ซึ่งรวมถึง
- ค่าธรรมเนียมในการจัดการคดีจนถึงมีคําพิพากษา
- ค่าธรรมเนียมในการจัดการในส่วนของการบังคับคดี (หากมี)
- ค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื่นๆ (หากมี)
ตัวอย่างการจัดการที่อาจคํานวณรวมเข้าด้วย
- การเจรจากับลูกความ
- การร่างคําฟ้อง
- การจัดเตรียมเอกสารประกอบคําฟ้อง
- การจัดเตรียมคําร้องหรือคําขอต่างๆ
- การเข้าร่วมการประชุมก่อนการพิจารณา
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- ๑๘ - การจัดเตรียมการสําหรับวันนัดพิจารณา
- ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าส่งคําคู่ความ, ค่าโทศัพท์ เป็นต้น

ประมาณการของปีที่ที่ผ่านมายังคง
ถูกต้อง ใช่หรือไม่ ?

ปีทแี่ ล้ว
(% ของจํานวนทุนทรัพย์)
10.0 %

ปีนี้

ประมาณการใหม่
(โปรดอธิบาย)

- ใช่
- ไม่ใช่

6.2 ค่าธรรมเนียมศาล (นับจนถึงมีคําพิพากษาเท่านัน้ ) * (6.2 ไม่ตอบเพราะเป็นภารกิจของศาล)
โปรดระบุค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสําหรับโจทก์ โดยคําถึงศาลที่มเี ขตอํานาจตามข้อเท็จจริงกรณีสมมติ

ประมาณการของปีที่ที่ผ่านมายังคง
ถูกต้อง ใช่หรือไม่ ?

ปีทแี่ ล้ว
(% ของจํานวนทุนทรัพย์)
2.0 %

ปีนี้

ประมาณการใหม่
(โปรดอธิบาย)

- ใช่
- ไม่ใช่
คําตอบ

(a) ค่าธรรมเนียมในการฟ้องเป็นเท่าใด หากเทียบเคียงกับข้อเท็จจริง
ตามกรณีสมมติ
(b) ต้องวางประกัน จํานวนเท่าใด
(c) ค่าทนาย/ ผู้ให้คําปรึกษาทางกฎหมาย โดยทั่วไปแล้วคิดเป็น
จํานวนเท่าใด หากเขาเหล่านั้นใช้เวลาทํางาน 10 ชั่วโมง
(d) มีค่าธรรมเนียมศาลอื่นใดอีกหรือไม่ที่โจทก์จําเป็นต้องเตรียมไว้
6.3 ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี
โปรดระบุค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยทีโ่ จทก์ต้องทดรองออกไปก่อน โดยเทียบเคียงกับข้อเท็จจริงตามกรณีสมมติ

ประมาณการของปีที่ที่ผ่านมายังคง
ถูกต้อง ใช่หรือไม่ ?

ปีทแี่ ล้ว
(% ของจํานวนทุนทรัพย์)
3.0 %

ปีนี้
- ไม่ใช่

ประมาณการใหม่
(โปรดอธิบาย)
ร้อยละ 0.45
คําตอบ

(a) ค่าธรรมเนียมสําหรับประกาศคําพิพากษา
(b) ค่าธรรมเนียมการยึด
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ไม่มี
เบื้องต้น เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
ต้องทดรองค่าธรรมเนียมการบังคับ
คดี 1,500 บาท (สําหรับการยึด
สังหาริมทรัพย์ 1,500 บาท)
อย่างไรก็ตาม หากเงินที่ทดรองจ่าย
เบื้องต้นไม่เพียงพอ เจ้าพนักงาน
as of 17 Mar 2015

- ๑๙ บังคับคดีสามารถเรียกให้เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาทดรองค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมได้เท่าที่จําเป็น โดยเจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาจะได้รับเงินที่ทด
รองออกไปแล้วคืนเมื่อมีการขาย
ทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้
(c) ค่าธรรมเนียมสําหรับการจัดการขายทอดตลาด (เช่น ค่าประกาศ, มีค่าประกาศและค่าธรรมเนียมเจ้า
ภาษี, ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นต้น)
พนักงานบังคับคดี โดยรวมอยู่ในข้อ
b ทั้งนี้ ไม่รวมถึงภาษี
(d) โจทก์ต้องวางค่าธรรมเนียมสําหรับการจัดการขายทอดตลาด
มี โดยรวมอยู่ในข้อ b
หรือไม่?
(e) ค่าธรรมเนียมอื่นในการบังคับคดีที่โจทก์จะต้องจัดเตรียมหรือวาง ตามที่ระบุในข้อ b
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
--------------------------
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