รายงานผลการประชุมระหว่างประเทศเรื่องการบังคับคดีแพ่ง
ในบริบทของการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัตร
ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร
1. ความนา
กระทรวงยุ ติธรรมและกรมบั งคับคดีได้ร่ว มจัด การประชุมระหว่างประเทศเรื่องการบังคับคดีแพ่ ง
ในบริบทของการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัตร(International Conference on Enforcement of
Civil Judgment in the Context of Dynamic Regional Economic Integration) เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ – ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นโครงการสาคัญโครงการหนึ่งตามแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมในการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อแลกเปลี่ ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และระบบ
การดาเนินงานที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง
(๒) เพื่อหารือถึงแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา
ของอาเซี ย นร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ารระหว่ างประเทศ ได้ แ ก่ ธนาคารโลก และสภาเจ้ าพนั ก งาน
บังคับคดีระหว่างประเทศ
(๓) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายด้านการบังคับคดีแพ่งและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันต่อไป
ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๓๕๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก กลุ่มประเทศ
อาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ผู้พิพากษา ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหาร
ด้านกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย สื่อมวลชน
และผู้บริหารของกรมบังคับคดีทั่วประเทศ
๒. คากล่าวเปิดการประชุม โดยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมโดยกล่าวถึงเรื่องที่
รัฐบาลได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา ส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยจาเป็นต้องปฏิรูป คือกระบวนการยุติธรรม เรื่องกฎหมายที่
เป็ นธรรม อานวยประโยชน์ ให้ กับการทาธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ าแก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งปัจจุบันได้ท าการแก้ไข
กฎหมายไปหลายฉบับ โดยอาศัยประเทศในอาเซียนเป็นต้นแบบของการศึกษา โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับ
SME หรื อ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม เนื่ อ งจากธุ รกิ จ SME ท ารายได้ ถึ งร้ อ ยละ 37.4 ของจี ดี พี
แต่ในปัจจุบันทั้งกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลายยังไม่เอื้อต่อธุรกิจ SME แต่กลับเอื้อต่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่ จึงต้องแก้ไขให้ SME สามารถฟื้นฟูกิจการได้ นอกจากนั้น กฎหมายต้องสนับสนุนการดาเนินธุรกิจและ
เรื่องเงินลงทุน เพราะส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมีปัญหาจากเงินกู้นอกระบบ อย่างไรก็ดี การแก้ไขกฎหมายนั้นอาจยัง
มิได้ดาเนินการทั้งระบบ เนื่องจากต้องพิจารณาไปตามบริบทของประเทศไทย
ประการต่ อ มา รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงยุ ติ ธ รรมได้ เสนอแนะให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณา
การแยกการบริหารกฎหมายออกจากศาลยุติธรรมโดยไม่กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมการตัดสินคดี เช่น
การบั งคั บ คดี ซึ่งประสบปั ญ หาว่า ปั จ จุ บั น ยังไม่ส ามารถบังคับ คดี นอกเขตศาลได้ เพื่ อให้ การบริห ารเป็ นไป
โดยสะดวกขึ้น ไม่ต้องยึดติดตามเขตอานาจ รวมไปถึงการจัดการขายทอดตลาดทั่วประเทศด้วย
นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีคาสั่งให้กรมบังคับคดีดาเนินการผลักดันสินทรัพย์
ที่ค้างอยู่ในระบบการบังคับคดีจานวนกว่าสองแสนล้านบาทให้กลับเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยนา

ระบบสารสนเทศมาใช้แก้ปัญหาให้ได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ หากขจัดอุปสรรคดังกล่าวได้จะเพิ่มความ
มั่นใจในการลงทุนของต่างชาติว่าเมื่อศาลตัดสินแล้วจะได้รับชาระหนี้จากการบังคับคดี
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรมยั ง ได้ เน้ น ย้ าความส าคั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ร องรั บ
การอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากการอนุญาโตตุลาการเป็นประเด็นสาคัญด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
๓. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การบังคับคดีกับหลักนิติธรรม: การบังคับคดีที่มีประสิทธิภาพและบทบาทของ
เจ้าพนักงานบังคับคดีภายใต้โลกาภิวัฒน์และการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจ (Civil Enforcement and
the Rule of law : Effective and the Role of Judicial Officer under the Globalization and
Economic Integration) โ ด ย Dr. Heike Gramckow, Lead Counsel, Governance Inclusive
Institution/Justice Reform of the World Bank in Washington, DC
การบั งคับ คดีของศาลเป็ น เรื่องที่น่าสนใจและมีความส าคัญ แต่ไม่ค่อยมีผู้ ให้ ความสนใจเท่าที่ควร
บทบาทของการบังคับคดีจะมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นสาหรับภูมิภาคอาเซียนอันเนื่องจากการพัฒนาของประเทศ
ต่ า งๆ ในอาเซี ย น แม้ จ ะมี ก ารชะลอตั ว ลงเมื่ อ สองสามปี ที่ ผ่ า นมา แต่ ยั ง มี ค วามแข็ ง แรงพอสมควร
โดยหนึ่ งในสามของการเติ บ โตเศรษฐกิจ โลกเป็ น ของอาเซียน และอาเซี ยนยั งมีโอกาสในการพั ฒ นาธุรกิ จ
การค้ าและการบริ ก ารให้ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ประกอบกั บ โอกาสจากประชาคมอาเซี ย นซึ่ ง หมายถึ ง
ประชากรหกร้อยล้านคน จีดีพีมูลค่ายี่สิบสามล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเคลื่อนไหวอย่างอิสระ
เมื่อโอกาสทางการค้ากาลังขยายตัวและมีบทบาททางด้านการตัดสินใจในภาคธุรกิจ องค์กรทั้งหลายทั้ง
ขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่ จ ะต้ อ งมี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง หากมี ปั ญ หาในการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย การมี
ส่วนร่วมของธุรกิจดังกล่าวจะลดน้อยลง ภาคพาณิชย์และการค้าจะขยายตัวได้น้อยลงหากไม่มีความไว้วางใจ
ในการบังคับคดี การลงทุนกับคู่ค้าใหม่ๆ ก็จะต้องมีการประเมินว่า ต้นทุนทางด้านการดาเนินคดีมีต้นทุนสูง
หรือไม่ หากต้นทุนสูงจะมีการจากัดทั้งการลงทุนจากในประเทศ และระหว่างประเทศ ถึงแม้ว่าโอกาสจะดี และ
ภาคธุรกิจจะยอมรับความเสี่ยง แต่ต้นทุนความเสี่ยงนั้นจะโอนไปสู่ผู้บริโภคและทาให้ผลิตภัณฑ์ราคาสูงขึ้น
ดังนั้นธุรกิจต่างๆ จะลังเลที่จะขยายธุรกิจหรือชะลอการตัดสินใจทาธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น หากมีปัญหาในการ
บังคับ ข้อตกลง เมื่อธุรกิจ ต้องการขยายกิจการในส่วนต่างๆ ของประเทศหรือต่างประเทศจะต้องให้ บริษัท
กฎหมาย สถานทูต สภาหอการค้า ทาการวิจัย หรือวิจัยด้วยตนเองจากสิ่ งพิมพ์ระหว่างประเทศ คือ รายงาน
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของแต่ ล ะประเทศในโลกซึ่ ง จั ด ท าโดยธนาคารโลก และเป็ น เรื่ อ งที่ มั ก ได้ รั บ
ความใส่ใจน้อย
ส าหรับข้อขัดข้องที่ ถือว่าเป็ น ต้นทุนการประกอบธุรกิจ หรือต้นทุนค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายนั้น ได้แก่
สภาพทางภูมิศาสตร์ของอาเซียนเอง เนื่องจากอาเซียนประกอบด้วยหลายประเทศ และหลายประเทศมีลักษณะ
เป็นเกาะ ซึ่งทาให้ยากต่อการเดินทางไปมาระหว่างกัน ทาให้ต้นทุนในการบังคับคดีเพิ่มสูงขึ้น และระบบกฎหมาย
ที่แตกต่างกันภายในประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้นอาเซียนจะมีความหลากหลายทั้งระบบกฎหมายตลอดจนด้าน
ภาษา นอกจากนั้ น ปั จจั ยเรื่ องระดั บการพั ฒ นาการทางด้ านเศรษฐกิจที่ ต่างกั น ท าให้ การบั งคับใช้กฎหมาย
แตกต่างกันไปด้วย ดังทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวไว้
สาหรับสถานการณ์การบังคับคดีในภูมิภาคนั้น หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านการบังคับคดีควรจะได้รับการ
สนับ สนุน แต่ไม่ได้ทางานแยกจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรจะต้องมีระบบกฎหมาย และระบบศาล
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล หากกระบวนการศาลซับ ซ้ อ นย่ อมส่ ง ผลต่ อการพิ จ ารณาคดี หากมี ก ารพิ จ ารณาคดีน าน
ก็จะส่งผลต่อการบังคับคดีในภายหลัง ดังนั้นการปรับปรุง ในส่ วนอื่นๆ นอกเหนือไปจากการบังคับคดี เพียง
อย่างเดียวจะช่วยเอื้อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น เศรษฐกิจท้องถิ่นก็มีส่วนสาคัญ ธุรกิจขนาดเล็ก

ที่มีเงินทุนน้อยก็จะดาเนินกิจการยากยิ่งขึ้นหากการบังคับคดี ล่าช้า ชุมชนธุรกิจก็สามารถเป็นแนวร่วมได้เพื่อ
บรรลุความสาเร็จร่วมกัน หากดูตัวอย่างประเทศที่ประสบความสาเร็จ ชุมชนธุรกิจของประเทศนั้นจะมี บทบาท
เพื่อให้ระบบของการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาราบรื่น ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารต้องร่วมมือเพื่อจัดการ
กับคดีความต่างๆ ที่ยังค้างอยู่ในระบบ ซึ่งต้องมีความเข้าใจว่าผลกระทบนั้นส่งผลมากเพียงใด ทั้งนี้ ปัญหา
การพัฒนาอาจเกิดจากคดีของหน่วยงานรัฐเองโดยในบางประเทศ องค์กรธุรกิจของรัฐเองทาให้เกิดความล่าช้า
ในการบังคับตามสัญญา และยังมีการศึกษาในเรื่องบังคับคดีอยู่น้อย ส่วนใหญ่จะเน้นทางการบังคับใช้กฎหมาย
อาญามากกว่า
เมื่อพิจารณาการเริ่มคดีจนถึงบังคับคดีของเอเชียตะวันออกเปรียบเทียบกับการจัดอันดับกับภูมิภาคอื่นๆ
มีค่าใช้จ่ายร้อยละ 48.6 ของจานวนที่เรียกร้อง ถือเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนก็มีทั้งประเทศที่ได้คะแนนสูงมาก (สิงคโปร์) และต่ามาก ดังนั้น คะแนนต่างๆ ขึ้นอยู่กับการ
พัฒนาการของแต่ละประเทศว่ามีทรัพยากร แรงจูงใจในการค้า และการทาธุรกิจมากเพียงใด เช่น สิงคโปร์ ได้รับ
การจัดอันดับที่ดีมาก ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ยื่นคาร้องจนถึงการบังคับคดีประมาณ 150 วัน ในขณะทีบ่ างประเทศ ใช้
เวลา 400 – 500 วัน ดั งนั้ น จึ งต้องพิ จารณาปั จจัยที่ ท าให้ แตกต่ างกั น โดยมากธุรกิ จและเมืองใหญ่ ๆ จะมี
แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเนื่องจากมีคนอาศัยอยู่จานวนมาก จึงมีแรงจูงใจของผู้ประกอบการจานวน
มากกว่า เมื่อเทียบกับที่อื่นที่จะมีแรงจูงใจน้อยกว่า จะมีผลทาให้เกิดความแตกต่าง ขณะเดียวกัน เมื่อ พิจารณา
ข้อมูลเรื่องการดาเนิ นการ (Performance) ทั่วประเทศ ก็จะมีความแตกต่างกัน อีกทั้งต้องพิจารณาเรื่องปัจจัย
ทางวัฒนธรรม แต่ที่ผ่านมาข้อมูลไม่เพียงพอที่จะทาการประเมินอย่างละเอียด
ประเทศส่ ว นใหญ่ ค วรด าเนิ น การแก้ ไขปรับ ปรุ งในเรื่อ งต่ างๆ ได้ แ ก่ ควรปรั บ ปรุ งกฎหมาย เช่ น
กฎหมายล้มละลาย ให้มีความทันสมัย พัฒนาระบบศาลให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ จัดหาและจัดสรรทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ และโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ จัดให้ มี
ระบบการสนับสนุนต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน การจดทะเบียนบริษัท สิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูล มาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน บริษัทผู้จัด การประมูล เป็นต้น และจัดให้มี ข้อตกลง
ร่วมกัน เนื่องจากปัญหาส่วนหนึ่ งของการบังคับคดีมาจากความยากลาบากในการค้นหาทรัพย์สิน ระยะเวลา
การดูแล และกระบวนการยึดทรัพย์ เช่น ในประเทศรัสเซีย เป็นต้น
ประมวลข้อกาหนดเรื่องการบังคับคดีระดับโลก (Global Code of Enforcement) ที่พัฒนาโดยสภา
เจ้ า พ นั ก งานบั ง คั บ คดี ร ะหว่ า งประเทศ (Union Internationale des Huissiers de Justice - UIHJ)
เป็ น ตัว อย่ างวิธีก ารที่ ดี ในการประเมิน โครงสร้างระบบยุ ติธ รรมของศาลว่าจะสามารถปรับ ปรุงได้ อย่ างไร
โดยสามารถใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การจัดโครงสร้างและการดาเนินการต่างๆ ประเทศในทวีปยุโรป
สามารถดาเนินการในเรื่องนี้ เป็นผลได้เพราะเป็นการปรับประสานระหว่างสมาชิกประเทศที่ มีความมุ่งมั่นที่จะ
สร้างระบบที่ใช้ร่วมกันได้ จึงได้มีการออกกฎระเบียบข้อบังคับในระดับสหภาพที่จะเน้นเรื่องมาตรฐานต่างๆ
โดยพยายามใช้ สิ่ งที่คล้ ายคลึ งกัน เพื่อที่จะช่ว ยให้ การบังคับคดีข้ามพรมแดนง่ายขึ้น ส าหรับอาเซียนเองมี
แนวโน้ มที่จ ะมีบ รรยากาศแบบเดีย วกัน จึงเป็น โอกาสที่จะได้เรียนรู้จาก UIHJ และทางธนาคารโลกก็ ได้มี
การศึกษาเก็บข้อมูลในเรื่องการบังคับคดี ดังนั้น ประเทศไทยสามารถเรียนรู้ได้ว่าข้อมูลใดบ้างที่จะต้องศึกษาใน
แง่ความแตกต่าง ข้อมูลใดเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด บางประเทศอาจใช้ การรื้อปรับระบบหรือใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ICT solutions) การใช้ระบบ GPS ระบบตรวจสอบสินทรัพย์ ระบบการจัดการคดี การทาให้
รวดเร็ว การปฏิบัติงานด้านบังคับคดี ในยุโรปจะเป็นการบริการจากเอกชนมากขึ้น (Privatization) มีแนวโน้ม
การแปรรูป บริการต่างๆ เป็ น เอกชน ซึ่งจะมีมาตรฐานในการดาเนินการมากยิ่งขึ้น เพราะต้องมีตัว ชี้วัด ว่า
การดาเนินการแบบใดที่ดี เช่นในกรณีที่มีคดีค้างดาเนินการกว่าสิบปี เป็นการดาเนินการที่ไม่ดี ไม่ได้มาตรฐาน

และค้นหาสาเหตุ หากไม่มีมาตรฐานจะเป็นการยากที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทา
มาตรฐานผลงานการบั งคั บ คดี ไม่ ใช่ เรื่ อ งง่าย จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ม าตรฐานความเป็ น วิช าชี พ มี ค วามซื่ อ ตรง
มีคุณธรรมที่จะได้รับความไว้วางใจ ทั้งนี้ การประเมินการบังคับคดีแพ่งมิได้สาคัญเพียงเพื่อการลงทุนระหว่าง
ประเทศเท่านั้น แต่เป็นไปเพื่อธุรกิจภายในประเทศเองด้วย
4. การประชุมสัมมนาหัวข้อ ที่ 1: บทบาทของศาลแพ่งและพาณิ ชย์และเจ้าพนักงานบังคับคดีในบริบท
ของการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค (Session 1: The Roles of Civil and Commercial Courts
and Judicial Officerin the Context of Regional Economic Integration)
4.1 ดร.กิริฎา เภาพิจิตร เศรษฐกรอาวุโสของธนาคารโลกประจาประเทศไทย
การค้าและการลงทุนในอาเซียนบวกสาม มีการบูรณาการในอาเซียนและในโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.2000
และดาเนิ น การตามข้อตกลงต่างๆ เช่น การลดอัตราภาษีในอาเซียน อาเซียนมีการค้ ากับ ส่ วนอื่นของโลก
มากขึ้น เป็ น หนึ่งในห่วงโซ่อุปทานที่สาคัญของโลก การค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมีขนาดใหญ่
เป็นร้อยละ 24 ของมูลค่าการค้าขายของอาเซียนทั้งหมด ส่วนอื่นๆ จะเป็นการค้าขายกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลี
สหภาพยุโรป นอกจากด้านผลิตภัณฑ์แล้ว มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการค้าและบริการ เช่น การขนส่ง ประเด็น
คือจะทาอย่ างไรที่จะสนั บ สนุ นให้สิ่ งเหล่านี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งมี การบูรณาการมากเท่าใด การพัฒ นาก็จ ะ
เพิ่มมากขึ้น
ด้านการแก้ไขความขัดแย้ งทางการค้าและดัชนี ชี้วัด ความสามารถในการแข่งขัน มี ประเด็น คาถาม
ในเรื่ องประสิ ท ธิภ าพของกรอบกฎหมายในแต่ ล ะประเทศ (Global Competitiveness Index) วิธีการคื อ
การสอบถามจากภาคธุรกิจ โดยผู้ตอบให้คะแนนตั้งแต่ ๑ – ๗ และรวบรวมคะแนนประเทศต่างๆ เพื่อดูลาดับ
เปอร์เซ็นต์ ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะได้เปอร์เซ็นต์ ต่ากว่าประเทศที่มีการพัฒนาน้อยกว่า ประเทศไทย
ได้คะแนนร้อยละ ๖๒ หมายความว่ามีหลายประเทศทีไ่ ด้ลาดับสูงกว่าไทย
ส่ ว นตั ว ชี้ วั ด เรื่ อ ง Doing Business ในเรื่ อ งการบั ง คั บ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ตกลง จะเป็ น การส่ ง
แบบสอบถามเรื่องการใช้ระยะเวลาดาเนินการ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่อทุนทรัพย์ และจานวน
ขั้น ตอนในการฟ้องร้องจนถึงขั้นตอนบังคับคดีเสร็จ ไปยังสานักงานกฎหมายและบริษัทบัญชี กรณีดังกล่าว
มีความสาคัญในแง่ที่ว่าสมมติฐานในแบบสอบถามนั้นเป็นธุรกิจ SME ในประเทศไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพที่
สะท้อนมุมมองของ SME ในประเทศ
ประเทศสิงคโปร์ได้รับการจัดให้เป็นลาดับที่ 1 ในการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง สาหรับประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะที่กระจายตัวอยู่ ทาให้ขั้นตอนการบังคับคดีมีระยะเวลามากขึ้น
ดังนั้นประเทศในทวีปเอเชียจึงมีความหลากหลายมาก จึงต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
4.2 นายวิชัย อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
การปฏิรูประบบคดีแพ่งเกิดจากปัญหาเรื่องการเข้าถึงระบบยุติธรรม เช่น เรื่องระยะเวลาที่นานเกินไป
มีความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่สูง คดีขึ้นอยู่กับทนายความและศาลเป็นหลัก การดาเนินคดีเป็นในเชิงกล่าวหา
มากเกินไป เชิงปฏิปั กษ์มากเกินไป และควรจะมีการระงับคดีพิพาททางเลือก ผู้ที่มีบทบาทในกระบวนการ
ยุติธรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย ได้แก่ ผู้พิพากษาและทนายความ จะต้องพิจารณาเรื่องการดึงดูดการลงทุน
จากต่ างประเทศด้ ว ย โดยต่ อ ไปอาจต้ อ งก าหนดเป็ น คุ ณ สมบั ติ ให้ บุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรมหรื อ
นักกฎหมายสามารถใช้ระบบสารสนเทศในการทางาน และมีทักษะทางภาษาอังกฤษ

นอกจากนั้น กฎหมายการค้าระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่สาคัญที่ทุกคนต้องทาความเข้าใจเมื่อทาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยได้ทาความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement :FTA)
กับหลายๆ ประเทศ ดังนั้น จึงอาจถูกบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการได้
นั ก กฎหมายจะต้ อ งมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ วิ ธี พิ จ ารณาความในแง่ ข องเขตอ านาจศาลนอกประเทศ
เจ้ า พนั ก งานผู้ ป ฏิ บั ติ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ใ นลั ก ษณะอาจารย์ ส อนกฎหมายที่ ดี ผู้ พิ พ ากษา อั ย การ ต้ อ งมี
ความสามารถที่จ ะสอนได้ การเปิ ดเสรีทางด้านการสอนกฎหมายควรจะมีมากขึ้น ดังนั้นเนติบัณ ฑิ ต ยสภา
ควรดูแลผลตอบแทนของอาจารย์ สอนกฎหมายที่น่าจะเป็นไปเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ รวมไปถึงการแก้ไข
ปรับปรุงการฝึกอบรมที่ซ้าซ้อนกันระหว่างเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ เพื่อความคุ้มค่าของการลงทุน
และความสมานฉั น ท์ ร ะหว่ างวิช าชี พ และมี ค วามรู้ ในเรื่อ งการระงับ กรณี ข้ อ พิ พ าทระหว่างประเทศจาก
บทบัญญัติว่าด้วยอนุญาโตตุลาการและเรื่องเขตอานาจศาล จะเห็นได้ว่าขณะนี้ประเทศสิงคโปร์ได้จัดตั้งศาล
การค้าระหว่างประเทศแล้ ว ดังนั้ น คู่ความจะไปใช้บริการที่ ประเทศสิ งคโปร์ ด้ว ยชื่อเสี ยงที่เป็นที่ ยอมรับ
เช่นเดียวกับศาลลอนดอนหรือนิวยอร์ก
บทบาทที่กระทรวงยุติธรรมจะสามารถช่วยพัฒนาระบบการฟ้องและการบังคับคดีของศาลได้ จะเป็น
เรื่องของการเสนอให้มี กระบวนพิจารณาคดีที่เหมาะสมสาหรับ คดีมโนสาเร่และคดีผู้บริโภค และกาหนดเพิ่ม
จ านวนทุ น ทรัพ ย์ ข องคดีมโนสาเร่ เพื่ อรองรับ ธุรกรรมที่ จะมีมู ล ค่ ามากขึ้ น และสามารถปรับ ใช้กลไกระงับ
ข้อพิพาทในประเทศไทยได้เนื่ องจากประเทศไทยมีวัฒ นธรรมที่สันติและไม่เผชิญ หน้า จึงเป็นวัฒ นธรรมที่
เหมาะสมกัน
การฟ้องคดีระหว่างประเทศ ต้องลดความจาเป็นที่จะต้องแปลภาษา เนื่องจากในประเทศไทย สัญญา
จ้างต่างๆ ไม่ว่ารัฐกับรัฐ รัฐกับเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายแพ่ง ล้วนต้องขึ้นศาลปกครองและเป็นสัญญาทาง
ปกครอง ยกเว้นเรื่องอนุญาโตตุลาการจะมีบทบัญญัติที่เรียกว่าภาวะที่ไม่ต้องรับผิ ด เหล่านี้เป็นกรณีที่มีทุน
ทรัพย์สูง และตกอยู่ในอานาจของอนุญาโตตุลาการเพียงไม่กี่คน และส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
เรื่ อ งเทคโนโลยี เมื่ อ มี ก ารท าธุ รกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพิ่ ม ขึ้ น ก็ ค วรมี ก ารระงับ ข้ อ พิ พ าททาง
อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน
4.3 Mr. Alex (Sang-Mook) Kang Public Prosecutor, Commercial Legal Affair Division,
Ministry of Justice, Republic of Korea
ในปี ๒๕๕๘ สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับการจัดลาดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก
อยู่ในลาดับที่ 5 ในภาพรวม และลาดับที่ 4 ในการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง ระบบการบังคับให้เป็นไปตาม
สัญญา เป็นสิ่งสาคัญสาหรับผู้ประกอบการเนื่องจากเป็นการคุ้มครองสิทธิ ของผู้ประกอบการ กระบวนการ
ยุ ติธรรมที่ โปร่ งใสจะช่ว ยสนั บ สนุ น การดาเนิน คดีอย่างรวดเร็ว เป็ นประโยชน์ต่ อ ธุรกิจขนาดกลางและเล็ ก
ซึ่งไม่สามารถรอการตัดสินเป็นเวลานานได้
การพัฒนาระบบการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงของสาธารณรัฐเกาหลีนั้นประกอบไปด้วยการกาหนด
วิธีการดาเนินการใหม่ๆ เช่น กระบวนการ e-Filing ซึ่งนามาใช้ในปี ๒๕๕๓ ทาให้ระบบมีประสิทธิภาพ และทา
ให้การจัดลาดับในภาพรวมของสาธารณรัฐเกาหลีดีขึ้นจากลาดับที่ ๙ มาเป็นลาดับที่ ๔ การทบทวนกฎหมาย
ล้มละลาย กฎหมายบริษัท การปรับปรุงประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยผ่าน e-Court โดยไม่
ต้องอาศัยเอกสาร โดยการใช้ระบบดังกล่าว ทาให้ประหยัดต้นทุนและพื้นที่ เนื่องจาก e-Filing มีค่าใช้จ่าย
231 ดอลลาร์สหรัฐต่อคดี มีความปลอดภัย ไม่ประสบปัญหาเรื่องไฟล์ข้อมูลสูญหายหรือข้อมูลถูกทาลาย

ส่วนโครงการเกี่ยวกับการพัฒ นาตามรายงานการจัดลาดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารโลกนั้น APEC ได้มีมติรับ แผนปฏิบัติงาน (action plan) ในการปรับปรุงการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ปี
๒๕๕๒ โดยสาธารณรัฐเกาหลี ได้รับเลือกให้เป็นประเทศผู้นาด้านการบัง คับให้เป็นไปตามข้อตกลง รัฐบาล
สาธารณรัฐเกาหลี จึงจัดตั้งโครงการโดยมีเขตเศรษฐกิจต่างๆ ๗ เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีขั้นตอน
ดาเนินการ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การกาหนดเขตเศรษฐกิจ วิเคราะห์ปัญหา พบปะหารือกับรัฐบาลภายใน
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดประชุมระหว่างประเทศ
จากโครงการดังกล่าว สาธารณรัฐเกาหลีได้เรียนรู้ว่ามีวิธีการหลายรูปแบบที่จะช่วยพัฒนาลาดับได้ เช่น
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะเป็นการลดขั้นตอน การใช้ระบบสารสนเทศจะเป็นการลด
ระยะเวลา การเพิ่มจานวนทนายความเพื่อลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น และการพั ฒ นาจะต้องมองถึงบริบทหลาย
ประการ เช่น การเมือง วัฒนธรรม ความคิดด้านกฎหมาย และสภาวะแวดล้อมของแต่ละประเทศ เกาหลีได้
จัดเตรียมข้อแนะน าที่จัดทาขึ้น เฉพาะแต่ล ะประเทศ เช่น เม็กซิโก จะต้องใช้ระบบ e-Filing และเมียนมาร์
จะต้องมีศาลชานัญพิเศษ และวิธีพิจารณาความสาหรับคดีมีทุนทรัพย์เล็กน้อย เป็นต้น
4.4 Dato’s John Louis O’Hara Judge at the New Civil Court in the Kuala Lumpur
High Court
ประเทศมาเลเซียไม่มี การบั งคับคดีโดยหน่วยงานเดี่ยวดังเช่นกรมบังคับคดีของประเทศไทย เมื่อศาล
มี ค าพิ พ ากษาแล้ ว จะด าเนิ น การบั งคั บ คดี โดยแต่ ล ะศาลซึ่ งจะมี ฝ่ ายบั งคั บ คดี เรี ยกว่ า sheriff และ bailiff
เป็นเจ้าพนักงานของศาลที่ทาการบังคับคดีในมาเลเซีย ระบบศาลของมาเลเซียเป็นมรดกตกทอดมาจากการเป็น
อาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งมีศาลประเภทต่างๆ เพื่อรองรับคดีแต่ละประเภท เช่น ศาลแขวง (Magistrate Court)
เป็นศาลระดับล่างสุดสาหรับพิจารณาคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 100,000 ริงกิต เป็นศาลในระดับท้องถิ่น รับคาฟ้อง
ขนาดเล็ ก โดยไม่ ต้ อ งมี ท นายความเพื่ อ การประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย และศาลสู ง (High Court) ซึ่ งจะมี ส าขา
ของศาลแพ่ง และศาลพาณิชย์ นอกจากนั้น การดาเนินการก่อนพิพากษาจะมีศูนย์อนุญาโตตุลาการกัวลาลัมเปอร์
และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้การดูแลของศาล โดยไม่ใช่การบังคับคดี เป็นเพียงการเสนอแนะ และคู่ความ
ไม่ ต้องเสี ยค่ าใช้จ่ าย ระบบการฟ้ องคดี ต่ อศาลก็ ได้ น าระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ มาใช้ โดยคู่ ความสามารถฟ้ องคดี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้และจะฟ้องเวลาใดก็ได้ไม่ต้องตามเวลาราชการ เพื่ออานวยความสะดวกแก่คู่ความ ส่วนการ
บั งคั บ คดี ตามค าพิ พากษาของศาลต่ างประเทศ อยู่ ใน Reciprocal Enforcement of Judgment Act 1958
(REJA) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับประเทศที่มีการปฏิบัติตามหลักต่างตอบแทนกับมาเลเซีย โดยสามารถดาเนินการ
บังคับคดีกับทรัพย์สินข้ามประเทศได้ เช่น อังกฤษ สิงคโปร์ ส่วนประเทศที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลั กต่างตอบแทน
จะไม่สามารถบังคับคดีในมาเลเซียได้ คู่ความจะต้องดาเนินการฟ้องร้องที่ศาลมาเลเซียก่อน เช่น สหรัฐอเมริกา
สาหรับความร่วมมือในระดับภูมิภาคในอนาคต ผู้พิพากษาของสิงคโปร์ท่านหนึ่งได้เคยเสนอให้อาเซียน
มีการบูรณาการในแง่ของกฎหมายพาณิชย์ โดยกล่าวถึงอนุสัญญากรุงเฮก (Hague Convention) ซึ่งน่าจะ
นามาปรับใช้กับประเทศสมาชิก และประเทศคู่เจรจาได้ และควรเน้นความเป็นภราดรภาพของอาเซียน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกันของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งอาจเริ่มที่การกาหนดตัวผู้ประสานหลักของภูมิภาค อีกทั้งยัง
เสนอแนะว่ า การเข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมที่ เกี่ ย วข้ อ งทางสถาบั น ทางกฎหมายน่ า จะช่ ว ยเพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถของบุคลากรได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาคธุรกิจและเอกชนควรเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วยเช่นกัน
ซึ่งจะเกิดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกมากยิ่งขึ้น

๕. การประชุ ม สั ม มนาหั ว ข้ อ ที่ 2 : ศาลและการบั งคั บ คดี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : ความส าเร็ จ และอุ ป สรรค
(Session 2 : E-court and E-enforcement : Successes and Obstacles)
5.1 ประเทศไทย
โดย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้ อานวยการสานักงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล 5 ด้าน ได้แก่
1. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Hard Infrastructure) การเข้าสู่และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
2. โครงสร้างพื้นฐานด้านระเบียบกฎเกณฑ์ (Soft Infrastructure) เกี่ยวกับความมั่นคง ความปลอดภัยในโลก
ดิจิตอล
3. โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ (Service Infrastructure)
4. โครงสร้างพื้นฐานด้านส่งเสริมนวัตกรรม (Digital Economy Promotion)
5. การส่งเสริมการพัฒนาสังคมดิจิตอลและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Digital Society & Knowledge)
เนื่องด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระทาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น จึงยิ่งเกิดข้อพิพาทจาก
ธุร กรรมออนไลน์ ม ากตามไปด้ ว ย และคาดว่ าจะมี ป ริม าณคดีเพิ่ ม มากขึ้น จากการเป็ น ประชาคมอาเซี ย น
ประเทศไทยจึงต้องมีกลไกระงับ ข้อพิพาทออนไลน์เกิดขึ้นเพื่อรองรับข้อพิพาทเหล่านั้น การระงับข้อพิพาท
อาจใช้ระบบระงับ ข้อพิพาททางเลือกหรือระบบศาลก็ได้ ดังนั้น ระบบศาลต้องพร้อมที่จะเกี่ยวข้องกับคดี ที่มี
พยานหลักฐานในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีวิธีการในการใช้ข้อมูลดังกล่าว การมีศาลอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยแก้ไข
ความยุ่งยากในการสอบสวนคดี ที่ต้องใช้พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ และคาดว่าสานักงานพัฒ นาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. จะเกี่ยวข้องกับคดีก่อนถึงศาล ดังนั้น ต้องอาศัยการจัดการ
กับหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ศาลและระบบยุติธรรมควรจะต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้บ ริการกับสาธารณชนได้รวดเร็วและสะดวก เช่น
การจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดี จาเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมาย เช่น ในปี 2558 นี้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้อนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับแก้ไขการปรับเปลี่ยนสู่ระบบศาล
อิเล็กทรอนิกส์แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับ ก็ยังต้องการผู้เชี่ยวชาญในการ
เป็นพยานในคดีหรือในการพิจารณา และต้องมีมาตรฐานพอที่จะไว้วางใจยอมรับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เชี่ยวชาญในศาลต้องมีความเชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น การวิเคราะห์กล้องวงจรปิด เพื่อที่จะให้อุปกรณ์เหล่านี้มี
ประโยชน์และป้องกันไฟล์ที่จะเสียหาย
การเปลี่ ยนแปลงเป็ น เรื่ องยาก แต่ ความท้ าทายที่ ยิ่ งใหญ่ ที่ สุ ด คื อการเปลี่ ยนแปลงทั ศนคติ ของผู้ ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายไม่ใช่เฉพาะศาลเท่านั้ น แต่ รวมไปถึงผู้รับบริการและผู้ บังคับใช้ กฎหมาย หากระบบยุติธรรม
สามารถให้บริการระงับการข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยในยุคดิจิตอลจะทาให้ประชาชนมีความสบายใจขึ้นในการ
ไปศาล และต้องเตรียมการรองรับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเตรียมทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ
สิ่ งส าคั ญ ที่ จ ะต้ องมุ่ งเน้ น เพื่ อเดิ น หน้ า ในโลกดิ จิ ต อล คื อ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งองค์ ก ร
การยอมรับ e-Court เป็นเรื่องสาคัญ ต้องมี road map ที่ชัดเจนแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศที่มีอยู่
ก็สาคัญเพื่อที่จะไม่ต้องสร้างระบบใหม่เสมอไป

๕.๒ ประเทศมาเลเซีย
โด ย Dr. Wan Satirah Wan Mohd Saman, a Senior Lecturer in School of Information
Management, Universiti Teknologi Mara, Malaysia
ระบบยุติธรรมของมาเลเซีย เป็นระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีรัฐบาลของสหพันธรัฐ ระบบ
ศาลแพ่ง และระบบศาล Shariah ซึ่งเกี่ยวกับครอบครัวของมุสลิม ไม่มีกระทรวงยุติธรรม ศาลจึงเป็นอิสระ
ศาลของประเทศมาเลเซียได้นาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบการทางานของศาลแพ่งและระบบ
ศาลอิสลาม
5.2.1 e-Court ใช้ในระบบศาลแพ่ง
ในปี ๒๕๕๒ ได้มีการทดสอบการใช้ระบบ e-Court ใน ๕ เมือง ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ ซาลังงอ ปีนัง
จอฮอร์ และปุตราจายา , Selangor, Penang, Johor & Putrajaya
ส่วนประกอบของ e-Court ในศาลแพ่งมีด้วยกัน ๔ ระบบ คือ
1) ระบบการฟ้องคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
2) ระบบบริหารจัดการคดี (Case Management System: CMS)
3) ระบบบริหารจัดการลาดับ (Queue Management System: QMS)
4) ระบบการบันทึกและถอดเทป (Court Recording and Transcribing: CRT)
คาคู่ความที่ยื่ นออนไลน์ จะลงระบบอัตโนมัติ มีการยืนยันตัวตนด้วยการลงลายมือชื่ออิเล็ กทรอนิ กส์
มีบริการแจ้งนัดพิจารณาคดีทาง sms ในนัดพิจารณาคดีก็จะใช้ระบบ CRT โดยที่ศาลจะมีระบบจับการเคลื่อนไหว
และคาพูดโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะจับภาพทนายและคู่ความในห้องพิจารณาคดี กล้องสามารถหมุนไปยังคนที่พูดได้
อย่ างอั ตโนมัติ นอกจากนี้ ยั งสามารถที่ จะถอดเทป (transcript) ออกมาได้ จากหน้ าบั ลลั งก์ มีการบั นทึ กภาพ
กระบวนพิจารณาคดีไว้ และผูกกับการชาระเงินออนไลน์ด้วย เมื่อมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้พิพากษาจะ
มีระยะเวลาในการดาเนินกระบวนพิจารณาเพียง 9 เดือนเท่านั้น และต่อไปจะได้ทาการวิจัยว่าคดีต่างๆ ได้ดาเนิน
ไปโดยเสร็จสิ้นหรือมีปัญหาอื่นใด หากศาลไม่มีระบบ e-Filing ก็สามารถใช้กระดาษได้ และมีการนาไปใส่ในไฟล์
โดยผ่าน CMS แต่สาหรับคดีใหม่จะไม่มีเอกสารที่เป็นกระดาษ
จากการดาเนินการในระบบ e-Court พบว่า ระบบ e-Court ทาให้บริหารจัดการออนไลน์ได้ประหยัด
พื้น ที่ ประหยั ดทรัพยากรบุ คคล ประหยัดเวลาทางาน พิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุน ลดพลั งงาน
ทาให้การเก็บเอกสารและดึงเอกสารมาใช้เป็นระบบได้ง่ายระหว่างการดาเนินคดี โดยศาลสามารถติดตามได้ว่า
เอกสารดังกล่าวมีการปลอมแปลงหรือไม่
ในปี ๒๕๕๒ มีการปรับปรุงกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการจดบันทึกด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เปิดโอกาส
ให้ศาลสามารถจดกระบวนพิจารณาคดีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และได้ออกกฎหมายเรื่องการเก็บรักษา
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการยื่นและส่งคาคู่ความออนไลน์ และให้อานาจศาลออกคาสั่งเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ
ได้ แต่ยังมิได้เริ่มใช้ในคดีอาญา
5.2.2 e-shariah ใช้ในระบบศาลอิสลาม
ประกอบด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ กรมต ารวจ นั ก บั ญ ชี และ
กรมทะเบียน เป็นระบบการแก้ไขปัญหา ณ จุดเดียว
ปัญหาสาคัญคือ กฎหมายอิสลามตกอยู่ภายใต้กฎหมายของแต่ละรัฐจานวน 14 รัฐ จึงมีปัญหาทางด้าน
เขตอานาจ ขณะนี้จึงได้มีการตั้งสานักงานกลางสาหรับกฎหมายอิสลามดาเนินการให้กฎหมายของ ๑๔ รัฐมีความ
สอดคล้องกัน ข้อเสนอแนะ คือ ต้องทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลและขยายกรอบไปสู่ประเทศ
อื่นๆ ด้วย ซึ่งยังมีหนทางที่จะปรับปรุงระบบนี้ได้อีก

5.3 ประเทศสิงคโปร์
โดย Ms. Cornie Ng, Senior Assistant Registrar at the Supreme Court of Singapore
ประเทศสิ งคโปร์ ใช้ร ะบบยื่ น ค าคู่ ความ (e-Filing) แบบใหม่ เมื่อ ปี ๒๕๕๖ จากระบบที่ ใช้ครั้งแรก
เมื่อปี ๒๕๔๓ แต่ยังต้องมีการพัฒนาอีก สิ่งที่ยังไม่ได้ทาคือ ส่วนของการบังคับคดีออนไลน์เต็มรูปแบบ ขณะนี้
ประเทศสิงคโปร์ยังอยู่ในระหว่างศึกษาการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้อยู่
ระบบจะเริ่มตั้งแต่การยื่ น คาร้องและเก็บไว้เป็นไฟล์ ประชาชนสามารถยื่นคาร้องได้ทุกเวลา ผู้ร้อง
สามารถไปที่สถานบริการเพื่ อขอความช่วยเหลือ หรือทนายความสามารถส่งจากบริษัทได้ จากสถิติพ บว่า
หนึ่งในสามของคาร้องได้ยื่นนอกเวลาทาการ ส่วนใหญ่เป็นช่วงกลางคืน โดยผู้รับบริการจะต้องเข้าไปที่ e-filing
wizard เพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เช่น ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดของทนายความ และระบุว่าฟ้องผู้ใด ต่อมา
สามารถเลือกใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากเอกสารได้รับการยอมรับแล้ว ก็จะส่งไปยังสานักงานทนายความ
ด้วย เมื่อทนายความทบทวนเอกสารแล้วก็จะส่งมายังศาล และเมื่อเอกสารเข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ทุกฝ่ายจะเห็ นเอกสารแบบเดียวกันทั้งหมด สามารถดูในรูปแบบ pdf ได้ และใช้เอกสารหลักฐานดังกล่ าว
ในการพิจารณาคดี ทนายความสามารถเข้าถึงเอกสารได้ตลอดระยะเวลาของคดี หลังพ้นระยะเวลา 6 เดือน
ไปแล้ว ต้องยื่นคาร้องขอดูเอกสาร และจะต้องดูทางอินเตอร์เน็ท หรืออนุญาตให้ดาวน์โหลดเพื่อการดูออฟไลน์
ได้ มีการส่งข้อความระบุวันที่มีการพิจารณาคดีโดย sms หรืออีเมล
ประโยชน์ ของระบบ e-Filing คือไม่มีกรณี ส านวนคดีสูญ หาย สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลทุกอย่าง
ณ จุดเดียว และสามารถตรวจสอบได้ว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนใด
สาหรับ การฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ ในอดีตทางานแบบแยกส่วนกัน แต่ปัจจุบัน ศาลฎีกาได้ฝึกอบรมให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถใช้งานระบบบริหารจัดการคดีได้ทุกคนจนจบทั้งกระบวนการ
การพั ฒ นาต่อ ไปของประเทศสิ งคโปร์ จะเป็ นการสร้างระบบโครงสร้างพื้ น ฐานเพื่ อ รองรับ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพัฒนาห้องพิจารณาคดีของศาลด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
5.4 สาธารณรัฐเกาหลี
โดย Yi Kiri, Judge, Seoul Central District Court
สาธารณรั ฐ เกาหลี มี ก ารพั ฒ นาของระบบการยื่ น ค าคู่ ความออนไลน์ ซึ่ งเริ่ม โครงการพั ฒ นาตั้ งแต่
ปี ๒๕๓๕ และพั ฒ นาต่ อ ๆ มาส าหรั บ คดี ป ระเภทต่ า งๆ เช่ น มี ร ะบบจดทะเบี ย นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
จดทะเบียนพาณิชย์ในปี ๒๕๔๕ มีระบบ e-Filing ในปี ๒๕๕๑ และขยายการใช้ไปสู่คดีล้มละลายในปี ๒๕๕๗
มีระบบการบริหารจัดการคดีทาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนในปีนี้ ได้พัฒนาระบบการบังคับคดีออนไลน์ และ
ระบบออนไลน์สาหรับข้อพิพาทนอกระบบศาล
Judge Support เป็นระบบที่บูรณาการหลายระบบเข้าด้วยกันตามความต้องการของผู้พิพากษา เช่น
ระบบสถิ ติ ระบบข้ อ มู ล ทางด้ า นกฎหมาย เช่ น เรื่ อ งของตั ว บทกฎหมาย เรื่ อ งค าตั ด สิ น ของผู้ พิ พ ากษา
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ การขายทอดตลาด ซึ่งประชาชนทั่ว ไปสามารถสืบค้นได้ ทนายความสามารถเข้าไปดู
รายละเอีย ดเกี่ยวกับ คดี และสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf ได้ ในปี ๒๕๕๖ มี mobile application
แต่ยังขาดเรื่องการรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงยังไม่มี e-Filing ใน application
วิทยากรได้ตั้งข้อสังเกตในการพัฒนาว่า การพัฒนาจะต้องเป็นการดาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น
ในสาธารณรัฐเกาหลี เริ่มการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์จากภายในศาลก่อนจะมาสู่การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
นอกศาล ซึ่งมีประโยชน์ มากสาหรับพนั กงานศาล และเป็นการลดภาระในการปฏิบัติงาน การเตรียมงานและ
วิเคราะห์กระบวนการของศาลจะแตกต่างจากกระบวนการทางธุรกิจทั่วไป ดังนั้น ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาออกแบบ
ระบบ อาศัยประสบการณ์สูง รวมทั้งต้องให้ เวลาในการพัฒนาระบบ มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมอย่าง

ต่อเนื่อง ระบบจะต้องมีการเก็บผลตอบรับการใช้งานจากผู้ใช้เพื่อปรับปรุงระบบ วิธีการที่จะให้ประชาชนใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ทาให้ระบบใช้ง่าย ไม่จาเป็นต้องมีมาตรการจู งใจอื่นใด ในทางตรงกันข้าม ถ้าระบบยุ่งยาก
แม้ว่าจะมีแรงจูงใจก็จะไม่ใช้ อนึ่ง การจูงใจ เช่น การลดค่าใช้จ่าย ก็เป็นสิ่งทีอ่ าจนามาพิจารณาได้เช่นกัน
6. การประชุมสัมมนาหัวข้อที่ 3 กลยุทธ์การขายทอดตลาดที่มีประสิทธิภาพ: แนวปฏิบัติที่ดีเลิศของบาง
ป ร ะ เท ศ ( Session 3: Strategy for Effective Public Auction: Best Practices in Selected
Countries)
6.1 การขายทอดตลาด: วิธีการที่มีประสิทธิภาพและผู้ทาหน้าทีบ่ ังคับคดี
โดย Dr. Heike Gramckow
ปัจจัยที่สาคัญต่อการขายทอดตลาดที่มีประสิทธิผล ได้แก่
๑. การกาหนดราคาทรัพย์สิน: การขายทอดตลาดที่มีประสิทธิผลเป็นการที่ ทรัพย์สินถูกขายไปโดยได้
ราคาที่สูงสุดโดยใกล้เคียงราคาตลาดมากที่สุด แต่บ่อยครั้งเป็นการยากที่จะประเมินราคาทรัพย์สินที่ต้องการ
ขาย เนื่องจากสินค้านั้นไม่ใช่ของใหม่ หรือชารุดบกพร่อง หรือที่ดินที่มีปัญหาเกี่ยวข้อง การกาหนดราคาที่ดี
มีผลต่อการขาย ถ้าการขายทอดตลาดไม่น่าเชื่อถือ เจ้าหนี้ก็อาจจะไม่ยอมรับ ผู้ทาหน้าที่ประเมินทรัพย์สินจึง
มีความสาคัญมาก
๒. การกาหนดขอบเขตบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม: หากจากัด อาจจะประสบสาเร็จน้อย การเปิดกว้าง
ให้กับคนส่วนใหญ่น่าจะได้ราคาที่ดีขึ้น ฉะนั้นการขายทอดตลาดต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
หากเป็นคนที่ประมูลราคาเป็นอาชีพจะมีความเข้าใจอยู่แล้ว แต่จุดประสงค์คือการขายให้กับประชาชนทั่วไป
และคนทั่วไปเข้าใจว่าทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดเป็นทรัพย์ที่มีราคาถูก หรือยึดมาจากอาชญากรรม จึงต้องมีการ
บริหารจัดการให้ดี
๓. ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาของศาล: จะต้องใช้เวลาสั้น หากใช้เวลานานย่อมส่งผลต่อ
ราคาทรัพย์สิน เช่น ค่าเสื่อมราคา
๔. เวลาในการจัดการขายทอดตลาด: เวลาที่ใช้ในการจัดการขายทอดตลาดมีผลต่อราคา ต้องประเมิน
ระยะเวลาที่เหมาะสมระหว่างการประกาศและการขายทอดตลาดจริง
๕. ความถี่ในการประกาศการขายทอดตลาด: ต้องมีความถี่พอสมควร มิฉะนั้นแล้วทรัพย์สินจะต้อง
เก็บไว้นาน ซึ่งจะเป็นภาระแก่ผู้จัดการขายทอดตลาด
๖. การสร้างสมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผลว่าจะจัดการขายกี่ครั้ง
๗. ค่าธรรมเนียม: การกาหนดค่าธรรมเนียมสูงหรือต่าเกินไป มีผลต่อการขาย
๘. การควบคุมค่าใช้จ่าย: ควรให้ต่าที่สุด หากผู้ประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญ อาจจะเรียกค่าตอบแทนสูง
ทาให้ค่าใช้จ่ายสูงด้วย
๙. การกาหนดราคาเริ่มต้น : หากต่าเกินไปอาจมีปัญหากับฝ่ายเจ้าหนี้ได้ เพราะเจ้าหนี้ต้องการได้รับ
เงินคืนมากที่สุด แต่หากราคาเริ่มต้นสูงเกินไป คนก็จะเข้าร่วมประมูลน้อย
๑๐. ความโปร่งใสของกระบวนการขายทอดตลาด: จาเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลที่โปร่งใสเพื่อจูงใจให้คน
เข้าร่วมประมูล
๑๑. มาตรฐานของการขายทอดตลาด: ในแต่ละประเทศ แต่ละบริบท ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขาย
ทอดตลาดด้วย

๑๒. กระบวนการขายทอดตลาด: มี ความส าคั ญ ยิ่ ง โดยเฉพาะระบบการขายทอดตลาดออนไลน์
(e-Auction) ได้เริ่มใช้ในหลายๆ ประเทศ โดยเจ้าของระบบสามารถโพสต์ข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อเตรียมความพร้อม
แก่ผู้เข้าร่วมประมูล และต้องให้เวลาที่เหมาะสมในการประกาศขายทอดตลาด
๑๓. ความยื ดหยุ่ น : การขายทอดตลาดต้องมีความยืดหยุ่นในด้านวิธีการขายทอดตลาด โดยต้อ ง
พิจารณาจากประเภทของทรัพย์สิน ความมีประสิทธิภาพในการใช้ระบบ e-Payment หลักเกณฑ์การประเมิน
ราคาทรัพย์สิน กลุ่มลูกค้าของทรัพย์สินนั้นๆ ความยืดหยุ่นในกฎระเบียบของการขายทอดตลาดมีความสาคัญ
เนื่ อ งจากจะเป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ก ารขายทอดตลาดสามารถสะท้ อ นแนวโน้ ม ของตลาดในแต่ ล ะช่ ว งเวลาได้
เพราะราคาตลาดมีการปรับตลอดเวลา เพื่อทาให้ขายทอดตลาดทรัพย์ได้ราคาดี
6.2 การใช้ Power of Sale ในการแก้ไขปัญหาการบังคับจานอง
โดย นางสาวมณิสรา จุลสมัย ผู้จัดการฝ่ายจัดการทรัพย์สิน บริษัท TCC Land จากัด
ปัจจุบันนี้การจานองเป็นการเพิ่มธุรกรรมทางธุรกิจ และนาไปสู่ความขัดแย้งหลายรายด้วยเช่นกัน และ
ระบบของศาลไม่สามารถขยายตัวไปสู่การกู้ยืมเงินโดยการจานองหลักทรัพย์ แม้ว่าศาลจะใช้การดาเนินคดี
อย่ างต่อเนื่ อง แต่ ยั งคงใช้เป็ น ระยะเวลานานในการพิจารณาคดี ปัญ หาไม่ได้เกิดจากความซับซ้อนในการ
พิจารณาคดีหรือเกิดจากผู้จานอง ผู้รับจานองเท่านั้น แต่ปัญหายังเกิดจากการบังคับคดีและการขายทอดตลาด
ด้วย
การใช้ Power of Sale เป็ น หลั ก การจากกฎหมาย Conveyancing Act ของประเทศอั ง กฤษ
หากผู้จานองทรัพย์สิ นมีปัญหาไม่สามารถชาระหนี้ ผู้รับจานองสามารถขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องผ่านการ
บังคับคดี สามารถนาเงินนั้นกลับมาลงทุนได้ โดยตามหลักการ Power of Sale แล้ว ผู้จานองไม่จาเป็นต้องใช้
วิธีการของศาลหรือขายทอดตลาด แต่สามารถขายทอดตลาดโดยเอกชนได้ แต่ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
ดังกล่าว ต้องรอกระบวนการของศาลทาให้ใช้ระยะเวลานาน การบังคับหลักทรัพย์จานองด้วยวิธีการนี้ ทาให้
เจ้ าหนี้ ได้ รั บ เงิ น คื น ในช่ ว งเวลาที่ เหมาะสม ผู้ รับ จานองได้เงิน คื น และน าเงิน ดั งกล่ าวไปลงทุ น อย่ างอื่น ได้
ส่วนผู้จานองสามารถใช้หนี้เงินกู้ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่าง จึงเป็นสิ่งที่ดีสาหรับทั้งสองฝ่าย
การใช้ Power of Sale ตามกฎหมายอังกฤษ ต้องเข้าเงื่อนไขหนึ่งใน 3 ประการดังนี้
1) มีการบอกกล่ าวให้ ผู้จานองชาระหนี้และผู้จานองผิดนัด ช าระหนี้ ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเวลา
3 เดือน ภายหลังจากที่ได้บอกกล่าวนั้น หรือ
2) ดอกเบี้ยตามสัญญาจานองค้างชาระเป็นเวลา 2 เดือนหรือกว่านั้น หรือ
3) มีการกระทาฝ่ าฝืน บทบั ญ ญั ติในพระราชบัญ ญั ติห รือ ในสัญ ญาจานองซึ่งควรได้เห็ นหรือปฏิบั ติ
โดยผู้ซึ่งจัดให้มีการจานอง
ราคาที่จะขายทรัพย์จานองนั้นไม่จาเป็นต้องเป็นราคาที่สูงที่สุด เพียงแต่เป็นราคาที่เหมาะสมในช่วงนั้น
ก็เพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม บทบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับในคดีล้มละลายเนื่องจากการดาเนินการต้องรอคาสั่งศาล
Power of Sale มีข้อดี คือ ผู้รับจานองไม่ต้องรอคาพิพากษาเพื่อจะขายทรัพย์ ผู้รับจานองสามารถเลือก
วิธีการที่จะขายได้ และผู้รับจานองสามารถได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว ผู้จานองไม่ต้องรับภาระในเรื่องของดอกเบี้ย
การดาเนินการที่รวดเร็วก็จะทาให้เกิดความเชื่อมั่นในการดาเนินกระบวนการของศาล ส่วนข้อเสียของ Power of
Sale คือ สิทธิที่จะได้เงินคืนขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญา จึงต้องมีการพิจารณาว่าข้อสัญญาให้อานาจผู้รับจานอง
มากเกินไปหรือไม่ จึงต้องร่างสัญญาด้วยความระมัดระวัง และในบางครั้ง ราคาขายทรัพย์ได้ ไม่ใช่ ราคาสู งสุ ด
จึงต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้เป็นราคาที่ยุติธรรมสาหรับทั้งสองฝ่าย
โดยสรุปแล้ว Power of Sale เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาของการบังคับจานอง และควรที่จะได้
ศึกษาทางเลือกต่างๆ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดต่อไป

6.3 กลยุทธ์การขายทอดตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ: แนวปฏิบัติที่ดีเลิศของประเทศอินโดนีเซีย
โดย Suwidya Abdullah, Chief Judge of Tangerang District Court Republic of Indonesia
กฎหมายของอินโดนีเซียบังคับใช้มานานตั้งแต่ปี ๒๓๙๑ (ค.ศ. 1848) โดยเป็นผลจากการเป็นอาณานิคม
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ นเรื่องยากที่ จะเปลี่ยนแปลง แต่ในยุคโลกาภิวั ตน์ จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนบางส่วน
การบั งคั บคดีตามค าพิ พากษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องขายทอดตลาดนั้ น เป็ นการบั งคั บว่าจะต้อง
มีการจ่ายเงินคืน ต้องใช้ทั้งทักษะ ความรู้ทางกฎหมายและภูมิปัญญาด้วย เพราะบางกรณีไม่สามารถบังคับคดีได้
อาจจะใช้ การโน้ มน้ าวให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องด าเนิ นการตามค าพิ พากษา เป็ นกรณี ของการจ่ ายเงินหลั งจากผู้ ฟ้ อง
ชนะคดีแล้ ว ต้องเรียกอี กฝ่ ายมาแจ้ งว่าจะต้องท าอย่างไรบ้ าง หากไม่ ปฏิ บัติ ตาม ผู้ฟ้ องมี สิ ทธิจะบั งคับคดีได้
ส่ ว นการบั งคั บ คดี ต ามค าพิ พ ากษาของศาลต่ างประเทศไม่ ส ามารถบั งคั บ ได้ จะต้ อ งมี ก ารน าคดี ม าฟ้ อ ง
ในอินโดนีเซียก่อน เนื่องจากอินโดนีเซียมิได้เป็นภาคีสนธิสัญญาใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติต่างตอบแทนในการบังคับ
คดี (Reciprocal Enforcement of Judgments)
หลังจากศาลมีคาพิพากษาออกมาแล้ว คู่ความฝ่ายชนะคดีต้องขอศาลออกหมายบังคับคดี และต้อง ยื่น
ขอบั งคั บ กั บ หลั กประกั น (กรณี มี ทรั พ ย์ เป็ นหลั กประกั น ) แยกต่ างหากอี กฉบั บ หนึ่ ง และเริ่ มกระบวนการ
ขายทอดตลาดของส านั ก งานขายทอดตลาดของรั ฐ (State Auction Office : SAO) ซึ่ ง ด าเนิ น การโดย
กระทรวงการคลัง หากเลือกที่จะดาเนินการเอง อาจไปที่สานักงานขายทอดตลาดเอกชน หรือใช้วิธีแก้ไขปัญหา
โดยการประนีประนอม
ศาลมีอานาจกาหนดเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดาเนินการเสมือนเป็นผู้ขาย และกระทาในนามของ
ลูกหนี้ตามคาพิพากษา ปรับข้อกาหนดและเงื่อนไขของการขายทอดตลาด สานักงานขายทอดตลาดมีอานาจ
ตามกฎหมายในการกาหนดราคาเริ่มต้น (Floor Price) หรือราคาต่าสุดที่จะขายได้ ซึ่งจะเป็นไปตามราคาตลาด
โดยคานึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพย์สินนั้น
ผู้สนใจประมูลจะต้องจะยื่นเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาอินโดนีเซีย แจ้งชื่อ ที่อยู่ จานวน
เงินที่จะประมูล และลงนาม หรืออาจเสนอราคาด้วยวาจา หากการเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่อาจ
สาเร็จได้ กล่าวคือ หากเสนอไม่ถึงราคาขั้นต่าที่จะขายได้ ก็สามารถเสนอราคาด้วยวาจาต่อไปได้ แต่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ขาย (ผู้พิพากษาสามารถจัดให้มีการเสนอราคาด้วยวาจาทันทีที่การเสนอราคาเป็นหนังสือ
ล้มเหลว) ผู้ประมูลต้องวางเงินหลักประกันการเข้าสู้ราคาต่อสานักงานขายทอดตลาด ต้องเข้าสู้ราคาด้วยตนเอง
หรือโดยตัวแทน กรอกเอกสารเสนอราคา และปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการประมูล
ศาลจะ
เป็นผู้ระบุเงื่อนไขในการชาระเงิน หากกาหนดให้วางเป็นเงินสด แต่ผู้ซื้อไม่สามารถดาเนินการได้ ก็ถือว่าหมด
สิทธิ์เป็นผู้ชนะการประมูล แต่ถ้าชาระเป็นเงินสดบางส่วนอาจขอขยายเวลาชาระส่วนที่เหลือออกไปได้อีกไม่
นานนัก
อุป สรรคของการขายทอดตลาดของประเทศอินโดนีเซีย คือ คู่ความใช้ช่องทางทางกฎหมาย เช่น
การใช้ สิ ท ธิ โต้ แ ย้ งคั ด ค้ านเพื่ อ ประวิ งเวลาส่ งมอบทรั พ ย์ สิ น ทรัพ ย์ ที่ ข ายยั งมี บุ ค คลที่ ส ามครอบครองอยู่
และผู้ ซื้อยั งต้องขอให้ ศาลออกคาสั่ งบั งคับคดีซึ่งดาเนินการโดยเจ้าพนักงานศาลโดยมีเจ้าหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัย เช่น ตารวจ ให้ความช่วยเหลือ
6.4 การขายทอดตลาดที่มีประสิทธิภาพของประเทศฟิลิปปินส์
โดย Justice Japar B. Dimaampao, Court of Appeals, Manila, Phillippines
กฎเกณฑ์ เรื่ อ งการบั ง คั บ คดี ในฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อยู่ ใน Rules of Court ซึ่ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง มานานแล้ ว
เรื่อ งการขายทอดตลาดนั้ น จะต้ องดาเนิ นการตาม ข้อ กาหนดของศาล ข้อ ๓๙ วางหลั กให้ ต้อ งมีก ารแจ้ ง

ประกาศขายทอดลาด ณ สถานที่สาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการไปรษณีย์ และสถานที่ขาย
ทอดตลาด ทั้ ง กรณี สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ การประกาศขายทอดตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ต้องประกาศไม่น้อยกว่า 20 วัน และต้องแจ้งลูกหนี้ตามคาพิพากษาทราบเป็น ลายลักษณ์อักษรก่อนการขาย
ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 วั น ส่ ว นกรณี สั งหาริ ม ทรั พ ย์ ต้ อ งประกาศไม่ น้ อ ยกว่ า 5 วั น ยกเว้ น กรณี ข องสดเสี ย ง่า ย
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องพิจารณาตามสภาพ ทั้งนี้ ผู้พิพากษาไม่สามารถอนุญาตให้ เจ้าพนักงานบังคับคดี
เข้าร่วมในการประมูลได้
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินประเภทใดจะต้องขายให้กับผู้ให้ราคาสูงสุด และ
เจ้ าพนั กงานจะออกหนั งสื อรับ รองการขายให้ กับผู้ซื้อ ซึ่งในกรณี อสั งหาริมทรัพย์ หนังสื อรับรองต้ องนาไป
จดทะเบี ยน ณ ส านักงานทะเบีย นที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ กฎหมายฟิลิ ปปินส์ กาหนดให้ ผู้มีส่วนได้เสี ย
สามารถคัดค้านการขายได้ กรณีมีบุคคลที่สามโต้แย้งสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น เจ้าพนักงานศาลไม่ผูกพันที่จะต้อง
เก็ บ รั กษาทรั พ ย์ สิ น นั้ น ไว้ เว้น เสี ย แต่เจ้ าหนี้ ตามค าพิ พ ากษาจะวางประกั น ความเสี ยหายต่ อบุ คคลที่ ส าม
โดยได้รับอนุญาตจากศาล และเงินวางประกันนั้นต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าของทรัพย์ที่ยึด
๗. การนาเสนอรายงานด้านการบังคับคดีของประเทศต่างๆ
๗.๑ บรูไน
การบั งคับ คดีดาเนิน การโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาล ซึ่งคล้ายกับหลักการบังคับคดีแพ่งของ
ประเทศไทย คือ มีวิธีการคุ้มครองชั่วคราว การยึดและขายทอดตลาดทรัพย์ การอายัด และการไต่สวนลูกหนี้
ตามคาพิพากษา สาหรับ การบั งคับ คดีตามคาพิพ ากษาศาลต่างประเทศนั้น มีการบังคับใช้พ ระราชบัญ ญั ติ
การต่ า งตอบแทนค าสั่ ง ให้ จ่ า ยค่ า เลี้ ย งดู ข องต่ า งประเทศ และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบแทนการบั งคั บ
ตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศ ทั้งนี้ ยังจากัดประเทศที่มีคาพิพากษาไว้ในตารางท้ายพระราชบัญญัติ
เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นต้น
พัฒนาการที่น่าสนใจของบรูไน คือ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่
ระบบการจัดการสานวนคดี ระบบยื่นคาร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการสานวน และระบบการจัด
ตารางเวลานัด เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบจัดการของศาลทั่วทั้งประเทศ
ทาให้ทรัพยากรบุคคลมีค่าสูงสุด ปรับปรุงการบริการประชาชน เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐให้แก่
ประชาชน เพิ่ ม การเชื่ อ มโยงระหว่ า งศาลแพ่ ง ทั่ ว ทั้ งประเทศ และเพื่ อ จั ด ให้ มี ช่ อ งทางที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และเป็นระบบในการจัดการระบบข้อมูลของศาล
๗.๒ กัมพูชา
กระทรวงยุติธรรมกัมพูชาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งมาตั้งแต่
ปี ๒๕๔๙ และเพื่อเสริมสร้างกฎหมายแพ่งให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมมือกับ องค์การ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศของญี่ ปุ่ น (Japan International Cooperation Agency – JICA) จั ด ท า
ประกาศกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการจัดการที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก
วิธีพิจ ารณาความแพ่ง และขณะนี้ อยู่ระหว่างดาเนินการร่างกฎหมายเกี่ยวกับเจ้า พนักงานบังคับคดี และ
กฎหมายเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน
๗.๓ จีน
ศาลสูงสุดของจีนมีบทบาทเชิงรุกในการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบหาทรัพย์สิน การ
เปิดเผยข้อมูลด้านการบังคับคดีแก่สาธารณะ และในระบบประมูลขายทอดตลาด ในการนี้ มีศาลประชาชน
ระดับ สูง ๒๓ แห่ งที่ได้ติดตั้งระบบเครือข่ายในการค้นหาและควบคุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคาร

๒๐ แห่งทั่วประเทศ กรมความมั่นคงสาธารณะ และข้อมูลที่ดิน ซึ่งสามารถค้นหาและควบคุมทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาทั่วประเทศจีน
ในการทาให้แนวปฏิบัติของศาลมี ความโปร่งใสนั้น ศาลประชาชนสูงสุดได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
บั ง คั บ คดี เพื่ อ เผยแพร่ ล งในระบบเครื อ ข่ า ยเปิ ด เผยข้ อ มู ล ด้ า นการบั ง คั บ คดี ข องประเทศจี น (China
Enforcement Information Disclosure Net) ในเว็บไซต์ ของศาลประชาชนสูงสุดเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีและสาธารณะในการค้นหาข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูล ๔ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลของ
ลูกหนี้ตามคาพิพากษา ข้อมูลของผู้เสียหาย ข้อมูลของกระบวนการบังคับคดี และเอกสารในการบังคับคดี และ
มีการสร้างระบบขายทอดตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.taobao.com การขายทอดตลาดผ่านศูนย์ซื้อขาย
แลกเปลี่ ยนสิ นทรั พย์ และตราสารทุน แห่ งนครฉงชิ่ง (Chongqing United Assets and Equity Exchange)
และศูนย์การประมูลทรัพยากรสาธารณะแห่งนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Public Resources Auction Center)
ซึ่งการขายทอดตลาดจะดาเนินการผ่านบริษัทเอกชน นอกจากนั้น ในปี ๒๕๕๕ ศาลประชาชนสูงสุดได้เริ่ม
จัดสร้างเครือข่ายข้อมูลทรัพย์สิน ในคดีความของศาลประชาชน (Litigation Assets Net of the People’s
Court) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเสนอบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินในคดี สาหรับศาล หน่วยงานสื่อกลาง
และนักลงทุน
ในการดาเนินการต่างๆ ประเทศจีนจะยึดถือฉันทามติในคาประกาศนครหนานหนิงว่าด้วยการยุติธรรม
ระหว่างประเทศจีนและอาเซียน ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศจีนและอาเซียนในด้านตุลาการ
๗.๔ อินโดนีเซีย
ศาลฎี ก าได้ เริ่ ม ท าการวิ จั ย และวิ เคราะห์ แ ละด าเนิ น การวางแผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ผ่านทางการวิจัย การฝึกอบรม การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ปฏิ บั ติ งาน ในการปฏิ รู ป และพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาของผู้ พิ พ ากษาอย่ างยั่ งยื น จึ งได้ เริ่ม มี ก ารฝึ ก อบรม
ผู้พิพากษา โดยศึกษาเปรียบเทียบระบบการฝึกอบรมจากต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น และศึกษาปัจจัยภายนอกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพรวมระบบการศึกษา
โดยวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งเงินทุน และสถานะของผู้พิพากษา
การบังคับคดีแพ่งจะดาเนินการโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลเช่นกัน การบังคับคดีแพ่งของศาล
แพ่งมี 3 ประเภท ได้แก่ การบังคับจานอง การบังคับชาระหนี้ การบังคับตามเอกสารสิทธิแทนคาพิพากษา และ
การบังคับทรัพย์หลักประกันโดยไม่ต้องฟ้องศาล
๗.๕ ลาว
ระบบกฎหมายของลาวถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการบังคับคดีถูก
ถ่ายโอนจากศาลไปสู่กระทรวงยุติธรรม ศาลมีอานาจเฉพาะการพิจารณาคดีเท่านั้น และกระบวนการบังคับคดีจะ
ดาเนินการโดยองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ในการบังคับคดีโดยเฉพาะภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงยุติธรรม โดย
กฎหมายว่าด้ วยการบั งคั บคดี ฉบั บแรกตราขึ้ นเมื่ อเดื อนมิ ถุ นายน พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ ไขปรั บปรุงเมื่ อเดื อน
กรกฎาคม๒๕๕๑ กฎหมายว่ าด้ วยการบั งคั บคดี บั ญ ญั ติ ให้ กระทรวงยุ ติ ธรรมรับ ผิ ดชอบการบั งคั บคดี แพ่ ง
การบังคับค่าเสียหายทางแพ่ ง ค่าปรับ การยึดทรัพย์ และการอบรมแก่ผู้กระทาผิดอาญาโดยไม่กระทบเสรีภาพ
หน่วยงานการบังคับคดี ประกอบไปด้วย ๒ หน่วยงาน คือ สานักงานการบังคับให้เป็นไปตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
เป็นหน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานบังคับคดี เป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการบังคับให้เป็นไปตามคา
พิพากษาหรือคาสั่ง และกระทาการต่างๆ ภายใต้ขอบอานาจหน้าที่ที่กาหนดในกฎหมาย

ปัจจุบันลาวประสบปัญหาว่าประชาชนมี ความเข้าใจผิดต่อมาตรา ๘๕ แห่งรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติให้
คู่ ก รณี ทั้ งปวงต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าพิ พ ากษา โดยเมื่ อ ค าพิ พ ากษาของศาลถึ งที่ สุ ด ลู ก หนี้ ต ามค าพิ พ ากษา
ซึ่งไม่พอใจในคาพิพากษาและไม่ยอมปฏิบัติตามคาพิพากษามักจะยื่นคาร้องขอพิจารณาคดีใหม่ต่อองค์กรอื่นๆ
และมีปัญหาการจัดหาที่พักสาหรับลูกหนี้ในคดีขับไล่ ปัญหาลูกหนี้ยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สิน ปัญหาการบังคับ
ค่าปรับในคดีอาญาและยาเสพติด ปัญหาภายในองค์กรด้านทรัพยากรบุคคลและวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ และขาด
คู่มือการดาเนิ นการ และปัญหาขาดการกากับดูแลและกลไกความร่วมมือที่มีประสิทธิภ าพ และได้เสนอให้
มีการแลกเปลี่ ย นความรู้และประสบการณ์ การบังคับ คดีกับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา
เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าว
๗.๖ มาเลเซีย
การบังคับคดีสามารถกระทาได้โดยการยึดและจาหน่ายทรัพย์ การอายัด หมายเรียกลูกหนี้ คาสั่งห้าม
จัดการทรัพย์สิน หมายจับ คาสั่งให้ยึดหลักทรัพย์ หมายสั่งให้ส่งการครอบครอง หมายบรรเทาความเสียหาย และ
หมายให้ ส่ งมอบทรั พย์ นอกจากนี้ ลู กหนี้ อาจถู กบั งคั บทางอ้ อมด้ วยการถู กฟ้ องให้ ล้ มละลายหากมี ห นี้ สิ น
เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ ริงกิตมาเลเซีย การบังคับคดีจะกระทาต่อหน่วยงานของรัฐบาลไม่ได้ นอกจากนี้ การบังคับคดี
จะกระทาภายหลังพ้น 12 ปีไปแล้วไม่ได้ ทั้งนี้ ภายใต้เหตุผลอันควรที่ศาลจะมีคาสั่งอนุญาต ส่วนการขอให้ศาล
ออกหมายบังคับคดีภายหลัง 6 ปี นับแต่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้น จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อขอยกเว้นเป็นการ
เฉพาะเท่านั้น ศาลจะสั่งยกเว้นหรือไม่ยกเว้นเป็นดุลพินิจของศาล
ศาลมาเลเซียสามารถบังคับ ให้ เป็นไปตามคาพิพากษาศาลต่างประเทศได้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
บังคับคดีตามหลักต่างตอบแทน ค.ศ. 1958 (The Reciprocal Enforcement of Judgements Act 1958
- REJA 1958) และกฎแห่งศาล ค.ศ. 2012 (the Rules of Court 2012) โดยกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ
เฉพาะแก่กรณีคาพิพากษาของศาลสูงแห่งสหราชอาณาจักรและศาลสูงแห่งประเทศที่ระบุในไว้ในตารางแรกแห่ง
กฎหมายฉบับนี้เท่านั้น
นอกจากการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของศาลแพ่งและศาลในระบบกฎหมาย
อิสลามแล้ว มาเลเซียยังได้อยู่ระหว่างการปฏิรูปกฎหมายโดยสานักงานอัยการสูงสุดในเรื่องของการจัดให้มีการ
ประมู ลออนไลน์ (e-Bidding) สาหรับ อสังหาริมทรัพย์ และการแก้ไขกฎหมายล้มละลายซึ่งอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของรัฐสภา
๗.๗ เมียนมาร์
เมียนมาร์มีระบบกฎหมายที่เป็นเอกลักษณ์อันเกิดจากการผสมผสานระหว่างระบบกฎหมายจารีต
ประเพณีของตนเองและระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ในปัจจุบันเมียนมาร์พยายามพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
โดยเปิดประเทศสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องผลักดันการตรากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจในสมัยแรกของรัฐสภาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกใน
ปัจจุบัน การบังคับคดีจะต้องดาเนินการไปตามเนื้อหาของคาพิพากษา เช่น สั่งให้ส่งมอบทรัพย์สินตามที่ระบุไว้
ในหมายบังคับคดี อายัดและจาหน่าย หรือจาหน่ายโดยไม่มีการอายัดทรัพย์สินใดๆจับกุมและกักขังในเรือนจา
แต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมแก่กรณีเพื่อให้การบังคับคดีเกิดประสิทธิผล โดยมี
บทคุ้มครองให้คู่ความสามารถร้องขอเพิกถอนหมายการบังคับคดี ขอระงับการบังคับคดีชั่วคราว และเจ้าหนี้
ตามค าพิ พ ากษาโดยได้ รั บ อนุ ญ าตจากศาล สามารถบั งคั บ ให้ ลู ก หนี้ ต ามค าพิ พ ากษาสาบานและเปิ ด เผย
รายละเอียดทรัพย์สินของตนได้

ตามกฎหมายของเมีย นมาร์เกี่ย วกับการบังคับตามคาพิ พากษาของศาลต่างประเทศนั้น กฎหมาย
กาหนดให้ต้องมีการยื่นส่งคาพิพากษาของศาลต่างประเทศต่อศาลเมียนมาร์ ถึงแม้เมียนมาร์จะไม่มีข้อตกลง
ระหว่างประเทศและไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกในสนธิสัญญาการยอมรับและบังคับตามคาพิพากษา แต่เมียนมาร์
ยอมรับพิจารณาคาพิพากษาหากจาเลยหรือทรัพย์สินในคดีตั้งอยู่ในเขตอานาจศาล โดยศาลเมียนมาร์จะมุ่ง
พิจารณาคาพิพากษาตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๗.๘ ฟิลิปปินส์
การบังคับคดีของฟิลิปปินส์สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การบังคับคดีในฐานะที่เป็น
สิทธิของเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเมื่อระยะเวลาอุทธรณ์สิ้นสุดลงโดยไม่มีการอุทธรณ์ เป็นกรณีที่ศาลต้องออก
หมายบั งคับ คดีห ากคู่ความฝ่ ายที่ ช นะคดีร้องขอโดยไม่จาต้องไต่ส วน และการบั งคับคดี ที่เป็ นดุล พินิ จศาล
ศาลอาจออกหมายบังคับคดีก่อนที่คาพิพากษาจะมีผลบังคับ เรียกว่าการบังคับคดีระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์
หรือบังคับคดีตามดุลพินิจ ซึ่งต้องมีเหตุผลอันสมควร เช่น ลูกหนี้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินจนไม่มีทรัพย์เหลือให้
ทาการบังคับคดี
การบังคับคดีของประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะพิเศษ คือ กาหนดให้มี สิทธิในการไถ่ถอนทรัพย์คืน ใน
กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งระยะเวลาขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่จะใช้สิทธิไถ่ถอน โดยลูกหนี้ตามคาพิพากษามี
ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือรับรองการขาย หากเป็นผู้รับช่วงต่อ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้น
เป็นผู้ไถ่ถอนคนแรกหรือไม่ กรณีเป็นคนแรก จะมีเวลาไถ่ถอนหนึ่งปี แต่ถ้าเป็นผู้ ไถ่ถอนลาดับถัดมา จะมีเวลา
60 วันนับแต่การไถ่ถอนครั้งสุดท้าย หากไม่มีการไถ่ถอนทรัพย์ภายในหนึ่งปีนับ แต่จดทะเบียนหนังสือรับรอง
การขายผู้ซื้อทรัพย์ย่อมมีสิทธิเข้าครอบครองและจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ได้
เมื่อเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาไม่สามารถบังคับคดีจากทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เต็มจานวนหรือแม้บางส่วน
กฎหมายยังให้หนทางเยียวยาเพื่อปกป้องสิทธิโดยศาลที่ มีคาพิพากษาสามารถเรียกลูกหนี้ มาสอบถามเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินและรายได้ รวมทั้งเรียกบุคคล บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใดซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ใน
ความครอบครองหรือเป็ นหนี้ข องลูกหนี้ เพื่อมาสอบสวนข้อเท็จจริงได้ นอกจากนั้นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
ยังอาจร้องขอต่อศาลขอให้แต่งตั้งผู้รักษาทรัพย์ของลูกหนี้ และห้ามจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ซึ่งไม่ต้องห้ามมิให้
บังคับคดีได้
๗.๙ สิงคโปร์
เมื่อลูกหนี้ตามคาพิพากษาปฏิเสธหรือไม่สามารถชาระหนี้ตามคาพิพากษา เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาจะมี
อานาจควบคุมดูแลและมีหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาและตัดสินใจใช้วิธีการบังคับคดี
อย่ างใดอย่ างหนึ่ งกั บ ลู กหนี้ ตามค าพิ พ ากษา ศาลมี อ านาจมอบหมายให้ เจ้ าหนี้ ตามค าพิ พ ากษาใช้ วิ ธี การ
ทางกฎหมายหลายประการเพื่ออานวยความสะดวกในการบั งคับคดีแพ่ งโดยมีระดับการควบคุมดูแลจากศาล
ที่แตกต่างกันไป โดยมี เจ้ าพนั กงานบั งคับคดีของศาลฎีกา เจ้าพนั กงานบังคับคดีของศาลระดับรัฐ และบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี (เพื่อดาเนินการตามหมายยึดและขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์
เท่านั้น) เป็นผู้ดาเนินการบังคับคดี วิธีการบังคับคดีจะถูกกาหนดอยู่ในเนื้อหาของคาพิพากษา ซึ่งมีทั้งการประชุม
หารื อ เกี่ ย วกั บ การบั งคั บ คดี การสอบสวนลู ก หนี้ ต ามค าพิ พ ากษา หมายแจ้ งการยึ ด หุ้ น และค าสั่ งยึ ด หุ้ น
หมายยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน หมายให้เข้าครอบครอง หมายส่งมอบทรัพย์สิน การอายัดสิทธิเรียกร้อง
คาสั่งจับกุมกักขัง การบังคับคดีจะมีกาหนดระยะเวลาที่ ๑๒ ปีนับจากวันที่อ่านคาพิพากษา นอกจากนั้น ยังมี
วิธีการเฉพาะสาหรับการบังคับคดีตามกฎหมายพิเศษ เช่น การบังคับค่าอุปการะเลี้ยงดูสามารถดาเนินการได้

โดยการรายงานข้อมูลไปยังบริษัทเครดิตบูโร คาสั่งให้วางหลักประกันสาหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูในอนาคต คาสั่ง
กาหนดค่าปรับหรือโทษจาคุก คาสั่งให้รับคาปรึกษาทางการเงิน และคาสั่งให้บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
คาพิพากษาศาลต่างประเทศสามารถบังคับได้ในสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นการบังคับตามกฏหมายระบบคอม
มอนลอว์หรือรัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับตามคาพิพากษาต่างตอบแทนระหว่างประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ
(Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments Act (Cap. 264) - RECJA)
และ
รัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับตามคาพิพากษาต่างประเทศโดยหลักต่างตอบแทน (Reciprocal Enforcement of
Foreign Judgments Act (Cap. 265) - REFJA). ในทางกลับกัน คาพิพากษาของศาลสิงคโปร์สามารถบังคับ
ได้ในต่างประเทศผ่านระบบกฎหมายคอมมอนลอว์หรือกฎหมายว่าด้วยการบังคับตาม
คาพิพากษาโดย
หลักต่างตอบแทนหรือระหว่างประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์ยังได้ลงนามในอนุสัญญาแห่ง
กรุงเฮกว่าด้วยความตกลงเลือกศาล (2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements) ที่จะ
มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นี้ด้วย
พัฒนาการล่าสุดของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ การจัดตั้งศาลการค้าระหว่างประเทศสิงคโปร์ (Singapore
International Commercial Court - SICC) เพื่อรองรับข้อพิพาทจากการค้าระหว่างประเทศและคาชี้ขาดของ
อนุ ญาโตตุลาการโดยข้อพิ พาทหรือคาชี้ขาดที่จะมาสู่ ศาลนั้นไม่ต้องมีจุดเกาะเกี่ยวใดกับประเทศสิ งคโปร์เลย
เพี ยงแต่ คู่ สั ญ ญาตกลงให้ ใช้ ศาลการค้ าระหว่ างประเทศสิ งคโปร์เป็ นศาลที่ ท าการระงับข้ อพิ พาท (ข้ อตกลง
เลือกศาล) เท่านั้น ถือเป็นก้าวสาคัญของสิงคโปร์ที่จะให้บริการทางกฎหมายและเอื้ออานวยความสะดวกให้แก่
นักลงทุนระหว่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ยังให้ความสาคัญในการพัฒนาวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกสาหรับ
ข้ อพิ พ าทที่ มี ทุ น ทรั พ ย์ เล็ กน้ อยด้ ว ยเช่ นกั น โดยมี องค์ คณะตั ดสิ น คดี ที่ มี ทุ น ทรั พ ย์ เล็ กน้ อย (Small Claims
Tribunals) และองค์ ค ณะระงั บ ข้ อ พิ พ าทชุ ม ชน (Community Dispute Resolution Tribunals) และยั ง มี
แนวความคิดกาหนดให้การกระทาละเมิดทางแพ่งบางประการมีความผิดทางอาญาเพื่อป้องปรามและหยุดการ
ละเมิดนั้ น เช่น ในกรณีของการล่วงละเมิดทางเพศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากนั้น สิ งคโปร์ มีความเห็นว่า
อาจจะสามารถถ่ายโอนภารกิจการบั งคับคดีให้เอกชนได้ เพราะเป็นสิ่ งที่กระทากันในทวีปยุโรปเพื่อลดต้นทุน
ในการบั งคับคดีลง หรืออาจพิ จารณาเพิ่ มอานาจของเจ้ าพนั กงานบังคับคดีในการเข้าไปในสถานที่ของลู กหนี้
ตามคาพิ พากษาและเข้าถึงข้อมูลบั ญชีธนาคาร ซึ่งจะต้องคานึงถึงการควบคุมการใช้อานาจและการคุ้มครอง
ความลั บ ของลู ก ค้ า ธนาคารด้ ว ย ท้ า ยที่ สุ ด นี้ สิ ง คโปร์ ก าลั ง อยู่ ร ะหว่ า งพิ จ ารณาใช้ วิ ธี ก ารบั ง คั บ อื่ น ๆ
นอกกระบวนการศาล เช่น การยึดใบขับขี่ หรือกรณีถูกตัดน้า ตัดไฟ ตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ต เนื่องจากเป็นบท
บังคับที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อย
๗.๑๐ ไทย
ประเทศไทยได้นาเสนอการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับคดี ได้แก่ การแก้ไขประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ จัตวา เรื่อง การขายทอดตลาดห้ องชุด การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ภาค ๔ ลักษณะ ๒ ว่าด้วยการบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด และร่างคาสั่ งภายในว่าด้ว ยเอกสารและเงินทดรอง
ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี และนาเสนอการใช้นโยบายต่างๆ ในการอานวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติงานของ
เจ้ า หน้ าที่ เช่ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก าร ณ จุ ด เดี ย ว (One-Stop-Service Office) การจั ด มหกรรม
ขายทอดตลาด การขายทอดตลาดในวั น หยุ ด การไกล่ เกลี่ ยในชั้ น บั งคั บ คดี การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ แ ก่ การจั ด ท าแอพพลิ เคชั่ น LED Property ส าหรับ สมาร์ท โฟน ระบบยื่ น ค าร้อ งออนไลน์
(e-Filing) และระบบขายทอดตลาดออนไลน์ (e-Public Auction) เพื่อทาให้เจ้าหน้าที่ทางานได้อย่างรวดเร็ว
สะดวก และมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

๗.๑๑ เวียดนาม
หน่วยงานในระบบการบังคับคดีแพ่งประกอบด้ว ยสานักงานบริหารการบังคับคดีแพ่ง สังกัดกระทรวง
ยุติธรรมและกระทรวงกลาโหมทาหน้าที่กากับดูแลสานักงานบังคับคดีแพ่ง และสานักงานบังคับคดีแพ่งทาการ
บังคับคดีโดยแบ่งอานาจบังคับบัญชาตามระดับอาเภอและจังหวัด ส่วนพื้นที่ทางทหารจะมี สานักงานบังคับคดี
ในเขตทหารดาเนินการบังคับคดีแยกต่างหากอีกส่วนหนึ่ง
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาและลูกหนี้ตามคาพิพากษาสามารถดาเนินการตามคาพิพากษาหรือคาสั่งได้
ภายใน ๕ ปี ลูกหนี้ตามคาพิพากษาจะต้องปฏิบัติตามคาพิพากษาภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคาตัดสิน
บั งคับ คดี มิฉะนั้ น จะต้องถูกบั งคับ ให้ ชาระหนี้ตามคาพิ พากษา มาตรการบั งคับคดี มีห ลายประเภท ได้แก่
การหักเงินจากบัญชีและยึดเงินและเอกสารสาคัญใดๆ ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา การหักเงินได้ การยึดและ
เข้าจัดการทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน การบังคับโอนทรัพย์สิน ทรัพยสิทธิ และเอกสารต่างๆ และ
การบังคับให้ลูกหนี้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการ การขายทอดตลาดจะมีไว้สาหรับสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า
มากกว่า ๑๐ ล้านดองขึ้นไป และอสังหาริมทรัพย์ โดยจะดาเนินการขายทอดตลาดโดยบริษัทจัดการประมูล
เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถดาเนินการขายทอดตลาดได้เองหากในพื้นที่ไม่มีบริษัทจัดการประมูลหรือบริษัท
จัดการประมูลไม่เข้าทาสัญญาบริการจัดการประมูล หรือ เป็นกรณีสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า ๒ ล้านดองแต่ไม่เกิน
๑๐ ล้านดอง ทรัพย์ที่นอกเหนือจากนั้นจะทาการขายโดยวิธี การอื่น ก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะนาเงินได้
จากการขายทอดตลาดไปชาระหนี้ตามคาพิพากษานั้นจะต้องนาไปหักค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีและค่าเช่าบ้าน
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาเป็นเวลาหนึ่งปีในอัตราเฉลี่ยของท้องถิ่นเสียก่อน
เวียดนามพัฒนาคุณภาพของการบังคับคดีแพ่ง โดยการเพิ่มเติมและแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดี
แพ่ง และมีโครงการนาร่องในการบั งคับ ใช้กฎระเบียบว่าด้วยเจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพ (เอกชน) เริ่มที่
นครโฮจิมินห์ก่อน ปัจจุบัน มีการแก้ไขกฎหมายให้เจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพสามารถดาเนินการในพื้นที่อื่น
ในระดับส่วนกลางอีก ๑๒ จังหวัด เวียดนามยังได้เสนอให้ประเทศไทยให้ความอนุเคราะห์ในการต้อนรับ คณะ
ศึกษาดูงานจากเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ และจะ
ได้ จั ด การประชุ ม ในเวี ย ดนามโดยเชิ ญ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการบั งคั บ คดี แ พ่ งของประเทศไทยมาแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ อุป สรรคข้อขัดข้องและการแก้ไขปัญ หา รวมถึงเนื้ อหาเกี่ยวกับ อานาจในการบังคับคดีแพ่ ง
เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางกฎหมายให้มีประสิทธิผล ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกฎหมายและการ
ศาลระหว่ างรั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ สั งคมนิ ย มเวี ย ดนามและรัฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยฉบั บ ลงวั น ที่
๗ ตุ ล าคม ๒๕๔๑ บั น ทึ กความเข้าใจว่าด้ ว ยความร่ว มมื อด้ านกิ จ การยุ ติ ธ รรมและกฎหมายฉบั บ ลงวัน ที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
๘. การน าเสนอถึงบทบาทและภารกิจ ของสภาเจ้าพนักงานบั งคับคดีระหว่างประเทศ (International
Union of Judicial Officers – UIHJ) รวมถึ งประมวลข้ อ ก าหนดเกี่ย วกั บ การบั งคั บ คดี โลก (Global
Code of Enforcement) ซึ่งเป็นการกาหนดหลักการที่เป็นสากลเกี่ยวกับการบังคับคดี
โดย มาดามฟรองซัวส์ อองดริเออ ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ
ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศได้แนะนาสภาวิจัยแห่งสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี
ระหว่างประเทศ (Scientific Council) ทั้ งที่มา โครงสร้างองค์กร ภารกิจ และผลงานที่ ส าคัญ คือประมวล
ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ คดี โ ลก โดยที่ ส ภาเจ้ า พนั ก งานบั งคั บ คดี ร ะหว่า งประเทศก าลั งประสบกั บ
วัฒนธรรมที่หลากหลายของแต่ละประเทศซึ่งประกอบด้วยนักกฎหมายจากบ่อเกิดของกฎหมายหลายรูปแบบ
ซึง่ แสดงถึงความรุ่มรวยทางวิชาการ จึงจะต้องมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายและทาให้กฎหมายเหล่านี้มี

ความสอดคล้องกัน ภารกิจของสภาวิจัยเป็นการแนะนาแนวทางการวิจัย วิเคราะห์การพัฒนาของกฎหมาย ที่
เกี่ยวกับยุคโลกาภิวัตน์ ทางานร่วมกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศโดยเฉพาะการประชุมและ
เผยแพร่ผลงานในโอกาสต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นโดยสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ สภาวิจัยประกอบด้วย
อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้พิพากษา ทนายความ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
ประสบการณ์ด้านการบังคับคดี องค์ประกอบของสภาวิจัยถูกออกแบบเพื่อให้สะท้อนถึงตัวแทนจากภูมิศาสตร์
ต่างๆของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีร ะหว่างประเทศ สภาวิจัยอยู่ภายใต้ ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี
ระหว่ า งประเทศหรื อ รองประธานสภาเจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ร ะหว่ า งประเทศ และมี เ ลขานุ ก าร คื อ
นาย Thierry Guinot เจ้าพนักงานบังคับคดีประเทศฝรั่งเศส
เป้าหมายหลักของประมวลข้อกาหนดเกี่ยวกับการบังคับคดีระดับโลก คือ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ผ่ า นการบั ง คั บ คดี โ ดยใช้ ห ลั ก การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ในทรั พ ย์ สิ น การท าให้ ก ฎหมายมี ค วามชั ด เจนแน่ น อน
ความโปร่งใสหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย และความเป็นปึกแผ่นของ
วิชาชีพเจ้าพนักงานบังคับคดี ประมวลข้อกาหนดเกี่ยวกับการบังคับคดีระดับโลกประกอบด้วยเนื้อหา ๕ ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป ส่วนที่ ๒ เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีวิชาชีพ ส่วนที่ ๓ องค์กร
ทางศาล ส่วนที่ ๔ ข้อกาหนดทั่วไปเกี่ ยวกับมาตรการบังคับคดี และส่วนที่ ๕ ข้อกาหนดทั่วไปเกี่ยวกับการ
คุ้มครองชั่วคราว ระเบียบวิจัยของประมวลฯ คือ การสารวจวรรณกรรม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลกฎหมาย
และหลักกฎหมายของประเทศต่างๆ และนามาวิเคราะห์ประกอบกับหลักการท้องถิ่นและหลักการสากล
สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศเสนอแนะให้การพัฒนาให้การบังคับคดีมีความโปร่งใสนั้น
จะต้ อ งเพิ่ ม ศั ก ยภาพของเจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี เพิ่ ม บทลงโทษและมี ก ลไกควบคุ ม ความประพฤติ ข อง
เจ้าพนักงานบังคับคดีด้วย และยังเสนอให้ประเทศที่เข้าร่วมประชุมศึกษาประมวลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนากฎหมายด้านการบังคับคดีต่อไป
๙. การหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือระดับภูมิภาคที่น่าจะเป็นไปได้
๙.๑ ที่ประชุมในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นพ้องกันว่า การประชุมระหว่างประเทศที่จัด
ขึ้นโดยกรมบังคับคดีในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นความร่วมมือระดับภูมิภาคของ
หน่ ว ยงานด้านการบั งคับ คดีแพ่ ง ในเบื้ องต้น เห็ นควรให้ คณะเตรียมการประชุมในครั้งนี้ เก็บรวบรวมและ
เผยแพร่รายละเอียดติดต่อของผู้ประสานงานของแต่ละประเทศ เพื่อให้การติดต่อระหว่างกันในภายภาคหน้า
เป็นไปอย่างราบรื่น
คณะเตรียมการประชุมในครั้งนี้จะได้จัดทารายงานสรุปผลการประชุมเสนอต่อประเทศและองค์กร
ที่เข้าร่วมประชุม เมื่อไม่มีข้อแก้ไขจากสมาชิกที่เข้าประชุมในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้ว จะได้
รายงานสรุปผลการประชุมต่อสานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เพื่อพิจารณาส่งต่อให้ที่ประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย และจะได้จัดทาเว็บ ไซต์กลางเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและการติดต่อ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการบังคับคดีแพ่งต่อไป
๙.๒ จากการประชุ ม หารื อ ระหว่ างคณะผู้ แ ทนจากส านั ก งานบริ ห ารการบั งคั บ คดี แ พ่ ง ประเทศ
เวียดนามกับอธิบดีกรมบังคับคดีเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อความร่วมมือด้านกิจการยุ ติธรรมและ
กฎหมายตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกฎหมายและการศาลระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวีย ดนามและรัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ บันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการว่าด้วย
ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ คณะผู้แทนจากประเทศเวียดนามได้ขอ

ความร่วมมือจากกรมบังคับคดีในเบื้องต้น ๒ ประการ ได้แก่ การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเวียดนาม
ที่จะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ
และการเข้าร่วมการประชุมด้านการบังคับคดีที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม โดยประเทศเวียดนามจะได้ เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศไทยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อุปสรรคข้อขัดข้องและการ
แก้ไขปั ญหารวมถึงเนื้ อหาเกี่ยวกับ อานาจในการบังคับคดีแพ่ง ซึ่งทางกรมบังคับคดีได้ตอบรับข้อเสนอของ
ประเทศเวียดนามและมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือระหว่างกันต่อไป
๑๐. การกล่าวปิดการประชุมโดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้เน้นถึงความสาคัญของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้แทน
หน่วยงานด้านการบังคับคดีของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ และประเทศจีน มาร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้ แ ละประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ กฎหมายกฎระเบี ย บและการด าเนิ น การบั งคั บ คดี อั น จะน าไปสู่ ก าร
ประสานงานและความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และหวังว่าการประชุมจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่แนบแน่นระหว่างกันต่อไป
๑๑. การดูงานและการนาเสนอของประเทศไทยเกี่ยวกับการบังคับคดีของกรมบังคับคดี
กรมบั งคั บ คดี ได้น าคณะผู้ แทนจากประเทศสมาชิ กอาเซีย น ประเทศจีน ธนาคารโลก และ UIHJ
เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์สิน กรมบังคับคดี และศูนย์ One-Stop-Service ของสานักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔ พร้อมได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้าง ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรมบั งคั บ คดี และเจ้ าพนั ก งานบั งคั บ คดี โดยเฉพาะมาตรการด้ านการบั งคับ คดีแ พ่ งของไทยที่ ส าคั ญ
กระบวนการขายทอดตลาด และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับคดีแพ่ง ได้แก่ การถ่ายทอดสด
การขายทอดตลาดทางอินเตอร์เน็ ต (e-Broadcast) และการค้นหาทรัพย์สินรอการขายทอดตลาดผ่านระบบ
Mobile Application “LED Property” ซึ่งคณะผู้แทนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับมาตรฐานและความก้าวหน้า
ด้านการบังคับคดีของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
๑๒. ข้อเสนอแนะของส่วนราชการ
๑๒.๑ ควรมีการกาหนดให้งานด้านการบังคับคดีแพ่งอยู่ในกรอบความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
๑๒.๒ กรมบั งคั บคดี ควรด าเนิ น งานในการร่วมพั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ กั บหน่ วยงาน
ของรัฐ เช่น กรมที่ ดิน กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กรมธนารักษ์ กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมการขนส่ ง
ทางบก เป็นต้น ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างราบรื่น และนาไปใช้
ประโยชน์ในการบังคับคดีได้อย่างเต็มที่ อันเป็นการสอดคล้องกับแผนแม่บท Digital Government ของรัฐบาล
ในการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐเพื่อโปรดพิจารณา
ในการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐที่ผ่านมา กรมบังคับคดีและกรมที่ดินได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 โดยมี
วั ตถุ ประสงค์ ให้ กรมบั งคั บคดี เชื่ อมโยงระบบคอมพิ วเตอร์ เพื่ อใช้ ประโยชน์ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการถื อกรรมสิ ทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมที่ดินเพื่อการปฏิบัติภารกิจของกรมบังคับคดี แต่ปรากฏว่า ฐานข้อมูล
ที่ดินนั้นมีจากัด และไม่สามารถดาเนินการได้ในทุกจังหวัด ทาให้การดาเนินงานยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ได้เต็มตามความประสงค์

นอกจากนั้น กระทรวงยุติธรรมยังมีความเห็นว่า ความร่วมมือในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างศาลและกรมบังคับคดี จะมีส่วนช่วยยกระดับการบังคับคดีให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็วและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น รวมถึงลดความเสี่ยงกรณีเอกสารรับ-ส่งระหว่างหน่วยงานสูญหาย เนื่องจาก
สามารถตรวจสอบจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อีกทางหนึ่งได้ โดยเฉพาะข้อมูลที่สาคัญ เช่น ข้อมูลคู่ความ คาฟ้อง
คาพิพากษา คาสั่ งศาล บั ญชีค่าฤชาธรรมเนียมศาล ซึ่ งล้ วนมีผลต่อการดาเนินกระบวนการของกรมบังคั บคดี
ในชั้นบังคับคดีและการจัดทาบัญชีแสดงรายการรับ-จ่ายเงินแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ประสิทธิผลที่ได้รับ
จากการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย
ในแง่การบังคับตามข้อตกลง ซึ่งนักลงทุนจะนาไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
1๒.3 เพื่อโปรดอนุมัติหลักการในการพัฒนาระบบการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีโดยเพิ่มทางเลือก
วิธีการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering) ควบคู่ไปกับการขายทอดตลาดปกติ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ
ทรั พย์ มากยิ่ งขึ้ นช่ วยลดค่ าใช้ จ่ ายและลดเวลาเดิ นทาง รวมทั้ งพั ฒ นาไปสู่ การขายทอดตลาดอิ เล็ กทรอนิ กส์
(e-Auction) อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
ตัวอย่ างประเทศที่ น าระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ มาใช้ ในกระบวนการยุ ติธรรมทั้ งในกระบวนของศาลและ
กระบวนการบั งคั บ คดี เช่ น สิ งคโปร์ มาเลเซี ย จี น สาธารณรั ฐเกาหลี เป็ นต้ น ท าให้ ต้ นทุ นค่ าใช้ จ่ ายในการ
ดาเนิ นคดีลดลง ลดปริ มาณการใช้ ทรัพยากร ลดขั้นตอนการปฏิ บัติงาน และมีความสะดวกรวดเร็วเนื่องจาก
สามารถ ดาเนินการได้ ณ ที่ทาการของตน โดยไม่จากัดตามเวลาราชการ ความสาเร็จของประเทศดังกล่าว ส่งผล
ต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ที่จัดทาโดยธนาคารโลกให้อยู่ในลาดับที่ดีขึ้น เช่น สิงคโปร์
ได้ รั บการจั ดเป็ นอันดั บ ๑ ในการบั งคับให้ เป็ นไปตามข้อตกลง อี กทั้ งยั งสร้างแรงจู งใจในการลงทุ น ส่ งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งประเทศไทยสามารถศึกษาเรียนรู้และนามาเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
งานได้
กรมบังคับคดีจึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดังนี้
1๒.๓.1 กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารโดยส านั กงานรัฐบาลอิ เล็ กทรอนิ กส์
(องค์การมหาชน) และส านั กงานพั ฒนาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พิ จารณาถึงความส าคั ญ
ของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง และพิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์
และการบั งคับคดี อิเล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งจะสอดคล้ องกับการเดินหน้ านโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)
เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ความทันสมัย รวมถึงพิจารณาให้การสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญ การวางแผนดาเนินการ
และการบริหารจัดการระบบ
1๒.๓.2 พิจารณาให้ความสาคัญทางด้านงบประมาณแก่การดาเนินงานตามข้อเสนอ ๑๒.๓.๑
โดยการดาเนินงานดังกล่าวจะมีผลต่อการจัดลาดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ และสอดคล้องกับนโยบาย
Digital Economy ของรัฐบาล
1๒.๔ เพื่อโปรดพิจารณาสนับสนุนให้มีการจัดประชุมและเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศด้านการ
บังคับคดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการศึกษาดูงานที่จาเป็น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของประเทศต่างๆ และนามาวางแผนประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
ด้านการบังคับคดีของประทศไทย เนื่องจากกลไกการบังคับคดีที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
1๒.๕ เพื่อโปรดรับทราบและสนับสนุนความร่วมมือกับ ประเทศเวียดนามในโอกาสที่ คณะผู้แทนจาก
ส านั กงานบริห ารการบั งคับ คดีแพ่ ง แห่ งประเทศเวียดนามได้ขอความร่วมมือจากประเทศไทยในการต้อนรับ

คณะศึ กษาดูงานที่ จะเดินทางมายั งประเทศไทยในปี ๒๕๕๙ เพื่ อแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการปฏิ บั ติงาน
ด้านบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ และการเข้าร่วมการประชุมด้านการบังคับคดีที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม
โดยประเทศเวียดนามจะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบั งคับคดีแพ่งของประเทศไทยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
อุปสรรคข้อขัดข้องและการแก้ไขปัญหารวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับอานาจในการบังคับคดีแพ่ง สืบเนื่องจากกรณีตาม
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกฎหมายและการศาลระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และรั ฐ บาลแห่ งราชอาณาจั กรไทยฉบั บ ลงวัน ที่ ๗ ตุล าคม ๒๕๔๑ บั นทึ กความเข้ าใจและแผนปฏิ บั ติการ
ความเป็นหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
บทสรุป
การประชุมระหว่างประเทศเรื่องการบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจที่เป็น
พลวัตรมีประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแนวปฏิบัติที่ดีเลิศเกี่ยวกับการบังคับคดี ความรู้
และประสบการณ์ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของเจ้าพนักงานบังคับคดี อันจะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
กฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการบังคับคดีของแต่ละประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยที่อาเซียนกาลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะมี
การเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและการทาธุรกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคมากขึ้น ดังนั้น กรมบังคับคดีในฐานะ
หน่ วยงานซึ่งมีภ ารกิจด้านการบั งคับคดีซึ่งเป็นการอานวยความยุติธรรมทางแพ่ง จาเป็นต้องเร่งเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกสาคัญ
ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค และความเข้มแข็งของเสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรชานาญการ กลุ่มงานวิชาการ ผู้รายงาน
นางสาวชลธร มีวงศ์อุโฆษ นิติกรชานาญการ กลุ่มงานวิชาการ ผู้รายงาน
นางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ ผู้รายงาน

