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การบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (Enforcing Contracts) 
 

ตัวชี้วัดวาดวยการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงสํารวจประสิทธิภาพของระบบศาลในการแกไขขอ
พิพาทเชิงพาณิชย โดยการวัดระยะเวลา คาใชจาย ในการแกปญหาขอพิพาทเชิงพาณิชยมาตรฐาน
เชนเดียวกับท่ีอธิบายไวดานลาง โดยรายงานในปนี้ ตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงสํารวจประเด็น
เพ่ิมเติม ซ่ึงจะไดมีการอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดในสวนท่ี 4 ตอไป  
 
 

1. กรณีศึกษาสมมต ิ
 
บริษัทในประเทศสองบริษัท – ผูซ้ือและผูขาย – ตกลงทําสัญญาสําหรับการซ้ือขายสินคาท่ีตอง

ผลิตข้ึนตามคําสั่งเปนการเฉพาะ นอกเหนือจากสัญญาดังกลาว ผูขายตกลงขายสินคาใหกับผูซ้ือ และผูซ้ือตก
ลงซ้ือสินคาซ่ึงเปนเฟอรนิเจอรท่ีสั่งทําเปนการเฉพาะจากผูขาย ในระหวางการสงมอบสินคา ผูซ้ืออางวา
คุณภาพของสินคาไมดีเพียงพอ และปฏิเสธท่ีจะชําระราคา ผูขายยืนยันวาสินคามีคุณภาพดีเพียงพอและขอให
ชําระราคา ตามสัญญาท่ีตกลงกันไว ท้ังนี้ เนื่องจากสินคาเปนสินคาท่ีสั่งทําข้ึน เฉพาะสําหรับผูซ้ือ ผูขาย จึงไม
สามารถนําสินคาไปขายตอใหบุคคลอ่ืน สิ่งท่ีตามมาหลังจากท่ีผูซ้ือปฏิเสธท่ีจะชําระราคา คือ  ผูขายไดฟองผูซ้ือ 
โดยศาลมีคําพิพากษาใหผูขายชนะคดีตามฟองท้ังหมด และส่ังใหผูซ้ือชําระราคาตามสัญญา 
 

1. ผูซ้ือและผูขายเปนบริษัทในประเทศไทย ตั้งอยูท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. ผูขายไดฟองผูซ้ือเพ่ือใหชดเชยคาเสียหายตามสัญญาท่ีตกลงกันไว มูลคาท่ีเรียกรองความ

เสียหายคือ 333,304 บาท  
3. ศาลพิจารณาชี้ วามูลคดีเกิดท่ีกรุงเทพ  และชี้วาศาลชั้นตนเปนศาลท่ีมีเขตอํานาจในการ

พิจารณาคดีพาณิชยท่ีมีทุนทรัพยพิพาทเกิน 333,304 บาท 
4. ผูขายเกรงวาผูซ้ือจะยักยายถายโอนทรัพยสินออกนอกประเทศหรือกลายเปนบุคคลหนี้สิน

ลนพนตัว ดังนั้น ผูขายอาจรองขอตอศาลท่ีมีอํานาจใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินประเภท
สังหาริมทรัพย (เครื่องใชสํานักงานหรือยานพาหนะ ) ของผูซ้ือไวเปนการชั่วคราวกอนศาลมี
คําพิพากษา  

5. ผูซ้ือปฏิเสธขอกลาวหา  ซ่ึงเปนขอพิพาทในทางเนื้อหาสาระของคดี  ผูซ้ือตองใหขอคิดเห็น
เก่ียวกับคุณสมบัติของสินคาท่ีสงมอบโดยผูขาย รวมถึงขอคิดเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญใน
ระหวางกระบวนพิจารณาของศาล: 
ก. ถาแนวทางปฏิบัติมาตรฐานในประเทศของทาน (และในประเทศอ่ืนๆ ท่ีใชระบบ

กฎหมายคอมมอนลอว) กําหนดให ผูซ้ือและผูขายนํา พยานผูเชี่ยวชาญมาเอง  ดังนั้น 
คูความแตละฝายจะสามารถนําพยานผูเชี่ยวชาญเขานําสืบ เพ่ือใหขอคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพของสินคาท่ีสงมอบโดยผูขาย 

ข. ถาแนวทางปฏิบัติมาตรฐานในประเทศของทาน (และในประเทศอ่ืนๆ ท่ีใชระบบ

กฎหมาย ซีวิลลอว ) กําหนดใหศาลแตงตั้งพยานผูเชี่ยวชาญอิสระ เพ่ือใหขอคิดเห็น

เก่ียวกับคุณภาพของสินคาท่ีสงมอบโดยผูขาย ดังนั้น ศาลก็จะเปนผูแตงตั้งพยาน

ผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงในกรณีนี้อนุมานไดวาไมมีการนําสืบพยานผูเชี่ยวชาญฝายตรงขาม 
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6. คําพิพากษาใหผูขายชนะคดีตามฟองท้ังหมด ผูซ้ือตองชําระราคาตามสัญญาใหแกผูขาย 
7. ผูซ้ือไมอุทธรณคําพิพากษาศาล 
8. ผูขายตัดสินใจเริ่มดําเนินการบังคับคดีเม่ือพนระยะเวลาการอุทธรณคําพิพากษาของศาล 

อนุมานวาผูซ้ือไมมีเงินฝากในบัญชีธนาคาร ดังนั้น สังหาริมทรัพย (เครื่องใชสํานักงานหรือ
ยานพาหนะ) ของผูซ้ือถูกยึดและเก็บรักษาไวสําหรับการขายทอดตลาด 

9. การขายทอดตลาดไดถูกจัดเตรียม มีการโฆษณา และจัดการขายทอดตลาดข้ึนเพ่ือขาย
สังหาริมทรัพยของผูซ้ือ  ทรัพยสินดังกลาวถูกขายทอดตลาดและผูขายไดรับชําระหนี้เต็ม
จํานวน 

 
  บทนิยามศัพท : เพ่ือวัตถุประสงคในการตอบแบบสอบถาม คําศัพทดานลางมีความหมาย ดังนี้  
  1. ศาลท่ีมีเขตอํานาจ  หมายถึง ศาลในกรุงเทพฯ ท่ีมี เขตอํานาจตัดสิน ขอพิพาททาง พาณิชย ซ่ึง
คลายคลึงกับกรณีศึกษาสมมติ ของคดีมาตรฐาน  ถามีศาลท่ีมีเขตอํานาจมากกวาหนึ่งศาล ใหถือเอาศาลท่ีมี
แนวโนมมากท่ีสุดวาจะไดพิจารณาพิพากษากรณีศึกษาสมมติ 
  2. พยานผูเช่ียวชาญ  หมายถึง พยานท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมหรือประสบการณมากพอท่ีจะให
ความเห็นเก่ียวกับสินคาท่ี สงมอบวา มีคุณภาพดีเพียงพอหรือไม ความเห็นจากผูเชี่ยวชาญนี้เปนสิ่งจําเปนและ
ใหตอศาลกอนมีคําพิพากษา   
 

*** 

กรุณาตอบคําถามในแบบสอบถามในสวนตางๆ โดยคํานึงถึงกรณีศึกษาสมมติท่ีใหไวในตอนต น เพ่ือความ
สะดวกในการตอบแบบสอบถาม คําตอบของปท่ีแลว (หากมี) ไดถูกรวมไวในแบบสอบถามฉบับนี้ดวย 
โปรดรับทราบวาคําตอบเหลานั้นเปนคําตอบท่ีถูกประมวลเปนหนึ่งเดียวบนพ้ืนฐานของคําตอบท้ังหมดท่ี
เราไดรับจากผูตอบแบบสอบถามท่ีหลากหลาย 
 

 

2. ขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับการปฏิรูป 
 

 คําตอบ 
การปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
การดําเนินคดีพาณิชยในประเทศไทย 
ตั้งแตวันท่ี 1 มิ.ย. 2557 เปนตนมา ใช
หรือไม ? (เชน การแกไขกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง การเปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดการคดี การนําระบบ E-
Filing มาใช การไกลเกลี่ยขอพิพาท การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายในสาระสําคัญ
เก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ การจัดตั้งศาล
การพาณิชยข้ึนใหม การแตงตั้งผู
พิพากษาข้ึนใหม หรือการปฏิรูประบบ
ศาล เปนตน) 

- ใช 
- ไมใช 
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หากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของ 
กรุณาใหรายละเอียดของการปฏิรูปหรือ
การเปลี่ยนแปลง โปรดระบุ วันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง, วันท่ีประกาศและมีผลใช
บังคับของกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้น  

-  

มีการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีคาด
วาจะเกิดข้ึนหรือมีผลใชบังคับ ตั้งแต
ปจจุบัน จนถึง วันท่ี 1 มิ.ย. 2558 ใช
หรือไม ? ถามี โปรดระบุ 

- ใช 
- ไมใช 

 

 
 

3. ศาลที่มอํีานาจพิจารณาคดี 
 

 คําตอบ ถาทานตอบวา “ไมใช” โปรดระบุ
วาศาลใด 

ศาลแพงในกรุงเทพฯมีเขตอํานาจเหนือคดีตาม
กรณีศึกษาสมมติ ใชหรือไม ? (ทุนทรัพยพิพาทในคดี 
333,3304 บาท) 

- ใช 
- ไมใช 

 

 

 
หากมีการเปล่ียนแปลงเขตอํานาจศาล กรุณาตอบคําถามในสวนท่ี 4, 5, และ 6 ทุกขอ โดยสันนิษฐานวา
ศาลท่ีจัดตั้งข้ึนใหมมีเขตอํานาจพิจารณาคดีตามขอเท็จจริง 

 
 

4. ดัชนีใหมเกี่ยวกับโครงสรางและประสิทธิภาพของศาล 

ในปนี้ Doing Business ไดเก็บขอมูลใหมซ่ึงจะนํามาใชเปนสวนหนึ่งของดัชนีนอกเหนือจาก
ขอมูลเก่ียวกับระยะเวลาและคาใชจายท่ีจําเปนในการแกไขคดีขอพิพาททางพาณิชยท่ัวไป โดยขอมูลใหมนี้จะ
มุงเนนการศึกษาเก่ียวกับโครงสรางของระบบศาลในภาพรวม ระดับของการใชระบบคอมพิวเตอรอัตโนมัติใน
ระบบศาล การมีกลไกแกไขขอพิพาททางเลือก และการมีระบบการบริหารจัดการสํานวนคดี 

โดยท่ีตัวชี้วัดนี้เปนชุดขอมูลใหม จึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับธนาคารโลกท่ีจะไดรับคําตอบตาม
แบบสอบถามดานลาง ดังนั้น ธนาคารโลกจึงขอขอบคุณหากทานใหความสําคัญกับคําถามในสวนนี้กอนท่ีจะ
อัพเดทขอมูลใน section ท่ี 5 และ 6 
 
หากคําตอบใดของทานเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูป ภายหลังวันท่ี 1 มิถุนายน 2557 , โปรดระบุในชอง 
“ขอมูลเพ่ิมเติม” นอกจากนั้น ในการตอบคําถามตอไปนี้ โปรดระบุช่ือ แหลงขอมูลอางอิง และวันเดือนป
ซ่ึงกฎหมายนั้นๆ ไดรับการตีพิมพ (ในกรณีท่ีมี) 
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4.1 โครงสรางและหนาท่ีของศาล 
* (4.1 – 4.3 ไมตอบเพราะเปนภารกิจของศาล) 

ศาลพาณิชยพิเศษ 
 คําตอบ 

ในกรุงเทพ มีศาลหรือแผนกในศาลโดยเฉพาะท่ีทําหนาท่ี
พิจารณาคดีพาณิชยหรือไม 

- ใช 
- ไมใช 

ถา “ใช” ศาลหรือแผนกของศาลนั้นมีชื่อวาอะไร  
ถา “ใช” ทุนทรัพย/มูลหนี้ท่ีพิพาทท่ีศาลดังกลาวมีอํานาจรับคดี
ไวพิจารณามีจํานวนเทาใด 

 

ศาลพิจารณาคดีเล็กนอย (ใกลเคียงกับคดีมโนสาเร) 
 คําตอบ 
ในกรุงเทพ มีศาลพิจารณาคดีเล็กนอย หรือกระบวนพิจารณา
เรงดวนพิเศษสําหรับคดีเล็กนอยหรือไม 
 
ศาลคดีเล็กนอย คือ ศาลท่ีมีเขตอํานาจจํากัดในการพิจารณาคดี
ท่ีมีทุนทรัพยคอนขางต่ํา โดยศาลเหลานี้มักมีกฎและกระบวน
พิจารณาท่ีผอนคลายเก่ียวกับกระบวนพิจารณาคดีแพง เก่ียวกับ
กระบวนพิจารณาพิสูจนพยานหลักฐาน และมักจะใชภาษาเรียบ
งาย 

- ใช 
- ไมใช 

 

ถา “ใช” ศาลหรือแผนกของศาลนั้นมีชื่อวาอะไร  
ถา “ใช” กฎหมายจัดตั้งศาลนั้นหรือกระบวนพิจารณาเรงดวน
นั้นมีชื่อวาอะไร 

 
 

ถา “ใช” จํานวนทุนทรัพยสูงสุดสําหรับคดีท่ีศาลจะรับพิจารณา
ไดเปนจํานวนเทาใด 

 

ถา “ใช” คูความสามารถเขาดําเนินกระบวนพิจารณาดวยตนเอง
ไดหรือไม 

 

การอายัดทรัพยสินกอนกระบวนพิจารณา 
 คําตอบ ขอมูลเพ่ิมเติม 
สมมติวาโจทกเกรงวาจําเลยจะยักยายถายโอนทรัพยสินออกไป
นอกประเทศหรือกลายเปนบุคคลท่ีมีหนี้สินลนพนตัว ดังนั้น 
โจทกจะสามารถรองขอใหมีการยึดหรืออายัดสังหาริมทรัพย 
(เครื่องใชสํานักงานหรือยานพาหนะ) ของจําเลยเปนการชั่วคราว 
กอนท่ีศาลจะมีคําพิพากษาหรือไม 

- ใช 
- ไมใช 
 

 

ถา “ใช” ลูกหนี้ยังมีสิทธิครอบครองทรัพยสินดังกลาวอยูหรือไม 
ถาลูกหนี้ไมมีสิทธิครอบครองทรัพยสินดังกลาวแลว ใครเปนผู
ครอบครอง 

- ใช 
- ไมใช 
 

 

การมอบหมายสํานวนคดี 
 คําตอบ ขอมูลเพ่ิมเติม 
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สํานวนคดีใหมถูกมอบหมายใหกับผูพิพากษาโดยวิธีการสุม
ภายในศาลแพงในกรุงเทพหรือไม ถา “ไม” โปรดระบุวามีการ
มอบหมายสํานวนอยางไร 

- ใช 
- ไมใช 
 

 

ระเบียบกระบวนพิจารณาท่ีใชบังคับ 
ระเบียบกระบวนพิจารณาท่ีใชกับการพิจารณาคดีสามัญท่ัวไป
ไดรับการปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายเม่ือใด 

 

 
4.2 การบริหารจัดการคด ี 

ระยะเวลามาตรฐานสําหรับคดีแพง การเล่ือนการนั่งพิจารณา และการนั่งพิจารณาตอเนื่อง 
 คําตอบ ขอมูลเพ่ิมเติม 

ในประเทศไทย มีกฎหมายหรือกฎระเบียบกําหนดระยะเวลา
มาตรฐานสําหรับกระบวนการหลักของศาลสําหรับคดีแพงคดี
หนึ่งๆ หรือไม  

- ใช 
- ไมใช 
 

 

ถา “ใช” กระบวนการหลักใดท่ีมีกําหนดเวลาเปนการเฉพาะซ่ึง
กฎหมายบัญญัติไว 

o การสงหมายเรียก 
o การนั่งพิจารณาครั้งแรก 
o การยื่นคําใหการ 
o การจัดทําบัญชีระบุพยานใหสมบูรณ 
o กําหนดวันสงคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
o อ่ืนๆ โปรดอธิบาย 

มากกวารอยละ ๕๐ ของคดีท้ังหมด เปนไปตามกําหนด
ระยะเวลามาตรฐานเหลานี้หรือไม 

- ใช 
- ไมใช 

 

กฎหมายกําหนดจํานวนครั้งสูงสุดสําหรับการเลื่อนการนั่ง
พิจารณาหรือการนั่งพิจารณาตอเนื่องท่ีศาลจะอนุญาตไวหรือไม 

- ใช 
- ไมใช 

 

การเลื่อนการนั่งพิจารณาจํากัดเฉพาะสําหรับเหตุอันมิอาจ
คาดหมายได หรือกรณีพฤติการณพิเศษ / โปรดระบุวา “ไม” ถา
ผูพิพากษามีอํานาจสั่งใหมีการนั่งพิจารณาคดีโดยตอเนื่อง หาก
เพียงแตคูความรองขอ แมวาจะไมมีเหตุ / ถา “ไม” โปรดระบุ
สาเหตุโดยท่ัวไปสําหรับการขอเลื่อนการนั่งพิจารณาคดี 

- ใช 
- ไมใช 
 

 

มีกฎท่ีจะปองกันมิใหมีการเลื่อนการนั่งพิจารณาโดยพร่ําเพรื่อ
หรือไม 

- ใช 
- ไมใช 

 

หากมีกฎระเบียบดังกลาวแลว คดีมากกวารอยละ 50 เปนไป
ตามกฎระเบียบนั้นหรือไม 

- ใช 
- ไมใช 

 

กลไกวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ี 
 คําตอบ ขอมูลเพ่ิมเติม 
มีรายงานอะไรหรือไมท่ีจะวัดเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางาน
ของศาลแพงในกรุงเทพ ความคืบหนาของคดีท่ีอยูระหวาง
พิจารณา และเปนหลักประกันวาการพิจารณาคดีจะเปนไปตาม
ระยะเวลามาตรฐานท่ีกําหนดไวขางตน 

- ใช 
- ไมใช 
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ถา “ใช” รายงานใดบางท่ีมีการจัดทําข้ึน 
 
- รายงานระยะเวลาการพิจารณาคดี วัดระยะเวลาท่ีศาลใชใน

การจําหนายหรือพิพากษาตัดสินคดี 
- รายงานอัตราคดีเสร็จ วัดจํานวนคดีท่ีศาลพิพากษาเสร็จ เทียบ

กับคดีท่ีเขามาสูศาลใหม 
- รายงานระยะเวลาคดีท่ีอยูระหวางพิจารณา ทําหนาท่ีเสมือน

การสรุปภาพของคดีท่ีอยูระหวางพิจารณาท้ังหมด จําแนกตาม
ประเภทของคดี อายุของคดี การดําเนินกระบวนพิจารณาครั้ง
สุดทาย และกําหนดการดําเนินกระบวนพิจารณาครั้งตอไป 

- รายงานความคืบหนาของคดี ทําหนาท่ีสรุปภาพสถานะของคดี
หนึ่งๆ  

o รายงานระยะเวลาการพิจารณาคดี  
o รายงานอัตราคดีเสร็จ  
o รายงานระยะเวลาคดีท่ีอยูระหวาง

พิจารณา  
o รายงานความคืบหนาของคดี  

การประชุมกอนนั่งพิจารณา 
 คําตอบ ขอมูลเพ่ิมเติม 
การประชุมกอนนั่งพิจารณาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารจัดการคดีท่ีใชโดยศาลแพงในกรุงเทพหรือไม 
 
- การประชุมกอนนั่งพิจารณา เปนการประชุมเพ่ือกําหนด
ประเด็นขอพิพาทและคําถามในการสืบพยานใหแคบลงกอนท่ีจะ
มีการพิจารณาคดีในชั้นศาล วัตถุประสงคก็เพ่ือทําใหกระบวน
พิจารณาเปนไปอยางรวดเร็วข้ึน ในขณะเดียวกันก็ปองกันมิใหมี
การยื่นคํารองขอไตสวนลวงหนาโดยไมจําเปน หรือการประวิงคดี 

- ใช 
- ไมใช 
 

 

ถา “ใช” ประเด็นอะไรท่ีจะมีการถกแถลงกัน และจะมีการ
ดําเนินการอะไรในการประชุมกอนนั่งพิจารณา 

o การกําหนดตารางเวลากระบวน
พิจารณา รวมถึงกรอบเวลาสําหรับ
ยื่นคํารอง และเอกสารอ่ืนๆ ตอศาล 

o การพิจารณาถึงความซับซอนของคดี 
และการประมาณระยะเวลาของการ
พิจารณาคดี 

o ความเปนไปไดในการยุติคดี หรือการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาททางเลือก 

o การแลกเปลี่ยนบัญชีระบุพยาน 
o การพิจารณาลําดับเหตุการณ / 

ขอตกลงเก่ียวกับพยานหลักฐาน 
o ประเด็นเก่ียวกับเขตอํานาจและ

กระบวนพิจารณาอ่ืนๆ 
o การกําหนดประเด็นขอพิพาทใหแคบ

ลง 
o อ่ืนๆ โปรดอธิบาย 
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ระบบการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส 
 คําตอบ ขอมูลเพ่ิมเติม 
มีเครื่องมือในการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกสในศาลแพงใน
กรุงเทพหรือไม  

- ใช 
- ไมใช 

 

ถา “ใช” ผูพิพากษาสามารถดําเนินการอะไรไดบางผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

o เขาถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือคํา
พิพากษาศาลฎีกา 

o กําหนดตารางเวลาการพิจารณาคดี
สําหรับทุกคดีท่ีตนรับผิดชอบไดโดย
อัตโนมัติในรายงานสวนตัว 

o สงการแจงเตือน (อาทิ อีเมล) ไปยัง
ทนายความ 

o ติดตามสถานะของคดีท่ีตนรับผิดชอบ
ในรายงานสวนตัว 

o ดูและบริหารเอกสารในคดี (สํานวน
ความยอของทนายความ  คํารอง 
และอ่ืนๆ) 

o การชวยเหลือเก่ียวกับการเขียนคํา
พิพากษา 

o การออกคําสั่งศาลแบบก่ึงอัตโนมัติ 
o การดูคําสั่งศาลและคําพิพากษาในคดี

ปกติ 
o คุณลักษณะอ่ืนๆ โปรดอธิบาย  

ถา “ใช” ทนายความสามารถดําเนินการอะไรไดบางผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

o เขาถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือคํา
พิพากษาศาลฎีกา 

o เขาถึงแบบฟอรมท่ีจะตองยื่นตอศาล 
o รับการแจงเตือน (อาทิ อีเมล) 
o ติดตามสถานะของคดี (การพิจารณา

ในอนาคต กําหนดเวลา และอ่ืนๆ) 
o ดูและบริหารจัดการเอกสารใน

สํานวนคดี (สํานวนความยอของ
ทนายความ  คํารอง และอ่ืนๆ) 

o ยื่นสํานวนความยอและเอกสารตอ
ศาล 

o เขาถึงคําสั่งศาลและคําพิพากษาท่ี
เก่ียวกับคดี 

o คุณลักษณะอ่ืนๆ โปรดอธิบาย 
ถา “ใช” ระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาวอนุญาตใหทําสิ่งเหลานี้ได
หรือไม 

o การมอบหมายสํานวนคดีใหผู
พิพากษาโดยวิธีการสุม 
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o การจัดทําสถิติและรายงานเก่ียวกับ
ศาล 

o การโอนสํานวนคดีระหวางศาล 
 
4.3 การวางระบบอัตโนมัติของศาล 

การย่ืนฟองทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
 คําตอบ ขอมูลเพ่ิมเติม 
สามารถยื่นคําฟองเบื้องตนทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบท่ีจัดตั้ง
ข้ึนเปนการเฉพาะในศาลแพงในกรุงเทพไดหรือไม / โปรดตอบ 
“ไม” ถาสามารถยื่นคําฟองไดผานทางอีเมลหรือแฟกซเทานั้น 

- ใช 
- ไมใช 
 

 

เม่ือมีการยื่นคําฟองเบื้องตนทางอิเล็กทรอนิกส จําเปนตองยื่นคํา
ฟองท่ีเปนเอกสารอีกครั้งหรือไม 

- ใช 
- ไมใช 

 

มีเอกสารในคดีอ่ืนๆ ท่ีสามารถยื่นทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม - ใช 
- ไมใช 

 

การสงหมายเรียกทางอิเล็กทรอนิกส 
 คําตอบ ขอมูลเพ่ิมเติม 
เปนไปไดหรือไมท่ีจะสงหมายเรียกทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับมูล
ฟองท่ียื่นตอศาลแพงในกรุงเทพ / ถาเปนไปได โปรดระบุวา
สามารถดําเนินการไดอยางไร (โดยอีเมล SMS/text แฟกซ และ
อ่ืนๆ) 

- ใช 
- ไมใช 
 

 

การชําระคาธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส 
 คําตอบ ขอมูลเพ่ิมเติม 
สามารถชําระคาธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกสภายในศาล
แพงในกรุงเทพไดหรือไม 

- ใช 
- ไมใช 

 

การตีพิมพคําพิพากษาของศาล 
คําพิพากษาท่ีตัดสินในทุกช้ันศาลในคดีพาณิชยมีการเผยแพรตอ
สาธารณชนผานการตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพ 
หรือในอินเตอรเน็ท/เว็บไซตของศาลหรือไม / ถามีการตีพิมพคํา
พิพากษาเฉพาะในราชกิจจานุเบกษา โปรดระบุวาสามารถเขาถึง
ราชกิจจานุเบกษาไดโดยไมเสียคาใชจายหรือตองเสียคาใชจาย / 
ถามีการตีพิมพออนไลน โปรดระบุลิงกของเว็บไซตท่ีเก่ียวของ 

- ใช 
- ไมใช 
 

 

 

 
4.4 การแกไขขอพิพาททางเลือก 

การอนุญาโตตุลาการ 
 คําตอบ ขอมูลเพ่ิมเติม 
ในประเทศไทย การอนุญาโตตุลาการคดีพาณิชย
ในประเทศ มีกฎหมายฉบับหนึ่งเปนการเฉพาะ 
หรือหมวด/มาตราในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

- ใช 
- ไมใช 
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ความแพงท่ีใชบังคับ ครอบคลุมแงมุมท่ีสําคัญใน
การอนุญาโตตุลาการหรือไม / ถา “ใช” โปรดระบุ
ชื่อหรือและปของกฎหมายฉบับนั้น / ถาการ
อนุญาโตตุลาการในคดีพาณิชยกระจัดกระจายอยู
ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายหรือตราสาร ทาง
กฎหมายหลายฉบับ โปรดเลือก “ไม” 
มีขอพิพาททางพาณิชยอ่ืนๆ – นอกเหนือจากท่ี
เก่ียวของกับความสงบเรียบรอยฯ หรือนโยบาย
สาธารณะ – ซ่ึงไมสามารถยื่นเรื่องตอกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการในประเทศไทยหรือไม 

- ใช 
- ไมใช 

 

 

มีขอความหรือขอสัญญาอนุญาโตตุลาการท่ีมีผลใช
บังคับ ซ่ึงศาลมักจะบังคับใหหรือไม / โปรดตอบวา 
“ไม” ถาศาลจําตองพิจารณาพิพากษาคดี แมวามี
ขอความหรือขอสัญญาอนุญาโตตุลาการท่ีมีผลใช
บังคับ 

- ใช 
- ไมใช 
 

 

ในการท่ีจะบังคับตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการภายในประเทศของประเทศไทย 
มีบทบังคับหรือไมวาจะตองดําเนินการผาน
กระบวนพิจารณาของศาลในการยอมรับคําวินิจฉัย
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการซ่ึงแยกตางหากเพ่ิมเติม
อีกกระบวนการหนึ่ง 

- ใช 
- ไมใช 
 

 

การไกลเกล่ียโดยสมัครใจ 
 คําตอบ ขอมูลเพ่ิมเติม 
มีกระบวนการการไกลเกลี่ยโดยสมัครใจในประเทศ
ไทยหรือไม / โปรดตอบวา “มี” ถาเพียงแตคูความ
ไมจําเปนตองเขารวมในกระบวนการไกลเกลี่ยเวน
แตคูความตองการ 

- ใช 
- ไมใช 
 

 

ในประเทศไทย การไกลเกลี่ยโดยสมัครใจ มี
กฎหมายฉบับหนึ่งเปนการเฉพาะ หรือหมวด/
มาตราในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงท่ี
ใชบังคับ ครอบคลุมแงมุมท่ีสําคัญในไกลเกลี่ยโดย
สมัครใจหรือไม / ถา “ใช” โปรดระบุชื่อหรือและป
ของกฎหมายฉบับนั้น / ถาการไกลเกลี่ยโดยสมัคร
ใจกระจัดกระจายอยูภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายหรือตราสารทางกฎหมายหลายฉบับ 
โปรดเลือก “ไม” 

- ใช 
- ไมใช 

 
 

 

มีสถาบัน (ซ่ึงรวมถึงศาล ถาเก่ียวของ) ดําเนินการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทเชิงพาณิชยในประเทศไทย

- ใช 
- ไมใช 
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หรือไม  
มีมาตรการจูงใจทางการเงินสําหรับคูความในการ
พยายามใชการไกลเกลี่ย (อาทิ ถาการไกลเกลี่ย
สําเร็จ จะมีการคืนคาธรรมเนียมการยื่นฟองคดี 
หรือเครดิตภาษีเงินได และอ่ืนๆ)  

- ใช 
- ไมใช 

 

จําเปนหรือไมท่ีผูพิพากษาจะตองถามคูความวา
ประสงคจะไกลเกลี่ยหรือไม 

- ใช 
- ไมใช 

 

ถาคูความสามารถยุติขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ย 
ขอตกลงของการไกลเกลี่ยมีอํานาจทางกฎหมาย
เชนเดียวกับคําสั่งศาลหรือไม / โปรดตอบวา “ไม” 
ถาขอตกลงดังกลาวมีสภาพบังคับเชนเดียวกับ
สัญญา merely 

- ไมใช  

 
 

5. ประมาณการดานระยะเวลา 
 

คําถามในสวนนี้ เปนคําถาม เกี่ยวกับระยะเวลาโดยประมาณในการดําเนินการแตละข้ันตอนของ
คดีพาณิชย โปรดตอบคําถามจาก ประสบการณของทานเทียบเคียงกับขอเท็จจริงสมมติ  โดยระบุระยะเวลา
ในการดําเนินการ เปนจํานวนวันแหงปฏิทิน 
 
หากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลในสวนท่ี 3 กรุณาตอบคําถามโดยอางถึงศาลใหมซ่ึงมีเขต
อํานาจ  
 

 
 5.1 การย่ืนฟองคดีและการสงหมาย * (ไมตอบเพราะเปนภารกิจของศาล) 
  ในสวนนี้ ใหคํานวณระยะเวลาท่ีใชโดยเริ่มจากเม่ือผูขาย (โจทก) ไดยื่นฟองผูซ้ือ (จําเลย) * ตอศาล
แพงในกรุงเทพฯ (ใหสันนิษฐานวาคูความท้ังคูมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ)  
 ในการตอบคําถาม โปรดคํานวณรวมจํานวนวันตามข้ันตอนตางๆ ดังนี้ (หากมี)  

1) ผูขายสงหนังสือเรียกใหผูซ้ือปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายและเรียกใหชําระราคาตามสัญญา รวมถึง  
- ระยะเวลาในการจัดเตรียมหนังสือ 
- ระยะเวลาการสงหนังสือ 
- กําหนดเวลาใหผูซ้ือปฏิบัติตามสัญญา 

2) หากการเรียกใหปฏิบัติตามสัญญาครั้งสุดทายไมเปนผลสําเร็จ การจัดเตรียมการยื่นคําฟอง รวมถึง 
- ระยะเวลาในการปรึกษาทนายความ 
- ระยะเวลาในการเตรียมคําฟอง 

3) การยื่นคําฟองตอศาลและการสงหมายเรียกใหจําเลยมาใหการ รวมถึง 
- ระยะเวลาการดําเนินการทางทะเบียนของศาล 
- ระยะเวลาท่ีตองรอหากการสงคําฟองใหจําเลยไมเปนผลสําเร็จ  
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 ปท่ีแลว ปนี้ ประมาณการใหม 
(โปรดอธิบาย) 

ประมาณการของปท่ีท่ีผานมายังคงถูกตอง ใชหรือไม ? 60 - ใช 
- ไมใช 

 

 คําตอบ 
(a) ในทางปฏิบัติ โดยท่ัวไปจะตองสงสําเนาคําฟองและหมายเรียกให

จะเลยมาใหการจํานวนก่ีครั้ง (หากมากกวา 1 ครั้ง โปรดอธิบาย
เหตุผลท่ีทําใหเกิดความลาชานั้น)  

 

(b) ตามความเห็นของคุณ อะไรคือสาเหตุหลักของความลาชาท่ี
เกิดข้ึนในระหวางระยะเวลาตั้งแตผูขาย (โจทก) ตัดสินใจจะฟอง
ผูซ้ือจนถึงท่ีผูซ้ือ (จําเลย) ไดรับหมายเรียก  

 ความยากลําบากในการคนหา
สถานท่ีตั้ง/ท่ีอยูของจําเลย 

 การบริการลาชาของพนักงานสง
หมาย, ทนาย, หรืออ่ืนๆ 

 ความไมมีประสิทธิภาพของระบบ
ไปรษณีย 

 การไดรับขอมูลจากระบบ
ทะเบียน (เชน วันพิจารณา, การ
พิจารณารับฟอง เปนตน) 

 อ่ืนๆ, โปรดอธิบาย ... 
 

5.2 การพิจารณาและพิพากษาคดี   * (ไมตอบเพราะเปนภารกิจของศาล) 
  ในสวนนี้จะพิจารณา ระยะเวลาในการมีคําพิพากษานับตั้งแตโจทกไดย่ืนคําฟองตอศาลและจําเลย
ไดรับหมายเรียกแลว 
 
  ในการตอบคําถาม โปรดคํานวณรวมจํานวนวันตามข้ันตอนตางๆ ดังนี้ (หากมี)  

1) กระบวนการกอนการพิจารณาและการพิจารณาครั้งแรก รวมถึง  
- ระยะเวลาในการไดรับแจงวันนัดพิจารณา หรือนัดอ่ืนๆกอนวันนัดพิจารณา 
- ระยะเวลาท่ีตองจนถึงวันนัดพิจารณา หรือนัดอ่ืนๆกอนวันนัดพิจารณา 
- ระยะเวลาระหวางการสงคําคูความโดยยอ (Briefs)  
2) ความลาชาโดยท่ัวไป (หากเกิดข้ึนเปนการท่ัวไป) รวมถึง 
- ความลาชาเนื่องจากศาลสั่งเลื่อนคดี 
- ความลาชาเนื่องจากการขาดนัดของคูความ ซ่ึงเปนเหตุในศาลเลื่อนคดี 
- ความลาชาเนื่องจากกระบวนพิจารณาคําฟอง 
3) ความคิดเห็นของพยานผูเชียวชาญ (หากมีการสงคําฟองและนัดพิจารณาครั้งแรกแลว ศาลเห็นวา

จําเปนตองขอความเห็นจากพยานผูเชี่ยวชาญ) รวมถึง 
- ระยะเวลาในการแตงตั้งพยานผูเชี่ยวชาญ 
- ระยะเวลาท่ีผูเชี่ยวชาญสงความเห็น 
4) นัดพิจารณาครั้งสุดทายและการมีคําพิพากษา รวมถึง 
- ระยะเวลาระหวางการพิจารณาจนถึงนัดพิจารณาครั้งสุดทาย 
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- ระยะเวลาในการรางและมีคําพิพากษาเปนลายลักษณอักษร หากคําพิพากษาเปนลายลักษณ
อักษรมีความจําเปน  

- ระยะเวลาสิ้นสุดการอุทธรณ 
 

 ปท่ีแลว ปนี้ ประมาณการใหม 
(โปรดอธิบาย) 

ประมาณการของปท่ีท่ีผานมายังคงถูกตอง ใช
หรือไม ? 

260 - ใช 
- ไมใช 

 

 คําตอบ 
(a) ในทางปฏิบัติ โดยท่ัวไปใชเวลาเทาใด นับตั้งแตมีการยื่นฟอง

จนถึงวันพิจารณานัดแรก 
(b) โดยท่ัวไปแลว จะมีการนัดพิจารณาท้ังหมดก่ีครั้งในการ

พิจารณาท่ีใกลเคียงกับขอเท็จจริงสมมติ 

 

(c) หากมีการเลื่อนคดีหรือเลื่อนนัดพิจารณา หรือมีการพิจารณา
มากกวา 1 นัด คูความตองรอประมาณก่ีวันจนกวาจะถึงนัด
พิจารณาครั้งหนา 

 

(d) โดยท่ัวไปแลว พยานผูเชี่ยวชาญใชเวลาเทาใดในการสง
ความเห็น 

 

(e) กําหนดระยะเวลาในการอุทธรณของประเทศไทย คือเทาใด  
(f) ตามความคิดเห็นของคุณ อะไรคือสาเหตุหลักของความลาชา

ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการพิจารณาและการมีคําพิพากษา 
 

 การค่ังคางของคดี 
 การเลื่อนคดี 
 การรอการพิจารณา 
 การจัดหาพยานผูเชี่ยวชาญ 
 ความลาชาซ่ึงเกิดจากพยาน

ผูเชี่ยวชาญเอง 
 อ่ืนๆ โปรดอธิบาย 

 
5.3 การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา 
  ในสวนนี้ จะพิจารณาหลังจากระยะเวลาแหงการอุทธรณส้ินสุดลง จนถึง 

(i)   การเริ่มตนการบังคับคดี 
(ii)   การยึดทรัพย (สังหาริมทรัพย) 
(iii)   การจัดการขายทอดตลาด 
(iv)   การไดรับชําระหนี้ 

ในการตอบคําถาม โปรดคํานวณรวมจํานวนวันตามข้ันตอนตางๆ ดังนี้ (หากมี) 
1) ระยะเวลาในการติดตอเจาพนักงานบังคับคดี 
2) ระยะเวลาในการระบุท่ีตั้งและทรัพยสินซ่ึงเปนสังหาริมทรัพยของจําเลย 
3) ระยะเวลาในการไดรับหมายบังคับคดีจากศาลเพ่ือนําในตั้งเรื่องยึด/อายัดทรัพย  
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4) ระยะเวลาในการจัดการขายทอดตลาดทรัพยสินซ่ึงเปนสังหาริมทรัพยของจําเลยและการไดรับชําระ
หนี้ของโจทก 
 

 ปท่ีแลว ปนี้ ประมาณการใหม 
(โปรดอธิบาย) 

ประมาณการของปท่ีท่ีผานมายังคงถูกตอง ใชหรือไม ? 120 - ใช 
- ไมใช 
 

  
 

 คําตอบ 
(a) ในการเริ่มตนการบังคับคดี มีความจําเปนหรือไมท่ีตองมีสําเนาคํา

พิพากษา (copy of the decision) หรือเพียงแตคําพิพากษา
ดวยวาจาก็เพียงพอแลว 

 

(b) ในทางปฏิบัติ ตองใชเวลาเทาใดในการยึดสังหาริมทรัพยและ
จัดการขายทอดตลาด 

 

(c) โดยท่ัวไปแลว มีการจัดการขายตลอดตลาดประมาณก่ีครั้งจึงจะ
สามารถขายทรัพยสินซ่ึงเปนสังหาริมทรัพยได 

 

(d) ตามความเห็นของทาน อะไรคือสาเหตุหลักของความลาชาท่ี
เกิดข้ึนในระหวางการบังคับคดี 

 การยึดสังหาริมทรัพย 
 การจัดการขายทอดตลาด 
 ระยะเวลาท่ีตองรอการจัดการ

ขายทอดตลาด 
 การหาผูซ้ือทรัพย 
 อ่ืนๆ โปรดอธิบาย  
 

 
 

6. ประมาณการทางดานคาใชจาย 
 

ในสวนตอไปนี้ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับการประเมินคาใชจายสําหรับข้ันตอนตางๆ ของคดี
พาณิชย โปรดระบุคาคาใชจายโดยประมาณ เปนจํานวนรอยละของมูลคาขอพิพาทแหงคดี (333,304 
บาท) 

ระบุคาใชจายท้ังหมดท่ีผูขาย (โจทก) ตองจายเพ่ือบังคับคดีตามคําพิพากษา 
 แบบสอบถามนี้ เจาะจงเฉพาะคาใชจายท้ังหมดท่ีผูขาย (โจทก) จะตองเตรียมไวลวงหนา  โดยไม

คํานึงถึงเงินท่ีผูขายอาจไดในทายท่ีสุดหากผูขายชนะคดี  
 โปรดระบุเฉพาะคาใชจายท่ีเปนทางการ  

 
6.1 คาทนายความ * (6.1 ไมตอบเพราะเปนเรื่องของทนายความ) 
  ในการตอบคําถาม โปรดประมาณการโดยเฉลี่ยของคาบริการสําหรับสํานักงานทนายความโดยท่ัวไป
ในการจัดการคดีตามขางตน ซ่ึงรวมถึง 
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- คาธรรมเนียมในการจัดการคดีจนถึงมีคําพิพากษา 
- คาธรรมเนียมในการจัดการในสวนของการบังคับคดี (หากมี) 
- คาธรรมเนียมหรือภาษีอ่ืนๆ (หากมี) 
ตัวอยางการจัดการท่ีอาจคํานวณรวมเขาดวย 
- การเจรจากับลูกความ 
- การรางคําฟอง 
- การจัดเตรียมเอกสารประกอบคําฟอง 
- การจัดเตรียมคํารองหรือคําขอตางๆ 
- การเขารวมการประชุมกอนการพิจารณา 
- การจัดเตรียมการสําหรับวันนัดพิจารณา 
- คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เชน คาสงคําคูความ, คาโทศัพท เปนตน 

 
 ปท่ีแลว 

(% ของจํานวนทุนทรัพย) 
ปนี้ ประมาณการใหม 

(โปรดอธิบาย) 
ประมาณการของปท่ีท่ีผานมายังคง
ถูกตอง ใชหรือไม ? 

10.0 % - ใช 
- ไมใช 

 

 
6.2 คาธรรมเนียมศาล (นับจนถึงมีคําพิพากษาเทานั้น) * (6.2 ไมตอบเพราะเปนภารกิจของศาล) 
โปรดระบุคาใชจายโดยเฉลี่ยสําหรับโจทก โดยคําถึงศาลท่ีมีเขตอํานาจตามขอเท็จจริงกรณีสมมติ  
 

 ปท่ีแลว 
(% ของจํานวนทุนทรัพย) 

ปนี้ ประมาณการใหม 
(โปรดอธิบาย) 

ประมาณการของปท่ีท่ีผานมายังคง
ถูกตอง ใชหรือไม ? 

2.0 % - ใช 
- ไมใช 

 

 คําตอบ 
(a) คาธรรมเนียมในการฟองเปนเทาใด หากเทียบเคียงกับขอเท็จจริง

ตามกรณีสมมติ 
 

(b) ตองวางประกัน จํานวนเทาใด  
(c) คาทนาย/ ผูใหคําปรึกษาทางกฎหมาย โดยท่ัวไปแลวคิดเปน

จํานวนเทาใด หากเขาเหลานั้นใชเวลาทํางาน 10 ชั่วโมง 
 

(d) มีคาธรรมเนียมศาลอ่ืนใดอีกหรือไมท่ีโจทกจําเปนตองเตรียมไว  
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6.3 คาธรรมเนียมในการบังคับคดี 
โปรดระบุคาใชจายโดยเฉลี่ยท่ีโจทกตองทดรองออกไปกอน โดยเทียบเคียงกับขอเท็จจริงตามกรณีสมมติ 
 

 ปท่ีแลว 
(% ของจํานวนทุนทรัพย) 

ปนี้ ประมาณการใหม 
(โปรดอธิบาย) 

ประมาณการของปท่ีท่ีผานมายังคง
ถูกตอง ใชหรือไม ? 

3.0 % - ใช 
- ไมใช 

 

 คําตอบ 
(a) คาธรรมเนียมสําหรับประกาศคําพิพากษา  
(b) คาธรรมเนียมการยึด   
(c) คาธรรมเนียมสําหรับการจัดการขายทอดตลาด (เชน คาประกาศ, 

ภาษี, คาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี เปนตน)  
 

(d) โจทกตองวางคาธรรมเนียมสําหรับการจัดการขายทอดตลาด
หรือไม?  

 

(e) คาธรรมเนียมอ่ืนในการบังคับคดีท่ีโจทกจะตองจัดเตรียมหรือวาง
คาใชจายลวงหนา 

 

 
-------------------------- 


