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การบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (Enforcing Contracts)
ตัวชี้วัดวาดวยการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงสํารวจประสิทธิภาพของระบบศาลในการแกไขขอ
พิพาทเชิงพาณิชย โดยการวัดระยะเวลา คาใชจาย ในการแกปญหาขอพิพาทเชิงพาณิชยมาตรฐาน
เชนเดียวกับที่อธิบายไวดานลาง โดยรายงานในปนี้ ตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงสํารวจประเด็น
เพิ่มเติม ซึ่งจะไดมีการอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดในสวนที่ 4 ตอไป

1. กรณีศึกษาสมมติ
บริษัทในประเทศสองบริษัท – ผูซื้อและผูขาย – ตกลงทําสัญญาสําหรับการซื้อขายสินคาที่ตอง
ผลิตขึ้นตามคําสั่งเปนการเฉพาะ นอกเหนือจากสัญญาดังกลาว ผูขายตกลงขายสินคาใหกับผูซื้อ และผูซื้อตก
ลงซื้อสินคาซึ่งเปนเฟอรนิเจอรที่สั่งทําเปนการเฉพาะจากผูขาย ในระหวางการสงมอบสินคา ผูซื้ออางวา
คุณภาพของสินคาไมดีเพียงพอ และปฏิเสธที่จะชําระราคา ผูขายยืนยันวาสินคามีคุณภาพดีเพียงพอและขอให
ชําระราคา ตามสัญญาที่ตกลงกันไว ทั้งนี้ เนื่องจากสินคาเปนสินคาที่สั่งทําขึ้น เฉพาะสําหรับผูซื้อ ผูขาย จึงไม
สามารถนําสินคาไปขายตอใหบุคคลอื่น สิ่งที่ตามมาหลังจากที่ผูซื้อปฏิเสธที่จะชําระราคา คือ ผูขายได ฟองผูซื้อ
โดยศาลมีคําพิพากษาใหผูขายชนะคดีตามฟองทั้งหมด และสั่งใหผูซื้อชําระราคาตามสัญญา
1. ผูซื้อและผูขายเปนบริษัทในประเทศไทย ตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร
2. ผูข ายไดฟองผูซื้อเพื่อใหชดเชยคาเสียหายตามสัญญาที่ตกลงกันไว มูลคาที่เรียกรองความ
เสียหายคือ 333,304 บาท
3. ศาลพิจารณาชี้ วา มูล คดีเกิดที่กรุงเทพ และชี้วาศาลชั้นตนเปนศาลที่มีเขตอํานาจในการ
พิจารณาคดีพาณิชยที่มีทุนทรัพยพิพาทเกิน 333,304 บาท
4. ผูขายเกรงวาผูซื้อจะยักยายถายโอนทรัพยสินออกนอกประเทศหรือกลายเปนบุคคลหนี้สิน
ลนพนตัว ดังนั้น ผูขายอาจรองขอตอศาลที่มีอํานาจใหมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินประเภท
สังหาริมทรัพย (เครื่องใชสํานักงานหรือยานพาหนะ) ของผูซื้อไวเปนการชั่วคราวกอนศาลมี
คําพิพากษา
5. ผูซื้อปฏิเสธขอกลาวหา ซึ่งเปนขอพิพาทในทางเนื้อหาสาระของคดี ผูซื้อตองใหขอคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคาที่สงมอบโดยผูขาย รวมถึงขอคิดเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญใน
ระหวางกระบวนพิจารณาของศาล:
ก. ถาแนวทางปฏิบัติมาตรฐานในประเทศของทาน (และในประเทศอื่นๆ ที่ใชระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว) กําหนดให ผูซื้อและผูขายนํา พยานผูเชี่ยวชาญมาเอง ดังนั้น
คูความแตละฝายจะสามารถนําพยานผูเชี่ยวชาญเขานําสืบ เพื่อใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของสินคาที่สงมอบโดยผูขาย
ข. ถาแนวทางปฏิบัติมาตรฐานในประเทศของทาน (และในประเทศอื่นๆ ที่ใชระบบ
กฎหมาย ซีวิลลอว ) กําหนดใหศาลแตงตั้งพยานผูเชี่ยวชาญอิสระ เพื่อใหขอคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพของสินคาที่สงมอบโดยผูขาย ดังนั้น ศาลก็จะเปนผูแตงตั้งพยาน
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งในกรณีนี้อนุมานไดวาไมมีการนําสืบพยานผูเชี่ยวชาญฝายตรงขาม
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-๒6. คําพิพากษาใหผูขายชนะคดีตามฟองทั้งหมด ผูซื้อตองชําระราคาตามสัญญาใหแกผูขาย
7. ผูซ้อื ไมอุทธรณคําพิพากษาศาล
8. ผูขายตัดสินใจเริ่มดําเนินการบังคับคดีเมื่อพนระยะเวลาการอุทธรณคําพิพากษาของศาล
อนุมานวาผูซื้อไมมีเงินฝากในบัญชีธนาคาร ดังนั้น สังหาริมทรัพย (เครื่องใชสํานักงานหรือ
ยานพาหนะ) ของผูซื้อถูกยึดและเก็บรักษาไวสําหรับการขายทอดตลาด
9. การขายทอดตลาดไดถูกจัดเตรียม มีการโฆษณา และจัดการขายทอดตลาดขึ้นเพื่อขาย
สังหาริมทรัพยของผูซื้อ ทรัพยสินดังกลาวถูกขายทอดตลาดและผูขายไดรับชําระหนี้เต็ม
จํานวน
บทนิยามศัพท
: เพื่อวัตถุประสงคในการตอบแบบสอบถาม คําศัพทดานลางมีความหมาย ดังนี้
1. ศาลที่มีเขตอํานาจ หมายถึง ศาลในกรุงเทพฯ ที่มี เขตอํานาจตัดสิน ขอพิพาททาง พาณิชย ซึ่ง
คลายคลึงกับกรณีศึกษาสมมติ ของคดีมาตรฐาน ถา มีศาลที่มีเขตอํานาจมากกวาหนึ่งศาล ใหถือเอาศาลที่มี
แนวโนมมากที่สุดวาจะไดพิจารณาพิพากษากรณีศึกษาสมมติ
2. พยานผูเชี่ยวชาญ หมายถึง พยานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือประสบการณมากพอที่จะให
ความเห็นเกี่ยวกับสินคาที่ สงมอบวา มีคุณภาพดีเพียงพอหรือไม ความเห็นจากผูเชี่ยวชาญนี้เปนสิ่งจําเปนและ
ใหตอศาลกอนมีคําพิพากษา
***

กรุณาตอบคําถามในแบบสอบถามในสวนตางๆ โดยคํานึงถึงกรณีศึกษาสมมติที่ใหไวในตอนต น เพื่อความ
สะดวกในการตอบแบบสอบถาม คําตอบของปที่แลว (หากมี) ไดถูกรวมไวในแบบสอบถามฉบับนี้ดวย
โปรดรับทราบวาคําตอบเหลานั้นเปนคําตอบที่ถูกประมวลเปนหนึ่งเดียวบนพื้นฐานของคําตอบทั้งหมดที่
เราไดรับจากผูตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย

2. ขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับการปฏิรูป
การปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
การดําเนินคดีพาณิชยในประเทศไทย
ตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. 2557 เปนตนมา ใช
หรือไม ? (เชน การแกไขกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง การเปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดการคดี การนําระบบ EFiling มาใช การไกลเกลี่ยขอพิพาท การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ การจัดตั้งศาล
การพาณิชยขึ้นใหม การแตงตั้งผู
พิพากษาขึ้นใหม หรือการปฏิรูประบบ
ศาล เปนตน)

-

ใช
ไมใช
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คําตอบ

-๓หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของ
กรุณาใหรายละเอียดของการปฏิรูปหรือ
การเปลี่ยนแปลง โปรดระบุ วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง, วันที่ประกาศและมีผลใช
บังคับของกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้น
มีการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงที่คาด
วาจะเกิดขึ้นหรือมีผลใชบังคับ ตั้งแต
ปจจุบัน จนถึง วันที่ 1 มิ.ย. 2558 ใช
หรือไม ? ถามี โปรดระบุ

-

-

ใช
ไมใช

3. ศาลที่มอี ํานาจพิจารณาคดี
คําตอบ
ศาลแพงในกรุงเทพฯมีเขตอํานาจเหนือคดีตาม
กรณีศึกษาสมมติ ใชหรือไม ? (ทุนทรัพยพิพาทในคดี
333,3304 บาท)

-

ใช
ไมใช

ถาทานตอบวา “ไมใช” โปรดระบุ
วาศาลใด

หากมีการเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาล กรุณาตอบคําถามในสวนที่ 4, 5, และ 6 ทุกขอ โดยสันนิษฐานวา
ศาลที่จัดตั้งขึ้นใหมมีเขตอํานาจพิจารณาคดีตามขอเท็จจริง

4. ดัชนีใหมเกี่ยวกับโครงสรางและประสิทธิภาพของศาล
ในปนี้ Doing Business ไดเก็บขอมูลใหมซึ่งจะนํามาใชเปนสวนหนึ่งของดัชนีนอกเหนือจาก
ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาและคาใชจายที่จําเปนในการแกไขคดีขอพิพาททางพาณิชยทั่วไป โดยขอมูลใหมนี้จะ
มุงเนนการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางของระบบศาลในภาพรวม ระดับของการใชระบบคอมพิวเตอรอัตโนมัติใน
ระบบศาล การมีกลไกแกไขขอพิพาททางเลือก และการมีระบบการบริหารจัดการสํานวนคดี
โดยที่ตัวชี้วัดนี้เปนชุดขอมูลใหม จึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับธนาคารโลกที่จะไดรับคําตอบตาม
แบบสอบถามดานลาง ดังนั้น ธนาคารโลกจึงขอขอบคุณหากทานใหความสําคัญกับคําถามในสวนนี้กอนที่จะ
อัพเดทขอมูลใน section ที่ 5 และ 6
หากคําตอบใดของทานเปนผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูป ภายหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2557 , โปรดระบุในชอง
“ขอมูลเพิ่มเติม” นอกจากนั้น ในการตอบคําถามตอไปนี้ โปรดระบุชื่อ แหลงขอมูลอางอิง และวันเดือนป
ซึ่งกฎหมายนั้นๆ ไดรับการตีพิมพ (ในกรณีที่มี)
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-๔4.1 โครงสรางและหนาที่ของศาล

* (4.1 – 4.3 ไมตอบเพราะเปนภารกิจของศาล)

ศาลพาณิชยพิเศษ

ในกรุงเทพ มีศาลหรือแผนกในศาลโดยเฉพาะที่ทําหนาที่
- ใช
พิจารณาคดีพาณิชยหรือไม
- ไมใช
ถา “ใช” ศาลหรือแผนกของศาลนั้นมีชื่อวาอะไร
ถา “ใช” ทุนทรัพย/มูลหนี้ที่พิพาทที่ศาลดังกลาวมีอํานาจรับคดี
ไวพิจารณามีจํานวนเทาใด
ศาลพิจารณาคดีเล็กนอย (ใกลเคียงกับคดีมโนสาเร)
ในกรุงเทพ มีศาลพิจารณาคดีเล็กนอย หรือกระบวนพิจารณา
เรงดวนพิเศษสําหรับคดีเล็กนอยหรือไม

-

ใช
ไมใช

ศาลคดีเล็กนอย คือ ศาลที่มีเขตอํานาจจํากัดในการพิจารณาคดี
ที่มีทุนทรัพยคอนขางต่ํา โดยศาลเหลานี้มักมีกฎและกระบวน
พิจารณาที่ผอนคลายเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีแพง เกี่ยวกับ
กระบวนพิจารณาพิสูจนพยานหลักฐาน และมักจะใชภาษาเรียบ
งาย
ถา “ใช” ศาลหรือแผนกของศาลนั้นมีชื่อวาอะไร
ถา “ใช” กฎหมายจัดตั้งศาลนั้นหรือกระบวนพิจารณาเรงดวน
นั้นมีชื่อวาอะไร
ถา “ใช” จํานวนทุนทรัพยสูงสุดสําหรับคดีที่ศาลจะรับพิจารณา
ไดเปนจํานวนเทาใด
ถา “ใช” คูความสามารถเขาดําเนินกระบวนพิจารณาดวยตนเอง
ไดหรือไม
การอายัดทรัพยสินกอนกระบวนพิจารณา
คําตอบ
สมมติวาโจทกเกรงวาจําเลยจะยักยายถายโอนทรัพยสินออกไป - ใช
นอกประเทศหรือกลายเปนบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัว ดังนั้น
- ไมใช
โจทกจะสามารถรองขอใหมีการยึดหรืออายัดสังหาริมทรัพย
(เครื่องใชสํานักงานหรือยานพาหนะ) ของจําเลยเปนการชั่วคราว
กอนที่ศาลจะมีคําพิพากษาหรือไม
ถา “ใช” ลูกหนี้ยังมีสิทธิครอบครองทรัพยสินดังกลาวอยูหรือไม - ใช
ถาลูกหนี้ไมมีสิทธิครอบครองทรัพยสินดังกลาวแลว ใครเปนผู
- ไมใช
ครอบครอง
การมอบหมายสํานวนคดี
คําตอบ
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คําตอบ

คําตอบ

ขอมูลเพิ่มเติม

ขอมูลเพิ่มเติม

-๕สํานวนคดีใหมถูกมอบหมายใหกับผูพิพากษาโดยวิธีการสุม
- ใช
ภายในศาลแพงในกรุงเทพหรือไม ถา “ไม” โปรดระบุวามีการ
- ไมใช
มอบหมายสํานวนอยางไร
ระเบียบกระบวนพิจารณาที่ใชบังคับ
ระเบียบกระบวนพิจารณาที่ใชกับการพิจารณาคดีสามัญทั่วไป
ไดรับการปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายเมื่อใด
4.2 การบริหารจัดการคดี
ระยะเวลามาตรฐานสําหรับคดีแพง การเลื่อนการนั่งพิจารณา และการนั่งพิจารณาตอเนื่อง
คําตอบ
ขอมูลเพิ่มเติม
ในประเทศไทย มีกฎหมายหรือกฎระเบียบกําหนดระยะเวลา
- ใช
มาตรฐานสําหรับกระบวนการหลักของศาลสําหรับคดีแพงคดี
- ไมใช
หนึ่งๆ หรือไม
ถา “ใช” กระบวนการหลักใดที่มีกําหนดเวลาเปนการเฉพาะซึ่ง o การสงหมายเรียก
กฎหมายบัญญัติไว
o การนั่งพิจารณาครั้งแรก
o การยื่นคําใหการ
o การจัดทําบัญชีระบุพยานใหสมบูรณ
o กําหนดวันสงคําพิพากษาถึงที่สุด
o อื่นๆ โปรดอธิบาย
มากกวารอยละ ๕๐ ของคดีทั้งหมด เปนไปตามกําหนด
- ใช
ระยะเวลามาตรฐานเหลานี้หรือไม
- ไมใช
กฎหมายกําหนดจํานวนครั้งสูงสุดสําหรับการเลื่อนการนั่ง
- ใช
พิจารณาหรือการนั่งพิจารณาตอเนื่องที่ศาลจะอนุญาตไวหรือไม - ไมใช
การเลื่อนการนั่งพิจารณาจํากัดเฉพาะสําหรับเหตุอันมิอาจ
- ใช
คาดหมายได หรือกรณีพฤติการณพิเศษ / โปรดระบุวา “ไม” ถา - ไมใช
ผูพิพากษามีอํานาจสั่งใหมีการนั่งพิจารณาคดีโดยตอเนื่อง หาก
เพียงแตคูความรองขอ แมวาจะไมมีเหตุ / ถา “ไม” โปรดระบุ
สาเหตุโดยทั่วไปสําหรับการขอเลื่อนการนั่งพิจารณาคดี
มีกฎที่จะปองกันมิใหมีการเลื่อนการนั่งพิจารณาโดยพร่ําเพรื่อ
- ใช
หรือไม
- ไมใช
หากมีกฎระเบียบดังกลาวแลว คดีมากกวารอยละ 50 เปนไป
- ใช
ตามกฎระเบียบนั้นหรือไม
- ไมใช
กลไกวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่
คําตอบ
ขอมูลเพิ่มเติม
มีรายงานอะไรหรือไมที่จะวัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน
- ใช
ของศาลแพงในกรุงเทพ ความคืบหนาของคดีที่อยูระหวาง
- ไมใช
พิจารณา และเปนหลักประกันวาการพิจารณาคดีจะเปนไปตาม
ระยะเวลามาตรฐานที่กําหนดไวขางตน
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-๖ถา “ใช” รายงานใดบางที่มีการจัดทําขึ้น

o รายงานระยะเวลาการพิจารณาคดี
o รายงานอัตราคดีเสร็จ
o รายงานระยะเวลาคดีที่อยูระหวาง
- รายงานระยะเวลาการพิจารณาคดี วัดระยะเวลาที่ศาลใชใน
พิจารณา
การจําหนายหรือพิพากษาตัดสินคดี
- รายงานอัตราคดีเสร็จ วัดจํานวนคดีที่ศาลพิพากษาเสร็จ เทียบ o รายงานความคืบหนาของคดี
กับคดีที่เขามาสูศาลใหม
- รายงานระยะเวลาคดีที่อยูระหวางพิจารณา ทําหนาที่เสมือน
การสรุปภาพของคดีที่อยูระหวางพิจารณาทั้งหมด จําแนกตาม
ประเภทของคดี อายุของคดี การดําเนินกระบวนพิจารณาครั้ง
สุดทาย และกําหนดการดําเนินกระบวนพิจารณาครั้งตอไป
- รายงานความคืบหนาของคดี ทําหนาที่สรุปภาพสถานะของคดี
หนึ่งๆ
การประชุมกอนนั่งพิจารณา
คําตอบ
ขอมูลเพิ่มเติม
การประชุมกอนนั่งพิจารณาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
- ใช
บริหารจัดการคดีที่ใชโดยศาลแพงในกรุงเทพหรือไม
- ไมใช
- การประชุมกอนนั่งพิจารณา เปนการประชุมเพื่อกําหนด
ประเด็นขอพิพาทและคําถามในการสืบพยานใหแคบลงกอนที่จะ
มีการพิจารณาคดีในชั้นศาล วัตถุประสงคก็เพื่อทําใหกระบวน
พิจารณาเปนไปอยางรวดเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็ปองกันมิใหมี
การยื่นคํารองขอไตสวนลวงหนาโดยไมจําเปน หรือการประวิงคดี
ถา “ใช” ประเด็นอะไรที่จะมีการถกแถลงกัน และจะมีการ
o การกําหนดตารางเวลากระบวน
ดําเนินการอะไรในการประชุมกอนนั่งพิจารณา
พิจารณา รวมถึงกรอบเวลาสําหรับ
ยื่นคํารอง และเอกสารอื่นๆ ตอศาล
o การพิจารณาถึงความซับซอนของคดี
และการประมาณระยะเวลาของการ
พิจารณาคดี
o ความเปนไปไดในการยุติคดี หรือการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาททางเลือก
o การแลกเปลี่ยนบัญชีระบุพยาน
o การพิจารณาลําดับเหตุการณ /
ขอตกลงเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
o ประเด็นเกี่ยวกับเขตอํานาจและ
กระบวนพิจารณาอื่นๆ
o การกําหนดประเด็นขอพิพาทใหแคบ
ลง
o อื่นๆ โปรดอธิบาย
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-๗ระบบการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส
คําตอบ
ขอมูลเพิ่มเติม
มีเครื่องมือในการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกสในศาลแพงใน - ใช
กรุงเทพหรือไม
- ไมใช
ถา “ใช” ผูพิพากษาสามารถดําเนินการอะไรไดบางผานระบบ
o เขาถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือคํา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
พิพากษาศาลฎีกา
o กําหนดตารางเวลาการพิจารณาคดี
สําหรับทุกคดีที่ตนรับผิดชอบไดโดย
อัตโนมัติในรายงานสวนตัว
o สงการแจงเตือน (อาทิ อีเมล) ไปยัง
ทนายความ
o ติดตามสถานะของคดีที่ตนรับผิดชอบ
ในรายงานสวนตัว
o ดูและบริหารเอกสารในคดี (สํานวน
ความยอของทนายความ คํารอง
และอื่นๆ)
o การชวยเหลือเกี่ยวกับการเขียนคํา
พิพากษา
o การออกคําสั่งศาลแบบกึ่งอัตโนมัติ
o การดูคําสั่งศาลและคําพิพากษาในคดี
ปกติ
o คุณลักษณะอื่นๆ โปรดอธิบาย
ถา “ใช” ทนายความสามารถดําเนินการอะไรไดบางผานระบบ o เขาถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือคํา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
พิพากษาศาลฎีกา
o เขาถึงแบบฟอรมที่จะตองยื่นตอศาล
o รับการแจงเตือน (อาทิ อีเมล)
o ติดตามสถานะของคดี (การพิจารณา
ในอนาคต กําหนดเวลา และอื่นๆ)
o ดูและบริหารจัดการเอกสารใน
สํานวนคดี (สํานวนความยอของ
ทนายความ คํารอง และอื่นๆ)
o ยื่นสํานวนความยอและเอกสารตอ
ศาล
o เขาถึงคําสั่งศาลและคําพิพากษาที่
เกี่ยวกับคดี
o คุณลักษณะอื่นๆ โปรดอธิบาย
ถา “ใช” ระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาวอนุญาตใหทําสิ่งเหลานี้ได o การมอบหมายสํานวนคดีใหผู
หรือไม
พิพากษาโดยวิธีการสุม
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-๘o การจัดทําสถิติและรายงานเกี่ยวกับ
ศาล
o การโอนสํานวนคดีระหวางศาล
4.3 การวางระบบอัตโนมัติของศาล

การยื่นฟองทางระบบอิเล็กทรอนิกส
คําตอบ
สามารถยื่นคําฟองเบื้องตนทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบที่จัดตั้ง - ใช
ขึ้นเปนการเฉพาะในศาลแพงในกรุงเทพไดหรือไม / โปรดตอบ - ไมใช
“ไม” ถาสามารถยื่นคําฟองไดผานทางอีเมลหรือแฟกซเทานั้น
เมื่อมีการยื่นคําฟองเบื้องตนทางอิเล็กทรอนิกส จําเปนตองยื่นคํา - ใช
ฟองที่เปนเอกสารอีกครั้งหรือไม
- ไมใช
มีเอกสารในคดีอื่นๆ ที่สามารถยื่นทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม
- ใช
- ไมใช
การสงหมายเรียกทางอิเล็กทรอนิกส
คําตอบ
เปนไปไดหรือไมที่จะสงหมายเรียกทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับมูล - ใช
ฟองที่ยื่นตอศาลแพงในกรุงเทพ / ถาเปนไปได โปรดระบุวา
- ไมใช
สามารถดําเนินการไดอยางไร (โดยอีเมล SMS/text แฟกซ และ
อื่นๆ)
การชําระคาธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส
คําตอบ
สามารถชําระคาธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกสภายในศาล
- ใช
แพงในกรุงเทพไดหรือไม
- ไมใช
การตีพิมพคําพิพากษาของศาล
คําพิพากษาที่ตัดสินในทุกชั้นศาลในคดีพาณิชยมีการเผยแพรตอ - ใช
สาธารณชนผานการตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพ
- ไมใช
หรือในอินเตอรเน็ท/เว็บไซตของศาลหรือไม / ถามีการตีพิมพคํา
พิพากษาเฉพาะในราชกิจจานุเบกษา โปรดระบุวาสามารถเขาถึง
ราชกิจจานุเบกษาไดโดยไมเสียคาใชจายหรือตองเสียคาใชจาย /
ถามีการตีพิมพออนไลน โปรดระบุลิงกของเว็บไซตที่เกี่ยวของ

ขอมูลเพิ่มเติม

ขอมูลเพิ่มเติม

ขอมูลเพิ่มเติม

4.4 การแกไขขอพิพาททางเลือก

การอนุญาโตตุลาการ
คําตอบ
ในประเทศไทย การอนุญาโตตุลาการคดีพาณิชย - ใช
ในประเทศ มีกฎหมายฉบับหนึ่งเปนการเฉพาะ
- ไมใช
หรือหมวด/มาตราในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ขอมูลเพิ่มเติม

-๙ความแพงที่ใชบังคับ ครอบคลุมแงมุมที่สําคัญใน
การอนุญาโตตุลาการหรือไม / ถา “ใช” โปรดระบุ
ชื่อหรือและปของกฎหมายฉบับนั้น / ถาการ
อนุญาโตตุลาการในคดีพาณิชยกระจัดกระจายอยู
ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายหรือตราสาร ทาง
กฎหมายหลายฉบับ โปรดเลือก “ไม”
มีขอพิพาททางพาณิชยอื่นๆ – นอกเหนือจากที่
- ใช
เกี่ยวของกับความสงบเรียบรอยฯ หรือนโยบาย
- ไมใช
สาธารณะ – ซึ่งไมสามารถยื่นเรื่องตอกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการในประเทศไทยหรือไม
มีขอความหรือขอสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีผลใช - ใช
บังคับ ซึ่งศาลมักจะบังคับใหหรือไม / โปรดตอบวา - ไมใช
“ไม” ถาศาลจําตองพิจารณาพิพากษาคดี แมวามี
ขอความหรือขอสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีผลใช
บังคับ
ในการที่จะบังคับตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของ
- ใช
อนุญาโตตุลาการภายในประเทศของประเทศไทย - ไมใช
มีบทบังคับหรือไมวาจะตองดําเนินการผาน
กระบวนพิจารณาของศาลในการยอมรับคําวินิจฉัย
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการซึ่งแยกตางหากเพิ่มเติม
อีกกระบวนการหนึ่ง
การไกลเกลี่ยโดยสมัครใจ
คําตอบ
มีกระบวนการการไกลเกลี่ยโดยสมัครใจในประเทศ - ใช
ไทยหรือไม / โปรดตอบวา “มี” ถาเพียงแตคูความ - ไมใช
ไมจําเปนตองเขารวมในกระบวนการไกลเกลี่ยเวน
แตคูความตองการ
ในประเทศไทย การไกลเกลี่ยโดยสมัครใจ มี
- ใช
กฎหมายฉบับหนึ่งเปนการเฉพาะ หรือหมวด/
- ไมใช
มาตราในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่
ใชบังคับ ครอบคลุมแงมุมที่สําคัญในไกลเกลี่ยโดย
สมัครใจหรือไม / ถา “ใช” โปรดระบุชื่อหรือและป
ของกฎหมายฉบับนั้น / ถาการไกลเกลี่ยโดยสมัคร
ใจกระจัดกระจายอยูภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายหรือตราสารทางกฎหมายหลายฉบับ
โปรดเลือก “ไม”
มีสถาบัน (ซึ่งรวมถึงศาล ถาเกี่ยวของ) ดําเนินการ - ใช
ไกลเกลี่ยขอพิพาทเชิงพาณิชยในประเทศไทย
- ไมใช
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ขอมูลเพิ่มเติม

- ๑๐ หรือไม
มีมาตรการจูงใจทางการเงินสําหรับคูความในการ
พยายามใชการไกลเกลี่ย (อาทิ ถาการไกลเกลี่ย
สําเร็จ จะมีการคืนคาธรรมเนียมการยื่นฟองคดี
หรือเครดิตภาษีเงินได และอื่นๆ)
จําเปนหรือไมที่ผูพิพากษาจะตองถามคูความวา
ประสงคจะไกลเกลี่ยหรือไม
ถาคูความสามารถยุติขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ย
ขอตกลงของการไกลเกลี่ยมีอํานาจทางกฎหมาย
เชนเดียวกับคําสั่งศาลหรือไม / โปรดตอบวา “ไม”
ถาขอตกลงดังกลาวมีสภาพบังคับเชนเดียวกับ
สัญญา merely

-

-

ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
ไมใช

5. ประมาณการดานระยะเวลา
คําถามในสวนนี้ เปนคําถาม เกี่ยวกับ ระยะเวลาโดยประมาณในการดําเนินการแตละขั้นตอนของ
คดีพาณิชย โปรดตอบคําถามจาก ประสบการณของทานเทียบเคียงกับขอเท็จจริงสมมติ โดยระบุระยะเวลา
ในการดําเนินการ เปนจํานวนวันแหงปฏิทิน
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลในสวนที่ 3 กรุณาตอบคําถามโดยอางถึงศาลใหมซึ่งมีเขต
อํานาจ
5.1 การยื่นฟองคดีและการสงหมาย * (ไมตอบเพราะเปนภารกิจของศาล)
ในสวนนี้ ใหคํานวณระยะเวลาที่ใชโดยเริ่มจากเมื่อผูขาย (โจทก) ไดยื่นฟองผูซื้อ (จําเลย) * ตอศาล
แพงในกรุงเทพฯ (ใหสันนิษฐานวาคูความทั้งคูมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ)
ในการตอบคําถาม โปรดคํานวณรวมจํานวนวันตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ (หากมี)
1) ผูขายสงหนังสือเรียกใหผูซื้อปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายและเรียกใหชําระราคาตามสัญญา รวมถึง
- ระยะเวลาในการจัดเตรียมหนังสือ
- ระยะเวลาการสงหนังสือ
- กําหนดเวลาใหผูซื้อปฏิบัติตามสัญญา
2) หากการเรียกใหปฏิบัติตามสัญญาครั้งสุดทายไมเปนผลสําเร็จ การจัดเตรียมการยื่นคําฟอง รวมถึง
- ระยะเวลาในการปรึกษาทนายความ
- ระยะเวลาในการเตรียมคําฟอง
3) การยื่นคําฟองตอศาลและการสงหมายเรียกใหจําเลยมาใหการ รวมถึง
- ระยะเวลาการดําเนินการทางทะเบียนของศาล
- ระยะเวลาที่ตองรอหากการสงคําฟองใหจําเลยไมเปนผลสําเร็จ
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- ๑๑ ปที่แลว
ประมาณการของปที่ที่ผานมายังคงถูกตอง ใชหรือไม ? 60

ปนี้
- ใช
- ไมใช

ประมาณการใหม
(โปรดอธิบาย)
คําตอบ

(a) ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปจะตองสงสําเนาคําฟองและหมายเรียกให
จะเลยมาใหการจํานวนกี่ครั้ง (หากมากกวา 1 ครั้ง โปรดอธิบาย
เหตุผลที่ทําใหเกิดความลาชานั้น)
(b) ตามความเห็นของคุณ อะไรคือสาเหตุหลักของความลาชาที่
 ความยากลําบากในการคนหา
เกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาตั้งแตผูขาย (โจทก) ตัดสินใจจะฟอง
สถานที่ตั้ง/ที่อยูของจําเลย
ผูซื้อจนถึงที่ผูซื้อ (จําเลย) ไดรับหมายเรียก
 การบริการลาชาของพนักงานสง
หมาย, ทนาย, หรืออื่นๆ
 ความไมมีประสิทธิภาพของระบบ
ไปรษณีย
 การไดรับขอมูลจากระบบ
ทะเบียน (เชน วันพิจารณา, การ
พิจารณารับฟอง เปนตน)
 อื่นๆ, โปรดอธิบาย ...
5.2 การพิจารณาและพิพากษาคดี * (ไมตอบเพราะเปนภารกิจของศาล)
ในสวนนี้จะพิจารณา
ระยะเวลาในการมีคําพิพากษานับตั้งแตโจทกไดยื่นคําฟองตอศาลและจําเลย
ไดรับหมายเรียกแลว
ในการตอบคําถาม โปรดคํานวณรวมจํานวนวันตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ (หากมี)
1) กระบวนการกอนการพิจารณาและการพิจารณาครั้งแรก รวมถึง
- ระยะเวลาในการไดรับแจงวันนัดพิจารณา หรือนัดอื่นๆกอนวันนัดพิจารณา
- ระยะเวลาที่ตองจนถึงวันนัดพิจารณา หรือนัดอื่นๆกอนวันนัดพิจารณา
- ระยะเวลาระหวางการสงคําคูความโดยยอ (Briefs)
2) ความลาชาโดยทั่วไป (หากเกิดขึ้นเปนการทั่วไป) รวมถึง
- ความลาชาเนื่องจากศาลสั่งเลื่อนคดี
- ความลาชาเนื่องจากการขาดนัดของคูความ ซึ่งเปนเหตุในศาลเลื่อนคดี
- ความลาชาเนื่องจากกระบวนพิจารณาคําฟอง
3) ความคิดเห็นของพยานผูเชียวชาญ (หากมีการสงคําฟองและนัดพิจารณาครั้งแรกแลว ศาลเห็นวา
จําเปนตองขอความเห็นจากพยานผูเชี่ยวชาญ) รวมถึง
- ระยะเวลาในการแตงตั้งพยานผูเชี่ยวชาญ
- ระยะเวลาที่ผูเชี่ยวชาญสงความเห็น
4) นัดพิจารณาครั้งสุดทายและการมีคําพิพากษา รวมถึง
- ระยะเวลาระหวางการพิจารณาจนถึงนัดพิจารณาครั้งสุดทาย
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- ๑๒ - ระยะเวลาในการรางและมีคําพิพากษาเปนลายลักษณอักษร หากคําพิพากษาเปนลายลักษณ
อักษรมีความจําเปน
- ระยะเวลาสิ้นสุดการอุทธรณ
ปที่แลว
ประมาณการของปที่ที่ผานมายังคงถูกตอง ใช
หรือไม ?

260

ปนี้
- ใช
- ไมใช

ประมาณการใหม
(โปรดอธิบาย)
คําตอบ

(a) ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปใชเวลาเทาใด นับตั้งแตมีการยื่นฟอง
จนถึงวันพิจารณานัดแรก
(b) โดยทั่วไปแลว จะมีการนัดพิจารณาทั้งหมดกี่ครั้งในการ
พิจารณาที่ใกลเคียงกับขอเท็จจริงสมมติ
(c) หากมีการเลื่อนคดีหรือเลื่อนนัดพิจารณา หรือมีการพิจารณา
มากกวา 1 นัด คูความตองรอประมาณกี่วันจนกวาจะถึงนัด
พิจารณาครั้งหนา
(d) โดยทั่วไปแลว พยานผูเชี่ยวชาญใชเวลาเทาใดในการสง
ความเห็น
(e) กําหนดระยะเวลาในการอุทธรณของประเทศไทย คือเทาใด
(f) ตามความคิดเห็นของคุณ อะไรคือสาเหตุหลักของความลาชา  การคั่งคางของคดี
ที่เกิดขึ้นในระหวางการพิจารณาและการมีคําพิพากษา
 การเลื่อนคดี
 การรอการพิจารณา
 การจัดหาพยานผูเชี่ยวชาญ
 ความลาชาซึ่งเกิดจากพยาน
ผูเชี่ยวชาญเอง
 อื่นๆ โปรดอธิบาย
5.3 การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา
ในสวนนี้ จะพิจารณาหลังจากระยะเวลาแหงการอุทธรณสิ้นสุดลง จนถึง
(i) การเริ่มตนการบังคับคดี
(ii) การยึดทรัพย (สังหาริมทรัพย)
(iii) การจัดการขายทอดตลาด
(iv) การไดรับชําระหนี้
ในการตอบคําถาม โปรดคํานวณรวมจํานวนวันตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ (หากมี)
1) ระยะเวลาในการติดตอเจาพนักงานบังคับคดี
2) ระยะเวลาในการระบุที่ตั้งและทรัพยสินซึ่งเปนสังหาริมทรัพยของจําเลย
3) ระยะเวลาในการไดรับหมายบังคับคดีจากศาลเพื่อนําในตั้งเรื่องยึด/อายัดทรัพย
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- ๑๓ 4) ระยะเวลาในการจัดการขายทอดตลาดทรัพยสินซึ่งเปนสังหาริมทรัพยของจําเลยและการไดรับชําระ
หนี้ของโจทก
ปที่แลว
ประมาณการของปที่ที่ผานมายังคงถูกตอง ใชหรือไม ?

120

ปนี้
-

ใช
ไมใช

ประมาณการใหม
(โปรดอธิบาย)

คําตอบ

(a) ในการเริ่มตนการบังคับคดี มีความจําเปนหรือไมที่ตองมีสําเนาคํา
พิพากษา (copy of the decision) หรือเพียงแตคําพิพากษา
ดวยวาจาก็เพียงพอแลว
(b) ในทางปฏิบัติ ตองใชเวลาเทาใดในการยึดสังหาริมทรัพยและ
จัดการขายทอดตลาด
(c) โดยทั่วไปแลว มีการจัดการขายตลอดตลาดประมาณกี่ครั้งจึงจะ
สามารถขายทรัพยสินซึ่งเปนสังหาริมทรัพยได
(d) ตามความเห็นของทาน อะไรคือสาเหตุหลักของความลาชาที่
 การยึดสังหาริมทรัพย
เกิดขึ้นในระหวางการบังคับคดี
 การจัดการขายทอดตลาด
 ระยะเวลาที่ตองรอการจัดการ
ขายทอดตลาด
 การหาผูซื้อทรัพย
 อื่นๆ โปรดอธิบาย

6. ประมาณการทางดานคาใชจาย
ในสวนตอไปนี้ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับการประเมินคาใชจายสําหรับขั้นตอนตางๆ ของคดี
พาณิชย โปรดระบุคาคาใชจายโดยประมาณ เปนจํานวนรอยละของมูลคาขอพิพาทแหงคดี (333,304
บาท)
ระบุคาใชจายทั้งหมดที่ผูขาย (โจทก) ตองจายเพื่อบังคับคดีตามคําพิพากษา
 แบบสอบถามนี้ เจาะจงเฉพาะคาใชจายทั้งหมดที่ผูขาย (โจทก) จะตองเตรียมไวลวงหนา โดยไม
คํานึงถึงเงินที่ผูขายอาจไดในทายที่สุดหากผูขายชนะคดี
 โปรดระบุเฉพาะคาใชจายที่เปนทางการ
6.1 คาทนายความ * (6.1 ไมตอบเพราะเปนเรื่องของทนายความ)
ในการตอบคําถาม โปรดประมาณการโดยเฉลี่ยของคาบริการสําหรับสํานักงานทนายความโดยทั่วไป
ในการจัดการคดีตามขางตน ซึ่งรวมถึง
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- ๑๔ - คาธรรมเนียมในการจัดการคดีจนถึงมีคําพิพากษา
- คาธรรมเนียมในการจัดการในสวนของการบังคับคดี (หากมี)
- คาธรรมเนียมหรือภาษีอื่นๆ (หากมี)
ตัวอยางการจัดการที่อาจคํานวณรวมเขาดวย
- การเจรจากับลูกความ
- การรางคําฟอง
- การจัดเตรียมเอกสารประกอบคําฟอง
- การจัดเตรียมคํารองหรือคําขอตางๆ
- การเขารวมการประชุมกอนการพิจารณา
- การจัดเตรียมการสําหรับวันนัดพิจารณา
- คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เชน คาสงคําคูความ, คาโทศัพท เปนตน

ประมาณการของปที่ที่ผานมายังคง
ถูกตอง ใชหรือไม ?

ปที่แลว
(% ของจํานวนทุนทรัพย)
10.0 %

ปนี้
- ใช
- ไมใช

ประมาณการใหม
(โปรดอธิบาย)

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

ประมาณการของปที่ที่ผานมายังคง
ถูกตอง ใชหรือไม ?

ปที่แลว
(% ของจํานวนทุนทรัพย)
2.0 %

(a) คาธรรมเนียมในการฟองเปนเทาใด หากเทียบเคียงกับขอเท็จจริง
ตามกรณีสมมติ
(b) ตองวางประกัน จํานวนเทาใด
(c) คาทนาย/ ผูใหคําปรึกษาทางกฎหมาย โดยทั่วไปแลวคิดเปน
จํานวนเทาใด หากเขาเหลานั้นใชเวลาทํางาน 10 ชั่วโมง
(d) มีคาธรรมเนียมศาลอื่นใดอีกหรือไมที่โจทกจําเปนตองเตรียมไว
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ปนี้
- ใช
- ไมใช

ประมาณการใหม
(โปรดอธิบาย)
คําตอบ

- ๑๕ 6.3 คาธรรมเนียมในการบังคับคดี
โปรดระบุคาใชจายโดยเฉลี่ยที่โจทกตองทดรองออกไปกอน โดยเทียบเคียงกับขอเท็จจริงตามกรณีสมมติ

ประมาณการของปที่ที่ผานมายังคง
ถูกตอง ใชหรือไม ?

ปที่แลว
(% ของจํานวนทุนทรัพย)
3.0 %

(a) คาธรรมเนียมสําหรับประกาศคําพิพากษา
(b) คาธรรมเนียมการยึด
(c) คาธรรมเนียมสําหรับการจัดการขายทอดตลาด (เชน คาประกาศ,
ภาษี, คาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี เปนตน)
(d) โจทกตองวางคาธรรมเนียมสําหรับการจัดการขายทอดตลาด
หรือไม?
(e) คาธรรมเนียมอื่นในการบังคับคดีที่โจทกจะตองจัดเตรียมหรือวาง
คาใชจายลวงหนา
--------------------------
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ปนี้
-

ใช
ไมใช

ประมาณการใหม
(โปรดอธิบาย)
คําตอบ

