บทที่ 6
การปฏิรูประบบกระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของประเทศไทยส่ ูมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 มิติ อันได้ แก่ มิตดิ ้ านความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริง มิตดิ ้ านการเป็ นกระบวน
พิจารณาที่ใช้ ระยะเวลาอย่างเหมาะสม และมิติด้านค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสมในการเข้ าถึงความยุติธรรม
มีความเกี่ยวเนื่องกันและไม่อาจให้ ความสําคัญเฉพาะมิติใดมิติหนึ่งได้ ความเป็ นธรรมในการค้ นหา
ความจริ งจะเกิดขึ ้นเมื่อเป็ นกระบวนพิจารณาที่ใช้ ระยะเวลาอย่างเหมาะสมและมีคา่ ใช้ จา่ ยที่เหมาะสม
กระบวนพิจารณาที่ ล่าช้ า อาจก่อให้ เ กิ ดความไม่เป็ นธรรมในการค้ น หาความจริ งและมีค่า ใช้ จ่ า ย
ที่เกินสมควรได้ และการมีค่าใช้ จ่ายที่เกินสมควรอาจจะทําให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมในการค้ นหา
ความจริ ง รวมทังความล่
้
าช้ าในการพิจารณาพิพากษาคดีและการบังคับคดีได้ เช่นกัน
มาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบวิธีพิจารณาความแพ่ง
ทัง้ 3 มิติเป็ นหลักการพื ้นฐานที่สําคัญของแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม
(Access to Justice) ซึง่ เกิดจากนโยบายสังคมและกระแสสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ ้นทังในระบบกฎหมาย
้
ภายใน ได้ แก่ บทบัญญัติข องรั ฐธรรมนูญ และกฎหมายวิธี พิ จ ารณาความแพ่ง ของประเทศต่า งๆ
และในระบบกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน และอนุสญ
ั ญายุโรป
ว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดให้ รัฐมีหน้ าที่ทําให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม
และศาลได้ อย่ า งแท้ จ ริ ง เนื่ อ งจากแนวคิดที่ ว่ า ประชาชนในสัง คมปั จ จุบัน นัน้ มี ค วามแตกต่า งกัน
มากกว่าแต่ก่อนทังความรู
้
้ ความสามารถและฐานะทางเศรฐกิจ และจากแต่เดิมที่เน้ นนโยบายเฉพาะ
ด้ านกระบวนยุติธรรมทางอาญาเป็ นหลักก็ได้ ให้ ความสําคัญกับกระบวนยุติธรรมทางแพ่งมากขึน้
ความคิดที่วา่ กระบวนยุติธรรมทางแพ่งเป็ นเรื่ องระหว่างเอกชนด้ วยกันโดยรัฐไม่ควรเข้ าไปยุ่งเกี่ยวหรื อ
แทรกแซงได้ เปลี่ยนแปลงไป โดยที่บคุ คลในสังคมบางกลุ่มต้ องการได้ รับการคุ้มครองเป็ นพิเศษ เช่น
ผู้บริ โภค ผู้อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม หรื อผู้ยากไร้ ที่เป็ นเหยื่อของการเลือกปฏิบตั ิ มักจะเป็ นผู้ด้อยโอกาส
ในการฟ้ องร้ องหรื อต่อสู้คดีเ พื่ อป้องกัน สิทธิ ของตนเอง
ทํ า ให้ เ กิ ดช่อ งว่า งหรื อความต้ องการ
1

ดูรายละเอียดในบทที่ 3 ประกอบด้ วย.
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ทางกฎหมายที่ รัฐต้ องเข้ าไปดูแลเพื่อประโยชน์ สาธารณะ จึงเป็ นการพัฒนาจากระบบวิธีพิจารณา
แบบเอกชนนิยมไปสู่ระบบวิธีพิจารณาภายใต้ แนวคิดแบบสวัสดิการนิยม โดยรัฐม◌ี ภาระในการดูแล
สวัสดิการของประชาชนซึง่ รวมถึงสิทธิประการสําคัญ คือ สิทธิในการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม หรื อ
สิทธิ ในการได้ รับการพิจารณาคดีจากศาล ที่เรี ยกได้ ว่าเป็ นกระแสการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม
การเข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรมจึงเป็ นสิทธิพลเมืองและสิทธิตามรัฐธรรมนูญขันพื
้ ้นฐานที่ได้ รับการรับรู้
โดยสังคมที่เจริ ญแล้ วทัง้ หลาย มาตรฐานสากลของระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งหรื อระบบ
วิธีพิจารณาความแพ่งทัง้ 3 มิตินี ้จึงเป็ นพื ้นฐานของแนวคิดในเชิงระบบหรื อเชิงโครงสร้ างในการปฏิรูป
ระบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งทังในระดั
้
บประเทศ ได้ แก่ อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปนุ่ และ
ในระดับระหว่างประเทศ ได้ แก่ สภาแห่งยุโรป (Council of Europe) สหภาพยุโรป (European
Union/EU)
และสถาบันกฎหมายอเมริ กัน และสถาบันระหว่างประเทศเพื่ อความเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของกฎหมายเอกชน (ALI-Unidroit) 2
ส่ ว นการปฏิ รู ป ระบบกระบวนยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง หรื อ ระบบวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง
ของประเทศไทย 3 นั น้ เป็ นการปฏิ รู ป เพื่ อ แก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าที่ เ กิ ด ขึ น้ ในช่ ว งเวลาใด
เวลาหนึ่งโดยใช้ วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในบางเรื่ องบางประเด็น
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการออกกฎหมายใหม่ โดยมิ ไ ด้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง เป็ นแกนกลางซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการแก้ ไขบทบั ญ ญั ติ ใ ห้ สอดคล้ องกั บ
วิธีปฏิบตั หิ รื อการแก้ ไขถ้ อยคําให้ ชดั เจนขึ ้นเท่านัน้ ไม่ได้ เป็ นการปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่ง
โดยมีแนวคิดเชิงระบบหรื อเชิงโครงสร้ างดังเช่นการปฏิรูปของต่างประเทศ ดังนัน้ เมื่อพิจารณา
การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของประเทศไทยตามมาตรฐานสากลของระบบกระบวน
ยุตธิ รรมทางแพ่งแล้ วยังคงมีปัญหาสําคัญที่สมควรได้ รับการแก้ ไขในทัง้ 3 มิติ ดังนี ้
1. ปั ญหามิตดิ ้ านความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริง
1.1 ระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริง
ความสับสนในระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริง
ดูรายละเอียดในบทที่ 5 ประกอบด้ วย.
3
ดูรายละเอียดในบทที่ 4 ประกอบด้ วย.
2
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การปฏิ รู ป ระบบกระบวนยุติ ธ รรมทางแพ่ ง หรื อ ระบบวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ของไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ งนัน้ มิได้ มีการศึกษาวิจยั
อย่างถ่องแท้ ว่ามีพื ้นฐานมาจากระบบกฎหมายใด จะมีพื ้นฐานมาจากระบบกฎหมายไทยแบบดังเดิ
้ ม
และระบบกฎหมายของประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law ซึ่งผู้พิพากษามีบทบาทเชิงรุ กในกระบวน
พิจารณา (Active Role)4 หรื อระบบไต่สวน หรื อเป็ นระบบกฎหมายของประเทศที่ใช้ ระบบ Common
Law ซึ่งผู้พิพากษามีบทบาทเชิงรับในกระบวนพิจารณา (Passive Role) หรื อระบบกล่าวหา 5
แม้ นกั กฎหมายส่วนใหญ่จะเห็นว่ากฎหมายลักษณะพยานของไทยเป็ นระบบกล่าวหามาโดยตลอดตัง้
แต่เริ่ มมีการจัดระเบียบการศาลตามแบบสากล เพราะเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ได้ ทรงศึกษา
วิชากฎหมายมาจากประเทศอังกฤษ 6 แต่ก็มีนกั กฎหมายบางส่วนเห็นว่าระบบกฎหมายในการค้ นหา
ความจริ งของไทยในปั จจุบนั เป็ นระบบผสมระหว่างระบบไต่สวนและระบบกล่าวหา เช่น ท่านชวลิต
โสภณวัต 7 และศาสตราจารย์ พิเศษโสภณ รัตนากร 8 ที่เห็นว่าระบบการพิจารณาคดีและสืบพยาน
ของไทยในปั จ จุ บัน อาจกล่ า วได้ ว่ า มี ลัก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ ทัง้ ระบบกล่ า วหาและระบบไต่ ส วน
โดย ลักษณะที่ใกล้ เคียงกับระบบกล่าวหานัน้ แต่เดิมมากฎหมายลักษณะของไทยยังไม่สมบูรณ์
แม้ เมื่อประกาศใช้ กฎหมายลักษณะพยาน ร.ศ.113 แล้ วก็คงมีแต่บทบัญญัติหลักๆ เท่านันผู
้ ้ พิพากษา
ไทยซึง่ ได้ รับการศึกษาจากประเทศอังกฤษจึงนําหลักกฎหมายอังกฤษมาใช้ และแม้ เมื่อได้ ประกาศใช้
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึง่ เป็ นแม่บท
ของกฎหมายลักษณะพยานในปั จจุบนั แล้ ว ศาลไทยก็ยงั นําหลักกฏหมายพยานของอังกฤษมาใช้ อยู่
ตัวอย่างเช่น ข้ อยกเว้ นในเรื่ องพยานบอกเล่า เป็ นต้ น บทบัญญัติของประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา
ดูรายละเอียดในบทที่ 2 ข้ อ 3.1.1 ประกอบด้ วย.
5
ดูรายละเอียดในบทที่ 2 ข้ อ 3.1.2 ประกอบด้ วย.
6
ประมูล สุวรรณศร, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพ์ครัง้ ที่ 8
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์, 2526), น.6.
7
ชวลิต โสภณวัต, “กฎหมายลักษณะพยานของไทยเป็ นกฎหมายในระบบกล่าวหา
จริงหรื อ,” ศาลยุตธิ รรมปริ ทศั น์, น.31-41 (พฤษภาคม, 2524).
8
โสภณ รัตนากร, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครัง้ ที่ 9 (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์นิตบิ รรณาการ, 2551), น.6-10.
4
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ความแพ่งและประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ปรากฏแนวความคิดของกฎหมายอังกฤษ
อยู่หลายประการ เช่น ในคดีแพ่งศาลจะวางตัวเป็ นกลางปล่อยให้ คคู่ วามดําเนินคดีกนั เอง ศาลเพียง
แต่คอยควบคุมให้ การพิจารณาคดีเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย และในคดีอาญาการพิจารณาคดีจะต้ องกระทํา
โดยเปิ ดเผยต่อหน้ าจําเลย ในการสืบพยานบุคคลก็ เริ่ มด้ วยการซักถาม ถามค้ าน และถามติง
ตามลําดับ ตามแบบการสืบพยานของอังกฤษ จึงถือกันว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความและกฎหมาย
ลักษณะพยานของไทยเป็ นระบบ กล่าวหาเช่นเดียวกับของอังกฤษ ส่วนลักษณะที่ใกล้ เคียงกับระบบ
ไต่สวนนัน้ ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ ให้ อํานาจในการสืบพยานมากมาย เช่น
มาตรา 116 ให้ ศาลถามพยานได้ เอง และถามก่อนคูค่ วามผู้อ้างพยาน มาตรา 119 ให้ อํานาจศาลที่จะ
ถามพยานในเวลาใดด้ วยคําถามใดก็ได้ และศาลจะเรี ยกพยานที่เบิกความขัดกันในข้ อสําคัญมาสอบ
ปากคําพร้ อมกันก็ได้ และมาตรา 86 ให้ ศาลมีอํานาจที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานใดรับฟั งได้ หรื อไม่
ศาลมีอํานาจที่จะสัง่ งดสืบพยานที่เห็นว่าฟุ่ มเฟื อยเกินสมควรหรื อเป็ นการประวิงคดีหรื อไม่เกี่ยวกับ
ประเด็น ศาลจะเรี ยกพยานหลักฐาน มาสืบเพิ่มเติมและเรี ยกพยานที่สืบมาแล้ วมาสืบใหม่ก็ได้
และประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ให้ อํานาจศาลเกี่ยวกับการสืบพยานไว้ มากเช่นกัน
เช่น มาตรา 229 บัญญัติให้ ศาลเป็ นผู้สืบพยาน และมาตรา 228 ให้ อํานาจศาลที่จะเรี ยกพยานมาสืบ
เพิ่มเติมได้ จึงอาจกล่าวได้ ว่า ระบบการพิจารณาคดีและการสืบพยานของไทยได้ นําหลักจากระบบ
กล่าวหาและระบบไต่สวนมาใช้ ผสมผสานกัน
นอกจากนัน้ ยังมีนกั กฎหมายอีกบางส่วนเห็นว่าระบบกฎหมายไทยน่าจะเป็ นระบบผสม
เห็ น ว่ า
ซึ่ ง มี เ นื อ้ หาค่ อ นไปทางระบบไต่ ส วน เช่ น อาจารย์ เ ข็ ม ชั ย ชุ ติ ว งศ์ 9
ระบบกฎหมายลั ก ษณะพยาน
ของไทยน่ า จะร่ า งขึ น้ ตามแบบของระบบไต่ ส วน
ซึง่ จะเห็นได้ จากบทบัญญัติของประมวลกฏหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 95(2)
ที่ ใ ห้ อํ า น า จ ศ า ล รั บ ฟั ง พ ย า น บ อ ก เ ล่ า ไ ด้ อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง โ ด ย มิ ไ ด้
บัญญัติถึงข้ อยกเว้ นของพยานบอกเล่าลงไปโดยชัดแจ้ ง หรื อตามมาตรา 116 ซึ่งให้ อํานาจศาล
ถามพยานได้ เองก่อนคูค่ วามทุกฝ่ าย หรื อมาตรา 86 มาตรา 119 และประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 228 ที่ให้ อํานาจศาลเรี ยกพยานมาสืบโดยพละการ หรื ออาจสืบพยานที่คคู่ วาม
เข็มชัย ชุติวงศ์, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครัง้ ที่ 5 (กรุ งเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์นิตบิ รรณาการ, 2538), น.7.
9
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นํ า มาสื บ เพิ่ ม เติ ม ตามที่ ศ าลเห็ น สมควรได้ ลั ก ษณะเหล่ า นี ต้ รงข้ ามกั บ ความคิ ด รากฐาน
ของระบบกล่าวหาที่ผ้ ูพิพากษาจะต้ องวางตัวเป็ นกลางโดยสิ ้นเชิง จึงน่าเชื่อว่าผู้ร่างกฎหมายคงมี
ความประสงค์ จ ะให้ อํ า นาจศาลที่ จ ะเข้ ามาช่ ว ยคู่ ค วามค้ นหาข้ อเท็ จ จริ ง ตามระบบไต่ ส วน
แต่ได้ มีการนําบทบัญญัติบางประการของระบบกล่าวหามาบัญญัติไว้ เพื่อคุ้มครองสิทธิ ของจําเลย
ดังนันตั
้ วบทกฎหมายลักษณะพยานของไทยจึงน่าจะเป็ นระบบผสมที่คอ่ นไปทางระบบไต่สวนมากกว่า
อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความเห็นที่ชี ้ชัดลงไปว่าประเทศไทยใช้ ระบบใดเป็ นหลักและระบบใด
เป็ นรองหรื อเป็ นระบบเสริมและในคดีแพ่งประเภทใดบ้ าง เพราะอาจกล่าวได้ ว่าแทบจะไม่มีประเทศใด
ที่ใช้ ระบบใดเพียงระบบเดียวโดยจะมีการผสมผสานของกฎหมายทัง้ 2 ระบบ เพียงแต่จะใช้ ระบบใด
เป็ นหลัก ระบบใดเป็ นรองหรื อเป็ นระบบเสริ ม และในคดีประเภทใดเท่านัน้ เช่นอาจกล่าวได้ ว่า
ในคดี แ พ่ ง ทั่ ว ไปนั น้ ศาลอั ง กฤษจะมี บ ทบาทเชิ ง รั บ เป็ นหลั ก และมี บ ทบาทเชิ ง รุ ก เป็ นรอง
ส่วนศาลฝรั่งเศส ศาลเยอรมนี และศาลญี่ ปุ่นจะมีบทบาทเชิงรุ กเป็ นหลักและมีบทบาทเชิงรั บ
เป็ นระบบเสริ ม 10 แม้ การชี ้ชัดลงไปว่าประเทศไทยใช้ ระบบใดเป็ นหลักและระบบใดเป็ นรองจะเป็ น
เรื่ องยากเนื่องจากในปั จจุบนั ระบบกฎหมายลักษณะพยานมีแนวโน้ มที่จะมีความเป็ นสากล หรื อ
มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ ้น โดยระบบไต่สวนได้ ยอมรับข้ อบกพร่ องของตนในบางจุด และ
ระบบกล่าวหาเปิ ดรั บวิธีการสืบพยานในระบบไต่สวนมากขึน้
การจะแบ่งแยกว่าเป็ นระบบใด
แต่ก็ มี ค วามจํ า เป็ นที่ จ ะต้ อ งทราบว่ า ประเทศไทย
โดยเด็ ดขาดจึ ง มี แ นวโน้ ม ที่ เ ปลี่ ย นไป 11
ใช้ ระบบใดเป็ นหลักและระบบใดเป็ นรองเพื่อให้ ศาล คู่ความ และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องไม่สบั สน และ
สามารถปฏิบตั ติ นได้ อย่างถูกต้ องแท้ จริงตามระบบกฎหมายของไทย
การที่จะทราบว่าระบบกฎหมายของไทยได้ รับการออกแบบมาให้ ใช้ ระบบใดเป็ นหลัก
ระบบใดเป็ นรองหรื อเป็ นระบบเสริ ม และในคดีแพ่งประเภทใดบ้ างนัน้ จําต้ องพิจารณาวิวฒ
ั นาการ
ของระบบกฎหมายไทยตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยวิเคราะห์กฎหมายหลักที่กําหนดบทบาทของศาล
ในการค้ นหาความจริ งในคดีรวม 3 ฉบับ ดังต่อไปนี ้

ดูรายละเอียดในบทที่ 5 ประกอบด้ วย.
11
พรเพชร วิชิตชลชัย, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, (กรุงเทพมหานคร:
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2551), น.6.
10
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-พระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) เป็ นกฎหมายในช่วงที่ไทยได้ รับ
อิ ท ธิ พ ลจากกฎหมายสมัย ใหม่ข องตะวัน ตกในการปฏิ รู ป ระบบกฎหมายและการศาลในรั ช สมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โดยกําหนดให้ ศาลใช้ บทบาทเชิงรุ กเป็ นหลักในคดี
อันเป็ นบทบาทของศาลในการค้ นหาความจริ งในระบบ Civil Law 12 ซึ่งศาลมีบทบาทเชิงรุ ก
เป็ นหลักในการถามพยาน กล่าวคือ ศาลจะซักถามพยานให้ เบิกความตามประเด็นข้ ออ้ างจนสิ ้น
กระแสความแล้ วผู◌อ้ ้ างจะขอให้ ถามอีก ศาลจะถามให้ หรื อไม่ก็สดุ แล้ วแต่จะเห็นสมควร (มาตรา 37)
ให้ ผ้ ูซึ่ ง มิ ไ ด้ อ้ า งพยานกะข้ อ ค้ า นถามพยาน แล้ ว ให้ ศ าลซัก ถามพยานให้ เ บิ ก ความตอบข้ อ ค้ า น
พยานต้ อ งให้ การตอบข้ อค้ า น ตามคํ า บัง คับ ของศาล ข้ อค้ า นนอกประเด็ น พยานไม่ ต้ อ งตอบ
เว้ นแต่ศาลบังคับจึงตอบ (มาตรา 38) ให้ ผ้ อู ้ างพยานกะข้ อติงถามพยาน แล้ วให้ ศาลซักถามพยาน
ให้ เบิกความตอบข้ อติง (มาตรา 40) แต่โจทก์ จําเลยจะตกลงกันว่าจะถามข้ อค้ านข้ อติงเองก็ได้
ไม่ต้องให้ ศาลถาม หากศาลถามแทนเป็ นเหตุให้ เสียเวลาชักช้ าก็ ให้ ศาลยอมอนุญาต (มาตรา 43)
ส่วนการซักถามพยานนัน้ กฎหมายยังคงกําหนดให้ ศาลเป็ นผู้ถามเท่านัน้ คู่ความจะซักถามพยานเอง
ดังเช่นปั จจุบนั ไม่ได้ นอกจากนัน้ กฎหมายยังกําหนดให้ ศาลมีบทบาทในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ได้ เองโดยมาตรา 41 บัญญัติว่า “เมื่อพยานให้ การแล้ วศาลมีอํานาจจะถามอีกได้ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง
หากเห็นเป็ นการจําเป็ นเพื่อประโยชน์แก่การยุตธิ รรม” และเมื่อพิจารณาประกอบกับบทบาทเชิงรุกของ
ศาลในการถามพยานแล้ ว บทบาทของศาลในการค้ นหาความจริ งในคดีตามพระราชบัญญัติลกั ษณะ
พยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) จึงเป็ นบทบาทเชิงรุกเป็ นหลักในกระบวนพิจารณา
การที่พระราชบัญญัตลิ กั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) กําหนดให้ ศาลมีบทบาทเชิงรุก
เป็ นหลักในกระบวนพิจารณาแสดงให้ เห็นว่า ในขณะนันแนวความคิ
้
ดกฎหมายสมัยใหม่ของตะวันตก
ในระบบ Civil Law มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ งของไทยมากกว่าแนวความคิด
ของระบบ Common Law ประกอบกับบทบาทเชิงรุ กของศาลในการค้ นหาความจริ งในคดีของ
ระบบ Civil Law ก็สอดรับกับระบบกฎหมายไทยดังเดิ
้ มที่ศาลมีบทบาทเชิงรุ กในการค้ นหาความจริ ง
ในคดีอยูก่ ่อนแล้ วเพียงแต่อาจมีลกั ษณะแตกต่างกันในเรื่ องระดับความเข้ มข้ นของบาทบาทเชิงรุ กของ
ศาลที่ ร ะบบกฎหมายไทยดัง้ เดิ ม อาจจะมี ค วามเข้ ม ข้ น มากกว่ า กฎหมายสมัย ใหม่ ข องตะวัน ตก
สมบัติ พฤฒิพงศภัค, “บทบาทของศาลในการค้ นหาความจริง,” ศาลยุตธิ รรมปริทศั น์
, ฉบับที่ 5, ปี ที่ 4, น.60 (กรกฎาคม 2553).
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ในระบบ Civil Law ซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในช่วงเวลานัน้ นอกจากนัน้ ในขณะที่ไทยประกาศใช้
พระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) ญี่ปนได้
ุ่ ปฎิรูประบบกฎหมายตามแบบตะวันตก
เรี ยบร้ อยแล้ วในปี พ.ศ.2433 โดยได้ รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากระบบ Civil Law ของเยอรมนี และ
ฝรั่งเศส จึงอาจเป็ นไปได้ ว่าในการตราพระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) ไทยได้ รับ
อิทธิพลส่วนใหญ่มาจากระบบกฎหมายของเยอรมนีและฝรั่งเศสเช่นเดียวกับญี่ปนุ่ และต่อมาไทยก็ได้
ทําการปฎิรูประบบกฎหมายตามแบบตะวันตกโดยใช้ วิธีการเหมือนญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 เป็ นกฎหมายที่ประกาศใช้ ภายหลัง
จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
โดยเมื่อได้ มีการประกาศใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 แล้ ว บทบาทของศาล
ในการค้ นหาความจริ งในคดีจะมีความแตกต่างไปจากระบบเดิมตามพระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน
ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) โดยศาลจะมีบทบาทเชิงรับเป็ นหลัก เนื่องจากข้ อมูลการร่างประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 เท่าที่มีอยู่น้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการร่ างประมวลกฎหมาย
ฉบับอื่นๆ ดังนัน้ การพิจารณาว่าศาลไทยมีบทบาทในการค้ นหาความจริ งในคดีที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร จะเป็ นบทบาทเชิงรุ กในการค้ นหาความจริ งในคดีตามระบบกฎหมายของระบบ Civil Law
หรื อเป็ นบทบาทเชิงรับในการค้ นหาความจริ งในคดีตามระบบกฎหมายของระบบ Common Law นัน้
จําต้ องอาศัยการพิจารณาเปรี ยบเทียบตัวบทบัญญัติเกี่ยวกับพยานหลักฐานตามกฎหมายเก่า คือ
พระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) และตามกฎหมายใหม่ ได้ แก่ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 รวมทังการพิ
้
จารณาแนวปฏิบตั ิของศาลไทย และข้ อสังเกตเกี่ยวกับ
การยกร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 ประกอบกัน กล่าวคือ
การสืบพยานในคดีแพ่งแต่เดิมซึง่ จะอยู่ภายใต้ บงั คับของพระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน
ร.ศ.113
(พ.ศ.2438)
นัน้ ศาลจะมี บ ทบาทเชิ ง รุ ก เป็ นหลัก ในการค้ น หาความจริ ง ในคดี
ลักษณะเดียวกับบทบาทของศาลในระบบ Civil Law แต่เมื่อได้ มีการประกาศใช้ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 แล้ ว พระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438)
ก็ ไ ด้ ถูก ยกเลิ ก ไป และปรากฏบทบัญ ญัติ เ รื่ อ งพยานหลัก ฐานในประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความแพ่ง พ.ศ.2477 ลักษณะ 5 ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของศาลจากบทบาทเชิงรุ กเป็ นหลัก
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ไปเป็ นบทบาทเชิงรับเป็ นหลักในกระบวนพิจารณาดังเช่นบทบาทของศาลในระบบ Common Law
ทังในคดี
้
แพ่งสามัญและคดีแพ่งวิสามัญ 13 โดยมีเหตุผลสนับสนุน 3 ประการ ดังนี ้
1. บทบัญญัติเกี่ยวกับการซักถามพยานและการรวบรวมพยานหลักฐานของศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 โดยการซักถามพยานนัน้ มาตรา 116 บัญญัติว่า
“ในเบื ้องต้ นให้ พยานตอบคําถามเรื่ อง นาม อายุ ตําแหน่ง หรื ออาชีพภูมิลําเนาและความเกี่ยวพันกับ
คู่ความแล้ วศาลอาจปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้ (1) ศาลเป็ นผู้ถามพยานเอง กล่าวคือ แจ้ งให้
พยานทราบประเด็นและข้ อเท็จจริ งซึ่งต้ องการสืบแล้ วให้ พยานเบิกความในข้ อนัน้ ๆ โดยวิธีเล่าเรื่ อง
ตามลําพังหรื อโดยวิธีตอบคําถามของศาล หรื อ (2) ให้ คคู่ วามซักถาม และถามค้ านพยานไปทีเดียว...”
และมาตรา 119 บัญญัติว่า “ไม่ว่าเวลาใด ๆ ในระหว่างที่ พยานเบิก ความ หรื อภายหลังที่ พยาน
ได้ เบิกความแล้ ว แต่ก่อนมีคําพิพากษาให้ ศาลมีอํานาจที่จะถามพยานด้ วยคําถามใด ๆ ตามที่เห็นว่า
จําเป็ นเพื่อให้ คําเบิกความของพยานบริ บรู ณ์ หรื อชัดเจนยิ่งขึ ้นหรื อเพื่อสอบสวนถึงพฤติการณ์ที่ทําให้
้ กความขัดกันในข้ อสําคัญแห่งประเด็น เมื่อศาล
พยานเบิกความเช่นนัน้ ถ้ าพยานสองคนหรื อกว่านันเบิ
้
เห็นสมควรหรื อเมื่อคู่ความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีคําขอ ให้ ศาลมีอํานาจเรี ยกพยานเหล่านันมาสอบถาม
ปากคําพร้ อมกันได้ ” จะเห็นได้ ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 ไม่ได้ กําหนด
ให้ ศาลมีหน้ าที่ต้องซักถามพยานเองดังเช่นพระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน ร.ศ.113 แต่ศาลอาจ
ซักถามพยานหรื อจะให้ ค่คู วามซักถามพยานก็ได้ ส่วนการถามค้ านและถามติงเป็ นเรื่ องของคู่ความ
เท่านัน้ ไม่ใช่หน้ าที่ของศาลอีกต่อไป
ในเรื่ องการรวบรวมพยานหลักฐาน ศาลจะมีบทบาทในการรวบรวมพยานหลักฐานได้ เอง
เมื่อศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โดยมาตรา 86 วรรค 3 บัญญัติว่า “เมื่อศาลเห็นว่า
เพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรมเป็ นการจําเป็ นที่ จะต้ องนํ าพยานหลักฐานอื่นอันเกี่ ยวกับประเด็น
ในคดีมาสืบเพิ่มเติมให้ ศาลทําการสืบพยานหลักฐานต่อไป ซึง่ อาจรวมทังการที
้
่จะเรี ยกพยานที่สืบแล้ ว
มาสืบใหม่ด้วย โดยไม่ต้องมีฝ่ายใดร้ องขอ” และเมื่อพิจารณาประกอบกับบทบาทเชิงรั บของศาล
ในการถามพยานแล้ ว บทบาทในการรวบรวมพยานหลักฐานได้ เองของศาลจึงเป็ นเพียงบทบาทเสริ ม
เท่านัน้ ซึ่งโดยปกติแล้ วศาลจะมีบทบาทในเชิงรับหลักโดยให้ คู่ความเป็ นผู้มีหน้ าที่ในการรวบรวม
พยานหลักฐานเอง
13
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2. แนวปฏิบตั ิของศาล (Court Practices) ที่มีความเชื่อมโยงกับบทบาทสําคัญของ
เสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระองค์ที่ 3 ซึ่งทรงจบการศึกษา
กฎหมายจากอัง กฤษ และทรงเป็ นกํ า ลัง สํ า คัญ ในการปฎิ รู ป ระบบกฎหมายและการศาลไทย
พระองค์ทรงเป็ นผู้สนับสนุนให้ ดําเนินการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลไทยตามแบบกฎหมาย
อังกฤษหรื อระบบ Common Law รวมทังทรงจั
้
ดตังโรงเรี
้
ยนกฎหมายทรงเป็ นผู้สอนวิชากฎหมายและ
ได้ ทรงคัดเลือกผู้ที่สอบได้ เข้ าเป็ นผู้พิพากษาในศาลสถิตยุตธิ รรม ทังยั
้ งทรงสร้ างนักกฎหมายรุ่ นใหม่ขึ ้น
ใช้ ใ นราชการศาลและกระทรวงยุติธ รรมเพื่ อ ให้ รั บ กับ ระบบกฎหมายและการศาลแบบตะวัน ตก
ภายหลังการปฏิรูปบทบาทที่สําคัญดังกล่าวของเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดเิ รกฤทธิ์ได้ มีอิทธิพลอย่างสูง
ต่ อ แนวปฏิ บัติ ข องศาลหรื อ แนวความคิ ด ของผู้ พิ พ ากษาตัง้ แต่ บัด นัน้ เป็ นต้ น มาจนถึ ง ปั จ จุ บัน
โดยศาลจะมี บ ทบาทเชิ ง รั บ ในการค้ น หาความจริ ง ในคดีดัง เช่ น ศาลอัง กฤษโดยแทบจะไม่เ คยใช้
บทบาทเชิงรุกของศาลในระบบ Civil Law แต่อย่างใด นอกจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์ ดงั กล่าวอาจ
มี ส าเหตุม าจากการที่ ศ าลเกรงว่ า หากศาลถามพยานหรื อ รวบรวมพยานหลัก ฐานเองคู่ค วาม
จะรู้ สึกว่าศาลไม่เป็ นกลางหรื อเอนเอียงเข้ าข้ างฝ่ ายคู่ความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งและนําไปสู่การร้ องเรี ยน
ผู้พิพากษาได้ ประกอบกับระบบการร้ องเรี ยนผู้พิพากษาของศาลยุตธิ รรมค่อนข้ างมีความอ่อนไหวหรื อ
มีความละเอี ยดอ่อนกว่าข้ าราชการฝ่ ายอื่นซึ่งผู้พิพากษาโดยทั่วไปอาจจะรู้ สึกหวั่นเกรงว่าจะเกิ ด
ผลเสียมากกว่าผลดีหากใช้ บทบาทเชิงรุ กในการค้ นหาความจริ งในคดี รวมทัง้ ปริ มาณคดีที่จะต้ อง
พิ จ ารณาพิ พ ากษาในปั จ จุบัน ก็ มี จํ า นวนเพิ่ ม ขึน้ มาก การใช้ บ ทบาทเชิ ง รั บ ในกระบวนพิ จ ารณา
จึงสามารถแบ่งเบาภาระของศาลไปได้ มากกว่าการที่ศาลจะใช้ บทบาทเชิงรุก
3. ข้ อสังเกตเกี่ ยวกับการยกร่ างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477
ร่ างแรกเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.1933 (พ.ศ.2476) ของนายชาร์ ล เลเวส์ก (Charles L’Evésque)
ลงวันที่ 28 กันยายน ค.ศ.1932 (พ.ศ.2475) 14 ได้ ความว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พ.ศ.2477 ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน ได้ ยกร่ างขึ ้นโดยอาศัยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลกั ษณะ
Archives Concerning the Civil Procedure Code Volume V. Preliminary Draft,
January 1933, Observation on Title III (Evidence) of Division I (General) Draft Code of Civil
Procedure Vol.V, Office of the Juridical Council, Tha Chang Wang Na, Bangkok Thailand
(AC 27/4) ในแฟ้มที่เก็บรวบรวมไว้ ในห้ องสมุดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
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พยาน ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) และพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) เป็ นหลัก
ด้ วยแนวคิดที่จะหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบตั ิของศาลไทยในขณะนัน้ แต่ก็ให้ ข้อแนะนํา
เกี่ยวกับบทบาทของศาลในกระบวนพิจารณาว่าแม้ กฎหมายซึ่งใช้ บงั คับอยู่จะให้ อํานาจที่จําเป็ นแก่
ศาลในการควบคุมกระบวนพิจารณานําสืบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ องก็ตาม แต่ในทางปฏิบตั ิศาลไทย
ดูเ หมื อ นจะไม่ ใ คร่ ใ ช้ อํ า นาจดัง กล่ า วให้ เ ป็ นประโยชน์ แ ก่ ต นเองเท่ า ใดนัก แนวปฏิ บัติ ดัง กล่ า ว
กลับเปิ ดโอกาสให้ มีการวิพากษ์ วิจารณ์ และยังขัดแย้ งกับแนวโน้ มสมัยใหม่ของกระบวนวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ด้ วยเหตุผลดังกล่าว นายชาร์ ล เลเวส์ก จึงแนะนําให้ คงบทบัญญัติของกฎหมายเดิมไว้ และ
ขยายความให้ ค รบถ้ ว นสมบูร ณ์ ขึน้ ด้ ว ย 15 ข้ อ แนะนํ า ของนายชาร์ ล เลเวส์ ก เป็ นข้ อมูล สนับ สนุน
ได้ เป็ นอย่างดีว่าบทบาทของศาลในการค้ นหาความจริ งในคดีตามพระราชบัญญัติลกั ษณะพยาน
ร.ศ.113 (พ.ศ.2438) นัน้ เป็ นบทบาทในเชิงรุกเป็ นหลักแต่แนวปฏิบตั ิของศาลกลับไม่คอ่ ยใช้ บทบาท
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี แม้ นายชาร์ ล เลเวส์ก จะเสนอให้ คงบทบัญญัติเดิมไว้ และควรแก้ ไขเพิ่มเติม
ให้ สมบูรณ์ ขึ ้นก็ตาม ข้ อแนะนําดังกล่าวก็ไม่ได้ รับการตอบสนอง เนื่องจากเมื่อประกาศใช้ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 แล้ ว ปรากฏว่ามีการกําหนดให้ ศาลมีบทบาทเชิงรับ
เป็ นหลัก ในการค้ น หาความจริ ง ในคดี ซึ่ ง เป็ นการนํ า แนวปฏิ บัติ ข องศาลในขณะร่ า งกฎหมาย
มาบทบัญญัติไว้ และศาลไทยยังคงปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั โดยไม่ค่อย
ได้ ใช้ บทบาทเชิงรุกในการค้ นหาความจริงในคดีแต่อย่างใด
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2542 เป็ นกฎหมายที่ได้
ให้ ความสําคัญกับระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ งในคดีมโนสาเร่ เป็ นอย่างมาก โดยการแก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครัง้ นีไ้ ด้ เปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายในการค้ นหา
นายชาร์ ล เลเวส์ก (Charles L’Evésque) ได้ ให้ ความเห็นไว้ ดงั นี ้ “2) Although
the law in force gives to the Court of trial the necessary powers to direct such trial
in so far as the taking evidence is concerned, the Siamese Courts in practice do not
seem inclined to avail themselves of such powers. But such practice is rather open to
criticisms and contrary to modern tendencies in matters of civil procedure. For these
reasons, it has been deemed advisable not only to maintain, but even to extend and
complete the provisions of the old law on the subject.”
15
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ความจริ งในคดีมโนสาเร่ จากระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ งที่ศาลมีบทบาทเชิงรับเป็ นหลัก
ซึง่ เป็ นบทบาทของศาลในระบบ Common Law ไปเป็ นระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ งที่ศาล
มีบทบาทเชิงรุ กเป็ นหลักอันเป็ นบทบาทของศาลในระบบ Civil Law โดยมีบทบัญญัติให้ ศาลมีอํานาจ
ซักถามและรวบรวมพยานหลักฐานได้ เอง คือ มาตรา 193 จัตวา กําหนดให้ ศาลมีอํานาจเรี ยกพยาน
หลักฐานมาสืบได้ เองตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็ น
พยานที่ค่คู วามฝ่ ายใดอ้ างหรื อที่ศาลเรี ยกมาเอง ให้ ศาลเป็ นผู้ซกั ถามพยานก่อน เสร็ จแล้ วจึงให้
ตัว ความหรื อ ทนายความซัก ถามเพิ่ ม เติม ได้ ศาลมี อํ า นาจซัก ถามพยานใดๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ คดี
แม้ จะไม่มีคคู่ วามฝ่ ายใดยกขึ ้นอ้ างก็ตาม และในบันทึกคําเบิกความของพยาน เมื่อศาลเห็นสมควรจะ
บันทึกข้ อความแต่โดยย่อก็ได้ แล้ วให้ พยานลงลายมือชื่อไว้ บทบัญญัติดงั กล่าวนี ้มีความมุ่งหมายที่จะ
เพิ่มบทบาทของศาลในการค้ นหาความจริ งในคดีมโนสาเร่ ซงึ่ เป็ นคดีแพ่งวิสามัญโดยเป็ นคดีเล็กน้ อย
หรื อคดีไม่มีข้อยุ่งยาก เพื่อสร้ างความเป็ นธรรมให้ แก่คู่ความ และบทบาทในการช่วยเหลือคู่ความ
ในการฟ้ องและต่ อ สู้ คดี ข องศาลยั ง มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ที่ จ ะลดบาทบาทของทนายความลง
โดยให้ ค่คู วามที่ไม่มีความรู้ ทางกฎหมายสามารถดําเนินคดีได้ ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีทนายความ
คอยให้ ความช่วยเหลือดังเช่นคดีแพ่งสามัญซึง่ จะเป็ นการประหยัดค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าทนายความ
และโจทก์ เองก็ประหยัดค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าขึ ้นศาลด้ วย โดยมาตรา 190 จัตวา กําหนดว่า
ในคดีมโนสาเร่ให้ โจทก์เสียค่าขึ ้นศาลตามตาราง 1 ท้ ายประมวลกฎหมายนี ้ แต่คา่ ขึ ้นศาลรวมกันแล้ ว
ไม่เกินหนึง่ พันบาท
จึ ง เห็ น ได้ ว่ า ในปั จ จุ บัน ระบบกฎหมายไทยกํ า หนดให้ ศาลมี บ ทบาทเชิ ง รั บ เป็ นหลัก
ในคดีแพ่งสามัญ และมีบทบาทเชิงรุกเป็ นหลักในคดีมโนสาเร่ แต่ปัญหาความสับสนในระบบกฎหมาย
ในการค้ นหาความจริงของไทยก็ยงั คงปรากฏอยู่
1.2 แนวปฏิบัตขิ องศาลในกระบวนพิจารณา
แนวปฏิบัติของศาลในกระบวนพิจารณาที่ไม่ สอดคล้ องกับระบบกฎหมายในการ
ค้ นหาความจริง
แม้ ว่าระบบกฎหมายไทยจะมีวิวฒ
ั นาการในเรื่ องบทบาทของศาลในการค้ นหาความจริ ง
ที่เปลี่ยนแปลงไปทังในคดี
้
แพ่งสามัญและคดีมโนสาเร่ แต่แนวปฏิบตั ิของศาล (Court Practices)
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาก็ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปตามระบบกฎหมายด้ วย ศาลยังคงมีบทบาท
เชิงรับเป็ นหลักทังในคดี
้
แพ่งสามัญและคดีมโนสาเร่ และแทบจะไม่เคยใช้ บทบาทเชิงรุ กเลยไม่ว่าจะใช้
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เป็ นหลักหรื อเป็ นรองหรื อเป็ นระบบเสริ มก็ตาม โดยศาลจะทําหน้ าที่เป็ นเพียงคนกลางอย่างเคร่ งครัด
ดัง เช่ น ศาลอั ง กฤษโดยไม่ เ ปลี่ ย นแปลงมาตัง้ แต่ ส มั ย การปฏิ รู ป ระบบกฎหมายและการศาล
ในรั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว ซึ่ง มี ค วามเชื่ อ มโยงกับ บทบาทสํ า คัญ ของ
เสด็ จ ในกรมหลวงราชบุรี ดิ เ รกฤทธิ์ เสนาบดี ก ระทรวงยุติ ธ รรม พระองค์ ที่ 3
นอกจากนัน้
ประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการตุลาการที่เริ่ มใช้ ครัง้ แรกตังแต่
้ ปี พ.ศ.2527 ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อแนวความคิดหรื อแนวปฏิบตั ิของศาลก็ได้ เน้ นยํ ้าถึงบทบาทเชิงรับเป็ นหลักในกระบวนพิจารณา
ของศาลโดยไม่ เ คยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเช่ น เดี ย วกัน
โดยให้ ศาลระมัด ระวัง มิ ใ ห้ คู่ ค วาม
เกิดความหวาดระแวงในความเป็ นกลางของตนได้ เมื่อจะใช้ บทบาทเชิงรุ ก ซึ่งประมวลจริ ยธรรม
ข้ าราชการตุลาการ ข้ อ 9 กําหนดว่า “ผู้พิพากษาพึงระลึกว่าการนําพยานหลักฐานเข้ าสืบ และ
การซั ก ถามพยานควรเป็ นหน้ าที่ ข องคู่ ค วามและทนายความของแต่ ล ะฝ่ ายที่ จ ะกระทํ า
ผู้ พิ พ า ก ษ า พึ ง เ รี ย ก พ ย า น ห ลั ก ฐ า น ห รื อ ซั ก ถ า ม พ ย า น ด้ ว ย ต น เ อ ง ก็ ต่ อ เ มื่ อ จํ า เ ป็ น
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมหรื อมีกฎหมายบัญญัติไว้ ให้ ศาลเป็ นผู้กระทําเอง” ซึง่ ได้ มีคําอธิบาย
ในข้ อนี ้ว่า “บทบัญญัติมาตรา 86 วรรคท้ าย มาตรา 116 (1) และมาตรา 119 แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งกับบทบัญญัติมาตรา 228 และมาตรา 235 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาได้ ใ ห้ อํ า นาจศาลอย่ า งกว้ า งขวางในอัน ที่ จ ะซัก ถามพยานหรื อ เรี ย กพยานหลัก ฐาน
มาสื บ เองได้ แต่ ทั ง้ นี ผ้ ้ ู พิ พ ากษาพึ ง ระลึ ก เสมอว่ า ตนทํ า หน้ าที่ เ ป็ นเพี ย งคนกลาง การที่ จ ะใช้
ดุลพินิจในการซักถามพยานก็ ดี เรี ยกพยานหลักฐานมาสืบเองก็ดี พึงกระทํ าเมื่อเห็นว่าจําเป็ น
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความยุ ติ ธ รรม หรื อ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว้ ให้ ศาลเป็ นผู้ กระทํ า เองเท่ า นั น้
และพึงกระทําด้ วยความระมัดระวังมิให้ คู่ความเกิดความหวาดระแวงในความเป็ นกลางของตนได้ ”
ประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการตุลาการ ข้ อ 9 นี ้ เป็ นความพยายามที่จะกําหนดให้ สอดรับกับแนวปฎิบตั ิ
ของศาลและบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 ก่อนที่จะมีการแก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2542 มาตรา 193 จัตวา
แต่ ก็ ไ ม่ ถึ ง กั บ ขั ด แย้ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากประมวลจริ ยธรรม
ข้ าราชการตุลาการ ข้ อ 9 มิได้ ห้ามศาลใช้ บทบาทเชิงรุ กเป็ นหลักเสียที เดียว แต่หากจําเป็ น
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมหรื อมีกฎหมายบัญญัติไว้ แล้ ว ศาลก็สามารถซักถามพยานหรื อ
เรี ย กพยานหลัก ฐานมาสื บ เองได้ อย่ า งไรก็ ดี
การบัญ ญัติ ใ นลัก ษณะนี น้ ับ ว่ า ไม่ส อดรั บ กับ
ระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ งของไทยที่ มี ก ารแบ่ ง แยกบทบาทของศาลในคดี แ พ่ ง
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สามัญและคดีมโนสาเร่ และอาจเป็ นการจํากัดการใช้ บทบาทเชิงรุ กเป็ นหลักของศาลในกระบวน
พิ จ ารณาได้ รวมทัง้ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจที่ ค าดเคลื่ อ นว่ า การใช้ บ ทบาทเชิ ง รุ ก ของศาลนัน้
จะเป็ นการวางตัวไม่เป็ นกลางได้ ซึ่งความจริ งแล้ วไม่ว่าศาลจะมีบทบาทเชิงรับหรื อเชิงรุ กก็จะต้ อง
วางตัว เป็ นกลางโดยไม่เ ข้ า ข้ า งคู่ความฝ่ ายหนึ่ง ฝ่ ายใดอยู่แ ล้ ว บทบาทของศาลไม่ว่ า เชิ ง รั บ หรื อ
เชิ ง รุ ก ต่า งก็ มี วัต ถุป ระสงค์ อ ย่า งเดี ย วกัน คือ การค้ น หาความจริ ง เพื่ อ สร้ างความเป็ นธรรมในคดี
เพียงแต่บทบาทใดจะเหมาะสมกับคดีประเภทใดตามที่ระบบกฎหมายในการค้ นหาความจริ งของไทย
ได้ ออกแบบไว้ เท่านัน้
ด้ วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ และกรอบการมีบทบาทของศาลตามประมวลจริ ยธรรม
ข้ าราชการตุลาการ แนวปฏิบตั ิของศาลจึงใช้ บทบาทเชิงรับเป็ นหลักโดยไม่คอ่ ยมีการใช้ บทบาทเชิงรุก
ในกระบวนพิ จ ารณาอัน เป็ นการไม่ส อดคล้ อ งกับ ระบบกฎหมายในการค้ น หาความจริ ง ของไทย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ในคดีแพ่งสามัญศาลจะต้ องมี
บทบาทเชิงรับเป็ นหลัก และในคดีมโนสาเร่ศาลจะต้ องมีบาทบาทเชิงรุกเป็ นหลักดังที่ได้ กล่าวแล้ ว
1.3 ลักษณะของระบบกระบวนพิจารณาความ
ระบบวิธีพจิ ารณาคดีแพ่ งที่มีหลากหลายประเภทเกินไปและอย่ ใู นเขตอํานาจศาล
ที่แตกต่ างกัน รวมทัง้ การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ ยวกับกระบวนพิจารณาโดยไม่ ได้ ใช้
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ งเป็ นแกนกลาง
การแบ่ ง แยกระบบวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ พ่ ง ออกเป็ นระบบวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ พ่ ง
ที่เป็ นคดีชํานัญพิเศษ ระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่งที่ เป็ นคดีพิเศษ และระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่ง
ที่เป็ นคดีผ้ บู ริ โภค ได้ ก่อให้ เกิดความยุง่ ยากซับซ้ อนขึ ้นในระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่ง เพราะการพิจารณา
พิพากษาคดีดังกล่าวไม่ได้ ใช้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเป็ นแกนกลางของระบบ
กระบวนยุติธรรมทางแพ่ง และการที่คดีแพ่งที่เป็ นคดีชํานัญพิเศษและคดีพิเศษนันอยู
้ ่ในเขตอํานาจ
ศาลที่แตกต่างกันยังได้ ก่อให้ เกิดความสับสนแก่ผ้ มู ีอรรถคดีด้วย แม้ จะมีการแก้ ไขปั ญหานี ้โดยในกรณี
ของศาลแรงงานกําหนดให้ อธิ บดีผ้ ูพิพากษาศาลแรงงานกลางเป็ นผู้วินิจฉัยว่าคดีอยู่ในอํานาจของ
ศาลแรงงานหรื อไม่ ส่วนศาลอื่นๆ บัญญัติให้ ประธานศาลฎีกาเป็ นผู้วินิจฉัยชี ้ขาดว่าคดีอยู่ในอํานาจ
ของศาลนันๆ
้ หรื อไม่ก็ตาม แต่ก็อาจต้ องรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ ชวั่ คราวเพื่อรอการวินิจฉัย
ชี ้ขาด สําหรับคดีผ้ บู ริ โภคนัน้ แม้ จะอยู่ในอํานาจของศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทัว่ ไป
แต่ ก็ อ าจต้ อ งมี ก ารวิ นิ จ ฉั ย ว่ า คดี นั น้ เป็ นคดี ผ้ ูบ ริ โ ภคหรื อ ไม่ ซึ่ ง กฎหมายได้ แ ก้ ปั ญ หาดัง กล่ า ว
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โดยกํ า หนดให้ ป ระธานศาลอุท ธรณ์ เ ป็ นผู้วิ นิ จ ฉัย กระบวนที่ ต้ อ งวิ นิ จ ฉัย ว่ า เป็ นคดี ชํ า นัญ พิ เ ศษ
คดีพิเศษ และคดีผ้ ูบริ โภคหรื อไม่นีน้ อกจากจะก่อให้ เกิดความยุ่งยากซับซ้ อนแล้ วคู่ความยังต้ อง
เสียเวลาในกระบวนการเหล่านี ด้ ้ วย รวมทัง้ ยังมีการเสนอให้ มีวิธีพิจารณาคดีพาณิ ชย์ 16 และ
วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้ อม 17 แยกต่างหากจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทัง้ นี ้
ในระหว่ า งพิ จ ารณาดํ า เนิ น การตราพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี สิ่ ง แวดล้ อมปรากฏว่ า
ได้ มีคําแนะนําของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดําเนินคดีสิ่งแวดล้ อม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2554
โดยอาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา 5
แห่ ง พระธรรมนูญ ศาลยุติ ธ รรมซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธ รรม
(ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2551 และ
ประกาศคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม
เรื่ อ งการจัดตัง้ แผนกคดีสิ่ง แวดล้ อมในศาลแพ่ง
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2554 อีกด้ วย
ดังนัน้ การที่ระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่งมีหลากหลายประเภทเกินไปและอยู่ในเขตอํานาจ
ศาลที่ แ ตกต่ า งกัน รวมทัง้ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ กระบวนพิ จ ารณาโดยไม่ ไ ด้ ใ ช้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็ นแกนกลางได้ ทําให้ ระบบกระบวนพิจารณาความแพ่ง
ของไทยยังคงมีความยุง่ ยากซับซ้ อน และมีแนวโน้ มว่าจะมีความยุง่ ยากซับซ้ อนเพิ่มมากขึ ้นเป็ นลําดับ
2. ปั ญหามิตดิ ้ านการเป็ นกระบวนพิจารณาที่ใช้ ระยะเวลาอย่ างเหมาะสม
2.1 ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
2.1.1 ความล่ าช้ าในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ เี กิดจากระบบการอุทธรณ์ ฎีกา
ธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร และคณะ, “การจัดตังศาลพาณิ
้
ชย์และวิธีพิจารณา
คดีพาณิชย์,” (รายงานการศึกษาวิจยั , 2549), ตุลย์ เมฆยงค์ และคณะ, “แนวทางในการพัฒนาระบบ
กฎหมายพาณิชย์และวิธีพิจารณาคดีพาณิชย์,” (รายงานการศึกษาวิจยั , 2549). และดู สถาบันวิจยั
และให้ คํ า ปรึ ก ษาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ , “การแยกคดี พ าณิ ช ย์ อ อกจากคดี แ พ่ ง ,”
(โครงการวิจยั , 2550).
17
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สํานักงานศาลยุติธรรม, โครงการผลักดันนโยบาย
สาธารณะเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้ านสิ่งแวดล้ อม, (กรุ งเทพมหานคร:
สํานักงานศาลยุตธิ รรม, 2550) น.97-104.
16
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เดิมระบบการอุทธรณ์ ฎีกาของศาลยุติธรรมไทยเป็ นระบบสิทธิ 18 กล่าวคือ คู่ความมีสิทธิ
ที่จะอุทธรณ์ ฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลได้ เสมอหากเข้ าหลักเกณฑ์ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ทํ าให้ คดีที่เสร็ จการพิจารณาพิพากษาจากศาลชัน้ ต้ นต่างหลั่งไหลขึน้ สู่ศาลอุทธรณ์ และศาลฏีก า
เป็ นจํ า นวนมาก แม้ มี ค วามพยายามที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาความล่า ช้ า ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
ของศาลที่เกิดจากระบบการอุทธรณ์ ฎีกาในลักษณะของการทํางานวิจัย เช่น รายงานการวิจัยเรื่ อง
การใช้ สิ ท ธิ ฎี ก า 19 และรายงานการวิ จัย เรื่ อ งการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
ของศาลอุท ธรณ์ 20 แต่ ก ารแก้ ไขปั ญ หาโดยการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งยัง มิ ไ ด้ มี ก าร
ดําเนินการ ต่อมา พระราชบัญญัติจดั ตังศาลล้
้
มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2547 มาตรา 26 วรรค 5 บัญญัติว่า “คดีที่ไม่ต้องห้ ามอุทธรณ์ตามมาตรา 24 แต่ศาลฎีกาเห็นว่า
ข้ อที่อุทธรณ์ นัน้ ไม่สมควรได้ รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดโดยระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาจะยกอุทธรณ์ดงั กล่าวเสียก็ได้ ” และได้ มีระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่า
ด้ วยการขออนุญาตอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกาในคดีล้มละลาย พ.ศ.2547 จึงเป็ นการบัญญัติหลักเกณฑ์เรื่ อง
การอนุญ าตให้ อุท ธรณ์ โ ดยศาลฎี ก าในคดี ล้ม ละลายซึ่ง เป็ นคดีชํ า นัญพิ เ ศษเป็ นครั ง้ แรก จากนัน้
เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2550 มาตรา 219 วรรคสอง
คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อพิจาณาแก้ ไขปรับปรุ ง
ระบบอุท ธรณ์ ฎี ก าและการบริ ห ารศาลยุติ ธ รรม และคณะอนุก รรมการมี ข้ อ เสนอให้ ทํ า การแก้ ไ ข
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งแต่ก ารประชุม ยัง ไม่ ทัน แล้ ว เสร็ จ ก็ ต้ อ งมี อัน ล้ ม เลิก ไป
ในปี พ.ศ.2551
มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 และ
ระเบียบที่ ประชุมใหญ่ ศาลฎี กาว่า ด้ วยการไม่รับคดีซึ่งข้ อกฎหมายและข้ อเท็ จจริ ง จะไม่เป็ นสาระ
อันควรแก่การพิจารณาไว้ พิจารณาพิพากษา พ.ศ.2551 ระบบการอุทธรณ์ฎีกาของศาลยุติธรรมไทย

โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 4 ข้ อ 1.3.1 ประกอบด้ วย.
19
สํานักงานส่งเสริ มงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม, “การใช้ สิทธิ ฎีกา” (รายงาน
การวิจยั , 2534).
20
นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล และจิรัชย์ สุขะเกต, “การเพิ่มประสิทธิ ภาพการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์” (รายงานการวิจยั , 2548).
18
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จึงเปลี่ยนเป็ นระบบอนุญาตให้ อทุ ธรณ์ฎีกา 21 โดยการจะอุทธรณ์ฎีกาต่อศาลฎีกาได้ นนจะต้
ั้
องได้ รับ
อนุญ าตจากศาลฎี ก า แต่ก็ ยัง ไม่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง
ลัก ษณะอุท ธรณ์ แ ละฎี ก าโดยบัญ ญัติ ห ลัก เกณฑ์ เ รื่ อ งการอนุญ าตให้ อุท ธรณ์ ฎี ก าโดยศาลฎี ก า
ให้ เป็ นระบบเดียวกันทัง้ คดีแพ่งทั่วไปและคดีแพ่งที่เป็ นคดีชํานัญพิเศษ นอกจากนัน้ ยังไม่ได้ มีการ
ปรับปรุงโครงสร้ างของศาลอุทธรณ์เพื่อรองรับการอุทธรณ์คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลชํานัญพิเศษ
และศาลพิ เ ศษต่ อ ศาลฎี ก าซึ่ง อาจจะทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาที่ ค ดี ข องศาลชํ า นัญ พิ เ ศษและศาลพิ เ ศษ
ได้ รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลชันต้
้ นเพียงศาลเดียวได้ หากศาลฎีกาพิจารณาแล้ วไม่อนุญาต
ให้ อทุ ธรณ์ตอ่ ศาลฎีกา
2.1.2 ความล่ าช้ าในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ เี กิดจากคดีค่ ังค้ างในศาลสงู
คดีคงั่ ค้ างในศาลสูงเป็ นปั ญหาสําคัญที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ อดีตและได้ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น
ในปั จจุบนั จนเรี ยกได้ ว่าเป็ นวิกฤตการณ์ของระบบศาลยุติธรรม โดยมีสถิติคดีค้างพิจารณาเพิ่มขึ ้น
โดยต่อเนื่องในศาลยุตธิ รรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาลสูง ตัวอย่างเช่น
-ปี พ.ศ.2548 ศาลฎีกามีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็ นคดีแพ่ง 8,578 คดี (คดีอาญา
11,956 คดี) ศาลอุทธรณ์มีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการเป็ นคดีแพ่ง 22,020 คดี (คดีอาญา 32,096 คดี)
และศาลชันต้
้ นมีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการเป็ นคดีแพ่ง 106,795 คดี (คดีอาญา 65,652 คดี)
ถ้ าเปรี ยบเทียบปริมาณคดีที่ขึ ้นสูก่ ารพิจารณาและผลการดําเนินคดีที่สามารถดําเนินการเสร็ จไปพบว่า
ศาลฎีกาสามารถดําเนินคดีเสร็ จไปได้ ปริ มาณร้ อยละ 30.05 ศาลอุทธรณ์ปริ มาณร้ อยละ 43.11 และ
ศาลชันต้
้ นปริ มาณร้ อยละ 82.89 22
-ปี พ.ศ.2549 ศาลฎีกามีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็ นคดีแพ่ง 10,911 คดี (คดีอาญา
13,478 คดี ) ศาลอุทธรณ์มีคดีที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการเป็ นคดีแพ่ง 22,248 คดี (คดีอาญา 32,874 คดี)
และศาลชันต้
้ นมีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการเป็ นคดีแพ่ง 113,094 คดี (คดีอาญา 67,174 คดี)
ถ้ าเปรี ยบเทียบปริ มาณคดีที่ขึ ้นสูก่ ารพิจารณาและผลการดําเนินคดีที่สามารถดําเนินการเสร็ จไปพบว่า
ศาลฎีกาสามารถดําเนินคดีเสร็ จไปได้ ปริ มาณร้ อยละ 28.11 ศาลอุทธรณ์ปริ มาณร้ อยละ 43.39 และ
ศาลชันต้
้ นปริมาณร้ อยละ 83.08 23
โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 4 ข้ อ 1.3.2 ประกอบด้ วย.
22
สํานักงานศาลยุตธิ รรม, รายงานสถิตคิ ดีศาลทัว่ ราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ.2548.
23
สํานักงานศาลยุตธิ รรม, รายงานสถิตคิ ดีศาลทัว่ ราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ.2549.
21
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-ปี พ.ศ.2550 ศาลฎีกามีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็ นคดีแพ่ง 12,734 คดี (คดีอาญา
15,690 คดี) ศาลอุทธรณ์มีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการเป็ นคดีแพ่ง 22,548 คดี (คดีอาญา 35,635 คดี)
และศาลชันต้
้ นมีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการเป็ นคดีแพ่ง 129,708 คดี (คดีอาญา 63,969 คดี)
ถ้ าเปรี ยบเทียบปริ มาณคดีที่ขึ ้นสูก่ ารพิจารณาและผลการดําเนินคดีที่สามารถดําเนินการเสร็ จไปพบว่า
ศาลฎีกาสามารถดําเนินคดีเสร็ จไปได้ ปริ มาณร้ อยละ 27.38 ศาลอุทธรณ์ปริ มาณร้ อยละ 43.27 และ
ศาลชันต้
้ นปริมาณร้ อยละ 83.62 24
-ปี พ.ศ.2551 ศาลฎีกามีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็ นคดีแพ่ง 12,760 คดี (คดีอาญา
16,536 คดี) ศาลอุทธรณ์มีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการเป็ นคดีแพ่ง 21,830 คดี (คดีอาญา 34,970 คดี)
และศาลชันต้
้ นมีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการเป็ นคดีแพ่ง 114,159 คดี (คดีอาญา 62,037 คดี)
ถ้ าเปรี ยบเทียบปริ มาณคดีที่ขึ ้นสูก่ ารพิจารณาและผลการดําเนินคดีที่สามารถดําเนินการเสร็ จไปพบว่า
ศาลฎีกาสามารถดําเนินคดีเสร็ จไปได้ ปริ มาณร้ อยละ 34.22 ศาลอุทธรณ์ปริ มาณร้ อยละ 47.26 และ
ศาลชันต้
้ นปริ มาณร้ อยละ 85.98 25
-ปี พ.ศ.2552 ศาลฎีกามีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็ นคดีแพ่ง 14,931 คดี (คดีอาญา
19,124 คดี) ศาลอุทธรณ์มีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการเป็ นคดีแพ่ง 18,547 คดี (คดีอาญา 22,006 คดี)
และศาลชันต้
้ นมีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการเป็ นคดีแพ่ง 117,937 คดี (คดีอาญา 60,823 คดี)
ถ้ าเปรี ยบเทียบปริ มาณคดีที่ขึ ้นสูก่ ารพิจารณาและผลการดําเนินคดีที่สามารถดําเนินการเสร็ จไปพบว่า
ศาลฎีกาสามารถดําเนินคดีเสร็ จไปได้ ปริ มาณร้ อยละ 22.63 ศาลอุทธรณ์ปริ มาณร้ อยละ 55.59 และ
ศาลชันต้
้ นปริ มาณร้ อยละ 85.65 26
-ปี พ.ศ.2553 ศาลฎีกามีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็ นคดีแพ่ง 14,681 คดี (คดีอาญา
19,074 คดี) ศาลอุทธรณ์มีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการเป็ นคดีแพ่ง 12,464 คดี (คดีอาญา 20,100 คดี)
และศาลชันต้
้ นมีคดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการเป็ นคดีแพ่ง 94,438 คดี (คดีอาญา 56,547 คดี)
ถ้ าเปรี ยบเทียบปริ มาณคดีที่ขึ ้นสูก่ ารพิจารณาและผลการดําเนินคดีที่สามารถดําเนินการเสร็ จไปพบว่า

สํานักงานศาลยุตธิ รรม, รายงานสถิตคิ ดีศาลทัว่ ราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ.2550.
25
สํานักงานศาลยุตธิ รรม, รายงานสถิตคิ ดีศาลทัว่ ราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ.2551.
26
สํานักงานศาลยุตธิ รรม, รายงานสถิตคิ ดีศาลทัว่ ราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ.2552.
24
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ศาลฎีกาสามารถดําเนินคดีเสร็ จไปได้ ปริ มาณร้ อยละ 32.24 ศาลอุทธรณ์ปริ มาณร้ อยละ 65.53 และ
ศาลชันต้
้ นปริ มาณร้ อยละ 87.27 27
ในกรณีของศาลชันต้
้ น เดิมก็มีปัญหาคดีคงั่ ค้ างในศาลเช่นเดียวกัน แต่จากการปรับระบบ
การนัง่ พิจารณาคดีโดยมีผ้ พู ิพากษาครบองค์คณะและนัง่ พิจารณาคดีอย่างต่อเนื่องภายหลังการบังคับ
ใช้ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยมี คํ า แนะนํ า ของประธานศาลฎี ก าเกี่ ย วกับ
การนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะ พ.ศ.2544 และระเบียบราชการฝ่ ายตุลาการว่าด้ วย
แนวปฏิบตั ิในการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง พ.ศ.2545 แล้ ว ปริ มาณคดีคงั่ ค้ าง
ในศาลชันต้
้ นได้ ลดลง โดยปี พ.ศ.2545 ลดลงประมาณร้ อยละ 18 ปี 2546 ลดลงประมาณร้ อยละ 35
และปี พ.ศ.2547 ลดลงประมาณร้ อยละ 55 28 และยัง คมี แ นวโน้ มลดลงอย่ า งคงที่ ใ นระหว่ า ง
ปี พ.ศ.2548-2553 โดยที่สามารถดําเนินคดีเสร็ จไปได้ ในอัตราเฉลี่ยสูงถึงร้ อยละ 84.74 ของคดีที่ขึ ้นสู่
ศาลชันต้
้ น ในปั จจุบนั ปั ญหาคดีคงั่ ค้ างในศาลชันต้
้ นจึงคลี่คลายไปได้ แม้ จะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ
และมีผ้ ทู ี่ไม่เห็นด้ วยกับการนําระบบการนัง่ พิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องมาใช้ ก็ตาม 29
แต่ในกรณีของศาลสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลฎีกายังไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาคดีคงั่ ค้ าง
ในศาลได้ โดยปริ มาณคดีแพ่งที่คงั่ ค้ างในศาลฎีกามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ในระหว่าง
ปี พ.ศ.2548-2553 มีปริ มาณคดีเพิ่มขึ ้นจาก 8,578 คดี เป็ น 14,681 คดี โดยศาลฎีกาสามารถดําเนิน
คดีเสร็ จไปได้ โดยเฉลี่ยเพียงร้ อยละ 29.10 ของคดีที่ขึ ้นสูศ่ าลฎีกา ส่วนศาลอุทธรณ์มีปริ มาณคดีแพ่ง
ที่คงั่ ค้ างลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว จาก 22,020 คดี เป็ น 12,464 คดี โดยสามารถดําเนินคดีเสร็ จไป
ได้ โดยเฉลี่ยร้ อยละ 49.69 ของคดีที่ขึ ้นสูศ่ าอุทธรณ์ จึงเห็นได้ ว่าในปั จจุบนั ยังคงมีปริ มาณคดีที่คงั่ ค้ าง
ในศาลสูงจํานวนมาก โดยศาลฎีกาจะประสบปั ญหาคดีคงั่ ค้ างมากกว่าศาลอุทธรณ์ แต่ทงั ้ 2 ศาล
สามารถดําเนินคดีเสร็ จไปได้ ในอัตราเฉลี่ยไม่ถึงร้ อยละ 50 ของคดีที่ขึ ้นสู่ศาล ซึ่งศาลยุติธรรม
ได้ พยายามแก้ ไขปั ญหาคดีคงั่ ค้ างในศาลสูงด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น
สํานักงานศาลยุตธิ รรม, รายงานสถิตคิ ดีศาลทัว่ ราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ.2553.
28
สํานักงานศาลยุตธิ รรม, รายงานผลการดําเนินงานของศาลยุตธิ รรมในการปรับเข้ าสู่
ระบบการนัง่ พิจารณาคดีครบองค์และต่อเนื่องตามบทบัญญัตริ ัฐธรรมนูญ , 2546 และ 2547.
29
กมลชัย รัตนสกาววงศ์ และคณะ, “การนัง่ พิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะ”
(รายงานการวิจยั , 2548).
27

325

-แผนยุทธศาสตร์ ศาลยุตธิ รรม พ.ศ.2549-2552 30 ประกอบด้ วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1
การรั ก ษาความเข้ ม แข่ง และมุ่ง สู่ค วามเป็ นเลิ ศ ในการอํ า นวย
ความยุตธิ รรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพระบบสนับสนุนการอํานวยความยุตธิ รรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การประสานความร่ วมมือกับยุทธศาสตร์ ชาติด้านข้ อพิพาทในเชิง
เศรษฐกิจภายใต้ บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสนับสนุนและพัฒนาความร่ วมมือด้ านการยุติธรรม ทัง้ ในและ
ระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การให้ บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
โดยในยุทธศาสตร์ ที่ 1 มีแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ หลายประการ เช่น
ปฏิรูประบบการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลสูง โดยมุ่งเน้ นการปรั บวิธีการยกร่ างคําพิพากษา
การนําระบบผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลสูงและนิติกรผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้ช่วยในการทํางานของผู้พิพากษา
ศาลสูง การจําแนกแผนกคดีที่สอดคล้ องกับสถานการณ์ความซับซ้ อนทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้
มี ผ้ ูพิ พ ากษาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นเป็ นผู้พิ จ ารณาคดี อัน จะทํ า ให้ คํ า พิ พ ากษาศาลสูง
เป็ นที่ยอมรับของสังคม พัฒนาแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ
เช่น การสร้ างโอกาสให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงความยุติธรรมได้ โดยสะดวก รวดเร็ ว และประหยัด
นํ า วิ ธี ก ารระงั บ ข้ อพิ พ าททางเลื อ กอื่ น นอกจากการพิ จ ารณาคดี ม าใช้ เพื่ อ เป็ นทางเลื อ ก
ในการยุติความขัดแย้ งก่อนที่จะเป็ นคดีความเข้ าสู่ศาลและยุติคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ให้ ครบทุกศาลและสร้ างความเข้ มแข็งด้ วยการนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ พฒ
ั นา
ระบบอนุญ าโตตุล าการให้ เ ข้ ม แข็ ง และสนับ สนุน ให้ มี ก ารใช้ แ พร่ ห ลายมากขึ น้ โดยพัฒ นาระบบ
ให้ มีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ และมุ่งนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ ในระบบงานศาลยุตธิ รรมเพื่อการบริหารและดําเนินการให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้ อง และ
ประหยัดค่าใช้ จ่าย เป็ นต้ น

คําสัง่ คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม ที่ 22/2548 เรื่ องให้ ใช้ แผนยุทธศาสตร์
ศาลยุตธิ รรม พ.ศ.2549-2552 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2548.
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-แผนปฏิบตั ิการศาลยุติธรรม พ.ศ.2551-2552 31 มีแนวคิดโครงการ (Project Idea)
ตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 เพื่อมุ่งเน้ นการลดปริ มาณคดีคงั่ ค้ างในศาลสูง โดยแบ่งแนวทางดําเนินการตาม
แผนพัฒนา 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านกฎหมายและระบบงานศาล ด้ านบริ หารจัดการ ด้ านบุคลากร ด้ านวิจยั
และประเมินผล ด้ านเทคโนโลยี และด้ านการก่อสร้ าง โดยแผนพัฒนาด้ านกฎหมายและระบบงานศาล
มีโครงการต่างๆ เช่น โครงการด้ านการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดี 2 โครงการ คือ โครงการ
เพิ่มขีดสมรรถนะในการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลฎีกา ซึ่งมีตวั ชี ้วัดให้ ศาลฎีกา
พิจารณาพิพากษาคดีในแต่ละประเภทแล้ วเสร็ จในสัดส่วนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ในปี พ.ศ.2551 และ
ในสัดส่วนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 60 ในปี พ.ศ.2552 ของคดีที่ขึ ้นสู่ศาลฎีกา และโครงการพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการคดีศาลชันอุ
้ ทธรณ์ อันมีตวั ชี ้วัดให้ ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีปริ มาณคดีที่ค้าง
ในปี พ.ศ.2551 ลดลงอย่างน้ อยร้ อยละ 10 และมีปริ มาณคดีที่ค้างในปี พ.ศ.2552 ลดลงอย่างน้ อย
ร้ อยละ 10 และแผนพัฒนาด้ านบุคลากร มีโครงการต่างๆ เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หาร
จัดการคดีเพื่อลดปริ มาณคดีที่ค้างพิจารณา โดยมีตวั ชี ้วัดให้ ปริ มาณคดีค้างพิจารณาในภาพรวมของ
ศาลสูงในปี พ.ศ.2551 ลดลงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 เป็ นต้ น
-แผนยุทธศาสตร์ ศาลยุตธิ รรม พ.ศ.2553-2556 32 ประกอบด้ วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 รักษาความเข้ มแข่งและมุ่งสูค่ วามเป็ นเลิศในการอํานวยความยุติธรรม
และการคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพ ด้ วยความเสมอภาคเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาการอํานวยความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพในระบบ
ศาลชํานัญพิเศษ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาความร่ วมมือด้ านวิชาการ การศาล และการยุติธรรมทังในและ
้
ระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาศักยภาพการอํานวยความสะดวก และการให้ บริ การแก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการศาล และบริ การชุมชนแห่งการเรี ยนรู้เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 เพิ่มศักยภาพระบบการสนับสนุนการอํานวยความยุตธิ รรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม, แผนปฏิบตั กิ ารศาลยุตธิ รรม พ.ศ.2551-2552.
32
คําสัง่ คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม ที่ 13/2552 เรื่ องให้ ใช้ แผนยุทธศาสตร์
ศาลยุตธิ รรม พ.ศ.2553-2556 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2552.
31
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6 เพิ่มศักยภาพระบบการบริหารงานบุคคล
โดยในยุทธศาสตร์ ที่ 1 มีกลยุทธ์ ต่างๆ เช่น กลยุทธ์ ในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ในกระบวนการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี แ ต่ ล ะประเภททั ง้ คดี แ พ่ ง คดี อ าญา คดี ผ้ ู บริ โ ภค และ
คดีสิ่งแวดล้ อมในทุกชันศาลเพื
้
่ออํานวยความยุติธรรมแก่สงั คม ซึ่งมีผลลัพธ์ ในการที่ค่คู วามยอมรับ
การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี แ ต่ ล ะประเภททัง้ คดี แ พ่ ง คดี อ าญา คดี ผ้ ูบ ริ โ ภคและคดี สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในทุกชันศาลที
้
่ดําเนินไปอย่างรวดเร็ วถูกต้ องตามบทบัญญัติของกฎหมายด้ วยความเป็ นธรรมและ
เสมอภาคและมี ผ ลผลิ ต โดยให้ ค ดีแ ต่ล ะประเภทดัง กล่า วที่ เ ข้ า สู่ก ารพิจ ารณาคดีใ นแต่ล ะชัน้ ศาล
แล้ วเสร็จตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กําหนดซึง่ มีตวั ชี ้วัด เช่น ศาลฎีกามีปริ มาณคดีแล้ วเสร็ จไม่ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 30 เมื่อเทียบกับคดีที่ขึ ้นสูศ่ าลฎีกาทังหมดในแต่
้
ละปี และศาลอุทธรณ์มีปริ มาณคดีแล้ วเสร็ จ
ภายใน 6 เดือนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 เมื่อเทียบกับคดีแล้ วเสร็ จในแต่ละปี มีปริ มาณคดีที่มีระยะเวลา
ค้ างพิจารณาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกินร้ อยละ 45 เมื่อเทียบกับคดีค้างทังหมดในแต่
้
ละปี และ
มีปริ มาณคดีที่มีระยะเวลาค้ างพิจารณาเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกินร้ อยละ 30 เมื่อเทียบกับคดีค้าง
ทังหมดในแต่
้
ละปี และกลยุทธ์ ในการส่งเสริ มการนําระบบการระงับข้ อพิพาททางเลือกมาใช้ เพื่อช่วย
ลดและแบ่ ง เบาภาระคดี ข องศาล ซึ่ง มี ผ ลลัพ ธ์ ใ นการที่ ค ดี ที่ เ ข้ า สู่ก ระบวนการพิ จ ารณาคดี ข อง
ทุกชันศาลลดลงจากผลของการระงั
้
บข้ อพิพาททางเลือก และมีผลผลิตโดยให้ ระบบไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท
ได้ มีการนํ าไปใช้ ในทุกชัน้ ศาลซึ่งมีตัวชี ว้ ัด เช่น ศาลฎีกาและศาลชัน้ อุทธรณ์ ไม่ตํ่ากว่า 5 ศาล
นําระบบไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทไปใช้ ภายในปี งบประมาณ พ.ศ.2556 เป็ นต้ น
-แผนปฏิบตั ิการ 4 ปี สํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553-255633 โดยมีแผนงานและ
โครงการที่สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ศาลยุตธิ รรม พ.ศ.2553-2556 ดังกล่าว
-นโนบายประธานศาลฎีกา 1 ตุลาคม พ.ศ.2552-30 กันยายน พ.ศ.2554
นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา ได้ มีนโนบายดังต่อไปนี ้ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการอํานวยความยุติธรรมให้ แก่ประชาชนและสังคม ด้ วยความถูกต้ อง รวดเร็ ว เป็ นธรรม และทัว่ ถึง
พัฒ นาศัก ยภาพของผู้พิ พ ากษาในสหวิ ท ยาการเพื่ อ การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ที่ ถูก ต้ อ ง รวดเร็ ว
เป็ นธรรม ตลอดจนพัฒ นาศัก ยภาพของข้ าราชการศาลยุ ติ ธ รรมเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สร้ างความปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมด้ วยการเคารพสิทธิของปั จเจกชน สร้ างสันติสขุ ในพื ้นที่
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สํานักงานศาลยุตธิ รรม, แผนปฏิบตั กิ าร 4 ปี สํานักงานศาลยุตธิ รรม พ.ศ.2553-2556.
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ภาคใต้ ด้วยการส่งเสริ มการเคารพในวัฒนธรรม ศาสนา และกฎหมาย รักษามาตรฐานทางจริ ยธรรม
และความเป็ นกลางของผู้พิ พ ากษาเพื่ อ เป็ นที่ พึ่ง ของสัง คม สนัน สนุน การใช้ เ ทคโนโลยี ส มัย ใหม่
เพื่ อ การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี แ ละสนัน สนุ น การบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรม และส่ ง เสริ ม การทํ า งาน
ด้ วยจิตสํานึกของผู้ให้ บริ การ โดยนโนบายด้ านการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการอํานวยความยุติธรรม
ให้ แก่ประชาชนและสังคม ด้ วยความถูกต้ อง รวดเร็ ว เป็ นธรรม และทั่วถึง นโยบายดังกล่าวนี ้
ได้ ก ล่า วถึง การแก้ ไขปั ญ หาคดี คั่ง ค้ า งในศาลสูง โดยการปรั บปรุ ง ระบบการทํ า งานยกบทบาทของ
ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูงในการกลัน่ กรองสํานวน ยกร่าง และตรวจร่ างคําพิพากษา ปรับปรุงรู ปแบบ
คําพิพากษาใหม่ รวมทัง้ สร้ างระบบให้ มีผ้ ูช่วยประจํ าตัวผู้พิพากษาในศาลสูง และการพัฒนา
ระบบและกระบวนการระงับข้ อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยให้ มีความต่อเนื่อง เป็ นต้ น
อย่า งไรก็ ดี แม้ จ ะมี ค วามพยายามที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี ก ารดัง กล่า วข้ า งต้ น แล้ ว
แต่ปรากฏว่าปริ มาณคดีที่คงั่ ค้ างในศาลสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลฎีกายังคงเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ การแก้ ไขปั ญหาคดีคงั่ ค้ างในศาลสูงของประเทศไทยตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั จึงยังไม่ประสบ
ผลสําเร็ จเท่าที่ควรเมื่อเปรี ยบเทียบกับหลายประเทศที่สามารถแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ อย่างเป็ นระบบ
โดยอยูบ่ นหลักการของมิตดิ ้ านการเป็ นกระบวนพิจารณาที่ใช้ ระยะเวลาอย่างเหมาะสม
2.2 ระยะเวลาในการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
2.2.1 ความล่ าช้ าในการบังคับคดีท่ เี กิดจากการใช้ และการตีความกฎหมาย
การขาดความรู้ ความเข้ า ใจระบบกฎหมายการบัง คับ คดี อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ของศาลและ
เจ้ าพนั ก งานบั ง คั บ คดี เ มื่ อ บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การบั ง คั บ คดี บ างกรณี ใ ห้ อํ า นาจศาลและ
เจ้ าพนักงานบังคับคดีมากเกินไปทําให้ เกิดการตีความกฎหมายที่ไม่เป็ นธรรมและก่อให้ ความล่าช้ า
ขึ ้นได้ เช่น
-การใช้ กฎหมายวิธีสบัญญัติก่อให้ เกิดปั ญหาในกฎหมายสารบัญญัติ จะต้ องคํานึงเสมอ
ว่ากฎหมายวิธีสบัญญัตินัน้ เป็ นกฎหมายที่บญ
ั ญัติถึงวิธีการต่างๆ ในอันที่บุคคลทัง้ หลายจะพึงไป
ปฏิบตั ิในทางศาลเพื่อให้ ตนได้ รับความรับรอง คุ้มครอง และบังคับตามสิทธิหน้ าที่ซงึ่ มีอยู่ในกฎหมาย
สารบัญญัติ ซึง่ อาจกล่าวได้ ว่าเมื่อเกิดความจําเป็ นจะต้ องรักษาสิทธิอนั เกิดจากการโต้ แย้ งสิทธิหน้ าที่
กันก็ดี ที่กําหนดให้ ศาลเป็ นผู้กําหนดสิทธิ จึงต้ องใช้ สิทธิ ทางศาลก็ดี จะต้ องปฏิบตั ิกันอย่างไรจึงจะ
ได้ สมดังสิทธิ ที่มีอยู่โดยใช้ ศาลเป็ นเครื่ องมือ การจะปฏิบตั ิให้ เป็ นผลเช่นนัน้ ได้ ก็โดยอาศัยกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งซึง่ เป็ นกฎหมายวิธีสบัญญัติ จึงต้ องคํานึงถึงเสมอว่าการใช้ กฏหมายวิธีสบัญญัติ
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ไม่ใช่ ก ารใช้ เ พื่ อ กํ า หนดสิ ท ธิ ห น้ า ที่ แ ต่ต้ อ งดูว่ า มี สิ ท ธิ ห น้ า ที่ นัน้ ตามกฎหมายสารบัญญัติอ ย่า งไร
ก็ต้องนํากฎหมายวิธีสบัญญัติไปใช้ ปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ ของกฎหมายสารบัญญัติด้วย
เช่น 34
คําพิพากษาฎีกาที่ 26/2537 ที่ดินที่โจทก์นํายึดเป็ นของผู้ร้อง ไม่ใช่ของจําเลยซึ่งเป็ น
ลูกหนี ้ตามคําพิพากษา การบังคับคดีรายนี ้จึงฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ลักษณะ 2 ว่าด้ วยการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ผู้ร้องในฐานะผู้มีส่วนได้ เสีย
ซึ่ง ต้ อ งเสี ย หายในการบัง คับคดี นัน้ ย่อ มมี สิท ธิ ยื่ น คํา ร้ องขอให้ ศาลมี คํ า สั่ง ยกเลิก กระบวนวิ ธี ก าร
บัง คับ คดี นัน้ ได้ ก่ อ นการบัง คับ คดี ได้ สํ า เร็ จ ลงแต่ต้ อ งไม่ช้ า กว่า แปดวัน นับ แต่ท ราบการฝ่ าฝื นนัน้
ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง เมื่อการบังคับคดียงั ไม่เสร็ จสิ ้นลง
เพราะโจทก์ซงึ่ เป็ นเจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษายังไม่ได้ รับเงินที่ได้ จากการขายทอดตลาดไป ผู้ร้องเพิ่งทราบ
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2531 โดยการไปตรวจดูหลักฐาน ณ สํานักงานที่ดิน ผู้ร้องยื่นคําร้ องเมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2531 จึงเป็ นการยื่นภายในเวลาที่กําหนดไว้
เมื่อการขายทอดตลาดเป็ นการบังคับคดีที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ซึง่ ศาลจะต้ องสัง่ เพิกถอนเสีย
ตามประมวลกฏหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ง มาตรา 296
วรรคสอง
และย่อมส่ง ผลให้
การขายทอดตลาดสิ ้นผลไป ฉะนัน้ แม้ ผ้ ซู ื ้อทรัพย์จะได้ ซื ้อที่ดินโดยสุจริ ตในการขายทอดตลาดก็ตาม
แต่ เ มื่ อ การขายทอดตลาดได้ ถู ก เพิ ก ถอนไป ผู้ ซื อ้ ทรั พ ย์ ก็ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ความคุ้ มครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330
จากคําพิพากษาฎีกาดังกล่าวข้ างต้ น มีปัญหาที่ควรพิจารณาคือ การแปลกฎหมาย
ในคํ า พิ พ ากษาฎี ก าดัง กล่ า วจะขัด กับ หลัก กฎหมายสารบัญ ญั ติ ห รื อ ไม่ หรื อ ขัด กั บ บทบัญ ญั ติ
ในประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งเองหรื อไม่ กล่าวคือ การร้ องขัดทรั พ ย์ นัน้ มาตรา 288
ให้ ยื่ น คํ า ร้ องเสี ย ก่ อ นเอาทรพัย์ สิ น ออกขายทอดตลาด เพราะถ้ า ขายไปแล้ ว โดยชอบกรรมสิ ท ธิ์
ในทรั พ ย์ สิ น ย่ อ มตกเป็ นของผู้ ซื อ้ ตามนั ย ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 1330
ซึง่ บัญญัติว่า “กรรมสิทธิ์ของผู้ซื ้อทรัพย์สินโดยสุจริ ตในการขายทอดตลาดตามคําสัง่ ศาล หรื อคําสัง่
เจ้ าพนักงานรักษาทรัพย์ในคดีล้มละลายนัน้ ท่านว่ามิเสียไปถึงแม้ ภายหลังจะพิสจู น์ได้ ว่าทรัพย์สินนัน้
ประจัก ษ์ พุท ธิ ส มบัติ , คํ า บรรยายประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความแพ่ง
ภาคบังคับคดี, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท มีสมบัติ จํากัด, 2551), น.1-3.
34
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มิใช่ของจําเลยหรื อลูกหนี ้ตามคําพิพากษาหรื อผู้ล้มละลาย” และมีคําพิพากษาฎีกาที่ 527/2477
ตัดสินว่าผู้ซื ้อที่ดินจากการขายทอดตลาดตามคําสัง่ ศาลแม้ ยงั ไม่ทนั โอนโฉนด เจ้ าหนี ้ของลูกหนี ้ก็ไม่มี
สิทธิยดึ ที่ดินนัน้ คําพิพากษาฎีกาฉบับนี ้แสดงว่าการซื ้อขายโดยสุจริ ตในการขายทอดตลาดตามคําสัง่
ศาลผู้ซื ้อได้ กรรมสิทธิ์ไปทีเดียว เจ้ าหนี ้อื่นหามีสทิ ธิยดึ ที่ดนิ นันได้
้ ไม่
เมื่อพิจารณาคําพิพากษาฎีกาที่ 26/2537 แล้ วทําให้ เกิดข้ อสงสัยหลายประการ กล่าวคือ
การขายทอดตลาดชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ ถ้ าไม่ชอบด้ วยกฎหมายก็ ย่อมเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดได้ ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 กรณีดงั กล่าวจะเห็นได้ ว่า
การยึดทรัพย์ถูกต้ องตามกฎหมายแล้ ว แต่เมื่อทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์ของลูกหนี ้ตามคําพิพากษา เจ้ าของ
ต้ องมาร้ องขัดทรัพย์ ก่อนนําทรัพย์ออกขายทอดตลาดตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 288 ในการขายทอดตลาดย่อมมีการประกาศโฆษณาโดยเปิ ดเผยให้ ทราบล่วงหน้ า
ด้ วยเวลาอันสมควรเพื่อให้ บคุ คลภายนอกได้ ทราบ ต้ องมีการแจ้ งให้ ค่คู วามทราบด้ วย การขายก็ขาย
อย่างเปิ ดเผย การสู้ราคาก็ต้องมีบคุ คลทังแต่
้ สองคนขึ ้นไปทําการเสนอซื ้อโดยการประมูลซื ้อสู้ราคากัน
ฉะนั น้ เมื่ อ มี ก ารขายทอดตลาดโดยชอบ ผู้ ซื อ้ ได้ ประมู ล ซื อ้ โดยสุ จ ริ ต ย่ อ มได้ กรรมสิ ท ธิ์ ต าม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 กฎหมายปิ ดปากให้ กรรมสิทธิ์เป็ นของผู้ซื ้อโดยสุจริ ต
เป็ นเด็ดขาดไปแล้ ว เจ้ าของหาอาจขอให้ เพิกถอนการขายทอดตลาดได้ ไม่เพราะกฎหมายปิ ดปาก
เสียแล้ ว ส่วนสิทธิ ของเจ้ าของเป็ นอย่างไรต่อไปต้ องศึกษาจากกฎหมายสารบัญญัติว่าควรมีสิทธิ
อย่างไร ควรได้ เงินจากการขายทอดตลาดไปหรื อไม่ หรื อติดตามเอาจากใครได้ บ้างเท่านัน้ การยึดก็ดี
การขายก็ดีไม่มีอะไรที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย การแปลความว่ายึดทรัพย์ของผู้อื่นเป็ นการยึดที่ไม่ชอบ
ตามมาตรา 296 วรรคสองนันน่
้ าจะไม่ถกู ต้ อง เพราะถ้ าทรัพย์เป็ นของผู้อื่นต้ องใช้ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 288 มิใช่มาตรา 296 และเมื่อใช้ มาตรา 296 ก็จะขัดกับหลักในกฎหมาย
สารบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 1330 ทัง้ ยังขัดกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 288 ด้ วย
-การตีความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 311 (เดิม) ของศาลฎีกา
ว่าการอายัดจะต้ องอายัดโดยคําสัง่ ศาลตามคําพิพากษาฎีกาที่ 1773/2536 นัน้ ถูกต้ องหรื อไม่ 35
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คําพิพากษาฎีกาที่ 1773/2536 การอายัดให้ บุคคลภายนอกชําระเงินแก่เจ้ าพนักงาน
บังคับคดีต้องปฏิบตั ิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 311 เสียก่อน กล่าวคือ
เจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษาต้ องยื่นคําขอโดยทําเป็ นคําร้ องฝ่ ายเดียวขอให้ ศาลมีคําสัง่ อายัดให้ เมื่อเจ้ าหนี ้
ขอให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินให้ โดยมิได้ ขอให้ ศาลมีคําสัง่ อายัดเงินจํานวนดังกล่าว ดังนัน้
เมื่ อบุค คลภายนอกไม่ย อมชํ า ระเงิ น ตามคํ า สั่ง ของเจ้ า พนัก งานบัง คับ คดี เจ้ า พนัก งานบัง คับ คดี
ต้ องขอให้ ศ าลออกหมายอายัด ให้ เมื่ อ เจ้ า พนัก งานบัง คับ คดี ไม่ไ ด้ ข อให้ ศ าลออกหมายอายัด ให้
ศาลจึงไม่อนุญาตให้ ออกหมายบังคับคดีแก่บคุ คลภายนอก
ตามมาตรา 311 ระบุว่าสิทธิเรี ยกร้ องซึ่งระบุในอนุมาตรา (3) แห่งมาตราก่อนนัน้
ให้ อายัดได้ โดยคําสั่งอายัดซึ่งศาลได้ ออกให้ ตามที่ เจ้ าหนีต้ ามคําพิพากษาได้ ย่ื นคําขอโดยทํ าเป็ น
คําร้ องฝ่ ายเดียว และเจ้ าหนี ้ได้ นําส่งให้ แก่ลกู หนี ้ตามคําพิพากษาและบุคคลซึง่ ต้ องรับผิดเพื่อชําระเงิน
หรื อส่งมอบสิ่งของนัน้ สาระสําคัญของคําพิพากษาฎีกาฉบับนีอ้ ยู่ที่การอายัดสิทธิ เรี ยกร้ องตาม
มาตรา 311 ต้ องอายัดโดยคําสัง่ ศาล เรื่ องนี ้ขึ ้นมาสูศ่ าลฎีกาเพราะเหตุวา่ ผู้ที่ถกู คําสัง่ อายัดยกประเด็น
ขึ ้นต่อสู้วา่ เจ้ าพนักงานบังคับคดีเป็ นผู้อายัดเองซึง่ ขัดต่อมาตรา 311ฉะนันคํ
้ าสัง่ อายัดไม่มีผลจึงไม่ต้อง
ส่งเงินมาตามคําสัง่ อายัด ปั ญหามีว่าที่ศาลตีความเช่นนีถ้ ูกต้ องหรื อไม่ มาตรา 278 บัญญัติว่า
“ภายใต้ บั ง คั บ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ภาคนี ว้ ่ า ด้ วยอํ า นาจและหน้ าที่ ข องเจ้ าพนั ก งานบั ง คั บ คดี
นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ส่ ง หมายบัง คับ คดี ใ ห้ แก่ ลู ก หนี ต้ ามคํ า พิ พ ากษาหรื อ ถ้ าหมายนั น้ มิ ไ ด้ ส่ ง นั บ แต่
วันออกหมายนันเป็
้ นต้ นไป ให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจในฐานเป็ นผู้แทนเจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษา
ในอันที่จะรับชําระหนี ้หรื อทรัพย์สินที่ลกู หนี ้นํามาวางและออกใบรับให้ กบั มีอํานาจที่จะยึดหรื ออายัด
และยึ ด ถื อ ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี ต้ ามคํ า พิ พ ากษาไว้ และมี อํ า นาจที่ จ ะเอาทรั พ ย์ สิ น เช่ น ว่ า นั น้
ออกขายทอดตลาด ทังมี
้ อํานาจที่จะจําหน่ายทรัพย์สินหรื อเงินรายได้ จากการนันและดํ
้
าเนินวิธีการ
บังคับทัว่ ๆ ไปตามที่ศาลได้ กําหนดไว้ ในหมายบังคับคดี”
ตามมาตรา 278 นี ้ เมื่อมีการบังคับคดีโดยอาศัยเจ้ าพนักงานบังคับคดีนนจะต้
ั ้ องมีการ
ออกหมายบังคับคดีซงึ่ เรี ยกว่าหมายตังเจ้
้ าพนักงานบังคับคดี ทําให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีเกิดอํานาจ
ขึ ้นตามมาตรา 278 ในการที่จะยึดหรื ออายัด ดังนัน้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีจึงมีอํานาจอายัดได้
ด้ วยตนเอง ถ้ าแปลมาตรา 311 มาตราเดียวตามฎีกาดังกล่าว ผลคือ เจ้ าพนักงานบังคับคดี
ทําอะไรไม่ได้ ผู้ชนะคดีต้องกลับไปขอคําสัง่ อายัดต่อศาลและต้ องรอให้ ศาลมีคําสัง่ อายัดสิทธิเรี ยกร้ อง
ไปยั ง บุ ค คลที่ เ ป็ นลู ก หนี แ้ ห่ ง สิ ท ธิ เรี ยกร้ อง บุ ค คลนั น้ จึ ง จะส่ ง เงิ น ตามคํ า สั่ ง ศาลมาให้
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เจ้ าพนักงานบังคับคดีซงึ่ ไม่น่าจะถูกต้ อง เพราะถ้ าแปลให้ การบังคับชําระหนี ้ต้ องกลับไปหาศาลอีก
กลับไปกลับมาเช่นนี ้ เจ้ าหนี ้ไม่มีโอกาสได้ รับชําระหนี ้เนื่องจากความล่าช้ า ลูกหนี ้ก็จะจําหน่ายจ่ายโอน
สิทธิเรี ยกร้ องไปเสียก่อน กฎหมายจึงให้ อํานาจเจ้ าพนักงานบังคับคดีโดยอาศัยหมายตังเจ้
้ าพนักงาน
บังคับคดี เจ้ าพนักงานบังคับคดีจึงมีอํานาจอายัดได้ เอง การบังคับคดีก็จะรวดเร็ วสมความมุ่งหมาย
ซึง่ ทางปฏิบตั ิก็ทํากันมานานแล้ ว เข้ าใจว่าศาลฎีกาคงจะแปลมาตรา 311 (เดิม) มาตราเดียวโดยมิได้
วิเคราะห์ มาตรา 278 และการปฏิบัติที่ทํากันมานานแล้ ว จึงเป็ นเหตุให้ ต้องแก้ ไขมาตรา 311
ให้ ศ าลระบุใ นหมายบัง คับ คดีใ ห้ ชัดเจนขึน้ ว่า เจ้ า พนัก งานบัง คับ คดี มี อํ า นาจอายัด ได้ ต ามที่ ศ าล
ระบุในหมายบังคับคดี ซึง่ ความจริงแล้ วหาจําเป็ นต้ องแก้ ไขไม่ 36
นอกจากนัน้ การปฏิบตั ิงานของเจ้ าพนักงานบังคับคดีมกั จะยึดถือระเบียบกรมบังคับคดี
เป็ นหลักโดยไม่ค่อยยึดถือบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี ซึง่ อาจทําให้ เกิดปั ญหาขึ ้นว่า
เจ้ าพนักงานบังคับคดีได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ถกู ต้ องตามกฎหมายหรื อไม่ด้วย
2.2.2 ความล่ าช้ าในการบังคับคดีท่ เี กิดจากตัวบทบัญญัตกิ ฎหมาย
ตัว บทบัญ ญั ติ ก ฎหมายเองอาจทํ า ให้ เ กิ ด ความล่า ช้ า ในการบัง คับ คดี ขึ น้ ได้ ใ นกรณี
ดังต่อไปนี ้ คือ
(ก) การที่ค่คู วามสามารถอุทธรณ์ ฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลในชันบั
้ งคับคดี
ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาของคดีตอ่ ไปได้ ทําให้ เกิดความล่าช้ าในการบังคับคดี โดยที่ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 บัญญัติให้ คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลชันต้
้ นนันให้
้ ยื่นต่อ
ศาลอุทธรณ์ เว้ นแต่คําพิพากษาหรื อคําสัง่ นันกฝํ
้ าหมายจะได้ บญ
ั ญัตวิ า่ ให้ เป็ นที่สดุ ดังนันคํ
้ าพิพากษา
หรื อคําสัง่ ในชันบั
้ งคับคดีที่กฎหมายมิได้ บญ
ั ญัติให้ เป็ นที่สดุ คูค่ วามหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียจึงอุทธรณ์ฎีกา
ต่ อ ไปได้ แม้ จะมี บ ทบัญ ญั ติ บ างมาตรากํ า หนดให้ คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ง ของศาลชั น้ ต้ น หรื อ
ศาลอุทธรณ์ถึงที่สดุ ก็ตาม แต่ก็ยงั มีบทบัญญัตบิ างส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัตทิ ี่ไม่เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาของคดีที่ยงั คงอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้
การดําเนินการเพื่อให้ เป็ นไปตามคําพิพากษาหรื อคําสัง่ หลังจากที่ศาลมีคําพิพากษา
หรื อคําสัง่ นอกจากจะต้ องมีการบังคับชําระหนี ้เอากับทรัพย์สินของลูกหนี ้ซึ่งเป็ นการกระทบต่อสิทธิ
ในทางทรั พ ย์ สิน ของลูก หนี โ้ ดยตรงแล้ ว ในบางครั ง้ การที่ เจ้ า พนัก งานบัง คับ คดี ไ ด้ ดํ า เนิ น การยึด
ทรัพย์สินของลูกหนี ้อาจมีการกระทําที่ไปกระทบสิทธิของบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้ องกับสิทธิ
36
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ในทางทรัพย์สินของลูกหนี ้ เช่น การยึดทรัพย์อาจไปยึดทรัพย์สินที่ติดจํานองอยู่ซงึ่ อาจไปกระทบสิทธิ
ของเจ้ าหนี ้บุริมสิทธิ หรื อการยึดทรัพย์สินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของเจ้ าของรวม การร้ องคัดค้ านของเจ้ าของ
ทรัพย์สินว่าทรัพย์สินที่เจ้ าพนักงานบังคับคดียึดไม่ใช่ของลูกหนี ้ตามคําขอเฉลี่ยทรัพย์ของเจ้ าหนี ้ตาม
คําพิพากษาซึง่ คดีดงั กล่าวเหล่าหนี ้เป็ นกรณีที่มีการพิพาทกันในชันบั
้ งคับคดี เมื่อศาลได้ มีการชี ้ขาด
คําร้ องต่างๆ ดังกล่าวแล้ วอาจทําให้ ค่คู วามบางฝ่ ายไม่พอใจต่อคําวินิจฉัยของศาล จึงต้ องมีการ
อุทธรณ์ ฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสั่งของศาล ซึ่งการอุทธรณ์ ฎีกาดังกล่าวไม่ต้องห้ ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 หรื อ มาตรา 248 สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้ เพราะเป็ นการ
พิ พ าทกัน ในชัน้ บัง คับ คดี แต่ ก็ มี บ ทบัญ ญัติ บ างมาตราที่ กํ า หนดให้ คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ง ของ
ศาลชันต้
้ นให้ เป็ นที่สดุ เช่น 37
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288 (1) เมื่อเจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษา
ได้ ยื่นคําขอโดยทําเป็ นคําร้ อง ไม่ว่าเวลาใดๆ ก่อนวันกําหนดชี ้สองสถานหรื อก่อนวันสืบพยาน
หากมี พ ยานหลัก ฐานเบื อ้ งต้ น แสดงว่ า คํ า ร้ องขอนัน้ ไม่ มี มูล และยื่ น เข้ า มาเพื่ อ ประวิ ง ให้ ชัก ช้ า
ศาลมีอํานาจที่จะมีคําสัง่ ให้ ผ้ กู ล่าวอ้ างวางเงินต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลจะกําหนดไว้ ในคําสัง่
ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรเพื่อเป็ นประกันการชําระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษา
สําหรับความเสียหายที่อาจได้ รับ เนื่องจากเหตุเนิ่นช้ าในการบังคับคดีอนั เกิดแต่การยื่นคําร้ องขอนัน้
ถ้ าผู้กล่าวอ้ างไม่ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของศาล ให้ ศาลมีคําสัง่ จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288 (2) ถ้ าทรัพย์สินที่พิพาทนัน้
เป็ นสังหาริ มทรัพย์ และมีพยานหลักฐานเบื ้องต้ นแสดงว่าคําร้ องขอนัน้ ไม่มีเหตุอันควรฟั ง หรื อ
ถ้ าปรากฏว่าทรัพย์ สินที่ยึดนัน้ เป็ นสังหาริ มทรัพย์ที่เก็บไว้ นานไม่ได้ ศาลมีอํานาจที่จะมีคําสัง่ ให้
เจ้ าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดหรื อจําหน่ายทรัพย์สินเช่นว่านี ้โดยไม่ชกั ช้ า คําสัง่ ของศาลตาม
วรรคสอง (1) และ (2) ให้ เป็ นที่สดุ

วิศิษฎ์ วิศิษฎ์ สรอรรถ และคณะ, การพัฒนาระบบเพื่อการบังคับชําระหนีจ้ าก
ทรัพย์ สินของลูกหนี,้ โครงการตามแผนพัฒนากฎหมายประจําปี 2548 เสนอคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุ งกฎหมายเพื่อขยายโอกาสในการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมของรัฐและติดตามการบังคับใช้
กฎหมาย (สิงหาคม 2549), น.162-165.
37
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-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 วรรคแปด ในกรณีที่เจ้ าหนี ้ตาม
คํ า พิพ ากษาผู้ยึดสละสิท ธิ ในการบัง คับคดี
หรื อเพิกเฉยไม่ดํ า เนิ น การบัง คับคดี ภ ายในเวลา
ที่เจ้ าพนักงานบังคับคดีกําหนด ผู้ขอเฉลี่ยหรื อผู้ยื่นคําร้ องตามมาตรา 287 หรื อตามมาตรา 289 มีสิทธิ
ขอให้ ดําเนินการบังคับคดีตอ่ ไป คําสัง่ อนุญาตของศาลตามวรรคแปดให้ เป็ นที่สดุ
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 291 เมื่อศาลได้ ยกคําร้ องขอเฉลี่ยเสีย
โดยเหตุที่ยื่นไม่ทนั กําหนดผู้ขออาจยื่นคําร้ องต่อศาลได้ อีกครัง้ หนึ่ง ก่อนที่จะได้ มีการส่งคําบอกกล่าว
ตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 319 เพื่อขอให้ ศาลมีคําสัง่ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ (1) ให้ ผ้ ยู ื่นคําขอ
มีสิทธิได้ รับชําระจากเงินที่เหลือภายหลังที่ได้ ชําระให้ แก่เจ้ าหนี ้ผู้ยดึ แล้ ว (2) ในกรณีที่ศาลมีคําสัง่ ให้
ถอนการยึด หรื อเจ้ าหนี ้ผู้ยดึ สละสิทธิในการบังคับคดีให้ ถือว่าผู้ขอเป็ นเจ้ าหนี ้ผู้ยึดต่อไปตังแต่
้ วนั ที่ได้
ยื่นคําร้ อง และให้ ดําเนินการบังคับคดีไปตามนัน้ คําสัง่ อนุญาตของศาลตามมาตรานี ้ให้ เป็ นสุด
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 293 ลูกหนี ้ตามคําพิพากษาอาจยื่น
คําขอทําเป็ นคําร้ องต่อศาลให้ งดการบังคับคดีไว้ โดยเหตุที่ตนได้ ยื่นฟ้องเจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษา
เป็ นคดีเรื่ องอื่นในศาลเดียวกันนันซึ
้ ง่ ศาลยังมิได้ วินิจฉัยชี ้ขาด และถ้ าหากตนเป็ นฝ่ ายชนะจะไม่ต้องมี
การขายทอดตลาดหรื อจําหน่ายทรัพย์สินของตนโดยวิธีอื่น เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี ้กันได้
ถ้ าศาลเห็นว่าข้ ออ้ างของลูกหนี ้ตามคําพิพากษามีเหตุฟังได้ และถ้ างดการบังคับคดีไว้ ไม่น่าจะเป็ นที่
เสียหายแก่เจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษา ศาลอาจมีคําสัง่ งดการบังคับคดีไว้ ภายในระยะเวลาและเงื่อนไข
ตามที่เห็นสมควร คําสัง่ ของศาลตามมาตรานี ้ให้ เป็ นที่สดุ
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคห้ า ในกรณีที่คําบังคับ
หมายบังคับคดี หรื อคําสัง่ ศาลในชันบั
้ งคับคดีฝ่าฝื นต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะนี ้ เมื่อศาลเห็นสมควร
ไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้ เสร็ จลงหรื อเมื่อเจ้ าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาล หรื อ
เมื่อเจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษา ลูกหนี ้ตามคําพิพากษาหรื อบุคคลภายนอกผู้มีสว่ นได้ เสียในการบังคับคดี
ซึ่งต้ องเสียหายเพราะเหตุดงั กล่าวยื่นคําร้ องต่อศาล ให้ ศาลมีอํานาจที่ จะสัง่ เพิกถอนหรื อแก้ ไข
คําบังคับ หมายบังคับคดี หรื อคําสัง่ ดังกล่าวทังหมดหรื
้
อบางส่วนหรื อมีคําสัง่ อย่างใดตามที่ศาล
เห็นสมควร ในการยื่นคําร้ องต่อศาลตามมาตรานี ้ หากมีพยานหลักฐานเบื ้องต้ นแสดงว่า
คํา ร้ องนัน้ ไม่มี มูลและยื่ นเข้ ามาเพื่ อประวิง ให้ ชัก ช้ า
เมื่อศาลเห็น สมควรหรื อเมื่ อเจ้ าหนี ต้ าม
คํ า พิ พ ากษาหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ อ าจได้ รั บ ความเสี ย หายเนื่ อ งจากการยื่ น คํ า ร้ องดัง กล่ า วร้ องขอ
ศาลมีอํานาจที่จะสัง่ ให้ ผ้ ูยื่นคําร้ องวางเงินหรื อหาประกันต่อศาลตามจํานวนและภายในระยะเวลา
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ที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อเป็ นประกันการชําระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษาหรื อ
บุคคลนันได้
้ ถ้ าผู้ยื่นคําร้ องไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ศาล ให้ ศาลมีคําสัง่ ยกคําร้ องนันเสี
้ ย คําสัง่ ของศาล
ที่ออกตามความในวรรคนี ้ให้ เป็ นที่สดุ
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 306 เมื่อได้ ยดึ สังหาริ มทรัพย์มีรูปร่ าง
หรื ออสังหาริ มทรัพย์ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนของลูกหนี ้ตามคําพิพากษาแล้ ว ให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดี
ยื่นคําขอต่อศาลขอให้ สงั่ อนุญาตให้ ขายทอดตลาดทรัพย์สินนัน้ ถ้ าไม่มีผ้ คู ดั ค้ านในการขายทรัพย์
ภายใต้ บงั คับบทบัญญัติมาตรา 307 ให้ ศาลมีคําสัง่ อนุญาตตามคําขอ แล้ วให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดี
แจ้ งให้ ทราบซึ่งคําสัง่ ของศาลและวันขายทอดตลาดแก่บรรดาบุคคลผู้มีส่วนได้ เสียในการบังคับคดี
แก่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดซึ่งทราบได้ ตามทะเบียน หรื อโดยประการอื่นคําสัง่ อนุญาตของศาล
ตามมาตรานี ้ให้ เป็ นที่สดุ
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 ทวิ วรรคสอง ในกรณีที่เจ้ าหนี ้
ตามคําพิพากษา ลูกหนี ้ตามคําพิพากษา หรื อบุคคลผู้มีส่วนได้ เสียในการบังคับคดีเห็นว่าราคาที่ได้
จากการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ มีจํานวนตํ่าเกินสมควร และการขายทอดตลาดทรัพย์สินในราคาตํ่าเกิ
สมควรนันเกิ
้ ดจากการคบคิดกันฉ้ อฉลในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้ องในการเข้ าสู้ราคา หรื อความไม่สจุ ริ ตหรื อ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของเจ้ าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบตั ิหน้ าที่ บุคคลดังกล่าวอาจ
ยื่นคําร้ องต่อศาลเพื่อขอให้ มีคําสัง่ เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี ้
ได้ และเมื่อศาลไต่สวนแล้ วเห็นว่าคําร้ องรับฟั งได้ ให้ ศาลมีคําสัง่ อนุญาตตามคําร้ องหรื อแก้ ไขหรื อมี
คําสัง่ กําหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรให้ เสร็ จภายในกําหนดเก้ าสิบวันนับแต่วนั ได้ รับคํา
ร้ องนัน้ คําสัง่ ศาลตามวรรคสองให้ เป็ นที่สดุ
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 310
เมื่อได้ มีการยึดทรัพย์ แล้ ว
สิทธิเรี ยกร้ องของลูกหนี ้อันมีต่อบุคคลภายนอกนัน้ ให้ จดั การดังต่อไปนี ้ (1) ถ้ าเป็ นพันธบัตรและ
หลักทรัพย์ที่เป็ นประกันซึง่ เป็ นของลูกหนี ้ตามคําพิพากษา (ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหรื อออกในนามของลูกหนี ้
ตามคําพิพากษา) เจ้ าพนักงานบังคับคดีจะร้ องขอต่อศาลให้ มีคําสัง่ อนุญาตให้ จําหน่ายสิ่งเหล่านัน้
ตามรายการขานราคาในวั น ที่ ข ายก็ ไ ด้ หากสิ่ ง เหล่ า นั น้ ได้ มี ร ายการขานราคากํ า หนดไว้
ณ สถานแลกเปลี่ยน หรื อจะขายโดยวิธีขายทอดตลาดดังบัญญัติไว้ ในลักษณะนี ้ก็ได้ ถ้ ามิได้ ทําคําขอ
เช่นว่านันหรื
้ อคําขอถูกยกเสีย ให้ ขายสิ่งเหล่านันโดยวิ
้
ธีขายทอดตลาด (2) ถ้ าเป็ นตราสารเปลี่ยนมือ
ให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีร้องขอให้ ศาลมีคําสัง่ อนุญาตให้ จําหน่ายตามราคาที่ปรากฏในตราสารหรื อ
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ราคาตํ่ากว่านั ้นตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดถ้ าศาลสัง่ ยกคําขอ ให้ นําตราสารนันออกขายทอดตลาด
้
(3) ถ้ าเป็ นสิทธิเรี ยกร้ องอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดไว้ ในมาตรา 310 ทวิ ให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีร้องขอ
ให้ ศาลออกหมายเรี ยกบุคคลซึ่ง ต้ องรั บผิดในการชํ าระหนี ต้ ามสิท ธิ เรี ยกร้ องนัน้ ๆ
ให้ มาศาล
ถ้ าบุ ค คลนัน้ มายัง ศาลและยิ น ยอมชํ า ระหนี ใ้ ห้ แก่ เ จ้ าพนัก งานบัง คับ คดี ใ ห้ ศาลจดรายงานไว้
ถ้ าบุคคลนัน้ ไม่มาศาลหรื อไม่ยินยอมชํ าระหนีด้ งั กล่าวแล้ ว เมื่อเจ้ าหนีต้ ามคําพิพากษาร้ องขอ
ให้ ศาลมีคําสัง่ อนุญาตให้ เจ้ าหนี ้ฟ้องตามเอกสารที่ได้ ยึดนัน้ และถ้ าศาลพิพากษาในที่สดุ ให้ เจ้ าหนี ้
เป็ นผู้ชนะคดี เจ้ าหนีต้ ้ องให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีทราบจํานวนเงินที่รับชําระหนี ้จากการนัน้ ด้ วย
คําสัง่ อนุญาตของศาลตามมาตรานี ้ให้ เป็ นที่สดุ
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 320 วรรคสี่ ในกรณีดงั บัญญัติไว้
ในมาตรา 19 ถ้ ามีเจ้ าหนี ้คนเดียวหรื อหลายคนดังกล่าวแล้ ว ยื่นคําแถลงคัดค้ านบัญชีสว่ นเฉลี่ยต่อ
เจ้ าพนักงานบังคับคดีภายในเวลาที่กําหนดไว้ ให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีออกหมายเรี ยก ให้ เจ้ าหนี ้ทุกคน
มาในเวลา และ ณ สถานที่ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามวัน ถ้ าเจ้ าหนี ้
คนใดไม่พอใจคําสัง่ ของเจ้ าพนักงานบังคับคดีเจ้ าหนี ้นันชอบที
้
่จะยื่นคําขอโดยทําเป็ นคําร้ องคัดค้ าน
คําสัง่ นันต่
้ อศาลชันต้
้ นได้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้ อ่านหรื อที่ได้ สง่ คําสัง่ แล้ วแต่กรณี แต่ถ้าเจ้ าหนี ้
ที่ยื่นคําขอนันมิ
้ ได้ ไปตามหมายเรี ยกของเจ้ าพนักงานบังคับคดีและไม่สามารถแสดงเหตุผลดีในการที่
ไม่ไปต่อหน้ าเจ้ าพนักงานบังคับคดีนนั ้ ให้ ศาลนันยกคํ
้
าขอนันเสี
้ ย คําสัง่ ของศาลที่ออกตามความ
ในวรรคนี ้ให้ เป็ นที่สดุ
นอกจากนัน้ ยังมีกรณีที่กฎหมายบัญญัตใิ ห้ คําสัง่ ของศาลอุทธรณ์เป็ นที่สดุ เช่น 38
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 285 วรรคสี่ ทรัพย์สินของลูกหนี ้ตาม
คําพิพากษาต่อไปนี ้ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี (1) เครื่ องนุ่งห่มหลับนอนหรื อ
เครื่ องใช้ ในครัวเรื อนหรื อเครื่ องใช้ สอยส่วนตัวโดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินห้ าหมื่นบาท ในกรณีที่
ศาลเห็นสมควร ศาลจะกําหนดทรัพย์สินดังกล่าวที่มีราคาเกินห้ าหมื่นบาท ให้ เป็ นทรัพย์สินที่ไม่ต้อง
อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีก็ได้ ทังนี
้ ้ โดยคํานึงถึงความจําเป็ นตามฐานะของลูกหนี ้ตาม
คําพิพากษา (2) เครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้ ที่จําเป็ นในการเลี ้ยงชีพหรื อประกอบวิชาชีพโดยประมาณ
รวมกันราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาท แต่ถ้าลูกหนี ้ตามคําพิพากษามีคําขอโดยทําเป็ นคําร้ องต่อศาล

38

เพิ่งอ้าง, น.165-166.

337

ขออนุญาตยึดหน่วงและใช้ เครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้ อนั จําเป็ นเพื่อดําเนินการเลี ้ยงชีพหรื อการประกอบ
วิชาชีพอันมีราคาเกินกว่าจํานวนราคาดังกล่าวแล้ ว ให้ ศาลมีอํานาจที่จะใช้ ดลุ พินิจอนุญาตหรื อไม่
อนุญาตภายในบังคับแห่งเงื่อนไขตามที่ศาลเห็นสมควร คําสัง่ ของศาลตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2)
ให้ อทุ ธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ และคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลอุทธรณ์ให้ เป็ นที่สดุ
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286 วรรคห้ า คําสัง่ ของศาลที่เกี่ยวกับ
การกํ าหนดจํานวนเงินตามมาตรานีใ้ ห้ อุทธรณ์ ไปยังศาลอุทธรณ์ ได้ และคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของ
ศาลอุทธรณ์ให้ เป็ นที่สดุ
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 วรรคสอง ถ้ ารายได้ ประจําปี
จากอสังหาริ มทรัพย์หรื อการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรื อกสิกรรมของลูกหนี ้ตาม
คําพิพากษา อาจเพียงพอที่จะชําระหนี ้ตามคําพิพากษาพร้ อมด้ วยค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้ องร้ อง
และการบังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควร หรื อเมื่อลูกหนี ้ตามคําพิพากษาร้ องขอ ศาลอาจมีคําสัง่
ตังผู
้ ้ จดั การอสังหาริ มทรัพย์หรื อการประกอบกิจการเหล่านันได้
้
และบังคับให้ มอบเงินรายได้ ทงหมด
ั้
หรื อแต่บางส่วนต่อเจ้ าพนักงานบังคับคดีภายในเวลาและกําหนดตามที่ศาลเห็นสมควร แทนการสัง่
ขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิน ของลูก หนี ต้ ามคํา พิพ ากษาคํา สั่ง ของศาลตามมาตรานี ใ้ ห้ อุทธรณ์ ไปยัง
ศาลอุทธรณ์ได้ และคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลอุทธรณ์ให้ เป็ นที่สดุ
อย่างไรก็ดี คําพิพากษาหรื อคําสัง่ ศาลชันต้
้ นในชันบั
้ งคับคดีที่ไม่เกี่ยวกับเนื ้อหาของคดี
อาจอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้ ทําให้ เกิดความล่าช้ าในการบังคับคดี เช่น
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 เรื่ องการนับระยะเวลา 10 ปี
โดยถ้ าคูค่ วามหรื อบุคคลซึง่ เป็ นฝ่ ายแพ้ คดี (ลูกหนี ้ตามคําพิพากษา) มิได้ ปฏิบตั ิตามคําพิพากษาหรื อ
คําสัง่ ของศาลทังหมดหรื
้
อบางส่วน คู่ความหรื อบุคคลซึ่งเป็ นฝ่ ายชนะ (เจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษา)
ชอบที่จะร้ องขอให้ บงั คับคดีตามคําพิพากษา หรื อคําสัง่ นันได้
้ ภายในสิบปี นับแต่วนั มีคําพิพากษาหรื อ
คําสัง่ โดยอาศัยและตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรื อคําสัง่ นัน้
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292 เรื่ องการงดการบังคับคดี
โดยเจ้ าพนักงานบังคับคดีต้องงดการบังคับคดีไว้ ในกรณีต่อไปนี ้ (1) ถ้ าคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ใด
ได้ กระทําไปโดยขาดนัดและได้ มีการขอให้ บงั คับคดีตามคําพิพากษาหรื อคําสัง่ นัน้ หากลูกหนี ้ตาม
คําพิพากษาได้ ยื่นคําขอให้ พิจารณาใหม่ เมื่อศาลได้ ส่งคําสัง่ ให้ งดการบังคับคดีไปยังเจ้ าพนักงาน
บังคับคดีตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 209 แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่ตดั สิทธิเจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษาในอันที่จะขอ
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ต่อศาลให้ มีคําสัง่ กําหนดวิธีการชัว่ คราวเพื่อคุ้มครองอย่างใดๆ ตามที่เห็นสมควร (2) ถ้ าศาลได้ มีคําสัง่
ให้ งดการบังคับคดีไว้ เมื่อศาลได้ ส่งคําสัง่ นันไปให้
้
เจ้ าพนักงานบังคับคดีทราบ ในกรณีเช่นนี ้ให้
เจ้ าพนักงานบังคับคดี งดการบังคับคดีไว้ ภายในระยะเวลาหรื อเงื่ อนไขตามที่ ศาลจะได้ กําหนดไว้
(3) ถ้ าเจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษาได้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังเจ้ าพนักงานบังคับคดีว่าตนตกลงงดการบังคับ
คดีไว้ ชวั่ ระยะเวลาที่กําหนดไว้ หรื อภายในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือ
จากลูกหนี ้ตามคําพิพากษาและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้ เสียในการบังคับคดี (4) เมื่อเจ้ าหนี ้ตาม
คําพิพากษาไม่ปฏิบตั ิตามข้ อความแห่งมาตรา 154 ให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีส่งคําบอกกล่าว
งดการบังคับคดีนนั ้ ให้ แก่เจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษาและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้ เสีย เว้ นแต่จะได้
งดการบังคับคดีตามคําขอของบุคคลเหล่านันเอง
้
(ข) การที่กฎหมายกําหนดให้ เจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษาต้ องขอออกคําบังคับก่อนการออก
หมายบังคับคดีอาจทําให้ เนิ่นช้ าจนเจ้ าหนี ้ไม่อาจบังคับคดีได้ โดยที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 272 บัญญัติว่า “ถ้ าศาลได้ พิพากษาหรื อมีคําสัง่ อย่างใดซึง่ จะต้ องมีการบังคับคดี
ก็ ให้ ศาลมี คํา บัง คับกํ าหนดวิ ธี ที่ จะปฏิบัติต ามคําบัง คับ ในวันที่ ได้ อ่า นคํ าพิ พ ากษาหรื อคํา สั่งและ
เจ้ าพนักงานศาลส่งคําบังคับนัน้ ไปยังลูกหนี ต้ ามคําพิพากษา
เว้ นแต่ลูกหนี ต้ ามคําพิพากษา
ได้ อยูใ่ นศาลในเวลาที่ศาลมีคําบังคับนัน้ และศาลได้ สงั่ ให้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสําคัญ” และมาตรา 276
บัญญัตวิ า่ “ถ้ าศาลเห็นว่าคําบังคับที่ขอให้ บงั คับนันได้
้ สง่ ให้ แก่ลกู หนี ้ตามคําพิพากษา หรื อลูกหนี ้ตาม
คําพิพากษาได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสําคัญแล้ ว และระยะเวลาที่ศาลได้ กําหนดไว้ เพื่อให้ ปฏิบตั ิตาม
คําบังคับนันได้
้ ล่วงพ้ นไปแล้ ว และคําขอนันมี
้ ข้อความระบุไว้ ครบถ้ วนให้ ศาลออกหมายบังคับคดี
ให้ ทนั ที หมายเช่นว่านี ้ ให้ ศาลแจ้ งให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีทราบ เว้ นแต่เจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษานัน้
จะได้ นําหมายไปให้ แก่เจ้ าพนักงานเอง ส่วนลูกหนี ้ตามคําพิพากษานันให้
้ ส่งสําเนาหมายให้ ต่อเมื่อ
ศาลได้ มี คํ า สั่ง ให้ เ จ้ า หนี ต้ ามคํ า พิ พ ากษาเป็ นผู้จัด การส่ง แต่ถ้ า มิ ไ ด้ มี ก ารส่ ง หมายดัง กล่ า วแล้ ว
ให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีมีหน้ าที่ต้องแสดงหมายนัน”
้
(ค) การบังคับคดีโดยการยึดทรัพย์ขายทอดตลาดแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่พยายาม
หาวิ ธี ก ารอื่ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ชํ า ระหนี น้ ัน้ ก็ ไ ม่ เ หมาะสมและอาจทํ า ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ขึ น้ ได้ เ ช่ น กัน
โดยที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 278 บัญญัติว่า “ภายใต้ บงั คับบทบัญญัติแห่ง
ภาคนี ้ว่าด้ วยอํานาจและหน้ าที่ของเจ้ าพนักงานบังคับคดี นับแต่วนั ที่ได้ สง่ หมายบังคับคดีให้ แก่ลกู หนี ้
ตามคําพิพากษา หรื อถ้ าหมายนันมิ
้ ได้ สง่ นับแต่วนั ออกหมายนันเป็
้ นต้ นไป ให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดี
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มีอํานาจในฐานเป็ นผู้แทนเจ้ าหนี ้ตามคําพิพากษาในอันที่จะรับชําระหนี ้หรื อทรัพย์สินที่ลกู หนี ้นํามา
วางและออกใบรับให้ กบั มีอํานาจที่จะยึดหรื ออายัดและยึดถือทรัพย์สินของลูกหนี ้ตามคําพิพากษาไว้
และมีอํานาจที่จะเอาทรัพย์สินเช่นว่านี ้ออกขายทอดตลาด ทังมี
้ อํานาจที่จะจําหน่ายทรัพย์สินหรื อเงิน
รายได้ จากการนันและดํ
้
าเนินวิธีการบังคับทัว่ ๆ ไปตามที่ศาลได้ กําหนดไว้ ในหมายบังคับคดี รวมทัง้
ให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบังคับคดีได้ โดยให้ ถือเสมือนเป็ น
เจ้ าพนักงานศาล”
(ง) การที่ การบังคับคดีทรั พย์ สินทางปั ญญายังมิได้ มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ และ
วิธีการไว้ โดยเฉพาะจึงอาจทําให้ เกิดความยุง่ ยากและความล่าช้ าในการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรื อ
คําสัง่ ของศาลได้ โดยที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 282 กําหนดให้ เจ้ าพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจที่จะรวบรวมเงินให้ พอชําระตามคําพิพากษาหรื อคําสัง่ โดยวิธียึดหรื ออายัด และ
ขายทรัพย์สินของลูกหนี ้ตามคําพิพากษาตามบทบัญญัติในลักษณะนี ้ คือ (1) โดยวิธียึดและ
ขายทอดตลาดสังหาริ มทรัพย์อนั มีรูปร่ างและอสังหาริ มทรัพย์ (2) โดยวิธีอายัดสังหาริ มทรัพย์อนั มี
รู ปร่ างและอสังหาริ มทรัพย์รวมทังสิ
้ ทธิทงั ้ ปวงอันมีอยู่ในทรัพย์เหล่านัน้ ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้ อง
ส่งมอบหรื อโอนมายังลูกหนี ต้ ามคํา พิพากษาในภายหลัง
และเมื่อได้ ส่งมอบหรื อโอนมาแล้ ว
เอาทรัพย์สนิ หรื อสิทธิเหล่านันออกขายหรื
้
อจําหน่าย ในกรณีเช่นว่านี ้เจ้ าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจะ
ยึดบรรดาเอกสารทังปวงที
้
่ให้ สทิ ธิแก่ลกู หนี ้ในอันที่จะได้ รับส่งมอบหรื อรับโอนทรัพย์สินหรื อสิทธิเช่นว่า
มานัน้ (3) โดยวิธีอายัดเงินที่บคุ คลภายนอกจะต้ องชําระให้ แก่ลกู หนี ้ตามคําพิพากษาในภายหลัง
แล้ วเรี ยกเก็บตามนัน้ ในกรณีเช่นว่านี ้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะยึดบรรดาเอกสารทังปวง
้
ที่ให้ สทิ ธิแก่ลกู นี ้ตามคําพิพากษาในอันที่จะได้ รับชําระเงินเช่นว่านัน้ (4) โดยวิธียดึ เอกสารอื่นๆ ทังปวง
้
เช่น สัญญากระทําการงานต่าง ๆ ซึง่ ได้ ชําระเงินทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนแล้ ว ซึง่ การบังคับตามสัญญา
เช่นว่านี ้อาจทวีจํานวนหรื อราคาทรัพย์ของลูกหนี ้ตามคําพิพากษา และเพื่อที่จะนําบทบัญญัติแห่ง
มาตรา 310 (4) มาใช้ บงั คับ จะเห็นได้ ว่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการอายัดทรัพย์สินตามมาตรานี ้
ไม่สามารถนํามาปรับใช้ กบั การบังคับคดีกบั ลิขสิทธิ์ได้ เพราะสิทธิในลิขสิทธิ์เป็ นสิทธิในทางทรัพย์สิน
ที่กฎหมายบัญญัติให้ การรับรองและคุ้มครองเจ้ าของสิทธิ มิใช่สิทธิทางหนี ้ที่จะเรี ยกร้ องให้ บคุ คลใดๆ
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กระทําการ หรื องดเว้ นกระทําการต่อตนที่จะเป็ นสาเหตุนํามาซึ่งการอายัดทรัพย์สินได้ 39 และลิขสิทธิ์
โดยสภาพแล้ วจะไม่มีการจดทะเบียนเช่นเดียวกับเครื่ องหมายการค้ าที่ยงั ไม่ได้ จดทะเบียนซึ่งอาจจะ
ต้ องกําหนดรูปแบบหรื อวิธีพิเศษขึ ้นมาในการบังคับคดี 40
3. ปั ญหามิตดิ ้ านค่ าใช้ จ่ายที่เหมาะสมในการเข้ าถึงความยุตธิ รรม
3.1 ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี
การดําเนินคดีมโนสาเร่ และคดีไม่ มีข้อยุ่งยากที่มีค่าใช้ จ่ายสงู
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม มี ค ว า ม เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ
ความเป็ นธรรมในการค้ นหาความจริ ง ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีที่ไม่เหมาะสม
อาจเป็ นอุป สรรคในการเข้ า ถึ ง กระบวนการยุติ ธ รรมหรื อ การได้ รั บ การพิ จ ารณาคดี โ ดยศาลได้
แม้ โจทก์ ในคดีมโนสาเร่ และคดีไม่มีข้อยุ่งยากจะเสียค่าขึ ้นศาลในอัตราร้ อยละ 2 ของทุนทรัพย์ ตาม
ตาราง 1 ท้ ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่ต้องไม่เกิน 1,000 บาท และค่าขึ ้นศาลในชัน้
อุท ธรณ์ ห รื อ ฎี ก าจะเสี ย ตามจํ า นวนทุน ทรั พ ย์ ห รื อ ราคาทรั พ ย์ สิ น ที่ พิ พ าทในชัน้ อุท ธรณ์ ห รื อ ฎี ก า
(มาตรา 190 จัตวา) ซึ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายไม่สงู เกินสมควรก็ตาม แต่โจทก์และจําเลยมักจะมีทนายความ
ในการฟ้ องคดีและต่อสู้คดี จึงเป็ นเหตุให้ ค่คู วามต้ องมีภาระค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับทนายความซึง่ บางครัง้
อาจจะสูงกว่าจํานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทเสียอีก นอกจากนัน้ คูค่ วามฝ่ ายที่แพ้ คดีอาจต้ องรับผิดชันที
้ ่สดุ
ในค่าฤชาธรรมซึง่ รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีแทนคู่ความฝ่ ายที่ชนะคดีด้วย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 ที่บญ
ั ญัติให้ คคู่ วามฝ่ ายที่แพ้ คดีเป็ นผู้รับผิด
ในชันที
้ ่สดุ สําหรับค่าฤชาธรรมเนียมทังปวง
้
แต่ไม่ว่าคู่ความฝ่ ายใดจะชนะคดีเต็มตามข้ อหาหรื อ
ฐิ ติภรณ์ พงษ์ ประเสริ ฐ, “การบังคับคดีกบั ลิขสิทธิ์” ในเอกสารประกอบการสัมมนา
เรื่ อ งการพัฒ นาระบบการบัง คับ คดี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกับ ภาวะวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ในปั จ จุบัน ที่ โ รงแรม
รามาการ์ เด้ นส์ 20 มีนาคม 2552. (อัดสําเนา)
40
ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง, “การยึดทรัพย์สินทางปั ญญา” ในเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่ องการพัฒนาระบบ
การบังคับคดีให้ สอดคล้ องกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่โรงแรมรามาการ์ เด้ นส์ 20 มีนาคม
2552. (อัดสําเนา)
39
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แต่บางส่วน ศาลมีอํานาจที่จะพิพากษาให้ คคู่ วามฝ่ ายที่ชนะคดีนนรั
ั ้ บผิดในค่าฤชาธรรมเนียมทังปวง
้
หรื อให้ ค่คู วามแต่ละฝ่ ายรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมส่วนของตนหรื อตามส่วนแห่งค่าฤชาธรรมเนียม
ซึง่ คู่ความทุกฝ่ ายได้ เสียไปก่อนได้ ตามที่ศาลจะใช้ ดลุ พินิจ โดยคํานึงถึงเหตุสมควรและความสุจริ ต
ในการดําเนินคดี ตามมาตรานี ้การที่ศาลจะพิพากษาโดยใช้ ดลุ พินิจให้ ค่คู วามฝ่ ายที่ชนะคดีนนรั
ั ้ บผิด
ในค่าฤชาธรรมเนี ยมหรื อให้ ค่คู วามแต่ละฝ่ ายรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมส่วนของตนหรื อตามส่วน
แห่งค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งคู่ความทุกฝ่ ายได้ เสียไปก่อนได้ ต่อเมื่อคํานึงถึงเหตุสมควรและความสุจริ ต
ในการดําเนินคดีเท่านัน้ คูค่ วามฝ่ ายที่แพ้ คดีในคดีมโนสาเร่จึงอาจรับผิดชันที
้ ่สดุ ในค่าฤชาธรรมซึง่ เป็ น
อุปสรรคในการต่อสู้คดีของคู่ความฝ่ ายที่แพ้ คดี ดังนัน้ จึงยังคงเป็ นภาระค่าใช้ จ่ายที่ไม่เหมาะสมใน
การเข้ าถึงความยุตธิ รรมหรื อเข้ าถึงศาลสําหรับคูค่ วามในกระบวนพิจารณาคดีมโนสาเร่ และคดีไม่มีข้อ
ยุง่ ยาก
3.2 ความช่ วยเหลือทางกฎหมาย
ผ้ ู ท่ ี ไม่ มี ท รั พ ย์ สิ น พอที่ จ ะเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มศาลหรื อ ผ้ ู ท่ ี หากไม่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น
ค่ าธรรมเนี ยมศาลจะได้ รับความเดือดร้ อนเกินสมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ งไม่ อาจขอให้ ศาลแต่ งตัง้ ทนายความในการฟ้องหรือต่ อส้ ูคดีได้
ปั จจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กํ าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับการขอ
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมศาลไว้ ในมาตรา 155 ซึง่ บัญญัติว่า คู่ความซึง่ ไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาล
อาจยื่ น คํ า ร้ องต่ อ ศาลขอให้ ย กเว้ น ค่า ธรรมเนี ย มศาลในการฟ้ องหรื อ ต่ อ สู้ค ดี ใ นศาลชัน้ ต้ น หรื อ
ชันอุ
้ ทธรณ์หรื อชันฎี
้ กาตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 156 และมาตรา 156/1 โดยมาตรา 156 วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า ผู้ใดมีความจํานงจะขอยกเว้ นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้ องหรื อต่อสู้คดี ให้ ยื่นคําร้ องต่อ
ศาลชันต้
้ นที่จะฟ้องหรื อได้ ฟ้องคดีไว้ นนพร้
ั ้ อมกับคําฟ้อง คําฟ้องอุทธรณ์ คําฟ้องฎีกา คําร้ องสอด หรื อ
คําให้ การ แล้ วแต่กรณี แต่ถ้าบุคคลนันตกเป็
้
นผู้ไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลในภายหลังจะยื่น
คําร้ องในเวลาใด ๆ ก็ได้ มาตรา 156 วรรคสองบัญญัติว่า การยื่นคําร้ องตามวรรคหนึ่ง ผู้ร้องอาจเสนอ
พยานหลักฐานไปพร้ อมคําร้ องและหากศาลเห็นสมควรไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ ดําเนินการ
ไต่สวนโดยเร็วเท่าที่จําเป็ น ทังนี
้ ้ ศาลจะมีคําสัง่ ให้ งดการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนนไว้
ั ้ ทงหมดหรื
ั้
อ
แต่บางส่วนเป็ นการชัว่ คราวจนกว่าการพิจารณาสัง่ คําร้ องขอยกเว้ นค่าธรรมเนียมศาลจะถึงที่สดุ ก็ได้
ตามที่ศาลเห็ นสมควร มาตรา 156/1 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า เมื่ อศาลพิจารณาคําร้ องขอยกเว้ น
ค่า ธรรมเนี ย มศาลเสร็ จ แล้ ว ให้ ศ าลมี คํ า สั่ง โดยเร็ ว
โดยศาลจะมี คํ า สั่ง อนุญ าตทัง้ หมดหรื อ
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แต่เฉพาะบางส่วน หรื อยกคําร้ องนันเสี
้ ยก็ได้ มาตรา 156/1 วรรคสองบัญญัติว่า ห้ ามมิให้ ศาลอนุญาต
ตามคําร้ องเช่นว่านัน้ เว้ นแต่จะเป็ นที่เชื่อได้ ว่าผู้ร้องไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรื อ
หากผู้ร้องไม่ได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมศาลจะได้ รับความเดือดร้ อนเกินสมควรเมื่อพิจารณาถึงสถานะ
ของผู้ร้อง และในกรณีผ้ รู ้ องเป็ นโจทก์หรื อผู้อทุ ธรณ์หรื อฎีกา การฟ้ องร้ องหรื ออุทธรณ์ หรื อฎีกานัน้
มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรด้ วย มาตรา 156/1 วรรคสามบั ญ ญั ติ ว่ า เมื่ อ คู่ ค วามคนใดได้ รั บ ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้ องหรื อต่อสู้คดีในศาลชันต้
้ นแล้ วยื่นคําร้ องเช่นว่านันในชั
้ นอุ
้ ทธรณ์หรื อฎีกา
แล้ วแต่กรณีอีก ให้ ถือว่าคู่ความนันยั
้ งคงไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรื อหากไม่ได้ รับ
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมศาลแล้ วจะได้ รับความเดือดร้ อนเกิ นสมควรอยู่ เว้ นแต่จะปรากฏต่อศาล
เป็ นอย่างอื่น และมาตรา 156/1 วรรคสี่บญ
ั ญัตวิ า่ ในกรณีที่ศาลมีคําสัง่ อนุญาตให้ ยกเว้ นค่าธรรมเนียม
้ อศาลได้ ภายในกําหนด
ศาลให้ แต่เฉพาะบางส่วนหรื อมีคําสัง่ ให้ ยกคําร้ อง ผู้ขออาจอุทธรณ์คําสัง่ นันต่
เจ็ดวันนับแต่วนั มีคําสัง่ คําสัง่ ของศาลอุทธรณ์เช่นว่านี ้ให้ เป็ นที่สดุ แม้ บทบัญญัติดงั กล่าวนี ้จะช่วยให้
คู่ความไม่ต้องรับภาระค่าใช้ จ่ายในเรื่ องค่าธรรมเนียมศาลก็ตาม แต่ก็ยังคงมีปัญหาเรื่ องค่าใช้ จ่ายที่
คู่ความจะต้ องจัดหาทนายความเพื่ อดําเนิ นการฟ้ องหรื อต่อสู้คดีในศาลซึ่งบางครั ง้ เป็ นค่า ใช้ จ่า ย
ที่ สูงกว่าค่าธรรมเนี ยมศาลที่ ได้ รับยกเว้ นเสียอีก แต่คู่ความดังกล่าวก็ ไม่สามารถขอให้ ศาลจัดหา
ทนายความให้ ได้ ที่ ผ่านมาเคยมีความพยายามในการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งโดยกําหนดให้ มีการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในคดีแพ่ง 2 ลักษณะคือ การยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมศาล และการจัดหาทนายความให้ แก่ผ้ ยู ากจนโดยรัฐ ซึ่งเป็ นการเสนอในรู ปแบบของ
คณะกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายประจํ าศาลชัน้ ต้ นที่ มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง
ทุก ศาลทํ า หน้ า ที่ ไต่ส วนคํ า ร้ องขอยกเว้ น ค่า ธรรมเนี ย มศาลและจัด หาทนายความแก่ ผ้ ูย ากจน 41
ฟ

รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน
กระบวนการยุติธรรมได้ มีคําสัง่ ที่ 4/2538 แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการปรับปรุ งแก้ ไขประมวลกฎหมาย
วิธี พิจารณาความแพ่งและคณะอนุกรรมการฯ ทํ า การยกร่ างแก้ ไขประมวลกฎหมายวิธี พิจารณา
ความแพ่งโดยบัญญัติเรื่ องการให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายในส่วนที่ 2 ปรากฏตามรายงาน
การประชุมครัง้ ที่ 4/2542.
41
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อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั ได้ มีการแก้ ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเฉพาะเรื่ องการขอยกเว้ น
ค่า ธรรมเนี ย มศาลเท่ า นัน้ ส่ว นการจัด หาทนายความยัง มิ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ขแต่อ ย่ า งใด จึ ง ยัง คงเป็ น
อุป สรรคในการเข้ า ถึ ง กระบวนการยุติ ธ รรมของคู่ค วามที่ ไ ม่ ส ามารถเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด หา
ทนายความได้

