๑

สรุปปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม
ตามโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุตธิ รรม
ของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค
๑.๑ พนักงานอัยการ
๑) ขอให้พนักงานอัยการโจทก์ระบุที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหายแนบท้ายฟ้อง
และแจ้งผู้เสียหายให้มาศาลในวันนัดไกล่เกลี่ย/สมานฉันท์
๒) ขอให้เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์หน้าบัลลังก์ลงคาสั่งศาลในระบบคอมพิวเตอร์โดยเร็ว
และเป็นปัจจุบัน เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบคาสั่งศาลได้ เช่น กรณีขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การ
ทาให้อาจเกิดความผิดพลาดในการดาเนินคดี
๓) การสั่งคาร้องขอขยายระยะเวลาต่าง ๆ เช่น คาร้องขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การ
เป็นต้น ขอให้ศาลพิจารณาตามความจาเป็นในแต่ละคดี โดยเฉพาะคดีที่พนักงานอัยการแก้ต่างให้กับ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจยื่ นคาขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การไปก่อนแล้วทาให้เหลือ
ระยะเวลาให้พนักงานอัยการทาคาให้การยื่นต่อศาลน้อยลง
๔) ขอให้ผู้พิพากษาบันทึกถ้อยคาพยานให้คู่ความได้ยินโดยชัดเจน เพื่อสามารถโต้แย้ง
และให้พยานตอบได้ทันทีหากมีการบันทึกไม่ตรงกับที่พยานเบิกความ
๕) คดีที่ต้องสืบพยานเอกสารจานวนมาก ขอให้ทาบันทึกถ้อยคาพยานแทนการซักถาม
จะช่วยประหยัดเวลาในการพิจารณาคดี
๑.๒ พนักงานสอบสวน
๑) การฝากขังในข้อหายาเสพติด พนักงานสอบสวนมักไม่แยกน้าหนักยาเสพติดออกจาก
สิ่งห่อหุ้ม ส่งผลให้การใช้ดุลพินิจในการปล่อยชั่วคราวอาจไม่ตรงกับปริมาณหรือน้าหนักยาเสพติดที่ได้รับ
๒) ขอให้ระบุวันฝากขังโดยระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด และเลขมาตราในการกระทาผิด
ในคาร้องฝากขัง และกรณีผู้ต้องหาที่กระทาความผิดซ้าซากหรือเป็นขบวนการ ขอให้ระบุในคาร้องเพื่อ
ประกอบดุลพินิจในการปล่อยชั่วคราว
๓) กรณีผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าว ขอให้ร ะบุในคาร้องขอฝากขังว่าสามารถพูดภาษาไทย
ได้หรือไม่ หากไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ ในทางพิจารณาจะต้องจัดหาล่ามให้
๔) ขอให้ส่งตัวจาเลยตามหมายจับในวันเปิดทาการ ไม่ควรนาตัวมาส่งศาลในวันเสาร์
เนื่องจากวันเสาร์เปิดทาการเฉพาะรับคาร้องขอฝากขังครั้งที่ ๑
๕) กรณีไม่สามารถนาผู้ต้องหามาศาลได้ เนื่องจากผู้ต้องหาบาดเจ็บหรือป่วย ขอให้นา
ใบรับรองแพทย์มาแสดง

๒

๖) พนักงานอัยการขอให้พนักงานสอบสวนถือปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบที่ได้กาหนดโดยเคร่งครัด และหากสถานีตารวจใดมีผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ขอให้ประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญ จะทาให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลได้เร็วขึ้น
๗) การสืบพยานล่วงหน้าสามารถกระทาได้ตามกฎหมาย หากผู้เสียหายหรือพยานที่เป็น
ชาวต่างชาติมีความจาเป็นต้องเดินทางกลับ และเพื่อให้คาพยานมีน้าหนักมากยิ่งขึ้น ควรบันทึกภาพและ
เสียงประกอบไว้ในสานวนการสอบสวน
๑.๓ ทนายความ
๑) ขอให้กรอกข้อมูลในคาแถลงให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์
๒) ขอให้คู่ความ/ทนายความแจ้งเจ้าหน้าที่งานอุทธรณ์ฎีกา คิดคานวณค่าธรรมเนียม
ชั้นอุทธรณ์ฎีกาล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนยื่นคาร้อง และควรยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลาก่อนครบ
กาหนด ๓ - ๕ วัน ทั้งนี้ ควรติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้คู่ความทราบบริเวณงานอุทธรณ์ฎีกา
๓) ขอให้ศาลแจ้งทนายขอแรงเพื่อมาพบจาเลยล่วงหน้า ซึ่งถ้าจาเลยต้องขังอยู่ ขอให้
เบิกตัวจาเลยมาพบทนายขอแรงก่อนวันนัด เพื่อสามารถให้ความรู้แก่จาเลยและต่อสู้คดีได้เต็มที่
๔) ศาลจดในรายงานกระบวนพิ จารณาว่ าให้ จ่ ายเงิ นรางวั ลทนายความขอแรงเป็ นจ านวน
เท่าใด และขอให้ทนายความรีบดาเนินการรับเงินรางวัลให้ทนั ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
๑.๔ พนักงานงานคุมประพฤติ
๑) การประกันตัวผู้ต้องหาในคดีฟื้นฟูของสานักงานคุมประพฤติจะมีคณะกรรมการฯ
พิจารณาในการให้ประกัน ซึ่งต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งจึงจะให้ประกันได้ และส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ
ประจาไม่ได้ทางานในหน่วยงานเดียวกัน จึงนัดประชุมคณะกรรมการฯ ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
ทั้งนี้ มีความเห็นว่าควรจะให้ประกันตัวได้ทุกวันในเวลาราชการ
๑.๕ เจ้าพนักงานบังคับคดี
๑) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทาหนังสือถึงศาลว่ากรณีใดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคาสั่งศาล
(การออกหมายบังคับคดีให้กระทาการและหมายคุ้มครองชั่วคราว)
๒) กรณีคู่ความนาเงินใช้แทนหรือชาระหนี้ตามคาพิพากษามาวางศาล เมื่อศาลมีหนังสือ
แจ้งไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนาหนังสือดั งกล่าวแนบติดกับหมายบังคับคดี
เพื่อรอให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษามาตั้งเรื่องการบังคับคดี รวมถึงกาหนดแนวทางปฏิบัติในการแจ้งคู่ความ
๓) ปัญหาการงดการขายทอดตลาดหรืองดการบังคับคดีในกรณีมีการยื่นคาร้องขัดทรัพย์
ต้องให้ศาลมีคาสั่งรับคาร้องขัดทรัพย์ เสียก่อนจึงจะงดการขายทอดตลาด แต่ถ้ายังไม่มีคาสั่งศาลก็ให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการขายทอดตลาด
๔) คดีที่ต้องคัดถ่ายเอกสารอย่างเร่งด่วน ขอให้ประสานงานทางโทรศัพท์กับหัวหน้างาน
เก็บสานวนคดีแดงล่วงหน้า

๓

๑.๖ อื่น ๆ
๑) ควรปรับปรุงระบบการประชุมทางจอภาพในศาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒) ให้คู่ความยื่น คาแถลงขอให้ศาลมีคาสั่งจ่ายเช็คในนามกรมบัญชีกลางพร้อมแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ เนื่ องจากผู้พิพากษาบางท่านจะจ่ายเช็คคืนค่าฤชาธรรมเนียมหรือค่าทนายความ
ในนามกระทรวงการคลังไม่ใช่กรมบัญชีกลาง ทาให้ไม่สามารถนาเช็คไปเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
๓) ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีระบบการแจ้งคาสั่งทาง SMS โดยต้องติดต่อลงทะเบียนกับศาล
เสียก่อนจึงจะสามารถดาเนินการได้
๔) ขอให้ศาลเพิ่มช่องทางการติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแจ้งและอธิบายเกี่ยวกับ
คู่มือการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Court) ของศาล พร้อมจัดทาเอกสาร
ประกอบ
๕) การจัดหาล่ามในคดีแพ่งไม่มกี ฎหมายให้อานาจไว้ดงั เช่นคดีอาญา แต่คู่ความสามารถ
ตกลงกันว่าจะใช้ล่ามของสานักการต่างประเทศ โดยคู่ความต้องดาเนินการติดต่อประสานกับล่ามและ
เสียค่าใช้จ่ายเอง
๖) ควรจัดตั้งศาลชานัญพิเศษหรือแผนกคดีในการพิจารณาคดี ตามกฎหมายฟอกเงิน
และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือจัดอบรมสัมมนา
ให้แก่ผู้พิพากษา เนื่องจากคดีดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
๗) ศาลภาษีฯ.จัดทาคู่มือการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีภาษีอากร ฉบับประชาชน
เพื่อเผยแพร่ความรู้การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีภาษีอากรและเพื่อให้ผู้ถูกประเมินภาษีอากรใช้สิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลได้ด้วยตนเอง
๘) ปัญหาการสืบพยานและการยื่ นเอกสาร เอกสารของกรมศุ ลกากรเป็ นภาษาต่างประเทศ
ซึ่งพนักงานอัยการต้องให้กรมแปล แต่กรมไม่มีเจ้าหน้าที่แปลโดยตรง ศาลภาษีฯ มีแนวทางให้เจ้าหน้าที่
ศาลแปล โดยจะรับเจ้าหน้าที่ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ในการนี้ การพิจารณาคดีในศาลต้องใช้
ภาษาไทย ซึ่งถ้าศาลจะใช้เอกสารส่วนใดให้แปลเฉพาะส่วนที่จาเป็น
๙) การเสนอแก้ไขกฎหมายเรื่องระยะเวลาการนาตัวเด็ก /เยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบ
การจับกุมภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง ซึ่งเป็นระยะเวลาน้อยเกินไป
๑๐) คดีที่นายจ้างฟ้องเพิกถอนคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน หากให้มีการไกล่เกลี่ย
อาจทาให้คาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานไม่มีผล และทาให้ลูกจ้างเสียเปรียบ เนื่องจากลูกจ้างมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการไกล่เกลี่ยน้อยกว่านายจ้าง ทั้งนี้ จะไม่ดาเนินการไกล่เกลี่ยคดีที่นายจ้างฟ้อง
เพิกถอนคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน โดยให้นาคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาด้วยการสืบพยาน
๒. ศาลจังหวัด
๒.๑ พนักงานอัยการ
๑) ขอให้พนักงานอัยการระบุที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหายในคาฟ้องให้ชัดเจน
เพื่อความสะดวกในการแจ้งสิทธิผู้เสียหายและติดตามเพื่อนัดไกล่เกลี่ย/สมานฉันท์ฯ

๔

๒) ควรยื่นฟ้องก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. เนื่องจากคู่ความอาจขอประกันตัว และไม่สามารถ
หาหลักประกันได้ทนั ทั้งนี้ ขอความร่วมมือในการส่งสานวนของพนักงานสอบสวนด้วย
๓) พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีล่าช้าโดยเฉพาะในวันศุกร์ ทาให้ผู้ต้องหา/จาเลยถูกคุมขัง
อยู่ที่เรือนจาหลายวัน เนื่องจากยื่นคาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวไม่ทัน จึงขอให้จัดทาคาฟ้องส่งศาลทราบ
ทางโทรสารเพื่อจัดเตรียมเอกสารการขอปล่อยชั่วคราวและร่างคาพิพากษาไว้ล่วงหน้า
๔) กรณีตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๔/๑ ขอให้พนักงานอัยการแจ้งผู้เสียหายทราบว่าจะยื่น
ฟ้องวันใด และให้ผู้เสียหายมาศาลในวันฟ้อง กับระบุชื่อ/ที่อยู่ของผู้เสียหายในคาฟ้องเพื่อแจ้งสิทธิให้
ผู้เสียหายทราบ (โดยเฉพาะคดีศาลแขวง) และการยื่นฟ้องคดีแพ่งของผู้เสียหายๆ สามารถยื่นคาร้องขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
๕) ควรระบุในคาฟ้องเกี่ยวกับการหักวันต้องขังให้จาเลยในคดียาเสพติดที่เคยถูกควบคุมตัว
ในคดีฟื้นฟูฯ
๖) กรณียื่นคาฟ้องไม่มีตัวจาเลย เนื่องจากถูกควบคุมในคดีของศาลอื่น ขอให้แนบสาเนา
หมายขังด้วย
๗) ไม่ควรขอหมายเรียกพยานช่วงใกล้วันนัด เพื่อให้พยานที่ได้รับหมายมีเวลาเตรียม
ความพร้อมในการมาศาล หรือหากมีเหตุขัดข้องจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันก่อนวันนัด
๘) ควรระบุที่อยู่ของพยานในหมายเรียกให้ชัดเจน เพื่อศาลสามารถส่งหนังสือแจ้งเตือน
พยานได้
๙) พนักงานอัยการไม่แจ้งผลการส่งหมายเรียกพยานให้ศาลทราบ ครั้นถึงวันนัดได้แถลง
ขอเลื่อนคดี ทาให้ต้องเสียวันนัดเนื่องจากนัดล่วงหน้า จึงขอให้ตรวจสอบผลการส่งหมายเรียกพยาน
หากมีเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถมาศาลได้ในวันนัด ให้แถลงขอสืบพยานปากดังกล่าวล่วงหน้า หรือหาก
ย้ายภูมิลาเนาก็ขอสืบพยานผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ
๑๐) ขอให้พนักงานอัยการลงชื่อในสานวนให้ครบถ้วน
๑๑) คดีที่จาเลยหลบหนีและจับได้ในภายหลัง เมื่อมีการยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ หากศาล
นัดพิจารณาในวันรุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ศาลจะให้นิติกรอัยการลงลายมือชื่อทราบคาสั่งศาล เพื่อนาไปแจ้งให้
พนักงานอัยการโจทก์ทราบ แต่หากกาหนดนัดนานกว่า ๑๕ วันขึ้นไป เจ้าหน้าที่ศาลจะออกหมายนัดแจ้ง
ให้พนักงานอัยการทราบ
๑๒) โดยปกติศาลจะไม่ตัดหรือจากัดพยานของพนักงานอัยการ เว้นแต่การตัดหรือจากัด
พยานไม่ทาให้เสียความยุติธรรมและทาให้การพิจารณาคดีรวดเร็วขึ้น
๑๓) กรณียื่นคาร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์/ฎีกาหลายครั้ง ดังนี้ กาหนดให้ยื่นคาขอ
ได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
๑๔) กรณี สั่ งไม่ ฟ้ องของพนั กงานอั ยการ ตาม ป.วิ .อ. มาตรา ๑๔๕ การเสนอค าสั่ งไม่ ฟ้ อง
เดิมเสนอผู้ว่าฯ แก้ไขใหม่เสนอ ผบ.ตร.ภาค ทาให้เกิดความล่าช้า
๑๕) เมื่อผู้ประกันมาชาระค่าปรับที่ศาล ถ้ามีการยึดทรัพย์ไว้ ควรให้ผู้ประกันไปชาระ
ค่าธรรมเนียมในการถอนการยึดทรัพย์กับเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อน แล้วจึงจะถอนการยึดทรัพย์

๕

๒.๒ พนักงานสอบสวน/เจ้าหน้าที่ตารวจ
๑) ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ถูกออกหมายจับให้ชัดเจน
๒) กรณีมีการขอเปลี่ยนแปลงหมายจับ ให้แนบต้นฉบับหมายจับเดิม พร้อมรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาของศาล
๓) กรณีมีผู้แทนมายื่นคาร้องขอหมายค้น/จับ ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของ
สานวน และเมื่อศาลต้องการไต่สวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต้องพร้อมมาศาลทันที
๔) ขอให้รายงานผลการค้น/จับ ภายในเวลาที่กาหนดและให้รายงานในภาพรวมของ
แต่ละเดือนที่มาขอออกหมายค้น/จับ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและติดตามผล
๕) ขอให้รายงานผลกรณีหมายค้น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ขอ และรายงานผลกรณี
หมายจับ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ขอ
๖) ศาลจัดทาตัวอย่างคาร้องขอผัดฟ้องฝากขังตั้งแต่ครั้ง ที่ ๑ - ๗ ให้แต่ละสถานี เพื่อ
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และขอให้ดาเนินการตามแบบฟอร์มที่จัดส่งให้อย่างเคร่งครัด
๗) ขอให้นาแบบฟอร์มคาร้องฝากขัง/คาร้องฟื้นฟูลงในเว็บไซต์ของศาล เพื่อให้พนักงาน
สอบสวนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและนาไปใช้ในรูปแบบเดียวกัน
๘) การยื่น คาร้องขอฝากขังในคดียาเสพติด ครั้งแรก ขอให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ปริมาตรของยาเสพติดในคาร้อง เนื่ องจากศาลต้องใช้เป็นข้อมูลประกอบดุลพินิจกาหนดวงเงินประกัน
ผู้ต้องหาหากมีการร้องขอปล่อยชั่วคราว
๙) กรณี ฝากขั งครั้ งแรก ขอให้ เจ้ าพนักงานผู้ ยื่นค าร้ อง (ไม่ จ าเป็ นต้ องเป็นเจ้ าของส านวน)
อยู่รอจนกว่าขั้นตอนจะแล้วเสร็จ ซึ่งหากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับคาร้อง ศาลจะได้สอบถามหรือมีการแก้ไข
ให้ถูกต้อง ทาให้พนักงานสอบสวนไม่ต้องมาศาลหลายครั้ง
๑๐) กรณีศาลเปิด ทาการวันเสาร์ ครึ่งวันเช้า ขอให้เลื่อนเป็น เปิด ทาการครึ่ง วัน บ่าย
เนื่องจากหากมีการจับผู้ต้องหามาส่งช่วงเวลากลางคืนของวันศุกร์ พนักงานสอบสวนไม่อาจดาเนินการ
ส่งศาลได้ทันในช่วงเช้าของวันเสาร์ ทั้งนี้ การเปิดเวรศาลแขวงเป็นระเบียบของสานักงานศาลยุติธรรม
ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
๑๑) ไม่ ควรยื่ น ค าร้อ งขอฝากขั ง ช่ว งใกล้ ห มดเวลาราชการ เนื่อ งจากคู่ ความ/ญาติ
อาจไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาประกันตัวได้ทัน ทั้งนี้ ควรยื่นคาร้องฝากขังในช่วงเช้า
๑๒) ขอให้ทุกสถานีตรวจสอบการแจ้งครบกาหนดฝากในแต่ละวันผ่านไลน์งานผัดฟ้อง
ฝากขัง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในแต่ละวันก่อนครบกาหนดฝากขังล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน หากมีเหตุขัดข้อง
หรือจาเป็นเร่งด่วน ขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ศาลล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรือไลน์
๑๓) ขอให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิ ดชอบในการส่งหมายของพยาน รายงานผลให้ศาล
ทราบก่อนวันนัด
๑๔) ขอให้เจ้าพนักงานตารวจส่งรายงานผลการส่งหมายเรียกภายใน ๑๕ วัน เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ศาลต้องตรวจสอบความพร้อมของสานวนก่อนถึงวันนัด ซึ่งหากมีเหตุขัดข้องจะได้แก้ไขให้ทัน
ก่อนถึงวันนัด

๖

๑๕) กรณี หมายเรี ยกพยานมาเบิ กความซึ่ งมี เหตุ ต้องเลื่อนคดี ถ้ าศาลทราบเหตุ ก่ อนวั นนั ด
จะแจ้งให้พยานทราบ แต่กระชั้นชิดก็ไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ทัน ดังนี้ การยื่นบัญชีระบุพยานขอให้
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของพยานที่สามารถติดต่อได้ ส่วนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีพยาน
เดินทางมาศาลแต่ไม่ได้เบิกความ ไม่มีกฎหมาย/ระเบียบใดกาหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้
๑๖) ขอให้ตารวจที่ได้รับหนังสือแจ้งให้มาเป็นพยานในศาล ส่งใบตอบรับการเป็นพยาน
มาให้ศาลก่อนวันนัดอย่างน้อย ๗ วัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและจัดทารายงานเสนอศาลเพื่อ
ทราบก่อนถึงวันนัด
๑๗) ค่าตอบแทนพยานศาลอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไข กับกรณีท่มี าศาลแล้วไม่ได้เบิกความ
๑๘) ตารวจไม่สามารถจัดหาล่ามแต่ละภาษาได้ ทาให้ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เช่น ภาษาจีน ภาษาไทใหญ่ จึงขอให้ศาลช่วยจัดหาล่ามหรือติดต่อสานักงานศาลยุติธรรมเพื่อจัดหาล่าม
โดยใช้ระบบวีดีโอกับล่ามในการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
๑๙) ศาลได้ประกาศวันเปิดทาการพิเศษให้ทราบทางเว็บไซต์ของศาล และมีหนังสือแจ้ง
วันเปิดทาการพิเศษไปยังผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดฯ เพื่อให้แจ้งแก่สถานีตารวจทุกแห่งทราบต่อไป
๒๑) แบบพิมพ์ศาลสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สานักงานศาลยุติธรรม และไม่ต้อง
ดัดแปลงแบบข้อความที่กาหนด
๒.๓ ทนายความ
๑) ตามหลักเกณฑ์สามารถใช้ตาแหน่งทนายความเป็นหลักประกันได้ แต่ต้องมีหลักฐาน
รายได้แสดงต่อศาล
๒) สภาทนายความจะจัดทาทาเนียบรายชื่อทนายความพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ไว้ที่สถานีตารวจๆ ละ ๑๕ รายชื่อ เพื่อให้พนักงานสอบสวนโทรแจ้ง ในกรณีต้องมีทนายความเข้าร่วม
การสอบสวนด้วย
๓) คดีจัดการพิเศษไม่สามารถนัดวันอื่นได้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อคดีต่อเนื่อง
โดยได้เพิ่มวันนัดให้คือนัดนอกเวลาทาการปกติในวันอาทิตย์
๔) การยื่นฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ขอให้ทนายความนาหนังสือรับรองประเมินราคา
ที่ดินของเจ้าพนักงาที่ดินมายื่นพร้อมคาฟ้องเพื่อคานวณอัตราค่าธรรมเนียมศาลได้ถูกต้อง
๕) สานักงานศาลยุติธรรมมีหนังสือตอบข้อหารือว่า ค่าส่งหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องและ
สาเนาคาฟ้องให้จาเลยในคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมที่ห้ามมิให้ เรียกตามมาตรา
๒๕๒ เมื่อมีการยื่นฟ้องต้องมีการวางค่าใช้จ่ายในการส่งคาคู่ความ
๖) กรณีจาเลยให้การรับสารภาพในคดีอัตราโทษประหารชีวิตหรือจาคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป
ที่ต้องสืบพยานโจทก์ประกอบคาสารภาพ หากต่อมาจาเลยปฏิเสธจะไม่สามารถสืบพยานได้ในวันนี้
เพราะพนักงานอัยการจะไม่ทราบ จึงขอให้ทนายความรีบทาคาให้การปฏิเสธและเสนอให้ศาลทราบ
ล่ วงหน้ า เพื่ อแจ้ งพนั กงานอั ยการให้ ทราบก่ อนที่ จะน าพยานมาสื บ โดยการเปลี่ ยนเป็ นนั ดตรวจพยาน
หลักฐานในวันนั้นทันที ผู้พิพากษาจะจดรายละเอียดคาให้การต่อสู้ค ดีของจาเลยไว้เพื่อยืนยันว่าจาเลย
ต่อสู้คดีประเด็นใด
๗) ศาลได้แก้ไขให้การพิมพ์คาพิพากษาแล้วเสร็จไม่เกิน ๒ สัปดาห์

๗

๘) เมื่อทนายความยื่นคาร้องขอรับเงินรางวัล ศาลจะออกเช็คให้ภายใน ๕ วันทาการ
จึงขอให้มารับเช็คได้ทันที
๙) ควรจัด มุมบริการโดยมีเ ครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และกระดาษ ส่วนเครื่อ ง
จอสัมผัสสาหรับบริการประชาชนที่ศาล ควรบอกวิธีใช้งานพอสังเขป และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒.๔ ราชทัณฑ์
๑) ศาลร่วมกับเรือนจาจัดโครงการหมายปล่อยทันใจ โดยเมื่อศาลสั่งอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในช่วงเช้า สามารถปล่อยตัวจาเลยได้ก่อนเที่ยงวัน
๒) การออกหมายขังระหว่างสอบสวน ระบุจานวนวันที่ศาลอนุญาตให้ฝากขังระหว่าง
คดีของศาลจังหวัดกับคดีของศาลแขวงผิดพลาดบ่อยครั้ง เช่น คดีของศาลแขวงจะระบุให้ฝากขัง ๑๒ วัน
ทาให้การนาส่งหมายขังระหว่างสอบสวนที่ครบฝากขังมาศาลไม่ครบถ้วน ผู้พิพากษาลงนามในหมาย
ไม่ครบทุกหมาย พิมพ์ชื่อ–สกุล และฐานความผิดในหมายไม่ถูกต้อง ดังนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจทานและ
เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
๓) ขอให้ระบุในหมายกักขัง กรณีผู้ต้องกักขังเป็นบุคคลต่างด้าว ว่ามีสัญชาติใด และ
สถานีตารวจใดเป็นผู้จับกุม เพื่อสะดวกในการคืนตัวให้พนักงานสอบสวนเมื่อรับโทษครบตามคาพิพากษา
แล้วดาเนินการผลักดันออกนอกประเทศ ตามหนังสือสั่งการของสานักงานตารวจแห่งชาติและแนวทาง
การปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังเป็นบุคคลต่างด้าว
๔) การออกหมายจาคุกเมื่อคดีถึงที่สุดมาให้เรือนจามีความล่าช้า เนื่องจากสานวนที่ครบ
กาหนดออกหมายดังกล่าว ส่วนมากอยู่ระหว่างดาเนินการของงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น เจ้าหน้าที่พิมพ์คาพิพากษา
หรือคู่ความขอขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ -ฎีกา หรื อขอคั ดถ่ายเอกสาร จึงต้ องเป็ นไปตามระบบการเดิ น
ของสานวน แต่หากสานวนคดีใดมีความจาเป็นเร่งด่วน สามารถแจ้งขอออกหมายจาคุกเมื่อคดีถึงที่สุด
ก่อนได้
๕) ขอให้ศาลแนบสาเนาคาพิพากษาและหมายคดีถึงที่สุดให้กับเรือนจา เนื่องจากกรม
ราชทัณฑ์มีนโยบายให้ผู้ต้องขังคดีถึงที่สุดต้องมีสาเนาคาพิพากษาจัดเก็บไว้ในทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง
๖) ศาลเห็นว่าข้อดีของการคุยแบบตะโกนเป็นการป้องกันการกระทาผิดได้ หากใช้โทรศัพท์
อาจทาให้สามารถสื่อสารเพื่อกระทาความผิดในห้องควบคุมได้ แต่ก็เห็นด้วยกับการอานวยความสะดวก
เพราะห้องควบคุมคงมีมาตรการที่เข้มงวดอยู่แล้ว ทั้งนี้ ศาลรับไว้พิจารณาเพื่อของบประมาณจัดสรร
โทรศัพท์ภายในเพื่อติดตั้งในห้องควบคุมสาหรับสื่อสารระหว่างญาติกับผู้ต้องขัง
๗) ตามระเบียบเรือนจากรณีนักโทษเด็ดขาด การย้ายผู้ต้องขังจะไม่แจ้ง ให้ศาลทราบ
ขอให้เจ้าหน้าที่ศาลประสานกับเรือนจาเพื่อตรวจสอบว่ามีตัวหรือไม่ โดยให้มีผู้ประสานกลางทั้งศาลและ
เรือนจา
๘) การจัดสถานที่จอดรถรับ-ส่งผู้ต้องขัง ควรจัดไว้ในที่ท่ีไม่พลุกพล่านเพื่อป้องกันไม่ให้
ญาติผู้ต้องขังซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามให้แก่ผู้ต้องขัง
๙) ขอให้จัดหาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้เพียงพอกับปริมาณงานคดี

๘

๒.๕ พนักงานคุมประพฤติ
๑) ขอให้ศาลระบุข้อมูลในบันทึกแจ้งการคุมประพฤติให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งอัตราโทษ
ฐานความผิด รวมทั้งเงื่อนไขการรายงานตัวและการทางานบริการสังคม เพื่อพนักงานคุม ประพฤติได้นา
ข้อมูลชี้แจงให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบตรงตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งศาล
๒) ขอให้ ศาลส่ งหนั งสื อแจ้ งค าสั่ งสื บเสาะฯ (คป.๑) โดยเร็ ว พร้ อมแนบเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง
เช่น คาฟ้อง บัญชีระบุพยาน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานคุมประพฤติดาเนินการตามคาสั่งศาล
ได้ครบถ้วน ตรงประเด็นและทันเวลา
๓) เมื่อศาลมีคาสั่งให้สืบเสาะฯ ขอให้ถ่ายสาเนาคาฟ้อง หมายขัง รายงานกระบวน
พิจารณา และสัญญาประกัน (กรณีประกันตัว) ส่งให้พนักงานคุมประพฤติ
๔) การจัดส่งรายงานคุมประพฤติสืบเสาะจาเลยมีความล่าช้า ควรแจ้งให้ศาลทราบก่อน
ถึงวันนัด ๓ - ๕ วัน เพื่อศาลมีเวลาพิจารณาผลการสืบเสาะและใช้ประกอบการเขียนคาพิพากษาในคดี
๕) ขอให้ศาลสั่งสืบเสาะบางประเด็น เช่น ประวัติครอบครัว ภูมิหลัง ความเสียหา ย
การบรรเทาผลร้าย ประวัติการกระทาความผิด ประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
๖) ขอให้ศาลระบุจานวนเงินค่าปรับที่เหลือหลังจากหักวันต้องขัง และระบุจานวนชั่วโมง
ในการท างานบริ ก ารสั ง คมแทนค่ า ปรั บ ว่ า กี่ ชั่ ว โมงถื อ เป็ น หนึ่ ง วั น ให้ ชั ด เจนในค าสั่ ง ศาล ซึ่ ง ศาลมี
แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดดังกล่าว
๗) ขอให้ เจ้ าหน้ าที่ ศาลตรวจสอบใบนั ดและค าพิ พากษาก่ อนแจ้ งให้ จ าเลยไปพบพนั กงาน
คุมประพฤติ และแนบคาพิพากษาเฉพาะในส่วนที่มีเงื่อนไขการคุมประพฤติ ไปกับ คป.๔ ทุกครั้ง หากมี
การพิมพ์ คป.๔ ผิดไปจากคาพิพากษา
๘) ขอให้สานักงานคุมประพฤตินากระดาษ A๔ ไว้ที่ศาลเพื่อช่วยลดภาระของศาลเรื่อง
การถ่ายคาฟ้องและรายงานกระบวนพิจารณา
๒.๖ สานักงานบังคับคดี
๑) กรณีมี คาร้องขัด ทรัพย์ กันส่วน ขอรับชาระหนี้บุริมสิทธิ ขอเฉลี่ยทรัพย์ ศาลจะ
กาหนดเลขคดีขึ้นใหม่ เช่น รข. รก. รช. รฉ. ซึ่งมิได้ระบุเลขคดีเดิมที่ผู้ร้องได้ยื่นคาร้อง ทาให้มีปัญหา
ในการตรวจสอบว่ายื่นคาร้องเข้ามาในคดีใด จึงขอให้ระบุในหมายนัดไต่สวน และหนังสือแจ้งคาสั่ง ศาล
ว่าคดีเดิมเป็นคดีหมายเลขแดงใด
๒) คาพิพากษาหน้าหมายบังคับคดีมิได้ระบุ ในส่วนค่าฤชาธรรมเนียมศาล เมื่อคู่ความ
มาติดต่อขอวางชาระหนี้ตามคาพิพากษาหรือโจทก์มาแถลงขอถอนการยึด คู่ความต้องไปขอคัดถ่าย
สาเนาบัญชีค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาล จึงขอให้ศาลจัดทาบัญชีค่าฤชาธรรมเนียมระบุที่หมายบังคับคดี
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
๓) หมายบังคับคดีที่แนบมาพร้อมสาเนาสัญญาประนีประนอมยอมความ ไม่มีลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่ศาลรับรองสาเนา ซึ่งเอกสารราชการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้อ้างอิงต่อคู่ความในคดี หากไม่มี
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับรอง อาจทาให้เอกสารขาดความน่าเชื่อถือ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ศาลลงชื่อรับรอง
สาเนาในสัญญาทุกหน้า

๙

๔) ขอให้ศาลระบุวันฟ้องในหมายบังคับคดีเพื่อประโยชน์ในการคานวณดอกเบี้ยตาม
คาพิพากษา
๕) แบบฟอร์ มค าขอยึ ด ณ ที่ ท าการ (แบบ ๓ก) มี ช่ องเอกสารประกอบการยึ ดไม่ ครบถ้ วน
ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าเอกสารประกอบการยึดมีอะไรบ้างที่เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องการเพิ่มเติม
ซึ่งศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี จะดาเนินการแก้ไขแบบให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการดาเนินการต่อไป
๖) ตาม ป.วิ.อ. ที่แก้ไขใหม่ เจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้รับเรื่องแจ้งยึดทรัพย์หลักประกัน
จากเจ้าพนั กงานศาล ขอให้ ก าหนดหลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกับ เอกสารที่ ต้องใช้ใ นการตั้งเรื่องบั งคับ คดีว่ า
มีอะไรบ้าง ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๗) สานวนใดมีรูปถ่ายประกอบอยู่ในคาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ขอให้ใช้รูปถ่ายภาพเดิม
ไปพลางก่อน เพื่อลดภาระงานและค่าใช้จ่ายในการออกไปถ่ายภาพที่ดินกรณีมีการขายทอดตลาด
๙) การขออนุญาตคัดถ่ายรายงานกระบวนพิจารณาไม่สามารถอนุญาตให้คัดถ่ายจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ได้ เนื่องจากศาลไม่มีงบประมาณ หากเจ้าพนักงานบังคับคดี
ขอได้ หน่วยงานอื่นก็จะร้องขอได้ จึงขอให้คัดถ่ายได้ที่จุดเดียวคือห้องเก็บสานวน
๒.๗ สานักงานที่ดิน
๑) คาสั่งศาลควรมีความชัดเจน เพื่อการปฏิบัติงานได้ตรงตามคาสั่ง
๒) ที่ดินซึ่งเป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวมีราคาลดลงมาก สานักงานที่ดินแจ้งว่า
กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานที่กาหนดราคาประเมิน
๓) ศาลจะมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินให้ทาแผนที่พิพาทส่งต่อศาลไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน
และจะให้คู่ความเป็นคนมารับหนังสือจากศาลไปติดต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง
๔) ขั้นตอนการจัดทารังวัด เมื่อมีหนังสือขอทาแผนที่พิพาท สานักงานที่ดินจะมีหนังสือ
แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง ประกอบกับคิวรังวัดมีอยู่จานวนมากถึง ๙๐ วัน จึงขอให้ศาลมีหนังสือขอนัด
ล่วงหน้า ๓ เดือน และขอให้ศาลส่งหนังสือไปในคราวเดียวกันเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ไปรังวัดในคราวเดียวกัน
๕) ขอให้ สานั ก งานที่ดินระบุจ านวนค่าใช้จ่ายในการรัง วัด ที่ ดินเพื่ อทาแผนที่ พิพาท
ในหนังสือนาส่งแผนที่พิพาทหรือในแผนที่พิพาท เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมใช้แทนคู่ความฝ่ายที่แพ้คดี
๖) ถ้ากฎหมายมิได้กาหนดว่าห้ามเรียกค่าใช้จ่าย สานักงานที่ดินสามารถเรียกเก็บได้หรือ
มีหนังสือแจ้งมายังศาลว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่คู่ความต้องชาระให้กับสานักงานที่ดิน เพื่อศาลมี คาสั่งให้
คู่ความชาระค่าดาเนินการหรือค่าคัดถ่ายเอกสารให้แก่สานักงานที่ดินต่อไป
๗) ศาลขอเอกสารต้นฉบับของสานักงานที่ดินไปแล้วไม่ส่งต้นฉบับคืน ดังนี้ ควรใช้สาเนา
เอกสารที่มีการรับรองสาเนาถูกต้องจากสานักงานที่ดิน
๘) หากมีหนังสือแจ้งอายัดที่ดิน ขอให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริการประชาชนฯ ระบุทั้งเลขที่
โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน และหน้าสารวจ ให้ครบถ้วน

๑๐

๒.๘ อื่นๆ
๑) ศาลได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบสารสนเทศสานวนคดีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยระบบดังกล่าวสามารถค้นหาข้อมูลคดีได้สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม และเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ผูม้ าติดต่อราชการอีก ๒ จุด คือ งานเก็บสานวนและศูนย์หน้าบัลลังก์
๒) ศาลได้กาหนดวิธียื่นคาคู่ความ คือ (๑) กรณีในวันนัดพิจารณาให้ยื่นที่ศูนย์หน้าบัลลังก์
(๒) กรณีตามปกติให้ยื่นที่งานเก็บสานวน (๓) กรณีท่เี กี่ยวกับการเงินให้ยื่นที่งานการเงิน
๓) ขอให้ฝากเงินค่าตอบแทนพยานสารองไว้กับเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ เพื่อสามารถจ่าย
ค่าตอบแทนได้ทันทีที่เบิกความและลงชื่อเรียบร้อยแล้ว
๔) เกณฑ์การกาหนดหลั กประกั นเป็นดุ ลพิ นิจของศาลโดยพิ จารณาจากหลายปัจจั ย กรณี
เตรียมหลักทรั พย์ ไม่ พอหรื อจ านวนไม่ใกล้ เคี ยงกับระเบี ยบข้อกาหนดของศาล สามารถขอผั ดส่ งหลักทรั พย์
ที่ขาดได้ และมีแนวทางปฏิบัติการขอปล่อยชั่วคราวของศาลที่ให้ยื่นคาร้องขอทราบวงเงินประกัน หรือ
ขอความช่วยเหลือได้จากสานักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งมีกองทุนหลักทรัพย์ในการประกันกรณีที่ผู้ต้องหา
หรือจาเลยยากจน
๕) สานักงานพัฒนาสังคมฯ.จะตรวจสอบรายชื่อผู้พร้อมปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาให้รัดกุม
ก่อนส่งบัญชีรายชื่อให้ ศาล และกาชับผู้ทาหน้าที่ต้องแจ้งเหตุขัด ข้องกรณีไม่อาจมาปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ศาลทราบก่อนวันนัดอย่างน้อย ๗ วัน
๓. ศาลแขวง
๓.๑ พนักงานอัยการ
๑) พนักงานอัยการยื่นฟ้องล่าช้า โดยเฉพาะเวรเปิดทาการศาลแขวงฯ นอกเวลาราชการ
ซึ่งศาลปิดทาการเวลา ๑๒.๓๐ น.
๒) ขอให้ บรรยายฟ้องในคดีเสพว่า พนักงานสอบสวนรับตั วผู้ต้องหาจากคณะอนุกรรมการฯ
เมื่อใด ถูกควบคุมตัวเป็นเวลาเท่าใด หากมีกรณีเคยหลบหนีขอให้บรรยายพฤติการณ์ประกอบข้อเท็จจริง
๓) กรณีจาเลยถูกฟ้องในคดีอื่นและถูกขังหรือปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาโดยจาเลย
ไม่ได้หลบหนี หรือถูกขังหรือจาคุกตามคาพิพากษา ถือว่ามีตัวจาเลยอยู่ในอานาจศาลแล้ว พนักงาน
อัยการมีอานาจฟ้องได้และศาลจะเบิกตัวจาเลยมาดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
๔) พนักงานอัยการไม่มาลงชื่อในสานวนคดีอาญารับสารภาพ (ฟ้องวาจา) ให้ครบถ้วน
ในแต่ละวัน ทาให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไปมีความล่าช้า
๕) ขอให้พนักงานอัยการเจ้าของสานวนมาศาลตามกาหนดนัดแม้จะมิใช่วันนัดสืบพยาน
หากติดราชการขอให้มอบหมายพนักงานอัยการท่านอื่นมาแทน โดยสามารถตอบและแถลงข้อเท็จจริง
ในสานวนคดีได้
๖) กรณีถอนคาร้องทุกข์ ถอนฟ้อง ยอมความ ขอให้นิติกรอัยการประสานยกเลิกวันนัด
กับพยานที่ขอหมายเรียกไว้ เพื่อมิให้เสียเวลาเดินทางมาศาล

๑๑

๓.๒ พนักงานสอบสวน/เจ้าหน้าที่ตารวจ
๑) พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบในคดีควรมาศาลเพื่อยื่นคาร้องขอผัดฟ้องด้วยตนเอง
๒) ขอให้พนักงานสอบสวนแจ้งปัญหาข้อขัดข้องการรายงานผลการจับกุม/การตรวจค้น
ให้ศาลทราบภายในกาหนด
๓) ขอให้ผู้น าจับ และตารวจเจ้าของคดีติดตามผลของคดีและติดต่อขอรับเงิน สินบน
นาจับและเงินรางวัลจากศาล เพื่อแก้ปัญหาเงินคงค้างที่ศาล
๔) การขอยกเลิกการฟื้นฟูฯ ขอให้แนบคาสั่งคณะอนุกรรมการฯ และเอกสารอื่นประกอบ
ให้ครบถ้วน
๕) สานวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนบางสานวนไม่ชัดเจน ไม่ครบองค์ประกอบความผิด
เป็นเหตุให้พนักงานอัยการไม่มีอานาจฟ้อง และศาลอาจพิพากษายกฟ้องได้ พนักงานอัยการจึงต้องสั่งให้
สอบสวนเพิ่มเติม ดังนี้ ขอให้ พนักงานสอบสวนตรวจสานวนสอบสวนก่อนที่จะนามาฟ้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมาย
๖) การฟ้องคดีอาญาในศาลแขวง โจทก์อาจฟ้องคดีด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ในคดีที่
ผู้ต้องหารับสารภาพ ให้พนักงานสอบสวนนาผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการโดยไม่ต้องสอบสวนและ
ให้ฟ้องคดีด้วยวาจา ซึ่งมีข้อตกลงระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติกับสานั กงานอัยการ ให้ตารวจเป็น
ผูพ้ ิมพ์คาฟ้องด้วยวาจาและให้พนักงานอัยการตรวจแก้ไขให้ถูกต้อง
๓.๓ ทนายความ
๑) ขอให้ ตรวจสอบส าเนาใบอนุ ญาตว่ าความในแต่ ละคดี ว่ าหมดอายุ หรื อไม่ หากหมดอายุ
และมีการต่ออายุ ขอให้แสดงหลักฐานการต่ออายุ
๒) ใบแต่งทนายความ/ใบมอบฉันทะให้เสมียนทนาย หากมีรอยลบด้วยน้ายาลบคาผิด
ไม่ต้องเซ็นชื่อกากับ
๓) ขอให้ทนายขอแรงติดต่อกับจาเลยก่อนถึงวันกาหนดนัดพิจารณาคดีตามที่อยู่ หรือ
เบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในหนังสือศาลตั้งทนายขอแรง
๔) กรณีสถาบันการเงินเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ควรจัดประชุมทนายความโจทก์เพื่อให้ทนายความ
มีอานาจตัดสินใจนาข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยในศาล และควรได้รบั มอบอานาจเจรจาไกล่เกลี่ย
สามารถตกลงลดหรื องดดอกเบี้ ยผิ ดนั ดทั้ งหมดหรื อบางส่ วนได้ ตามสมควร.เพื่ อมิ ให้ กระบวนการไกล่ เกลี่ ย
ต้องล่าช้าหรือเลื่อนคดีออกไป ทั้งนี้ ควรส่งสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลตรวจล่วงหน้า ๗ วัน
เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการทาสัญญา
๕) ทนายความประสงค์สืบพยานที่อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งพยานไม่สะดวกเดินทางมาศาล
ดังนี้ ในวันตรวจพยานหลักฐานหรือประชุมคดี ขอให้ทนายความแจ้งว่ามีพยานที่จะสืบอยู่ที่ใด กับให้
ศึกษาระเบียบการสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพของศาลฯ ซึ่งกาหนดรายละเอียดไว้โดยติดต่อได้ที่งาน
ประชาสัมพันธ์
๓.๔ สานักงานบังคับคดี
๑) การติดต่อสานักงานบังคับคดี ควรมีช่อง Fast Track เพื่อเปิดช่องบริการคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยาก

๑๒

๓.๕ อื่นๆ
๑) สานักงานยุติธรรมจังหวัดมีกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งในคดีแพ่งและ
คดีอาญา ปัญหาคือ ในคดีมโนสาเร่ซึ่งเจ้าหน้าที่ศาลดาเนินการบันทึกคาฟ้องด้วยวาจาให้แล้ว บางคดี
จาเป็นต้องจ้างทนายความเนื่องจากคู่ความอีกฝ่ายสู้คดี เจ้าหน้าที่ ศาลไม่สามารถช่วยดาเนินคดีให้ได้
เพราะนอกเหนืออานาจหน้าที่ โจทก์ต้องหาทนายความมาสู้คดี มิฉะนั้น ย่อมเสียเปรียบจาเลย
๒) ขอให้ หน่ ว ยงานในกระบวนการยุติ ธรรมจัด ทาคู่มือ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน กับจัดประชุมสัมมนา
ให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรื อชีวิตประจาวัน เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทันท่วงที ไม่ทาให้เสียสิทธิทางกฎหมาย
๔. ศาลเยาวชนฯ
๔.๑ พนักงานอัยการ
๑) ขอให้พนักงานอัยการระบุหมายเลขโทรศัพท์ในหมายเรียกพยาน เพื่อให้ศูนย์ ประสานงาน
พยานโทรแจ้งยกเลิกวันนัดให้พยานทราบ
๒) คดีที่เด็กและผู้ใหญ่ร่วมกันกระทาความผิด ซึ่งคดีเยาวชนฯ.จะตัดสินเร็วกว่าคดีของ
ผู้ใหญ่ที่ฟ้องต่อศาลจังหวัด/ศาลแขวง เวลาพิจารณาอุทธรณ์ พนักงานอัยการคดีเยาวชนฯ.ต้องรอผลคดี
ของศาลจังหวัด/ศาลแขวง และหากพนั กงานอัยการมีความเห็นไม่อุทธรณ์ก็ต้องรอความเห็นจากผู้บัญชาการ
ตารวจภูธรภาคฯ ทาให้พนักงานอัยการคดีเยาวชนฯ ต้องขยายเวลาอุทธรณ์หลายครั้ง ดังนี้ ศาลจะใช้
ดุลพินิจขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้ แต่ขอให้ พนักงานอัยการติดตามผลคดีอย่างใกล้ชิดและไม่ควรขอ
ขยายเวลาอุทธรณ์หลายคราว
๔.๒ พนักงานสอบสวน/เจ้าหน้าที่ตารวจ
๑) การจับเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี อันเป็นความผิดซึ่งหน้า ต้องมีหมายจับด้วย มิเช่นนั้น
ศาลจะยกคาร้อง
๒) ศาลได้จั ดโครงการรั บค าร้ องขอตรวจสอบการจั บล่ วงหน้าทางโทรสาร ซึ่ งหากเจ้ าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วเอกสารมีข้อผิดพลาดจะได้แจ้งให้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนนามายื่นต่อศาล
๓) กรณีที่ต้องส่งตัวเด็กหรือเยาวชนมาตรวจสอบการจับที่ศาลเป็นเฉพาะกรณีมีการจับ
เท่านั้น เว้นแต่กรณีที่พนักงานสอบสวนประสงค์ให้ศาลควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้ในอานาจของศาล
ก็ส่งตัวมาศาลเพื่อให้ศาลออกคาสั่งควบคุมตัวไว้ได้
๔) ขอให้ ยื่ นค าร้ องขอผั ดฟ้ องก่ อนเวลา ๑๔.๐๐ น. เนื่ องจากถ้ าเป็ นคดี ที่ เด็ กและเยาวชน
ถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานพินิจ ศาลจะต้องสอบถามคาร้องขอผัดฟ้องทางไกลผ่านจอภาพไปยังสถานพินิจ
ซึ่งหากยื่นคาร้องหลังเวลาดังกล่าวจะทาให้การปฏิบัติงานไม่สะดวก เนื่องจากสถานพินิจฯ.ต้องนาเด็ก
และเยาวชนขึ้นหอนอนในเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.
๕) ขอให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบสานวนที่จะครบผัดฟ้องในครั้งต่อไปผ่านทางไลน์
งานคดี และขอให้ยื่นผัดฟ้องล่วงหน้าก่อนวันครบกาหนดผัดฟ้อง ๑ วัน หรือในวันครบกาหนดผัดฟ้อง
ก่อนเวลา ๑๑.๐๐ น.

๑๓

๖) ศาลได้ น ามาตรการพิ เศษแทนการด าเนิ นคดี อาญามาใช้ เพื่ อแก้ ไขบ าบั ดฟื้ นฟู เด็ กและ
เยาวชนที่กระทาความผิดตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒ โดยให้โอกาสกลับไปปรับปรุง แก้ไข บาบัด
ฟื้นฟูตามมาตรการที่ศาลเห็นสมควร โดยถือว่าเด็กหรือเยาวชนดังกล่าวอยู่ในภาวะที่ขาดความยั้งคิด
ขาดประสบการณ์ ควรได้ รั บโอกาสในการปรั บปรุ งแก้ ไขแทนการพิ พากษาของศาล แต่ หากให้ โอกาสแล้ ว
แต่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศาลก็จะใช้มาตรการที่หนักขึ้น และหากพบว่าเมื่อศาลปล่อยตัวไปแล้ว
ยังกระทาความผิด ผู้พบเห็นหรือตารวจสามารถจับหรือแจ้งมายังศาลเพื่อยกคดีขึ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลง
คาสั่งให้เหมาะสมต่อไป
๔.๓ ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย
๑) ที่ปรึกษากฎหมายมีจานวนไม่เพียงพอ เนื่องจากทนายความจะสมัครเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายได้ ต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบ ซึ่งต้องใช้งบประมาณดาเนินการในเรื่องนี้เป็น
จานวนมาก บางคนผ่านการอบรมแล้วก็มิได้เข้าเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
๒) ถ้ าพนั กงานอั ยการเห็นว่ าที่ปรึ กษากฎหมายคนใดมีพฤติกรรมที่จะไม่รั กษาผลประโยชน์
สูงสุดให้แก่เด็กและเยาวชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ขอให้แจ้งศาลทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการ
ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาต่อไป
๓) ปัจจุบันจะสั่งจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมายต่อเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว
๔) ส านั กงานต ารวจไม่ มี งบประมาณส าหรั บจ่ ายค่ าตอบแทนให้ ที่ ปรึ กษากฎหมายที่ มา
ร่วมฟังการสอบสวนที่สถานีตารวจ ทาให้บางครั้งไม่มีที่ปรึกษากฎหมายมาเข้าร่วม เกิดความล่าช้าในการ
นาตัวผู้ต้องหามาส่งตัวต่อศาล จึงขอให้สภาทนายความจัดส่งที่ปรึกษากฎหมายให้กับพนักงานสอบสวน
๕) ขอให้ ที่ปรึกษากฎหมายมาอยู่เวรประจาวันตามคาสั่งของศาล หากติด ธุระหรือ
ไม่สามารถมาศาลได้ ขอให้ยื่นใบเปลี่ยนเวรก่อนวันมาอยู่เวร
๔.๔ สถานพินิจฯ
๑) เมื่อคดียุติแล้วจะต้องดาเนินการส่งเรื่องขอลบประวัติอาชญากรรมเด็กและเยาวชน
ไปยังสานั กงานต ารวจแห่ งชาติ โดยต้องนาหนั งสือค าสั่งยุติคดี มาประกอบ ซึ่งหากศาลได้ส่ งหนังสือดังกล่าว
สถานพินิจฯ ก็สามารถดาเนินการได้โดยที่เด็กหรือเยาวชนและผู้ปกครองไม่ต้องมายื่นคาร้องที่สถานพินิจฯ
๒) สถานพินิจฯ.ได้ควบคุมตัวเด็ก และเยาวชนตามคาสั่งศาล หากพนักงานสอบสวน
มีเหตุจาเป็นต้องสอบสวนเด็กหรือเยาวชนเพิ่มเติมและต้องนาตัวออกนอกสถานพินิจฯ.จะต้องยื่นคาร้อง
ต่อศาลเพื่อขออนุญาตก่อนเสมอ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย
๓) การพิจารณาคดีของศาลเยาวชนฯ จาเป็นต้องมีรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงจาก
สถานพินิจฯ ประกอบการพิจารณาคดี จึงขอให้ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย นาคู่ความไปให้ถ้อยคา
ต่อพนักงานคุมประพฤติประจาสถานพินิจฯ เพื่อศาลไม่ต้องเลื่อนคดีและเสียเวลาในการพิจารณาคดี
๔) การเขียนคาร้องขอคัดถ่ายเอกสารหรือตรวจสานวนคดี ขอให้พนักงานคุมประพฤติ
แสดงหรือแนบสาเนาบัตรข้าราชการ เพื่อป้องกันกรณีบุคคลภายนอกแอบอ้าง
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๕. ศาลแรงงาน
๑) ศาลยินดีจัดอบรมความรู้กฎหมายแรงงานให้แก่ฝ่ายนายจ้าง/ลูกจ้าง เพื่อแก้ปัญหา
กรณีสัญญาจ้างไม่รัดกุม
๒) ขอให้ทนายความดาเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนพิจารณาคดีแรงงานและการใช้
แบบฟอร์ม
๓) การขอขยายระยะเวลาวางเงินตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน กรณีนายจ้าง
ฟ้องเพิ กถอนค าสั่งพนั กงานตรวจแรงงาน สามารถยื่ นคาร้องขอขยายระยะเวลาได้ ตามกฎหมาย ส่วนจานวน
ระยะเวลาเป็นดุลพินิจของศาล ซึ่งต้องพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงตามคาร้อง
๔) ตามข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาบังคับให้ต้องไกล่เกลี่ยทุกคดีโดยผู้พิพากษา
แม้คู่ความไม่ประสงค์ก็เป็นหน้าที่ของศาลที่ต้องดาเนินการไกล่เกลี่ย
๖. สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
โครงการส่ ง เสริ ม การประสานงานความร่ ว มมื อ ด้ า นการยุ ติ ธ รรมของหน่ ว ยงาน
ในกระบวนการยุ ติ ธรรม การสั มมนาเชิ งวิ ชาการ เรื่ อง “ ทิ ศทางเชิ งนโยบายและกฎหมายในการบั งคั บตาม
ค าพิ พากษาของศาลต่ างประเทศ” วั นที่ ๒ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค กรุ งเทพมหานคร
ซึ่งผู้เข้าร่ว มสัมมนาเป็น บุคลากรด้านกฎหมายทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน รวม ๙๐ คน โดยเนื้อหา
การสัมมนา.มีดังนี้
๑. การสัมมนา เรื่อง “ทิศทางเชิงนโยบายและกฎหมายในการบังคับตามคาพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองของนักกฎหมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เกี่ยวกับการยอมรับและบังคับตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศ
โดยเน้นอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยความตกลงเลือกศาล ค.ศ. 2005 (The 2005 Hague Convention
on Choice of Court Agreement) หลักกฎหมายขัดกัน กฎหมายไทย และแนวคาพิพากษาของ
ศาลฎีกา วัตถุประสงค์ของการสัมมนาครัง้ นีเ้ พื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในการ
สัมมนาครั้งต่อๆ ไป ซึ่งความคิดเห็นที่ได้จากการสัมมนาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตัดสินใจกาหนด
ทิศทางเชิงนโยบายและกฎหมายในการบังคับตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศ ทั้งนี้ ในเวทีระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติได้มีการพูดคุยถึงกลไกเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่ อให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ประเด็นที่กล่าวถึงอย่างมากคือการบังคับตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศ
โดยเฉพาะอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยความตกลงเลือกศาล ค.ศ. 2005 ซึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช้และประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียนก็เริ่มมีการศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาดังกล่าว
๒. อาจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้บรรยายสรุปสาระสาคัญของอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยความตกลงเลือกศาล ค.ศ. 2005 ดังนี้
ความเป็ นมา อนุ สั ญญาฯ จั ดท าโดยที่ ประชุ มแห่ งกรุ งเฮกว่ าด้ วยกฎหมายระหว่ างประเทศ
แผนกคดี บุ คคล เกิ ดจากความมุ่ งหมายของคณะท างานที่ ต้ องการให้ ค าพิ พากษาของศาลสามารถบั งคั บใช้
ได้เป็นสากลในลักษณะเดียวกับคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตาม New York Convention อนุสัญญาฯ
ได้ จั ดท าแล้ วเสร็ จแล้ วเมื่ อปี 2548 (ค.ศ. 2005) แต่ มี ผลบั งคั บใช้ เมื่ อเดื อนตุ ลาคม 2558 แสดงให้ เห็ น
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พัฒนาการทางกฎหมายในเรื่องนี้ว่า แต่เดิมหลายประเทศยังมีความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงเลือกศาล
แต่ปัจจุบันได้รับการยอมรับมากขึ้น มีรัฐเข้าเป็นภาคีจานวนมาก โดยเฉพาะสหภาพยุโรป สาหรับประเทศไทย
ยังไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาแต่อย่างใด แต่ประเด็น ที่น่าสนใจคือประเทศสิงคโปร์ได้เข้าเป็นภาคีและ
จะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2559 นี้
สาระสาคัญของอนุสัญญา ข้อตกลงเลือกศาลเป็นข้อตกลงในการระงับข้อพิพาท โดยคู่สัญญา
ทากันไว้ในสัญญาตกลงกันว่าเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะฟ้องคดีที่ศาลใด ซึ่งสามารถทาได้ตามหลักเสรีภาพ
ในการทาสัญญา เป็นประโยชน์แก่คู่สัญญาที่จะทราบได้ว่าเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะต้องดาเนินการที่ศาลใด
อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงเลือกศาล (Choice of Court หรือ Choice of Forum) ไม่ใช่ข้อตกลงเลือกกฎหมาย
(Choice of Law) ข้อตกลงเลือกกฎหมายเป็นข้อตกลงเลือกกฎหมายสารบัญญั ติ ในขณะที่ข้อตกลง
เลือกศาลเป็นข้อตกลงเลือกศาลที่จะพิจารณาข้อพิพาทนั้น
อนุสัญญาฯ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐานที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่
1) ข้อตกลงเลือกศาลต้องมีผลใช้บังคับ ศาลที่ถูกเลือกต้องเป็นศาลที่มีเขตอานาจและ
ต้องรับพิจารณาคดี จะปฏิเสธไม่รับพิจารณาคดีโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรไม่ได้
2) ศาลที่ไม่ได้รับเลือกย่อมไม่มีเขตอานาจ ต้องปฏิเสธไม่รับพิจารณาคดี เพื่อให้ศาลที่ถูกเลือก
เป็นศาลที่พิจารณาคดี
3) ผลของคาพิพากษาของศาลที่ถูกเลือกต้องได้รับการยอมรับและบังคับตามในประเทศภาคี
ขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญา ใช้บั งคับกับข้ อตกลงเลือกศาลแบบเด็ดขาดกับคดีแพ่ ง
และพาณิชย์ที่มีลักษณะระหว่างประเทศ ข้อตกลงเลือกศาลแบบเด็ดขาด (Exclusive choice of Court
Agreement) คือข้อตกลงที่ให้อานาจศาลที่ถูกเลือกไว้โดยตัดอานาจของศาลอื่น หากเป็นข้อตกลง
ไม่เด็ดขาดจะไม่อยู่ในบังคับของอนุสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ แต่รัฐภาคีสามารถตั้งข้อสงวนไว้ได้ แม้จะกาหนดให้
บังคับใช้กับคดีแพ่งพาณิชย์ที่มีลักษณะระหว่างประเทศ แต่ส่วนมากนามาใช้กับคดีพาณิชย์เป็นหลัก
โดยมีข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับกับบางเรือ่ ง เช่น บุคคลธรรมดา ครอบครัว มรดก หรือคดีพาณิชย์บางเรื่องที่มี
กฎหมายบังคับเฉพาะแล้ว เช่น คดีล้มละลายหรือคดี ขนส่งระหว่างประเทศ คดีภายใต้บังคับของอนุสัญญาฯ
ต้องมีลักษณะระหว่างประเทศ คือต้องไม่ใช่คดีที่คู่สัญญาอยู่ในประเทศภาคีเดียวกัน และองค์ประกอบ
คดีต้องไม่เกี่ยวข้องเฉพาะแต่ประเทศถิ่นที่อยู่เท่านั้น เพียงข้อตกลงเลือกศาลอย่างเดียวไม่ทา ให้คดี
มีลักษณะระหว่างประเทศ
ตามข้อบท 3 ของอนุสัญญาฯ ข้อตกลงเลือกศาลมีลักษณะดังนี้
1) อยู่ภายใต้หลักสัญญาทั่วไปคือเป็นข้อตกลงร่วมกันของคู่สัญญา
2) ต้องเป็นข้อตกลงเลือกศาลแบบเด็ดขาด คือกาหนดให้อานาจของศาลที่เลือกไว้และ
ตัดอานาจของศาลอื่นๆ ในการพิจารณาคดี ทั้งนี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อตกลงเลือกศาลเป็นข้อตกลง
เลือกศาลแบบเด็ดขาด
3) ต้องเลือกศาลของประเทศที่เป็นภาคี
4) เป็นข้อตกลงที่มีจุดประสงค์ในการระงับข้อพิพาท ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้ว
หรือข้อพิพาทในอนาคต จะเป็นข้อพิพาทตามสัญญาหรือข้อพิพาททางละเมิดก็ได้
5) ข้อตกลงต้องทาตามแบบที่กาหนดไว้ในอนุสัญญา คือต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นหนังสือหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากไม่ทาตามแบบ ก็จะไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้บังคับของ
อนุสัญญานี้
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6) ข้อตกลงเลือกศาลมีผลแยกต่างหากจากสัญญาหลัก แม้สัญญาหลักจะเป็นโมฆะหรือ
โมฆียะ ข้อตกลงเลือกศาลก็อาจสมบูรณ์ได้
ผลของข้อตกลงเลือกศาล มีผลสาคัญ 2 ประการคือ
1) ศาลที่ถูกเลือกเป็นศาลที่มีอานาจพิจารณาคดี ต้องรับคดีไว้พิจารณา ไม่อาจปฏิเสธไม่รับ
พิจารณาโดยอ้างกฎหมายภายใน หรืออ้างเหตุว่าการพิจารณาคดีไม่สะดวกหรือศาลอื่นเหมาะสมกว่า
อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาฯ ระบุข้อยกเว้น ศาลที่ไม่ถูกเลือกย่อมไม่มีอานาจพิจารณาคดีนั้น จะต้องพัก
ชะลอ หรือจาหน่ายคดี เพื่อให้คู่สัญญาไปพิจารณาคดียังศาลที่เลือกไว้
2) คาพิพากษาที่ตัดสินโดยศาลที่ถูกเลือกจะต้องได้รับการยอมรับและบังคับตามให้
ในประเทศภาคี ห้ามมิให้ศาลที่จะบังคับตามคาพิพากษาพิจารณาในเนื้อหาของคดีที่ตัดสินแล้ว มีหน้าที่
เพียงบังคับให้ จะทบทวนคดีอีกไม่ได้ ทั้งอาจต้องยอมรับผูกพันตามข้อเท็จจริงที่ว่ากล่าวกันมาแล้ว ทั้งนี้
มีข้อยกเว้นบางประการตามข้อบท 9 เช่น ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของข้อตกลงเลือกศาล ปัญหาเกี่ยวกับ
วิธีพิจารณาความที่ไม่เป็นธรรม คาพิพากษาเกิดขึ้นโดยมีการฉ้อฉลในวิธีพิจารณาความ และการบังคับ
ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยความสงบเรียบร้อย หรือความไม่สอดคล้องกันของคาพิพากษาของศาลที่ตัดสิน
และศาลที่บังคับตาม เป็นต้น
3. ปั จจุ บั นประเทศสิ งคโปร์ ได้ ให้ สั ตยาบั นอนุ สั ญญาฯ มี ผลบั งคั บในเดื อนตุ ลาคม 2559
ซึ่งประเทศสิงคโปร์ได้เชิญชวนประเทศในอาเซียนรวมถึงประเทศไทยเข้าเป็นภาคี ประเทศไทยยังมีท่าที
กลางๆ ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ส่วนประเทศบรูไน ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม ได้เริ่ม
ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคี ทั้งนี้ ประเด็นสาคั ญที่ควรพิจารณาคือการเข้าเป็นภาคีจะเป็น
ประโยชน์หรือไม่ สามารถสร้างความแน่นอนให้นักลงทุนได้จริงหรือไม่เพียงใด
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ แสดงความเห็ นว่ า ข้ อควรพิ จารณาในกรณี ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี อนุ สั ญญาฯ
ผลดีผลเสียหรือผลกระทบต่างๆ ผัน แปรตามเศรษฐกิจในเวลานั้นๆ ในปัจจุบันศาลไทยอาจไม่มีคดี
ประเภทนี้มากนัก แต่ท่าทีของศาลไทยในเรื่องนี้อาจมีผลทาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการค้า
การลงทุน ประเด็นที่ควรพิจารณาคือความหมายของคาว่านักลงทุนไทย นั กลงทุนไทยคืออะไร ตัวอย่างเช่น
ซีพีลาวลงทุนตามกฎหมายลาวแต่ผลกาไรได้ที่ไทยจะถือเป็นนักลงทุนไทยหรือไม่ ศาลไทยมีภารกิจต้อง
ตอบโจทย์นี้ให้ชัดเจน อีกประการหนึ่งคือตามมาตรา 33 ของอนุสัญญาฯ ประเทศไทยสามารถเลือกให้
อนุ สั ญญาฯมี ผลเฉพาะเขตเศรษฐกิ จพิเศษได้ หรื อไม่ ตัวอย่ างเช่ น ประเทศจี นให้ บางส่ วนเป็ นเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ เป็นต้น
ศาลเป็นองค์กรอานวยความยุติธรรม ซึ่งการอานวยความยุติธรรมความยุติธรรมระหว่าง
ประเทศเป็นสิ่งที่ศาลต้องให้ คาพิพากษาศาลฎีกา ที่ 585/2461 เป็นคาพิพากษาในยุคที่ประเทศไทย
ต้องการความเป็นเอกราชทางการศาล ถือเป็ นคาพิพากษาประวัติศาสตร์ที่มีความสาคัญอันแสดงให้
เห็นว่า คาพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้น ศาลไทยอาจยอมรับบังคับบัญชา แต่ต้องเป็นคาพิพากษา
ของศาลซึ่งมีอานาจพิจารณาคดีนั้นได้ และต้องเป็นคาพิพากษาที่วินิจฉัยมูลคดีข้อพิพาทเสร็จเด็ดขาด
คาพิพากษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าศาลไทยมีความเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศ
เห็นว่า งานวิจัยอาจมีความจาเป็นเพื่อทราบผลดีผลเสียของการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ
และเหตุใดประเทศภาคีส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรป หากไม่มีความมั่นคงทางกฎหมาย ความมั่นคงทาง
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เศรษฐกิจย่อมไม่เกิด ท่าทีของศาลจะทาให้นักลงทุนพิ จารณาถึงการลงทุนในประเทศไทย คาดหมายว่า
ในประชาคมอาเซีย นภายใน 10 ปี ข้า งหน้ า อาจมีส นธิสั ญญาเกี่ ยวกั บการยอมรับ และบัง คั บตาม
คาพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์ ส่วนใดที่ประเทศไทยมีความพร้อมก็อาจทาสนธิสัญญาทวิภาคีในเรื่อง
ข้อตกลงเลือกศาลหรือการส่งหมายและการสืบพยาน ซึ่ งก็อาจส่งเสริมความยุติธรรมในประชาคม
อาเซียนได้
โดยสรุป ปัจจุบันทางปฏิบัติของประเทศไทยเกี่ยวกับการยอมรับและบังคับตามคาพิพากษา
ของศาลต่างประเทศมีความสอดคล้องกับต่างประเทศอยู่แล้ว ในส่วนของการรับรองและยอมรับคาพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ รัฐนั่นเองเป็นผู้กาหนดเงื่อนไขในการยอมรับ เช่น เขตอานาจศาลชอบ การตัดสิน
คดีชอบ เป็นต้น สาหรับอนุสัญญาฯ ที่ประเทศสิงคโปร์ได้เป็นภาคีนั้น เห็นว่าเป็นเพราะประเทศสิงคโปร์
ต้องการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการกฎหมาย ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งมากกว่าในการเชื่อมต่อระหว่าง
สมาชิกอาเซียนเดิมและสมาชิ กใหม่ หากจะตัดสินใจเข้าเป็นภาคีก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ต้องคานึงถึง
ปัญหาว่าศาล ทนายความ มีความพร้อมหรือไม่ มหาวิทยาลัยมีความพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมายของ
ประเทศต่างๆ หรือไม่ ในบริบทของประเทศไทย แม้ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษร แต่แนวคาพิพากษา
ของศาลฎีกาและแนวคิดทางวิชาการมีความชัดเจน หากประเทศไทยยังไม่อยากเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ
ก็อาจจะมีการหารือก่อน หรือจัดทาความตกลงทวิภาคี รวมถึงใช้หลักต่างตอบแทน ตลอดจนปฏิรูป
ศาลไทยในการตอบรับ Free and Fair Market มากขึ้น
5. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ประธานสภาทนายความ แสดงความเห็นว่า การกาหนด
ทิศทางเชิงนโยบายและกฎหมายในการบังคับตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศต้องคานึงถึงความ
พร้อมด้านภาษา กระบวนพิจารณาในศาลเป็นภาษาใด ซึ่งต้องเน้นภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาราชการ
เดียวของประชาคมอาเซี ยน นอกจากนั้ น ในการร่ างกฎหมายใหม่ ข้ อเท็จจริ งต้องนิ่ ง เรื่ องนี้ ต้องพิ จารณาว่ า
ข้อเท็จจริงทางรัฐศาสตร์มีความนิ่งแล้วหรือไม่ เมื่อมีคาพิพากษาต่างประเทศ ศาลใดต้องพิจารณาบังคับ
มีองค์คณะเพียงพอหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ ต้องพิจารณาถึงความพร้อมของประเทศ
เป็นสาคัญ เมื่อยังไม่พร้อม ข้อมูลยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ก็ไม่ส ามารถออกกฎหมายได้ ข้อตกลงเลือกศาล
ย่อมดาเนินไปไม่ได้ เห็นว่า ในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อม เพราะประเทศไทยมีการบริหาร
สัญญาระหว่างประเทศแตกต่างกัน ซึ่งในการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมีคดีประเภทต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
ไม่ว่าคดีแพ่งและพาณิชย์ คดีปกครองเชิงพาณิชย์ สัญญาทางปกครอง สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
สัญญาประมูลงานระหว่างประเทศ คดีบางประเภทอยู่ในอานาจของศาลปกครอง ซึ่งมีคาถามว่า ศาลปกครอง
เห็นด้วยกับข้อตกลงเลือกศาลหรือไม่ประการใด ในบริบทการค้ าระหว่างประเทศ มีสัญญาเกี่ยวข้อ ง
หลายประเภท ซึ่งสัญญาเหล่านี้ส่วนน้อยที่จะเลือกกฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ สัญญาระหว่าง
ประเทศต่างๆ เช่น การลงทุน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซื้อขาย ทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาการบริหาร
จัดการ ไม่เลือกกฎหมายและศาลของประเทศไทย ในภาคปฏิบัติข้อตกลงเลือกศาลมีการดาเนินการ
นานแล้ว คือตกลงตั้งแต่เมื่อทาสัญญา ตกลงกันในเรื่องอนุญาโตตุลาการ ไม่ว่าจะตกลงไว้เป็นการเฉพาะ
หรือตกลงกันเมื่อเกิดข้อพิพาทแล้ว เช่น ตกลงดาเนินคดีที่ศาลที่มีค่าใช้จ่ายถูก อีกทั้งเมื่อเริ่มคดีแล้ว
ยังเจรจาตกลงเปลี่ยนได้เพราะเป็นเรื่องคดีบุคคล
ความคิดริเริ่มในเรื่องอนุสัญญาฯ เป็นเรื่องที่ดี อาจเพิ่มอานาจการต่อรองได้ แต่เรื่อง
ประโยชน์ที่จะได้รับไม่แน่ใจ กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับตามคาพิพากษาต่างประเทศอาจมีประโยชน์
ทาให้มีข้ออ้างอิงว่าประเทศไทยมีกฎหมายในเรื่องดังกล่าวเหมือนกัน แต่จะใช้เ ป็นเครื่องมือเป็นผลให้
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ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนั้ นเป็นไปได้ยาก ประเทศไทยยังต้องปรับอีกมาก โดยเฉพาะในเรื่องการทาธุรกิ จ
การค้าการลงทุนหลายภาค ไม่ว่าสถาบันการเงิน และการส่งเสริมการลงทุน ขั้นแรกคือยอมรับอุปสรรค
เรื่องภาษา ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อม ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ หากการดาเนิน
กระบวนพิจารณาในศาลยังเป็นภาษาไทย คงเป็นไปได้ยาก เพราะจะต้องมีการแปลการรับรองความถูกต้องอีก
หากประเทศไทยไม่ปรับ ก็คงมีความเสียเปรียบตลอดไป จึงน่าจะสนับสนุนให้ไทยให้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาราชการภาษาที่สอง
6. นายนวรัตน์ กลิ่นรัตน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา แสดงความเห็นว่า การเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาฯ อาจทาให้ประเทศมีภาพลักษณ์ที่ดี แต่ประเทศไทยเองเคยเข้าเป็นภาคีในหลายอนุสัญญา
แต่ก็มีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น อนุสัญญาเกี่ยวกับยาเสพติด ความตกลงทริปส์ (TRIPS) หรือในเรื่อง
อนุญาโตตุลาการตาม New York Convention เป็นต้น ดังนั้น การจะดาเนิน การสิ่งใดจึงต้องพิจารณา
อย่างละเอียดคานึงถึงทุกส่วนทุกฝ่าย ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ประเทศภาคีอนุสัญญาจานวน 28+1 ประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรปที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
การบังคับตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศอาจแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. บังคับตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศเหมือนคาพิพากษาของตน
2. บังคับตามคาพิพากษาถ้าคาพิพากษาเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม ไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. บังคับให้ตามหลักอัธยาศัยไมตรีหรือหลักถ้อยทีถ้อยอาศัยต่างตอบแทน
4. ต้องฟ้องเป็นคดีขึ้นใหม่และอ้างคาพิพากษาเป็นหลักฐานแห่งหนี้
ทั้งนี้ ประเทศหนึ่ งๆ ยอมรับและบังคับตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศแต่ละประเทศ
ไม่เหมือนกัน
คาพิพากษาศาลฎีกาของไทยในปี 2461 แสดงไว้ชัดเจนว่า ศาลไทยอาจยอมรับและ
บังคับตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศได้ สาหรับอนุสัญญาฯ เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีแ พ่งพาณิชย์
ซึ่งครอบคลุมกว้างขวาง ศาลที่ได้รับเลือกจะต้องพิจารณาพิพากษาให้ ศาลที่ไม่ได้รับเลือกห้ามมิให้
พิพากษา หน้าที่ของศาลที่ไม่ได้รบั เลือกต้องงดหรือจาหน่ายคดีเว้นแต่ข้อตกลงเป็นโมฆะหรือขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งน่าพิจารณาว่า ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนตามความหมายของแต่ละประเทศนั้นอาจมีความแตกต่างกัน
หลักการสาคัญอีกประการของอนุสัญญาฯคือศาลในประเทศภาคีทั้งหลายจะต้องยอมรับ
บังคับตามคาพิพากษาของศาลที่ถูกเลือก จะปฏิเสธได้เมื่อมีเหตุตามที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ ศาลที่ตัดสิน
ไม่มีความเกี่ยวพันกับคู่พิพาทหรือเรื่องที่พิพาทก็อาจปฏิเสธได้ หลักการคล้ายกับกฎหมายอนุญาโตตุลาการ
ในส่วนกฎหมายไทยนั้น ตามแนวคาพิพากษาศาลฎีกาเดิมข้อตกลงเลือกศาลอื่นถือว่าขัดต่อกฎหมาย
เกี่ยวกับความสงบ ไม่อาจใช้บังคับกันได้ แต่แนวคาพิพากษาของศาลฎีกาล่าสุดตั้งแต่ ปี 2546 เป็นต้นมา
ข้อตกลงเลือกศาลต่างประเทศใช้บังคับได้แต่ไม่ตัดอานาจศาลไทย ถ้าศาลไทยเห็นว่ามีความเกาะเกี่ยว
ก็สามารถตัดสินได้ ทั้งนี้ เพราะอานาจต่อรองในทางสัญญาไม่เท่ากัน ฝ่ายที่มีอานาจต่อรองมากกว่า
กาหนดศาลที่ตนได้ประโยชน์ คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3882/2549 วางหลักว่า ไม่เพียงศาลที่ตกลงกัน
ไว้ เ ท่า นั้ น ที่พิ จ ารณาคดี ไ ด้ เมื่ อ มูล คดีพิ พ าทเกิ ด ขึ้น ในราชอาณาจัก รไทย พยานหลั ก ฐานอยู่ที่ ไ ทย
กล่าวคือ แม้กล่าวอ้างข้อตกลงตามสัญญา แต่ปัจจัยอื่นๆ เอื้อต่อการขึ้นศาลไทยมากกว่า ศาลไทยก็มี
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อานาจพิจารณาได้ ปัจจุบันมีกฎหมายสองฉบับที่กาหนดให้มีข้อตกลงเลือกศาลได้แต่ไม่ตัดอานาจศาลไทย
คือ พระราชบัญญัติ ขนส่งต่อเนื่ องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และพระราชบั ญญัติรั บขนส่ งทางถนนระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2556 กาหนดให้ เลือกศาลได้แต่ไม่ตัดอานาจศาลไทยเสียทีเดียว เหตุที่ ไม่ตัดอ านาจศาลไทย
เนื่องจากมาจากหลัก forum non conveniens ตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษ
ที่เห็นว่า การฟ้องคดีที่ศาลบางเรื่องไม่เป็นธรรมแก่คู่ความ เพราะมีศาลอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่า
สะดวก รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ทั้งนี้ ไม่ลิดรอนสิทธิของฝ่ายโจทก์และไม่ขัด ต่อความเป็นธรรม
โดยคานึงถึงทุกด้านให้มีความสมดุล
ข้อตกลงเลือกกฎหมายต่างประเทศใช้กันมานานและยอมรับมานาน แต่ในทางพิจารณา
มีปัญหาคือคู่ความกล่าวอ้างแต่ไม่นาสืบกฎหมายต่างประเทศ ทั้งเมื่ออ้างคาพิพากษาต่างประเทศในศาล
ก็อาจอ้างเพียงบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ศาลไม่อาจพิจารณาให้ ได้ ดังนั้น การอ้างคาพิพากษา
ของศาลต่างประเทศจึงอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ
สัญญาระหว่างประเทศหลายประเภท เช่ น สั ญญาอนุ ญาตให้ ใช้สิ ทธิ สัญญาบริการ ที่ขึ้ นสู่
การพิจารณาของศาล มักพบว่าคู่สัญญาที่ได้เปรียบมีอานาจต่อรองเหนือกว่ามักเลือกกฎหมายเลือกศาล
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง การทาสัญญาในทางแพ่งและพาณิชย์มีความได้เปรียบต่างกัน การจะเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาฯ หรือไม่ยังต้องพิจารณาอีกพอสมควร ให้มีความเท่าเทียมกัน ซึ่งกรณีต่างจากการบังคับ
ตามคาพิพากษาและดาเนินการในคดีล้มระหว่างประเทศ (cross-border insolvency) ซึ่งกฎหมาย
กาหนดศาลที่พิจารณาไว้แล้ว
ความกลัวที่ว่ าหากไม่มีกฎหมายเกี่ยวกั บข้อตกลงเลื อกศาลแล้วต่ างชาติจะไม่ กล้าลงทุนนั้ น
เป็นเพี ยงปัจจั ยการลงทุนเล็กๆ ปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากยั งมี ปัจจั ยอื่ นที่ สาคัญอี กมากมาย เช่น ค่ าจ้างแรงงาน
เป็นต้น มีการศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนจากการให้อนุญาโตตุลาการต่ างประเทศชี้ขาดข้อพิพาท กล่าวคือ
การดาเนิ นคดีในประเทศพิมพ์นิ ยม เช่น ประเทศสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์ แลนด์ มีค่าใช้จ่ายสูงมาก
อีกทั้งอนุญาโตตุลาการเป็นนักกฎหมายซึ่งอาจไม่มีมุมมองในทางสังคม นอกจากนั้น ส่วนมากเป็นคดีฝ่ายเดียว
เพราะค่าใช้จ่ายสูงมากอีกฝ่ายจึงไม่สู้คดี ซึ่งค่าใช้จ่ายมากกว่าการพิจารณาคดีในศาล โดยคดีทุนทรัพย์
ต่ากว่า 10 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับผลตอบแทน ระยะเวลาไม่น้อยกว่าการขึ้นศาล ปัญหาว่าอนุญาโตตุลาการ
มีความเป็นกลางหรือไม่ คาชี้ขาดคานึงถึงแง่มุมทางสังคมหรือประโยชน์สาธารณะหรือไม่ เป็นต้น
สรุปว่า ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนเพียงพอว่าการเป็นภาคีอนุสัญญาจะมีผลดีกว่าหรือไม่ และ
เป็นประโยชน์กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยหรือไม่เพียงใด จึงยังไม่ควรรีบร้อน
แต่ต้องศึกษาวิจัยผลดีผลเสียให้ละเอียดรอบคอบ อย่านาข้ออ้างว่าเพื่อประโยชน์การลงทุนต่างประเทศ
มาเป็นข้อชี้ขาด
7. คาถามและความเห็นของผู้เข้าร่วมการสัมมนา
๗.๑ ในกรณี ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี อนุ สั ญญาฯ จะมีโอกาสน ามาใช้ ในทางปฏิ บั ติ หรื อไม่
และจะนาข้อตกลงมาใช้ประโยชน์กับสัญญาประเภทใด เพราะตามที่กล่าวว่าสัญญาระหว่างประเทศ
ส่วนใหญ่มักกาหนดข้อตกลงเลือกศาลไว้ในสัญญาแล้วหรือกาหนดให้ใช้อนุญาโตตุลาการ อีกทั้งการเข้า
เป็นภาคีจะเป็นการแย้งกับพันธกิจของศาลยุตธิ รรมที่สนับสนุนและส่งเสริมอนุญาโตตุลาการหรือไม่ ทั้งนี้
เห็นว่า บทบาทในการตัดสินใจเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาไม่ใช่บทบาทของศาลยุติธรรมแต่เป็นบทบาทของ
ฝ่ายบริหารมากกว่า
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นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ เห็นว่า อาจมีประโยชน์น้อยเพราะหมดสมัย เนื่องจากปัจจุบัน
ธุรกรรมพาณิชย์และการลงทุนเปลี่ยนเป็น Digital Economy หมดแล้ว สิ่งสาคัญคือความตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านนี้ ศาลหรือฝ่ายนิติบัญญัติต้องพิจารณาเพื่อให้ประเทศไทยก้าวทัน
นางฐิดารัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ชี้แจงว่า ศาลยุติธรรมไม่ได้มีบทบาทในการเป็น
ผู้นาการตัดสินใจว่าควรเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ หรือไม่ เหตุผลหนึ่งที่จัดการสัมมนาก็เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านข้อมูลวิชาการ เนื่องจากได้รับคาถามจากศาลในประเทศอาเซียนเกี่ยวกับความพร้อมในเรื่องนี้
อีกทั้งการพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่างๆ หรือร่างกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม
ทางฝ่ายบริหารก็จะเชิญผู้แทนศาลยุตธิ รรมไปชี้แจงสอบถามและขอข้อมูล การสัมมนาเชิงวิชาการจึงเป็น
การเตรียมข้อมูลในเบื้องต้น ซึ่งคาดหมายว่าจะมีการสอบถามจากทั้งฝ่ายบริหารและนานาประเทศต่อไป
นายกิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส เห็นว่า การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ไม่ใช่จะไม่มีประโยชน์
เสียทีเดียว เพราะจุด มุ่งหมายคือการบังคับตามคาพิพากษา หากเข้าเป็นภาคี คาพิพากษาของศาล
ต่างประเทศซึ่งนักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศนั้นสามารถบังคับในประเทศไทยได้โดยตรง
7.2 สัญญาระหว่างประเทศที่มีเขตอานาจศาลหลายประเทศ ส่วนใหญ่มักตกลงเลือก
ศาลไว้ในสัญญาแล้ว ซึ่งก็มักเป็นศาลต่างประเทศ เพราะแม้ต้องการเลือกศาลไทย แต่ทรัพย์สินที่ต้อง
บังคับอยู่ต่างประเทศ ก็ไม่เกิดประโยชน์ หากเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ แล้ว คาพิ พากษาของศาลไทย
สามารถบังคับได้ในต่างประเทศก็ถือว่าเป็นข้อดี อย่างไรก็ตาม ในแง่ของธุรกิจ หากพิจารณารายชื่อภาคี
แล้วพบว่าเป็นประเทศที่ไม่น่าสนใจ กล่าวคือไม่มีประเทศจีนและประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว
เมียนมาร์ เวียดนาม)
7.3 ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ มีมาตรการที่ เรียกว่า anti suit injunction เช่น
คู่กรณีไทยพิพาทกับคู่กรณีอังกฤษ คู่กรณีอังกฤษอาจฟ้องที่ศาลอังกฤษและขอให้ศาลมีคาสั่งชั่วคราวห้าม
ฟ้องศาลอื่น ถ้าประเทศไทยไม่เป็นภาคีอนุสัญญาฯ ก็จะนา anti suit injunction มาใช้ไม่ได้ แต่ถ้าเป็น
ภาคีก็ถูกผูกมัดโดยปริยาย นอกจากนั้น เห็นว่า การเข้าเป็นภาคีไม่ใช่ปัจจัยหลักว่าการค้าการลงทุนขยาย
แพร่สะพัดมากขึ้นหรือไม่ ปัจจัยสาคัญหลักคือประเทศไทยไม่มีอานาจต่อรองเพราะเศรษฐกิจมีขนาดเล็ก
แม้ เป็ น ภาคี คู่ สัญ ญาก็ เ ลือ กศาลประเทศอื่ น ประเทศไทยจะใช้ ป ระเทศสิง คโปร์ เป็ นแม่ แบบไม่ ไ ด้
เพราะยุทธศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์มุ่งการระงับข้อพิพาททางกฎหมายเป็นรายได้ของประเทศ
ประเทศสิงคโปร์มีความพร้อมทาง infrastructure ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ และใช้ภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาราชการ ประเทศต้นแบบที่ ประเทศไทยควรศึกษาคือ ประเทศญี่ปุ่ น ซึ่ งเป็นประเทศที่ มีวั ฒนธรรม
แข็งแกร่งและใช้ภาษาญี่ปุ่น ได้รับแรงกดดันจากต่างประเทศในการทาความตกลงต่างๆ แต่ยังรักษา
infrastructure ไว้ได้พอสมควร
7.4 กรมบั งคั บคดี แจ้ งว่ า กรมบั งคั บคดี มี โครงการจั ดประชุ มเรื่ องการบั งคั บคดี ของศาล
ต่างประเทศในอาเซียนในปี 2560 ซึ่งจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมต่อไป สาหรับในเรื่อง
การบั งคับคดีล้มละลายข้ามชาติ ได้ มีการประชุมเมื่อเดื อนมิ ถุนายน 2559 ได้น าข้อมู ลที่ได้รับมาประกอบ
การยกร่างกฎหมายแล้วเสร็จและเสนอสภานิติบัญญัติพิจารณา ทั้งนี้ จากการที่กรมบังคับคดีได้ส่งผู้แทน
ไปร่วมสังเกตการณ์การประชุม Hague Conference แนวโน้มภายหลังจัดทาอนุสัญญาในเรื่องข้อตกลง
เลือกศาลแล้วจะจัดทาร่างอนุสัญญาเกี่ยวกับการยอมรับและบังคับตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศ
ในคดีแพ่งและพาณิชย์ต่อไป ซึ่งขณะนี้กรมบังคับคดีเองกาลังทางานวิจัยในเรื่องนี้อยู่เช่นกัน
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7.5 การทาข้อตกลงเลือกศาลของคู่สัญญาจาเป็นต้องมีจุดเกาะเกี่ยวกับศาลที่เลือก
หรือไม่ หรือเพียงใช้เจตนาของคู่ความเพียงอย่างเดียว หากเป็นเช่นนั้น การให้คู่สัญญามีสิทธิเลือกศาล
จะเป็นการจากัดอานาจของศาลหรือไม่อย่างไร
อาจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส เห็นว่า สาหรับในคดีแพ่งพาณิชย์มีข้อพิจารณา
ประการหนึ่ งว่ า คู่ สั ญญาอาจประสงค์จะดาเนิ นคดี ที่ ศาลที่เป็ นกลาง อนุ สัญญาฯ จึงไม่ ได้ก าหนดไว้ ชั ดแจ้ ง
แต่กาหนดไว้ที่ลักษณะระหว่างประเทศของคดีและเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจได้ ซึ่งในทางปฏิบัติ
คู่สัญญาก็มักเลือกศาลที่มีความเกี่ยวข้องอยู่แล้ว
นายนวรัตน์ กลิ่นรัตน์ เห็นว่า ตามข้อบท 19 ของอนุสัญญาฯ ประเทศหนึ่งอาจปฏิเสธ
ไม่พิจารณาคดี ไ ด้ห ากคดีนั้ น ไม่มีความเกาะเกี่ยวเชื่อมโยง ดังนั้น แม้ คาพิพากษาของไทยไปบังคั บ
ในต่างประเทศ ก็อาจถูกตีความไม่ปฏิบัติตามก็ได้ เพราะอนุสัญญาฯ เองก็เปิดช่องไว้ หากประเทศนั้น
ไม่มีความเชื่อถือ ก็อาจปฏิเสธบังคับตามคาพิพากษาของศาลไทยได้ ทั้งอนุสัญญาฯ ก็ไม่ได้กาหนด
บทลงโทษไว้
7.6 รองศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร เห็นว่า ประเทศไทย
เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมและประเทศสมาชิกใหม่ การพิจารณาเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาฯ ต้องมีความสุ ขุม การทาความตกลงระดับทวิภาคีมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
CLMV อย่านึกถึงอนุสัญญาฯ เป็นคาตอบเดียว ทั้งนี้ ประเทศไทยมีภูมิปัญญาของบรรพตุลาการในการ
แสดงท่าทีระหว่างประเทศอยู่แล้ว
7.7 นายเดชอุด ม ไกรฤทธิ์ เห็นว่า ตราบใดที่ประเทศไทยยังไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาราชการ โอกาสที่คู่สัญญาจะเลือกศาลไทยในการพิจารณาคดีมีน้อย
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