หน่วยงานภาครัฐเร่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมสาหรับการประกอบธุรกิจ (Doing Business)
๔ เมษายน ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ สานักงานศาลยุติธรรมได้เข้าร่วมการประชุมการรายงานผลการดาเนินการ
ตามแนวทางการปรั บ ปรุ งสภาพแวดล้ อมส าหรับการประกอบธุรกิจ ในประเทศไทยของธนาคารโลก ( Doing
Business) ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมและมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) และผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔
กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาถึงปฏิทินการดาเนินการในการจัดอันดับความยาก-ง่าย
ในส่วนของศาลยุติธรรมนั้นเกี่ยวข้องในตัวชี้วัดที่ ๙ เรื่องการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing
contract) ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพการอานวยความยุติธรรมทางแพ่งของศาลยุติธรรมไทย โดยในช่วงสามปีที่
ผ่านมาศาลยุติธรรมมีส่วนร่วมในการเพิ่มคะแนนให้แก่ประเทศไทยโดยในการวัดผล Doing Business ๒๐๑๗ ศาล
ยุติธรรมชี้แจงให้ทราบว่าศาลยุติธรรมมีข้อมูลในเรื่อง รายงานระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดี (Time to
disposition report) รายงานผลอัตราคดีเสร็จไป (Clearance rate report) รายงานผลระยะเวลาค้างของคดีที่
อยู่ระหว่างพิจารณา (Age of pending cases report) และรายงานความก้าวหน้าของแต่ละคดี (Single case
progress report) และในการวัดผลปีที่ผ่านมา หรือ Doing Business ๒๐๑๘ ได้คะแนนเพิ่มในส่วนของศาล
อัตโนมัติ (Court Automation) เนื่องจากคู่ความสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมศาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
(Electronic Payment of Court Fees หรือ e-Payment)
ระหว่างการประชุม นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ผู้อานวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวั ตกรรม
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ศาลยุติธรรมในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาแสดงให้
เห็ นถึงความเป็ นศาลยุ ติธรรมสมัยใหม่ เนื่องจากมีความพยายามในการนาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อบริการ
ประชาชนผู้ติดต่อราชการศาลและบริหารจัดการคดีภายในอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น โครงการให้บริการคัดถ่า ย
สาเนาคาพิพากษาและคาสั่ งระหว่างศาล โครงการพัฒ นาระบบการยื่นและส่ งคาคู่ความและเอกสารโดยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การขยายจานวนศาลที่มีการนาระบบ e-Filing และ
e-Payment มาใช้ ควบคู่โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case Information Online
Service (CIOS) การเชื่อมโยงข้อมูลคดีกับกรมบังคับคดี ซึ่งนอกจากจะเป็นการทางานและการบริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีผลต่อภาพลักษณ์และการจัดอับดับของประเทศอีกด้วย

สาหรับปีนี้ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา ธนาคารโลกจะเข้าเยี่ยมชม
ระบบการทางานของศาลแพ่ง เหมือนในรอบการประเมินสองปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สานักงานศาลยุติธรรมจะได้ขอ
ความอนุเคราะห์และทางานควบคู่กับศาลแพ่งในการชี้แจงระบบการทางานต่อไป คาดว่าจะนาเสนอผลงานเน้นใน
ส่วนปริมาณการใช้ระบบ e-Filing และระบบ e-Payment of court fee โดยเมื่อยื่นคาฟ้องทาง อิเล็กทรอนิกส์
แล้วไม่จาต้องยื่นคาฟ้องเป็นกระดาษเข้ามาอีก โดยสถิติการใช้งานตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๑: ทนายลงทะเบียน online จานวน ๗๖๔ คน การยื่นฟ้องผ่านระบบ จานวน ๕๙๙ คดี (ศาลแพ่งมีการยื่น
ฟ้องมากที่สุด ๒๔๔ คดี) การชาระเงินผ่านระบบ e-Payment เป็นยอดเงินรวม ๖,๑๑๓,๖๐๖.๗๑ บาท (ปีที่แล้ว
ยังไม่ได้คะแนนเนื่องจากเพิ่งเริ่มการใช้งานและจานวนผู้ใช้ระบบน้อย ไม่มีการรับรู้ของสาธารณะ) และตั้งแต่วันที่
๓๐ มี น าคม ๒๕๖๑ ศาลชั้ น ต้ น ๒๖๐ ศาลทั่ ว ประเทศได้ เ ปิ ด ใช้ ร ะบบบริ ก ารข้ อ มู ล คดีศ าลยุ ติ ธ รรม (Case
Information Online Service (CIOS)) เพื่อให้คู่ความในคดีสามารถสืบค้นและติดตามผลคดีผ่านคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือผ่าน ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ https://cios.coj.go.thสามารถค้นหาได้จากระบบดังกล่าว
ได้แก่ โจทก์ จาเลย วันที่ฟ้อง วันที่ตัดสิน วันนัดพิจารณา ผลการส่งหมาย คาพิพากษา คาสั่งศาลและข้อมูลคดี
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากเรื่องของเทคโนโลยี จะได้มีการเน้นย้าและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการพิจารณาคดี
ครบองค์คณะและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการคดีที่คู่ความจะสามารถทราบวันสิ้นสุดของคดีล่วงหน้าได้
สาหรับทุกคดีและทุกประเภทคดี เพราะมีการกาหนดมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ทั้งยังมีหลักเกณฑ์ใน
ส่วนของการเลื่อนคดีซึ่งได้มีการยึดถือปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องอีกด้วย 
นายสมคิด จาตุศ รี พิทัก ษ์ รองนายกรัฐ มนตรี ให้ ข้ อคิดเห็ นเพิ่ มเติ มว่า การปรับปรุ งการบริการด้า น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นการนาเทคโนโลยีมาให้บริการอย่างไรก็ดี ธนาคารโลกและผู้ให้บริการฝ่ายรัฐควร
ทาความเข้าใจด้วยว่า การให้ประชาชนตอบรับเปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นอาจจะต้องใช้เวลา ไม่สามารถ
ทาได้ชั่วข้ามคืน อย่างไรก็ดีหากภาครัฐมีแรงจูงใจ (Incentive) ในการลดค่าธรรมเนียมต่างๆ หากประชาชนสมัคร
ใจเข้าใช้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็อาจจะทาให้ปริมาณผู้หันมาใช้ระบบมากขึ้น ซึ่งก็จะได้รับการยอมรับ
จากทางธนาคารโลกมากขึ้นด้วย เพราะระบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีความหมายหรือประโยชน์ใดๆ หากไม่มีผู้ใช้
ภาครัฐต้องพยายามประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะรับรู้ถึงบริการที่มีและพยายามคิดค้นแรงจูงใจดังกล่าว
สานักงานศาลยุติธรรมได้ชี้แจงว่า สาหรับระบบการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ตามที่คณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจของประชาชนได้มี
คาสั่งที่ ๐๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพิจารณากฎหมายที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
เพื่อ ปรั บ ล าดับ ความยากง่า ยในการท าธุร กิจ โดยส านัก งานศาลยุติ ธ รรมเข้าร่ ว มประชุมชี้ แจงเมื่ อ วันที่ ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานรัฐมนตรี ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ตึกบัญชาการ ๑
ชั้น ๒ ทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมอภิปรายว่า ปัจจุบันการยื่นและส่งคา
คู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Electronics Filing System: e-Filing ยังมีผู้ใช้บริการน้อย ควรมี
มาตรการจูงใจทางการเงินโดยลดค่าขึ้นศาลสาหรับผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถทาได้ด้วยการแก้ไขเพิ่มเ ติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กาหนดให้ผู้ที่ยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ เสียค่าขึ้นศาลในอัตราส่วนที่น้อยกว่า
กาหนดไว้ในตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยที่ประชุมจะไปพิจารณาเพิ่มเติมว่าสมควรลด
ค่าขึ้นศาลกี่ส่วนจากอัตราปกติ แล้วจึงยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่ง
ต่อไป ซึ่งน่าจะมีผลต่อจานวนผู้ใช้บริการระบบและส่งผลต่อการประเมินและจัดอันดับในอนาคตต่อไป
ท่านที่สนใจสามารถศึกษาเอกสาร Power point ประกอบการประชุมในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
ติดตามข้อมูลและข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับการประเมินของธนาคารโลกได้จากเว็บไซต์ของสานักแผนและ
งบประมาณสานักงานศาลยุติธรรม (http://www.oppb.coj.go.th/) ในหัวข้อ Ease of Doing Business โดย
แบบประเมิ น ทั้ ง ฉบั บ ที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบการท างานของศาลยุ ติ ธ รรมจะอยู่ใ นหั ว ข้ อ Enforcing Contracts
Questionnaire-Thailand

