ข้อมูลการดาเนินการเพื่อ Doing Business 2020
แผนการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)
Thailand Doing Business Reforms 2019
สรุปผลเบื้องต้นเรื่อง การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2019)
Reforms not
accepted: Topic
Enforcing Contracts

Reform Description

Rationale

Civil procedure code
amended to allow eFiling without further
submitting the
duplicate hardcopy of
the complaint and
documents attached
to complaint

The team notes the existence of the
dedicated e-filing platform:
https://efiling.coj.go.th/EN/index.html.
Private sector experts reported that
electronic filing at the Bangkok Civil
Court was not yet fully functional by
May 1, 2018. Submitting a hard copy
of the initial complaint was still
required. As a result, the answer to
the question whether the initial
complaint can be filed electronically
will remain unchanged in the
upcoming Doing Business 2019
report. Notwithstanding the foregoing,
the team will continue to monitor
the implementation of e-filing at the
Bangkok Civil Court and adjust the
data in future reports, if needed.

ผู้เชี่ยวชาญในภาคเอกชนรายงานว่า จนถึง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ระบบการยื่นฟ้อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศาลแพ่งกรุงเทพ ยัง
ไม่ได้ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และยังคง
ต้องยื่นเอกสารกระดาษ (hard copy)
ควบคู่ไปด้วย
ข้อมูลที่ส่งเพิ่มเติม :
จานวนผู้ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับศาล (Court automation)
และระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม
(Case Information Online Service:
CIOS)
Updating the Timeline
for the commercial
division in Bangkok
South Civil Court

Changes that directly impact the
variables measured by the indicator
are acknowledged as reforms when
fully implemented. Local legal
experts in Bangkok reported that the
establishment of the commercial
division in Bangkok South Civil Court
is still a pilot project and it is not
entirely accomplished. Consequently,
the new commercial division in
Bangkok South Civil Court will not be
reflected in the forthcoming Doing
Business 2019 report.

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท้องถิ่น
ในกรุงเทพมหานครรายงานว่า
การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจใน
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ยังคงเป็นโครงการนาร่อง
แนวทางดาเนินการ
(หัวข้อเป็นความคิดเห็นของธนาคารโลกต่อการพัฒนาของศาลไทย)
1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับศาล (Court automation) และระบบการยื่นฟ้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ณ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ขยายศาลและประเภทคดี ประชาสัมพันธ์ เก็บข้อมูลและสถิติการดาเนินการ
2. ระบบการบริหารจัดการคดีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้พิพากษา ทนายความและเจ้าหน้าที่
(Electronic Case Management)
พัฒนาระบบ CIOS และเร่งประชาสัมพันธ์ เก็บข้อมูลและสถิติการดาเนินการ
3.การดาเนินการของแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ต่อยอดการทดลองเปิดแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 20
กันยายน 2561
4. การพัฒนาและแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับเพื่อสนับสนุนข้อ 3.
แผนการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์ เก็บข้อมูลและสถิติการดาเนินการ
2. พัฒนาระบบ CIOS ประชาสัมพันธ์ เก็บข้อมูลและสถิติการดาเนินการ
3. ประมวลผลเพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบเพื่อจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลชั้นต้น
อย่างเป็นทางการ(ระยะที่ 2 ของโครงการ) โดยมีระยะเวลาดาเนินการ 9 เดือน (วันที่ 15 มกราคม
2562 – วันที่ 15 ตุลาคม 2562 )
4. โครงการเผยแพร่คาพิพากษาสามารถสืบค้นคาพิพากษาที่น่าสนใจของศาลชั้นต้นในภาค 2 ได้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561เป็นต้นมา ศาลชั้นต้นสืบค้นได้ทุกศาลทั่วประเทศ ในวันที่ 6 ธันวาคม
2561

รายงานผลการดาเนินโครงการเผยแพร่คาพิพากษาศาลชั้นต้น
โดยสานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2561 สานักงานศาลยุติธรรมมีโครงการเผยแพร่คาพิพากษาศาลชั้นต้น โดย
สานักกฎหมายและวิชาการ ศาลยุติธรรม ในเบื้องต้นได้มีการทดลองโครงการที่ศาลแพ่ง และมีกาหนด
เปิดให้ทดลองใช้งานระบบสืบค้นคาพิพากษาของศาลแพ่ง ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 แต่
เนื่องจากเหตุข้อขัดข้องภายในของศาลแพ่ง ทาให้ไม่สามารถทดลองใช้งานระบบสืบค้นคาพิพากษา
ของศาลแพ่งได้ภายในกาหนด แต่เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปตามกาหนด จึงมีการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และด้วยความร่วมมือจาก
ท่านอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 และศาลในภาค 2 ทุกศาล ประชาชนสามารถสืบค้นคาพิพากษาที่
น่าสนใจของศาลชั้นต้นในภาค 2 ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561เป็นต้นมา นอกจากนี้ในส่วนของศาล
ชานาญพิเศษ ศาลอาญาทุจริตกลางได้เผยแพร่คาพิพากษาที่น่าสนใจให้ประชาชนทั่วไปได้สืบค้นที่
หน้าเว็บไซต์เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ ระบบสืบค้นคาพิพากษาในศาลอื่นๆ อยู่ในระหว่างดาเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถ
สืบค้นได้ทุกศาลทั่วประเทศ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ตามกรอบเวลาของโครงการ
รายงานผลการดาเนินโครงการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์ในศาลชั้นต้น
โดยสานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
สืบเนื่องจากสานักงานศาลยุติธรรม โดยสานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมมีโครงการ
จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์ขึ้นในศาลชั้นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อระบบกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ทั้งยังสามารถพัฒนาปรัชญาหรือหลักคิดในทางกฎหมาย
พาณิชย์ให้เกิดขึ้นได้จริง ดังนี้ เพื่อให้การตั้งแผนกคดีพาณิชย์ขึ้นมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ประเพณีและวิธีปฏิบัติทางการค้า และเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแท้จริง จึงมีการทดลองเปิด
แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
หลังจากศึกษาข้อดี-ข้อเสีย ของการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ (ช่วง
ระยะเวลา 3 เดือน) จะมีการประมวลผลเพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบเพื่อจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และ
เศรษฐกิจในศาลชั้นต้นอย่างเป็นทางการ (ระยะที่ 2 ของโครงการ) โดยมีระยะเวลาดาเนินการ 9
เดือน (วันที่ 15 มกราคม 2562 – วันที่ 15 ตุลาคม 2562 )

1. ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการฟ้อง
คดี การสืบพยาน และการรับฟังพยานหลักฐานการวินิจฉัยคดี ตลอดจนการดาเนินกระบวนพิจารณา
ใดๆ ใช้ข้อบังคับในคดีพาณิชย์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๔/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง
2. จัดทาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์ในศาล
แพ่ง รวมถึงออกข้อกาหนดประธานศาลฎีกาในการพิจารณาความคดีพาณิชย์
3. เปิดแผนกคดีพาณิชย์ในศาลชั้นต้นตามที่ประธานศาลฎีกากาหนด
สิ่งที่ส่งมาด้วย3
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สาหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก(Doing Business)
สานักงานศาลยุติธรรม
แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ต.ค. พ.ย.
61 61
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61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
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62 62

มิ.ย.
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ส.ค.
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62

โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลคดีศาล
ยุติธรรม (Case Information Online
Service (CIOS)
- เปิ ดใ ห้ บ ริ ก า รตั้ งแ ต่ 3 0
มีนาคม 2561 เป็นต้นมา
- ติดตามและพัฒนาระบบ
- ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารใช้ ง าน
ระบบ

ผลการดาเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – 19 พฤศจิกายน 2562
- สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศได้พัฒนำและติดตั้งและทดสอบระบบ DBCASE Agent สำหรับดึงข้อมูลคดี
ในศำลที่ใช้ฐำนข้อมูล Microsoft Access มำเก็บไว้ในส่วนกลำง พร้อมทั้งได้พัฒนำระบบบริกำรข้อมูลคดีศำล
ยุติธรรม (Case Information Online Service (CIOS) ผ่ำนเว็บไซต์ https://cios.coj.go.th เรียบร้อยแล้ว โดย
คู่ควำมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีสำมำรถลงทะเบียนใช้งำนระบบดังกล่ำวได้ที่ศำลทั่วประเทศและมีสิทธิในกำร
เรียกดูข้อมูลคดีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โจทก์ จำเลย วันที่ฟ้อง วันที่ตัดสิน วันนัดพิจำรณำ ผลกำรส่งหมำย คำพิพำกษำ
คำสั่งศำลและข้อมูลคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนำคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มีสถิติกำรใช้งำนระบบ ตั้งแต่เดือนวันที่ 30 มีนำคม 2561 จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2561 ดังนี้
(1) จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ำใช้งำนระบบ จำนวน 1131 คน แบ่งเป็น
- ทนำยควำม จำนวน 1016 คน
- คู่ควำม จำนวน 115 คน
(2) จำนวนคดีที่ทนำย/คู่ควำมร้องขอเพื่อติดตำมข้อมูลคดี จำนวน 6,099 คดี
- มีกำรพัฒนำต่อยอดระบบบริกำรข้อมูลคดีศำลยุติธรรม (CIOS) โดยกำรพัฒนำโปรแกรมอ่ำนและจัดเก็บ
ประวัติกำรติดต่อรำชกำรด้วยบัตรประชำชนใบเดียวเพื่อให้บริกำรประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรได้สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น ซึ่งโปรแกรมดังกล่ำวสำมำรถใช้รองรับกำรใช้ร่วมกับอุปกรณ์อ่ำนบัตรประชำชนได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่
สำนักงำนศำลยุติธรรมได้ส่งมอบให้ทุกหน่วยงำน สำมำรถปรับเปลี่ยนค่ำกำรใช้งำนไปให้บริกำรประชำชนได้ทุกจุด
ของศำลและสำมำรถจั ดเก็บ ข้ อมูล เพื่อนั บ จำนวนกำรให้ บริก ำรประชำชนของทุก หน่ว ยงำนมำยัง ฐำนข้อมู ล
ส่วนกลำงได้อีกด้วย
- ปัจจุบัน อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรพัฒนำ CIOS Application สำหรับติดตั้งและใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์แท็บเล็ต เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำง และเพิ่มควำมสะดวกสำหรับกำรติดตำมผลกำร
ส่งหมำยแจ้งเตือนวันนัดพิจำรณำให้กับคู่ควำมในคดี และมีแผนกำรดำเนินกำรให้บริกำรคัดถ่ำยสำนวนคำพิพำกษำ
เอกสำรต่ำง ๆ ล่วงหน้ำ รวมทั้งกำรจองวันนัดพิจำรณำคดี กำรไกล่เกลี่ยคดี โดยคู่ควำมสำมำรถทรำบผลกำร
ดำเนินกำรผ่ำนระบบ CIOS ภำยในปี พ.ศ. 2561
ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานตามแผน
ระบบฐำนข้อมูลคดีของศำลชั้นต้นทั่วประเทศมีควำมหลำกหลำยและ อยู่ในระหว่ำงกำรบูรณำกำรระบบ
ฐำนข้อมูลคดีภำยในปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้สนับสนุนกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีและกำรบริหำรงำนศำลยุติธรรมให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น ตำมนโยบำยท่ำนประธำนศำลฎีกำด้ำนกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคดีและ
เพื่อให้กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมรวดเร็วขึ้น ง่ำยขึ้น และเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยลง
สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผน
- กำรพัฒนำควำมรู้ทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ในด้ำนกำรวิเครำะห์และออกแบบ
ระบบใหม่ๆ
- กำรศึกษำดูงำนหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำระบบงำนด้ำนนี้
แผนการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประชำสัมพันธ์ภำยในหน่วยงำนผ่ำน
ระบบอินทรำเน็ต (Inside coj)
2. ประชำสัมพันธ์ภำยนอกของเว็บไซต์
www.TPRD.coj.go.th Page FB “สื่อ
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ศำล” และรำยกำรวิทยุคุยกันนอกศำล

สิ่งที่ส่งมาด้วย3
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สาหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก(Doing Business)
สานักงานศาลยุติธรรม
แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โครงกำรให้ บ ริ ก ำรคั ด ถ่ ำ ยส ำเนำค ำ
พิพำกษำและคำสั่งระหว่ำงศำล
- เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ตั้ ง แ ต่
1 ธันวำคม 2559 เป็นต้นมำ
- ติดตำมและพัฒนำระบบ

ผลการดาเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – 19 พฤศจิกายน 2561
ปัจจุบันศำลยุติธรรมทั่วประเทศมีกำรใช้งำนโปรแกรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยมีสถิติกำรใช้งำนระบบ
ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2560 จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2561 ดังนี้
(1) จำนวนกำรบันทึกคำพิพำกษำเข้ำสู่ระบบ จำนวน 2,286,266 เรื่อง
(2) จำนวนกำรให้บริกำรคัดถ่ำยสำเนำคำพิพำกษำ จำนวน 10,000 ครั้ง
ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานตามแผน
สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผน
แผนการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประชำสัมพันธ์ภำยในหน่วยงำนผ่ำน
ระบบอินทรำเน็ต (Inside coj)
2. ประชำสัมพันธ์ภำยนอกของเว็บไซต์
www.TPRD.coj.go.th Page FB “สื่อ
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แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สาหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก(Doing Business)
สานักงานศาลยุติธรรม
แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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กำรดำเนินกำรใช้โปรแกรมกำรยื่น ส่งและ
รั บ ค ำ คู่ ค ว ำ ม แ ล ะ เ อ ก ส ำ ร ท ำ ง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

1. เปิดให้บริกำรตั้งแต่ 5 พฤษภำคม
2560 เป็นต้นมำ
2. ขยำยผลกำรใช้งำนไปยังศำลชั้นต้น
ทั่ ว ประเทศ (ไม่ ร่ ว มศำลเยำวชน
และครอบครัวและศำลสูง)
-

ศึกษำ วิเครำะห์
ปรับปรุงโปรแกรม
ติดตั้งและสอนกำรใช้งำน
ติ ด ตำม ประเมิ น ผล และให้
คำปรึกษำ
ตั้งศูนย์บริกำรใช้งำนส่วนกลำง
และในภูมิภำค

ผลการดาเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – 19 พฤศจิกายน 2561
- สถิติกำรใช้งำนระบบกำรยื่นและส่งคำคู่ควำมและเอกสำรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ตั้งแต่วันที่
พฤษภำคม 2560 – 19 พฤศจิกำยน 2561 ดังนี้
1. ทนำยลงทะเบียน Online จำนวน 1,016 คน
2. กำรยื่นฟ้องผ่ำนระบบ จำนวน 947 คดี (ศำลแพ่งมีกำรยื่นฟ้องมำกที่สุด 337 คดี)
3. กำรชำระเงินผ่ำนระบบ e-Payment เป็นยอดเงินรวม 9,427,893.71 บำท
- รายชื่อศาลที่ใช้งานระบบอยู่ มีดังนี้
1. ศำลแพ่ง
2. ศำลแพ่งธนบุรี
3. ศำลแพ่งกรุงเทพใต้
4. ศำลแขวงพระนครเหนือ
5. ศำลแขวงธนบุรี
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6. ศำลแขวงนนทบุรี
7. ศำลแขวงพระนครใต้
8. ศำลแขวงดอนเมือง
9. ศำลแขวงเชียงใหม่
10. ศำลแขวงพัทยำ
11. ศำลจังหวัดนนทบุรี
12. ศำลจังหวัดปทุมธำนี
13. ศำลจังหวัดตลิ่งชัน
14. ศำลจังหวัดพระโขนง
15. ศำลจังหวัดมีนบุรี
16. ศำลจังหวัดธัญบุรี
17. ศำลจังหวัดเชียงใหม่
18. ศำลจังหวัดฝำง
19. ศำลจังหวัดเกำะสมุย
20. ศำลแขวงรำชบุรี
- ทั้งนี้ ในเดือนกันยำยน – ตุลำคม 2561 ได้มีกำรขยำยผลไปยังศำลในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้และจังหวัด
ต่ำง ๆ รวม 18 ศำล ดังนี้
1. ศำลจังหวัดหล่มสัก
2. ศำลจังหวัดนรำธิวำส
3. ศำลจังหวัดปัตตำนี
4. ศำลจังหวัดยะลำ
5. ศำลจังหวัดเบตง
6. ศำลจังหวัดนำทวี
7. ศำลแขวงระยอง
8. ศำลจังหวัดสงขลำ
9. ศำลแขวงสงขลำ
10. ศำลจังหวัดพัทลุง
11. ศำลจังหวัดสตูล
12. ศำลจังหวัดตรัง
13. ศำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช
14. ศำลแขวงนครศรีธรรมรำช
15. ศำลจังหวัดปำกพนัง
16. ศำลจังหวัดทุ่งสง
17. ศำลแขวงทุ่งส่ง
18. ศำลจังหวัดกระบี่

- และในปี พ.ศ. 2561 สำนักงำนศำลยุติธรรมมีนโยบำยขยำยผลไปยังศำลชั้นต้นทั่วประเทศครบทุกศำล
ประเภทคดี
ตำมประกำศสำนักงำนศำลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรยื่น ส่ง และรับคำคู่ควำมและเอกสำรทำง
ระบบรับ ส่งอิเล็ กทรอนิ กส์ (ฉบับ ที่ 2) ตำมบัญชีแนบท้ำย ได้ระบุคำฟ้องที่ส ำมำรถยื่นต่อศำลทำงระบบรับส่ ง
เอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ คำฟ้องตั้งต้นคดีในศำลชั้นต้น ดังต่อไปนี้
1.กรรมสิทธิ์รวม
2.เก็บของในคลังสินค้ำ
3.ขอจัดกำรมรดก
4.ขอถอนผู้จัดกำรมรดก
5.ขอแบ่งทรัพย์
6. ขอให้เป็นคนสำบสูญ
7.ขอให้รื้อถอนอำคำร
8.ขอให้ลงชื่อเป็นเจ้ำของรวมในโฉนด
9.ขอให้ส่งมอบโฉนดที่ดิน
10.ขอให้สั่งห้ำมกำรใช้นำม
11.ขับไล่
12.ค้ำประกัน
13.เงินบำเหน็จ
14.จัดกำรงำนนอกสั่ง
15.จ้ำงทำของ
16.จ้ำงแรงงำน
17.จำนอง
18.จำนำ
19.เช่ำซื้อ
20.เช่ำทรัพย์
21.ซื้อขำย
22.ตลำดหลักทรัพย์
23.ตั๋วเงิน
24.ตัวแทน
25.ทำงจำเป็น
26.ทำงสำธำรณะ

27.ที่ดิน
28.นำยหน้ำ
29.นิติกรรมอำพรำง
30.บริษัท
31.บัญชีเดินสะพัด
32.บำเหน็จตกทอด
33.ประกันภัย
34.ประกันภัยค้ำจุน
35.ประนีประนอมยอมควำม
36.ผิดสัญญำบัตรเครดิต
37.ผิดสัญญำประกัน
38.ผิดสัญญำเล่นแชร์
39.ฝำกทรัพย์
40.พระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
41.พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
42 พินัยกรรม
43.เพิกถอนกำรฉ้อฉล
44.เพิกถอนนิติกรรม
45.ภำระจำยอม
46.ยืม
47.รับขน
48.รับช่วงสิทธิ์
49.รับสภำพหนี้
50.เรียกค่ำทดแทนที่ดิน
51.เรียกค่ำทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
52.เรียกทรัพย์คืน
53.ละเมิด
54.ลำภมิควรได้
55.แลกเปลี่ยน
56.สมำคม
57.สัญชำติ

58.สัญญำ
59.สัญญำต่ำงตอบแทน
60.สิทธิเก็บกิน
61.สิทธิยึดหน่วง
62.สิทธิเรียกร้อง
63.สิทธิอำศัย
64.หนี้
65.หักกลบลบหนี้
66.หุ้นส่วน
67.ให้
ช่องทางการชาระเงิน
กำรชำระเงินที่เกี่ยวข้องในระบบ ได้แก่ ค่ำธรรมเนียม ค่ำส่งคำคู่ควำม และค่ำจัดทำเอกสำร ซึ่งปกติ
ชำระได้สองช่องทำง คือ กำรชำระผ่ำนบัตรเครดิตและเดบิตที่มีสัญลักษณ์วีซ่ำ มำสเตอร์ และกำลังดำเนินกำรเพิ่ม
ช่องทำงกำรชำระเงินเพิ่มเติมเพื่อให้อำนวยควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น คือ
1. กำรชำระผ่ำนทำงเคำน์เตอร์ของธนำคำรกรุงไทย
2. กำรชำระผ่ำนทำง ATM ของธนำคำรกรุงไทย
3. กำรชำระผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (ทำง Website และ Mobile Application ของธนำคำร)
ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานตามแผน
- เนื่องจำกศำลยุติธรรมไม่ใช่ Business Operator ซึ่งไม่ได้เน้นในส่วนของควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็น
วัตถุประสงค์หลักในกำรปฏิบัติงำน จำเป็นต้องคำนึงถึงควำมเป็นกลำงระหว่ำงคู่ควำมทั้งสองฝ่ำย
สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผน
แผนการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประชำสัมพันธ์ภำยในหน่วยงำนผ่ำน
ระบบอินทรำเน็ต (Inside coj)
2. ประชำสัมพันธ์ภำยนอกของเว็บไซต์
www.TPRD.coj.go.th Page FB “สื่อ
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กำรเชื่อมโยงหมำยบังคับคดีกับกรม
บังคับคดี
- เปิดใช้งำนที่ศำลแพ่งกรุงเทพใต้
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวำคม 2560
เป็นต้นมำและขยำยผลไปยังศำล
แพ่ง และศำลแพ่งธนบุรี
เรียบร้อยแล้ว
- ขยำยผลไปยังศำลยุติธรรมอื่นๆ
ทั่วประเทศในโครงกำรระบบ
บูรณำกำรข้อมูลคดีศำลยุติธรรม
และจะพัฒนำระบบเพิ่มเติม
เพื่อให้มีระบบกำรส่งหมำยใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

ผลการดาเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – 19 พฤศจิกายน 2561
- สำนักงำนศำลยุติธรรมได้เปิดให้กรมบังคับคดีเชื่อมโยงข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดทำระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงสำนักงำนศำลยุติธรรมและกรมบังคับคดีในรูปแบบ Web Service ขึ้น
เพื่อส่งข้อมูลจำกสำนักงำนศำลยุติธรรมไปยังกรมบังคับคดีตำมรำยกำรดังนี้
1. หมำยบังคับคดีทั้งในรูปแบบข้อมูลและภำพสแกน
2. วันฟ้อง
3. คำฟ้อง อุทธรณ์ ฎีกำ (ถ้ำมี) รวมถึงเอกสำรท้ำยฟ้อง
4. คำพิพำกษำหรือคำสั่งศำล
5. บัญชีค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นที่สุดของคดี
6. ภูมิลำเนำ เลขประจำตัวประชำชน เลขทะเบียนนิติบุคคล หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
สำเนำทะเบียนบ้ำนที่เป็นภำพสแกน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่เป็นภำพสแกน (ถ้ำมี) ของโจทก์และ
จำเลย
7. คำร้องที่ยื่นต่อศำลในชั้นบังคับคดีและคำสั่งศำลในเรื่อง บุริมสิทธิ ร้องเฉลี่ย ร้องกันส่วน ร้องขัด
ทรัพย์ ร้องเพิกถอนกำรขำยกำรสวมสิทธิ์

- เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2560 โดยนำยสรำวุธ เบญจกุล เลขำธิกำรสำนักงำนศำลยุติธรรม และกรม
บังคับคดีโดยนำงสำวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ร่วมลงนำมกำรทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
หรือ MOU กำรเชื่อมโยงข้อมูลสำรสนเทศโดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้บริหำรของทั้งสองส่วนรำชกำรร่วมเป็น
สักขีพยำนกำรลงนำม พร้อมกับกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนระบบ VDO conference ไปยังศำลยุติธรรมทั่วประเทศ ซึ่ง
สำระสำคัญของ MOU ดังกล่ำวคือ กรมบังคับคดีจะสำมำรถนำข้อมูลหมำยบังคับคดีโดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ของ
ศำลยุติธรรมไปดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ได้โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่ำวและตกลงที่จะรักษำ
ควำมลับของข้อมูล กำรร่วมมือกันจัดทำข้อกำหนดหรือวิธีกำรหรือแนวทำงทำงด้ำนเทคนิคในกำรใช้ข้อมูลและ
พัฒนำปรับปรุงระบบ รวมถึงกำรเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆ ตำมที่จะได้มีกำรศึกษำเพิ่มเติมต่อไป
- ศำลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นศำลนำร่องในกำรเชื่อมโยงข้อมูลของโครงกำร
- ปัจจุบันได้ติดตั้งระบบเพื่อขยำยผลไปยังศำลแพ่ง ศำลแพ่งธนบุรี เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในกำรทดสอบระบบ
ร่วมกับกรมบังคับคดี
- กำรขยำยผลไปยังศำลในโครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศสำนวนคดีศำลชั้นต้น ในกลุ่มศำล
ต้นแบบ ระยะที่ 2 จำนวน 13 ศำล ได้แก่ ศำลแขวงธนบุรี ศำลแขวงปทุมวัน ศำลแขวงนนทบุรี ศำลแขวงพระนคร
เหนือ ศำลจังหวัดนนทบุรี ศำลจังหวัดตลิ่งชัน ศำลจังหวัดมีนบุรี ศำลจังหวัดธัญบุรี ศำลจังหวัดพระโขนง ศำลจังหวัด
เชียงใหม่ ศำลจังหวัดฝำง และศำลแขวงเชียงใหม่ รวมถึงศำลล้มละลำยกลำง ภำยในปี พ.ศ. 2561
- เมื่อดำเนิ นกำรครบถ้ว น ส ำนักงำนศำลยุติธ รรมจะสำมำรถให้บริกำรเชื่อมโยงข้อมูลแก่กรมบังคับคดี
จำนวนทั้งสิ้น 16 ศำล ภำยในปี พ.ศ. 2561 จำกนั้นจึงจะขยำยผลไปยังศำลยุติธรรมอื่นๆ ทั่วประเทศในโครงกำร
ระบบบูรณำกำรข้อมูลคดีศำลยุติธรรมและจะพัฒนำเพิ่มเติมเพื่อให้มีระบบกำรส่ งหมำยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ต่อไปในอนำคต
ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานตามแผน
สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผน
แผนการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประชำสัมพันธ์ภำยในหน่วยงำนผ่ำน
ระบบอินทรำเน็ต (Inside coj)
2. ประชำสัมพันธ์ภำยนอกของเว็บไซต์
www.TPRD.coj.go.th Page FB “สื่อ
ศำล” และรำยกำรวิทยุคุยกันนอกศำล

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

สิ่งที่ส่งมาด้วย3
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สาหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก(Doing Business)
สานักงานศาลยุติธรรม
แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ต.ค. พ.ย.
61 61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย. พ.ค.
62 62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

โครงกำรพั ฒ นำระบบบั น ทึ ก ภำพ
และเสี ย งกำรพิ จ ำรณำคดี โ ดยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์

ผลการดาเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – กันยายน 2561
- อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว
อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานตามแผน
- กำรพัฒนำควำมรู้ทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ในด้ำนกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ
ใหม่ๆ
- กำรศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่มีควำมเชียงชำญในกำรพัฒนำระบบงำนด้ำนนี้
สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผน
แผนการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประชำสัมพันธ์ภำยในหน่วยงำนผ่ำน
ระบบอินทรำเน็ต (Inside coj)
2. ประชำสัมพันธ์ภำยนอกของเว็บไซต์
www.TPRD.coj.go.th Page FB “สื่อ
ศำล” และรำยกำรวิทยุคุยกันนอกศำล

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

สิ่งที่ส่งมาด้วย3
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สาหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก(Doing Business)
สานักงานศาลยุติธรรม
แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ต.ค. พ.ย.
61 61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย. พ.ค.
62 62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

โครงกำรพั ฒ นำห้ อ งพิ จ ำรณำคดี
อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ (Elcetornic
Courtroom)

ผลการดาเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – กันยายน 2561
- อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยมีการประกวดราคาจัดซื้อจั ดจ้างและได้ยกเลิกกำรประกวด
รำคำเนื่องจำกไม่มีผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานตามแผน
- กำรพัฒนำควำมรู้ทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ในด้ำนกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ
ใหม่ๆ
- กำรศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่มีควำมเชียงชำญในกำรพัฒนำระบบงำนด้ำนนี้
สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผน
แผนการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประชำสัมพันธ์ภำยในหน่วยงำนผ่ำน
ระบบอินทรำเน็ต (Inside coj)
2. ประชำสัมพันธ์ภำยนอกของเว็บไซต์
www.TPRD.coj.go.th Page FB “สื่อ
ศำล” และรำยกำรวิทยุคุยกันนอกศำล

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

สิ่งที่ส่งมาด้วย3
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สาหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก(Doing Business)
สานักงานศาลยุติธรรม
แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ต.ค. พ.ย.
61 61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย. พ.ค.
62 62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

โครงกำร เผยแพร่ ค ำพิ พ ำกษำ
ศำลชั้นต้น
- พัฒนำระบบฯ และเปิดให้บริกำร
พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 6
ธันวำคม 2561
- ติดตำมและพัฒนำระบบ

ผลการดาเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2560 – 19 พฤศจิกายน 2561
- สำนักงำนศำลยุติธรรมได้พัฒนำระบบสืบค้นคำพิพำกษำศำลชั้น ต้นเพื่อให้บริกำรประชำชนให้กำรเข้ำถึง
ข้อมูลเชิงกฎหมำยและแนวทำงกำรวินิจฉัยเบื้องต้นของศำล เพื่อนำไปสู่ควำมเข้ำใจในข้อกฎหมำย สำมำรถนำ
ข้อมูลไปใช้ในกำรดำเนินธุรกิจหรือประกอบอำชีพ รวมถึงประกอบกำรตัดสินใจเบื้องต้นว่ำจะฟ้องร้องคดีหรือไม่ ซึ่ง
จะทำให้ปริมำณคดีที่มำสู่กำรพิจำรณำของศำลลดลง โดยมีกำรดำเนินกำรโดยสรุปดังนี้
1. ส ำนั ก เทคโนโลยี ส ำรสนเทศด ำเนิ น กำรเกี่ ยวกั บกำรพั ฒ นำโปรแกรมที่ ใ ช้จั ด เก็ บฐำนข้ อ มูล รวมถึ ง
ออกแบบระบบที่ใช้ในกำรเผยแพร่และสืบค้นคำพิพำกษำ
2. นิติกรประจำศำลดำเนินกำรสรุปข้อกฎหมำยในคำพิพำกษำตำมที่ได้รับมอบหมำยเพื่อให้ผู้มีหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบควำมถูก้องก่อนจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศกำหนด
โดยปัจจุบันสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศได้มีกำรพัฒนำระบบสืบค้นคำพิพำกษำและคำสั่งศำลชั้นต้นเพื่อให้
หน่วยงำนในสังกัดสำมำรถบันทึกคำพิพำกษำและคำสั่งศำลชั้นต้น แบบย่อ เข้ำสู่ฐำนข้อมูลกลำงและสำมำรถ
ให้บริกำรประชำชนในกำรสืบค้นคำพิพำกษำและคำสั่งศำลชั้นต้นทั่วประเทศได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 6 ธันวำคม
2561 แต่ปัจจุบันมีศำลนำร่องที่นำข้อมูลเผยแพร่ผ่ำนระบบแล้ว ได้แก่ ศำลยุติธรรมในสังกัดสำนักศำลยุติธรรม
ประจำภำค 2 และศำลอำญำทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง
ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานตามแผน
สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผน
แผนการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

1. ประชำสัมพันธ์ภำยในหน่วยงำนผ่ำน
ระบบอินทรำเน็ต (Inside coj)
2. ประชำสัมพันธ์ภำยนอกของเว็บไซต์
www.TPRD.coj.go.th Page FB “สื่อ
ศำล” และรำยกำรวิทยุคุยกันนอกศำล

