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บทสรุปผูบริหาร59

* 

รายงานนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการศึกษาวิจัยของธนาคารโลก (World Bank) ในการ 

จัดอันดับความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก (Doing Business)  ซ่ึงธนาคารโลกจัดทํา

ข้ึนเปนประจําทุกปตั้งแตป ค.ศ. 2004 โดยประเมินความยาก-งายในการเขาไปประกอบธุรกิจ (Ease of doing 

business) ในประเทศตาง ๆ ท้ังหมด 189 ประเทศท่ัวโลก   Doing Business Reports กําหนดเกณฑ 

การประเมินจากตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทําธุรกิจตั้งแตเริ่มตนธุรกิจจนถึงการแกปญหาลมละลาย 

และทุก ๆ 2 ป ธนาคารโลกจะปรับปรุงตัวชี้วัด (Indicators) และเกณฑในการประเมินตาง ๆ ใหเหมาะสมและ

ครอบคลุมการดําเนินงานทุกดานตลอดวงจรการดําเนินธุรกิจ ในปนี้ Doing Business 2016 พิจารณาตัวชี้วัด

ท้ังหมด 10 ตัวท่ีประเมินท้ังดานประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงานและกฎระเบียบตาง ๆ ของรัฐ

ควบคูกันไป ไดแก 

1. การเริ่มตนธุรกิจ (Starting a business)  
2. การขออนุญาตกอสราง (Dealing with construction permits)  
3. การขอใชไฟฟา (Getting electricity)  
4. การจดทะเบียนทรัพยสิน (Registering property)  
5. การขอสินเชื่อ (Getting credit)  
6. การคุมครองผูลงทุน (Protecting investors)  
7. การชําระภาษี (Paying taxes)  
8. การคาระหวางประเทศ (Trading across borders)  
9. การบังคับใหเปนไปตามขอตกลงทางกฎหมาย (Enforcing contracts)   
10. การแกปญหาการลมละลาย (Resolving insolvency)   

ธนาคารโลกไดกําหนดวิธีการประเมินผลภายในแตละตัวชี้วัดรวมท้ังสิ้น 36 ตัวชี้วัดยอยหรือ

ดัชนี (Component indicators หรือ Indices) เพ่ือใหสะทอนผลท้ังในเชิงประสิทธิภาพหรือความสะดวก

รวดเร็วในการดําเนินการดวยคาใชจายท่ีตํ่า และคุณภาพของการดําเนินการ ไดแก ความนาเชื่อถือของระบบ 

ความถูกตองและครบถวนของขอมูลสารสนเทศ รวมถึงความโปรงใสในข้ันตอนการดําเนินงาน โดยธนาคารโลก

แสดงผลการประเมินตัวชี้วัดและดัชนีเหลานี้ออกมาเปนตัวเลขจํานวน 2 ชุด ไดแก คา Distance to frontier 

(DTF) และผลการจัดอันดับความงายในการประกอบธุรกิจในประเทศนั้น ๆ (Ease of doing business 

ranking)   ในภาพรวมของความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับท่ี 49 ดวย 

คา DTF ท่ี 71.42 คะแนน 

ขอมูลและผลการศึกษาวิจัยใน Doing Business เปนประโยชนอยางยิ่งท้ังตอนักวิจัยและ 

ผูกําหนดนโยบายในภาครัฐเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติ ท่ีเหมาะสมเพ่ือสรางบรรยากาศท่ี

เอ้ืออํานวยความสะดวกตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการระดับเล็กและกลาง (Small and medium-
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sized firms - SME)  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะหนวยงานหลักในการ

พัฒนาระบบราชการ ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีใหศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 

ระบบงาน และข้ันตอนในการใหบริการของหนวยงานภาครัฐเพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการมีความสะดวกมากข้ึน และนายกรัฐมนตรีไดตั้งเปาหมายใหประเทศไทยไดรับการจัดอันดับท่ีดี

ข้ึนในปถัดไป จึงมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีอยูในขอบเขตของตัวชี้วัด ปรับปรุงกฎหมายและระบบงาน/

ข้ันตอนตอไปเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถอํานวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน  

ในฐานะท่ีศาลปกครองเปนหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม รายงานฉบับนี้จึงมี

วัตถุประสงคท่ีจะหยิบยกผลการศึกษาวิจัยในสวนท่ีเก่ียวของอันไดแกตัวช้ีวัดดานการบังคับใหเปนไปตาม

ขอตกลง (Enforcing contracts) ซ่ึงกลาวถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมในการ

บังคับใหเปนไปตามขอตกลงหรือสัญญาทางแพงของประเทศนั้น ๆ เพ่ือเปนตัวแบบสําหรับศาลปกครองในการ

เรียนรูและเทียบเคียงโครงสราง ระบบ และกระบวนพิจารณาคดีท่ีธนาคารโลกถือวาเปนแนวปฏิบัติท่ีดี (Good 

practices) ผานตัวชี้วัดยอยใน 3 ประเด็นหลัก คือ ระยะเวลาท่ีใชในกระบวนการพิจารณาคดี (Time) ตั้งแต

รับฟองคดีจนถึงบังคับคดี คาใชจายในกระบวนพิจารณาคดีและบังคับคดี (Cost) และดัชนีคุณภาพของ

กระบวนการยุติธรรม (Quality of judicial processes index)  สําหรับประเทศไทย ธนาคารโลกไดเขา

ศึกษาวิจัยตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงกับศาลยุติธรรมและหนวยงานในกระทรวงยุติธรรม 

(กรมบังคับคดี) โดยผลการศึกษาของตัวชี้วัดนี้ของป ค.ศ. 2016 นั้น ประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 57 จาก

ท้ังหมด 189 ประเทศ ดวยคา DTF เทากับ 62.69 คะแนน ซ่ึงเปนอันดับและคา DTF ท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลง

ไปจากป ค.ศ. 2015 

นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการ

ปฏิรูปการดําเนินงานดวยการนําเครื่องมือและระบบออนไลนเขามาชวยในกระบวนงานการอนุญาตและการ

ใหบริการตาง ๆ นอกเหนือจากการปฏิรูปดานกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ของรัฐท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน

ธุรกิจ รายงานนี้จึงไดยกกรณีของสาธารณรัฐเกาหลีท่ีมีการปรับปรุงข้ันตอนและกระบวนวิธีพิจารณาของ 

ศาลยุ ติธรรมโดยเฉพาะการนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยสนับสนุน 

การพิจารณาคดีของผูพิพากษา การอํานวยความสะดวกใหกับคูกรณี และการบริหารจัดการคดีของศาล  

จึงทําใหการพิจารณาตัดสินคดีของศาลยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันมีผล

ชวยใหผูประกอบการรายยอยหรือขนาดกลางสามารถเขาถึงสินเชื่อและโอกาสในการแขงขันไดมากข้ึน ในขณะ

ท่ีกระบวนการยุติธรรมของไทยยังขาดแนวทางท่ีชัดเจนในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ

การพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการคดี และการใหบริการคูกรณีและประชาชน ประสบการณการ

พัฒนาศาลอิเล็กทรอนิกส (e-Court) ของศาลฎีกาสาธารณรัฐเกาหลีจึงเปนกรณีศึกษาท่ีดีในฐานะประเทศท่ีมี

ผลการปฏิบัติดีเลิศ (Best practice) ในดานการพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพิจารณา
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พิพากษาคดี การบริหารจัดการคดี และการบริการประชาชนท่ีศาลปกครองสามารถนํามาใชเปนแบบอยางของ

การพัฒนาศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส (e-Admincourt) 

ในทายท่ีสุด รายงานนี้ไดนําเสนอมุมมองและประเด็นตาง ๆ ท่ีธนาคารโลกใชในการ

ประเมินผลตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงเพ่ือท่ีศาลปกครองจะไดใชเปนเกณฑมาตรฐาน 

(Benchmark) ในการเปรียบเทียบโครงสรางและการดําเนินงานดานการอํานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง 

และเพ่ือชี้ ให เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for improvement - OFI) ในดานตาง ๆ 

โดยเฉพาะดานการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของ

กระบวนการยุติธรรมและการใหบริการแกประชาชน ซ่ึงศาลปกครอง รวมท้ังศาลและหนวยงานอ่ืน ๆ ใน

กระบวนการยตุิธรรมจะสามารถใชเปนตัวแบบ (Template) ในการวิเคราะหชองวาง (Gap analysis) ระหวาง

สภาพปจจุบัน (As-is processes) กับโครงสราง ระบบ และการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของ

ประเทศท่ีมีผลการปฏิบัติดีเลิศ (Best practices) (หรือท่ีธนาคารโลกใชคําวา Frontier  แลวแตกรณี) เพ่ือให

ประเทศไทยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ โครงสราง และการดําเนินงานของหนวยงานในกระบวนการ

ยุติธรรม ซ่ึงจะชวยใหประเทศไทยมีกระบวนการทํางานในองครวมท่ีเปนมาตรฐานเทียบเทากับสากลและ 

มีความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได  
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Doing Business Reports 

Doing Business Reports คือรายงานผลการศึกษาของธนาคารโลก (World Bank) เพ่ือ 

จัดอันดับความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก รายงานนี้เปนการวัดประสิทธิภาพ ความ

รวดเร็ว และคาใชจายในการดําเนินการดานธุรกิจในประเทศตาง ๆ  รายงานฉบับแรกตีพิมพเม่ือป ค.ศ. 2004 

(Doing Business 2004) และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Theme) และมิติในการศึกษาความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจท่ีแตกตางกันในแตละป อาทิ รายงาน Doing Business 2012: Doing Business in a More 

Transparent World ซ่ึงเนนความโปรงใสของกระบวนการ 1

2 Doing Business 2015: Going Beyond 

Efficiency เ น น ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ก า ร ป ฏิ รู ป 

กฎระเบียบในการประกอบธุรกิจตาง ๆ โดยศึกษาและวัดผลการดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative 

indicators)3  ในขณะท่ี Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency ได

เริ่มศึกษาวิจัยตัวชี้วัดในมิติเชิงคุณภาพ (Qualitative indicators) ประกอบกับมิติเชิงประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ของกฎหมายและกฎระเบียบ และความซับซอนหรือความคลองตัวของระบบ/ข้ันตอนการ

ดําเนินงานของตัวชี้วัดตาง ๆ 

ธนาคารโลกมีการประเมินและปรับปรุงวิธีการประเมินผลและตัวชี้วัดทุก ๆ 2 ป  ในรายงาน

สองปลาสุด (DB 2015 - DB 2016) ธนาคารโลกไดเพ่ิมมิติของตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพอีกหลายตัว และ 

ในรายงาน Doing Business 2016 มีการปรับเปลี่ยนดัชนภีายในตัวชี้วัดดานการขออนุญาตกอสราง การขอใช

ไฟฟา การจดทะเบียนทรัพยสิน และการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง จึงทําใหในรายงานฉบับนี้มีตัวชี้วัด

ท้ังหมด 10 ตัว อันประกอบดวยตัวชี้วัดยอยจํานวน 36 ดัชน ีไดแก 

1. การเริ่มตนธุรกิจ (Starting a business)  
2. การขออนุญาตกอสราง (Dealing with construction permits)  
3. การขอใชไฟฟา (Getting electricity)  
4. การจดทะเบียนทรัพยสิน (Registering property)  
5. การขอสินเชื่อ (Getting credit)  
6. การคุมครองผูลงทุน (Protecting investors)  
7. การชําระภาษี (Paying taxes)  
8. การคาระหวางประเทศ (Trading across borders)  
9. การบังคับใหเปนไปตามขอตกลงทางกฎหมาย (Enforcing contracts)   
10. การแกปญหาการลมละลาย (Resolving insolvency)   

2 World Bank Group. 2011. Doing Business 2012-Doing Business in a More Transparent World. 
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012 เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2559. 
3 World Bank Group. 2014. Doing Business 2015-Going Beyond Efficiency. 
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015 เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2559. 
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หลักเกณฑสําคัญในการพิจารณาของธนาคารโลกมีอยู 4 ประเด็นหลัก ไดแก ข้ันตอนในการ

ดําเนินการท่ีงายและสะดวก (Easier) คาใชจายในการดําเนินการท่ีต่ํา (Cheaper) กฎหมายและกฎระเบียบ 

ท่ีเอ้ือตอการดําเนินการ (Smarter regulations) และมีระยะเวลาในการดําเนินการท่ีรวดเร็ว (Faster)  

ใน Doing Business 2016 ประเทศไทยไดคะแนน Distance to frontier (DTF) รวม 71.42 คะแนน และ 

จัดอยูในอันดับท่ี 49 ของโลก โดยมีรายละเอียดของคะแนนและอันดับในแตละตัวชี้วัดดังรายละเอียด 

ในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 คา DTF และอันดับของแตละตัวชี้วัดของประเทศไทยใน Doing Business 20164 

Topics DTF Rank 

Starting a Business 85.07 96 

Dealing with Construction Permits 75.64 39 

Getting Electricity 91 11 

Registering Property 71.33 57 

Getting Credit 45 97 

Protecting Minority Investors 63.33 36 

Paying Taxes 77.70 70 

Trading Across Borders 84.10 56 

Enforcing Contracts 62.69 57 

Resolving Insolvency 58.84 49 

Overall 71.42 49 

ท้ังนี้เกณฑการใหคะแนนและวิธีการคํานวณคา DTF และการจัดอันดับท่ีธนาคารโลกใชใน 

Doing Business จะไดอธิบายในบทถัดไปเรื่องระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)

4 World Bank Group. 2015. Ease of Doing Business in Thailand. 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand/ เขาถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2559 
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ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) 

การศึกษาวิจัย Doing Business เปนการประเมินกฎระเบียบและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ตาง ๆ ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการคุมครองสิทธิในทรัพยสินซ่ึงมีผลกระทบตอธุรกิจขนาดเล็กและกลางใน

ประเทศ ซ่ึงสามารถแบงออกเปนการประเมินท้ังหมด 5 ดาน ไดแก 1) ศึกษาความซับซอนของกฎระเบียบและ

ข้ันตอน เชน จํานวนข้ันตอนในการจดทะเบียนธุรกิจหรือการโอนทรัพยสิน 2) ตรวจสอบระยะเวลาและ

คาใชจายในการดําเนินงานในแตละข้ันตอน เชน เวลาและคาใชจายในการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง  

การแกไขปญหาลมละลาย หรือการคาระหวางประเทศ 3) ประเมินการคุมครองทรัพยสินตามกฎหมาย อาทิ 

การคุมครองผูลงทุนเสียงขางนอย 4) ประเมินภาระในการชําระภาษีของผูประกอบการ โดยการประเมินท้ัง 4 

ดานนี้รวมเปน 10 ตัวชี้วัด ในขณะท่ีดานท่ี 5) ศึกษากฎระเบียบเก่ียวกับการจางงาน (Labor market 

regulation) เปนตัวชี้วัดท่ีธนาคารโลกแยกไปทําการศึกษาตางหาก4

5  

รายงานผลการศึกษาวิจัย Doing Business เปนการตีพิมพรายงานลวงหนา 1 ป อาทิ Doing 

Business 2016 เปนรายงานท่ีใชขอมูลท่ีเก็บระหวางมิถุนายน ค.ศ. 2014 - มิถุนายน ค.ศ. 2015 และตีพิมพ

เผยแพรในชวงปลายป ค.ศ. 2015 เปนตน 

ในการศึกษาวิจัย ธนาคารโลกจัดเก็บขอมูลโดยการทอดแบบสอบถามไปยังผูเชี่ยวชาญ 

ในสายวิชาชีพในแตละประเทศซ่ึงประกอบดวย ทนายความ ท่ีปรึกษาธุรกิจ นักบัญชี เจาหนาท่ีของรัฐ และ

ผูปฏิบัติงานในสายอาชีพอ่ืน ๆ ในประเทศตาง ๆ ท้ังหมด 189 ประเทศท่ัวโลก จํานวนรวม 14,233 ชุด 

หลังจากนั้น มีการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมในเชิงลึกเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดรับโดยการโทรศัพท

สัมภาษณ จดหมายโตตอบ และคณะศึกษาวิจัยไปเยี่ยมชมหนวยงานใน 33 ประเทศเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูลอีกครั้ง และเพ่ือคัดเลือกผูเขารวมทํางานในการประเมินผล ท้ังนี้ประเทศท่ีมีขนาดใหญ 

อันไดแกประเทศท่ีมีจํานวนประชากรหนาแนนในเขตเมืองและเขตปริมณฑล (Urban agglomeration)6 

ธนาคารโลกจะแบงการประเมินของประเทศนั้นออกเปน 2 เมืองใหญ (Two cities) และถวงน้ําหนักของสอง

เมืองนี้แตกตางกันตามสัดสวนเม่ือนํามาพิจารณาในภาพรวมของประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกาแบงการศึกษา

ออกเปนนครนิวยอรก และเมืองลอสแองเจลิส โดยใหน้ําหนักในการพิจารณาเทากับรอยละ 60 และ 40 

ตามลําดับ และสาธารณรัฐประชาชนจีนแบงเปนเมืองเซ่ียงไฮและกรุงปกก่ิง โดยมีสัดสวนน้ําหนักในการ

พิจารณาเทากับรอยละ 55 และ 45 ตามลําดับ เปนตน6

7 

5 World Bank Group. 2015. Doing Business - Measuring Business Regulations. Methodology 
http://www.doingbusiness.org/methodology  เขาถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559. 
6 ประเทศท่ีธนาคารโลกแบงการประเมินออกเปน 2 เมืองใหญ ประกอบดวย 11 ประเทศ ไดแก บังกลาเทศ บราซลิ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน เม็กซโิก ไนจีเรีย ปากีสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย และสหรัฐอเมริกา 
7 ดูรายละเอียดของเมืองท่ีสองและการถวงนํ้าหนักของแตละเมืองใน 11 ประเทศไดใน Doing Business 2016: Measuring 
Regulatory Quality and Efficiency (Full report) หนา 167. 
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ภาพท่ี 1 ตัวชี้วัดและจํานวนประเทศท่ีธนาคารโลกใชในการศึกษาวิจัย Doing Business ตั้งแตป ค.ศ. 2004 - 
ค.ศ. 20167

8 

ธนาคารโลกกําหนดการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและดัชนีในการประเมินผลทุก ๆ  2 ป เพ่ือให

เหมาะสม โดยในรายงาน Doing Business 2016 มีการวัดผลในเชิงประสิทธิภาพอันไดแกระยะเวลาและ

คาใชจายในการดําเนินงาน และในเชิงคุณภาพ อาทิ กฎระเบียบและข้ันตอนในการขออนุญาตกอสราง การขอ

ใชไฟฟา การบังคับใหเปนไปตามขอตกลง และการจดทะเบียนและโอนทรัพยสิน ท่ีสะทอนใหเห็นคุณภาพและ

ความสะดวกในการดําเนินการ ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในระบบ ความโปรงใสในการดําเนินงาน 

และความนาเชื่อถือของระบบสารสนเทศ เนื่องจากธนาคารโลกเห็นวาประสิทธิภาพและคุณภาพในการ

ดําเนินงานเปนสิ่งท่ีตองมีคูกัน โดยการใหบริการของหนวยงานภาครัฐจะตองมีท้ังความสะดวกรวดเร็ว 

คาธรรมเนียมการขออนุญาต การขอใช และการใชบริการจะตองไมเปนภาระแกประชาชนหรือภาคเอกชน  

(http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-
Reports/English/DB16-Full-Report.pdf) 
8 World Bank Group. 2015. Doing Business 2016 Data Notes. 
http://www.doingbusiness.org/methodology/methodology-note  เขาถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559. 
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ซ่ึงตองมีพ้ืนฐานมาจากตนทุนในการดําเนินงานของภาครัฐท่ีต่ํา นอกจากนั้นแลว หนวยงานภาครัฐยังตองมี

ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีถูกตอง สมบูรณครบถวน และเขาถึงได ในขณะท่ีกระบวนการทํางาน 

ก็ตองมีความโปรงใสและนาเชื่อถืออีกดวย  

ท้ังนี้แตละตัวชี้วัดจะมีดัชนีหรือตัวชี้วัดยอยพรอมกับสมมติฐานท่ีแตกตางกันออกไป ตัวชี้วัด

ดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (Enforcing contracts) ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีรายงานฉบับนี้ใหความสนใจ  

มีการกําหนดสมมติฐานและวิธีการประเมินดานประสิทธิภาพและคุณภาพในรายละเอียดซ่ึงจะไดกลาวถึง 

ในบทถัดไป 

จากผลการศึกษาของธนาคารโลก มีหลักฐานบงชี้วาระดับความแตกตางของประสิทธิภาพ

และคุณภาพของกฎระเบียบและข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมีระยะหางของคะแนนใกลเคียงกันจะมีความสัมพันธ

กับระดับความทุจริตคอรัปชั่นท่ีต่ํา ท้ังนี้ประเทศสวนใหญในโลกมีผลการดําเนินงานในเชิงประสิทธิภาพท่ีสูง

กวาเชิงคุณภาพ โดยมีความแตกตางระหวางสองมิติ (Gap) คอนขางมาก แตประเทศท่ีพัฒนาแลว อาทิ 

ประเทศในทวีปยุโรปและเอเชียกลาง คะแนนดานประสิทธิภาพและดานคุณภาพของระเบียบข้ันตอนการ

ดําเนินงานมีความแตกตางระหวางกันในระดับท่ีตํ่า เชน สาธารณรัฐสิงคโปรมีระบบศาลท่ีมีท้ังประสิทธิภาพ

และคุณภาพสูง Doing Business 2016 รายงานผลการศึกษาวาในการตัดสินขอพิพาททางการคา ศาลแขวง

สิงคโปร (Singapore District Court) สามารถดําเนินการใหเสร็จสิ้นจนถึงการบังคับคดีภายในระยะเวลา 150 

วัน ซ่ึงถือวาใชเวลานอยท่ีสุดในโลกใน ค.ศ. 2016 นอกจากระยะเวลาท่ีสั้นแลว ระบบศาลของสาธารณรัฐ

สิงคโปรยังมีกลไกการทํางานระหวางปจจัยดานประสิทธภิาพและคุณภาพท่ีสอดคลองกัน กลาวคือมีโครงสราง

ของระบบศาลท่ีดี เชน มีศาลชํานัญพิเศษ มีระบบการบริหารจัดการคดีท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการใชงานศาล

อัตโนมัติหรือระบบสารสนเทศสนับสนุนการพิจารณาคดีท่ีไดรับการออกแบบและพัฒนาอยางสมบูรณรองรับ

กระบวนพิจารณาคดีอยางครบถวน อาทิ ยื่นคําฟอง ชําระคาธรรมเนียมศาล สงหมายและคําสั่งศาลผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส  แมวาจะมีคาใชจายในการฟองคดีอยูในระดับท่ีไมไดต่ําท่ีสุด (กลาวคือรอยละ 25.8 ของมูลคา

หนี้หรือทุนทรัพย โดยคาเฉลี่ยของคาใชจายท้ัง 189 ประเทศอยูท่ีรอยละ 33.8 ของทุนทรัพย และคาใชจายท่ี

ต่ําท่ีสุดคือประเทศไอซแลนด อยู ท่ีรอยละ 9 ของทุนทรัพย) แตสาธารณรัฐสิงคโปรก็มีคะแนนสูงท่ีสุด 

ในการประเมินดัชนีคุณภาพของกระบวนการยตุิธรรม (15.5 จาก 18 คะแนน) 

ธนาคารโลกชี้ใหเห็นวาประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือมีรายไดตอหัวในระดับสูง เชน ประเทศ

สมาชิก OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ท้ัง 34 ประเทศ อาทิ 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน และเครือรัฐออสเตรเลีย มีคะแนนของ

ตัวชี้วัดดานกฎระเบียบและผลการดําเนินงานในมิติดานประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีไมตางกันมากนักในขณะท่ี

ประเทศในแถบตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกาเหนือจะมีความแตกตางดังกลาวคอนขางสูง 
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ภาพท่ี 2 ระยะหางระหวางคะแนนดานประสิทธิภาพและดานคุณภาพของระเบียบและการดําเนินงานของ
ประเทศในแตละทวีป8

9 

รายงานความสะดวกในการประกอบธุรกิจแสดงผลการศึกษาในรูปตัวเลขจํานวน 2 ชุด ไดแก 

คา Distance to frontier (DTF) หรือคาระยะหางของผลการดําเนินการจากประเทศท่ีมีผลการปฏิบัติดีเลิศ 

(Best practice) และผลการจัดอันดับความงายในการประกอบธุรกิจในประเทศนั้น ๆ (Ease of doing 

business ranking) ซ่ึงเปนการเรียงลําดับตามคา DTF รวมของประเทศ (ทศนิยมสองตําแหนง) เทียบกับคา 

DTF ของประเทศอ่ืน ๆ 

ค า  DTF ของแตละดัชนี มีค าระหว า ง  0 -100 คะแนน  สํ าหรับดั ชนี ท่ี เปนขอ มูล 

เชิงคุณภาพ (Quality) ธนาคารโลกจะกําหนดคะแนนเต็มของดัชนีนั้น ๆ เทากับคา DTF 100 คะแนน เชน 

ดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมซ่ึงมีคะแนนเต็มเทากับ 18 คะแนน คา DTF ของ 18 จะเทากับ 100 

และคาคะแนนเชิงคุณภาพจะคํานวณไดจากสูตร 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = �
𝑦𝑦

18
� ∗ 100;𝑦𝑦 = คะแนนเชิงคุณภาพที่ประเมินได 

ดังนั้น คาคะแนนเชิงคุณภาพท่ีประเมินได เชน 15.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน 

จะมีคา DTF เทากับ 

9 World Bank. 2015. Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency (Full report) หนา 8. 
(http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-
Reports/English/DB16-Full-Report.pdf) 
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = �
15.5
18

� ∗ 100 = 86.11 

สําหรับดัชนีดานประสิทธิภาพ (Efficiency) หรือเชิงปริมาณ (Quantitative) เชน 

ระยะเวลาในการดําเนินการ และคาใชจายในการดําเนินการ เชน คาธรรมเนียมตาง ๆ ธนาคารโลกกําหนดให

ใชค า  Frontier (หรือ Best performance), Worst performance และคาสมบูรณระหวางค า Worst 

performance และ Frontier โดยมีสูตรคํานวณคา DTF ดังนี้ 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
(𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝑦𝑦)

(𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝑓𝑓𝑤𝑤𝑤𝑤𝑓𝑓𝑤𝑤𝑓𝑓𝑓𝑓𝑤𝑤)
∗ 100 

คา y คือผลการดําเนินงานจริงของประเทศนั้น ๆ ท้ังนี้คา y ของดัชนีระยะเวลาในการ

ดําเนินการ (Time) และดัชนีคาใชจายในการดําเนินการ (Cost) นั้น ยิ่งมีคานอยแปลวายิ่งมีประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานสูง สวนคา y ของดัชนีดานคุณภาพจะมีความหมายกลับกัน กลาวคือยิ่งมีคามากแปลวายิ่งมี

คุณภาพในการดําเนินงานสูง 

คา Frontier สําหรับดัชนีประเภทประสิทธิภาพและดัชนีเชิงปริมาณคือขอมูลของประเทศท่ี

มีผลการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุด (Best performance) ของตัวชี้วัดนั้นตั้งแตมีการเก็บขอมูลในป ค.ศ. 2005 หรือ

หากเปนตัวชี้วัดท่ีเพ่ิงมีการเก็บขอมูลหลังจากนั้น ก็จะใชขอมูลของประเทศท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุดในปท่ี 

3 ตั้งแตมีการเก็บขอมูลของตัวชี้วัดนั้น โดยมีคาเทากับ 100 คะแนน สวนคา Frontier ของดัชนีเชิงคุณภาพ 

จะใชคะแนนเต็มของดัชนีนั้น ๆ ใหมีคาเทากับ 100 คะแนน 

คา Worst performance คือคาผลการดําเนินงานของประเทศท่ีดําเนินงานไดแยท่ีสุด เชน 

ใชระยะเวลาในการดําเนินการนานท่ีสุด หรือมีคาใชจายสูงท่ีสุด โดยมีการตัดคาผิดปกติ (Outliers) ออกจาก

การคํานวณ 

คา Frontier (Best performance) และคา Worst performance ท่ีใชในการคํานวณเปน

คาคงท่ี โดยธนาคารโลกจะกําหนดคาและมีการปรับเปลี่ยนทุก ๆ ระยะเวลา 5 ป910 

ธนาคารโลกใชวิธีการเฉลี่ยน้ําหนักของคา DTF ของตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัว ดังนั้นใน Doing 

Business 2016 คา DTF ของแตละตัวชี้วัดจะมีสัดสวนน้ําหนักเทากับ 1 ใน 10 ของความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ (Ease of doing business) และภายในแตละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอยหรือดัชนีแตละตัว 

ก็มีคาน้ําหนักเทา ๆ กัน 

10 World Bank Group. 2015. Distance to Frontier and Ease of Doing Business Ranking. 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-
Reports/English/DB16-Chapters/DB16-DTF-and-DBRanking.pdf เขาถึงเมื่อ 5 เมษายน 2559. 
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ขอดีของการใชคา DTF คือการเปลี่ยนแปลงของคา DTF สามารถแสดงความกาวหนาหรือ

ถอยหลังของมิติดานประสิทธิภาพและคุณภาพในแตละตัวชี้วัด (รวมท้ังหมด 10 ตัวชี้วัด 36 ดัชนี) ของประเทศ

ใดประเทศหนึ่งในแตละปได ซ่ึงคา DTF ท่ีเพ่ิมข้ึนเปนการแสดงการปรับปรุงหรือปฏิรูปอยางมีนัยสําคัญ 

(Absolute improvement) ตอการดําเนินงานท่ีสนับสนุนใหเกิดความสะดวกในการประกอบธุรกิจของ

ประเทศนั้น ๆ และยังสามารถบอกระยะหางระหวางประเทศท่ีอยูในอันดับสูงหรือต่ํากวาประเทศนั้นไดอีกดวย 

ในขณะท่ีการจัดอันดับ (Ranking) จะทําไดเพียงดูความเปลี่ยนแปลงของลําดับ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนเทานั้น 

(Relative improvement) 

จากผลการศึกษาวิจัยของธนาคารโลกพบวาคาเฉลี่ยของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(Correlation coefficient) ของท้ัง 10 ตัวชี้วัดเทากับ 0.44 60

† และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวชี้วัด 

ใด ๆ 2 ตัว มีคาอยูในระหวาง 0.28 (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวชี้วัดขอสินเชื่อและตัวชี้วัดการชําระ

ภาษี) และ 0.62 (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวชี้วัดการจดทะเบียนทรัพยสินและตัวชี้วัดดานการบังคับ

ใหเปนไปตามขอตกลง) คาดังกลาวชี้ใหเห็นวาไมมีประเทศใดท่ีไดคะแนนดีในทุกตัวชี้วัด และไมมีประเทศใดได

คะแนนต่ําในทุกตัวชี้วัด 

อนึ่ง แมวาผลจากการปฏิรูปการปฏิบัติงานและกฎระเบียบตาง ๆ ในแตละประเทศจะ

สะทอนใหเห็นการปรับปรุงในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการดําเนินงานท่ีเอ้ือตอการ

ดําเนินธุรกิจในประเทศนั้น ๆ แตการปฏิรูปท่ีมีการพัฒนาในแงบวกอาจจะไดรับผลกระทบเชิงลบจากปจจัยอ่ืน 

ๆ เชน ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง ความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค และปญหาความขัดแยง

ภายในประเทศ ซ่ึงมีผลทําใหคา DTF ของตัวชี้วัดดังกลาวไมเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ Doing Business ไมได

พิจารณาสภาพแวดลอมทางธุรกิจในบางแงมุม เชน ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ขนาดของตลาด 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจระดับมหภาค และระดับการติดสินบนและคอรัปชั่นของแตละประเทศ 
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ประเทศไทย: สถานะปจจุบัน 

ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับใหมีความสะดวกในการประกอบธุรกิจอยูในอันดับท่ี 49 ดวย

คา DTF รวม 71.42 คะแนน โดยตัวชี้วัดท่ีไดอันดับดีท่ีสุดคือตัวชี้วัดดานการขอใชไฟฟาในอันดับท่ี 11 ของโลก 

ในขณะท่ีตัวชี้วัดดานการเริ่มตนธุรกิจ Starting a business (อันดับท่ี 96) และดานการขอสินเชื่อ Getting 

credit (อันดับท่ี 97) ประเทศไทยยังอยูในอันดับท่ีไมดีนัก 

 
ภาพท่ี 3 อันดับของประเทศไทยในตัวชี้วัดแตละดานใน Doing Business 201611 

แตเม่ือพิจารณาอันดับของตัวชี้วัดดานการเริ่มตนธุรกิจ (Starting a business) เปนท่ีนา

สังเกตวาประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 96 ของโลก (ภาพท่ี 3) ทวาคา DTF หรือคาท่ีหางจาก Frontier อยูท่ี 

85.07 คะแนน (ภาพท่ี 4) ซ่ึงถือวามีคะแนนอยูในเกณฑท่ีดี  ในทางตรงขาม ตัวชี้วัดดานการขอสินเชื่อ 

(Getting credit) ประเทศไทยอยู ในอันดับ ท่ี 97 ของโลกในขณะท่ีคา DTF เทา กับ 45.0 คะแนน  

ความแตกตางของคา DTF กับอันดับของตัวชี้วัดท้ังสองตัวดังกลาวแสดงใหเห็นวา แมวาประเทศไทยจะมีความ

สะดวกในการเริ่มตนธุรกิจอยูในเกณฑท่ีดี (DTF เทากับ 85.07 คะแนน) แตกลับอยูในอันดับท่ี 96 ของโลก 

ท้ังนี้เนื่องจากหลายประเทศมีคา DTF ท่ีใกลเคียงกับคะแนนเต็ม (คา Frontier) หรืออยูใกลกับประเทศท่ีมีผล

การปฏิบัติดีเลิศ (Best practice) อยูคอนขางมาก อาทิ ประเทศนิวซีแลนด ซ่ึงอยูในอันดับท่ี 1 ของโลกใน

ตัวชี้วัดดังกลาว มีคะแนน DTF เทากับ 99.96 มาซิโดเนียตามมาในอันดับท่ี 2 ดวยคะแนน 97.91 และประเทศ

ท่ีอยูใน 59 อันดับแรกของโลกมีคา DTF ท่ีเกาะกลุมกันในระดับท่ีสูงกวา 90 คะแนน (กราฟการแจกแจง

ความถ่ี หรือ Histogram เบซายตามภาพท่ี 5) โดยคาเฉลี่ยของตัวชี้วัดคือ 82.11 คะแนน   ในอีกดานหนึ่งนั้น 

ตัวชี้วัดดานการขอสินเชื่อของประเทศไทยมีคา DTF เพียง 45 คะแนน ซ่ึงถือวามีความสะดวกในการขอสินเชื่อ

11 World Bank Group. 2015. Ease of Doing Business 2016 in Thailand. 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand/ เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2559. 
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นอยมาก 11

12 แตอยูในอันดับท่ีใกลเคียงกับตัวชี้วัดดานการเริ่มตนธุรกิจ คืออันดับท่ี 97  ท้ังนี้สามารถอธิบาย

ปรากฏการณดังกลาวไดวา เนื่องจากคา DTF ของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกมีคาเฉลี่ยของตัวชี้วัดนี้คือ 47.41 

คะแนน และกราฟคา DTF ของตัวชี้วัดมีการแจกแจงท่ีคอนขางสมมาตร (ภาพท่ี 6) 

ภาพท่ี 4 คา DTF ของประเทศไทยในตัวชี้วัดแตละดานใน Doing Business 201613 

 

 
ภาพท่ี 5 ตัวชี้วัดดานการเริ่มตนธุรกิจมีการแจกแจงความถ่ีแบบเบซาย 

 

12 ประเทศท่ีเปน Best practice หรือ Frontier ของตัวช้ีวัดดานการขอสินเช่ือไดแกประเทศนิวซีแลนด ไดคะแนน DTF 100 
คะแนนเต็ม 
13 World Bank Group. 2015. Ease of Doing Business 2016 in Thailand. 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand/ เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2559. 
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ภาพท่ี 6 ตัวชี้วัดดานการขอสินเชื่อธุรกิจมีการแจกแจงความถ่ีแบบสมมาตร 

แมวาธนาคารโลกจะเพ่ิงเริ่มนําคา DTF มาใชในการศึกษาความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

อยางเปนทางการเม่ือป ค.ศ. 2015 แตธนาคารโลกก็ไดนําวิธีการคํานวณคา DTF มาประเมินผลความสะดวก

ในการประกอบธุรกิจยอนหลังกลับไปจนถึงป ค.ศ. 2010 และดวยธนาคารโลกมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและ

ดัชนีตาง ๆ ตามความเหมาะสมมาอยางตอเนื่อง ทําใหคา DTF ของแตละประเทศมีความเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน

หรือลดลงในแตละป ดังนั้นคาคะแนนรวม DTF เพียงอยางเดียวจึงไมสามารถบอกไดวาประเทศหนึ่ง ๆ นั้น  

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหรือแยลงสําหรับการสรางสภาวะแวดลอมและกําหนดกฎเกณฑในการ

ประกอบธุรกิจ เนื่องจากเกณฑการใหคะแนนในแตละตัวชี้วัดและดัชนีของแตละปมีความแตกตางกัน จึงตอง

พิจารณาเกณฑและผลการประเมินในแตละตัวชี้วัดและดัชนีของแตละปโดยละเอียด  อยางไรก็ตาม  

เราสามารถใชคา DTF ของปเดียวกันเพ่ือเปรียบเทียบความสะดวกในการประกอบธุรกิจในระหวางประเทศ

ตาง ๆ ไดดังเชนปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 คา DTF ใน Doing Business ของประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในระยะ 7 ปท่ีผานมา13

14 

 

 

14  World Bank Group. 2015. Doing Business: Measuring Business Regulations. Distance to Frontier 
http://www.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier เขาถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2559. 
 

หมายเหตุ 1: ในชวงป DB 2010 - DB 2013 คะแนนของสหรัฐอเมริกาเปนผลการประเมินของนครนิวยอรก จนกระท่ังป DB 
2014 - DB 2016 จึงมีการแยกการประเมินออกเปน 2 เขตเศรษฐกิจ ไดแก นครนิวยอรก และเมืองลอสแอนเจลิส ดังน้ัน  
คาคะแนนของ DB 2010 - DB 2013 จึงเปนผลการประเมินของนครนิวยอรก ในขณะท่ีคาคะแนนของ DB 2014 - DB 2016 
เปนคาคะแนนเฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนักของสหรัฐอเมริกา 
หมายเหตุ 2: ในชวงป DB 2010 - DB 2013 เปนผลการประเมินของกรุงโตเกียว จนกระท่ังป DB 2014 - DB 2016 จึงมีการ
แยกการประเมินออกเปน 2 เขตเศรษฐกิจ ไดแก กรุงโตเกียว และโอโซกา ดังน้ัน คาคะแนนของ DB 2010 - DB 2013 จึงเปน
ผลการประเมินของกรุงโตเกียว ในขณะท่ีคาคะแนนของ DB 2014 - DB 2016 เปนคาคะแนนเฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนักของ
ประเทศญี่ปุน 
หมายเหตุ 3: ในชวงป DB 2010 - DB 2013 เปนผลการประเมินของเมอืงเซี่ยงไฮ จนกระท่ังป DB 2014 - DB 2016 จึงมีการ
แยกการประเมินออกเปน 2 เขตเศรษฐกิจ คือ เมืองเซี่ยงไฮ และกรุงปกก่ิง ดังน้ัน คาคะแนนของ DB 2010 - DB 2013  
จึงเปนผลการประเมินของเมืองเซี่ยงไฮ ในขณะท่ีคาคะแนนของ DB 2014 - DB 2016 เปนคาคะแนนเฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนัก
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

Economy
DB 

2010
DB 

2011
DB 

2012
DB 

2013
DB 

2014
DB 

2015
DB 

2016
Sparklines

Singapore 91.79 92.42 92.42 92.44 93.3 87.34 87.34
(Rank) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

New Zealand 88.84 89.08 89.09 89.53 89.39 86.75 86.79
(Rank) (2) (2) (3) (2) (2) (2) (2)

Denmark 84.24 85.42 85.72 85.79 85.72 84.26 84.4
(Rank) (5) (5) (4) (4) (4) (3) (3)
Korea 81.62 81.86 82.78 83.99 84.17 83.91 83.88
(Rank) (10) (10) (7) (7) (6) (4) (4)

Hong Kong 88.28 88.67 89.34 89.33 88.67 82.87 83.67
(Rank) (3) (3) (2) (3) (3) (5) (5)

UK 83.4 84.19 84.32 84.35 84.74 82.18 82.46
(Rank) (6) (6) (6) (6) (5) (6) (6)

US 85.72 85.72 85.65 84.94 82.32 82.15 82.15
(Rank) (4) (4) (5) (5) (11) (7) (7)
Japan 78.42 78.01 78.31 78.24 77.86 74.72 74.72

(Rank) (16) (16) (18) (19) (21) (30) (34)
Thailand 74.59 74.03 73.82 73.99 74.4 71.33 71.42

(Rank) (21) (24) (28) (29) (29) (46) (49)
China 56.52 59.45 58.58 59.94 61.13 62.81 62.93

(Rank) (116) (96) (108) (108) (105) (83) (85)
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ตารางท่ี 3 อันดับและความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยใน 10 ตัวชี้วัด เปรียบเทียบระหวางป ค.ศ. 2015 
และ ค.ศ. 201614

15 

Topics DB 2016 Rank DB 2015 Rank Change in Rank 

Starting a Business 96 91 -5 

Dealing with Construction Permits 39 47 +8 

Getting Electricity 11 11 No change 

Registering Property 57 57 No change 

Getting Credit 97 90 -7 

Protecting Minority Investors 36 33 -3 

Paying Taxes 70 62 -8 

Trading Across Borders 56 55 -1 

Enforcing Contracts 57 57 No change 

Resolving Insolvency 49 45 -4 

Overall 49 46 -3 

 

15 World Bank Group. 2015. Ease of Doing Business 2016 in Thailand.  
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand/ เขาถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2559. 
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จากภาคผนวกของรายงาน Doing Business 2016 ธนาคารโลกสรุปวาประเทศไทยไมมีการปฏิรูปอยางเปนรูปธรรมใด ๆ ท่ีเพ่ิมความสะดวกใหกับการ

ดําเนินธุรกิจ แตก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลในทางลบตอการดําเนินธุรกิจดวยเชนกัน15

16 

16 Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency (Full report) หนา 239. 
(http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf) 
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ตัวช้ีวัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (Enforcing Contracts) 

ในดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (Ease of enforcing contracts) ธนาคารโลก

ประเมินผลความยาก-งายของตัวชี้วัดนี้จาก 2 ปจจัย คือดานประสิทธิภาพ หรือระยะเวลาและคาใชจายในการ

ระงับขอพิพาทในทางการคา และการประเมินผลตัวแปรในเชิงคุณภาพของดัชนีดานกระบวนการยุติธรรม 

(Quality of judicial processes index) ซ่ึงเพ่ิงเริ่มใชในการศึกษาสองปลาสุด (Doing Business 2015 - 

Doing Business 2016)  การประเมินคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมเปนการนําแนวปฏิบัติท่ีดี (Good 

practices) มาใชเปนเกณฑเพ่ือวัดคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสรางระบบศาลและวิธีพิจารณาคดี โดย

ธนาคารโลกไดนําดัชนีดังกลาวมาแทนตัวชี้วัดดานกระบวนพิจารณาคดี (Procedures) ท่ีเคยใชในการประเมิน

ในระหวาง Doing Business 2004 - Doing Business 2014 ซ่ึงเปนการนับจํานวนข้ันตอนท้ังหมด (Number 

of steps or procedures) 

 

ภาพท่ี 7 ดัชนีในการประเมินความสะดวกในการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงในชวง DB 2004 - DB 2014 
ประกอบดวย 3 ดัชนี ไดแก ระยะเวลา คาใชจาย และจํานวนข้ันตอนในกระบวนพิจารณาคด1ี6

17 

ธนาคารโลกประเมินผลตัวชี้วัดดังกลาวโดยรวบรวมขอมูลจากการศึกษาประมวลกฎหมาย

แพงและวิธีพิจารณาความแพง รวมท้ังกฎหมายอ่ืน ๆ อีกท้ังยังสงแบบสอบถามไปถึงผูพิพากษาและ

17 World Bank Group. 2012. DB 2013 - Enforcing contracts 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-
Reports/English/DB13-Chapters/Enforcing-contracts.pdf เขาถึงเมื่อ 23 มีนาคม 2559. 
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ทนายความในแตประเทศดวย โดยธนาคารโลกใหน้ําหนักคาคะแนนปจจัยท้ังสามดานเทา ๆ กัน คือรอยละ 

33.3 หรือ 1 ใน 3 

 

ภาพท่ี 8 ดัชนีในการประเมินความสะดวกในการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงในชวง DB 2015 - DB 2016 
ประกอบดวย 3 ดัชนี ไดแก ระยะเวลา คาใชจาย และคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม17

18 

ในการศึกษาเรื่องระยะเวลาและคาใชจายในการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงธนาคารโลกได

ตั้งสมมติฐานไวดังนี้ 

1) ทุนทรัพยหรือมูลคาหนี้ในคดีมีมูลคาเทากับรอยละ 200 ของรายไดตอหัวของประชากร 

(Income per capita) ในประเทศนัน้ หรือของ 5,000 เหรียญสหรัฐฯ แลวแตกรณีใดจะมากกวา18

19 

2)  ขอพิพาทมีคูกรณีเปนผูประกอบการขนาดเล็กท้ังสองฝาย โดยผูซ้ือไดจางผูขายผลิต

เฟอรนิเจอรแบบสั่งทําพิเศษในมูลคาตามขอ 1) เม่ือผูขายสงเฟอรนิเจอรตามกําหนด ปรากฏวาผูซ้ือปฏิเสธไม

ยอมชําระคาเฟอรนิเจอร โดยอางวาเฟอรนิเจอรดังกลาวคุณภาพไมดี แตเนื่องจากเฟอรนิเจอรดังกลาวเปน

แบบสั่งทํา ผูขายจึงไมสามารถนําไปขายตอได 

18 World Bank. 2015. Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency (Full report) หนา 152. 
(http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-
Reports/English/DB16-Full-Report.pdf) 
19 จากขอมลูของธนาคารโลก (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD/countries/TH-4E-
XT?display=graph) ประเทศไทยมีรายไดตอหัวของประชากร (Gross National Income - GNI per capita) อยูท่ี 5,780 
เหรียญสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2014 ดังน้ันทุนทรัพยในสมมติฐานนาจะอยูในชวงระหวาง 10,000 - 11,560 เหรียญสหรัฐฯ หรือ
ระหวาง 350,000 - 400,000 บาท (คํานวณท่ีอัตราแลกเปลีย่น 35 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 
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3) ผูขาย (โจทก) จึงฟองผูซ้ือ (จําเลย) เพ่ือใหชําระคาเฟอรนิเจอร และคดีข้ึนสูศาลโดยมี

มูลคาหนี้ตามท่ีกลาวถึงขางตน นอกจากนั้น ผูขายไดขอใหศาลพิทักษทรัพยของผูซ้ือชั่วคราว เชน อุปกรณ

สํานักงาน รถยนต เนื่องจากผูขายกลัววาผูซ้ือจะซอนทรัพยสินหรือลมละลายไปกอนท่ีศาลจะมีคําตัดสิน 

4) เนื่องจากศาลไมมีความรู เ ก่ียวกับตัวสินคาจึงไมสามารถตัดสินไดบนตามเอกสาร

พยานหลักฐาน และจึงมีผูเชี่ยวชาญอิสระมาใหขอมูล ซ่ึงผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาเฟอรนิเจอรดังกลาวมี

คุณภาพดีเพียงพอ ศาลจึงตัดสินวาผูซ้ือตองชําระหนี้เต็มมูลคาท่ีตกลงกันไว 

5) ผูซ้ือไมอุทธรณ และหลังจากหมดระยะเวลาอุทธรณ ผูขายไดขอใหศาลบังคับคดีทันที 

และสุดทายผูขายไดรับเงินจากการนําทรัพยสินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาด 

ในการคํานวณระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาคดี (Time) ธนาคารโลกนับจํานวนวันตาม

ปฏิทิน โดยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะเวลาในสงหมาย (ตั้งแตวันท่ีมีการฟองคดีจนถึงวันท่ีมีหมายแจง

จําเลยและมีการสงคําคูความ) ระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินคดี (เวลาท่ีใชในการไตสวน พิจารณาคดี และ 

มีคําพิพากษา) และระยะเวลาในการไดรับเงินชดใชจากการขายทอดตลาด (เวลาในการบังคับใหเปนไปตาม 

คําพิพากษา) 

สําหรับคาใชจายในการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (Cost) จะคํานวณเปนรอยละของ

มูลคาหนี้หรือทุนทรัพยของคดีในเหตุการณสมมติ ซ่ึงไดแกรอยละ 200 ของรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร 

หรือ 5,000 เหรียญสหรัฐฯ แลวแตกรณีใดจะมากกวา โดยคาใชจายดังกลาวแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

คาธรรมเนียมศาลและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีโจทกตองจายลวงหนา เชน คาจางผูเชี่ยวชาญ คาใชจายในการบังคับ

คดีในการนําทรัพยสินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาด และคาทนายความโดยเฉลี่ยจากคดีท่ีมีความคลายคลึงกัน 

ท้ังนี้ธนาคารโลกไมไดพิจารณาคาสินบนท่ีอาจมี 

คุณภาพของกระบวนการยุติธรรม (Quality of judicial processes index) เปนดัชน ี

ชี้วัดแนวการปฏิบัติท่ีดีในระบบศาลของแตละประเทศ โดยพิจารณาจาก 4 ดัชนี ไดแก โครงสรางศาลและ

กระบวนพิจารณาคดี การบริหารจัดการคดี ศาลอัตโนมัติ (หรือระบบสารสนเทศสนับสนุนการพิจารณาคดี เชน  

ศาลอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Court) และการระงับขอพิพาทนอกศาล ธนาคารโลกไดเริ่มใชดัชนีคุณภาพของ

กระบวนการยุติธรรมเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 2016 โดยมีรายละเอียดของแตละดัชนีและเกณฑการใหคะแนน

ดังนี้ 

ดัชนีโครงสรางศาลและกระบวนพิจารณาคดี (Court structure and proceedings 

index) มีเกณฑการใหคะแนนตามองคประกอบยอย 4 ดาน ไดแก 

1. มีศาลเฉพาะดานท่ีพิจารณาพิพากษาคดีการคา 

2. มีศาลคดีมโนสาเร หรือกระบวนพิจารณาคดีแบบเรงดวนสําหรับคดีมโนสาเร  

3. โจทกสามารถรองขอใหศาลสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเพ่ือปองกันการถายโอนทรัพยสิน 
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4. มีการจายสํานวนคดีแบบสุมและใชระบบอัตโนมัติ 

โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังตารางท่ี 4  ท้ังนี้ดัชนีดังกลาวมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ี

สูงหมายถึงมีโครงสรางศาลท่ีครอบคลุมและมีความคลองตัวสูง 

ตารางท่ี 4 เกณฑการใหคะแนนดัชนีโครงสรางศาลและกระบวนพิจารณาคดี 

ดัชนีโครงสรางศาลและกระบวนพิจารณาคดี 

องคประกอบ เกณฑการใหคะแนน (รวม 0 - 5 คะแนน) 

มี ศ า ล เ ฉ พ า ะ ด า น ท่ี
พิจารณาพิพากษาคดี
การคา 

มี 

(1.5 คะแนน) 

ไมมี  

(0 คะแนน) 

 

มีศาลคดีมโนสาเร หรือ
กระบวนพิจารณาคดี
แบบเรงดวนสําหรับคดี
มโนสาเร 

มีศาลคดีมโนสาเร
โดยเฉพาะ และคูกรณีไม
ตองมีทนายความ หรือ
ศาลมีกระบวนพิจารณา
คดีท่ีลดข้ันตอนสําหรับ
คดีประเภทนี้ 

(1.5 คะแนน) 

มีศาลคดีมโนสาเร
โดยเฉพาะ หรือศาลมี
กระบวนพิจารณาคดีท่ี
ลดข้ันตอนสําหรับคดี
ประเภทนี้ 

(1 คะแนน) 

ไมมีศาลคดีมโนสาเร
โดยเฉพาะ หรือศาล
ไมไดมีกระบวนพิจารณา
คดีท่ีลดข้ันตอนสําหรับ
คดีประเภทนี้ 

(0 คะแนน) 

โจทกสามารถรองขอ
พิทักษทรัพย ช่ัวคราว
เพ่ือปองกันการถายโอน
ทรัพยสิน 

ทําได  

(1 คะแนน) 

ทําไมได  

(0 คะแนน) 

 

วิธีการจายสํานวนคดี
ใหผูพิพากษา 

จายสํานวนคดีแบบสุม 
และใชระบบอัตโนมัติ 

(1 คะแนน) 

จายสํานวนคะแนนแบบ
สุม แตไมไดใชระบบ
อัตโนมัติ 

(0.5 คะแนน) 

ไ ม ใ ช ก า ร สุ ม ห รื อ ใ ช
ระบบอัตโนมัติ 

(0 คะแนน) 

ดัชนีการบริหารจัดการคดี (Case management index) ประกอบดวย 6 องคประกอบ 

ไดแก  

1. มีกฎหมายหรือระเบียบวิธีพิจารณาความแพงท่ีกําหนดระยะเวลามาตรฐานในแตละ

ข้ันตอนหลักของการพิจารณาคดีอยางนอย 3 ใน 5 ของข้ันตอนดังตอไปนี้ 1) การสงหมายแจงคูความ  
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2) การนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก 3) การสงคําคูความหรือคําใหการ 4) การสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง และ  

5) การตัดสินคดีและศาลมีคําพิพากษา 

2. การเลื่อนการพิจารณาคดี ประกอบดวย 3 เง่ือนไข ไดแก 1) มีกฎหมายหรือระเบียบท่ี

กําหนดจํานวนครั้งสูงสุดในการเลื่อนการพิจารณาคดี 2) การเลื่อนเปนไปดวยเหตุท่ีไมสามารถคาดการณได

หรือพฤติการณพิเศษท่ีบัญญัติไวในกฎระเบียบ และ 3) การเลื่อนการพิจารณาคดีเปนไปตามท่ีกําหนดใน

กฎระเบียบมากกวารอยละ 50 ของคดีท้ังหมด 

3. มีรายงานผลการดําเนินงานท่ีชวยใหสามารถประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานและ

ติดตามความเคลื่อนไหวของคดีในศาล 61

‡ เพ่ือใหม่ันใจวาคดีมีความคืบหนาสอดคลองกับกําหนดระยะเวลาตาม

ขอ 1.  ท้ังนี้รายงานท่ีควรมีและเผยแพรเปนการท่ัวไปมีท้ังหมด 4 ประเภท ไดแก 1) รายงานระยะเวลาท่ีใช 

จนคดีสิ้นสุด (Time to disposition report§) 2) รายงานอัตราคดีแลวเสร็จ (Clearance rate report**)   

3) รายงานอายุของคดีท่ีคงคางในศาล (Age of pending cases report††) และ 4) รายงานความเคลื่อนไหว

ของแตละคดี (Single case progress report‡‡) 

4. มีการประชุมกอนการพิจารณาคดี (Pretrial conference) เพ่ือวางแนวทางปฏิบัติรวมกัน

เก่ียวกับกระบวนการพิจารณาในประเด็นอยางนอย 3 ใน 7 ประเด็นดังตอไปนี้ 1) นัดหมาย ซ่ึงรวมถึง

ระยะเวลาสําหรับการยื่นคํารองและเอกสารตาง ๆ 2) กําหนดระยะเวลาในการสืบพยาน 3) การยอมความหรือ

ระงับขอพิพาททางเลือก 4) แสดงรายการพยานของท้ังสองฝาย 5) หลักฐาน 6) อํานาจศาลและประเด็นท่ี

เก่ียวกับกระบวนพิจารณา และ 7) ระบุขอบเขตของประเด็นหรือขอพิพาท 

5. ผูพิพากษาสามารถใชระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการบริหารจัดการคดีเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานอยางนอย 4 ใน 8 ดาน ไดแก 1) สืบคนกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ 2) กําหนดนัดไตสวนแบบ

อัตโนมัติสําหรับคดีในความรับผิดชอบ 3) สงแจงเตือนตาง ๆ (เชน ผานอีเมล) ไปยังทนายความ  

4) ติดตามสถานะคดีในความรับผิดชอบ 5) เรียกดูและจัดการเอกสารในสํานวนคดี เชน สรุปคําฟอง คํารอง

ตาง ๆ 6) ชวยจัดทํารางคําพิพากษา 7) สรางหมายศาลไดก่ึงอัตโนมัติ และ 8) ดูคําสั่งและคําพิพากษาของศาล

ในคดีใด ๆ 

6. ทนายความสามารถใชระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการบริหารจัดการคดีเพ่ือสนับสนุนการ

ทํางานอยางนอย 4 ใน 7 ดาน ไดแก 1) สืบคนกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ 2) เขาถึงแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีใช

ใ น ศ า ล  3 )  ไ ด รั บ แ จ ง เ ตื อ น ต า ง  ๆ  จ า ก ศ า ล  เ ช น  ผ า น อี เ ม ล  4 )  ติ ด ต า ม ส ถ า น ะ ข อ ง ค ดี   

5) เรียกดูและจัดการเอกสารในสํานวนคดี เชน สรุปคําฟอง และคํารองตาง ๆ 6) ยื่นคํารองและเอกสารตอศาล 

และ 7) ดูคําสั่งศาลและคําตัดสินของศาลในคดีใด ๆ   

ท้ังนี้ดัชนีดังกลาวมีคะแนนเต็ม 6 คะแนน คะแนนท่ีสูงหมายถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของระบบบริหารจัดการคดี 
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ตารางท่ี 5 เกณฑการใหคะแนนดัชนีการบริหารจัดการคดี 

ดัชนีการบริหารจัดการคดี 

องคประกอบ เกณฑการใหคะแนน (รวม 0 - 6 คะแนน) 

การกําหนดระยะเวลา
ในข้ันตอนหลักของการ
พิจารณาคดี 

มีการกําหนดระยะเวลา
อย างนอย 3 ข้ันตอน 
และสามารถดําเนินการ
ตามกําหนดไดมากกวา
ร อ ย ล ะ  5 0  ข อ ง ค ดี
ท้ังหมด 

(1 คะแนน) 

มีการกําหนดระยะเวลา
อยางนอย 3 ข้ันตอน แต
ไมสามารถดําเนินการ
ตามกําหนดไดมากกวา
ร อ ย ล ะ  5 0  ข อ ง ค ดี
ท้ังหมด 

(0.5 คะแนน) 

มีการกําหนดระยะเวลา
ของข้ันตอนหลักนอย
กวา 3 ข้ันตอน 

(0 คะแนน) 

การเล่ือนการพิจารณา
คดี 

1) มี ก ฎ ห ม า ย ห รื อ
ระเบียบท่ีกําหนดจํานวน
ครั้งสูงสุดในการเลื่อน
การพิจารณาคดี 2) การ
เลื่อนเปนไปดวยเหตุท่ีไม
สามารถคาดการณ ได
หรือพฤติการณพิเศษท่ี
บัญญัติไวในกฎระเบียบ 
และ  3) การเลื่อนการ
พิจารณาคดีเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎระเบียบ
มากกวารอยละ 50 ของ
คดีท้ังหมด (ครบเง่ือนไข
ท้ังสามขอ) 

(1 คะแนน) 

เปนไปตามเง่ือนไข 2 ใน 
3 ขอ 

(0.5 คะแนน) 

เปนไปตามเง่ือนไข 1 ใน 
3 ขอ หรือไมเปนไปตาม
เง่ือนไขเลย 

(0 คะแนน) 

รายงานผลการ
ดําเนนิงาน 

มีรายงานอยางนอย 2 
ใน 4 ประเภทท่ีเผยแพร
ตอสาธารณะ 

(1 คะแนน) 

มีรายงาน 1 ประเภท
หรือไมมีเลย 

(0 คะแนน) 

 

การประชุมกอน 
การพิจารณาคด ี

มีการประชุมกอนการ
พิจารณาคดีเพ่ือตกลง
แนวทางรวมกันอยาง

ไมมีการประชุมกอน 
การพิจารณาคดี 

(0 คะแนน) 

 

|  23 
 



Doing Business 2016  | 

ดัชนีการบริหารจัดการคดี 

องคประกอบ เกณฑการใหคะแนน (รวม 0 - 6 คะแนน) 

นอย 3 ใน 7 ประเด็นท่ี
กลาวถึง 

(1 คะแนน) 

ระบบอิ เ ล็กทรอนิกส
สํ า ห รั บ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการคดีเพ่ือสนับสนุน
ผูพิพากษา 

มีระบบท่ีสนับสนุนงาน
ของผูพิพากษาไดอยาง
น อย  4  ใน  8  ด าน ท่ี
กลาวถึง 

(1 คะแนน) 

ไม มีระบบ หรือระบบ
สนับสนุนงานผูพิพากษา
ไดนอยกวา 4 ดาน 

(0 คะแนน) 

 

ระบบอิ เ ล็กทรอนิกส
สํ า ห รั บ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการคดีเพ่ือสนับสนุน
ทนายความ 

มีระบบท่ีสนับสนุนงาน
ของทนายความไดอยาง
นอย 4 ใน 7 ดานท่ี
กลาวถึง 

(1 คะแนน) 

ไมมีระบบ หรือระบบ
สนับสนุนงาน
ทนายความไดนอยกวา 
4 ดาน 

(0 คะแนน) 

 

ดัชนศีาลอัตโนมัติ (Court automation index) ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก  

1. สามารถยื่นฟองผานระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีทําข้ึนโดยเฉพาะ (กลาวคือไมใชการยื่นฟอง

ผานอีเมลหรือโทรสาร) 

2. ศาลสงหมายแจงคําฟองไปยังจําเลยผานระบบอิเล็กทรอนิกส หรือชองทางอิเล็กทรอนิกส

อ่ืน ไดแก อีเมล โทรสาร หรือ SMS 

3. สามารถชําระคาธรรมเนียมศาลผานระบบอิเล็กทรอนิกส หรือผานธนาคารออนไลน 

(Online banking) 

4. มีการเผยแพรคําพิพากษาสูสาธารณะ เชน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพ หรือ

บนอินเทอรเน็ต 

ท้ังนี้ดัชนีดังกลาวมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน คะแนนท่ีสูงหมายถึงระบบศาลของประเทศนั้น ๆ 

มีความเปนอัตโนมัติมาก มีประสิทธิภาพสูง และมีความโปรงใสมาก 
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ตารางท่ี 6 เกณฑการใหคะแนนดัชนีศาลอัตโนมัติ 

ดัชนศีาลอัตโนมัติ 

องคประกอบ เกณฑการใหคะแนน (รวม 0 - 4 คะแนน) 

มีระบบรับฟอง
อิเล็กทรอนิกส 

มี 

(1 คะแนน) 

ไมมี 

(0 คะแนน) 

 

 

สงหมายแจงคําฟองไป
ใหจําเลยผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส 

มี 

(1 คะแนน) 

ไมมี 

(0 คะแนน) 

 

ชําระคาธรรมเนียมศาล
ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือ
ธนาคารออนไลน 

มี 

(1 คะแนน) 

ไมมี 

(0 คะแนน) 

 

มีการเผยแพร 
คําพิพากษา 

มีการเผยแพร 
คําพิพากษาของทุกชั้น
ศาลตั้งแตศาลชั้นตน
จนถึงศาลฎีกา (ของคดี
การคา)  

(1 คะแนน) 

มีการเผยแพร 
คําพิพากษาเฉพาะของ 
ศาลอุทธรณและศาล
ฎีกา 

(0.5 คะแนน) 

ไมมีการเผยแพร 
คําพิพากษา 

(0 คะแนน) 

ดัชนีกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก (Alternative dispute resolution index) 

ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก  

1. ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพงมีหมวดหรือบทท่ีกลาวถึงกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการทางการคาภายในประเทศ (Domestic commercial arbitration) 

2. ขอพิพาททางการคาทุกประเภท ยกเวนท่ีเก่ียวกับคําสั่งทางปกครอง นโยบายสาธารณะ 

การลมละลาย สิทธิผูบริโภค การจางงาน และทรัพยสินทางปญญา สามารถเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

3. ศาลสามารถบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไดมากกวารอยละ 50 ของจํานวน

คดี 

4. คูกรณีสามารถเลือกใชการระงับขอพิพาททางการคาดวยการไกลเกลี่ย (Mediation) และ

การประนอมขอพิพาท (Conciliation) โดยการตกลงยินยอมของคูกรณี 

5. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมีหมวดหรือบทท่ีกลาวถึงการระงับขอพิพาททาง

การคาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทโดยการตกลงยินยอมของคูกรณี 
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6. มีแรงจูงใจทางการเงิน (Financial incentives) ใหคูพิพาทเพ่ือใหเลือกใชวิธีการระงับ 

ขอพิพาททางเลือกดวยการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาท (เชน หากไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาทสําเร็จ 

ศาลจะคืนคาธรรมเนียมศาล ใหเครดิตภาษี หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ) 

ท้ังนี้ดัชนีดังกลาวมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน คะแนนท่ีสูงหมายถึงประเทศนั้น ๆ มีกลไกในการ

ระงับขอพิพาททางเลือกท่ีหลากหลาย 

ตารางท่ี 7 เกณฑการใหคะแนนดัชนีกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก 

ดัชนกีระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก 

องคประกอบ เกณฑการใหคะแนน (รวม 0 - 3 คะแนน) 

ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมี
หมวดหรือบทท่ีกลาวถึง
กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการทาง
การคาภายในประเทศ 

มี 

(0.5 คะแนน) 

ไมมี 

(0 คะแนน) 

 

 

ขอพิพาททางการคา 
ทุกประเภทสามารถเขา
สูกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ 

ได 

(0.5 คะแนน) 

ไมได 

(0 คะแนน) 

 

การบังคับตามคําช้ีขาด
ของอนุญาโตตุลาการได 

บังคับไดมากกวารอยละ 
50 ของจํานวนคดี  

(0.5 คะแนน) 

บังคับไดไมถึงรอยละ 50 
ของจํานวนคด ี

(0 คะแนน) 

 

คูกรณีสามารถเลือกใช
การระงับขอพิพาททาง
การคาดวยการไกลเกล่ีย 
และประนอมขอพิพาท 

ทําได 

(0.5 คะแนน) 

ทําไมได 

(0 คะแนน) 

 

ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมี
หมวดหรือบทท่ีกลาวถึง
การระงับขอพิพาททาง
การคาดวยการไกลเกล่ีย
และประนอมขอพิพาท

มี 

(0.5 คะแนน) 

ไมมี 

(0 คะแนน) 
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ดัชนกีระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก 

องคประกอบ เกณฑการใหคะแนน (รวม 0 - 3 คะแนน) 

โดยการตกลงยินยอม
ของคูกรณี 

มีแรงจูงใจทางการเงิน
ใ ห คู พิ พ า ท เ พ่ื อ ใ ห
เลือกใชวิธีการระงับขอ
พิพาททางเลือกดวยการ 
ไกลเกล่ียหรือประนอม
ขอพิพาท 

มี 

(0.5 คะแนน) 

ไมมี 

(0 คะแนน) 

 

ดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม (Quality of judicial processes index) จึงเปน

ผลรวมคะแนนของดัชนีดานโครงสรางศาลและกระบวนพิจารณาคดี การบริหารจัดการคดี ศาลอัตโนมัติ และ

กระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก คะแนนรวมท้ังสิ้นมีตั้งแต 0 - 18 คะแนน คะแนนยิ่งสูงหมายความวา

กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพสูงและดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมมีความสอดคลองกับ 

แนวปฏิบัติท่ีดี (Good practices) 

ผลการใหคะแนนและจัดอันดับตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงประจําป  

ค.ศ. 2016 ปรากฏวาสาธารณรัฐสิงคโปรอยูในอันดับท่ี 1 โดยไดคะแนน Distance to Frontier (DTF)  

ในฐานะท่ีเปนประเทศท่ีมีผลการปฏิบัติดีเลิศ (Best practice) เทากับ 84.91 คะแนน โดยสาธารณรัฐเกาหลี 

มาเปนอันดับท่ี 2 และมีคา DTF เทากับ 84.84 คะแนน ลิธัวเนียมาเปนอันดับท่ี 3 ดวยคา DTF เทากับ 79.79 

คะแนน และเครือรัฐออสเตรเลียไดอันดับท่ี 4 ดวยคา DTF 79.72 คะแนน 
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ตารางท่ี 8 ผลการประเมินตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของประเทศตาง ๆ ใน Doing 
Business 2016 

 

โดยภาพรวมแลว คา DTF เฉลี่ยของตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของประเทศ

ท้ังหมดคือ 55.89 คะแนน ประมาณรอยละ 60 ของ 189 ประเทศ (114 ประเทศ) ไดรับการประเมินคา DTF 

ของตัวชี้วัดนี้เทากับ 60 คะแนนหรือต่ํากวา และมีเพียงสองประเทศท่ีมีคา DTF มากกวา 80 คะแนน คือ

สาธารณรัฐสิงคโปร และสาธารณรัฐเกาหลี ตามภาพท่ี 9 

 

ภาพท่ี 9 การแจกแจงความถ่ีคา DTF ของตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของ 189 ประเทศ 

คาเฉลี่ยของระยะเวลาในกระบวนพิจารณาคดีและบังคับคดีของท้ัง 189 ประเทศคือ 629.9 

วัน โดยมีเพียงประเทศเดียวเทานั้นท่ีใชระยะเวลานอยกวา 200 วัน ไดแกสาธารณรัฐสิงคโปรซ่ึงใชเวลาท้ัง

กระบวนการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงรวม 150 วัน และอีก 34 ประเทศ (ประมาณรอยละ 19 ของประเทศ

Time 
(days)

Cost
(% of claim)

Quality of 
judicial 

processes 
index (0-18)

DB 2016 
DTF

DB 2016 
Rank

Singapore 150 25.8 15.5 84.91 1

Korea 230 10.3 13.5 84.84 2

Lithuania 300 23.6 14.5 79.79 3

Australia 395 21.8 15.5 79.72 4

China 406 15.1 14.5 77.56 7

Japan 360 23.4 7.5 65.26 51

Thailand 440 19.5 6.5 62.69 57
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ท้ังหมด) ใชเวลาในการพิจารณาคดีและการบังคับคดี 400 วันหรือนอยกวา ในขณะท่ีอีก 15 ประเทศ 

(ประมาณรอยละ 8) ใชเวลามากกวา 1,200 วัน (ภาพท่ี 10) 

 

ภาพท่ี 10 การแจกแจงความถ่ีระยะเวลาในการบังคับคดี (จํานวนวัน) ของ 189 ประเทศ 

ภาพท่ี 11 แสดงการแจกแจงคาใชจายในการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (ประกอบดวย

คาธรรมเนียมศาล คาทนาย และคาธรรมเนียมการบังคับคดี) ของ 189 ประเทศ ปรากฏวาคาเฉลี่ยของ

คาใชจายของทุกประเทศเทากับรอยละ 33.8 ของมูลคาหนี้ ท่ีนาสนใจคือคาใชจายต่ําสุดและสูงสุดมีความ

แตกตางกันอยางมาก กลาวคือคาใชจายท่ีตํ่าท่ีสุดคือรอยละ 9 ของมูลคาหนี้ (ประเทศไอซแลนด) และ

คาใชจายท่ีสูงท่ีสุดคือรอยละ 163.2 ของมูลคาหนี้ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต) ซ่ึงหมายความวา

การฟองและบังคับคดีมีคาใชจายสูงกวามูลคาของตัวหนี้เอง นอกจากนี้ยังมีอีก 5 ประเทศท่ีคาใชจายในการ

ฟองและบังคับคดีสูงกวามูลคาหนี้ ไดแก สาธารณรัฐโมซัมบิก (รอยละ 119) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (รอยละ 

115.7) รัฐเอกราชปาปวนิวกีนี (รอยละ 110.3) และราชอาณาจักรกัมพูชา (รอยละ 103.4) 

200 400 600 800 1000 1200 More

Frequency 1 34 81 35 16 7 15

Cumulative % 0.53% 18.52% 61.38% 79.89% 88.36% 92.06% 100.00%
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ภาพท่ี 11 การแจกแจงความถ่ีคาใชจายในการบังคับคดี (รอยละของมูลคาหนี้) ของ 189 ประเทศ 

ดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมมีคะแนนเต็ม 18 และประเทศท่ัวโลกมีคาเฉลี่ยท่ี 8.2 

คะแนน เม่ือพิจารณาแยกตามภูมิภาคแลว ประเทศสมาชิก OECD มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 11 คะแนน ประเทศ

ในทวีปยุโรปและเอเชียกลางมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 10.5 คะแนน และคาเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ

แปซิฟกมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.6 คะแนน จากภาพท่ี 12 มีเพียง 3 ประเทศท่ีไดคะแนนประเมินคุณภาพของ

ดัชนีกระบวนการยุติธรรมสูงกวา 15 คะแนน ไดแก สาธารณรัฐสิงคโปร เครือรัฐออสเตรเลีย และมาซีโดเนีย 

ซ่ึงได 15.5 คะแนนเทากัน 

 

ภาพท่ี 12 การแจกแจงความถ่ีคะแนนดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมของ 189 ประเทศ

10 20 30 40 50 60 More

Frequency 3 38 65 44 15 8 16

Cumulative % 1.59% 21.69% 56.08% 79.37% 87.30% 91.53% 100.00%
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กรณีศึกษา: สาธารณรัฐเกาหลี  

สาธารณรัฐเกาหลีไดรับการจัดอันดับใหมีความสะดวกในการประกอบธุรกิจอยูในอันดับท่ี 4 

ของโลก ดวยคา DTF รวม 83.88 คะแนน และยังถือเปนประเทศท่ีอยูในกลุมท่ีมีผลการปฏิบัติดีเลิศ (Best 

practices) ในหลายดาน อาทิ มีระบบการขอใชไฟฟาท่ีงายและรวดเร็วท่ีสุดในโลก (อันดับท่ี 1) โดยมี

คาธรรมเนียมการขอใชและคาไฟฟาท่ีต่ํามาก รวมถึงระบบการคํานวณคาไฟท่ีนาเชื่อถือและโปรงใส อีกท้ังยังมี

ระบบการผลิตไฟฟาท่ีมีเสถียรภาพมากท่ีสุดในโลก นอกจากนี้ สาธารณรัฐเกาหลียังไดรับการประเมินตัวชี้วัด

ดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงดวยคา DTF 84.84 คะแนน และเปนอันดับท่ี 2 ของโลกรองจาก

สาธารณรัฐสิงคโปร และมีความสะดวกในการแกไขปญหาการลมละลายในอันดับท่ี 4 ของโลก 

ตารางท่ี 9 คา DTF และอันดับของแตละตัวชี้วัดของสาธารณรัฐเกาหลีใน Doing Business 201620 

Topics DTF Rank 

Starting a Business 94.36 23 

Dealing with Construction Permits 77.83 28 

Getting Electricity 99.88 1 

Registering Property 76.22 40 

Getting Credit 65.00 42 

Protecting Minority Investors 73.33 8 

Paying Taxes 84.53 29 

Trading Across Borders 92.48 31 

Enforcing Contracts 84.84 2 

Resolving Insolvency 90.31 4 

Overall 83.88 4 

 

20 World Bank Group. 2015. Ease of Doing Business in the Republic of Korea. 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/korea  เขาถึงเมื่อ 2 เมษายน 2559. 
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ภาพท่ี 13 อันดับของสาธารณรัฐเกาหลีในตัวชี้วัดแตละดานใน Doing Business 201621 

 

 
ภาพท่ี 14 คา DTF ของสาธารณรัฐเกาหลีในตัวชี้วัดแตละดานใน Doing Business 201622 

ในตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง รายงาน Doing Business แสดงใหเห็นวา

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีมุงม่ันในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและใหบริการแก

ประชาชนเพ่ือลดข้ันตอนในการดําเนินงาน สาธารณรัฐเกาหลีเปนหนึ่งในประเทศนํารองท่ีนําระบบ

อิเล็กทรอนิกสเขามาชวยปรับปรุงกระบวนวิธีพิจารณาของศาล และเริ่มใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการคดีตั้งแตกลางคริสตศตวรรษ 1980 โดยมีกลุมผูพิพากษาท่ีมีวิสัยทัศนในการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศไดริเริ่มการใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพ่ือชวยในการจัดทํารางคําพิพากษา และตอมาไดปรับปรุง

กระบวนการของศาลใหเปนกระบวนการคอมพิวเตอร กระบวนการใหมนี้สงผลใหเกิดประสิทธิภาพ เพ่ิมความ

21 World Bank Group. 2015. Ease of Doing Business in the Republic of Korea. 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/korea  เขาถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2559. 
22 World Bank Group. 2015. Ease of Doing Business in the Republic of Korea. 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/korea  เขาถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2559. 
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โปรงใสในกระบวนพิจารณาคดี และทําใหคูกรณีและประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลของศาลและคดีไดมากข้ึน

จึงทําใหเกิดความเชื่อม่ันตอกระบวนการยตุิธรรมของศาล22

23 

ในป ค.ศ. 1986 ศาลยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลีไดนําระบบการบริหารจัดคดี (Case 

management system) มาใชงานเพ่ือใหผูพิพากษาและเจาหนาท่ีของศาลสามารถเขาถึงขอมูลคดีแพง 

ในฐานขอมูลได และทําใหการบริหารปริมาณงานคดีของผูพิพากษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท้ังนี้ 

ศาลฎีกามุงม่ันท่ีจะออกแบบและพัฒนาระบบใหใชงานไดงายและมีประสิทธิภาพเพ่ือจูงใจใหผูใชงานเปลี่ยน

จากการทํางานบนกระดาษมาเปนทํางานบนระบบคอมพิวเตอรแทน 

ศาลฎีกาสาธารณรัฐเกาหลีไดพัฒนาแผนแมบทในการพัฒนาศาลอิเล็กทรอนิกสและระบบ

บริหารจัดการคดีบนเทคโนโลยี Web-based system เพ่ือใหผูใชงานภายนอกศาล อาทิ คูกรณี และ 

ทนายความสามารถเขาถึงขอมูลคดีได นอกจากนี้ยังมีการนําลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส (Electronic signatures) 

และใบรับรองดิจิทัล (Digital certificates) มาใชงานเพ่ือรักษาความปลอดภัยเอกสารในคดี ศาลยุติธรรม 

ท่ัวประเทศยังมีการเชื่อมโยงผานระบบเครือขายทําใหการจัดสรรทรัพยากรของศาลทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในป ค.ศ. 2010 ศาลฎีกาเริ่มพัฒนาระบบรับฟองคดีอิเล็กทรอนิกส (Electronic case filing 

system) ซ่ึงทําใหคูกรณีและทนายความสามารถสงคําฟอง ลงทะเบียน ไดรับแจงหมาย และเขาถึงเอกสารของ

ศาลได ในการนี้ ศาลฎีกามีการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมด รวมถึงแกไข

ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือใหสอดคลองกับกระบวนพิจารณาคดีแบบไรกระดาษ ใน Doing 

Business 2012 ธนาคารโลกรายงานวาสาธารณรัฐเกาหลีไดเริ่มใชระบบรับฟองอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

case filing system) สําหรับการฟองคดีแพง ตั้งแตป ค.ศ. 2011 โดยนํารองท่ีศาลสิทธิบัตร (Patent Court) 

เมืองแทจอน (Daejoen) และทนายความสามารถยื่นคํารองในคดีแพงผานชองทางอิเล็กทรอนิกสได และ 

ศาลฎีกายังไดปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคดีเพ่ือใหคูกรณีสงเอกสารคําคูความผาน

เว็บไซตของศาล รวมท้ังขอตรวจดูเอกสารในสํานวนคดีและรับคําพิพากษาผานระบบอิเล็กทรอนิกสได 2324 ในป 

ค.ศ. 2012 ศาลฎีกาไดขยายผลการใชงานศาลอิเล็กทรอนิกสหรือ e-Court ไปยังคดีประเภทอ่ืน ๆ โดยรับฟอง

ผานระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับคดีลมละลาย คดีครอบครัว และคดีปกครอง ธนาคารโลกรายงานวาระบบ

อิเล็กทรอนิกสนี้ชวยใหผูพิพากษาทํางานไดมากข้ึน โดยผูพิพากษาบางทานสามารถทําคดีไดมากกวา 3,000 

คดีตอป  ทํางานคดีได ถึงเดือนละ 400 คดี  และไตสวนคดีไดมากกวา 100 คดีตอเดือน นอกจากนี้  

ศาลสาธารณรัฐเกาหลียังเริ่มติดตั้งและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหองพิจารณาคดีหรือท่ีเรียกวาหอง

23 The World Bank. Doing Business 2014. Improving Court Efficiency: The Republic of Korea’s e-Court 
Experience. http://www.doingbusiness.org/reports/case-studies/2013/improving-court-efficiency เขาถึงเมื่อ  
4 เมษายน 2559. 
24 Doing Business 2012 - Enforcing contracts - http://www.doingbusiness.org/reports/global-
reports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB12-Chapters/Enforcing-
Contracts.pdf (pages 3-4). 
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พิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส (e-Courtrooms) ซ่ึงทําใหผู พิพากษาสามารถเขาถึงขอมูลคดีและเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสในสํานวนคดีไดในระหวางการนั่งพิจารณาคดี รวมท้ังยังมีการอัดเสียงของการไตสวนและ

พิจารณาคดีอีกดวย  

 

ภาพท่ี 15 ระยะเวลาและคาใชจายในการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของสาธารณรัฐเกาหลีเทียบกับประเทศ
อ่ืน ๆ ใน Doing Business 201625 

ระบบศาลอิเล็กทรอนิกสของสาธารณรัฐเกาหลีประกอบดวยระบบสารสนเทศและระบบ

สนับสนุนตาง ๆ ดังนี้2526 

1. ระบบบริหารจัดการคดี (Case management system) ประกอบดวยระบบสํานวนคดี 

ระบบการจายสํานวนคดีอัตโนมัติ ระบบฟองคดี ระบบนัดและปฏิทิน ระบบออกหมาย ระบบชําระ

คาธรรมเนียมศาล และระบบจัดเก็บสํานวนคดี (Archiving) 

25 World Bank Group. 2015. Ease of Doing Business in the Republic of Korea. 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/korea  เขาถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2559. 
26 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของการพัฒนาศาลอิเล็กทรอนิกสศาลฎีกาสาธารณารัฐเกาหลีไดจากรายงานการศึกษาเบ้ืองตนการ
พัฒนาศาลอิเล็กทรอนิกสศาลฎีกาสาธารณารฐั โดย นางสาวระดาภัทร จงธรรมคุณ (Chongthammakun, Radaphat. 2014. 
Preliminary Study Report on e-Court Development and Implementation: Lessons Learned from Korean 
e-Court Experience) 
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2. ระบบรับฟองคดีอิเล็กทรอนิกส (Electronic case filing) ประกอบดวยระบบรับคืน

คาธรรมเนียมและคาท่ีรองเรียกตาง ๆ และระบบสืบคนขอมูลการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย 

3. หองพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส (e-Courtroom) อันมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชวย 

ผูพิพากษาในระหวางการพิจารณาคดี และระบบบันทึกภาพและเสียงของการพิจารณาคดี 

4. ระบบสนับสนุนผู พิพากษา (Judge support system) ประกอบดวยระบบบริหาร

กระบวนพิจารณาคดี (Case workflow system) ระบบอินทราเน็ต อาทิ อีเมล ระบบนัดหมายและปฏิทิน 

เปนตน ระบบสืบคนกฎหมาย และระบบชวยในการตัดสินใจเพ่ือจัดทํารางคําพิพากษา 

5. บริการขอมูลสาธารณะ (Public information service) ประกอบดวย เว็บไซตศาลฎีกา

ท่ีเผยแพรขอมูลเก่ียวกับคดี การออกใบรับรองตาง ๆ ระบบสืบคนกฎหมาย และระบบชวยเหลือแนะนํา

ผูใชงาน 

ผลจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการยุติธรรมทําใหสาธารณรัฐเกาหลี

สามารถลดคาใชจายในการพิจารณาคดีไดประมาณ 221 เหรียญสหรัฐฯ ตอคดี 2627 และยังชวยใหศาลลด 

ความจําเปนในการสรางท่ีเก็บรักษาสํานวนคดีโดยเปลี่ยนมาเปนเอกสารดิจิทัลแทน รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการ

เขาถึงขอมูลคดีใหกับคูกรณี และสรางความโปรงใสในกระบวนพิจารณาคดี  ความรวมมือทางเศรษฐกิจใน

เอเชีย-แปซิฟก หรือ APEC กลาวถึงสาธารณรัฐเกาหลีวาเปนผูชนะของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

(Champion in judicial reform)28 และเม่ือธนาคารโลกมีการปรับปรุงการประเมินตัวชี้วัดดานการบังคับให

เปนไปตามขอตกลงในป ค.ศ. 2016 Doing Business ไดเพ่ิมการประเมินดัชนีคุณภาพของกระบวนการ

ยุติธรรม (Quality of judicial processes index) โดยใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

พิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดี ขอมูลจาก Doing Business 2016 แสดงใหเห็นวาระบบศาล

ของสาธารณรัฐเกาหลีไดคะแนนดัชนีศาลอัตโนมัติเต็ม 4 คะแนนจากความสามารถในการรับฟองคดีออนไลน 

และศาลสามารถสงหมายแจงไปยังจําเลยผานชองทางอิเล็กทรอนิกส คูกรณีสามารถชําระคาธรรมเนียมศาล

ผานระบบอิเล็กทรอนิกสได และคําพิพากษาของคดีการคาในทุกชั้นศาลมีการเผยแพรผานอินเทอรเน็ต ท้ังนี้

รายละเอียดของคะแนนดัชนีคุณภาพแตละตัวชี้วัดยอยสามารถดูไดจากตารางท่ี 18 และ 19 ในภาคผนวก 

  

27 World Bank Group. 2014. Improving Court Efficiency: the Republic of Korea’s e-Court Experience. 
http://www.doingbusiness.org/reports/case-studies/2013/improving-court-efficiency  เขาถึงเมื่อ 23 มีนาคม 
2559. 
28 World Bank Group. 2014. Improving Court Efficiency: the Republic of Korea’s e-Court Experience. 
http://www.doingbusiness.org/reports/case-studies/2013/improving-court-efficiency  เขาถึงเมื่อ 23 มีนาคม 
2559. 
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ตารางท่ี 10 ผลการประเมินตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของสาธารณรัฐเกาหล2ี8

29 

ตัวช้ีวัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง  

ระยะเวลาท่ีใชในกระบวนการพิจารณาคด ี(วัน) 230 

ระยะเวลาตั้งแตรับฟองจนถึงสงหมายแจงคูกรณี 20 

ระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินคด ี 90 

ระยะเวลาในการบังคับคดี (ไดรับเงินชดใชจากการขายทอดตลาด) 120 

คาใชจาย (% ของมูลคาหนี้) 10.3 

คาทนายความ 9.0 

คาธรรมเนียมศาล 0.6 

คาใชจายในการบังคับคดี 0.7 

ดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม (0-18) 13.5 

ดัชนีโครงสรางศาลและกระบวนพิจารณาคดี (0-5) 3.5 

ดัชนีการบริหารจัดการคดี (0-6) 4.0 

ดัชนีศาลอัตโนมัติ (0-4) 4.0 

ดัชนีกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก (0-3) 2.0 

DB 2016 Rank 2 

DB 2016 DTF 84.84 

 

29 World Bank Group. 2015. Enforcing Contracts in the Republic of Korea. 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/korea/enforcing-contracts/ เขาถึงเมื่อ 5 เมษายน 2559. 
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ภาพท่ี 16 ระยะเวลาและคาใชจายในการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของสาธารณรัฐเกาหลี เปรียบเทียบกับ

คาเฉลี่ยของประเทศในกลุม OECD30 

 

ตารางท่ี 11 คา DTF และอันดับ (Rank) ของตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของสาธารณรัฐ
เกาหลีตั้งแต DB 2010 - DB 201631 

DB 2010 DB 2011 DB 2012 DB 2013 DB 2014 DB 2015 DB 2016 

79.63 
(9) 

79.63 
(9) 

81.71 
(4) 

81.71 
(4) 

81.71 
(4) 

84.84 
(2) 

84.84 
(2) 

จะเห็นไดวาตั้งแตศาลฎีกาสาธารณรัฐเกาหลีมีการปฏิรูปกระบวนพิจารณาคดีโดยการพัฒนา

และใชงานศาลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรับฟองคดีผานชองทางอิเล็กทรอนิกส และใชประโยชนจากเทคโนโลยี

สารสนเทศในการพิจารณาคดี คา DTF ของสาธารณรัฐเกาหลีในตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง 

เพ่ิมข้ึนในป Doing Business 2012 (จาก 79.63 คะแนนมาเปน 81.71 คะแนน) เนื่องจากใชเวลาและข้ันตอน

ในกระบวนพิจารณาคดีลดลงและเพ่ิมความสะดวกใหคูกรณี และทําใหอันดับของสาธารณรัฐเกาหลีขยับข้ึน

จากอันดับท่ี 9 มาเปนอันดับท่ี 4 ตอมาเม่ือธนาคารโลกไดปรับเปลี่ยนการประเมินตัวชี้วัดจากการวัดจํานวน

ข้ันตอนในกระบวนพิจารณาคดี (Procedures) มาเปนดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมใน Doing 

30 World Bank Group. 2015. Ease of Doing Business in the Republic of Korea. 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/korea/ เขาถึงเมื่อ 26 มีนาคม 2559. 
31 World Bank Group. 2015. Doing Business: Measuring Business Regulations. Distance to Frontier 
http://www.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier เขาถึงเมื่อ 26 มีนาคม 2559. 
หมายเหตุ: มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีของตัวช้ีวัด Enforcing contracts โดยในป DB 2010 - 2014 เปนการใชดัชนีแบบเกา คือ
จํานวนข้ันตอนในการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง ในขณะท่ี DB 2015 - DB 2016 มีการเพ่ิมดัชนีเชิงคุณภาพเขาไปดวย และ
ตัดตัวช้ีวัดเรื่องจํานวนข้ันตอนออก 
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Business 2015 ซ่ึงมีการใหคะแนนระบบบริหารจัดการคดีท่ีมีประสิทธิภาพและการใชงานศาลอัตโนมัติ 

สาธารณรัฐเกาหลีก็ไดรับคะแนน DTF เพ่ิมข้ึน เปน 84.84 คะแนน และขยับจากอันดับท่ี 4 มาเปนอันดับท่ี 2 

แมวาการพัฒนาและใชงานศาลอิเล็กทรอนิกสของศาลยุติธรรมของสาธารณรัฐเกาหลีจะไมได

มุงเนนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในแงของการลดระยะเวลาตั้งแตการฟองคดีจนถึงการบังคับคดี หรือลดภาระ

คาใชจายของผูฟองอยางชัดเจน แตศาลอิเล็กทรอนิกสเปนการยกระดับการเขาถึงขอมูลคดีและศาลของคูกรณี 

เพ่ือเพ่ิมความโปรงใสในการพิจารณาคดีซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลักของศาลฎีกาสาธารณรัฐเกาหลีในการพัฒนา 

ศาลอิเล็กทรอนิกส3132

32 สํานักวิทยาการสารสนเทศ สํานักงานศาลปกครอง. 2558. รายงานผลการเขารวมประชุมรวมกับผูพิพากษาศาลฎีกา
สาธารณรัฐเกาหลีในระหวางการประชุมกับผูพิพากษาและคณะท่ีปรกึษาของสาธารณรฐัเกาหลีในการศกึษาความเปนไปไดทาง
เทคนิคในการพัฒนาศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหวางวันท่ี 19 - 24 ตุลาคม 2558. 
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ผลการประเมินตัวช้ีวัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของประเทศไทย  

ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงอยูในอันดับท่ี 57 

ของโลก ดวยคา DTF ท่ี 62.69 คะแนน ในขณะท่ีสาธารณรัฐสิงคโปรเปนประเทศท่ีมีผลการปฏิบัติดีเลิศใน

ตัวชี้วัดดังกลาวดวยคา DTF เทากับ 84.91 คะแนน และคา DTF เฉลี่ยของ 189 ประเทศท่ัวโลกคือ 55.83 

คะแนน 

ตามสมมติฐานท่ีไดอธิบายไวในบทระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ท่ีกําหนดโดย Doing 

Business ประเทศไทยมีผลการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมแยกตามตัวชี้วัดยอยหรือดัชนี จํานวน 3 ตัว 

ดังนี้  

1) ระยะเวลาท่ีใชในกระบวนพิจารณาคดีจนถึงการบังคับคดีของประเทศไทยคือ 440 วัน 

(คาเฉลี่ยของโลกคือ 629.9 วัน และสาธารณรัฐสิงคโปรใชเวลานอยท่ีสุด คือ 150 วัน) 

2) มีคาใชจายรอยละ 19.5 ของมูลคาหนี้ (คาเฉลี่ยของโลกคือรอยละ 33.8 ของมูลคาหนี้ 

และประเทศไอซแลนดมีคาใชจายต่ําท่ีสุด คือรอยละ 9 ของมูลคาหนี้) 

3) มีคะแนนดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมเทากับ 6.5 จาก 18 คะแนน (คะแนน

เฉลี่ยของโลกคือ 8.2 และสาธารณรัฐสิงคโปร เครือรัฐออสเตรเลีย และมาซีโดเนียมีคะแนนคุณภาพสูงท่ีสุดคือ 

15.5 คะแนน) 

ตารางท่ี 12 ผลการประเมินตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของประเทศไทยเทียบกับประเทศท่ี
เปน Best practices33 

ตัวช้ีวัดดานการบังคับใหเปนไป
ตามขอตกลง 

ผลของประเทศไทย 
DB 2016 

คะแนนของ Best 
practice อันดับท่ี 
1 ในดานนั้นของป 

2016 

Best Practices 

ระยะเวลา (วัน) 440 150 สิงคโปร 

คาใชจาย (% ของมูลคาหนี้) 19.5 9.0 ไอซแลนด 
ดัชนีคุณภาพของกระบวนการ
ยุติธรรม (0-18) 

6.5 15.5 
สิงคโปร ออสเตรเลีย และ 

มาซีโดเนีย 
ดัชนีโครงสรางศาลและ
กระบวนพิจารณาคดี (0-5) 

3 5 สิงคโปร 

33 World Bank Group. 2015. Enforcing Contracts. 
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts#close เขาถึงเมื่อ 15 เมษายน 2559. 
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ตัวช้ีวัดดานการบังคับใหเปนไป
ตามขอตกลง 

ผลของประเทศไทย 
DB 2016 

คะแนนของ Best 
practice อันดับท่ี 
1 ในดานนั้นของป 

2016 

Best Practices 

ดัชนีการบริหารจัดการคดี  
(0-6) 

1 5.5 ออสเตรเลีย 

ดัชนีศาลอัตโนมัติ (0-4) 0 4 สิงคโปร และเกาหลีใต 

ดัชนีกระบวนการระงับขอ
พิพาททางเลือก (0-3) 

2.5 3 จีน 

อันดับรวม (Rank) 57 1 สิงคโปร 
คะแนน DTF 62.69 84.91 สิงคโปร 

ในการประเมินความสะดวกในการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (Ease of enforcing 

contracts) กระบวนการยุติธรรมของไทยถือวามีประสิทธิภาพในการดําเนินงานสําหรับดัชนีเชิงปริมาณ 

(Quantitative indicators) ไดแก ระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาคดีและบังคับคดี และคาใชจายในการบังคับ

ใหเปนไปตามขอตกลง ซ่ึงท้ังสองตัวชี้วัดนี้ ประเทศไทยสามารถทําไดดีกวาคาเฉลี่ยของโลกและของภูมิภาค 

ตาง ๆ (ตารางท่ี 13) 

ตารางท่ี 13 ผลการประเมินตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของประเทศไทยเทียบกับคาเฉลี่ยของ
โลกและภูมิภาคตาง ๆ33

34 

 

34 World Bank Group. 2015. Enforcing Contracts. 
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts#close เขาถึงเมื่อ 15 เมษายน 2559. 

Indicator
Time

(days)
Cost

(% of claim)

Quality of 
judicial 

processes index
(0-18)

DTF
(0-100)

Thailand 440.0 19.5 6.5 62.69

World 629.9 33.8 8.2 55.89

East Asia & Pacific 553.8 48.8 7.6 52.72

Europe & Central Asia 480.7 26.2 10.5 66.43

Latin America & Caribbean 736.9 30.8 8.4 54.18

Middle East & North Africa 653.3 24.7 6.5 54.88

OECD high income 538.3 21.1 11.0 67.86

South Asia 1076.9 30.5 6.5 42.83

Sub-Saharan Africa 653.1 44.9 6.4 47.67
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อยางไรก็ตาม ในการประเมินคุณภาพของดัชนีกระบวนการยุติธรรม จะเห็นไดวาประเทศไทย

ไดคะแนนเพียง 6.5 จาก 18 คะแนน ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ยของโลกและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟก 

(ตารางท่ี 13) โดยเม่ือพิจารณาดัชนียอยท้ัง 4 ตัวในภาพท่ี 17 ประเทศไทยไดคอนขางต่ําในดัชนีการบริหาร

จัดการคดี (ได 1 จาก 6 คะแนน) และดัชนีศาลอัตโนมัติ (ได 0 จาก 4 คะแนน) เนื่องจากธนาคารโลกกําหนด

แนวปฏิบัติท่ีดี (Good practices) ของกระบวนการยตุิธรรมวาระบบบริหารจัดการคดีท่ีดีจะตองมีการกําหนด

ระยะเวลามาตรฐานท่ีใชในแตละข้ันตอนของการพิจารณาคดีและตองดําเนินการใหตามกําหนดเวลา การ

พิจารณาคดีตองมีความยืดหยุน อาทิ มีกฎระเบียบท่ีรองรับการเลื่อนการพิจารณาคดี และการบริหารจัดการ

คดีท่ีดีจะตองมีความโปรงใส กลาวคือตองมีรายงานผลการดําเนินงานของศาลและจําแนกรายคดีแสดงตอ

สาธารณะ รวมถึงมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการทํางานของผูพิพากษาและทนายความ อีกท้ังกระบวน

พิจารณาคดีของศาลยุติธรรมประเทศไทยยังไมรองรับการบริหารจัดการคดีตามแนวปฏิบัติท่ีธนาคารโลก

กําหนดไว  

นอกจากนี้ธนาคารโลกกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีวาการพิจารณาพิพากษาคดีควรใชประโยชน

จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการพิจารณาคดี ลดเวลาและคาใชจายในการมาติดตอศาล

ของคูกรณี และลดกระบวนการท่ีตองอาศัยการติดตอระหวางคูกรณีกับเจาหนาท่ีของศาลซ่ึงอาจจะนํามาซ่ึง

ปญหาคอรัปชั่นได แตศาลยุติธรรมยังไมมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมารองรับกระบวนพิจารณาคดี เชน  

การรับฟองอิเล็กทรอนิกส การรับสงคําคูความอิเล็กทรอนิกส และการชําระคาธรรมเนียมศาลผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสหรือธนาคารออนไลน เปนตน รวมท้ังศาลยุติธรรมยังไมมีการเผยแพรคําพิพากษาของศาลชั้นตน

และศาลอุทธรณสูสาธารณะ จึงทําใหประเทศไทยไมมีคะแนนในสวนของศาลอัตโนมัติ ดังท่ีแสดงรายละเอียด

ในตารางท่ี 14 
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ภาพท่ี 17 คะแนนดชันีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม (Quality of judicial processes index scores) 
ของประเทศไทยเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ34

35 

  

35 World Bank Group. 2015. Enforcing Contracts. 
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts#close เขาถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559. 
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ตารางท่ี 14 การประเมินดัชนีคุณภาพของกระบวนการยตุิธรรม (Quality of judicial processes index) 
ของประเทศไทย35

36 

 คําตอบ คะแนน 

ดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม (0-18)  6.5 

โครงสรางศาลและกระบวนพิจารณาคด ี(0-5)  3.0 

1. มีศาลเฉพาะดานท่ีพิจารณาพิพากษาคดีการคา (1.5 คะแนน) ไมใช 0.0 

2. มีศาลคดีมโนสาเรโดยเฉพาะ (1.5 คะแนน)  1.5 

2.1 มีศาลคดีมโนสาเรโดยเฉพาะ หรือศาลมีกระบวนพิจารณา
คดีท่ีลดข้ันตอนสําหรับคดีประเภทนี้ 

ใช  

2.2 คูกรณีไมตองมีทนายความ ใช  

3. โจทกสามารถรองขอพิทักษทรัพยชั่วคราวเพ่ือปองกัน 
การถายโอนทรัพยสิน  
(1 คะแนน) 

ใช 1.0 

4. มีระบบการจายสํานวนคดีแบบสุม และเปนระบบอัตโนมัติ  
(1 คะแนน) 

จายแบบสุม
แตไมมีระบบ

อัตโนมัติ 

0.5 

การบริหารจัดการคดี (0-6)  1.0 

1. การกําหนดระยะเวลาในข้ันตอนหลักของการพิจารณาคดี  
(1 คะแนน) 

 0.0 

1.1 มีการกําหนดระยะเวลาในข้ันตอนหลักของการพิจารณาคดี ใช  

1.2 มีการกําหนดระยะเวลาอยางนอย 3 ข้ันตอน ไมใช  

1.3 สามารถดําเนินการตามกําหนดไดมากกวารอยละ 50 ของ
คดีท้ังหมด 

ไมใช  

2. การเลื่อนการพิจารณาคดี (1 คะแนน)  0.0 

2.1 มีกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดจํานวนครั้งสูงสุดในการ
เลื่อนการพิจารณาคดี 

ไมใช  

36 World Bank Group. 2015. Doing Business: Measuring Business Regulations. Enforcing Contracts in 
Thailand. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand/enforcing-contracts/ เขาถึงเมื่อ  
20 มีนาคม 2559. 
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 คําตอบ คะแนน 

2.2 การเลื่อนเปนไปดวยเหตุท่ีไมสามารถคาดการณไดหรือ
พฤติการณพิเศษท่ีบัญญัติไวในกฎระเบียบ และ 

ไมใช  

2.3 การเลื่อนการพิจารณาคดีเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎระเบียบ
มากกวารอยละ 50 ของคดีท้ังหมด 

N/A  

3. มีรายงานผลการดําเนินงานอยางนอย 2 ใน 4 ประเภทท่ี
เผยแพรใหสาธารณะ (1 คะแนน) 

ไมใช 0.0 

4. มีการประชุมกอนการพิจารณาคดีเพ่ือตกลงแนวทางรวมกัน
อยางนอย 3 ใน 7 ประเด็นท่ีกลาวถึง (1 คะแนน) 

ใช 1.0 

5. มีระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสท่ีสนับสนุนงานของผูพิพากษา
ไดอยางนอย 4 ใน 8 ดานท่ีกลาวถึง (1 คะแนน) 

ไมใช 0.0 

6. มีระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสท่ีสนับสนุนงานของทนายความ
ไดอยางนอย 4 ใน 7 ดานท่ีกลาวถึง (1 คะแนน) 

ไมใช 0.0 

ศาลอัตโนมัติ (0-4)  0.0 

1. มีระบบรับฟองอิเล็กทรอนิกส (1 คะแนน) ไมใช 0.0 

2. มีการสงหมายแจงคําฟองไปใหจําเลยผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
(1 คะแนน) 

ไมใช 0.0 

3. สามารถชําระคาธรรมเนียมศาลผานระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ
ธนาคารออนไลน  
(1 คะแนน) 

ไมใช 0.0 

4. มีการเผยแพรคําพิพากษา (1 คะแนน)  0.0 

4.1 มีการเผยแพรคําพิพากษาของทุกชั้นศาลตั้งแตศาลชั้นตน 
(ของคดีการคา) 

ไมใช  

4.2 มีการเผยแพรคําพิพากษาเฉพาะของ 
ศาลอุทธรณและศาลฎีกา (ของคดีการคา) 

ไมใช  

กระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก (0-3)  2.5 

1. กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (1.5 คะแนน)  1.5 

1.1 ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมีหมวดหรือบทท่ี
กลาวถึงกระบวนการอนุญาโตตุลาการทางการคาภายในประเทศ 
(0.5 คะแนน) 

ใช 0.5 

1.2 ขอพิพาททางการคาทุกประเภทสามารถเขาสูกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ (0.5 คะแนน) 

ไมใช 0.0 
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 คําตอบ คะแนน 

1.3 สามารถบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไดมากกวา
รอยละ 50 ของจํานวนคดี (0.5 คะแนน) 

ใช 0.5 

2. การระงับขอพิพาททางการคาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอ
พิพาท (1.5 คะแนน) 

 1.0 

2.1 คูกรณีสามารถเลือกใชการระงับขอพิพาททางการคาดวย
การไกลเกลี่ยและประนอม 
ขอพิพาท (0.5 คะแนน) 

ใช 0.5 

2.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมีหมวดหรือบทท่ี
กลาวถึงการระงับ 
ขอพิพาททางการคาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท
โดยการตกลงยินยอมของคูกรณี (0.5 คะแนน) 

ไมใช 0.0 

2.3 มีแรงจูงใจทางการเงินใหคูพิพาทเพ่ือใหเลือกใชวิธีการระงับ
ขอพิพาททางเลือกดวยการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาท 
(0.5 คะแนน) 

ใช 0.5 

ดังท่ีไดอธิบายไวแลวในสวนของระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) คา DTF ของตัวชี้วัดดาน

การบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (Ease of enforcing contracts) ไดมาจากการคํานวณหาคา DTF ของดัชนี

จํานวน 3 ตัว ไดแก ระยะเวลาในการพิจารณาคดีและบังคับคดี (Time) คาใชจายในการฟองคดีและการบังคับ

คดี (Cost) และดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม (Quality of judicial processes index) 

การคํานวณคา DTF ของประสิทธิภาพ (Efficiency) ในเชิงปริมาณ (Quantitative) มา

จากสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

(𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝑦𝑦)
(𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝑓𝑓𝑤𝑤𝑤𝑤𝑓𝑓𝑤𝑤𝑓𝑓𝑓𝑓𝑤𝑤)

∗ 100 

คา y คือผลการดําเนินงานจริงของประเทศนั้น ๆ ท้ังนี้คา y ของดัชนีระยะเวลาในการ

พิจารณาคดีและบังคับคดี (Time) และดัชนีคาใชจายในการฟองคดีและการบังคับคดี (Cost) นั้น ยิ่งมีคานอย

แปลวายิ่งมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดี 

คา Frontier คือขอมูลของประเทศท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุด (Best performance) 

ของตัวชี้วัด 

คา Worst performance คือคาผลการดําเนินงานของประเทศท่ีดําเนินงานไดแยท่ีสุด โดย

ธนาคารโลกไดตัดคาผิดปกติ (Outliers) ออกจากการคํานวณ 
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คา Frontier (Best performance) และ Worst performance ท่ีใชในการคํานวณเปน

คาคงท่ี โดยใน Doing Business 2016 คา Frontier ของดัชนีระยะเวลาในการพิจารณาคดีและบังคับคดี 

(Time) เทากับ 120 วัน และคา Worst เทากับ 1,340 วัน  ดังนั้น คา (𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝑓𝑓𝑤𝑤𝑤𝑤𝑓𝑓𝑤𝑤𝑓𝑓𝑓𝑓𝑤𝑤) = (1340 −
120) = 1220 

คา Frontier ของดัชนีคาใชจายในการฟองคดีและการบังคับคดี (Cost) เทากับรอยละ 0.1 

ของทุนทรัพย ซ่ึงเปนสถิติท่ีดีท่ีสุดจากประเทศภูฐานเม่ือหลายปกอนหนา และคา Worst เทากับรอยละ 89 

ดังนั้น คา (𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝑓𝑓𝑤𝑤𝑤𝑤𝑓𝑓𝑤𝑤𝑓𝑓𝑓𝑓𝑤𝑤) = (89 − 0.10) = 88.90 

คา Frontier ของดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม (Quality of judicial processes 

index) เทากับคะแนนเต็มของดัชนีซ่ึงไดแก 18 คะแนน ยิ่งประเทศไดคะแนนมากแปลวากระบวนการยุติธรรม

ยิ่งมีคุณภาพสูง ท้ังนี้ไมมีประเทศใดมีผลการปฏิบัติงานท่ีไดคะแนนเต็ม  การคํานวณคา DTF ของดัชนีนี้คือ 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = �
𝑦𝑦

18
� ∗ 100;𝑦𝑦 = คะแนนเชิงคุณภาพที่ประเมินได 

ตามหลักการคํานวณขางตน ประเทศไทยมีคาผลการดําเนินงานในดัชนีระยะเวลาในการ

พิจารณาคดีและบังคับคดี (Time) ดังนี ้

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑤𝑤𝑓𝑓 𝐷𝐷𝑓𝑓𝑇𝑇𝑓𝑓 =  
(1340 − 440)
(1340 − 120)

∗ 100 = 73.77 

ดัชนีคาใชจายในการฟองคดีและการบังคับคดี (Cost)  มีคาดังนี ้

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑤𝑤𝑓𝑓 𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 =
(89 − 19.5)
(89 − 0.10)

∗ 100 = 78.18 

ดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม (Quality of judicial processes index) มีคาดังนี ้

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑤𝑤𝑓𝑓 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑓𝑓𝑤𝑤𝑦𝑦 =
6.5
18

∗ 100 = 36.11 
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Doing Business ใชวิธีการเฉลี่ยน้ําหนักของคา DTF ของตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัว ดังนั้นคา DTF 

ของตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (Ease of enforcing contracts) จึงมีสัดสวนน้ําหนัก 1 ใน 

10 ของความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing business) และภายในตัวชี้วัดดังกลาว ดัชนีแตละ

ตัวก็มีคาน้ําหนักเทา ๆ กัน กลาวคือ คา DTF ในตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงมาจากการ

คํานวณคาเฉลี่ยของ DTF ของดัชนีท้ังสามตัวขางตน (เวลา คาใชจาย และคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม) 

โดยแตละดัชนีมีคาน้ําหนักเทากับ 1 ใน 3 ของคะแนนรวม ดังนั้น คา DTF ของตัวชี้วัดดานความสะดวก 

ในการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของประเทศไทยจึงมีคาเทากับ 

(73.77 + 78.18 + 36.11)
3

= 62.69 
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ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบผลการประเมินตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของประเทศไทยกับประเทศอ่ืน ๆ 

 Thailand37 Singapore38 Korea39 Lithuania40 Australia41 China42 Japan43 

DB 2016 Rank 57 1 2 3 4 7 51 

DB 2016 DTF 62.69 84.91 84.84 79.79 79.72 77.56 65.26 

ระยะเวลาท่ีใชในกระบวนการพิจารณาคด ี(วัน) 440.0 150.0 230.0 300.0 395.0 406.0 360.0 

ระยะเวลาตั้งแตรับฟองจนถึงสงหมายแจงคูกรณี 60.0 6.0 20.0 40.0 7.0 21.0 20.0 

ระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินคด ี 260.0 118.0 90.0 170.0 328.0 195.0 280.0 

37 World Bank Group. 2015. Enforcing Contracts in Thailand. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand/enforcing-contracts/ เขาถึงเมื่อ 4 เมษายน 
2559. 
38 World Bank Group. 2015. Ease of Doing Business 2016-Enforcing Contracts. http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts#close  เขาถึงเมื่อ  
4 เมษายน 2559. 
World Bank Group. 2015. Enforcing Contracts in Singapore. 
39 World Bank Group. 2015. Enforcing Contracts in the Republic of Korea. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/korea/enforcing-contracts/ เขาถึงเมื่อ 
4 เมษายน 2559. 
40 World Bank Group. 2015. Enforcing Contracts in Lithuania. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lithuania/enforcing-contracts/ เขาถึงเมื่อ 4 เมษายน 
2559.  
41 World Bank Group. 2015. Enforcing Contracts in Australia. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/australia/enforcing-contracts/ เขาถึงเมื่อ 4 เมษายน 
2559. 
42 World Bank Group. 2015. Enforcing Contracts in China. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/china/#enforcing-contracts เขาถึงเมื่อ 4 เมษายน 2559. 
43 World Bank Group. 2015. Enforcing Contracts in Japan. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/japan/#enforcing-contracts เขาถึงเมื่อ 4 เมษายน 2559. 

|  48 

                                           

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand/enforcing-contracts/
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts%23close
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/korea/enforcing-contracts/
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lithuania/enforcing-contracts/
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/australia/enforcing-contracts/
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/china/%23enforcing-contracts
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/japan/%23enforcing-contracts


Doing Business 2016  | 

 Thailand37 Singapore38 Korea39 Lithuania40 Australia41 China42 Japan43 

ระยะเวลาในการบังคับคดี (ไดรับเงินชดใชจาก
การขายทอดตลาด) 

120.0 26.0 120.0 90.0 60.0 190.0 60.0 

คาใชจาย (% ของมูลคาหนี้หรือทุนทรัพย) 19.5 25.8 10.3 23.6 21.8 15.1 23.4 

คาทนายความ 10.0 20.9 9.0 8.6 18.5 7.6 18.5 

คาธรรมเนียมศาล 6.5 2.8 0.6 6.0 3.1 5.0 4.5 

คาใชจายในการบังคับคดี 3.0 2.1 0.7 9.0 0.2 2.5 0.4 

ดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม (0-18) 6.5 15.5 13.5 14.5 15.5 14.5 7.5 

ดัชนีโครงสรางศาลและกระบวนพิจารณาคดี  
(0-5) 

3.0 5.0 3.5 3.0 4.5 4.5 3.0 

ดัชนีการบริหารจัดการคดี (0-6) 1.0 4.5 4.0 4.5 5.5 5.5 1.0 

ดัชนีศาลอัตโนมัติ (0-4) 0.0 4.0 4.0 4.0 3.0 1.5 1.0 

ดัชนีกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก (0-3) 2.5 2.0 2.0 3.0 2.5 3.0 2.5 

 

|  49 



Doing Business 2016  | 

ตารางท่ี 16 คา DTF และการจัดอันดับของตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของประเทศไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ตั้งแต DB 2010 - DB 2016 

 

Economy DB 2010 DB 2011 DB 2012 DB 2013 DB 2014 DB 2015 DB 2016 Sparklines

Thailand 68.98 68.98 68.98 70.05 70.05 62.69 62.69

(Rank) (32) (31) (33) (30) (27) (57) (57)

Singapore 89.54 89.54 89.54 89.54 89.54 84.91 84.91

(Rank) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Korea 79.63 79.63 81.71 81.71 81.71 84.84 84.84

(Rank) (9) (9) (4) (4) (4) (2) (2)

Lithuania 74.81 74.81 74.81 74.81 74.81 79.79 79.79

(Rank) (20) (20) (19) (19) (18) (3) (3)

Australia 77.47 77.47 77.06 77.06 77.06 79.72 79.72

(Rank) (14) (14) (13) (12) (12) (4) (4)

United States 76.76 76.76 76.76 74.85 67.26 72.61 72.61

(Rank) (15) (15) (14) (18) (41) (21) (21)

China 69.89 69.89 69.89 69.89 68.21 77.56 77.56

(Rank) (30) (30) (31) (33) (36) (7) (7)

Germany 76.74 76.74 76.74 76.74 76.74 75.08 75.08

(Rank) (16) (16) (15) (13) (13) (11) (12)

France 77.8 77.8 77.8 77.8 77.67 74.89 74.89

(Rank) (12) (12) (11) (10) (10) (12) (14)

Japan 69.95 69.95 69.95 69.95 73.25 65.26 65.26

(Rank) (29) (29) (30) (32) (21) (51) (51)
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โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

จากรายงานผลการวิจัยของธนาคารโลก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) ไดจัดทําขอสรุปโอกาสในการปรับปรุงของประเทศไทยในแตละตัวชี้วัดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย อาทิ ตัวชี้วัดดานการเริ่มตนธุรกิจ สํานักงาน ก.พ.ร. ชี้วาประเทศไทย

ยังคงมีระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงานสูง ซ่ึงระยะเวลาท่ีใชมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาในการอนุมัติขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางานของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานท่ีใชเวลามากถึง 21 วัน จากเวลารวม 27.5 วัน  

และตัวชี้วัดดานการคาระหวางประเทศมีระยะเวลาในกระบวนการนําเขาและสงออก รวมท้ังคาใชจายโดยรวม

ในการนําเขา-สงออก ไดแก คาใชจายทางศุลกากร การจัดการ ณ ทาเรือ คาขนสงภายในประเทศอยูในอัตรา 

ท่ีสูง เปนตน43

44 

สําหรับตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง ดังท่ีไดกลาวแลวขางตนวาเม่ือพิจารณา

จากผลการประเมินในแตละดัชนี จะเห็นไดวาดัชนีดานระยะเวลาและคาใชจายในการฟองคดีและบังคับคดีของ

ประเทศไทยอยูในเกณฑคะแนนท่ีดี (ใชเวลาและมีคาใชจายนอยกวาคาเฉลี่ยของโลกและของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกและแปซิฟก และคา DTF สูงกวา 70 คะแนน) แตผลการประเมินดัชนีคุณภาพของกระบวนการ

ยุติธรรมอยูในเกณฑต่ํา (คา DTF ท่ี 36.11 คะแนน) ซ่ึงหากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม อาทิ 

ศาลยุติธรรมและหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาปรับปรุงโครงสรางและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนพิจารณาคดีและบังคับคดี และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก

คูกรณีและสนับสนุนการทํางานของผูพิพากษาและทนายความ รวมถึงปรับปรุงระบบการบริหารจัดการคดีให

สอดคลองกับประเด็นท่ีธนาคารโลกไดกําหนดไวใหเปนแนวปฏิบัติท่ีดี (Good practices) ก็จะทําใหคะแนน

คุณภาพของกระบวนการยุติธรรมเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด ซ่ึงเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพและคุณภาพของ

กระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ และความครบถวนและคลองตัวของกฎระเบียบและกระบวนพิจารณาคดีของ

ประเทศไทย ซ่ึงสะทอนใหเห็นความโปรงใสและการมีแนวการปฏิบัติท่ีดีเปนพ้ืนฐานของการปฏิบัติงาน อันจะ

มีผลตอเนื่องไปถึงคา DTF ของการประเมินผลรวมและผลการจัดอันดับของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลกอีกดวย 

สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแนะวาควรลดข้ันตอนและระยะเวลาของกระบวนการบังคับใหเปนไป

ตามขอตกลง อันประกอบดวยการยื่นคํารอง การพิจารณาคดี และการบังคับคดีท่ีใชเวลาท้ังหมด 440 วัน ในป 

ค.ศ. 2015 ท่ีธนาคารโลกมีรายงาน Doing Business 2015 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 ไดมีมติรับทราบผลการจัดอันดับและใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามขอเสนอแนวทางการ

ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหนวยงานภาครัฐใหเปนผลสําเร็จ โดยแบงออกเปนมาตรการ

ระยะสั้น (ดําเนินการทันทีใน 3 เดือน) มาตรการท่ีดําเนินการในระยะตอไป (6 เดือน) และมาตรการท่ี

44 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 2558. ขอมูลผลการจดัอันดับของประเทศไทยตามรายงาน
ผลการวิจัย เรื่อง Doing Business 2015 ของธนาคารโลก. 

|  51 

                                           



Doing Business 2016  | 

ดําเนินการใหยั่งยืน (12 เดือน) ในตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง คณะรัฐมนตรีมีมติให 

ศาลยุติธรรมและกรมบังคับคดีทํางานรวมกันและมีการดําเนินการ 2 ระยะ ดังนี4้445 

- มาตรการท่ีดําเนินการไดทันที (3 เดือน): ลดระยะเวลาในการบังคับคดี อาทิ การแกไข

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยใหเจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยไดโดยไมตองอนุญาต

ศาลกอนทุกคราวไป (หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กรมบังคับคดี) 

- มาตรการท่ีดําเนินการใหยั่งยืน (12 เดือน): พัฒนาคุณภาพของระบบการพิจารณาคดี เชน 

การยื่นฟอง การบริหารงานคดีทางอิเล็กทรอนิกส (หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานักงานศาลยุติธรรม) 

ถึงแมวาจะมีมติคณะรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2557 ใหพัฒนาประสิทธิภาพการบริการและคุณภาพ

ของการดําเนินงาน แตผลการประเมินความสะดวกในการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของประเทศไทยยังได

คะแนนเทาเดิมในปถัดมา (Doing Business 2016) โดยท่ีระยะเวลาในการพิจารณาคดีและการบังคับคดียังใช

เวลา 440 วันเทาเดิม  อยางไรก็ดี ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทํารายงาน Doing 

Business 2016 Factsheets แสดงแนวการดําเนินการและผลการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและ

คุณภาพของกระบวนการยตุิธรรม โดยสรุปไดดังนี4้546 

- พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี 28)  

พ.ศ. 2558 เรื่องการยื่นและสงคําคูความทางอิเล็กทรอนิกส (มีผลใชบังคับหลังวันท่ี 1 มิถุนายน 2558) 

- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 

รองรับการขายทอดตลาดผานระบบอิเล็กทรอนิกส ขจัดอุปสรรคในการขายทอดตลาด และลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติราชการลง (มีผลใชบังคับ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559) 

- การเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

ลักษณะ 2 ภาค 4 การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับคดีรองรับกับหนี้

และทรัพยสิน ประเภทตาง ๆ คุมครองผูมีสวนไดเสียและบุคคลภายนอก รวมท้ังลดข้ันตอนการปฏิบัติงานลง 

- ศาลแพงอยูระหวางจัดทําโปรแกรมเพ่ือรองรับระบบรับคําฟองทางอิเล็กทรอนิกส ระบบ

บริหารจัดการคดี และระบบอิเล็กทรอนิกสในหองพิจารณาคดี (Court room system) 

- ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางไดนําระบบรับคําฟองทาง

อิเล็กทรอนิกสมาใช 

45 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 2558. ขอมูลผลการจดัอันดับของประเทศไทยตามรายงาน
ผลการวิจัย เรื่อง Doing Business 2015 ของธนาคารโลก. 
46 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2559. Doing Business Factsheets. 
http://www.opdc.go.th/uploads/files/2559/DB_Factsheet2016_5.pdf เขาถึงเมื่อ 18 เมษายน 2559. 

|  52 

                                           

http://www.opdc.go.th/uploads/files/2559/DB_Factsheet2016_5.pdf


Doing Business 2016  | 

- ผูพิพากษาและทนายความสามารถสืบคนกฎหมาย ขอบังคับและคําพิพากษาของศาลได

จากเว็บไซตศาลฎีกา สํานักประธานศาลฎีกา สํานักงานศาลยุติธรรม ท่ี

http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp  

- มีการแจงเตือนจากศาลไปยังทนายความทาง SMS และ e-Mail มีระบบคอมพิวเตอรท่ี 

ผูพิพากษาและทนายความสามารถตรวจสอบสถานะคดีและติดตามคําสั่งศาลได 

- พัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส (e-Court) เพ่ือเชื่อมขอมูลระหวางศาลยุติธรรมและกรม

บังคับคดี และใหเกิดความเปนอัตโนมัติ (Automation) ในทุกระบบ เนื่องจากเปนประเด็นท่ีธนาคารโลกได

กําหนดไวในการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาคด4ี6

47 

- พัฒนาระบบ e-Filing ในการสงเอกสารระหวางกรมบังคับคดีและคูความ ใน พ.ศ. 2560 

- เริ่มใชระบบการชําระเงินใหคูความทางระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) โดยในตนป 

พ.ศ. 2559 จะเริ่มดําเนินการกับคดีท่ีมีวงเงินไมเกิน 30,000 บาทกอน เพ่ือใหสมดุลกับคาใชจายท่ีจะตอง

เดินทางมาท่ีกรมบังคับคดี 

- พัฒนาระบบการขายทอดตลาดโดยเพ่ิมชองทางการเสนอราคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

(e-Offering Auction) 

- พัฒนาชองทางพิเศษ (Fast-track) ในการจัดทําบัญชีแสดงรายการรับ-จายคดี ท่ี มี 

ทุนทรัพยไมเกิน 100,000 บาท และคดีไมมีขอยุงยาก โดยจัดทําบัญชีใหแลวเสร็จภายในวันเดียวกันหรือวันทํา

การถัดไป 

- การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ LED Property เพ่ือคนหารายละเอียด

ทรัพยสินท่ีขายทอดตลาด 

ท้ังนี้ไดมีการประชุมการดําเนินการเพ่ือยกระดับการจัดอันดับความยาก-งายในการประกอบ

ธุ ร กิจ  ( Ease of Doing Business) เ ม่ื อวั น ท่ี  24 ธั นวาคม พ .ศ .  2558 ณ กระทรวงการคลั ง  โดย 

มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ) เปนประธาน และสํานักงาน ก.พ.ร. เปน 

ฝายเลขานุการในการประชุม ท่ีประชุมมีขอสรุปใหเรงรัดการดําเนินการในดานตาง ๆ ใหทันภายใน 

วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพ่ือใหทันรอบของการประเมินของธนาคารโลกใน Doing Business 2017 

47 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2559. สรุปผลการประชุมการดําเนินการเพ่ือยกระดบัการจัดอันดับความ
ยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) วันท่ี 24 ธันวาคม 2558. 
http://www.opdc.go.th/uploads/files/2559/Report241258_2.pdf เขาถึงเมื่อ 18 เมษายน 2559. 
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สํานักงาน ก.พ.ร. ไดรายงานเปาหมายและผลของการปรับปรุงระยะเวลาและคาใชจายในกระบวนการบังคับ

คดี แบงออกเปน 5 รายการ ดังนี4้748 

1) ระยะเวลาในการเตรียมคําฟอง ยื่นฟอง และสงหมายแกจําเลย (60 วัน) 

2) ระยะเวลาในการพิจารณาคดี 150 วัน 

3) ระยะเวลาในการบังคับคดี 75 วัน 

4) คาธรรมเนียมศาลเทากับรอยละ 2 ของทุนทรัพย 

5) เงินทดรองคาใชจายบังคับคดี (กรณียึดสังหาริมทรัพย) คือ 1,500 บาท สําหรับคดีท่ีมีทุน

ทรัพย 333,304 บาท48

49 (หรือเทากับรอยละ 0.45 ของทุนทรัพย) โดยจะไดรับเงินคืนเม่ือขายทรัพยได 

ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบระยะเวลาและคาใชจายในกระบวนการบังคับคดีปจจุบันและหลังการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย49

50 

 ปจจุบัน คาดหมายและ/หรือ
ผลการปรับปรุง 

ระยะเวลาท่ีใชในกระบวนการพิจารณาคด ี(วัน) 440.0 285.0 

ระยะเวลาตั้งแตรับฟองจนถึงสงหมายแจง
คูกรณี 

60.0 60.0 

ระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินคด ี 260.0 150.0 

ระยะเวลาในการบังคับคดี (ไดรับเงินชดใช
จากการขายทอดตลาด) 

120.0 75.0 

คาใชจาย (% ของมูลคาหนี้) 19.5  

คาทนายความ 10.0 - 

คาธรรมเนียมศาล 6.5 2.0 

คาใชจายในการบังคับคดี 3.0 1,500 (บาท) 

48 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2559. สรุปผลการประชุมการดําเนินการเพ่ือยกระดบัการจัดอันดับความ
ยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) วันท่ี 24 ธันวาคม 2558. 
http://www.opdc.go.th/uploads/files/2559/Report241258_2.pdf เขาถึงเมื่อ 18 เมษายน 2559. 
49 ทุนทรัพยในสมมติฐานของธนาคารโลกนาจะอยูในชวงระหวาง 10,000 - 11,560 เหรียญสหรัฐฯ คาดวาสํานักงาน ก.พ.ร. 
ใชทุนทรัพย 10,000 เหรียญสหรัฐฯ และอัตราแลกเปลีย่นท่ี 33.304 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ ในการคํานวณ 
50 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2559. Doing Business Factsheets. 
http://www.opdc.go.th/uploads/files/2559/DB_Factsheet2016_5.pdf เขาถึงเมื่อ 18 เมษายน 2559. 
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สํานักงาน ก.พ.ร. ยังไดรายงานผลอ่ืน ๆ ไดแก สถิติของสํานักงานศาลยุติธรรมระบุวารอยละ 

75 ของคดีท้ังหมด ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 180 วัน  และกฎหมายไดปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาใน

การบังคับคดีใหกระชับข้ึน กลาวคือ 1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ม. 308 ใหนําทรัพยออกขาย

ไดเม่ือพนระยะเวลา 5 วัน นับแตวันท่ีมีการยึดทรัพย 2) กรมบังคับคดีดําเนินการขายทอดตลาดไดภายใน 45 

วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ม. 79 และ ม. 306 และกฎกระทรวงฯ ขอ 9 3) ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ม. 290 กําหนดใหสิทธิเจาหนี้ตามคําพิพากษาอ่ืนในการยื่นคํารองเฉลี่ยทรัพย 

เปนเวลา 14 วันนับจากวันขายทอดตลาดทรัพยได และ 4) กรณีไมมีผูคัดคานบัญชีแสดงรายรับ-จายเงินในคดี 

จะจายเงินใหแกผูมีสิทธิในคดีไดภายใน 10 วัน50

51 

51 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2559. Doing Business Factsheets. 
http://www.opdc.go.th/uploads/files/2559/DB_Factsheet2016_5.pdf เขาถึงเมื่อ 18 เมษายน 2559. 
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สรุป 

ธนาคารโลกกําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีดี (Good practices) ของตัวชี้วัดดานการบังคับให

เปนไปตามขอตกลงใน Doing Business 2016 โดยใหความสําคัญกับ 5 ประเด็นหลัก ไดแก5152 

1. มีศาลชํานัญพิเศษท่ีพิจารณาคดีการคา และมีองคคณะหรือผูพิพากษาท่ีมีความชํานาญ

ในคดีประเภทดังกลาว (Maintaining a specialized commercial court, division or judge) เนื่องจากการ

มีองคคณะพิเศษหรือมีศาลชํานัญพิเศษจะชวยลดระยะเวลาในการพิจารณาคดไีดอยางมีประสิทธิภาพ และยัง

ชวยใหผูพิพากษาพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะประเภทคดี ซ่ึงจะชวยใหสามารถพิจารณาพิพากษาคดีได

รวดเร็วข้ึนและเพ่ิมจํานวนคดีท่ีตัดสินหรือระงับขอพิพาทไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีศาลคดีมโนสาเรและกระบวนพิจารณาคดีแบบเรงดวนสําหรับคดีมโนสาเร 

(Introducing small claims courts or simplified procedures for small claims) เ นื่ อ ง จ ากการ มีวิ ธี

พิจารณาความคดีมโนสาเรท่ีจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคดานประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจของ

การระงับขอพิพาทท่ีรวดเร็วและคาใชจายต่ําสําหรับคดีท่ีมีทุนทรัพยนอย ซ่ึงมีคําวากลาวหากไมสามารถบังคับ

คดีดวยเหตุท่ีวาภาระคาใชจายท่ีสูงเกินไป ถือเปนความไมยุติธรรม (“If a claim could not be enforced 

because the relative cost is prohibitive, there would be a denial of justice.”)53 การท่ีมีกระบวน

พิจารณาคดีแบบเรงดวนและคาใชจายต่ํายังเปนการชวยใหธุรกิจขนาดเล็กและกลางซ่ึงมีทรัพยากรจํากัด

สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได และชวยลดภาระของศาลชั้นสูงข้ึนไปอีกดวย  

3. มีการใชระบบการบริหารจัดการคดี (Introducing or expanding case management 

systems) เพ่ือชวยใหศาลสามารถบริหารจัดการกระบวนพิจารณาคดีไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดความลาชา

และจํานวนคดีคงคางในศาลโดยแสดงขอมูลสนับสนุนกลยุทธการจัดสรรเวลาและทรัพยากรท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปน

การอํานวยความสะดวกใหกับคูกรณี และยังทําใหศาลสามารถคาดหมายกิจกรรมและเหตุการณ และ

ระยะเวลาท่ีใชในข้ันตอนของการพิจารณาคดี (Time standards for key court events) ซ่ึงทําใหเกิดกลไก

ในการตรวจสอบภาระรับผิดชอบ (Accountability) เพ่ิมความเชื่อม่ันในสังคม (Public trust) ลดโอกาสใน

การคอรัปชั่น และเพ่ิมความโปรงใสในการบริหารงานศาลไดอีกดวย นอกจากนั้น รายงานผลการดําเนินงาน

ของศาลอันไดแกจํานวนคดีคงคาง จํานวนและสัดสวนของคดีแลวเสร็จ ระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาคดีจนถึง

คดีสิ้นสุด หรืออายุของคดีท่ีคงคางในศาล (ดูหมายเหตุทายบท) ก็มีความสําคัญท่ีชวยใหผูบริหารศาลและ

สาธารณะสามารถตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานในระดับคดีและระดับศาล ผูบริหารศาลสามารถใช

ขอมูลจากรายงานตาง ๆ เพ่ือวิเคราะหสาเหตุของความไรประสิทธิภาพและปญหาคอขวดภายในศาล และ

52 World Bank Group. 2015. Enforcing Contracts: Good Practices.  
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts/good-practices เขาถึงเมื่อ 19 เมษายน 
2559. 
53 Axworthy, Christopher S. 1976. “Controlling the Abuse of Small Claims Courts.” McGill Law Journal 22: 
480–95. 
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ติดตามความเคลื่อนไหวของคดีได อีกท้ังยังสามารถใชรายงานเปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูพิพากษารายบุคคล เนื่องจากผลจากงานวิจัยบงชี้วาสาเหตุสวนใหญของความลาชาของคดีเกิดข้ึน

เนื่องจากผูพิพากษาไมสามารถบริหารคดีในความรับผิดชอบของตนเองได5354 

4. ปรับปรุงกระบวนพิจารณาคดีใหเปนอัตโนมัติ (Automating processes) ใน Doing 

Business ปกอน ๆ ธนาคารโลกไดกลาวถึงกระบวนพิจารณาคดีอัตโนมัติเฉพาะในการสงหมายเรียกครั้งแรก 

(Initial summons) ท่ีควรมีการแจงผานชองทางอิเล็กทรอนิกส แตในป 2016 ธนาคารโลกไดเพ่ิมเติมการใช

ระบบอิเล็กทรอนิกสในกระบวนการยุติธรรมอีก 2 ข้ันตอน คือ กระบวนการสงหมายอิเล็กทรอนิกส และการ

ชําระคาธรรมเนียมศาลผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ยังคงเปนเพียงการพิจารณาการมีอยูของชองทาง

ดังกลาว แตไมไดพิจารณาวาศาลไดมีการใชงานกับคดีสวนใหญแตประการใด ธนาคารโลกกลาววาการรับสง 

คําคูความและสํานวนคดีอิเล็กทรอนิกส  (Electronic records) ชวยอํานวยความสะดวกและยังเพ่ิม 

ความนาเชื่อถือ เนื่องจากเปนการลดโอกาสท่ีคูกรณีและทนายความจะติดตอกับเจาหนาท่ีของศาลโดยตรง ซ่ึง

มีผลในการลดโอกาสการคอรัปชั่น 54

55 และเพ่ิมความเร็วในการพิจารณาคดี รวมถึงเพ่ิมการเขาถึงขอมูลคดี 5556 

และปรับปรุงการอํานวยความยุติธรรมของศาลอีกดวย ระบบอิเล็กทรอนิกสยังชวยลดคาใชจายในการเตรียม

เอกสารและการเดินทางมายังศาล อีกท้ังศาลก็ลดคาใชจายในการจัดเก็บเอกสารในสํานวนคดีรวมถึงจํานวน

บุคลากรท่ีใชในการบริหารจัดการสํานวนคดี 

กระบวนพิจารณาคดีอัตโนมัติท่ีสมบูรณ เชน มีการรับ-สงเอกสารคําคูความ และการ

ชําระคาธรรมเนียมศาลผานชองทางอิเล็กทรอนิกส มีสวนชวยใหการบริหารจัดการคดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

เนื่องจากระบบบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกสจะเปนเครื่องมือชวยใหสามารถติดตามและตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวของคดีท้ังหมดในศาล  ผลการศึกษาของ Doing Business พบวาดัชนีศาลอัตโนมัติและดัชนี 

การบริหารจัดการคดีดานหนึ่ง กับระยะเวลาและคาใชจายในกระบวนการระงับขอพิพาทอีกดานหนึ่ง  

มีความสัมพันธกันอยางมาก กลาวคือประเทศท่ีมีศาลอัตโนมัติและระบบบริหารจัดการคดีท่ีมีประสิทธิภาพ 

เชน สาธารณรัฐสิงคโปร และสาธารณรัฐเกาหลี จะใชเวลาในการพิจารณาคดีและบังคับคดีท่ีสั้นมาก 

(สาธารณรัฐสิงคโปรใชเวลา 150 วัน และสาธารณรัฐเกาหลีใชเวลา 230 วัน) สาธารณรัฐเกาหลียังเปนหนึ่งใน

54 Steelman, David. 2008. Improving Caseflow Management: A Brief Guide. Williamsburg, VA: National 
Center for State Courts. 
55 USAID (U.S. Agency for International Development). 2009. “Reducing Corruption in the Judiciary.” Report 
prepared by DPK Consulting. USAID Program Brief, Office for Democracy and Governance, USAID, 
Washington, DC. 
56 Berkman Center for Internet & Society at Harvard University. 2010. “Best Practices in the Use of 
Technology to Facilitate Access to Justice Initiatives.” Preliminary report prepared for Dina E. Fein, First 
Justice, Housing Court Department, Western Division of Massachusetts, and Special Advisor to the Trial 
Court for Access to Justice Initiatives. Cambridge, MA.; Zorza, Richard. 2013. “Principles and Best Practices 
for Access-Friendly Court Electronic Filing.” Electronic Filing and Access to Justice Best Practices Project, 
Legal Services Corporation, Washington, DC. 
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ประเทศท่ีมีคาใชจายในการบังคับคดีท่ีต่ําท่ีสุดในโลก คือรอยละ 10.3 ของทุนทรัพย  และท้ังสาธารณรัฐ

สิงคโปรและสาธารณรัฐเกาหลียังสรางความโปรงใสของกระบวนการยุติธรรมและพัฒนาแนวการตัดสินคดีท่ี

เปนมาตรฐานผานการเผยแพรคําพิพากษาของทุกชั้นศาลผานเว็บไซต 

อนึ่ง ยังมีอีก 74 ประเทศ (รวมท้ังประเทศไทย) ท่ีไดคะแนน 0 จาก 4 คะแนนในดัชน ี

ศาลอัตโนมัต5ิ6

57 

5. มีกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก (Using alternative means to resolve 

disputes - ADR) โดยเฉพาะการระงับขอพิพาททางการคาดวยกระบวนการอนุญาโตตาการ (Arbitration) 

การไกลเกลี่ย (Mediation) และการประนอมขอพิพาท (Conciliation) โดยการตกลงยินยอมของคูกรณี เพ่ือ

ชวยลดเวลา และลดปญหาคดีคงคางและปญหาคอขวดภายในศาล 57

58 และเพ่ิมความโปรงใสใหกับกระบวน

พิจารณาคดี ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวากระบวนการระงับขอพิพาททางเลือกเพ่ิมความพึงพอใจใหกับคูกรณี

และเปนการสงเสริมการเขาถึงความยุติธรรม 

ในขณะท่ีกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยกําลังดําเนินไปตามแนวการปฏิบัติท่ีดี โดยมี

จุดแข็งในกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือกผานการไกลเกลี่ยหรือขอพิพาท (2.5 คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

และมีความพยายามท่ีจะลดระยะเวลาและคาใชจายในการฟองคดีและบังคับคดีอยางเปนรูปธรรม แตการ

บริหารจัดการคดีและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดียังคงขาดคุณภาพ

และประสิทธิภาพอยู แมวาศาลยุติธรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเริ่มพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส แตยัง

ตองมีการแกไขปรับปรุงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ และตองใชเวลาใหผูเก่ียวของท้ังหมด (Stakeholders) ในศาล

ยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี คูกรณี และทนายความในการเรียนรู ยอมรับ และปรับตัวใหเขา

กับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศดังกลาว 

ดวยธนาคารโลกมีการปรับปรุงตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินทุก ๆ 2 ป จึงสามารถ

คาดการณไดวาตัวชี้วัดดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงจะมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งในการประเมิน Doing 

Business 2017 ซ่ึงคาดวาการประเมินในเชิงประสิทธิภาพของกระบวนพิจารณาคดีและบังคับคดี (ระยะเวลา

และคาใชจาย) ยังจะคงเปนดัชนีหลัก ในสวนของการประเมินเชิงคุณภาพ คาดวาธนาคารโลกจะมุงเนนการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพิจารณาคดีและใหบริการคูกรณีและทนายความผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกส หรือท่ีเรียกวาศาลอิเล็กทรอนิกส (e-Court) ใหมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและความโปรงใส

ของกระบวนการยุติธรรมยิ่งข้ึน อาทิ การเพ่ิมชองทางใหคูกรณีใชในการติดตามสถานะของคดีผานระบบ

57 World Bank Group. 2015. Enforcing Contracts: Good Practices.  
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts/good-practices เขาถึงเมื่อ 19 เมษายน 
2559. 
58 Love, Inessa. 2011. “Settling out of court.” Financial and Private Sector Development Vice Presidency, 
World Bank, Washington, DC. 
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อิเล็กทรอนิกสท้ังทางเว็บไซตหรือแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ (Mobile application) การรับ-สงเอกสาร

คําคูความผานเว็บไซตของศาล การแสดงหลักฐานพยานอิเล็กทรอนิกสในระหวางการไตสวนหรือการพิจารณา

คดี เปนตน นอกจากนี้  การบูรณาการขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับคดี (information & infrastructure 

integration) ระหวางศาลยุติธรรมและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต ศาล สํานักงานอัยการ 

สํานักงานตํารวจ จนถึงหนวยบังคับคดี เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตองรวมท้ังการเชื่อมโยงและสงตอขอมูลมีความ

รวดเร็วและโปรงใส ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีอาจจะใชเปนดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น 

ศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถเตรียมการและปฏิรูปหรือปรับปรุง

โครงสรางและกระบวนพิจารณาคดีใหสอดคลองกับแนวทางในอนาคต รวมท้ังพัฒนาระบบสารสนเทศให

รองรับกระบวนการใหม โดยสามารถศึกษาจากกรณีของศาลฎีกาสาธารณรัฐเกาหลีท่ีไดกลาวถึงในรายงาน

ฉบับนี้ ซ่ึงจะทําใหผลการประเมินความสะดวกในการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงของประเทศไทยดียิ่งข้ึนไป

ในปถัด ๆ ไป และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในเวทีโลกไดอีกดวย 

ศาลปกครองสามารถท่ีจะเรียนรูจากเกณฑการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของ

กระบวนพิจารณาคดีท่ีธนาคารโลกกําหนด เพ่ือท่ีจะไดวางแนวทางในการดําเนินงานและกําหนดแผนการ

ปรับปรุงโครงสรางและกระบวนพิจารณาคดีท่ีเก่ียวของใหเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองและเปนไปตาม

แนวปฏิบัติท่ีดี (Good practices)   รายงานฉบับนี้ไดเตรียมตัวแบบ (Template) ท่ีศาลปกครองสามารถใช

เพ่ือเทียบเคียง (Benchmark) กับเกณฑการประเมินของธนาคารโลกกับประเทศท่ีมีผลการปฏบิัติดีเลิศ (Best 

practices หรือ frontiers) และเปรียบเทียบกับผลการประเมินของประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร และ

สาธารณรัฐเกาหลี ตามตารางท่ี 18 และ 19 ในภาคผนวก  และใชตัวแบบดังกลาวเพ่ือประเมินตนเอง (Self-

assessment) ตามแนวปฏิบัติท่ีดีตามาตรฐานของธนาคารโลกในเบื้องตน ท้ังนี้ อาจจําเปนตองพิจารณา

ปรับเปลี่ยนดัชนีหรือเกณฑการประเมินใหเหมาะสมกับประเภทคดีปกครองดวย 
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ภาคผนวก 

ตารางท่ี 18 ตัวแบบ (Template) สําหรับการประเมินตนเองโดยอางอิงเกณฑมาตรฐานของตัวชี้วัดจาก Doing Business 2016 

 ประเทศไทย ศาลปกครอง สิงคโปร เกาหลีใต 

ระยะเวลาท่ีใชในกระบวนการพิจารณาคด ี(วัน) 440.0  150.0 230.0 

ระยะเวลาตั้งแตรับฟองจนถึงสงหมายแจงคูกรณี 60.0  6.0 20.0 

ระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินคด ี 260.0  118.0 90.0 

ระยะเวลาในการบังคับคดี (ไดรับเงินชดใชจากการขายทอดตลาด) 120.0  26.0 120.0 

คาใชจายในกระบวนพิจารณาคดี (รอยละของทุนทรัพย) 19.5  25.8 10.3 

คาทนายความ 10.0  20.9 9.0 

คาธรรมเนียมศาล 6.5  2.8 0.6 

คาใชจายในการบังคับคดี 3.0  2.1 0.7 

ดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม (0-18) 6.5  15.5 13.5 

โครงสรางศาลและกระบวนพิจารณาคดี (0-5) 3.0  5.0 3.5 

การบริหารจัดการคดี (0-6) 1.0  4.5 4.0 
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 ประเทศไทย ศาลปกครอง สิงคโปร เกาหลีใต 

ศาลอัตโนมัติ (0-4) 0.0  4.0 4.0 

กระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก (0-3) 2.5  2.0 2.0 

DB 2016 Rank 57  1 2 

DB 2016 DTF 62.69  84.91 84.84 
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ตารางท่ี 19 ตัวแบบ (Template) สําหรับการประเมินตนเองโดยอางอิงเกณฑมาตรฐานของตัวชี้วัดจาก Doing Business 2016 (ดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม) 

 ประเทศไทย ศาลปกครอง สิงคโปร เกาหลีใต 

 คําตอบ คะแนน คําตอบ คะแนน คําตอบ คะแนน คําตอบ คะแนน 

ดัชนีคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม (0-18)  6.5    15.5  13.5 

โครงสรางศาลและกระบวนพิจารณาคด ี(0-5)59  3.0    5.0  3.5 

5. มีศาลเฉพาะดานท่ีพิจารณาพิพากษาคดีการคา 
(1.5 คะแนน) 

ไมใช 0.0   ใช 1.5 ไมใช 0.0 

6. มีศาลคดีมโนสาเรโดยเฉพาะ (1.5 คะแนน)  1.5    1.5  1.5 

2.1 มีศาลคดีมโนสาเรโดยเฉพาะ หรือศาลมี
กระบวนพิจารณาคดีท่ีลดข้ันตอนสําหรับคดี
ประเภทนี้ 

ใช    ใช  ใช  

2.2 คูกรณีไมตองมีทนายความ ใช    ใช  ใช  

7. โจทกสามารถรองขอพิทักษทรัพยชั่วคราวเพ่ือ
ปองกันการถายโอนทรัพยสิน  
(1 คะแนน) 

ใช 1.0   ใช 1.0 ใช 1.0 

8. มีระบบการจายสํานวนคดีแบบสุม และเปน
ระบบอัตโนมัติ (1 คะแนน) 

จายแบบ
สุมแตไมมี

0.5   ใช 1.0 ใช 1.0 

59 ควรตองมีการปรับตัวช้ีวัดยอยใหเหมาะสมกับประเภทคดีและโครงสรางของศาลปกครอง 
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 ประเทศไทย ศาลปกครอง สิงคโปร เกาหลีใต 

 คําตอบ คะแนน คําตอบ คะแนน คําตอบ คะแนน คําตอบ คะแนน 

ระบบ
อัตโนมัติ 

การบริหารจัดการคดี (0-6)  1.0   4.5   4.0 

7. การกําหนดระยะเวลาในข้ันตอนหลักของการ
พิจารณาคดี (1 คะแนน) 

 0.0    0.0  0.0 

1.1 มีการกําหนดระยะเวลาในข้ันตอนหลักของ
การพิจารณาคดี 

ใช    ใช  ใช  

1.2 มีการกําหนดระยะเวลาอยางนอย 3 
ข้ันตอน 

ไมใช    ไมใช  ไมใช  

1.3 สามารถดําเนินการตามกําหนดไดมากกวา
รอยละ 50 ของคดีท้ังหมด 

ไมใช    ไมใช  ใช  

8. การเลื่อนการพิจารณาคดี (1 คะแนน)  0.0    0.5  0.0 

2.1 มีกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดจํานวนครั้ง
สูงสุดในการเลื่อนการพิจารณาคดี 

ไมใช    ไมใช  ไมใช  

2.2 การเลื่อนเปนไปดวยเหตุท่ีไมสามารถ
คาดการณไดหรือพฤติการณพิเศษท่ีบัญญัติไวใน
กฎระเบยีบ และ 

ไมใช    ใช  ไมใช  

2.3 การเลื่อนการพิจารณาคดีเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎระเบียบมากกวารอยละ 50 ของ
คดีท้ังหมด 

N/A    ใช  N/A  
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 ประเทศไทย ศาลปกครอง สิงคโปร เกาหลีใต 

 คําตอบ คะแนน คําตอบ คะแนน คําตอบ คะแนน คําตอบ คะแนน 

9. มีรายงานผลการดําเนินงานอยางนอย 2 ใน 4 
ประเภทท่ีเผยแพรใหสาธารณะ (1 คะแนน) 

ไมใช 0.0   ใช 1.0 ใช 1.0 

10. มีการประชุมกอนการพิจารณาคดีเพ่ือตกลง
แนวทางรวมกันอยางนอย 3 ใน 7 ประเด็นท่ี
กลาวถึง (1 คะแนน) 

ใช 1.0   ใช 1.0 ใช 1.0 

11. มีระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสท่ีสนับสนุนงาน
ของผูพิพากษาไดอยางนอย 4 ใน 8 ดานท่ี
กลาวถึง (1 คะแนน) 

ไมใช 0.0   ใช 1.0 ใช 1.0 

12. มีระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสท่ีสนับสนุนงาน
ของทนายความไดอยางนอย 4 ใน 7 ดานท่ี
กลาวถึง (1 คะแนน) 

ไมใช 0.0   ใช 1.0 ใช 1.0 

ศาลอัตโนมัติ (0-4)  0.0    4.0  4.0 

5. มีระบบรับฟองอิเล็กทรอนิกส (1 คะแนน) ไมใช 0.0   ใช 1.0 ใช 1.0 

6. มีการสงหมายแจงคําฟองไปใหจําเลยผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกส (1 คะแนน) 

ไมใช 0.0   ใช 1.0 ใช 1.0 

7. สามารถชําระคาธรรมเนียมศาลผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือธนาคารออนไลน  
(1 คะแนน) 

ไมใช 0.0   ใช 1.0 ใช 1.0 

8. มีการเผยแพรคําพิพากษา (1 คะแนน)  0.0    1.0  1.0 
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 ประเทศไทย ศาลปกครอง สิงคโปร เกาหลีใต 

 คําตอบ คะแนน คําตอบ คะแนน คําตอบ คะแนน คําตอบ คะแนน 

4.1 มีการเผยแพรคําพิพากษาของทุกชั้นศาล
ตั้งแตศาลชั้นตน (ของคดีการคา) 

ไมใช    ใช  ใช  

4.2 มีการเผยแพรคําพิพากษาเฉพาะของ 
ศาลอุทธรณและศาลฎีกา (ของคดีการคา) 

ไมใช    ใช  ใช  

กระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก (0-3)  2.5   2.0   2.0 

3. กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (1.5 คะแนน)  1.5   1.5   1.5 

1.1 ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมี
หมวดหรือบทท่ีกลาวถึงกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการทางการคาภายในประเทศ 
(0.5 คะแนน) 

ใช 0.5   ใช 0.5 ใช 0.5 

1.2 ขอพิพาททางการคาทุกประเภทสามารถเขา
สูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (0.5 คะแนน) 

ไมใช 0.0   ไมใช 0.0 ไมใช 0.0 

1.3 สามารถบังคับตามคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการไดมากกวารอยละ 50 ของ
จํานวนคด ี(0.5 คะแนน) 

ใช 0.5   ใช 0.5 ใช 0.5 

4. การระงับขอพิพาททางการคาดวยการไกลเกลี่ย
และประนอมขอพิพาท (1.5 คะแนน) 

 1.0      0.5 
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 ประเทศไทย ศาลปกครอง สิงคโปร เกาหลีใต 

 คําตอบ คะแนน คําตอบ คะแนน คําตอบ คะแนน คําตอบ คะแนน 

2.1 คูกรณีสามารถเลือกใชการระงับขอพิพาท
ทางการคาดวยการไกลเกลี่ยและประนอม 
ขอพิพาท (0.5 คะแนน) 

ใช 0.5   ใช 0.5 ใช 0.5 

2.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมี
หมวดหรือบทท่ีกลาวถึงการระงับ 
ขอพิพาททางการคาดวยการไกลเกลี่ยและ
ประนอมขอพิพาทโดยการตกลงยินยอมของ
คูกรณี (0.5 คะแนน) 

ไมใช 0.0   ไมใช 0.0 ไมใช 0.0 

2.3 มีแรงจูงใจทางการเงินใหคูพิพาทเพ่ือให
เลือกใชวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกดวยการ
ไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาท (0.5 คะแนน) 

ใช 0.5   ไมใช 0.0 ไมใช 0.0 
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หมายเหตุทายบท 

 
* ผูจัดทํารายงานมิไดมีความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย หากมีขอผิดพลาดประการใดในการแปลหรือการใช
ศัพทเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย รวมท้ังความไมถูกตองใด ๆ อันปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้ ผูจัดทําขอ
นอมรับแตเพียงผูเดียว และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 

† คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient) หรือคา r มีคาอยูระหวาง -1 ถึง 1 โดยเครื่องหมาย + 
หรือ - จะบอกทิศทางของความสัมพันธระหวางตัวแปร ถาเปนลบแปลวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันใน
ทางตรงขาม คือ เม่ือตัวชี้วัดหนึ่งมีคาเพ่ิมข้ึนตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งจะมีคาลดลง ถาเปนบวกแปลวาตัวแปรท้ังสองมี
ความสัมพันธในทางตามกัน สวนระดับความสัมพันธจะพิจารณาจากคาของ r ถามีคาเทากับ 1 แปลวาตัวชี้วัด
ท้ังสองตัวมีความสัมพันธกันอยางสมบูรณ ถามีคาเทากับ 0 แสดงวาตัวชี้วัดท้ังสองไมมีความสัมพันธเชิง
เสนตรงตอกันเลย 

‡ สํานักงานศาลมลรัฐมิชิแกน (Michigan State Court Administrative Office) จัดทําและเผยแพรเอกสาร
เรื่อง แนวทางในการบริหารจัดการคดี (Caseflow Management Guide) ซ่ึงแนะนําวาการบริหารจัดการคดี
จําเปนตองมีการจัดทํารายงานสถานะของคดี และยังควรมีการระบุปญหาอุปสรรค สาเหตุ และวิธีการแกไข
ปญหาของคดีท่ีลาชา เพ่ือเสนอแนวทางปองกันปญหาความลาชาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ระบบการบริหาร
จัดการคดีท่ีดี ไมควรเปนเพียงระบบแสดงรายงาน (Report system) แตตองเปนระบบสารสนเทศ 
(Information system) ท่ีสามารถ 1) ติดตามสถานะของคดี 2) มีรายงานแสดงกิจกรรม ข้ันตอน และ
เหตุการณตาง ๆ (Activity) รายงานเพ่ือประเมินจํานวนคดีคงคาง (Inventory measures) ความลาชาใน 
แตละข้ันตอน (Measures of delay) และการจัดการนัดหมายของคดี (Scheduling practices) และ  
3) แสดงขอมูลเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีดําเนินการกับระยะเวลามาตรฐานท่ีกําหนดไว เพ่ือใหสามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของศาล ศาลมลรัฐมิชิแกนเห็นวารายงานท่ีแสดงระยะเวลาในการ
พิจารณาคดีต้ังแตรับฟองจนกระท่ังสิ้นสุดคดี เปนรายงานท่ีคํานวณไดงายและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
ระบบ แตเปนรายงานท่ีไมมีประโยชนในการบริหารงานศาลและการบริหารจัดการคดีมากนักเนื่องจากถือวา
เปนขอมูลยอนหลัง (Historical information) 

นอกจากนี้ ยังมีรายงานอ่ืน ๆ ท่ีใชสําหรับประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน แตธนาคารโลกไมได
นํามาเปนปจจัยในการพิจารณาดัชนีการบริหารจัดการคดี รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถอานไดจาก  
 

http://courts.mi.gov/Administration/admin/op/Pages/Caseflow-Management.aspx และ 
http://courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/Documents/Publications/Manuals/carg/c
arg.pdf#Section3  

ดูตัวอยาง Case management reports จาก 
http://courts.mi.gov/Administration/admin/op/Pages/Caseflow-Management.aspx  

Open/pending docket status report: 
http://courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/Documents/Caseflow/PendingDocketRe
port.pdf (แสดงอายขุองแตละคดีเปนจํานวนวัน) 

|  xi 
 

                                           

http://courts.mi.gov/Administration/admin/op/Pages/Caseflow-Management.aspx
http://courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/Documents/Publications/Manuals/carg/carg.pdf%23Section3
http://courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/Documents/Publications/Manuals/carg/carg.pdf%23Section3
http://courts.mi.gov/Administration/admin/op/Pages/Caseflow-Management.aspx
http://courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/Documents/Caseflow/PendingDocketReport.pdf
http://courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/Documents/Caseflow/PendingDocketReport.pdf


Doing Business 2016  | 

Trial calendar analysis: 
http://courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/Documents/Caseflow/TrialCalendarAnal
ysis.pdf 

Fallout chart analysis: 
http://courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/Documents/Caseflow/fallout.pdf 
§ รายงาน Time to disposition เปนการคํานวณรอยละของคดีท่ีสามารถดําเนินการไดตามกําหนด
ระยะเวลา ดูตัวอยางของ Time to disposition report จาก 
http://www.azcourts.gov/performancemeasures/Time-to-Disposition 
http://www.slcgov.com/courts/court-reports-and-statistics และ 
http://www.slcdocs.com/courts/court/SWJCTimeDR.pdf 
** รายงาน Clearance rate แสดงจํานวนคดีแลวเสร็จในรูปของรอยละของคดีท่ีรับเขา ณ ชวงเวลาใดเวลา
หนึ่ง ดูตัวอยางของ Clearance rate report จาก http://www.slcgov.com/courts/court-reports-and-
statistics และ http://www.slcdocs.com/courts/court/clearance-just1-15.pdf 
†† รายงาน Age of pending cases แสดงจํานวนคดีและรอยละของคดีคงคาง แยกตามระยะเวลาท่ีคดีอยู
ระหวางการพิจารณาของศาล (อายุของคดี) อาทิ 0-90 วัน | 91-180 วัน | 181-270 วัน | 271-365 วัน |  
รวม 0-365 วัน | 366-540 วัน | 541 วันข้ึนไป ดูตัวอยางของ Age of pending cases report จาก 
http://dc.statelibrary.sc.gov/handle/10827/15347 

http://dc.statelibrary.sc.gov/handle/10827/17237 และ  

http://www.courtools.org/~/media/Microsites/Files/CourTools/courtools_Trial_measure4 _Age
_Of_Active_Pending_Caseload.ashx 
‡‡ ศาลมลรัฐมิชิแกนแนะนําวารายงาน Individual case progress report ควรประกอบดวยขอมูลตอไปนี้ 

- สถานะของคดี (รับเขา อยูระหวางพิจารณา แลวเสร็จ สิ้นสุดคดี) 

- อายุคดี (ตั้งแตวันท่ีคดีเขาสูศาล) 

- เหตุการณหรือข้ันตอนลาสุดและวันท่ีเกิดเหตุการณ 

- เหตุการณหรือข้ันตอนตอไปท่ีจะเกิดข้ึน และวันท่ีท่ีเหตุการณจะเกิด 

- จํานวนครั้งท่ีมีการเลื่อนการพิจารณาคดีและสาเหตุ 

- ความสอดคลองกับวันท่ีศาลกําหนด และวันท่ีครบกําหนดในแตละข้ันตอน (เชน วันท่ีครบกําหนดการ
สงคําใหการ) 
http://courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/Documents/Publications/Manual
s/cfmg.pdf) 
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