
การสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางรายงานฉบับสมบูรณ 

 
โครงการวิเคราะหระบบคาฤชาธรรมเนียม 

และคาข้ึนศาลดวยวิธีการทางเศรษฐศาสตร 

8 สิงหาคม 2561 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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ระเบียบการ 
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 ที่มาและความสําคัญ 

 กรอบแนวคิด 

 การกําหนดอัตราคาฤชาธรรมเนียม 

 - อัตราคาฤชาธรรมเนียมแยกตามรายการ 

 รูปแบบการจัดเก็บที่เหมาะสม 

 ระดมความคิดเห็น 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
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กระบวนการยตุิธรรม 

บริการสาธารณะ 

(Public Service) 

เปนเคร่ืองรับประกันสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน 

ซึ่งเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ี

รับรองโดยรัฐธรรมนูญของ

ประเทศไทยทุกฉบับ  

การพัฒนาประเทศ 

ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และวัฒนธรรม  

ความไมมีประสิทธิภาพ

อาจเปนอุปสรรคตอการ

ปกปองคุมสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน  

และการดําเนินงานของ

ระบบตลาดเสรี การคา 

การลงทุน 

รัฐจะตองอํานวยความ

ยุติธรรมใหแกประชาชน  

ที่มาและ

ความสําคัญ 
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คาฤชาธรรมเนียมศาล 

 

การกําหนดคาตอบแทนการใช 

หรือกําหนดคาธรรมเนียมศาล

อยางเหมาะสม 

เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร 

ลดพฤติกรรมการใช

บริการที่ไมเหมาะสม 

 

ความสามารถในการ

เขาถึงความยุติธรรม

ของประชาชน 

สงผลตอพฤติกรรม 

ของผูมาใชบริการศาล 

ที่มาและ

ความสําคัญ 
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คาฤชาธรรมเนยีม 
 

นิยาม 

หมายถึง คาใชจายในการดําเนินคดี 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

คาธรรมเนียมศาล  

คาสืบพยานหลักฐานนอกศาล  

คาปวยการ คาพาหนะเดินทาง  

คาเชาที่พักของพยาน ผูเชี่ยวชาญ 

ลาม และเจาพนักงานศาล  

คาทนายความ  

คาใชจายในการดําเนินคดี 

คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นๆ 

บรรดาที่กฎหมายบังคับใหชําระ 
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คาฤชาธรรมเนยีม 
(มาตรา 149) 

คาธรรมเนียม คาใชจายอื่นๆ คาธรรมเนียมศาล 

เงินที่ตองชําระใหแกทาง

ราชการเม่ือไดรับบริการ

จากรัฐที่ไมเก่ียวกับ

กระบวนการทางศาล 

เชน คาธรรมเนียมเจา

พนักงานบังคับคดี 

เงินที่คูความหรือบคุคลที่

เก่ียวของกับคดีจะตอง

เสียใหแกศาลหรือเจา

พนักงานศาล เชน คาขึ้น

ศาล 

คาใชจายท่ีเสียใหแก

บุคคลอื่นเน่ืองในการ

ดําเนินคดีในศาล 

คาใชจายอื่นท่ีเสียตาม

กฎหมายนอกเหนือจาก

คาธรรมเนียมและ

คาธรรมเนียมศาล 

นิยาม 

ขอบเขตที่ทําการวิจัย 
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กอน พ.ศ. 2551 หลัง พ.ศ. 2551 (ปจจุบัน) 

คดีมีทุนทรัพย 

 

 

รอยละ 2.5 

cap 200,000 

 

รอยละ 2 

50 ลานแรก cap 200,000 

50 ลานหลงั รอยละ 0.1 

คาคํารองตางๆ 10 – 40 บาท ยกเลิก 

คาปวยการพยาน 150 บาท 400 – 1000 บาท 

คาทนายความ 

 

 

ขั้นต่ํา 50 – 600 บาท 

ขั้นสูง 200 – 3000 บาท / 

รอยละ 3 – 5 (25,000) 

ขั้นสูง รอยละ 3 – 5 

/ 20,000 – 30,000 บาท 

  

คดีไมมีทุนทรัพย 200 บาท 200 บาท 

คาใชจายในการดําเนินคดี 

พัฒนาการของคาฤชาธรรมเนียมในประเทศไทย 

- ไมมี - กําหนดขึ้นใหม 
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กรอบแนวคิด 

10 



กรอบแนวคิด 

ดานสิทธิมนุษยชน 

ดานบัญชี 

ดานเศรษฐศาสตร 

 

กระบวนการยุติธรรม 

สิทธิขั้นพื้นฐาน 

บริการของสังคม 

อุปสรรค 

คาฤชาธรรมเนยีม 

กระตุนประสิทธิภาพ 

สินคาสาธารณะ 

(Public goods) 

ตนทุนและ

ผลประโยชนทางสงัคม 
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ผลลัพธทางสังคม 

ดานสิทธิมนุษยชน 

 

ดานบัญชี 

 

 

ดานเศรษฐศาสตร 

 

ภาระดาน

งบประมาณ 

 

การเขาถึง

กระบวนการ

ยุติธรรม 

 

จุดมุงเนน 

 

 

กรอบแนวคิด 

 

สูง 

 

ต่ํา 

 

 

ต่ํา 

 

 

สูง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ประชาชนมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการ

เขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

กําไรของการดําเนินงาน สะทอนถึง

ประสิทธิภาพและความตองการของ

ประชาชน 

พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง

ทางบัญชี และผลดีผลเสียทางสังคม 
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สะทอนตนทุนทั้งหมด 

ที่ภาครัฐใชในกระบวนการยุติธรรม 

บทบาทของคาฤชาธรรมเนียมตามหลักเศรษฐศาสตร 

สะทอนผลประโยชนและ 

ตนทุนทางสังคม 

คดีที่สรางผลประโยชนแกสังคม คดีที่กอตนทุนแกสังคม 

ใหคุณ ลงโทษ 

จํานวนคดีที่นําขึ้นสูศาล (ปญหาคดีลนศาล ปญหาภาระงานของ

บุคลากรศาล ความลาชาในกระบวนการยุติธรรม ) / อุปทานวิชาชีพ

ดานกฎหมาย / ความแมนยําในการพิจารณาคดี (แบงเปนคดีที่เปนคณุ 

ทําใหเกิดความชัดเจนในตัวบทกฎหมาย กับคดีที่ลนเกิน)  / ความ

เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  

ตนทุนที่เกิดขึ้นจริง  

และเปนตนทุนที่มี

ประสิทธิภาพ 
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กรอบและอัตราคาฤชาธรรมเนียม:  
ขอเท็จจริงและขอเสนอแนะ 
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การพิจารณาคด ี

 

 

เริ่มตนกระบวนการ 

 

 

คําพิพากษา 

 

คาข้ึนศาล คาทนายความ 

การผลักภาระคาฤชาธรรมเนียม 

คาปวยการพยาน 

คาใชจายในการดําเนินคดี 

ดอกเบ้ียผิดนัด 

คาถายเอกสาร 

คารับรองเอกสาร 

คาใชจายอื่นๆ เชน 

คาเดินทาง คาอาหาร 

คาเสียโอกาส 

คาสงคําคูความ 

คาใชจายท่ีเปนคาธรรมเนียมศาล คาใชจายตามความเปนจริง 

คาทนายความ 
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การกําหนดคาฤชาธรรมเนียมศาล 
  

คาใชจาย 

ท่ีมีการกําหนดไวโดยกฎหมาย 

คาใชจาย 

ท่ีศาลมีดุลพินิจในการกําหนด 

คาข้ึนศาล 

คาทนายความ 

คาใชจายในการดําเนินคดี 

ดอกเบ้ียปรับ 

การผลักภาระคาฤชาธรรมเนียม 

คาใชจายอ่ืนๆ 

 

คาถายเอกสาร 

คดีมีทุนทรัพย 

คดีไมมีทุนทรัพย 

การยกเวนคาธรรมเนียมศาล 

คารับรองเอกสาร 

คาสงคําคูความ 

คาปวยการพยาน 
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1) คาใชจายที่มีการกําหนดไวโดยกฎหมาย 

1.1) คาขึ้นศาล 

 - คดีท่ีมีทุนทรัพย 

 - คดีท่ีไมมีทุนทรัพย 

1.2) การยกเวนคาธรรมเนียม 
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1.1 คาข้ึนศาล 

คดีมีทุนทรัพย 

- อัตรารอยละ 2 จากทุนทรัพย 

- เพดาน 200,000 บาท (50 ลานบาทแรก) 

- รอยละ 0.1 (หลังจาก 50 ลานบาท) 

 

- กําหนดคาขึ้นศาลเปนชวงราคา 

- มีเพดานคาขึ้นศาล 

- กําหนดอัตราเดียวในบางคดี เชน คดี

ครอบครัว 
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ตารางเปรียบเทียบคาฤชาธรรมเนียม ปรับคาครองชีพ 

- ไทยคาฤชาธรรมเนียมถูกสําหรับคดีที่ทุนทรพัยนอย และแพงสําหรับคดีที่มีทุนทรัพยมาก และไมมีเพดาน 

- ถาจะใหสะทอนตนทุนคาใชจายภาครัฐ ควรที่จะคิดคาฤชาธรรมเนียมตามระยะเวลาในการพิจารณาคด ี

- เรื่องการกําหนดเพดานคาขึ้นศาล จะขึ้นกับวาศาลไทยมีความสามารถในการจัดการกับคดีที่มีทุนทรัพยสูง

ไดดีขนาดไหน โดยเฉพาะอยางย่ิง ในกลุม second-order law (ผลตอกระบวนการไกลเกลี่ย) 19 



1.1 คาข้ึนศาล 

คดีไมมีทุนทรัพย 

- คิดอัตราเดียว ทุกชั้นศาล 200 บาท 

 

 

- คิดอัตราเดียว ตางชั้นศาลตางอัตรา 

US - $350 / $455 / $300  

UK - £175 / £465 

- คดีที่ไมมีทุนทรัพย ควรที่จะใชหลักการ “การคิดคาฤชาธรรมเนียมตามระยะเวลาในการพิจารณาคด”ี 

มาใชดวยหรือไม? 
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ผลประโยชนของคดีที่ไมมีทุนทรัพย 

 หลักการเปดเผยผลประโยชน (revealed preference) 

“ผูฟองรองจะดําเนินการฟองรองถาผลประโยชนที่เกิดขึ้นมีคามากกวารายจายที่เสียไป” 

รายจายที่เกิดขึ้น จึงเปนสิ่งที่สามารถใชเปนคาประมาณในการวัดคาที่ต่ําที่สุดของผลประโยชนของ

ผูฟองรอง  

มีประเภทคดีที่ไมมีทุน

ทรัพยที่ควรจะไมเก็บคา

ฤชาธรรมเนียมหรือไม? 

เชน คดีที่เปนบริการ

พ้ืนฐาน (การประกาศ

บุคคลสาบสูญ ความไร

สามารถ เปนตน) 
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คดีที่มี/งดเวนคาฤชาธรรมเนียมพิเศษ 

ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม ลดคาธรรมเนียมศาลในคดีที่สรางความเชื่อม่ัน

ในกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่เปนที่สนใจ

ในทางสาธารณะ หรือทําใหประชาชนเขาใจถึง

กฎหมายมากย่ิงขึ้น 

ความชัดเจนในตัวบทกฎหมาย ลดคาธรรมเนียมศาลสําหรับคดีที่สรางความ

ชัดเจนในตัวบทกฎหมาย 

คดีที่มีการฟองเกินทุนทรัพย เพ่ิมคาธรรมเนียมสวนตางระหวางทุนทรัพยกับ

ที่ไดรับคําพิพากษาจริง 
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1.2 การยกเวนคาธรรมเนียมศาล 

การยกเวนคาธรรมเนียมศาล 

ประเทศไทย 1) ผูฟองไมสามารถเสยีคาธรรมเนยีมศาลได 

- พิจารณาจากรายได ทรัพยสินที่มีภาระ เชน 

หนี้สิน ครอบครัว คนในอุปการะ 

 

2) มีความจําเปนในการฟองคดี 

- คดีมีมูล 

- ไมเรียกรองเกินจริง 
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1.2 การยกเวนคาธรรมเนียมศาล 

การยกเวนคาธรรมเนียมศาลในตางประเทศ 

สหรัฐอเมริกา (CA) 

อังกฤษ 

เม่ือเขาเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

- กําลังรับความชวยเหลือจากรัฐ เชน คูปองอาหาร 

- รายไดตอครัวเรือนตํ่ากวาที่กําหนดในแบบฟอรม 

- รายไดไมพอกับคาใชจายครัวเรือนและคาธรรมเนียมศาล 

เม่ือเขาเง่ือนไขตอไปนี้ 

- เงินในบัญชีและเงินลงทุนตํ่าวาที่กําหนด 

- กําลังรับความชวยเหลือจากรัฐ เชน เบี้ยเลี้ยงตางๆ หรือ 

- รายไดตํ่ากวาที่กําหนด / จํานวนคนในครอบครัว 
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1.2 การยกเวนคาธรรมเนียมศาล 

ประเด็นท่ีนําเสนอ ขอเพิ่มเกณฑทางเศรษฐศาสตร 

เกณฑความยากจน - เสนความยากจน (Poverty Line) 

- รายไดของครัวเรือน 

- การรับความชวยเหลือจากรัฐ (บัตรคนจน) 

- ที่ดิน อาจจะไมไดสะทอนความยากจนอยางแทจริง 

ลดระยะเวลา - ใหเจาหนาที่ศาลทําหนาที่แทนในการไตสวน 
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2) คาใชจายที่ศาลมีดุลพินิจในการกําหนด 

 
2.1) การผลักภาระคาฤชาธรรมเนียม 

2.2) คาปวยการพยาน 

2.3) คาทนายความ 

2.4) คาใชจายในการดําเนินคดี 

2.5) ดอกเบี้ยผิดนัด 
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2.1 การผลักภาระคาฤชาธรรมเนียม 

หลัก 

ขอยกเวน 

คูความฝายที่แพคดีเปนผูรับภาระคาฤชาธรรมเนียม 

คาฤชาธรรมเนียมตกเปนพับ 

- ฝายที่ชนะคดีสูคดีโดยสุจริต (ไมเรียกรองเกินสิทธิ)  

- ฝายที่ชนะคดีไดรับผลกระทบจากการสูคดี 

- ทั้งสองฝายมีสวนผิดดวยกัน เชน ประมาทรวม 

- ฝายที่แพไดสูคดีโดยสุจริต (เชื่อวาตนมีสิทธิเรียกรอง) 

- คดีครอบครัว/มรดก ที่พิพาทกันในเครือญาติ 
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2.1 การผลักภาระคาฤชาธรรมเนียม 

ผลักภาระคาฤชาธรรมเนียมบางสวน 

(partial cost shifting) 

 

เฉพาะคาทนายความตกเปนพับ 

 

 

ผลักภาระคาฤชาธรรมเนียมเต็มจํานวน 

(full cost shifting) 

 

เรียกไดเต็มจํานวน สวนคาทนายความ

สามารถขอใหศาลคํานวณใหได โดย

ศาลจะคิดจากราคากลาง 
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ปญหาผูฟองไมสุจริต 

 กรณีที่ผูฟองรอง 35,533,403 ในคดีที่ไมมีมูล (หรือ second-order law) 

 - ถาศาลยกฟอง จะตองจาย 4.7% (4.8%) 

 - ถาศาลใหชนะคดี จะได 70.9% (72.4%) 

 - สําหรับผูแพ ถาชนะคดี จะจาย 3.1% (3.0%) 

 - ถาแพคดี จะเสีย 78.7% (80.2%) 

ดังนั้น การโยกคาฤชาธรรมเนียมมีผลทําให incentive ในการฟองแบบ second-

order law สูงขึ้น 

 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือกรณีที่มีการโยกคาฤชาธรรมเนียม 
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2.2 คาปวยการพยาน 

วันละ $40 

 

  

 

 

วันละ 400 - 1,000 บาท 

 

ขึ้นกับรายได 

และการเดินทาง 

 

- คาเดินทาง £0.25 ตอไมล 

- คาอาหาร £2.25 ตอม้ือ 

- คาขาดรายได £33.50 ตอ

ครึ่งวัน / £67 ตอวัน 

- คาดูแลเด็ก £67 ตอวัน 
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2.2 คาปวยการพยาน 

คาใชจาย 

(actual costs) 

คาเสียโอกาส 

(opportunity costs) 

เชน คาเดินทาง 

 

เชน คาขาดรายได 

 

คาความเสี่ยง 

(risk premium) 

ความเสี่ยงในการเปนพยานในศาล  

เชน การถูกปองราย (จายในรูปเบี้ยประกัน) 
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เสนอคาเสียโอกาสตามอาชพีที่ทํา (รายไดตอวัน) 
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ความเสี่ยงของการเปนพยานในคดีแพง 

 สิทธิที่จะไดรับคาตอบแทนความเสียหายตอชีวิต รางกาย 

ช่ือเสียง ทรัพยสินอันเน่ืองมาจากการเปนพยาน 

(เชนเดียวกันกับคดีอาญา) 
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 เสนอใหมีการใชกลไกการประกันความเสี่ยงของเอกชน

เขามาดูแลโดยกําหนดใหภาระของเบ้ียประกัน 

36 

25 บาทตอวัน 

ความเสี่ยงของการเปนพยานในคดีแพง 



2.3 คาทนายความ 

คูความเปนฝายรับภาระใน

คาทนายความของตนเอง 

 

 

 

 

 

กําหนดเปนอัตราขั้นสูง 

 

ศาลชั้นตน 

รอยละ 5 / 30,000 บาท 

 

ศาลอุทธรณ/ฎีกา 

รอยละ 3 / 20,000 บาท 

ศาลอังกฤษกําหนดใหตาม

คาวิชาชีพทนายความ 

 

ทุนทรัพยไมเกิน £1,500 

คาทนายความ £325 

ทุนทรัพยเกิน £500,000 

คาทนายความ £5,455 
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ความครอบคลุมของคาทนายความแทนกับรายจายคาทนายที่เกิดขึ้นจริง  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 -  2,000,000  4,000,000  6,000,000  8,000,000  10,000,000

สัดสวนคาทนายที่โจทกได สัดสวนคาทนายที่จําเลยได 
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2.3 คาทนายความ 

ความซับซอนของคดี 

คุณคาวิชาชีพ 

เชน การมาศาลหลายคร้ัง การสืบพยานหลายปาก 

การนําสืบคดีละเมิดที่ตองพิสูจนหลักฐานและความ

เสียหายที่มีความซับซอน เปนตน 

เชน การนําคดีที่เกี่ยวของกับ public interest หรือ

คดีที่เปนประเด็นใหมทางกฎหมายขึ้นสูศาล เปนตน 
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การกระจายตัวของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของทนายความ 

เปอรเซ็นไทล รายไดตอเดือน 

100th 200,000 บาท 

90th 40,400 บาท 

80th 35,800 บาท 

70th 33,200 บาท 

60th 30,000 บาท 

50th 25,000 บาท 

ปรับคาทนายเพ่ิมขึ้น แตไมใชจะจางทนายแพงๆไดเสมอไป  
40 



2.4 คาใชจายในการดําเนินคดี 

ศาลกําหนดใหตามความเปนจริง 

 

 

 

กฎหมายกําหนดอัตราข้ันสูง 

 

รอยละ 1 / 5,000 บาท 

 

ศาลกําหนดใหตามความเปนจริง 
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2.4 คาใชจายในการดําเนินคดี 

คาใชจาย 

(actual costs) 

คาเสียโอกาส 

(opportunity costs) 

เชน คาถายเอกสาร คาติดตอประสานงาน  

คาเดินทางมาศาล คาดูแลเด็ก 

เชน คาขาดรายได 
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2.4 ดอกเบ้ียผิดนัด 

รอยละ 10 ตอป 

 

 

 

 

กฎหมายกําหนดไมเกิน

รอยละ 15 ตอป 

 

สวนใหญศาลมักจะกําหนด

รอยละ 7.5 ตอป 

รอยละ 8 ตอป 
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2.5 ดอกเบ้ียผิดนัด 

ก) กรณีจําเปน 

ข) กรณีไมจําเปน 

เชน เจาหน้ีตามคําพิพากษาเสียผลประโยชน หรือเพื่อ

เปนการลงโทษอีกฝาย 

เปนการปรับเพื่อชดเชยคาของเงินที่นอยลงเน่ืองจาก

ไมไดนําไปใชประโยชน 

เชน ในคดีกูยืมเงิน อาจคิดตามดอกเบี้ยเงินกูในขณะนั้น หรือกรณี

ละเมิดที่อีกฝายประมาท อาจคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงกวาปกติ 

อาจคิดในอัตราที่ต่ํ าลงโดยอางอิงจากอัตราเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของแตละป 
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3) คาใชจายอื่นๆ 

 
3.1) คาสงคําคูความ 

3.2) คาถายเอกสาร 

3.3) คารับรองเอกสาร 
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3.1 คาสงคําคูความ 

คาธรรมเนียมเจาพนักงาน $40 

 

ทางเลือกอื่นๆ 

- ผูใหบริการ (Process 

server) ที่ไดลงทะเบียนไว 

- e-filling (อีเมลลลงทะเบียน) 

- สงทางจดหมายชั้นหนึ่ง 

(First-class mail) 

 

200 – 400 บาท ตามพ้ืนที่ 

 

- ผูใหบริการ (Process 

server) ที่ไดลงทะเบียนไว 

- e-filling (อีเมลลลงทะเบียน) 

- สงทางจดหมายชั้นหนึ่ง 

(First-class mail) 

 

 

 

 

*ในประเทศอเมริกาและอังกฤษ 

การสงเอกสารใหคูความ หากมี

ใบรับรองลงวันที่ ก็สามารถใช

เปนหลักฐานได 
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3.1 คาสงคําคูความ 

คาใชจาย 

(Actual Costs) 

คาเสียโอกาส 

(Opportunity Costs) 

ตนทุนที่เกิดขึ้นจริง เชน คาแรงเจาพนักงานเดินหมาย 

 

เชน การดําเนินการของเจาพนักงาน  

ความเสี่ยงในการถูกโตแยงความถูกตองของเอกสาร 

47 

มาตรฐาน 
คาสงคําคูความ ควรที่จะมีคาที่ไมหางจากการใช

บริการขนสงของเอกชนมากนัก เชน Kerry Express 



3.2 คาคัดถายเอกสาร 

$11  

 

50 บาท 

 

£5  
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3.2 คาคัดถายเอกสาร 

คาใชจาย 

(Actual Costs) 

มาตรฐาน 

 

ตนทุนที่เกิดขึ้นจริง เชน คากระดาษ คาหมึก คาไฟฟา 

 

การกําหนดราคาตามตลาด และใหชัดเจนแนนอนเปน

มาตรฐานเดียวกันทุกศาล 

ปจจุบันอัตราหนาละ 3-5 บาท 
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3.3 คารับรองเอกสาร 

$11  

 

50 บาท 

 

£5  
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3.3 คารับรองสําเนาเอกสาร 

คาใชจาย 

(Actual Costs) 

คาเสียโอกาส 

(Opportunity Costs) 

ตนทุนที่เกิดขึ้นจริง เชน คาตรายาง คาหมึก  

คาพนักงาน 

เชน การดําเนินการของเจาพนักงาน  

ความเสี่ยงในการถูกโตแยงความถูกตองของเอกสาร 
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ระบบการจัดเก็บคาฤชาธรรมเนียมศาล 
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 ระบบการจัดเก็บคาฤชาธรรมเนียมศาล 

1) รวดเร็ว 

2) เท่ียงธรรม 
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ระบบการจัดเก็บคาฤชาธรรมเนียมที่มีความรวดเรว็ 

การบริหารจัดการ เทคโนโลยี 

สามารถฟองคดี ย่ืน

หลักฐาน (e-filing) 

และชําระคาขึ้นศาล

ทางอิเล็กทรอนิกส (e-

payment) ได 

การคิดคาปรับทาง

แพง (sanction) 

กรณีที่มีการขยาย

ระยะเวลาโดยไมมีเหตุ

อันสมควร เพ่ือลดการ

ประวิงคดี 

การเชื่อมโยงขอมูลกับ

หนวยงานที่ให

สวัสดิการตางๆ อาทิ 

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

การรับเบี้ยเลี้ยงคน

วางงาน เปนตน 
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ระบบการจัดเก็บคาฤชาธรรมเนียม 

ที่มีความเที่ยงธรรมและไมแพงเกินควร 

สิทธิขั้นพื้นฐาน 

ประเภทคดี 

ประโยชนสาธารณะ 

สถานภาพของคูความ การใชทรัพยากรศาล 

ยกเวนคาธรรมเนียม

ใหแกคดีประเภทอื่นๆ 

ที่เก่ียวของกับ

ประโยชนสาธารณะ

หรือสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

คิดคาธรรมเนียมที่

สอดคลองกับระบบ

จัดการคดี (คดีจัดการ

พิเศษ คดีสามัญ หรือ

คดีสามัญพิเศษ) 

ระบบที่เปนมิตรกับ

ผูใชงาน (user-

friendly) ลดความ

เสียเปรียบในการจาง

ทนายความ 
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คดีที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน คดีที่เปนผลประโยชนของเอกชน 

แนวคิดในการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่มีความเที่ยงธรรมและไมแพงเกินควร 

คูความสามารถ 

เสียคาธรรมเนียมได 

คูความไมสามารถ 

เสียคาธรรมเนียมได 

การใหความชวยเหลือ 

คดีที่ใชทรัพยากรของศาลมาก 

ไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียม  

คดีที่ใชทรัพยากรของศาลนอย 

คดีผูบริโภค คดีสิ่งแวดลอม ? 

คดีแพงเก่ียวเนื่องคดีอาญา ? 

คดีสามัญ/สามัญพิเศษ ? คดีจัดการพิเศษ ? 
56 



อัตราคาขึ้นศาลในภาพรวม  
(กอนปรับเรื่องการใชทรพัยากรมากหรือนอย) 
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อัตราคาข้ึนศาลโดยรวม 
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49% 

35% 

16% 

องคประกอบของรายจายรวมของศาล  
(กําหนดสัดสวนรายจายตามจํานวนคดี) 

ศาลแพง 

ศาลอาญา 

อ่ืนๆ 

รายจายรวมของศาล (2560) 

         

18,488  

ศาลแพง 

           

9,042  

ศาลอาญา 

           

6,450  

อ่ืนๆ 

           

2,996  

** ในแงของประสิทธิภาพ อัตราคาขึ้นศาลโดยรวม ควรที่จะตองมีการเพ่ิมขึ้นอีก 4.5 เทา 

หนวย (ลานบาท) 



คาตอบแทนบุคลากรศาล 
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  คาจางเฉล่ียของตําแหนง Judge (สกุลเงินทองถิ่นตอป) GDP per capita (สกุลเงินทองถิ่นตอป) คาเฉล่ีย 

Thailand 

                                                                                                                             

662,049  220,431  3.00 

UK 

                                                                                                                             

50,215  29,346  1.71 

US 

                                                                                                                             

97,882  57,467  1.70 

    Adjust ratio 56.8% 

อยางไรก็ดี พบวามีประเด็นติดขัดเรื่องเงินเดือนและคาตอบแทนของบุคลากรศาล 

** เม่ือทอนคาตอบแทนสวนเกินแลว พบวา ควรที่จะตองเพ่ิมคาฤชาธรรมเนียมอีก 2.55 เทา 

หรือคิดเปนจากรอยละ 2 เปนรอยละ 5.1 

Source: Salaryexpert.com 



การปรับคาฤชาธรรมเนยีม ตองคํานึงถึงมิติดานความเทาเทียม 

60 

** กอนที่จะปรับขึ้น ตองแนใจเสียกอนวาไมเกิดปญหาการเขาถึงความยุติธรรมของผูยากจน 

1. ยกเวนคาธรรมเนียมคดีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 

2. ปรับระบบการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมใหเหมาะสมมากย่ิงขึ้น  

ผูที่ไมควรเสียคาฤชาธรรมเนียมก็ไมควรจะเสีย 

3. พัฒนาระบบไกลเกลี่ยใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

4. .....(เปดรับขอเสนอเพ่ิมเติม)   



ระดมความคิดเห็น 

61 



สรุปขอเสนอแนะทางเศรษฐศาสตร 

หมวดคาฤชาธรรมเนียม ขอเสนอแนะ 

คาขึ้นศาล - ขึ้นกับความซับซอนของคดี 

- ยกเลิกเพดานถาไทยไมมีปญหา second-order law 

- คดีที่ไมมีทุนทรัพยควรที่จะปรับมาใชระบบเดียวกัน

กับคดีที่มีทุนทรัพย แตถาไมไดก็ควรจะปรับ

คาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น 

- ควรพิจารณากลุมคดีที่ควรยกเวนคาธรรมเนียม 

- ควรพิจารณากลุมคดีที่ควรไดรับการลดหยอน หรือ

เพ่ิมคาธรรมเนียมเปนพิเศษ 

การขอยกเวนคาธรรมเนียม - ใชเกณฑทางเศรษฐศาสตร (เสนความยากจน) 

- ใหเจาหนาที่ศาลสามารถทําหนาที่แทนได 

62 



สรุปขอเสนอแนะทางเศรษฐศาสตร 

หมวดคาฤชาธรรมเนียม ขอเสนอแนะ 

การผลักภาระคาฤชาธรรม

เนียม 

- ควรพิจารณาการผลักภาระคาฤชาธรรมเนียมสําหรับ

คดีที่มีทุนทรัพยนอย และลดการผลักภาระในคดีที่มีทุน

ทรัพยเยอะ (ชวยในมิติการแกลงฟอง) 

คาปวยการพยาน - กําหนดคาใชจาย คาตอบแทนจากคาเสียโอกาส และ

คาความเสี่ยงที่มาเปนพยาน 

คาทนายความ - กําหนดตามความซับซอนของคดีโดยอิงจากคาเฉลี่ย

ของคาจางทนายความ (คดีซับซอน ใชทนายความ

ประสบการณมากขึ้น คาตอบแทนสูงขึ้น) 

- กําหนดคาตอบแทนพิเศษสําหรับคดีที่กอใหเกิด

ประโยชนกับสังคม 
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หมวดคาฤชาธรรมเนียม ขอเสนอแนะ 

อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย แบงออกเปน 2 กรณี 

1. กลุมที่มีความจําเปน พิสูจนได ใหกําหนดดอกเบี้ย

ตามจริง 

2. กลุมที่ไมมีความจําเปน ใหกําหนดลดลงสอดคลอง

กับอัตราดอกเบี้ยตลาด หรือ อัตราเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 

คาสงคําคูความ คารับรอง

เอกสาร 

คาใชจายตามจริง รวมทั้งคาเสียเวลาของผูสงคํา

คูความ และผูรับรองเอกสาร 

คาถายเอกสาร คาใชจายที่เปนมาตรฐานกับที่เอกชนดําเนินการทั่วไป 

ระบบการชําระเงิน เพ่ิมระบบ E-payment และ การใหที่ดินและ

สินทรัพยเปนคาฤชาธรรมเนียมแทน 

สรุปขอเสนอแนะทางเศรษฐศาสตร 
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