“การยกรางและการตรวจรางคําพิพากษา
หรือคําสั่งคํารองหรือคําวินิจฉัยทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส”1

การยกร า งและการตรวจร า งคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง หรื อ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ทางเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส เปนระบบการปฏิบัติงานสิ่งใหมที่มีการเริ่มมาจากการออกแบบกอนตั้งศาลอุทธรณคดี
ชํานัญพิเศษ โดยศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปนศาลนํารองที่ไดบุกเบิกสิ่งใหม ซึ่งระบบการปฏิบัติงาน
นี้เปรียบเสมือนกับตอนปฏิวัติอุตสาหกรรม ก็คือ จะมีผลกระทบเกิดขึ้นในวงกวาง ตัวอยางของการ
บุกเบิกสิ่งใหมของศาลยุติธรรมที่เกิดขึ้นมาแลว เชน การออกหมายขังดวยระบบบารโคดเปนครั้งแรก
ของศาลจังหวัดนนทบุรีและศาลจังหวัดสมุทรปราการ หรือการผลักดันใหมีระบบเทคโนโลยีของศาล
แขวงดอนเมือง แตในครั้งนี้เปนการนําแนวคิดของทานเมทินี ชโลธร ประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญ
พิเศษมาสรางเปนนวัตกรรมเรื่องการตรวจรางโดยใชเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส
ในระดับสากลที่มีการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ก็มีตัวอยางเชน บริษัทเอินสท แอนด ยัง
จํากัด บริษัทเอกชนดานสอบบัญชีที่มีฐานขอมูลภาษีของทั่วโลกอยูในฐานขอมูลกลางของบริษัท เปนสิ่ง
ที่เรียกวา โนวเลจ เบส (Knowledge Base) หรือฐานคลังขอมูลกลาง ที่แชรขอมูลในระดับโลก ทําใหแม
อยูที่ใดในโลกก็สามารถเขาถึงขอมูลได เปนการใชขอมูลอยางทรงประสิทธิภาพ สําหรับศาลยุติธรรมก็คง
อีกไมนานที่จะตองเขาสูระบบการทํางานโดยใช ดิจิทัล ไลฟ คือ เปลี่ยนเป นระบบดิจิทัล ซึ่งมีความ
พยายามริเริ่มมาตั้งแตป ๒๕๓๐ โดยเริ่ม มีแ นวคิ ด ดิจิทั ล ไลฟ ในศาลยุติธรรม โดยได มีแผนแมบ ท
เทคโนโลยีครั้งแรกของศาลยุติธรรมเมื่อป ๒๕๓๕ วาจะทําใหศาลยุติธรรมเปนระบบดิจิทัลไมใชอนาล็อก
และไมใชกระดาษ ซึ่งขณะนั้นรองอธิบดีกรมสรรพากรพาคณะมาดูงานของศาลยุติธรรมและขอรับทราบ
แนวคิดเพื่อเตรียมการที่จะไปสูระบบภาษีออนไลนทางอิ เล็กทรอนิกสซึ่ง ก็ไดเรียนรูแนวคิดของศาล
ดังกลาวแลวนําไปจางบริษัทเอกชนใหทําระบบ ไคลเอนดเซิรฟเวอร (Client server) จนปจจุบันพัฒนา
ก าวไปไกลกวาศาลยุติธ รรมมาก เนื่ อ งจากจุ ด แข็ งของกรมสรรพากรก็ คื อมี ก ารรวมศู น ยอํ านาจที่
รัฐมนตรีและที่ปลัดกระทรวง เมื่อมีการสั่งการไปจึงสําเร็จโดยงาย สวนจุดแข็งของศาลยุติธรรมก็คือมี
ความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี แตในทางบริหารจัดการดานธุรการหากเปนอิสระ ไมรวม
ศูนย การเดินหนานโยบายอยางใดอยางหนึ่ง หากศาลตาง ๆ ไมเห็นดวย ระบบหรืองานตามนโยบาย
ดังกลาวก็ไมเกิดขึ้น สถาบันศาลนั้นถือเปนที่รวมของคนเกง ๆ ที่ถือเปนจุดแข็ง เพียงแตยงั ไมไดเรียนรูที่
จะนําจุดแข็งมาแปรใหเปนทางปฏิบัติได สิ่งที่ขาดไปก็คือทักษะในการแปรแนวคิดมาเปนสิ่งที่จะนํามา
ปฏิบัติไดจริง ซึ่งตองอาศัยคนที่กลาที่จะรับผิดชอบ ตัดสินใจในสิ่งใหม กลาที่จะเปลี่ยนแปลง แมการ
เปลี่ยนแปลงของศาลยุติธรรมจะไมใชเรื่องงายก็ตาม
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เรียบเรียงจากการอภิปรายของนายรังสรรค วิจิตรไกรสรผูพิพากษาศาลฎีกา นายวินัย เรืองศรี รองประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญ
พิเศษ และนางจันทรกระพอ ตอสุวรรณ สินธวถาวร ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การยกรางและการตรวจรางคําพิพากษาหรือคําสั่งหรือคําวินิจฉัยทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส ของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

2

สําหรับในภาครัฐไดมีการเริ่มลงมือจริงจังเมื่อมีพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๔๔ หลักที่กฎหมายฉบับนี้สรางขึ้นก็คือ หามปฏิเสธความมีอยูของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปน
บทกฎหมายที่บังคับศาลใหรับฟงเอกสารอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส สาเหตุที่ตองมีกฎหมาย
ฉบั บนี้เพราะเดิมเอกสารอิเล็กทรอนิกสหรือขอมู ลอิเล็กทรอนิกสนั้นศาลอาจรับฟงหรือไมรับฟงก็ได
ไมเปนการแนนอน กฎหมายจึงออกมาบังคับใหรับฟง ในพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีเรื่องของธุรกรรม
อิเล็ก ทรอนิกส ภาครัฐ ซึ่งธุรกรรมอิ เล็กทรอนิก สภาครัฐ จะมีค ณะกรรมการธุ รกรรมอิ เล็กทรอนิก ส
มีบอรดอิเล็กทรอนิกส ซึ่งบอรดนี้จะเปนผูอนุมัติการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐวาอยูในมาตรฐาน
หรือ ไม โดยมีแ นวคิด ว า ภาครั ฐ ทั้ ง หมดในประเทศไทยต อ งอยู ในอํ า นาจของคณะกรรมการชุ ด นี้
สวนแนวคิดของศาลยุติธรรมคือเรื่องของตุลาการไมอยูในอํานาจของฝายบริหาร โดยกฎหมายเรื่องนี้
คลี่คลายไปสูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ ง ที่แ กไขมาตรา ๕๑ กับมาตรา ๖๘ ที่มี การตั้ง
กรรมการซึ่งจะทําขอกําหนดที่ประชุมใหญศาลฎีกา ตามาตรา ๕๑ วรรคสอง กับมาตรา ๖๘ มาตรา
๕๑ วรรคสอง ก็คือ สรางการจัดทําการแปลงขอมูลจากฮารดกอปปใหเปนอิเล็กทรอนิกส การจัดทํา
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส การเก็บรักษา ความปลอดภัย การแลกเปลี่ยนขอมูล และการปลดเผาทําลาย
ทั้งเอกสารที่เปนกระดาษและที่เปนอิเล็กทรอนิกส การยอมรับความมีอยูโดยนิตินัย การที่จะไมตองทํา
คูขนานตอไปในสํานวนกระดาษกับสํานวนอิเล็กทรอนิกส ทั้งหมดจะอยูในขอกําหนดนี้ โดยจะอนุวัตร
การใหเปนไปตามมาตรา ๕๑ กับมาตรา ๖๘ เพราะฉะนั้นกระบวนการตรวจรางคําพิพากษา คําสั่ง
คํ าร อ งและคํ า วิ นิจ ฉั ยในศาลสูง ที่ศ าลอุ ท ธรณ คดี ชํา นั ญ พิ เ ศษกํ า ลังพั ฒนาให มี ร ะบบการตรวจทาง
อิเล็กทรอนิกสอยูนั้นจะมีคุณคามากเปรียบเสมือนกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยใชเครื่องจักรไอน้ําแทน
แรงธรรมชาติ
รัฐบาลไทยไดตั้งเปาหมายในเรื่องของไทยแลนด ๔.๐ ในเรื่องของเทคโนโลยีไวแลว ซึ่งในอนาคต
ศาลยุติธรรมก็ตองดําเนินการตามนโยบายดังกลาว โดยในปจจุบันบริษัทเอกชนทั้งหลายมีการทําสัญญา
กันโดยไมมีสัญญากระดาษ โดยเซ็นสัญญากันทางดิจิทัล ทั้งการเจรจา รวมทั้งการทําสัญญาไมมีกระดาษ
และรัฐบาลไทยยังไดผลักดันเรื่องอีเพยเมนตหรือระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสในป ๒๕๖๐
การชํา ระคา ธรรมเนี ย ม ค า ภาษี ตา ง ๆ เริ่ ม ใช อี เ พยเ มนตแ ลว ทุ ก องค ก รได เดิ น หน า ไปเป น ระบบ
อิเล็กทรอนิกส และศาลยุติธรรมเมื่อปกวา ๆ ที่ผานมาก็มีการเปดระบบการรับฟองทางอิเล็กทรอนิกส
โดยไดดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของรัฐ ที่รัฐบาลตองการใหศาลเปดใหมีบริการดังกลาวเพื่อให
ระดับของตัวชี้วัดของประเทศดีขึ้น ตัวอยางที่ศาลยุติธรรมไดดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลมาแลว
เชน การตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ เนื่องจากขณะนั้นประเทศไทยอยูใต
มาตรการเรื่อง ๓๐๑ ในกรณีการกีดกันทางการคา ซึ่งหากประเทศไทยตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศแลวจะไดรับการปลดหรือเลื่อนระดับลง จึงมีการตั้งศาลดังกลาวขึ้นโดยรีบดวน
และทําใหประเทศไทยหลุดออกจากบัญชีของประเทศที่ถูกกีดกันทางการคา อันเปนการชวยเรื่องการ
สงออกและเศรษฐกิจของประเทศก็ดีขึ้นในระดับหนึ่ง ดังนั้นบทบาทของศาลยุติธรรมจึงไมใชมีแคตัดสิน
คดีเทานั้น
สําหรับเรื่องการตรวจรางโดยเอกสารอิเล็กทรอนิกสนั้น ถือเปนเรื่องหนึ่งที่จะตองถูกจารึกไวใน
ประวัติศาสตรของศาลยุติธรรมวา ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปนศาลแรกที่นําเทคโนโลยีดังกลาวมาใช
ปฏิบัติงานดานการตรวจรางคําพิพากษา คําสั่งคํารอง และคําวินิจฉัย และในทายที่สดุ สถาบันตุลาการใน
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ศาลสูงก็จะตองเปลี่ยนผานไปสูระบบดังกลาวเชนเดียวกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับในสมัยกอนที่มีการใช
เครื่องถายเอกสาร ใชสแกนเนอรที่มีประสิทธิภาพต่ํา ทําใหดูเอกสารไมคอยเห็น ชัดเจน หรือกรณีใช
ดินสอเขียนก็สแกนไมติดนั้น ในปจจุบันนี้โลกของเทคโนโลยีสมัยใหมมีความสามารถที่เอื้ออํานวยกับ
การทํางานตาง ๆ มากขึ้น ซึ่งในอดีตการทําแผนเทคโนโลยีสิ่งที่ไมเคยบรรจุในแผนก็คือการปฏิรูปวิธี
ทํางานเฉพาะตัวของผูพ ิพากษา มีเพียงแตวางภาพรวมวาจะตองมีฐานขอมูลให โดยสิ่งที่เห็นวาเปนการ
ปฏิรูปวิธีทํางานเฉพาะตัวของผูพิพากษาครั้งแรกจากประสบการณสว นตัวก็คือ การเปลี่ยนจากการเขียน
ดวยมือเปนใชการอัดเทป ซึ่งตอมาอาจจะมีการเปลี่ยนจากใชเทป ใชพิมพดีดไฟฟาไปเปนคอมพิวเตอร
บ าง แตตั้ง แตนั้ นก็ ไม เ คยเห็น การปฏิรู ปวิ ธี การทํ างานเฉพาะตั วของผู พิพากษาอี ก แต ในป จจุ บั น
สํานักงานศาลยุติธรรมกําลังทําเซิรฟเวอรของตัวเองเพื่อใหบุคคลกรไดใช Voice to Text โดยไมตอง
วิตกเรื่องความปลอดภัยอีก ซึ่งคงจะแลวเสร็จในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้น สิ่งที่อยากเห็นตอไปหรือสิ่งที่ศาลควร
จะมี ซึ่งจะเป นองคประกอบหนึ่ งของการไปสู Knowledge Base คื อ การแชร หรื อการแบ งปน
ศาลยุติธรรมถูกครอบดวยวัฒนธรรมที่ใหทํางานเชิงเดี่ยวมานาน จนนานวันเขาก็จะเกิดการทํางานเปน
ทีมไมเปน ในศาลสูงใหผูพิพากษาเขียนรางคําพิพากษามาแลวผูชวยผูพิพากษาก็ตรวจและแก ซึ่งราง
คําพิพากษานั้นมีสวนหนึ่งที่เปนเรื่องของรูปแบบ กับอีกสวนที่เปนขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย ผูชวย
ผูพิพากษาทําหนาที่ตรวจสอบเมื่อมีการสั่งออก คนอื่นก็ไมไดรับรู เมื่อผูพิพากษาอีกทานหนึ่งไดรับคดี
ลักษณะนี้มาเหมือนกันก็จะไมเคยเห็นคําพิพากษาฎีกาลักษณะเชนนี้มากอน ก็ตองเสียเวลาไปคนควา
ซึ่งถามีคลังขอมูลกลางที่ใหเขาไปคนดูไดโดยใชเวลาแค ๓ นาที แทนที่จะ ๓ ชั่วโมง ก็จะดีเยี่ยมมาก
ซึ่งถาทําเปนเว็บหรือเปนเครือขายเชนนี้ไดจะลดเวลาการปฏิบัติงานซ้ําซอนลงไปมาก ดังนั้น การตรวจ
รางโดยทางอิเล็กทรอนิกสนี้จึงจะทําใหเกิดการจัดเก็บเปนฐานขอมูลได และเปนพื้นฐานของการนําไปสู
การทํา Knowledge Base เพื่อจะใหทุกคนเขาไปแชรขอมูลไดตอไปในอนาคต
การรักษาความปลอดภัยในระบบการยกรางและการตรวจร างคําพิพากษาหรือคําสั่งหรือ
คําวินิจฉัยทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส
การรักษาความปลอดภัยของรางคําพิพากษา คําสั่งคํารองและคําวินิจฉัย ที่ใสอยูในซองกระดาษ
สีน้ําตาลที่เปนซองคําพิพากษา ซองคําสั่งคํารองหรือซองคําวินิจฉัยจนถึงทุกวันนี้นั้น กระทําโดยอาศัย
คํ า สั่ ง ที่ ใช ตั้ง แตป ๒๕๑๖ อั นเป นเรื่ อ งป อ งกั น การรั่ ว ไหลของคํ า พิพ ากษาในการรั บ ส ง คํ า สั่ ง หรื อ
คําพิพากษาในระหวางผูพิพากษากับเจาหนาที่เพื่อที่จะใหลงนาม โดยประธานศาลฎีกาในขณะนั้นไดมี
คําสั่งและถือปฏิบัติตลอดมาในศาลฎีกา การรักษาความปลอดภัยในปจจุบันคือบรรจุรางคําพิพากษาอยู
ในซองสีน้ําตาล ผนึกซองดวยกาวหรือเทป ลงลายมือชื่อคาบปากซอง แลวรับสงโดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
สวนวิธีรับสงทางอิเล็กทรอนิกสนั้นมีระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐานงาย ๆ สองระบบ
ระบบที่ ๑ การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบแลน (LAN) โดยเปน server & client
ตัวอยางเครื่องคอมพิวเตอร ๓ เครื่อง ที่อยูในหองประชุม ซึ่งเชื่อมโยงกันโดยใชอินเตอรเน็ตดวยระบบ
สาย ซึ่งระบบแลนที่ใชอยูนั้นเปนการเชื่อมโยงเฉพาะในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ เรียกวาระบบ CIS
ซึ่งเปนการใช Lan ภายใน เปนระบบที่เชื่อมโยงเฉพาะสถานีหรือตัวคอมพิวเตอรที่กําหนดเทานั้ น
คอมพิวเตอรอื่นจะไมไดเชื่อมตอดวยถาไมอนุญาตใหเชื่อม ก็จะเชื่อมเขามาในระบบไมได จึงเปนการ
เชื่อมโยงระหวางผูรับกับผูสงที่เรียกกันวา server & client นั่นเอง เปนการปองกันการเขาถึงขอมูล
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จากบุคคลภายนอกหรือผูที่ไมไดรับอนุญาตแมนจะอยูในองคกรเดียวกัน โดยจะเขาถึงขอมูลไมไดถา
ไมไดตอสายแลน
ระบบที่ ๒ ในการรั ก ษาความปลอดภั ย ก็ คื อ การเข า รหั ส เป น การเข า รหั ส ตั ว ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส ดวยวิธีการเขารหัสปองกันถึง ๔ ชั้น ไดแก
ชั้นที่ ๑ ปองกันการเขาถึงคอมพิวเตอร ตัวคอมพิวเตอรหรือ Notebook ตองมีรหัสปองกันการ
เขาถึงซึ่งเปนขอกําหนดในการเขาโปรแกรมตรวจรางทางอิเล็กทรอนิกส
ชั้นที่ ๒ ก็คือการเขารหัสในตัวระบบ CIS เนื่องจากตองมีการสงขอมูลกันผานระบบ CIS ซึ่งก็คือ
อีเมลภายในของศาลนั้น จึงไมตองเดิน ไมตองยื่นใหนิติกร ไมตองใชซองเอกสาร ขอมูลจะสงผานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ตัวระบบ CIS จะมีบัญชีผูใชของผูใชแตละคนและในตัวระบบ CIS ก็จะตองมี
การตั้งรหัสผูใชแตละคน เพราะฉะนั้นการเขาถึงขอมูลในระบบจะทําไมไดหากไมเขารหัสที่ถูกตองเพื่อ
เขาใชงานระบบ ซึ่งผูใชแตละคนสามารถเปลี่ยนรหัสเปนรหัสสวนตัวไดเองหลังจากเขารหัสที่กําหนดครั้ง
แรกแลว
ชั้นที่ ๓ คือตั้งรหัสของ Flash Drive ซึ่งอยูในโปรแกรมของ Windows ซึ่งหากเขารหัสไว เมื่อ
จะใช Flash Drive ทุกครั้ง โดยเสียบเขามาอยูในชอง usb โปรแกรมก็จะแสดงคําถามวาจะถอดรหัส
หรือไม หรือ Unlock หรือไม ซึ่งตองใสรหัสกอนจึงจะเขาถึงขอมูลใน Flash Drive ได เพื่อปองกันใน
กรณีทํา Flash Drive หาย
ชั้นที่ ๔ ก็คือ การเขารหัสตัวไฟลหรือเอกสารที่ยกรางฯ กอนที่จะบันทึกนั้นโปรแกรมจะถามวา
จะเขารหัสหรือไม ก็ใหทําการเขารหัสและบันทึกการเขารหัส เมื่อบันทึกเสร็จแลวเอกสารฉบับดังกลาว
จะไมสามารถเปดอานหากไมรูรหัส ถาใสรหัสถูกตองจึงจะเปดอานได แมไฟลนี้ถูก Copy ใส Flash
Drive หรือใครมาเห็นเขาก็เปดอานไมได
ขั้นตอนในเรื่อ งการรั กษาความลับ ทั้งหมดนั้ น สามารถแสดงให เ ห็ น ได ว า ระบบดั ง กล า วมี
ความปลอดภัยมากกวาระบบปจจุบันที่ใชอยู นอกจากนี้การใชการตรวจรางคําพิพากษา คําสั่งคํารอง
หรือคําวินิจฉัยทางเอกสารอิเล็กทรอนิกสยังมีประโยชนอยางอื่นอีก เชน สามารถใชจอภาพที่ขยาย
ขนาดตัวอักษรใหใหญขึ้นเพื่อตรวจรางฯ ไดชัดเจนและงายมากขึ้น ไมตองแกะลายมือเขียน มีความ
เปนระเบียบเรียบรอยไมตองดูโยงไปโยงมา ทั้งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแนนอน
วิธีการใชงานระบบการยกรางและการตรวจรางคําพิพากษาหรือคําสั่งคํารองหรือคําวินิจฉัย
ทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ขั้นตอนการยกรางคําพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกส
ผูพิพากษาเจาของสํานวนจะไดรับจายสํานวนยกรางเหมือนปกติ เนื่องจากระบบนี้เปนแบบ
สมัครใจ เมื่อผูพิพากษาเจาของสํานวนไดรับจายรางแลว มีความสนใจหรืออยากทําอิเล็กทรอนิกส ก็นํา
สํานวนไปขออนุญาตยกรางทางอิเล็กทรอนิกสจากรองประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษที่รับผิดชอบ
งานแผนกคดีตามแผนกคดีทผี่ ูพิพากษาทานนั้นปฏิบัติงานอยูเมื่อรองประธานฯอนุญาต หองจายสํานวน
ก็จะดําเนินการลงระบบสํานวนนั้นเปนอิเล็กทรอนิกส และนําสํานวนไปคืนผูพิพากษาเจาของสํานวน
ผูพิพากษาเจาของสํานวนก็เริ่มยกรางทางอิเล็กทรอนิกสเหมือนที่เคยพิมพคําพิพากษาทั่วไป เสร็จแลวก็
สั่งพิมพ (Print out) ออกมาหนึ่งชุด นําไปปรึกษากับองคคณะลงลายมือชื่อในรางคําพิพากษาของทาน
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เรียบรอย นํารางนั้นใสซองเหมือนปกติ แตไมตองสงหองพิมพโดยเก็บรางฯ ไวในซองแลวนํารางที่เปน
อิเล็กทรอนิกสที่เปนไฟลสงใหผูชวยผูพิพากษาผูตรวจทางระบบCIS (ปจจุบันสงเขาอีเมลศาลในชองทาง
พิเศษ) โดยกอนสงใหตั้ง Password แลวจึงสงไฟล ก็หมดหนาที่ของผูพิพากษาเจาของสํานวน
ขั้นตอนการทํางานของทานในระบบ CIS ของศาลจะถูกลงระบบ CIS ไดเหมือนกับที่ทานสงราง
คําพิพากษาทางเอกสารปกติ จากเดิมคนที่แจงวาผูพิพากษาเจาของสํานวนสงสํานวนแลวจะเปนหอง
พิมพ เมื่อไมไดผานสวนของหองพิมพเหมือนเดิม จึงเปนหนาที่ของผูชวยผูพิพากษาซึ่งเมื่อไดรับสํานวน
ไดรับไฟลพรอมสํานวนจากเจาของสํานวนก็ใหแจงหองจายสํานวน (ปจจุบันสงสํานวนใหหองจายสํานวน
เปนหนาที่หองจายสํานวนดําเนินการ) หองจายสํานวนจะเปนคนลงระบบ CIS ใหเจาของสํานวนวาได
สงงานเรียบรอยแลว
ขั้ น ตอนที่ผู พิพ ากษาเจ า ของสํ า นวนนํ า สํ า นวนมาขออนุ ญ าตต อ รองประธานฯเพื่ อ ส ง ร า ง
คําพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกสนั้น จะปรากฏเครื่องหมายสีน้ําเงินที่ปกสํานวนและปรากฏขอความวารอง
ประธานฯอนุญาต (โดยขัน้ ตอนการนําสํานวนมาขออนุญาตตอรองประธานฯ เจาของสํานวนสามารถให
นิติกรประจําองคคณะเปนผูดําเนินการได) และรองประธานฯจะลงนามในปลิวเพื่อแสดงวาไดอนุญาตให
สงรางคําพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกสแลว ในซองสีน้ําตาลที่เจาของสํานวนจะใสรางคําพิพากษาจะมีการ
ปมตัว อักษร “e” สีแ ดง ขนาดใหญ บ นหน า ซองเพื่ อเป น ที่สัง เกต ขั้น ตอนทั้ ง หมดนี้ เจ าของสํ า นวน
สามารถใหนิติกรประจําองคคณะดําเนินการใหได
ปจจุบันนี้แผนกคดีทรัพยสินทางปญญาฯทําการตรวจรางคําพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกสเกือบ
๑๐๐% ในสํานวนทุกเรื่อง เพราะฉะนั้น รองประธานฯจะจายสํานวนเปนอิเล็กทรอนิกสลวงหนาโดยไม
ตองใหนิติกรนําสํานวนมาขออนุญาตอีก โดยทานใดประสงคจะทําเต็มรูปแบบสามารถแจงรองประธานฯ
เพื่อที่รองประธานฯจะไดอนุญาตใหตรวจทางอิเล็กทรอนิกสไวลวงหนา
การยกรางคําพิพากษาทางเอกสารอิเล็กทรอนิกสสามารถทําไดทั้งทําคําพิพากษา คําสั่งคํารอง
และคําวินิจฉัย ซึ่งวิธีการจะใกลเคียงกัน
ระบบ CIS จะเปนโปรแกรมทีส่ รางขึ้นมา โดยทานผูพิพากษาสามารถแจงเจาหนาที่ฝายเทคนิค
ใหติดตั้งระบบ CIS ลงในเครื่องคอมพิวเตอรของทานได โดยใชเวลาดําเนินการประมาณ ๑๐ นาที ก็แลว
เสร็ จ หลังจากที่ติดตั้งระบบ CIS แล ว ก็ สามารถเขาไปในระบบ CIS โดยที่ จะมี ชื่อ บั ญ ชี ผูใ ช
(Username) และรหัสผาน (Password) ซึ่งเจาหนาที่ฝายเทคนิคจะเปนผูแจงชื่อบัญชีผูใชและรหัสผาน
แกทาน และทานสามารถเปลี่ยนรหัสผานใหเปนไปตามทีต่ องการได
ในระบบ CIS จะมีเมนูการใชงานปรากฏอยูบนหนาจอคอมพิวเตอร เปนเมนูที่ทานผูพิพากษา
จําเปนจะตองใชงานเทานั้น แตสําหรับผูบริหารจะมีเมนูการใชงานที่มีความละเอียดมากกวาผูพิพากษา
เจาของสํานวน และเจาหนาที่ที่จะตองปอนขอมูลในระบบก็จะมีเมนูที่ปรากฏบนหนาจอมากกวาของ
ผูพิพากษาเจาของสํานวนเชนกัน สําหรับทานผูพิพากษานั้นระบบ CIS จะปรากฏเฉพาะเมนูการรับสง
อีเมลเทานั้น โดยรูปแบบการสงอีเมลในระบบ CIS ก็จะมีความคลายคลึงกับเว็บไซตของเอกชนเชน
gmail หรือ yahoo เปนตน วิธีการสงก็สามารถกระทําโดยเลือกเมนูคําสั่ง “สรางขอความใหม” หนาจอ
ก็จ ะปรากฏขึ้นมาในลั ก ษณะคล า ยคลึงกั บ การส ง อีเ มลทั่ ว ไป แลวเลื อ กชื่ อผู รั บ พิ ม พ ชื่อเรื่ อง พิ มพ
ขอความเพิ่มเติม (ถามี) และแนบไฟลขอมูล (ถามี) แลวเลือกเมนูสงก็เปนอันเสร็จสิ้นขั้นตอน หลังจาก
นั้นก็จะมีขั้นตอนที่มีการตรวจแกโดยผูชวยผูพิพากษาผูตรวจผูพิพากษาศาลอุทธรณประจํากองผูชวย
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ผูพิพากษา(ผูชวยใหญ) หรือรองประธานฯจะสงชุดรางกลับไปใหเจาของสํานวนทางระบบ CIS เชนกัน
เจาของสํานวนสามารถตรวจสอบไดวารางคําพิพากษามีการแกไขสวนไหนหรือไมถูกแกในสวนไหนโดย
การเขาไปตรวจสอบในอีเมลเชนเดิม
ขั้นตอนการตรวจรางคําพิพากษา
เมื่อผูชวยผูพิพากษาผูตรวจไดรับสํานวนและชุดตรวจทางระบบ CIS จากผูพ ิพากษา สิ่งที่ทานจะ
ไดรับคือ สํานวน เอกสาร และซองสีน้ําตาลที่เจาของสํานวนไดนํารางคําพิพากษาที่ พิมพแลวลงนาม
องคคณะครบ ๓ ทานบรรจุไว โดยนิติกรจะเปนผูนํามามอบให (ปจจุบันคือเจาหนาที่งานจาย) สวนชุด
ตรวจจะอยูในอีเมล ในระบบ CIS สวนรหัสผานที่ไดตั้งไวใหแจงผูชวยผูพิพากษาเปนการสวนตัวไมวาทาง
ใดก็ตาม (ปจจุบันบรรจุอยูในซองรหัส) ผูชวยผูพิพากษาเมื่อทราบรหัสผานแลวก็จะเปดอีเมล แลวดาวน
โหลดขอมูลชุดตรวจทีท่ านผูพิพากษาสงมา เมื่อผูชวยผูพิพากษาตรวจรางเสร็จเรียนรอยแลวก็จะสงราง
คําพิพากษาใหผูพิพากษาศาลอุทธรณประจํากองผูชวยผูพิพากษา (ผูชวยใหญ)
การตรวจรางชุดตรวจไมตองจํ าเปนตองตรวจพิสูจนอักษรกับตน ฉบับ ที่ เปนฉบับ ที่ อยูในซอง
สีน้ําตาล เพราะรางคําพิพากษาที่เจาของสํานวนพิมพออกมาและรางคําพิพากษาที่สงมาทางอีเมลเปน
เอกสารอยางเดียวกัน หลายทานจะพิมพรางคําพิพากษาลงในกระดาษ A4 โดยที่ทานไมได จัดลงใน
แบบฟอรม ดังนั้น ตัวเนื้อความจะไมมีการแกไข ซึ่งจะแตกตางจากการสงรางไปยังหองคําพิพากษาแม
ทานจะใหไฟลคําพิพากษาแกเจาหนาไปก็ตาม แตจะตองมีการจัดลงในแบบฟอรมคําพิพากษา อาจทําให
ตัวอั กษรเคลื่อนผิดไปจากเดิม ดังนั้น การสง อีเ มลให แกผู ชว ยผู พิพ ากษาผูตรวจจึง ไมอาจเกิ ดความ
ผิดพลาดได เปนการลดเวลาและขั้นตอน โดยปกติใชเวลาตรวจรางคําพิพากษาใหตรงกับชุดตรวจก็ใช
เวลาพอสมควรโดยเฉพาะรางคําพิพากษาที่มีเนื้อหามากที่ตองตรวจทั้งหมด ทายที่สุดตองทําเครือ่ งหมาย
ในชุดตรวจวาตรวจแลวตรงกับรางคําพิพากษา สรุปคือ การตรวจรางคําพิพากษากับไฟลที่สงมานั้น
แคตรวจกับสํานวนอยางเดียว ไมไดตรวจกับรางคําพิพากษาจึงลดขั้นตอน ผูพิพากษาสามารถพิมพโดย
ไมไดจัดไวในแบบฟอรมคําพิพากษาและสงมายังผูชวยผูพิพากษาผูตรวจไดทันที เพราะการตรวจราง
คําพิ พากษาทางอิเล็กทรอนิกสจ ะไมใหความสําคั ญกับ รูปแบบมากนั ก เนื่องจากเมื่อ เจา หนา ที่พิมพ
คําพิพากษานํารางคําพิพากษาจัดเขาในแบบฟอรมคําพิพากษาขอความจะมีการเลื่อนบรรทัดเลื่อนหนา
รูปแบบสวนนี้จึงตองทําการตรวจหลังสั่งออกไปทีเดียว
เมื่ อ ผู ช ว ยผู พิ พ ากษาตรวจเสร็ จ ก็ ส ง ชุ ด ตรวจให ผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ ป ระจํ า กองผู ช ว ย
ผูพิพากษา (ผูชวยใหญ) โดยแจงรหัสผานใหทราบดวย แลวผูชวยผูพิพากษาแจงนิติกรแผนกเพื่อปอน
ขอมูลลงในระบบ CIS สวนนี้ยังปฏิบัติเหมือนเชนปกติ
เมื่ อ ผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ ป ระจํ า กองผู ช ว ยผู พิ พ ากษา (ผู ช ว ยใหญ ) ได รั บ แล ว ก็ ป ฏิ บั ติ
เชนเดียวกับผูชวยผูพิพากษา คือเปดระบบ CIS และดาวนโหลดชุดตรวจเพื่อทําการตรวจตอจากผูชวย
ผูพิพากษาและสงชุดตรวจนั้นใหแกรองประธานฯซึ่งดูแลแผนก พรอมสง CC คือ สงแนบกลับไปให
เจาของสํานวนและองคคณะพิจารณาดวยวารางฯไดถูกแกสวนใดบาง แลวแจงรหัสผานใหรองประธานฯ
ทราบ และผูพิพากษาศาลอุทธรณป ระจํากองผูชวยผูพิพากษา (ผูชวยใหญ) แจงใหนิติกรแผนกปอน
ขอมูลลงในระบบ CIS เหมือนเดิมเชนปกติ
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ขั้นตอนในสํานวนที่รองประธานฯตีออก
ซึง่ จะมี ๒ ประเภท คือ ประเภททีร่ องประธานฯ ตีออก และประเภทที่ประธานฯ ตีออก
- กรณีที่รองประธานฯ ตีออก
๑. เมื่ อ รองประธานฯ รั บ รา งคํ าพิ พ ากษาแล วตรวจทางระบบ CIS โดยดาวน โ หลดร า ง
คําพิพากษามาก็จะตรวจตามปกติ เมื่อตรวจเรียบรอยแลวก็สงใหแกผูชวยผูพิพากษา CC ผูพิพากษา
เจาของสํานวนและองคคณะ แลวแจงใหผูพิพากษาศาลอุทธรณประจํากองผูชวยผูพิพากษา (ผูชวยใหญ)
ไดรับทราบดวย หลังจากนั้นจะกลับมาเปนหนาที่ของผูชวยผูพิพากษา โดยรองประธานฯจะสงกลับมา
ทางระบบ CIS ผูชวยผูพิพากษาจะพิมพชุดตรวจนี้ออกมาโดยใชเครื่องพิมพสี (ปจจุบัน รองประธานฯ
จะเปนผูพิมพออกเอง) เหตุผลที่ใชเครื่องพิมพสีเนื่องจากวาการแกไขของทั้งสามขั้นตอนนั้นแตละทานที่
ตรวจโดยใชโปรแกรม Word เมนูรีวิวในคําสั่งติดตามการเปลี่ยนแปลงนั้นจะใชสใี นการแกไขแตกตางกัน
ซึ่งจะทําใหเห็นชัดเจนและงายตอการพิจารณาวาทานใดเปนผู แก ไข เมื่ อพิมพเอกสารสีออกมาแล ว
หลังจากนั้นกระบวนการก็จะเขาสูระบบเดิม เอกสารสีที่พิมพออกมาจะเทากับชุดตรวจที่ปฏิบัติอยูเชน
ทุกวันนี้ เหตุที่ยังมีความจําเปนที่จะตองพิมพออกมาก็เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
๒. หลังจากนั้นเจาหนาที่ก็จะนําสํานวนไปใหผูพิพากษาศาลอุทธรณประจํากองผูชวยผูพิพากษา
(ผูชวยใหญ) สั่งออก โดยจะลงนามสั่งออกตามปกติ และสงหองพิมพคําพิพากษา จุดนี้จะเปนหนาที่ของ
ผู ชว ยผูพิพ ากษาผูตรวจที่ ต อ งปฏิบั ติ อีก เล็ ก น อ ยคือ เมื่ อ ห อ งพิ ม พ คํ า พิ พ ากษาได รับ ซองที่ ป ระทั บ
ตัวอักษร “e” แลว หากเปนขั้นตอนเดิมจะมีไฟลเมื่อครั้งที่พิมพชุดตรวจ แตขณะนี้หองพิมพคําพิพากษา
จะไมมีขอ มูลใด ๆ เลย เมื่อเจาหนา ที่เห็นซองที่มีตัวอัก ษร “e” เจาหนาที่ ก็จะมาขอไฟลจากผูช วย
ผูพิพากษาผูชวยผูพิพากษาก็นําไฟลที่ไดรับจากรองประธานฯ เปดในโปรแกรม Word เลือกเมนูรีวิวและ
ในเมนูยอยดังกลาวเลือก accept change หรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงการแกไขทั้งหมด แลวจะได
คําพิพากษาที่สมบูรณแบบ จากนั้นจึงคัดลอกไฟลนั้นใหแกเจาหนาที่หองพิมพคําพิพากษา เจาหนาที่ก็
จะนําคําพิพากษานั้นเขาจัดในแบบฟอรมคําพิพากษาสงกลับมาใหตรวจหลังสั่งออกไดภายในเวลาไมถึง
๑ วัน เปนอันเสร็จขั้นตอน
- กรณีเปนสํานวนที่ประธานตีออก
สํานวนที่ประธานตีออกจะมีขั้นตอนเพิ่มมา ๑ ขั้นตอนคือ
๓.จากเดิมที่รองประธานฯ ตรวจแลวตีออกไดเลย จะเปนการตรวจแลวทําความเห็นวาคดีนี้มี
ความเห็นอยางไร เพราะเหตุใดถึงตองเสนอประธานตีออก จากนั้นจึงสงรางคําพิพากษานี้ใหแกประธาน
พรอมกับแจงรหัสผาน หลังจากนั้นก็เปนหนาที่ของประธานตรวจ เมื่อตรวจเสร็จแลวจะสงมาใหผูชวย
ผูพิพากษาเพื่อพิมพเปนแบบสีออกมา (ปจจุบันประธานจะสั่งพิมพออกเอง) จากนั้นประธานตีออกแทน
ทานรองประธาน ซึ่งปจจุบันนี้ประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษไดใชระบบอิเล็กทรอนิกสนแี้ ลว
ขอสังเกตจากผูเขารวมประชุม
- กรณีที่มีแผนต นรา งซึ่ งจะตองลงนามใหม คดีที่ มีก ารแกไขมาก เปลี่ ยนผล โดยปกติ ผูช วย
ผูพิพากษา และผูพิพากษาศาลอุทธรณประจํากองผูชวยผูพิพากษา (ผูชวยใหญ) แกไขในกระดาษ หากมี
การเปลี่ยนผล ปรึกษาทานเจาของสํานวนแลวทานตกลง ก็ตองนํามาใหทานลงนามในสวนคําพิพากษา
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หนาสุดทายวามีการเปลี่ยนผล ทั้งหมดนี้เราก็จะทําการแกไขในระบบ CIS แตเนื่องจากตองมีลายเซ็น
จึงจะพิมพเฉพาะหนานั้นใหลงนามและแนบเขาไปกับชุดรางวาทานลงนามรับรองแลว
- ระบบนี้มีการดําเนินการแลวหลายสิบเรื่อง ถือวามีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง แตยังคงมีจุดที่
ตองแกไข เชนกรณีของรหัสผานยังมีปญหาขัดของบางไฟลไมสามารถเปดไดเพราะลืมรหัสผาน แตก็มี
วิธีแกไขคือ ตั้งรหัสผานแลวปลดรหัสผานออกทันที คือหลังจากที่เจาของสํานวนสงใหผชู วยผูพิพากษา
และแจงรหัสผานใหผูชวยผูพิพากษา ใหทานปลดรหัสผานทิ้งไปจากไฟลนั้น มิเชนนั้นจะกลับมาเปดราง
คํ า พิ พ ากษานั้ น อี ก ไมไ ด เมื่ อ หลั ง จากที่ ผู ชว ยผู พิ พ ากษาผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ ป ระจํ า กองผู ช ว ย
ผูพิพากษา (ผูชวยใหญ) หรือรองประธานฯ ตรวจและสงกลับมาใหทาน ทานจะแจงรหัสผานกลับมาอีก
ครั้งหนึ่งซึ่งเปนรหั สใหมไมใชร หั สเดิ ม ผู ชว ยผู พิพ ากษาก็ ควรทํ าเชนเดี ยวกัน เมื่ อสงแลวก็ ควรปลด
รหัสผานออก แตถาไมตองการปลดรหัสผานก็ตองจดจํารหัสผานใหไดซึ่งอาจจะเขียนบันทึกไว
- รูปแบบในการพิมพคําพิพากษาของเจาของสํานวนแตละทานแตกตางกันได เชน บางทานก็
พิมพลงมาในแบบฟอรม บางทานไมไดพิมพลงแบบฟอรม โดยแบบฟอรมนั้นสามารถมอบไฟลใหทาน
เจาของสํานวนและใหทานพิมพรางคําพิพากษาลงไปในไฟลไดแลวแตความประสงคของแตละทาน
- ในขั้นตอนที่จะสงรางคําพิพากษาของเจาของสํานวนจะตองทราบวาผูชวยผูพิพากษาผูตรวจ
เป น ทา นใด ควรใหมี ก ารสง ไฟลร างคํ าพิ พากษาไปที่ส วนกลาง แลว ให เป น หน าที่ ข องผู บริ หารที่ จะ
ดําเนินการตอไป (ปจจุบันในดําเนินการตามขอสังเกตแลว)
- เรื่องการแกไขผลคําพิพากษา เมื่อมีการสงเขามาในอีเมลจะสงมาเฉพาะสวนที่มีการแกไข แต
ถาเปนระบบเดิมที่ใหกระดาษจะมีการแกไขทั้งรางคําพิพากษาและเจาของสํานวนก็จะลงนาม แตระบบ
นี้เจาของสํานวนจะตองทําการเรียบเรียงใหมเพื่อจะนํารางคําพิพากษาที่ผูชวยผูพิพากษาแกไขปรับเขา
ไปในรางคําพิพากษาแลวจึงสั่งพิมพออกมา ควรใหแกไขในรางคําพิพากษาไปเสียทีเดียว
- ในระบบเดิมจะมีชุดตรวจ แตในระบบนี้ไมจําตองมีชุดตรวจ แตเนื่องจากขณะนี้ยังไมสามารถ
ทํา ได เนื่อ งจากตอ งใหผูบ ริห ารตีอ อกจากชุ ดตรวจ จึ งฝากพิ จารณาความเป น ไปได เรื่ อ งลายมื อชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส หรือ E-signature หรือหากไมสามารถทําไดจะทําอยางไรที่จะดําเนินการใหเปนระบบ
การ approve กรณีนี้จะมีผลถึ งผูพิพากษาที่เปน องคคณะ เพราะวาผูพิพากษาองคคณะหากใชวิธี
approve หรือ E-signature ผูพิพากษาเจาของสํานวนก็จะไมตองพิมพ หากเจาของสํานวนสื่อสารกับ
องคคณะใหอานรางคําพิพากษาทางหนาจอคอมพิวเตอรแลวเมื่อตกลงก็ใหมีการ approve มาที่หนาจอ
คอมพิวเตอรไดในทันที ก็สามารถสงไดทันที ระบบนี้ก็จะใชกับผูบริหารดวยวา หากผูบริหารตีออกก็จะ
ใชการ approve หรือ E-signatureซึ่งในทางเทคนิคจะมีความยากงายเพียงใดหากจะดําเนินการเชนนี้
- หากใช E-signature ยังตองมีชุดตรวจที่จะตองเก็บไวเปนหลักฐานหรือไม เพราะเห็น วาไม
จําเปนตองมีชุดตรวจอีกตอไป
- ตามระบบที่ไดมีการออกแบบไวเมื่อเทียบกับที่อธิบายยังไมตรงกับที่ออกแบบไวเพราะมีการ
นํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปมาก ในรายละเอียดที่วาไมตรงกันอาจจะเปนขอมูลที่กลาวถึงก็คือ ระบบที่
มีการออกแบบไวไมมีการใชกระดาษโดยสิ้นเชิง จนกระทั่งสั่งออกแลวเสร็จสมบูรณจึงจะพิมพเพียงครั้ง
เดียวและลงนาม ตามพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ มี Digital Signature ซึ่งเขาใจตรงกันวา
Digital Signature คืออะไร ก็คือ Digital Name บางอยาง และทาน Accept Name บางอยาง โดยถือ
วานี่คือลายเซ็นของทาน อันที่จริงแลวไมมีการเซ็นชื่อแตเรียกวาลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส ก็คือการที่ทาน
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ยอมรับเอากระบวนการทางอิเล็กทรอนิกสบางอยางเปนลายมือชื่อของทาน เมื่อท านยอมรับสิ่งนั้น ก็
เท า กับ วานั่น คื อตน ฉบั บ นั่น คือลายมือชื่อ ซึ่ งห า มปฏิเสธความมี อยู ระบบถู กออกแบบให ไม ไ ด ใช
กระดาษแมแตแผนเดียว แตก็เขาใจไดวาเหตุใดถึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ เพราะวาเปนเรื่อง
ยากที่จะใหผูพิพากษายกเลิกไมใหมีการลงนาม นี่อาจจะเปนคําตอบวาระบบเทคโนโลยีสามารถรองรับ
ทุกอยาง เพียงแตบุคลากรสามารถมีความรูความเขาใจทันตอเทคโนโลยีหรือไม เพราะจะบอกวาสิ่งนี้คือ
ลายมื อ ชื่อ โดยที่ ไ มมีล ายมือ ชื่ อ เลยซึ่ ง เป น สิ่ งที่ ม องไม เ ห็ น จั บ ต อ งไม ไ ดก็ มี ค วามซั บ ซ อ นพอสมควร
ในเอกชนเองก็ยังมีการดําเนินการเชนนี้ไมมากนักตางประเทศก็มีเพียงบางแหงที่ ไดดําเนินการเชนนี้
จึงควรจะดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป แตระบบเทคโนโลยีสามารถทําไดและถูกออกแบบไวเปนที่
เรียบรอยแลว
- ขอสงสัยที่เกิดขึ้นอีกประการก็คือวาเหตุใดเมื่อตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จึงตองมีการสง
ไฟลใหผูพิพากษาเจาของสํานวนทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนมือ เห็นวาป ญหาก็คือในระบบนี้มี
ประโยชนก็จริงเพราะสามารถทราบความเคลื่อนไหว แตปญหาคือเจาของสํานวนจะไดอานหรือไม ผูชว ย
ผูพิพากษาผูตรวจแก ผูพิพากษาศาลอุทธรณประจํากองผูชวยผูพิพากษา (ผูชวยใหญ) อาจใหคงไวตาม
รางทําใหไมเปนที่ยุติ เมื่อไมเปนที่ยุติเจาของรางคําพิพากษาตองคอยติดตามรางของตนเองหรือไม
ขอสรุปบางประการ
- คําตอบหรือเหตุผลของการสงไฟลเปนแนวความคิดที่จะพัฒนาไปในอนาคต การสงไฟลนั้นเกิด
จากความคิดวาอนาคตในภายภาคหนา อาจจะเปนไปไดวาเมือ่ ผูชวยผูพิพากษาสงไฟลใหเจาของสํานวน
แลวเจาของสํานวนมีหนาที่ตองเปดดู เมื่อเปดดูแลวอาจจะกําหนดเปนระยะเวลาวาถาทานไมโตแยงถือ
วาทานยอมรับในสวนของการแกไขนี้ นี่คือสิ่งที่ตั้งความประสงคไว แตก็ยอมรับวา ณ ขณะนี้ ถึงแม
แผนกคดีทรัพยสินทางปญญาฯจะดําเนินการไปแลวหลายเรื่องผูชวยผูพิพากษา (ผูชวยเล็ก) ก็ยังไมได
ดําเนินการถึงขนาดนั้น คือแมสงไฟล แตในขณะเดียวกันก็ไปหาเจาของสํานวน ไมถึงขนาดที่วาเจาของ
สํ า นวนตอ งตรวจสอบดว ยตนเอง แต ก็ เ ป น ข อ คิ ด เห็ น ที่ ข อนํา กลั บ ไปพิ จ ารณาในส ว นนี้ ว า จะต อ ง
ดําเนินการอยางไรจึงจะดีที่สุด แตสวนที่มีการสงไฟลกันตลอดนั้นเห็นวาเมื่อถึงวันหนึ่งเมือ่ เปนวัฒนธรรม
ที่มีความเคยชินมากขึ้นกวานี้ ทุกคนมีความเขาใจมาก รูสึกวามีความสะดวกสบายมากขึ้น ก็อาจจะ
พั ฒ นาไปเป นเชน นั้น เช น ผู ชวยผูพิ พากษาก็ ไ มจํ า ตองไปพบเจ า ของสํา นวน แตจ ะสื่ อ สารกั น ทาง
อิเล็กทรอนิกสแทน ณ ปจจุบันนี้ที่ดําเนินการผูชวยผูพิพากษายังไปพบเจาของสํานวนอยูเสมอ ถึงแมจะ
สงรางคําพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกสก็ตาม อันเปนวัฒนธรรมองคกรเดิม ยังคงมีการรักษาวัฒนธรรมใน
สวนนี้อยู ซึ่งตอไปเราจะยังคงรักษาสิ่งเหลานี้ไวหรือวาจะสื่อสารกันทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเปนสิ่งที่
ทุกคนตองรวมนําพาสิ่งเหลานั้นไปดวยกัน หรือหากทานผูชวยผูพิพากษายังคงไปพบเจาของสํานวนอยูก็
อาจจะใหมีการสงไฟลในขั้นตอนสุดทายเพียงครั้งเดียวก็อาจเปนได
สรุป
การทํ า งานของศาลอุ ท ธรณ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษต อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ศาลยุ ติ ธ รรมมี ก าร
เปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งแลว แตการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานอาจยังเกิดขึ้นนอย ครั้งนี้เปนครั้งสําคัญ
อีกครั้งหนึ่ง ทุกขั้นตอนและทุกการนําเสนอนั้นคงไดทําใหเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําใหเชื่อมั่น
ไดวาจะทําใหการยกรางคําพิพากษา การตรวจรางคําพิพากษา คําสั่ง และคําวินิจฉัยทั้งหมดจะดีขึ้น
กวาเดิม และขอสําคัญสิ่งที่ดกี วาเดิมนั้นไมยากไปกวาเดิม จะทําใหผูพิพากษาทํางานไดงายขึ้นและมีการ
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ทดลองอยางเห็นผลจริงไดจากแผนก ๒ แผนกที่ทํามาแลวคือแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาฯ และแผนก
คดีภาษีอากร ซึ่งพิสูจนใหเห็นไดวา สามารถลดขั้นตอนการทํางาน ลดการกระทบกระทั่ง และลดการ
ใชกระดาษซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญ ซึ่งคิดวาไมวันใดวันหนึ่งศาลยุติธรรมก็ตองไปถึงจุดนั้น สิ่งนี้เริ่มตน
จากที่ นี่ อาจยั ง มี ข อ บกพร อ งข อ ขั ด ข อ งของระบบ ของวิ ธี ก าร ซึ่ ง ทุ ก อย า งต อ งมี ก ารพั ฒ นา
เพราะฉะนั้นขอ คิ ดความเห็น จากทุกทานที่ได เสนอในวัน นี้ ผูบริหารและผู ที่เกี่ ยวข องกับ การจั ดทํ า
โครงการจะนํามาปรับปรุงแกไข และหลังจากนี้จะทําออกมาเปนขั้นตอนงานที่ชัดเจน ซึ่งหากมีความ
จําเปนตองแกไขระเบียบบางสวนของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษก็จะรีบดําเนิน การทําอยางเรงดวน
จากนั้นจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ที่จะเกี่ยวของกับการเก็บผลงานของทาน
แตละขั้นตอน เพราะฉะนั้นระบบนี้ภายในครึ่งปแรกของป ๒๕๖๑ นาจะสมบูรณทั้งในสวนของตุลาการ
และธุรการ ซึ่ง อาจจะทําให ผูพิพากษาตองเปลี่ยนแปลงวิธี การทํา งานบ าง แต เห็ นไดว าผู พิพากษา
หลายๆทานใหความสนใจและกระตือรือรนที่จะทํา ทานยังพรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีทํางานใหมีความ
ทันสมัย ไมไดเปนบทบังคับแตทานสามารถเลือกวิธีการทํางานที่ทานคิดวานาจะเปนประโยชนตอ ตัวทาน
เองตอศาลตามที่ทานเห็นควร ซึ่งวิธีที่นําเสนอในวันนี้เปนวิธีหนึ่งที่เห็นวานาจะเปนประโยชนในภาพรวม
และจะเปนประโยชนยิ่งยิ่งขึ้นไปหากสามารถจะนําไปนําเสนอปรับปรุงประยุกตไปใชใหเหมาะสมกับ
แตละศาล ยังมีความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษอีก ดังคําที่วาไมมีสิ่งใหม ๆ
สิ่งใดเกิดขึ้นโดยไมผานการเปลี่ยนแปลง
  

