กลยุทธความสาเร็จในการฟ้องคดีแพ่ง
กรณีเรียกคืนเงินตามโครงการรถยนต์คันแรก
๑. ศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ข้อเท็จจริง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีประสบการณ์ทาให้เกิดความกลัวที่จะต้อง
ไปเป็นพยานเบิกความในศาล จากสาเหตุไม่ทราบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล อาทิ กระบวนการ
สืบพยาน ทั้งที่เป็นทราข้อเท็จจริงทั้งหมด จึงปล่อยเป็นหน้าที่ของ
นิติกรที่มีความรู้ข้อกฎหมาย แต่นิติกรไม่ทราบรายละเอียดของ
ข้อเท็จจริงทั้งหมด อาจทาให้เกิดผลเสียกับคดีได้
- สานวนเอกสาร หลักฐานประกอบ ตรวจสอบดูถูกต้องครบถ้วน
สามารถสรุปข้อมูลให้พนักงานอัยการผู้ฟ้องคดีเข้าใจมูลเหตุแห่งการ
ฟ้องคดี
- เจ้าหน้าที่ผู้จัดทาข้อมูล และผู้เกี่ยวข้อง จัดทาเอกสาร หลักฐาน
ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกาหนดหรือไม่
ข้อกฎหมาย ศึกษามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการรถยนต์คันแรก มีหลักเกณฑ์
เงื่อนไขอย่างไรบ้าง การตั้งเรื่องฟ้องคดีต้องใช้กฎหมายใด ประเด็นตั้งฟ้องมีกฎหมายมาตราอะไร
ได้บ้าง มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร ต้องศึกษาให้รอบครอบเพราะเกี่ยวเนื่องกับอายุความ และความรับ
ผิดทางละเมิด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ม.๑๑๓๖ เรียกทรัพย์คืน ไม่มีอายุความกาหนดไว้ จึงมีอายุความสิบปี
ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐
- ม.๒๖๙ ลาภมิควรได้ อายุความหนึ่งปี
รวมทั้งต้องศึกษากระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง ตั้งแต่ยื่นคาฟ้อง นัดชี้สองสถาน
สืบพยาน ซักพยาน ถามค้าน ถามติง หน้าที่ในการนาพยานเข้าสืบ
๒. จุดประสงค์

- เพื่อต้องการให้ทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
กระบวนการพิจารณาของศาล เผยให้เห็นเทคนิคที่คู่ความใช้ในการ
ต่อสู้คดีตั้งแต่การตั้งข้อกล่าวหา การสืบพยาน และกระบวนการ
พิจารณาของศาล
- สร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ในการต่อสู้คดีในชั้นศาล เมื่อได้มีการ
เตรียมตัวและพยาน หลักฐานครบถ้วน เพราะไม่มีใครทราบ
ข้อเท็จจริงทั้งหมดเท่ากับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่หน้างาน

-๒๓. วางแผนการปฏิบัติ ปิดช่องที่อาจทาให้แพ้คดีทางเทคนิคที่จาเลยอาจยกเรื่องอายุความขึ้น
ต่อสู้ เพื่อให้ศาลยกฟ้อง
- ให้นิติกรผู้รับผิดชอบสานวนประสานพนักงานอัยการ ยื่นฟ้องใน
ประเด็นเรียกทรัพย์คืน ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๓๖
๔. Team work ประชุมนิติกรภายในส่วนกฎหมายเพื่อร่วมกันวางแผนในการต่อสู้คดี เนื่องจาก
เป็นการต่อสู้คดีแพ่งครั้งแรกในการฟ้องเรียกเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
- จัดนิติกรรับผิดชอบสานวนศึกษารายละเอียด สานวน เอกสาร
หลักฐานประกอบ
- จัดนิติกรผู้มีความชานาญและมีประสบการณ์ในการต่อสู้คดีไปศาล
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
- Brainstorming ระดมความคิดเห็นจากนิติกรในส่วนกฎหมาย
ทั้งหมด ช่วยกันพิจารณาถึงประเด็นที่จาเลยจะยกขึ้นต่อสู้ โดยใช้
หลัก SWOT Analysis
๕. Skills and Experience เปิดโอกาสให้นิติกรที่ไม่เคยเข้าไปนั่งฟังคาพิพากษาหรือไม่เคย
ต่อสู้คดีในศาลได้ไปเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์
๖. ปฏิภาณไหวพริบ นิติกรผู้รับผิดชอบสานวนมีการเตรียมความพร้อมโดยนาสาเนาสานวนและ
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปในวันขึ้นศาลด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายของพื้นที่
และเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องได้ลาออกไปบรรจุเป็นข้าราชการที่หน่วยงานอื่น เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมี
การสับเปลี่ยนโยกย้ายตาแหน่งจึงไม่มีผู้ทราบรายละเอียดอย่างชัดเจน ทาให้นิติกรผู้รับผิดชอบ
สานวนร่วมกับนิติกรผู้มีประสบการณ์ใช้ปฏิภาณไหวพริบร่วมกันช่วยแก้สถานการณ์ เมื่อเกิด
เพลี้ยงพล้าถูกทนายซักค้านเพื่อทาลายน้าหนักพยาน
๗. สรุปผลสาเร็จ - ศาลตัดสินตามฟ้อง จาเลยยอมไกล่เกลี่ย ประนีประนอม
๘. เผยแพร่ ใน Web Site สานักงานสรรพสามิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการต่อสู้คดีในศาล

กลยุทธความสาเร็จในการฟ้องคดีแพ่ง
กรณีเรียกคืนเงินตามโครงการรถยนต์คันแรก
คานา
ความเป็นมาของการจัดทาผลงาน การต่อสู้คดีในชั้นศาลโดยเฉพาะคดีแพ่ง ต้องใช้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อเท็จจริงในคดีอย่างละเอียด โดยเฉพาะการต่อสู้คดีโครงการ
รถยนต์คันแรกตามนโยบายของรัฐบาลที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับงานในหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่ส่วน
ใหญ่จะเป็นการต่อสู้คดีในฐานะรัฐที่มีอานาจเหนือเอกชน การต่อสู้คดีโครงการรถยนต์คันแรก
เป็นการต่อสู้คดีทางแพ่งในฐานะเท่าเทียมกันกับเอกชน ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ช ย์ กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ ต้ อ งยอมรั บ ว่ า แม้ ว่ า
ข้ า ราชการกรมสรรพสามิ ต ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในสาขานิ ติ ศ าสตร์ และนิ ติ ก รของส านั ก งาน
สรรพสามิตภาคส่วนใหญ่ไม่มีความชานาญ เพราะการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันเน้นการจับกุมปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ใช้
กฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่เป็นกฎหมายพิเศษประกอบกับกฎหมายอาญา และ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส่วนการประเมินภาษีถ้ามีการโต้แย้งก็สามารถอุทธรณ์ และ
ฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลาง การต่อสู้ คดีจะเป็นไปในแบบรัฐ กับเอกชนโดยรัฐ มีอานาจเหนือ
ประชาชน ส่วนการฟ้องคดีเพื่อติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรกเป็นการต่อสู้คดีทาง
แพ่ง เป็นการต่อสู้คดีในฐานะเท่าเทียมกัน ต้องใช้กฎหมายแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตไม่ค่อยมีความชานาญ
สาเหตุที่นาเสนอผลงาน เพื่อให้ทราบขบวนการพิจารณา ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ที่คู่ความใช้ในการต่อสู้คดี สาหรับเป็นแนวทางศึกษาแก่
เจ้ าหน้ าที่ผู้ ป ฏิบั ติงานฝ่ ายกฎหมายของพื้ นที่ รวมทั้ง นิติ กรที่ทาหน้าที่ในส่ ว นกฎหมายของ
สานักงานสรรพสามิตภาคได้อาศัยเรียนรู้จากเหตุการณ์ในเรื่องนี้ สร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในการที่จะไปเป็นพยานในชั้นศาล คนฉลาดย่อมเรียนรู้จากประสบการณ์ และความ
ผิดพลาดของคนอื่น เพื่อนามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานของตนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่สามารถ
หาได้จากตาราเรียนเล่มใด
หลักการและเหตุผล
หลักการ
SWOT Analysis สามารถแบ่งออกเป็น 4 ข้อได้ดังนี้
- Strengths คือ จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของเรา
- Weaknesses คือ จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบของเรา
- Opportunities คือ โอกาสที่จะสามารถดาเนินการได้

-๒- Threats คือ ความเสี่ยง, ภัยคุกคาม, ข้อจากัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการ
ดาเนินการขององค์กร
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 อนุมัติหลักการและแนวทางการคืน
เงินแก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกตามมาตรการรถยนต์คันแรกและมาตรการช่วยเหลื อผู้ ประสบภัย
รถยนต์ น้ าท่ ว ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ กั น ยายน ๒๕๕๔ ถึ ง ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๕๕ ให้ ยื่ น เอกสาร
หลักฐานทั้งหมด ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
มติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ผ่ อนผั นให้ ผู้ ขอใช้สิ ทธิ์ฯ ยื่น
เอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้สิทธิ์ฯ กรณีที่ไม่สามารถรับรถและจดทะเบียนได้ทัน ภายใน
กาหนดเวลาวันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ๔๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอานาจและหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับการติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรกและการ
ดาเนิ น คดีที่เกี่ย วกับ โครงการรถยนต์คันแรก สั่ ง ณ วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๓.๑ ให้
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคมีอานาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ในการดาเนินคดีแพ่ ง และคดีล้มละลายเกี่ยวกับการติดตามเรียกเงินคืนตามโครงการรถยนต์
คันแรก
คาสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ๕๓๘/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอานาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับการติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรกและการ
ดาเนินคดีที่เกี่ยวกับโครงการรถยนต์คันแรก (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๙๓/๙ สิทธิเรียกร้องใด ๆ ถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความ
มาตรา ๑๙๓/๑๐ สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชาระ
หนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้
มาตรา ๑๙๓/๓๐ อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติ
ไว้โดยเฉพาะ ให้มีกาหนดสิบปี
มาตรา ๔๑๒ ถ้าทรัพย์สินซึ่งได้รับไว้เป็นลาภมิควรได้นั้นเป็นเงินจานวนหนึ่ง ท่านว่า
ต้องคืนเต็มจานวนนั้น เว้นแต่เมื่อบุคคลได้รับไว้โดยสุจริต จึงต้องคืนลาภมิควรได้เพียงส่วนที่ยังมี
อยู่ในขณะเมื่อเรียกคืน
มาตรา ๔๑๙ ในเรื่องลาภมิควรได้นั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกาหนดปีหนึ่งนับ
แต่เวลาที่ฝ่ายผู้เสียหายรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่เวลาที่สิทธินั้นได้มีขึ้น

-๓มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่ งกฎหมาย เจ้าของทรั พ ย์สิ นมี สิ ท ธิใช้ ส อยและ
จาหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่ง
ทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๑ (๗) “กระบวนพิจารณา” หมายความว่า การกระทาใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายนี้อันเกี่ยวด้วยคดีซึ่งได้กระทาไปโดยคู่ความในคดีนั้นหรือโดยศาล หรือตาม
คาสั่งของศาลไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่ความฝ่ายใดทาต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ
ศาลทาต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่าย และรวมถึงการส่งคาคู่ความและเอกสารอื่น ๆ ตาม
ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้
(๑๐) “วันสืบพยาน” หมายความว่า วันที่ศาลเริ่มต้นทาการสืบพยาน
มาตรา ๑๘๒ เมื่อได้ยื่นคาฟ้อง คาให้การ และคาให้การแก้ฟ้องแย้งถ้าหากมี แล้วให้
ศาลทาการชี้สองสถานโดยแจ้งกาหนดวันชี้สองสถานให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้า
วัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) จาเลยคนใดคนหนึ่งขาดนัดยื่นคาให้การ
(๒) คาให้การของจาเลยเป็นการยอมรับโดยชัดแจ้งตามคาฟ้องโจทก์ทั้งสิ้น
(๓) คาให้การของจาเลยเป็นคาให้การปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้น โดยไม่มีเหตุ
แห่งการปฏิเสธ ซึ่งศาลเห็นว่าไม่จาเป็นต้องมีการชี้สองสถาน
(๔) ศาลเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดีให้เสร็จไปทั้งเรื่องโดยไม่ต้องสืบพยาน
(๕) คดีมโนสาเร่ตามมาตรา ๑๘๙ หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยากตามมาตรา ๑๙๖
(๖) คดีที่ศาลเห็นว่ามีประเด็นข้อพิพาทไม่ยุ่งยากหรือไม่จาเป็นที่จะต้องชี้สองสถาน
ในกรณีที่ไม่ต้องมีการชี้สองสถาน ให้ศาลมีคาสั่งงดการชี้สอง
มาตรา ๑๘๓ ในวันชี้สองสถาน ให้คู่ความมาศาล และให้ศาลตรวจคาคู่ความและคา
แถลงของคู่ความ แล้วนาข้ออ้าง ข้อเถียง ที่ปรากฏในคาคู่ความและคาแถลงของคู่ความเทียบกัน
ดู และสอบถามคู่ความทุกฝ่ายถึงข้ออ้าง ข้อเถียง และพยานหลักฐานที่จะยื่นต่อศาลว่าฝ่ายใด
ยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้าง ข้อเถียงนั้นอย่างไร ข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับกันก็เป็นอันยุติไป
ตามนั้น ส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คาคู่ความฝ่ายอื่นไม่รับ
และเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข้อพิพาทตามคาคู่ความให้ศาลกาหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาท
และกาหนดให้คู่ความฝ่ายใดนาพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้
ในการสอบถามคู่ความตามวรรคหนึ่ง คู่ความแต่ละฝ่ายต้องตอบคาถามที่ศาลถาม
เองหรือถามตามคาขอของคู่ความฝ่ายอื่น เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายอื่นยกขึ้นเป็นข้ออ้าง
ข้อเถีย ง และพยานหลั กฐานต่าง ๆ ที่คู่ความจะยื่นต่อศาล ถ้าคู่ความฝ่ ายใดไม่ตอบค าถาม
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด หรือปฏิเสธข้อเท็จจริงใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่ายอมรับ

-๔ข้อเท็จจริงนั้นแล้ว เว้นแต่คู่ความฝ่ายนั้นไม่อยู่ในวิสัยที่จะตอบหรือแสดงเหตุผลแห่งการปฏิเสธ
ได้ในขณะนั้น
คู่ความมีสิทธิคัดค้านว่าประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นาสืบที่ศาลกาหนดไว้นั้น ไม่
ถูกต้อง โดยแถลงด้วยวาจาต่อศาลในขณะนั้นหรือยื่นคาร้องต่อศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาล
สั่งกาหนดประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นาสืบ ให้ศาลชี้ขาดคาคัดค้านนั้นก่อนวันสืบพยาน คาชี้
ขาดคาคัดค้านดังกล่าวให้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒๖
ชี้ส องสถาน เมื่อโจทก์ฟ้องแล้ ว จาเลยปฏิเสธ ศาลจะนัดชี้ส องสถาน เพื่อให้ การ
พิจารณาพิพากษาคดีเป็น ไปด้วยความสะดวก โดยศาลจะกาหนดประเด็นข้อพิพาท กาหนด
หน้าที่นาสืบ กาหนดให้คู่ความฝ่ายใดนาสืบก่อนหลัง กาหนดวันสืบพยาน คดีทจี่ ะต้องมีการ
ชี้สองสถาน คือ คดีที่คู่ว่าจะต้องมาศาลครบทุกฝ่าย และคดีไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ และ
คู่ความประสงค์จะสืบพยานกันต่อไป ศาลจึงต้องนัดชี้สองสถาน เพื่อสอบถามคู่ความเพื่อการ
กาหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่ในการนาสืบ ว่าจะรับกันประเด็นไหนได้บ้าง ประเด็นไหนรับ
กันแล้วก็ไม่ต้องสืบ ประเด็นไหนที่ไม่รับกันก็เป็นประเด็นข้อพิพาท ซึ่งต้องสืบพยานกันต่อไป จะ
สืบกันกี่ปาก จะใช้เวลาเท่าไหร่ กี่นัด กี่วัน ซึ่งอาจจะกระทาในวันนัดที่คู่ความมาพร้อมกัน (นัด
พร้อม) หรือกาหนดวันนัดชี้ฯ ต่างหากก็ได้ ถ้าเป็นคดีใหญ่ ซับซ้อนมีปัญหามาก ศาลจะกาหนด
วันนัดชี้ฯ ต่างหาก เพื่อให้คู่ความไปเตรียมและศึกษาประเด็นของตนเองว่า จะรับได้ในประเด็น
ใด จะสืบใครบ้าง เอกสารพร้อมหรือไม่ จะขอหมายเรียกอะไรบ้าง และจะใช้เวลาสืบกี่นัด เมื่อทา
เสร็จแล้ว ศาลก็จะไปให้ลงวันนัดที่ศูนย์นัดความ (นัดต่อเนื่อง)
สืบพยาน เป็นการสอบปากคาพยานเพื่อให้เบิกความเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดี
การถามพยาน
ลาดับการถามพยาน หลังจากสาบานตน
๑. การซักถาม
๒. การถามค้าน คือ การถามพยานของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่รูปคดี
ของผู้ถาม จุดประสงค์ในการถามพยานโดยหลักแล้วมี 3 อย่าง คือ
- ถามค้านให้คาเบิกความของพยานของฝ่ายตรงข้ามไม่น่าเชื่อ เป็นการถาม
ในลักษณะให้เห็นว่าพยานเบิกความเท็จหรือไม่เห็นเหตุการณ์จริง
- ถามค้านให้คาเบิกความพยานของฝ่ ายตรงข้ามมีน้าหนักพยานอ่ อนลง
เป็นการถามเพื่อกระจายข้อเท็จจริงให้เห็นว่าคาเบิกความของพยานฝ่ายตรงข้ามไม่มีน้าหนัก
ไม่ได้มีประโยชน์แก่รูปคดี
- ถามค้านพยานให้เบิกความเสริมประเด็นของตน หรือเรียกว่าถามค้านให้
พยานเบิกความเจือสมกับข้อต่อสู้ของฝ่ายตน คือการถามค้านให้พยานฝ่ายตรงข้ามรับข้อเท็จจริง
บางอย่าง ซึ่งจะนามาเสริมให้ข้อต่อสู้ของเราน่าเชื่อถือมากขึ้น

-๕๓. การถามติง คือการถามพยานให้อธิบายความถึงข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความตอบ
คาถามค้านไปให้ชัดเจนขึ้นหรือมูลเหตุที่เบิกความตอบคาถามค้านไปเช่นนั้น โดยมีวัตถุประสงค์
ให้คาพยานกลับมามีน้าหนักเช่นเดิมหลังจากถูกถามค้านไปแล้ว”
พยานหลักฐาน หมายถึง สิ่งใด ๆ ก็ตามที่มีคุณสมบัติสามารถที่จะชี้บ่งหรือส่อแสดง
ให้เห็นถึงความเป็นจริงหรือความไม่เป็นจริง ในปัญหาที่พิพาทกันในทางอรรถคดีได้ ไม่ว่าจะอยู่
ในสภาพของพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานผู้เชี่ยวชาญก็ตาม
มาตรา ๘๔/๑ คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคาคู่ความของตน ให้
คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น แต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อ
สันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด
คู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อ
สันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว
เหตุผล
กระบวนพิจารณาคดีในศาล จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก จึงต้องมีการกาหนด
วิธีปฏิบัติตามวันนัดพิจารณาคดีแต่ละนัดว่าจะต้องทาอะไรบ้าง เพื่อความสุดวก รวดเร็ว ให้เป็น
ไปด้วยความยุติธรรม
ขั้นตอนการดาเนินคดีแพ่ง
๑. ยื่นคาฟ้อง คาให้การ คาร้อง คู่ความที่เป็นโจทก์ต้องยื่นคาร้องหรือคาฟ้องเพื่อ
เริ่มต้นคดี ประกอบด้วยรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือกฎหมายที่กล่าวในฟ้องมีพยานหลักฐานให้
ศาลเชื่อได้ โจทก์เรี ย กร้ อ งอะไรจากจาเลย พร้อมส าเนาเพื่ อ ศาลส่ งให้ จ าเลยทราบเพื่ อ ยื่ น
คาให้การตามกาหนด
๒. นัดพร้อม เป็นการนัดพิจารณาครั้งแรกเพื่อให้คู่ความได้มีโอกาสตกลงกันก่อน
เพื่อลดข้อพิพาทขึ้นสู่ศาล
เมื่อคู่ความทั้งสองฝ่ายมาศาลและต้องการที่จะให้มีการตกลงเจรจา ไกล่เกลี่ยกัน
ก่อน ศาลจะสอบถามคู่ความทั่งสองฝ่ายว่าต้องการที่จะตกลงกันก่อนหรือไม่ มีพยานกี่ ปาก แนว
ทางการสืบพยาน
๓. นัดไกล่เกลี่ย เมื่อคู่ความมาศาลในวันนัดครั้งแรกและประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ย ศาล
จะส่งสานวนไปศูนย์ไกล่เกลี่ยและให้หคู่ความไปตกลงกันที่ห้องไกล่เกลี่ย
เมื่อคู่ความตกลงกันได้ก็จะมีการถอนฟ้องหรือทาสัญญาประนีประนอม ยอมความ
ศาลจะตรวจดูสัญญาประนีประนอมว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ขัดต่อกฎหมายศาลจะถาม
จาเลยว่าอ่านและเข้าใจในสัญญาดีแล้วหรือไม่ แล้วศาลพิพาทษาตามยอม แต่หากตกลงกันไม่ได้
สานวนคดีก็จะถูกส่งกลับมาที่ห้องพิจารณาเพื่อดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

-๖๔. นัดชี้สองสถาน คือการกาหนดประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีและหน้าที่นาสืบ คู่ความ
ไม่สามาถตกลงกันได้ ศาลจะถามคู่ความประเด็นที่ยอมรับกันก็ไม่ต้องสืบ ประเด็นที่โต้แย้งจะ
กาหนดเป็นข้อพิพาทและกาหนดหน้าที่นาสืบพยาน จานวนพยานที่นาเข้าสืบ แล้วกาหนดวันนัด
สืบพยาน
๕. นัดสืบพยาน คู่ความนาพยานของตนเข้าสืบตามกระบวนการ ซักถามโดยฝ่ายที่
อ้างพยานเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาของฝ่ายตน ถามติงโดยฝ่ายตรงข้ามเพื่อทาลายน้าหนัก หรือ
ความน่าเชื่อถือของพยาน หรือเพื่อให้เบิกความเสริมประเด็นของตน หรือเรียกว่าถามค้านให้
พยานเบิกความเจือสมกับข้อต่อสู้ของฝ่ายตน ต่อจากนั้นฝ่ายที่อ้างพยานจะถามติงเพื่อให้ พยาน
อธิบายความถึงข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความตอบคาถามค้านไปให้ชัดเจนขึ้นหรือมูลเหตุที่เบิก
ความตอบคาถามค้านไปเช่นนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้คาพยานกลับมามีน้าหนักเช่นเดิมหลังจาก
ถูกถามค้านไปแล้ว หลักจากนั้นศาลจะรวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และคาเบิกความ เพื่อ
พิจารณาพิพากษาคดีต่อไป
๖. นัดฟังคาพิพากษา ศาลจะอ่านคาพิพากษาให้คู่ความฟัง ศาลจะวินิจฉัย พยาน
หลักฐานทั้งปวงในคดี ถ้าศาลเห็นว่าพยานหลักฐานฝ่ายไหนมีเหตุผลน่าเชื่อกว่าก็ตัดสินให้ฝ่าย
นั้นชนะ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินการ
ต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข เทคนิคต่าง ๆ ให้เป็น
แนวทางแก่ผู้ที่จะต้องเข้าต่อสู้คดีในชั้นศาลในไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ รวมทั้งสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียดกล้าจะเป็นพยาน
บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 อนุมัติหลักการและแนวทางการคืน
เงินภาษีสรรพสามิตแก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกตามมาตรการรถยนต์คันแรกและมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบภัยรถยนต์น้ าท่ว ม ตั้ งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดย
ก าหนดเงื่ อ นไขต้ อ งเป็ น รถยนต์ ที่ ผ ลิ ต ในประเทศ ไม่ ร วมรถที่ น าชิ้ น ส่ ว นเก่ า ใช้ แ ล้ ว จาก
ต่ า งประเทศ (รถจดประกอบ) ราคาขายปลี ก ไม่ เ กิ น หนึ่ง ล้ านบาท เป็ น รถยนต์ นั่ ง มีค วามจุ
กระบอกสูบไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือรถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) หรือ
รถยนต์กระบะ (pick up) โดยผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ต้องครอบครองรถยนต์ไม่
น้อยกว่า 5 ปี โดยผู้ขอ ใช้สิทธิ์ฯ จะต้องยื่นคาขอใช้สิทธิ์ฯ ที่กรมสรรพสามิต สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ หรือสานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้
สิทธิ์ฯ ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) สาเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ

-๗(4) สาเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์
(5) สาเนาคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์
(6) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์
(7) สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ
ภายในวัน ที่ ๓๑ ธัน วาคม ๒๕๕๕ กรณีที่ผู้ ขอใช้สิ ทธิ์ฯ ได้ซื้อรถยนต์คันแรกตั้งแต่วันที่ 16
กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แต่ไม่ได้รับมอบรถยนต์หรือจดทะเบียนกับ
กรมการขนส่งทางบกได้ทันภายในกาหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถยื่น
เอกสารหลั ก ฐานประกอบการขอใช้ สิ ท ธิ์ ฯ ได้ ค รบถ้ ว น คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 30
กรกฎาคม 2555 ผ่อนผันให้ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้สิทธิ์ฯ ภายใน
กาหนดเวลาวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้แก่
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ
4. ใบจองรถยนต์
และให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้สิทธิ์ฯ เพิ่มเติม ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาภายในกาหนดเวลา 90 วัน นับจากวันถัดจากวันรับมอบรถยนต์
จาเลยในคดีนี้ได้ยื่นคาขอใช้สิทธิ์ ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลาภู เมื่อ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามใบรับคาขอใช้สิทธิ์ฯ สาหรับรถยนต์
คันแรกตามนโยบายรัฐบาล เลขที่ C-041100-2555-002883 ประกอบด้วย
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ
4. ใบจองรถยนต์ เลขที่ BK85-23212100124 ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
๕. สาเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ
6) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์คันแรก
ส่วนสาเนาคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอใช้สิทธิ์ได้บันทึกไว้ในใบ
รับคาขอว่ารับวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยทาเครื่องหมายวงกลมลงรายมือชื่อล้อมข้อความ
๒๙-๑-๕๖ ในทางปฏิบัติต้องไม่ทาเครื่องหมาย √ ในช่องสาเนาคู่มือการจดทะเบียน แล้ว ออกใบ
รับเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการทาเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด ที่สาเนาคู่มือจดทะเบียนปรากฏข้อความบนหัวกระดาษ Jing Mitsu Udon Fax No:
042 126034 และ 17 Jan ๒๐๑๓ ๑:43 PM รายละเอียดในสาเนาคู่มือฯ ระบุว่ามีการจด
ทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
หลักฐานการรับมอบรถยนต์จากบริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จากัด สาขาอุดรธานี
ระบุว่ามีการรับมอบรถยนต์ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๑๐ น. เจ้าหน้าที่บันทึก

-๘ในระบบรถยนต์ คั น แรก ว่ า รั บ มอบรถยนต์ เ มื่ อ วั น ที่ ๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ เป็ น ความ
ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจนับจานวนวันจากในระบบบันทึกรับมอบรถยนต์ โดย
มิได้ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบคาขอใช้สิทธิ์ เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ทางราชการกาหนดไว้ พบว่าในระบบบันทึกวันรับมอบรถยนต์เป็นวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
และวันส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ รวมเป็น ๖๓ วันนับแต่วันรับ
มอบ จึงเข้าใจว่าอยู่ในเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ผ่อน
ผันให้ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ การขอใช้สิทธิ์ฯ กรณีที่ไม่สามารถรับรถและจด
ทะเบียนได้ทัน ภายในกาหนดเวลาวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จึงส่งข้อมูลให้กรมสรรพสามิต แจ้ง
กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีจาเลย จานวน ๗๒,๘๖๕ บาท ตามรอบการจ่ายเงินคืนที่ FC
0024/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
ต่อมาส านั กงานสรรพสามิ ตพื้น ที่ห นองบัว ล าภู ได้ตรวจสอบพบว่า วันที่รั บ มอบ
รถยนต์กับวันที่ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเกิน ๙๐ วัน โดยมิได้ตรวจสอบวันที่จดทะเบียนด้วย
ทาให้การแจ้งว่าไม่มีสิทธิ์เพียงประเด็นเดียว จากข้อเท็จจริงจะต้องผิดเงื่อนไขทั้ง ๒ ประเด็น
คือ ประเด็นแรกรับรถและจดทะเบียนภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และประเด็นที่สองไม่ยื่น
เอกสาร หลักฐานเพิ่มเติ มภายใน ๙๐ วัน นับแต่วัน รั บมอบรถยนต์ จึงได้มีห นังสื อที่ กค
๐๖๐๗.๑๐/๘๔๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาคาขอใช้สิทธิ์ฯ ให้จาเลย
คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิแก่สานักงานสรรพสามิ ตพื้นที่หนองบัวลาภู ภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เนื่องจากยื่นเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมเกิน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับมอบ
รถยนต์ จาเลยเพิกเฉยจึงได้มีหนังสือเตือน ที่ กค ๐๖๐๗.๑๐/๑๒๒๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ให้คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันที่ครบกาหนด
ตามหนังสือแจ้งจนกว่าจะชาระครบถ้วน
จ าเลยอุทธรณ์ ผ ลการพิจารณาคาขอใช้สิ ทธิ์ฯ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต่อ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบังลาภู ว่า “ไม่ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเกิน ๙๐ วัน เนื่องจากใน
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ได้ยื่นหนังสือยืนยันข้อเท็จจริงจากบริษัท มิตซูเจียงอุดร จากัดลงวันที่
๑๘ มกราคม ที่ยื่นยืนยันว่าจาเลยได้ซื้อรถยนต์ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ จริง ซึ่งการยืนยันอยู่
ในช่วงเวลา ๙๐ วัน หากเอกสารไม่ครบถ้วนทางสานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวไม่สามารถ
อนุมัติเงินให้จาเลยได้”
ส านั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ ห นองบั ง ล าภู ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ขอหารื อ ถึ ง ส านั ก งาน
สรรพสามิตภาคที่ ๔ ตามหนังสือเลขที่ กค ๐๖๐๗.๑๐/๙๗๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อ
ขอทราบการขอใช้สิทธิ์ของจาเลยที่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเกิน ๙๐ วัน และพบว่าการบันทึกข้อมูลใน
ช่องวันที่รับมอบรถยนต์มีข้อผิดพลาดไม่ทราบว่าเกิดจากเหตุใด อาจเกิดจากระบบรถยนต์คัน
แรกในช่วงแรกยังไม่เสถียร ทาให้วันที่รับรถยนต์เป็นวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไม่ตรงกับ
เอกสารใบรับมอบรถยนต์ที่เป็นวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ การขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวเป็นไปตาม

-๙เงื่อนไขที่กาหนดหรือไม่ และมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร ซึ่งสานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ ได้มี
หนังสือ ที่ กค ๐๖๐๗/๑๓๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตอบข้อหารือผู้ขอใช้สิทธิ์ได้รับมอบ
รถยนต์วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ และจดทะเบียนเมื่อ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงไม่เข้าเงื่อนไขยื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายใน ๙๐ วัน ผู้ขอใช้สิทธิ์จึงต้องคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ์ โดยสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คืนเงินภายใน ๑๕ วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง และแจ้งให้
ทราบว่าหนังสือแจ้งให้คืนเงินนั้นถือเป็นคาสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ “คาสั่งทางปกครอง” หมายความว่า
“การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลใน
อันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของ
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ” จึงต้องมี
รายละเอียดตามพระราชบัญญัติวิปกครอง ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสาคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ ตามมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และต้องแจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ด้วย
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลาภูได้มีหนังสือเตือนให้จาเลยคืนเงินที่ได้รับไป
พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ ๑๕ ต่อปีจนกว่าจะครบถ้วนแล้ว จาเลยเพิกเฉยจึงได้ตั้งเรื่องฟ้องคดี
ไปยังสานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ ศาลนัดพิจารณา ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ ทราบว่าจาเลยประสงค์ต่อสู้คดี ผู้ขอรับการประเมิน
ในฐานะผู้อานวยการส่วนกฎหมาย จึงต้องวางแผนในการต่อสู้คดีโดยวิเคราะห์ว่าจาเลยจะมีข้อ
ต่อสู้ในประเด็นใด โดยใช้หลัก SWOT Analysis สามารถแบ่งออกเป็น 4 ข้อได้ดังนี้
Strengths คือ จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของเรา ที่มีพยานเอกสาร หลักฐาน และมี
นิติกรที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
Weaknesses คื อ จุ ด อ่ อ นหรื อ ข้ อ เสี ย เปรี ย บของเรา พยานบุ ค คลที่ ท ราบ
รายละเอียดข้อเท็จจริงไม่มี
Opportunities คื อ โอกาสที่ จ ะสามารถด าเนิ น การได้ เลื อ กตั้ ง ข้ อ กล่ า วหาโดย
ประเมินโอกาสที่จะชนะคดี
Threats คื อ ความเสี่ ย ง, ภั ย คุ ก คาม, ข้ อ จ ากั ด หรื อ อุ ป สรรคต่ า ง ๆ ที่ มี ต่ อ การ
ดาเนินการขององค์กร ทนายอาจต่อสู้ในประเด็นอายุความ หรือลาภมิควรได้ ซึ่งจะส่งผลให้ศาล
ยกฟ้อง หรือชนะคดีแต่ไม่ได้รับเงินคืนในฐานลาภมิควรได้
จึ ง ใช้ ก ลยุ ท ธเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มขึ้ น ศาลโดยได้ ใ ห้ นิ ติ ก รผู้ รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่
หนองบัวลาภูตรวจสอบสานวน และเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อส่งฟ้องคดีต่อศาล นิติกรผู้
ตรวจสอบแจ้งว่าเอกสาร หลักฐานเจ้าหน้าที่ผู้รับแบบไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ไม่ได้ใช้
เอกสารจากระบบในการรับเอกสารเพิ่มเติม เพียงแต่ทาเครื่องหมาย √ ในช่องสาเนาสมุดคู่มือจด

-๑๐ทะเบียนและเขียนวงกลมล้อมวันที่ ๒๙ - ๐๑ – ๒๕๕๖ แล้วลงชื่อกากับไว้ สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้
รับคาขอใช้สิทธิ์ได้ลาออกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในหน่วยงานอื่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบย้าย
ไปตาแหน่งอื่น เจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไม่ทราบรายละเอียด ไม่กล้าเป็นพยานเบิกความ
ในชั้นศาล ผู้ขอรับการประเมินจึงต้องเป็นพยานเบิกความแทน
ให้นิติกรผู้ประสานคดีประสานกับพนักงานอัยการฟ้องในประเด็นเรียกทรั พย์คืน
ตามมาตรา ๑๓๓๖ อายุความสิบปี โดยไม่ฟ้องในประเด็นลาภมิควรได้
เตรียม Team work ผู้ขอรับการประเมินเห็นว่าเป็นคดีแรกที่มีการต่อสู้คดี และอยู่
ห่างจากสานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ เพียง ๕๐ กิโลเมตร จึงได้ให้นิติกรในส่วนที่ยังไม่เคยได้ขึ้น
ศาลได้มีโ อกาสไปรั บ รู้ เพื่อสร้ างประสบการณ์ รวมทั้งได้ให้ นิติกรผู้ ที่มีความช านาญเคยเป็น
ทนายความมาก่อนไปด้วยเพื่อให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือ
นัดพร้อม เมื่อถึงวันนัดพร้อม คู่ความทั้งสองฝ่ายมาศาล ผู้ขอรับการประเมินได้ พบ
พนักงานอัยการเจ้าของสานวน อัยการได้ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้เบิกความในฐานะตัวแทน
โจทก์ ศาลได้ถามคู่ความว่าสามารถไกล่ เกลี่ย ตกลงกันได้ห รือไม่ ฝ่ ายจาเลยไม่ยอมรับและ
ต้องการต่อสู้คดีโดยมีทนายความมาด้วย
ศาลสอบถามผู้ขอรับการประเมินฝ่ายโจทก์ เข้าแถลงต่อหน้ าบัลลังก์ว่า “จาเลยยื่น
ค าขอใช้ สิ ท ธิ์ ต ามโครงการรถยนต์ คั น แรก เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ ธั น วาคม ๒๕๕๕ ณ ส านั ก งาน
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลาภู โดยยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคาขอใช้สิทธิ์ ประกอบด้วย ใบ
จอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ สาเนาสมุด
บัญชีธนาคาร หนังสือยินยอมสละสิทธิการโอนภายใน ๕ ปี ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๔ ผู้รับรถยนต์และจดทะเบียนภายในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ต้องยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
ให้ครบถ้วนภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จาเลยรับมอบรถยนต์วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ และจด
ทะเบียนเมื่อ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงไม่เข้าเงื่อนไขยื่นใบจองและเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับมอบรถยนต์ แต่เนื่องจากขณะนั้นจาเลยยังไม่ได้รับ สาเนาสมุดคู่มือจดทะเบียน
เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอจึงให้ จาเลยนามายื่นภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับมอบรถยนต์ ต่อมา
จาเลยได้นาสาเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนมายื่นในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ รวมเวลานับแต่วันที่
ได้รับมอบรถยนต์ถึงวันยื่นเอกสารเพิ่มเติมเป็นเวลา ๙๔ วัน ซึ่งเกิน ๙๐ วันตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 จึงเป็นการผิดเงื่อนไขทั้งสองกรณี ส่วนการบันทึกข้อมูลในช่อง
รับมอบรถยนต์เป็นวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้นเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นการบันทึกข้อมูลที่
ผิดพลาด ตามหลักฐานจาเลยได้รับมอบรถยนต์ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงต้องคืนเงินที่
ได้รับไปภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากไม่คืนภายในกาหนดต้องเสียดอกเบี้ย
ร้อยละ ๑๕ ต่อปีจนกว่าจะชาระครบถ้วน”
ฝ่ายจาเลยให้การว่า “ยื่นเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมได้ทันภายใน ๙๐ วัน โดยอ้าง
Fax ของบริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จากัด วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ว่าได้ซื้อรถยนต์จริงใน

-๑๑วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ และFax สาเนาคู่มือจดทะเบียน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ และจาเลย
ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคาสั่งให้คืนเงิน แต่ศาลปกครองไม่รับคาฟ้อง แจ้งว่าเป็น
อานาจในการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม”
ชี้สองสถาน เมื่อคู่ความไม่สามารถไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ ศาลกาหนดประเด็นข้อ
พิพาทแห่งคดีและหน้าที่นาสืบ “จาเลยส่งเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับมอบรถยนต์หรือไม่” เป็นประเด็นพิพาท ศาลสอบถามคู่ความจะสืบพยานกี่ปาก ฝ่ายโจทก์
อ้างพยานเพียงปากเดียวโดยให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นพยาน ฝ่ายจาเลยอ้างพยาน ๒ ปากทั้งตัว
จาเลยและบริษัทผู้ขายรถยนต์ ศาลจึงนัดสืบพยานอีก ๑ เดือน
นัดสืบพยานและพิจารณา ผู้ขอรับการประเมินได้ให้ Team work ในส่วนกฎหมาย
ทั้งนิติกรผู้รับผิดชอบสานวนและนิติกรที่มีความชานาญในการต่อสู้คดีในศาลไปด้วย เพื่อสามารถ
ช่วยเหลือกันเพราะผู้ขอรับการประเมินยังไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้คดีในศาล เมื่อไปถึงศาล
ก่อนเวลาเข้าพบพนักงานอัยการเพื่อขอคาแนะนาในการต่อสู้คดี พนักงานอัยการยังไม่เคยทาคดี
เกี่ย วกับ เรี ย กคืน เงิน รถยนต์คันแรกและไม่ทราบว่า จาเลยจะต่อสู้ ในประเด็นใด เมื่อถึงเวลา
สื บ พยานโจทก์ ทนายทราบว่ า ผู้ ข อรั บการประเมิ นที่ เ ข้ ามาเป็น พยานไม่ ไ ด้ ป ฏิบัติ ง านอยู่ ที่
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลาภู ย่อมไม่ทราบรายละเอียดของข้อเท็จจริงทั้งหมด จึงถาม
ค้านด้วยกลยุทธให้พยานเบิกความเสริมประเด็นของตน หรือเรียกว่าถามค้านให้พยานเบิกความ
เจือสมกับข้อต่อสู้ของฝ่ายตน คือ การถามค้านให้พยานฝ่ายตรงข้ามรับข้อเท็จจริงบางอย่าง ซึ่ ง
จะน ามาเสริ ม ให้ ข้ อ ต่ อ สู้ ข องเราน่ า เชื่ อ ถื อ มากขึ้ น โดยเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการตั้ ง ค าถามเกี่ ย วกั บ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ว่ า “มี ผู้ ข อใช้ สิ ท ธิ์ ทั้ ง ประเทศเท่ า ไร ผู้ ข อใช้ สิ ท ธิ์ ที่ ส านั ก งานสรรพสามิ ต พื้ นที่
หนองบัวลาภูมีเท่าไร” เพื่อนาพยานเข้าสู่ประเด็นที่ทนายความต่อสู้ ผู้ขอรับการประเมินไม่ทราบ
ข้อมูลจึงหลงตอบไปว่า “มีมาก” ทนายความผู้มากด้วยประสบการณ์จึง ใช้คาถามนาต่อไปว่า
“จาเลยมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็นประจาใช่ไหม” ผู้ขอรับการประเมินตอบไปว่า “ใช่” คาถาม
ต่อไปเป็นคาถามที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ โดยใช้คาถามว่า “มี
ผู้ ใช้สิ ทธิ์จ านวนมาก เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล อาจทาการตรวจสอบแล้ วบันทึก
ผิดพลาดได้ใช่หรือไม่ ” เพื่อให้พยานตอบว่า “ใช่” แล้วทนายก็นา Fax สาเนาจดทะเบียนของ
บริษัทเจียงอุดรออกมาให้ผู้ขอรับการประเมินดูแล้วถามว่า “สาเนาคู่มือจดทะเบียนพยานได้เห็น
อยู่ในสานวนหรือไม่ และหมายเลข Fax ที่ปรากฏบนหัวกระดาษเป็นของสานักงานสรรพสามิต
ใช่ไหม” ซึ่งผู้ขอรับการประเมินไม่ทราบข้อเท็จจริงจึงตอบไปว่า “ใช่” โดยที่หัวกระดาษระบุวัน
เวลาที่ส่ง Fax เป็น ๑๗ Jan ๒๐๑๓ เวลา ๑.๔๓ PM ซึ่งก็หมายความว่าส่ง Fax ให้สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลาภูในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๔๓ น. แสดงว่าเอกสาร
ดังกล่าวสานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลาภูได้รับไว้แล้วตั้งแต่วันเวลาดังกล่าว ซึ่งอยู่ภายใน
๙๐ วัน แสดงว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลว่าได้รับเอกสาร หลักฐาน
แล้ว เหตุการณ์ในช่วงนั้นผู้ขอรับการประเมินรู้สึกตัวว่าคดีนี้น่าจะแพ้ แต่แล้วสถานการณ์ได้

-๑๒เปลี่ยนไปโดย Team work จากกลยุทธที่เตรียมไป นิติกรเจ้าของสานวนและนิติกรผู้มีความ
ชานาญในการสู้คดีในศาล ได้ส่งข้อมูลให้พนักงานอัยการถามติงพยาน
ถามติงพยาน พนักงานอัยการฝ่ายที่นาพยานเข้าสืบ ถามผู้ขอรับการประเมินใน
ฐานะพยานอีกครั้ง เพื่อดึงน้าหนักและความน่าเชื่อถือของพยานตัว เองกลั บคืนมา พนักงาน
อัยการถามว่า “ท่านปฏิบัติงานอยู่ที่ใด จังหวัดใด แล้วเท่าไปรู้รายละเอียดในเรื่องนี้ได้อย่างไร” ผู้
ขอรับการประเมินตอบว่า “ทางานอยู่ที่สานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ จังหวัดอุดรธานี ไม่ได้
ปฏิบัติงานอยู่ที่หนองบัวลาภู” พนักงานอัยการถามว่า “เบอร์ Fax ๐๔๒ ๑๒๖๐๓๔ พยานทราบ
อย่างไรว่าเป็นเบอร์ของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลาภู ” ซึ่งผู้ขอรับการประเมินจึงตอบ
ว่า “ไม่ทราบ” เป็นเทคนิคถามหักล้างคาให้การที่พยานหลงประเด็นแล้วตอบคาถามค้านไป ทา
ให้ประเด็นที่ถามค้านของทนายความจึงตกไป หลังจากนั้นก็สืบพยานฝ่ายจาเลย ซึ่งจาเลยก็เป็น
พยานเพียงปากเดียว เมื่อสืบพยานเสร็จ ศาลจึงสรุป ประเด็นให้คู่ความฟังว่า “จาเลยผิดเงื่อนไข
ทั้งสองเงื่อนไขที่หนึ่ง คือ จาเลยรับรถยนต์และจดทะเบียนภายในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ไม่ยื่นเอกสาร
หลักฐาน ทั้งหมดภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เงื่อนไขที่สอง จาเลยไม่ยื่นเอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่รับรถ แต่จาเลยอ้างว่ายื่นทัน ศาลจึงให้จาเลยพิสูจน์โดยหา
หลักฐานที่เป็นทางนิติวิทยาศาสตร์ ว่า Fax สาเนาคู่มือจดทะเบียนได้ส่งถึงสานักงานสรรพสามิต
พื้นที่หนองบัวลาภู ภายในวันที่กาหนดใน Fax จริง ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ศาลจะยกฟ้อง” โดยให้
นามาในวันนัดฟังคาพิพากษา ตามป.วิแพ่ง มาตรา 84/1 “คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริง
เพื่อสนับสนุนคาคู่ความของตนให้คู่ความ ฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น.......”
นัดฟังคาพิพากษา ศาลจะอ่านคาพิพากษาให้คู่ความฟัง โดยศาลจะวินิจฉัยพยาน
หลักฐานทั้งปวงในคดี เมื่อถึงวันนัดพิจารณา (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ผู้ขอรับการประเมินพร้อม
ด้วยนิติกรผู้รับผิดชอบสานวนและนิติกรผู้มีความชานาญในการต่อสู้คดีไปศาล ได้รับแจ้งจาก
พนักงานอัยการว่าจาเลยมาขอไกล่เกลี่ยโดยขอผ่อนชาระ และคราวนี้ทนายไม่มาแต่มีเพื่อนของ
จาเลยมาแทน โดยมาขอให้ลดจานวนดอกเบี้ยที่จาต้องผ่อนคืนให้ โดยอ้างว่า “ขณะที่มาติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าตนไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน แต่เมื่อมีเงินเข้ามาในบัญชีจึงเข้าใจโดยสุจริตว่ามี
สิทธิ์ได้รับ” เท่ากับว่าจะเปิดประเด็นต่อสู้ในกรณีลาภมิควรได้ แต่ศาลท่านเมตตาสรุปให้จาเลย
ฟังว่า “จาเลยผิดทั้งสองเงื่อนไข คือ ไม่ยื่นเอกสาร หลักฐานให้ครบถ้วนกรณีที่รับรถยนต์และจด
ทะเบียนภายในปี พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ผ่อนปรนให้นาเอกสาร หลักฐานมายื่นเพิ่มเติม
ภายใน ๙๐ วัน จาเลยก็ส่งเกินกาหนดอี ก เงินที่ได้รับไปเป็นเงินภาษี จาเลยจึงต้องคืนพร้อม
ดอกเบี้ยที่ทางราชการกาหนด โดยไม่สามารถลดได้ เพราะทางราชการก็ต้องทาตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบแก้ไขให้ถูกต้อง
ได้” จาเลยจึงยอมรับในคาพิพากษาและทาสัญญาประนี ประนอมยอมความและผ่อนชาระตาม
คาพิพากษา

-๑๓สรุปความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
๑. ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอใช้สิทธิ์ ที่จัดทาเอกสารไม่เป็นไปตาม
ระบบ ส่งผลให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้ามารับงานต่อกรณีที่ผู้จัดทาเอกสาร
ดังกล่าวได้ลาออกไปเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการยังหน่วยงานอื่น โดยเจ้าหน้าที่รับคาขอฯ ได้ทา
เพียงเครื่องหมายวงกลมลงรายมือชื่อล้อมข้อความ ๒๙-๑-๕๖ หลักเกณฑ์ที่กาหนดในระบบที่
ถูกต้องไม่ทาเครื่องหมาย √ ในช่องสาเนาคู่มือการจดทะเบียนทาให้ทราบว่ายังไม่ส่งเอกสาร
ดังกล่าว แล้วออกใบรับเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากโครงการนี้ฯ
เป็นเรื่องใหม่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชานาญ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการ
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับผู้มาขอใช้สิทธิ์จานวนมาก จึงต้องให้ลูกจ้างชั่วคราวมาช่วยทาให้
การปฏิบัติงานขาดความละเอียดรอบครอบ
๒. ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสิทธิ์ ทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐานไม่
ละเอียดรอบครอบ โดยทาการตรวจสอบเพียงวันที่รับมอบรถยนต์กับ วันที่ส่งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมว่าเกิน ๙๐ วัน หรื อไม่เท่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดให้ ตรวจสอบกับ
เอกสาร หลักฐาน ที่ผู้ขอใช้สิทธิ์ได้ยื่นไว้ ถ้าตรวจสาเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนจะพบว่าจดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรีวันที่
13 กั น ยายน 2554 คื อ ต้ อ งส่ ง ค าขอใช้ สิ ท ธิ์ พ ร้ อ มเอกสาร หลั ก ฐานทั้ ง หมดภายใน ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๕ ส่งผลให้จาเลยหลงสู่ประเด็นยื่นเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมเกิน ๙๐ วัน ประเด็น
เดีย ว ถ้าแจ้ งให้ จ าเลยทราบว่าผิ ดทั้งสองเงื่อนไขจาเลยอาจไม่ต่อสู้ ทาให้ ต้องเสี ยเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
๓. ความผิดพลาดในการออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ของสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลาภู
หนังสือที่ กค ๐๖๐๗.๑๐/๘๔๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณา
คาขอใช้สิทธิ์ฯ แจ้งให้ผู้ขอใช้สิทธิ์ทราบแต่เพียงว่ายื่นเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมเกิน ๙๐ วันเพียง
อย่างเดียว โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าผู้ขอใช้สิทธิ์ผิดเงื่อนไขในกรณีรับรถยนต์และจดทะเบียน
ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ต้องยื่นคาขอใช้สิทธิ์พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดภายใน ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๕ ไม่มีสิทธิ์ใช้ใบจองและยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๙๐ วันนับแต่วันรับรถยนต์แต่อย่างใด
ส่งผลให้จาเลยต่อสู้แต่เพียงประเด็นยื่นเอกสาร หลักฐานเกิน ๙๐ วันนับแต่วันรับรถยนต์ประเด็น
เดียวเท่านั้น
๔. ความผิดพลาดของสานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ ในการตอบข้อหารือ
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ ตอบข้อหารือ ตามหนังสือที่ กค ๐๖๐๗/๑๓๕๕ ลง
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยอ้างตามหนังสือ ที่ กค ๐๖๑๙/ล ๑๑๓๒ ซึ่งเป็นการขยายเวลา
การส่งมอบรถยนต์และยื่นเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่ไม่สามารถรับรถยนต์และจดทะเบียนได้ทัน
ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า เป็นกรณียื่นเอกสารเพิ่มเติม
เกิน ๙๐ วัน แม้ว่าจะแจ้งให้ทราบว่าผู้ขอใช้สิทธิ์ได้รับรถยนต์และจดทะเบียนในปี พ.ศ.๒๕๕๕

-๑๔ต้องยื่นเอกสารหลักฐานทั้งหมดภายในวันที่ ๓๑ ก็ตาม หากอ้างมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๔ จะทาให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่เข้าใจชัดเจนในกรณีที่ผู้ขอใช้
สิทธิ์รับรถยนต์และจดทะเบียนในปีพ.ศ.๒๕๕๕ ต้องยื่นคาขอใช้สิทธิ์ พร้อมเอกสาร หลักฐาน
ทั้งหมดภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไม่มีสิทธิ์ยื่นใบจองและยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๙๐ วัน
แต่อย่างใด
๕.ข้อผิดพลาดของพยานเบิกความ ความไม่ละเอียดรอบครอบในการตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน ทาให้ไม่รู้รายละเอียดในข้อเท็จจริง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับคาขอใช้สิทธิ์
ในรายนี้ไม่ได้มาเบิกความเนื่องจากได้ลาออกไปบรรจุเป็นข้าราชการหน่วยงานอื่น และเจ้าหน้าที่
ปฏิบั ติห น้ าที่เกี่ ย วข้องในตรวจสอบเอกสาร หลั กฐานย้ายไปปฏิบัติงานในตาแหน่งอื่น ส่ ว น
เจ้าหน้าที่ผู้มารับงานต่อไม่ทราบข้อเท็จจริง ผู้ขอรับการประเมินจึงต้องเข้าเบิกความในฐานะ
ผู้แทนโจทก์ เมื่อทยานถามค้าน ไม่ควรตอบอะไรที่พยานไม่ทราบข้อเท็จจริงเพราะอาจทาให้
เกิดผลเสียต่อรูปคดี หากวันนั้นผู้ขอรับการประเมินได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบครอบ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอใช้สิทธิ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดเข้าเบิกความน่าจะทราบว่า Fax
ของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลาภูชารุดใช้การไม่ได้มานานแล้ว และ Fax สาเนาคู่มือ
จดทะเบียนมาปรากฏในสานวนได้อย่างไร เมื่อใด ซึ่งเมื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐานปรากฏว่า
เบอร์ Fax เป็นของบริษัท มิตซูเจียงอุดร จากัด ที่ส่งมาแต่ส่งไปที่ใดไม่ปรากฎ
แนวความคิด
หากจาเลยต่อสู้ในประเด็นลาภมิควรได้ ผลจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ
นาสู่ความรับผิดทางละเมิด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจาต้องรับเคราะห์กรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้นเอกสาร หลักฐานของทางราชการควรทาตามระเบียบ รอบครอบ หากเกิดกรณีที่ผู้มีหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติงานผู้ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงต้องย้ายไป หรือไม่อาจมาให้ข้อมูลได้ ผู้มา
ปฏิบัติงานต่อจะไม่เคลือบแคลงสงสัยหรือ เข้าใจผิด อาจเกิดผลเสียโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ต้อง
ปฏิบัติงานในส่วนที่ต้องมีการดาเนินคดีควรตระหนักเพื่อไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ในคดีนี้ถือเป็นโชคดีที่จาเลยต่อสู้ประเด็นที่ส่งเอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมทันภายใน
กาหนดเวลา ๙๐ วันนับแต่วันที่รับมอบรถยนต์เพียงประเด็นเดียวเท่านั้น
ข้อเสนอ
๑. การจัดทาเอกสารเพื่อประกอบหลักฐานเกี่ยวกับงานทางราชการต้องกาชับให้
เจ้าหน้าทีท่ าให้ถูกต้อง ตามระเบียบ เนื่องจากหากเกิดการโต้แย้ง และจาเป็นต้องนาขึ้นสู่ศาล
เพื่อฟ้องคดีต้องใช้เอกสารของส่วนราชการเป็นหลักฐาน
๒. การขอปรึกษา หารือ จะต้องแจ้งข้อมูลโดยละเอียดเพราะผู้ตอบข้อหารือไม่ทราบ
รายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมด พร้อมทั้งส่งเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อ งกับเรื่องที่ต้องการหารือ
เพื่อให้ตรวจสอบและตอบข้อหารือได้ตรงประเด็น คาตอบที่ได้อาจไม่

-๑๕๓. บุคคลที่ผู้เป็นพยานในชั้นศาลต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวกับประเด็นพิพาท รู้เห็นเหตุการณ์
โดยละเอียด กับเรื่องที่เป็นเหตุให้เกิดโต้แย้ง หากไม่สามารถแจ้งบุคคลดังกล่าวได้มาเบิกความได้
อาจต้องร้องขอให้ศาลหมายเรียกพยานซึ่งไม่สามารถนามาเบิกความต่อศาลได้มาเบิกความเป็น
พยานประกอบการพิจ ารณาคดี ข องศาล แต่ถ้าไม่มีบุค คลดัง กล่ าวจาเป็ นต้ องมี การสื บ สวน
สอบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ให้ชัดเจนก่อนที่จะนาเรื่องขึ้นสู่ศาล
๔. บุคคลที่เข้าเป็นพยานเบิกความในศาลหาก ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจเรื่องอะไรไม่ควร
ตอบด้วยการเดา ถ้าไม่รู้ก็ตอบว่าไม่ทราบหรือไม่ได้ทาเรื่องนั้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ใช้เป็นบทเรียนแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ต้องนาคดีขึ้นสู่ ศาล
รวมทั้งได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพ่ง เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายอื่นของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลดความกังวล เกรงกลัว ไม่กล้าขึ้นศาล
ในฐานะพยาน เพราะพยานผู้รู้เห็น และทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียดคือผู้ปฏิบัติงานนั้น นิติกร
ของสานักงานสรรพสามิตภาคเป็น ผู้ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแต่ไม่ทราบข้อเท็จจริง เท่ ากับ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่หน้างาน
- เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต สามารถใช้เป็นกรณีศึกษา ในการ
ต่อสู้คดีในชั้นศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
ตัวชี้วัดความสาเร็จ สามารถได้รับเงินคืนจากจาเลยตามทุนทรัพย์ที่ฟ้อง จานวน
๘๐,๘๘๐.๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินต้น ๗๒,๘๖๕ บาท โดยปัจจุบัน
จาเลยได้ทาการผ่อนชาระเงินคืนตามคาพิพากษาคดีแพ่ง คดีดาที่ พ ๑๘๐/๒๕๖๑ คดีแดงที่
พ ๙๕๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

