
พระราชบัญญัติ 
ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

                   
  

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗) 
อนุวัตน์จาตุรนต์ 
อาทิตย์ทิพอาภา 

เจ้าพระยายมราช 

ตราไว้ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรที่จะยกเลิกบรรดากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งต่าง 

ๆ ที่ใช้อยู่ ณ บัดนี้ และให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแทน 

  
จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

ผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗” 

  
มาตรา ๒[๑]  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามที่ได้ตราไว้ต่อท้าย 

พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ เป็นต้นไป 

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ให้ใช้ในศาลทั่วไปตลอดราชอาณาจักร ยกเว้นแต่ในศาล
พิเศษที่มีข้อบังคับส าหรับศาลนั้น และถ้ามีกฎหมายให้ใช้ธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายทางศาสนาในศาล
ใด ให้ศาลนั้นยกธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายนั้น ๆ มาใช้แทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ เว้นแต่
คู่ความจะได้ตกลงกันให้ใช้ประมวลกฎหมายนี้ 
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บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ ให้ใช้บังคับแก่คดีความทั้งปวงซึ่งค้างช าระอยู่ในศาลเมื่อวัน
ใช้ประมวลกฎหมายนี้ หรือที่ได้ยื่นต่อศาลภายหลังวันนั้น ไม่ว่ามูลคดีจะได้เกิดข้ึนก่อนหรือหลังวันใช้นั้น 

  
มาตรา ๔  ตั้งแต่วันใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนี้สืบไป ให้ยกเลิกบรรดา

กฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายนี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ 

  
มาตรา ๕[๒]  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอ านาจออกกฎกระทรวง ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในเรื่องต่อไปนี้ 
(๑) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องเจ้าพนักงานบังคับคดี รวมทั้งการก าหนดค่าธรรมเนียม 

นอกจากท่ีระบุไว้ในตาราง ๕ ท้ายประมวลกฎหมายนี้ ตลอดจนการชดใช้ค่าใช้จ่ายให้บุคคลเหล่านั้น 

(๒) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องการยึดและอายัด และการจ าหน่ายทรัพย์สินเป็นตัวเงิน
โดยวิธีขายทอดตลาดหรือโดยวิธีอ่ืน และในเรื่องวิธีการบังคับคดีทางอ่ืน ๆ ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะพึงปฏิบัติ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา ๖[๓]  ให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมี

อ านาจออกข้อบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในเรื่องต่อไปนี้ 
(๑) การแต่งตั้ง การระบุตัว และการสาบานของล่าม ผู้แปล และผู้เชี่ยวชาญการก าหนด

จ านวนค่าป่วยการ และการชดใช้ค่าใช้จ่ายให้บุคคลเหล่านั้น 

(๑/๑)[๔] การก าหนดจ านวนค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พัก ของพยานที่ศาล
เรียกมา 

(๒) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องเจ้าพนักงานศาล รวมทั้งการก าหนดค่าธรรมเนียม
นอกจากท่ีระบุไว้ในตาราง ๕ ท้ายประมวลกฎหมายนี้ ตลอดจนการชดใช้ค่าใช้จ่ายให้บุคคลเหล่านั้น 

(๓) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องการเก็บรักษาและการท าลายสารบบความ สารบบค า
พิพากษา สมุดค าพิพากษา และสารบบอ่ืน ๆ ของศาล ตลอดจนส านวนความทั้งหลาย 

(๔) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องการยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล เพ่ือยื่น
ต่อศาลหรือเพ่ือส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง และในเรื่องการขอร้องด้วยวาจาเพื่อให้ศาลพิจารณาและ
ชี้ขาดตัดสินคดีมโนสาเร่ 

(๕) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องที่คู่ความฝ่ายหนึ่งจะส่งต้นฉบับเอกสารไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง 

ข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
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นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

สารบาญ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

                   
  

                                                                                                  มาตรา 

ภาค ๑ บททั่วไป 

ลักษณะ ๑ บทวิเคราะห์ศัพท์                                                                        ๑ 

ลักษณะ ๒ ศาล 

หมวด ๑ เขตอ านาจศาล                                                          ๒-๑๐ 

หมวด ๒ การคัดค้านผู้พิพากษา                                                ๑๑-๑๔ 

หมวด ๓ อ านาจและหน้าที่ของศาล                                            ๑๕-๓๔ 

หมวด ๔ การนั่งพิจารณา                                                       ๓๕-๔๕ 

หมวด ๕ รายงานและส านวนความ                                             ๔๖-๕๔ 

ลักษณะ ๓ คู่ความ                                                                             ๕๕-๖๖ 

ลักษณะ ๔ การยื่นและส่งค าคู่ความและเอกสาร                                       ๖๗-๘๓ อัฏฐ 

ลักษณะ ๕ พยานหลักฐาน 

หมวด ๑ หลักท่ัวไป                                                            ๘๔-๑๐๕ 

หมวด ๒ ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน               ๑๐๖-๑๒๑ 

หมวด ๓ การน าพยานเอกสารมาสืบ                                   ๑๒๒-๑๒๗ ทว ิ

หมวด ๔ การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล                     ๑๒๘-๑๓๐ 

ลักษณะ ๖ ค าพิพากษาและค าสั่ง 

หมวด ๑ หลักท่ัวไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี                              ๑๓๑-๑๓๙ 

หมวด ๒ ข้อความและผลแห่งค าพิพากษาและค าสั่ง                       ๑๔๐-๑๔๘ 

หมวด ๓ ค่าฤชาธรรมเนียม 

ส่วนที่ ๑ การก าหนดและการช าระค่าฤชาธรรมเนียม 

และการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล                            ๑๔๙-๑๖๐ 

ส่วนที่ ๒ ความรับผิดชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม                  ๑๖๑-๑๖๙/๓ 

  
ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 



ลักษณะ ๑ วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น                                               ๑๗๐-๑๘๘ 

ลักษณะ ๒ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น 

หมวด ๑ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่                                           ๑๘๙-๑๙๖ 

หมวด ๒ การพิจารณาโดยขาดนัด 

ส่วนที่ ๑ การขาดนัดยื่นค าให้การ                                   ๑๙๗-๑๙๙ ฉ 

ส่วนที่ ๒ การขาดนัดพิจารณา                                          ๒๐๐-๒๐๙ 

หมวด ๓ อนุญาโตตุลาการ                                                  ๒๑๐-๒๒๒ 

หมวด ๔ การด าเนินคดีแบบกลุ่ม[๕]                                                                  
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป                                                   ๒๒๒/๑-๒๒๒/๗ 

ส่วนที่ ๒ การขออนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม                   ๒๒๒/๘-๒๒๒/๑๓ 

ส่วนที่ ๓ การพิจารณาคดีแบบกลุ่ม                             ๒๒๒/๑๔-๒๒๒/๓๔ 

ส่วนที่ ๔ ค าพิพากษาและการบังคับคดี                         ๒๒๒/๓๕-๒๒๒/๔๔ 

ส่วนที่ ๕ อุทธรณ์และฎีกา                                       ๒๒๒/๔๕-๒๒๒/๔๘ 

ส่วนที่ ๖ ค่าธรรมเนียม                                                     ๒๒๒/๔๙ 

  
ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา 

ลักษณะ ๑ อุทธรณ์                                                                          ๒๒๓-๒๔๖ 

ลักษณะ ๒ ฎีกา                                                                             ๒๔๗-๒๕๒ 

  
ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

ลักษณะ ๑ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา 

หมวด ๑ หลักท่ัวไป                                                           ๒๕๓-๒๖๕ 

หมวด ๒ ค าขอในเหตุฉุกเฉิน                                                  ๒๖๖-๒๗๐ 

ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง[๖]
 

หมวด ๑ หลักท่ัวไป                                                                       
ส่วนที่ ๑ ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี                                        ๒๗๑ 

ส่วนที่ ๒ ค าบังคับ                                                         ๒๗๒-๒๗๓ 

ส่วนที่ ๓ การขอบังคับคดี                                                 ๒๗๔-๒๗๕ 

ส่วนที่ ๔ การพิจารณาค าขอบังคับคดี                                           ๒๗๖ 

ส่วนที่ ๕ การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน 

ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา                                          ๒๗๗ 

ส่วนที่ ๖ อ านาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี                         ๒๗๘-๒๘๖ 

ส่วนที่ ๗ ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี                                  ๒๘๗-๒๘๘ 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn5
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn6


ส่วนที่ ๘ การงดการบังคับคดี                                             ๒๘๙-๒๙๑ 

ส่วนที่ ๙ การถอนการบังคับคดี                                           ๒๙๒-๒๙๔ 

ส่วนที่ ๑๐ การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ                  ๒๙๕ 

หมวด ๒ การบังคับคดีในกรณีท่ีเป็นหนี้เงิน                                              
ส่วนที่ ๑ อ านาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี                               ๒๙๖-๓๐๐ 

ส่วนที่ ๒ ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี              ๓๐๑-๓๐๒ 

ส่วนที่ ๓ การยึดทรัพย์สิน                                                 ๓๐๓-๓๑๕ 

ส่วนที่ ๔ การอายัดสิทธิเรียกร้อง                                         ๓๑๖-๓๒๐ 

ส่วนที่ ๕ การขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอกช าระหนี้ 
ตามสิทธิเรียกร้อง                                                    ๓๒๑ 

ส่วนที่ ๖ สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสีย 

เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี                               ๓๒๒-๓๒๕ 

ส่วนที่ ๗ การขอเฉลี่ยและการเข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไป            ๓๒๖-๓๓๐ 

ส่วนที่ ๘ การขายหรือจ าหน่าย                                           ๓๓๑-๓๓๕ 

ส่วนที่ ๙ การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบกิจการ 

แทนการขายหรือจ าหน่าย                                           ๓๓๖ 

ส่วนที่ ๑๐ การท าบัญชีส่วนเฉลี่ย                                         ๓๓๗-๓๔๔ 

ส่วนที่ ๑๑ เงินค้างจ่าย                                                          ๓๔๕ 

หมวด ๓ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง       ๓๔๖-๓๔๙ 

หมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้ขับไล่                                            ๓๕๐ 

ส่วนที่ ๑ การบังคับคดีในกรณีท่ีลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

ต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย 

หรือทรัพย์ที่ครอบครอง                                       ๓๕๑-๓๕๔ 

ส่วนที่ ๒ การบังคับคดีในกรณีท่ีลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ 
หรือขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ 
ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง                                 ๓๕๕ 

หมวด ๕ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ              ๓๕๖ 

ส่วนที่ ๑ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้กระท าการ                           ๓๕๗-๓๕๘ 

ส่วนที่ ๒ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้งดเว้นกระท าการ                           ๓๕๙ 

หมวด ๖ การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน                       ๓๖๐ 

หมวด ๗ การบังคับคดีในกรณีท่ีขอให้ศาลสั่งจับกุม 

และกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา                                 ๓๖๑-๓๖๕ 



หมวด ๘ การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล                              ๓๖๖-๓๖๗ 

  
  
 
 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

                   
  

ภาค ๑ 

บททั่วไป 

                   
  

ลักษณะ ๑ 

บทวิเคราะห์ศัพท์ 
                   

  
มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

(๑) “ศาล” หมายความว่า ศาลยุติธรรมหรือผู้พิพากษาที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง 
(๒) “คดี” หมายความว่า กระบวนพิจารณานับตั้งแต่เสนอค าฟ้องต่อศาลเพ่ือขอให้รับรอง 

คุ้มครองบังคับตามหรือเพ่ือการใช้ซึ่งสิทธิหรือหน้าที่ 
(๓) “ค าฟ้อง” หมายความว่า กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้

เสนอด้วยวาจาหรือท าเป็นหนังสือ ไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลชั้นต้น หรือชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา ไม่ว่าจะได้เสนอใน
ขณะที่เริ่มคดีโดยค าฟ้องหรือค าร้องขอหรือเสนอในภายหลังโดยค าฟ้องเพ่ิมเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้งหรือ
โดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมีค าขอให้พิจารณาใหม่ 

(๔) “ค าให้การ” หมายความว่า กระบวนพิจารณาใด ๆ ซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งยกข้อต่อสู้เป็นข้อแก้
ค าฟ้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้ นอกจากค าแถลงการณ์ 

(๕) “ค าคู่ความ” หมายความว่า บรรดาค าฟ้อง ค าให้การหรือค าร้องทั้งหลายที่ยื่นต่อศาล
เพ่ือตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ 

(๖) “ค าแถลงการณ์” หมายความว่า ค าแถลงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่ง
กระท าหรือยื่นต่อศาล ด้วยมุ่งหมายที่จะเสนอความเห็นต่อศาลในข้อความในประเด็นที่ได้ยกข้ึนอ้างในค า
คู่ความหรือในปัญหาข้อใดที่ศาลจะพึงมีค าสั่งหรือค าพิพากษา ซึ่งในข้อเหล่านี้คู่ความฝ่ายนั้นเพียงแต่แสดง 
หรือกล่าวทบทวนหรือยืนยันหรืออธิบายข้อความแห่งค าพยานหลักฐาน และปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
ทั้งปวง ค าแถลงการณ์อาจรวมอยู่ในค าคู่ความ 



(๗) “กระบวนพิจารณา” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายนี้อันเกี่ยวด้วยคดีซึ่งได้กระท าไปโดยคู่ความในคดีนั้นหรือโดยศาล หรือตามค าสั่งของศาลไม่ว่าการนั้น
จะเป็นโดยคู่ความฝ่ายใดท าต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือศาลท าต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุก
ฝ่าย และรวมถึงการส่งค าคู่ความและเอกสารอ่ืน ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้ 

(๘) “การพิจารณา” หมายความว่า กระบวนพิจารณาทั้งหมดในศาลใดศาลหนึ่งก่อนศาลนั้น
ชี้ขาดตัดสินหรือจ าหน่ายคดีโดยค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

(๙) “การนั่งพิจารณา” หมายความว่า การที่ศาลออกนั่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดีเช่น ชี้สอง
สถาน สืบพยาน ท าการไต่สวน ฟังค าขอต่าง ๆ และฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจา 

(๑๐) “วันสืบพยาน” หมายความว่า วันที่ศาลเริ่มต้นท าการสืบพยาน 

(๑๑) “คู่ความ” หมายความว่า บุคคลผู้ยื่นค าฟ้อง หรือถูกฟ้องต่อศาล และเพ่ือประโยชน์
แห่งการด าเนินกระบวนพิจารณาให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระท าการแทนบุคคลนั้น ๆ ตามกฎหมาย หรือใน
ฐานะทนายความ 

(๑๒) “บุคคลผู้ไร้ความสามารถ” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่มีความสามารถตาม
กฎหมายหรือความสามารถถูกจ ากัดโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
ความสามารถ 

(๑๓) “ผู้แทนโดยชอบธรรม” หมายความว่า บุคคลซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิที่จะท าการแทน
บุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่จะต้องให้ค าอนุญาต หรือให้ความยินยอมแก่ผู้ไร้ความสามารถในอันที่
จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(๑๔)[๗] เจ้าพนักงานบังคับคดี หมายความว่า เจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือพนักงาน
อ่ืนผู้มีอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาค ๔ แห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการพิจารณา หรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งและให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ปฏิบัติการแทน 

  
ลักษณะ ๒ 

ศาล 

                   
  

หมวด ๑ 

เขตอ านาจศาล 

                   
  

มาตรา ๒  ห้ามมิให้เสนอค าฟ้องต่อศาลใด เว้นแต่ 
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(๑) เมื่อได้พิจารณาถึงสภาพแห่งค าฟ้องและชั้นของศาลแล้ว ปรากฏว่า ศาลนั้นมีอ านาจที่จะ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และ 

(๒) เมื่อได้พิจารณาถึงค าฟ้องแล้ว ปรากฏว่าคดีนั้นอยู่ในเขตศาลนั้นตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยศาลที่จะรับค าฟ้อง และตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ก าหนดเขตศาลด้วย 

  
มาตรา ๓[๘]  เพ่ือประโยชน์ในการเสนอค าฟ้อง 

(๑) ในกรณีที่มูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักร ให้ศาล
แพ่งเป็นศาลที่มีเขตอ านาจ 

(๒) ในกรณีที่จ าเลยไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร 

(ก) ถ้าจ าเลยเคยมีภูมิล าเนาอยู่ ณ ที่ใดในราชอาณาจักรภายในก าหนดสองปีก่อนวันที่มี
การเสนอค าฟ้อง ให้ถือว่าที่นั้นเป็นภูมิล าเนาของจ าเลย 

(ข) ถ้าจ าเลยประกอบหรือเคยประกอบกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในราชอาณาจักร
ไม่ว่าโดยตนเองหรือตัวแทน หรือโดยมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ติดต่อในการประกอบกิจการนั้นใน
ราชอาณาจักร ให้ถือว่าสถานที่ที่ใช้หรือเคยใช้ประกอบกิจการหรือติดต่อดังกล่าว หรือสถานที่อันเป็นถิ่นที่อยู่
ของตัวแทนหรือของผู้ติดต่อในวันที่มีการเสนอค าฟ้องหรือภายในก าหนดสองปีก่อนนั้น เป็นภูมิล าเนาของ
จ าเลย 

  
มาตรา ๔[๙]  เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอ่ืน 

(๑) ค าฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นใน
เขตศาลไม่ว่าจ าเลยจะมีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

(๒) ค าร้องขอ ให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล หรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิล าเนาอยู่ใน
เขตศาล 

  
มาตรา ๔ ทวิ[๑๐]  ค าฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วย

อสังหาริมทรัพย์ ให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล ไม่ว่าจ าเลยจะมีภูมิล าเนาอยู่ใน
ราชอาณาจักรหรือไม่ หรือต่อศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล 

  
มาตรา ๔ ตรี[๑๑]  ค าฟ้องอ่ืนนอกจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๔ ทวิ ซึ่งจ าเลยมิได้มีภูมิล าเนาอยู่

ในราชอาณาจักรและมูลคดีมิได้เกิดข้ึนในราชอาณาจักร ถ้าโจทก์เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิล าเนาอยู่ใน
ราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลแพ่งหรือต่อศาลที่โจทก์มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล 

ค าฟ้องตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ าเลยมีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีได้อยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะ
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โจทก์จะเสนอค าฟ้องต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในเขตศาลก็ได้ 
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มาตรา ๔ จัตวา[๑๒]  ค าร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิล าเนาอยู่
ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตาย 

ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ในเขต
ศาล 

  
มาตรา ๔ เบญจ[๑๓]  ค าร้องขอเพิกถอนมติของที่ประชุมหรือที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคล ค าร้อง

ขอเลิกนิติบุคคล ค าร้องขอตั้งหรือถอนผู้ช าระบัญชีของนิติบุคคล หรือค าร้องขออื่นใดเกี่ยวกับนิติบุคคล ให้
เสนอต่อศาลที่นิติบุคคลนั้นมีส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตศาล 

  
มาตรา ๔ ฉ[๑๔]  ค าร้องขอเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักรก็ดี ค าร้องขอที่หากศาลมี

ค าสั่งตามค าร้องขอนั้นจะเป็นผลให้ต้องจัดการหรือเลิกจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักรก็ดี ซึ่งมูลคดีมิได้
เกิดข้ึนในราชอาณาจักรและผู้ร้องไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ใน
เขตศาล 

  
มาตรา ๕[๑๕]  ค าฟ้องหรือค าร้องขอซึ่งอาจเสนอต่อศาลได้สองศาลหรือกว่านั้นไม่ว่าจะเป็น

เพราะภูมิล าเนาของบุคคลก็ดี เพราะที่ตั้งของทรัพย์สินก็ดี เพราะสถานที่ท่ีเกิดมูลคดีก็ดี หรือเพราะมีข้อหา
หลายข้อก็ดี ถ้ามูลความแห่งคดีเก่ียวข้องกัน โจทก์หรือผู้ร้องจะเสนอค าฟ้องหรือค าร้องขอต่อศาลใดศาลหนึ่ง
เช่นว่านั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๖[๑๖]  ก่อนยื่นค าให้การ จ าเลยชอบที่จะยื่นค าร้องต่อศาลที่โจทก์ได้ยื่นค าฟ้องไว้ขอให้

โอนคดีไปยังศาลอ่ืนที่มีเขตอ านาจได้ ค าร้องนั้นจ าเลยต้องแสดงเหตุที่ยกขึ้นอ้างอิงว่าการพิจารณาคดีต่อไปใน
ศาลนั้นจะไม่สะดวก หรือจ าเลยอาจไม่ได้รับความยุติธรรมเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมีค าสั่งอนุญาตตามค า
ร้องนั้นก็ได้ 

ห้ามมิให้ศาลออกค าสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ศาลที่จะรับโอนคดีไปนั้นได้ยินยอม
เสียก่อน ถ้าศาลที่จะรับโอนคดีไม่ยินยอม ก็ให้ศาลที่จะโอนคดีนั้นส่งเรื่องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชี้ขาด 
ค าสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๖/๑[๑๗]  คดีท่ียื่นฟ้องไว้ต่อศาลชั้นต้นซึ่งไม่ใช่ศาลแพ่ง ก่อนวันชี้สองสถาน หรือก่อน

วันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันในกรณีท่ีไม่มีการชี้สองสถาน หากศาลที่คดีนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาเห็นว่าผลของ
คดีดังกล่าวอาจกระทบต่อการอนุรักษ์หรือการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืนที่ส าคัญ และการโอนคดีไปยังศาลแพ่งจะท าให้การ
พิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็ให้ศาลแจ้งคู่ความทราบและท าความเห็นเสนอ
ประธานศาลอุทธรณ์เพ่ือมีค าสั่งให้โอนคดีนั้นไปยังศาลแพ่งได้ ค าสั่งของประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
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การโอนคดีตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงกระบวนพิจารณาท่ีได้ด าเนินการไปก่อนที่
จะมีค าสั่งให้โอนคดี และให้ถือว่าบรรดากระบวนพิจารณาที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นเป็นกระบวนพิจารณาของ
ศาลแพ่งด้วย เว้นแต่ศาลแพ่งจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

  
มาตรา ๗[๑๘]  บทบัญญัติในมาตรา ๔ มาตรา ๔ ทวิ มาตรา ๔ ตรี มาตรา ๔ จัตวา มาตรา ๔ 

เบญจ มาตรา ๔ ฉ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๖/๑ ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ค าฟ้องหรือค าร้องขอที่เสนอภายหลังเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดให้เสนอ

ต่อศาลนั้น 

(๒)[๑๙] ค าฟ้องหรือค าร้องขอที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลซึ่งค าฟ้องหรือค าร้องขอนั้นจ าต้องมีค าวินิจฉัยของศาลก่อนที่การบังคับคดีจะได้ด าเนินไปได้โดยครบถ้วน
และถูกต้องนั้น ให้เสนอต่อศาลที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๗๑ 

(๓) ค าร้องตามมาตรา ๑๐๑ ถ้าได้เสนอค าฟ้องหรือค าร้องขอต่อศาลใดแล้ว ให้เสนอต่อศาล
นั้นในกรณีที่ยังไม่ได้เสนอค าฟ้องหรือค าร้องขอต่อศาลใด ถ้าพยานหลักฐานซึ่งจะเรียกมาสืบหรือบุคคลหรือ
ทรัพย์หรือสถานที่ท่ีจะต้องตรวจอยู่ในเขตศาลใด ให้เสนอต่อศาลนั้น 

(๔) ค าร้องที่เสนอให้ศาลถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งหรือการอนุญาตที่ศาลได้ให้ไว้ก็ดีค า
ร้องที่เสนอให้ศาลถอดถอนบุคคลใดจากฐานะท่ีศาลได้แต่งตั้งไว้ก็ดี ค าร้องที่เสนอให้ศาลมีค าสั่งใดที่เก่ียวกับ
การถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งหรือการอนุญาตหรือที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งเช่นว่านั้นก็ดีค าร้องขอหรือค าร้อง
อ่ืนใดที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งไปแล้วก็ดี ให้เสนอต่อศาลในคดีท่ีได้มีค าสั่ง การ
อนุญาต การแต่งตั้ง หรือค าพิพากษานั้น 

  
มาตรา ๘  ถ้าคดีสองเรื่องซึ่งมีประเด็นอย่างเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันอยู่ในระหว่าง

พิจารณาของศาลชั้นต้นที่มีเขตอ านาจสองศาลต่างกัน และศาลทั้งสองนั้นได้ยกค าร้องทั้งหลายที่ได้ยื่นต่อศาล
ขอให้คดีทั้งสองได้พิจารณาพิพากษารวมในศาลเดียวกันนั้นเสียตราบใดที่ศาลใดศาลหนึ่ งยังมิได้พิพากษา
คดีนั้น ๆ คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เพ่ือขอให้มี
ค าสั่งให้ศาลใดศาลหนึ่งจ าหน่ายคดีซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณานั้นออกเสียจากสารบบความ หรือให้โอนคดีไปยัง
อีกศาลหนึ่งก็ได้แล้วแต่กรณี 

ค าสั่งใด ๆ ของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๙  ในกรณีดังกล่าวในมาตราก่อนนั้น ถ้าศาลใดศาลหนึ่งได้พิพากษาคดีแล้ว และได้มี

การยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษานั้น คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์ 
ขอให้มีค าสั่งให้งดการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์นั้นไว้ก่อนจนกว่าอีกศาลหนึ่งจะได้พิพากษาคดีอีกเรื่องหนึ่งเสร็จ
แล้วก็ได้ และถ้าได้มีการอุทธรณ์คดีเรื่องหลังนี้ก็ให้ศาลอุทธรณ์รวมวินิจฉัยคดีทั้งสองนั้นโดยค าพิพากษา
เดียวกัน ถ้าคดีเรื่องหลังนั้นไม่มีอุทธรณ์ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๔๖ 
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มาตรา ๑๐  ถ้าไม่อาจด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้นที่มีเขตศาลเหนือคดีนั้นได้โดยเหตุ

สุดวิสัย คู่ความฝ่ายที่เสียหายหรืออาจเสียหายเพราะการนั้นจะยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องต่อศาล
ชั้นต้น ซึ่งตนมีภูมิล าเนาหรืออยู่ในเขตศาลในขณะนั้นก็ได้ และให้ศาลนั้นมีอ านาจท าค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

  
หมวด ๒ 

การคัดค้านผู้พิพากษา 

                   
  

มาตรา ๑๑  เมื่อคดีถึงศาล ผู้พิพากษาคนหนึ่งคนใดในศาลนั้นอาจถูกคัดค้านได้ในเหตุใดเหตุ
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าผู้พิพากษานั้นมผีลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องอยู่ในคดีนั้น 

(๒) ถ้าเป็นญาติเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คือว่าเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดานไม่ว่า
ชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้
เพียงสองชั้น 

(๓) ถ้าเป็นผู้ที่ได้ถูกอ้างเป็นพยานโดยที่ได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ หรือโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญมี
ความรู้เป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับคดีนั้น 

(๔) ถ้าได้เป็นหรือเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนหรือได้เป็นทนายความของคู่ความฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งมาแล้ว 

(๕) ถ้าได้เป็นผู้พิพากษานั่งพิจารณาคดีเดียวกันนั้นในศาลอ่ืนมาแล้ว หรือเป็น
อนุญาโตตุลาการมาแล้ว 

(๖) ถ้ามีคดีอีกเรื่องหนึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาซึ่งผู้พิพากษานั้นเอง หรือภริยา หรือญาติทาง
สืบสายโลหิตตรงขึ้นไป หรือตรงลงมาของผู้พิพากษานั้นฝ่ายหนึ่ง พิพาทกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือภริยา หรือ
ญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของคู่ความฝ่ายนั้นอีกฝ่ายหนึ่ง 

(๗) ถ้าผู้พิพากษานั้นเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  

  
มาตรา ๑๒  เมื่อศาลใดมีผู้พิพากษาแต่เพียงคนเดียว ผู้พิพากษานั้นอาจถูกคัดค้านด้วยเหตุใด

เหตุหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตราก่อนนั้นได้ หรือด้วยเหตุประการอ่ืนอันมีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจท าให้การ
พิจารณาหรือพิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไป 

  
มาตรา ๑๓  ถ้ามีเหตุที่จะคัดค้านได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวไว้ในสองมาตราก่อนเกิดข้ึน

แก่ผู้พิพากษาคนใดที่นั่งในศาล 



(๑) ผู้พิพากษานั้นเองจะยื่นค าบอกกล่าวต่อศาลแสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดค้าน แล้วขอถอนตัว
ออกจากการนั่งพิจารณาคดีนั้นก็ได้ 

(๒) คู่ความที่เกี่ยวข้องอาจยกข้อคัดค้านข้ึนอ้างโดยท าเป็นค าร้องยื่นต่อศาลแต่ถ้าตนได้ทราบ
เหตุที่พึงคัดค้านได้ก่อนวันสืบพยาน ก็ให้ยื่นค าร้องคัดค้านเสียก่อนวันสืบพยานนั้นหรือถ้าทราบเหตุที่พึง
คัดค้านได้ในระหว่างพิจารณา ก็ให้ยื่นค าร้องคัดค้านไม่ช้ากว่าวันนัดสืบพยานครั้งต่อไป แต่ต้องก่อนเริ่ม
สืบพยานเช่นว่านั้น 

เมื่อได้ยื่นค าร้องดังกล่าวแล้ว ให้ศาลงดกระบวนพิจารณาท้ังปวงไว้ก่อนจนกว่าจะได้มีค าชี้
ขาดในเรื่องที่คัดค้านนั้นแล้ว แต่ความข้อนี้มิให้ใช้แก่กระบวนพิจารณาซึ่งจะต้องด าเนินโดยมิชักช้า  อนึ่ง 
กระบวนพิจารณาท้ังหลายที่ได้ด าเนินไปก่อนได้ยื่นค าร้องคัดค้านก็ดี และกระบวนพิจารณาทั้งหลายในคดีท่ี
จะต้องด าเนินโดยมิชักช้า แม้ถึงว่าจะได้ด าเนินไปภายหลังที่ได้ยื่นค าร้องคัดค้านก็ดี เหล่านี้ย่อมสมบูรณ์ไม่เสีย
ไป เพราะเหตุที่ศาลมีค าสั่งยอมฟังค าคัดค้าน เว้นแต่ศาลจะได้ก าหนดไว้ในค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าศาลใดมีผู้พิพากษาคนเดียว และผู้พิพากษาคนนั้นถูกคัดค้าน หรือถ้าศาลใดมีผู้
พิพากษาหลายคน และผู้พิพากษาทั้งหมดถูกคัดค้าน ให้ศาลซึ่งมีอ านาจสูงกว่าศาลนั้นตามล าดับเป็นผู้ชี้ขาดค า
คัดค้าน 

ถ้าศาลใดมีผู้พิพากษาหลายคน และผู้พิพากษาที่มิได้ถูกคัดค้านรวมทั้งข้าหลวงยุติธรรม ถ้าได้
นั่งพิจารณาด้วยมีจ านวนครบที่จะเป็นองค์คณะและมีเสียงข้างมากตามที่กฎหมายต้องการ ให้ศาลเช่นว่านั้น
เป็นผู้ชี้ขาดค าคัดค้าน แต่ในกรณีที่อยู่ในอ านาจของผู้พิพากษาคนเดียวจะชี้ขาดค าคัดค้าน ห้ามมิให้ผู้
พิพากษาคนนั้นมีค าสั่งให้ยกค าคัดค้าน โดยผู้พิพากษาอีกคนหนึ่งหรือข้าหลวงยุติธรรมมิได้เห็นพ้องด้วย 

ถ้าศาลใดมีผู้พิพากษาหลายคน และผู้พิพากษาที่มิได้ถูกคัดค้าน แม้จะนับรวมข้าหลวง
ยุติธรรมเข้าด้วย ยังมีจ านวนไม่ครบที่จะเป็นองค์คณะและมีเสียงข้างมากตามที่กฎหมายต้องการ หรือถ้าผู้
พิพากษาคนเดียวไม่สามารถมีค าสั่งให้ยกค าคัดค้านเสียด้วยความเห็นพ้องของผู้พิพากษา อีกคนหนึ่ง หรือ
ข้าหลวงยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในวรรคก่อน ให้ศาลซึ่งมีอ านาจสูงกว่าศาลนั้นตามล าดับเป็นผู้ชี้ขาดค าคัดค้าน 

  
มาตรา ๑๔  เมื่อได้มีการร้องคัดค้านขึ้น และผู้พิพากษาท่ีถูกคัดค้านไม่ยอมถอนตัวออกจาก

การนั่งพิจารณาคดี ให้ศาลฟังค าแถลงของค าคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องและของผู้พิพากษาที่ถูกคัดค้าน กับท าการ
สืบพยานหลักฐานที่บุคคลเหล่านั้นได้น ามาและพยานหลักฐานอ่ืนตามที่เห็นสมควร แล้วออกค าสั่งยอมรับหรือ
ยกเสียซึ่งค าคัดค้านนั้น ค าสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด 

เมื่อศาลที่ผู้พิพากษาแห่งศาลนั้นเองถูกคัดค้าน จะต้องวินิจฉัยชี้ขาดค าคัดค้านห้ามมิให้ผู้
พิพากษาที่ถูกคัดค้านนั้นนั่งหรือออกเสียงกับผู้พิพากษาอ่ืน ๆ ในการพิจารณาและชี้ขาดค าคัดค้านนั้น 

ถ้าผู้พิพากษาคนใดได้ขอถอนตัวออกจากการนั่งพิจารณาคดีก็ดี หรือศาลได้ยอมรับค าคัดค้าน
ผู้พิพากษาคนใดก็ดี ให้ผู้พิพากษาคนอ่ืนท าการแทนตามบทบัญญัติในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

  
หมวด ๓ 



อ านาจและหน้าที่ของศาล 

                   
  

มาตรา ๑๕  ห้ามมิให้ศาลใช้อ านาจนอกเขตศาล เว้นแต่ 
(๑) ถ้าบุคคลผู้ที่จะถูกซักถามหรือถูกตรวจ หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์หรือสถานที่ซึ่งจะ

ถูกตรวจมิได้ยกเรื่องเขตศาลขึ้นคัดค้าน ศาลจะท าการซักถามหรือตรวจดังว่านั้นนอกเขตศาลก็ได้ 
(๒) ศาลจะออกหมายเรียกคู่ความหรือบุคคลนอกเขตศาลก็ได้ ส่วนการที่จะน าบทบัญญัติ

มาตรา ๓๑, ๓๓, ๑๐๘, ๑๐๙ และ ๑๑๑ แห่งประมวลกฎหมายนี้และมาตรา ๑๔๗ แห่งกฎหมายลักษณะ
อาญามาใช้บังคับได้นั้น ต้องให้ศาลซึ่งมีอ านาจในเขตศาลนั้นสลักหลังหมายเสียก่อน 

(๓)[๒๐] หมายบังคับคดีและหมายของศาลที่ออกให้จับและกักขังบุคคลผู้ใดตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ อาจบังคับได้ไม่ว่าในที่ใด ๆ 

ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี ให้บังคับตามมาตรา ๒๗๑ 
วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า[๒๑]

 

คดีท่ีศาลแพ่งได้รับไว้พิจารณาพิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมหรือที่ได้โอนไปยังศาล
แพ่งตามมาตรา ๖/๑ ให้ศาลแพ่งมีอ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ นอกเขตศาลได้ตามท่ีเห็นสมควร[๒๒]

 

  
มาตรา ๑๖  ถ้าจะต้องท าการซักถาม หรือตรวจ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ 

(๑) โดยศาลชั้นต้นศาลใด นอกเขตศาลนั้น หรือ 

(๒) โดยศาลแพ่งหรือศาลอาญา นอกเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีหรือโดยศาลอุทธรณ์หรือ
ฎีกา 

ให้ศาลที่กล่าวแล้วมีอ านาจที่จะแต่งตั้งศาลอ่ืนที่เป็นศาลชั้นต้นให้ท าการซักถามหรือตรวจ
ภายในบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐๒ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาแทนได้ 

  
มาตรา ๑๗  คดีท่ีได้ยื่นฟ้องไว้ต่อศาลนั้น ให้ศาลด าเนินการไปตามล าดับเลขหมายส านวนใน

สารบบความ เว้นแต่ศาลจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนเมื่อมีเหตุผลพิเศษ 

  
มาตรา ๑๘  ให้ศาลมีอ านาจที่จะตรวจค าคู่ความที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลได้รับไว้เพ่ือยื่น

ต่อศาล หรือส่งให้แก่คู่ความ หรือบุคคลใด ๆ 

ถ้าศาลเห็นว่าค าคู่ความที่ได้ยื่นไว้ดังกล่าวแล้วนั้น อ่านไม่ออกหรืออ่านไม่เข้าใจหรือเขียน
ฟุ่มเฟือยเกินไป หรือไม่มีรายการ ไม่มีลายมือชื่อ ไม่แนบเอกสารต่าง ๆ ตามที่กฎหมายต้องการ หรือมิได้ช าระ
หรือวางค่าธรรมเนียมศาลโดยถูกต้องครบถ้วน ศาลจะมีค าสั่งให้คืนค าคู่ความนั้นไปให้ท ามาใหม่ หรือแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือช าระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาและก าหนดเงื่อนไขใด ๆ 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn20
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn21
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn22


ตลอดจนเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได้ ถ้ามิได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของศาลในระยะเวลา
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ก็ให้มีค าสั่งไม่รับค าคู่ความนั้น[๒๓]

 

ถ้าศาลเห็นว่าค าคู่ความที่ได้น ามายื่นดังกล่าวข้างต้น มิได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายที่
บังคับไว้ นอกจากที่กล่าวมาในวรรคก่อน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเห็นว่าสิทธิของคู่ความหรือบุคคลซึ่งยื่น
ค าคู่ความนั้นได้ถูกจ ากัดห้ามโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเรื่องเขตอ านาจศาล ก็ให้ศาลมีค าสั่งไม่รับหรือคืนค า
คู่ความนั้นไปเพื่อยื่นต่อศาลที่มีเขตอ านาจ 

ถ้าไม่มีข้อขัดข้องดังกล่าวแล้ว ก็ให้ศาลจดแจ้งแสดงการรับค าคู่ความนั้ นไว้บนค า
คู่ความนั้นเองหรือในที่อ่ืน 

ค าสั่งของศาลที่ไม่รับหรือให้คืนค าคู่ความตามมาตรานี้ ให้อุทธรณ์และฎีกาได้ตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๒๗, ๒๒๘ และ ๒๔๗ 

  
มาตรา ๑๙  ศาลมีอ านาจสั่งได้ตามที่เห็นสมควรให้คู่ความทุกฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาศาล

ด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าคู่ความนั้น ๆ จะได้มีทนายความว่าต่างแก้ต่างอยู่แล้วก็ดี  อนึ่ง ถ้าศาลเห็นว่าการที่คู่ความมา
ศาลด้วยตนเองอาจยังให้เกิดความตกลงหรือการประนีประนอมยอมความดังที่บัญญัติไว้ในมาตราต่อไปนี้ ก็ให้
ศาลสั่งให้คู่ความมาศาลด้วยตนเอง 

  
มาตรา ๒๐[๒๔]  ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ด าเนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลมีอ านาจที่จะไกล่

เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความกันในข้อที่พิพาทนั้น 

  
มาตรา ๒๐ ทวิ[๒๕]  เพ่ือประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งร้องขอ ศาลจะสั่งให้ด าเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าตัวความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยจะให้
มีทนายความอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ ศาลอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะ
บุคคลเป็นผู้ประนีประนอม เพ่ือช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ประนีประนอมกัน 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการไกล่เกลี่ยของศาล การแต่งตั้งผู้ประนีประนอม รวมทั้งอ านาจ
หน้าที่ของผู้ประนีประนอม ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา[๒๖]

 

ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคสาม เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้[๒๗]

 

  
มาตรา ๒๑  เมื่อคู่ความฝ่ายใดเสนอค าขอหรือค าแถลงต่อศาล 

(๑) ถ้าประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติว่า ค าขอหรือค าแถลงจะต้องท าเป็นค าร้องหรือเป็น
หนังสือ ก็ให้ศาลมีอ านาจที่จะยอมรับค าขอหรือค าแถลงที่คู่ความได้ท าในศาลด้วยวาจาได้ แต่ศาลต้องจด
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ข้อความนั้นลงไว้ในรายงาน หรือจะก าหนดให้คู่ความฝ่ายนั้นยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้อง หรือยื่นค าแถลงเป็น
หนังสือก็ได้ แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร 

(๒) ถ้าประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้ว่า ค าขออันใดจะท าได้แต่ฝ่ายเดียวห้ามมิให้ศาลท า
ค าสั่งในเรื่องนั้น ๆ โดยมิให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือคู่ความอ่ืน ๆ มีโอกาสคัดค้านก่อน  แต่ทั้งนี้ ต้องอยู่ใน
บังคับแห่งบทบัญญัติของประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการขาดนัด 

(๓) ถ้าประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไว้ว่า ค าขออันใดอาจท าได้แต่ฝ่ายเดียวแล้ว ให้ศาลมี
อ านาจที่จะฟังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือคู่ความอ่ืน ๆ ก่อนออกค าสั่งในเรื่องนั้น ๆ ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ค าขอ
นั้นเป็นเรื่องขอหมายเรียกให้ให้การ หรือเพ่ือยึดหรืออายัดทรัพย์สินก่อนค าพิพากษาหรือเพ่ือให้ออกหมาย
บังคับ หรือเพ่ือจับหรือกักขังจ าเลยหรือลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

(๔) ถ้าประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้ว่าศาลต้องออกค าสั่งอนุญาตตามค าขอที่ได้เสนอต่อ
ศาลนั้นโดยไม่ต้องท าการไต่สวนแล้ว ก็ให้ศาลมีอ านาจท าการไต่สวนได้ตามท่ีเห็นสมควรก่อนมีค าสั่งตามค าขอ
นั้น 

ในกรณีเรื่องใดที่ศาลอาจออกค าสั่งได้เองหรือต่อเมื่อคู่ความมีค าขอ ให้ใช้บทบัญญัติ
อนุมาตรา (๒), (๓) และ (๔) แห่งมาตรานี้บังคับ 

ในกรณีเรื่องใดที่คู่ความไม่มีอ านาจขอให้ศาลมีค าสั่ง แต่หากศาลอาจมีค าสั่งในกรณีเรื่องนั้น
ได้เอง ให้ศาลมีอ านาจภายในบังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๐๓ และ ๑๘๑ (๒) ที่จะงดฟังคู่ความหรืองดท า
การไต่สวนก่อนออกค าสั่งได้ 

  
มาตรา ๒๒  ก าหนดระยะเวลาทั้งปวงไม่ว่าที่กฎหมายก าหนดไว้หรือที่ศาลเป็นผู้ก าหนดก็ดี 

เพ่ือให้ด าเนินหรือมิให้ด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ก่อนสิ้นระยะเวลานั้น ให้ศาลค านวณตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลา 

  
มาตรา ๒๓  เมื่อศาลเห็นสมควรหรือมีคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้อง 

ให้ศาลมีอ านาจที่จะออกค าสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือตามที่ศาลได้
ก าหนดไว้ หรือระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันก าหนดไว้ในกฎหมายอื่น เพ่ือให้ด าเนินหรือมิให้
ด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาใด ๆ ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นแต่การขยายหรือย่นเวลาเช่นว่านี้ให้พึงท าได้ต่อเมื่อมี
พฤติการณ์พิเศษ และศาลได้มีค าสั่งหรือคู่ความมีค าขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุ
สุดวิสัย 

  
มาตรา ๒๔  เมื่อคู่ความฝ่ายใดยกปัญหาข้อกฎหมายขึ้นอ้าง ซึ่งถ้าหากได้วินิจฉัยให้เป็นคุณ

แก่ฝ่ายนั้นแล้ว จะไม่ต้องมีการพิจารณาคดีต่อไปอีก หรือไม่ต้องพิจารณาประเด็นส าคัญแห่งคดีบางข้อ หรือ
ถึงแม้จะด าเนินการพิจารณาประเด็นข้อส าคัญแห่งคดีไป ก็ไม่ท าให้ได้ความชัดขึ้นอีกแล้ว เมื่อศาลเห็นสมควร



หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีค าขอ ให้ศาลมีอ านาจที่จะมีค าสั่งให้มีผลว่าก่อนด าเนินการพิจารณาต่อไป 
ศาลจะได้พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายเช่นว่านี้แล้ววินิจฉัยชีข้าดเบื้องต้นในปัญหานั้น 

ถ้าศาลเห็นว่าค าวินิจฉัยชี้ขาดเช่นว่านี้จะท าให้คดีเสร็จไปได้ทั้งเรื่องหรือเฉพาะแต่ประเด็น
แห่งคดีบางข้อ ศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่กล่าวแล้วและพิพากษาคดีเรื่องนั้นหรือเฉพาะแต่ประเด็นที่
เกี่ยวข้องไปโดยค าพิพากษาหรือค าสั่งฉบับเดียวกันก็ได้ 

ค าสั่งใด ๆ ของศาลที่ได้ออกตามมาตรานี้ ให้อุทธรณ์และฎีกาได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๒๒๗, ๒๒๘ และ ๒๔๗ 

  
มาตรา ๒๕  ถ้าคู่ความฝ่ายใดยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องให้ศาลสั่งก าหนดวิธีการอย่างใด ๆ ที่

บัญญัติไว้ในภาค ๔ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการพิจารณา หรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตหรือยกค าขอนั้นเสียโดยไม่ชักช้า 

ถ้าในเวลาที่ยื่นค าขอนั้นศาลจะชี้ขาดคดีได้อยู่แล้ว ศาลจะวินิจฉัยค าขอนั้นในค าพิพากษา 
หรือในค าสั่งชี้ขาดคดีก็ได้ 

  
มาตรา ๒๖  ถ้าศาลได้ตั้งข้อถาม หรือออกค าสั่งหรือชี้ขาดเก่ียวด้วยการด าเนินคดีเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง และคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีเรื่องนั้นคัดค้านข้อถามหรือค าสั่งหรือค าชี้ขาดนั้นว่าไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ก่อนที่ศาลจะด าเนินคดีต่อไป ให้ศาลจดข้อถามหรือค าสั่งหรือค าชี้ขาดท่ีถูกคัดค้านและสภาพแห่ง
การคัดค้านลงไว้ในรายงาน แต่ส่วนเหตุผลที่ผู้คัดค้านยกขึ้นอ้างอิงนั้น ให้ศาลใช้ดุลพินิจจดลงไว้ในรายงาน 
หรือก าหนดให้คู่ความฝ่ายที่คัดค้านยื่นค าแถลงเป็นหนังสือเพ่ือรวมไว้ในส านวน 

  
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ในข้อที่มุ่งหมายจะ

ยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรม หรือที่เก่ียวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียน และการ
ยื่นหรือการส่งค าคู่ความหรือเอกสารอ่ืน ๆ หรือในการพิจารณาคดี การพิจารณาพยานหลักฐาน หรือการบังคับ
คดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นว่านั้นยื่นค าขอโดยท าเป็น
ค าร้อง ให้ศาลมีอ านาจที่จะสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสั่งแก้ไข
หรือมีค าสั่งในเรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ศาลเห็นสมควร 

ข้อค้านเรื่องผิดระเบียบนั้น คู่ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก่อนมีค า
พิพากษา แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่ง
ข้ออ้างนั้น แต่ทั้งนี้คู่ความฝ่ายนั้นต้องมิได้ด าเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้ว หรือ
ต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การผิดระเบียบนั้น ๆ 

ถ้าศาลสั่งให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบใด ๆ อันมิใช่เรื่องที่คู่ความละเลยไม่
ด าเนินกระบวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาซึ่งกฎหมายหรือศาลก าหนดไว้ เพียงเท่านี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ
คู่ความฝ่ายนั้น ในอันที่จะด าเนินกระบวนพิจารณานั้น ๆ ใหม่ให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายบังคับ 



  
มาตรา ๒๘  ถ้ามีคดีหลายเรื่องค้างพิจารณาอยู่ในศาลเดียวกันหรือในศาลชั้นต้นสองศาล

ต่างกัน และคู่ความทั้งหมด หรือแต่บางฝ่ายเป็นคู่ความรายเดียวกัน กับท้ังการพิจารณาคดีเหล่านั้น ถ้าได้
รวมกันแล้ว จะเป็นการสะดวก หากศาลนั้นหรือศาลหนึ่งศาลใดเหล่านั้นเห็นสมควรให้พิจารณาคดีรวมกัน 
หรือหากคู่ความทั้งหมดหรือแต่บางฝ่ายมีค าขอให้พิจารณาคดีรวมกันโดยแถลงไว้ในค าให้การหรือท าเป็นค า
ร้องไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก่อนมีค าพิพากษา เมื่อศาลได้ฟังคู่ความทุกฝ่ายแห่งคดีนั้น ๆ แล้ว ถ้าศาลเป็นที่พอใจว่า 
คดีเหล่านั้นเกี่ยวเนื่องกัน ก็ให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งให้พิจารณาคดีเหล่านั้นรวมกัน 

ถ้าจะโอนคดีมาจากอีกศาลหนึ่งหรือโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งที่มีเขตอ านาจเหนือคดีนั้น ศาล
จะมีค าสั่งก่อนที่ได้รับความยินยอมของอีกศาลหนึ่งนั้นไม่ได้ แต่ถ้าศาลที่จะรับโอนคดีไม่ยินยอม  ก็ให้
ศาลที่จะโอนคดีนั้นส่งเรื่องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชี้ขาด ค าสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๒๙  ถ้าคดีที่ฟ้องกันนั้นมีข้อหาหลายข้อด้วยกันและศาลเห็นว่าข้อหาข้อหนึ่งข้อใด

เหล่านั้นมิได้เกี่ยวข้องกันกับข้ออ่ืน ๆ เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นค าขอโดยท า
เป็นค าร้องให้ศาลมีค าสั่งให้แยกคดีเสียโดยเร็ว ถ้าโจทก์ประสงค์จะให้พิจารณาข้อหาเช่นว่านั้นต่อไป  ก็ให้
ศาลด าเนินการพิจารณาคดีไปเสมือนหนึ่งว่าเป็นคดีอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก โดยมีเงื่อนไขที่ศาลจะก าหนดไว้ตามที่
เห็นสมควร 

ถ้าคดีที่ฟ้องกันนั้นมีข้อหาหลายข้อ และศาลเห็นว่าหากแยกพิจารณาข้อหาทั้งหมดหรือข้อใด
ข้อหนึ่งออกจากกันแล้ว จะท าให้การพิจารณาข้อหาเหล่านั้นสะดวก ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีค าพิพากษา เมื่อ
ศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้อง และเม่ือศาลได้ฟังคู่ความทุกฝ่ายแล้ว 
ให้ศาลมีอ านาจสั่งแยกข้อหาเหล่านั้นทั้งหมดหรือแต่ข้อใดข้อหนึ่งออกพิจารณาต่างหากเป็นเรื่อง ๆ ไป 

  
มาตรา ๓๐  ให้ศาลมอี านาจออกข้อก าหนดใด ๆ แก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือแก่

บุคคลภายนอกที่อยู่ต่อหน้าศาลตามที่เห็นจ าเป็น เพ่ือรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาล และเพ่ือให้กระบวน
พิจารณาด าเนินไปตามเที่ยงธรรมและรวดเร็ว อ านาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึงการสั่งห้ามคู่ความมิให้ด าเนินกระบวน
พิจารณาในทางก่อความร าคาญ หรือในทางประวิงให้ชักช้าหรือในทางฟุ่มเฟือยเกินสมควร 

  
มาตรา ๓๑[๒๘]  ผู้ใดกระท าการอย่างใด ๆ ดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่ากระท าผิดฐานละเมิด

อ านาจศาล 

(๑) ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของศาลตามมาตราก่อนอันว่าด้วยการรักษาความ
เรียบร้อย หรือประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn28


(๒)[๒๙] เมื่อได้มีค าร้องและได้รับอนุญาตจากศาลให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา 
๑๕๖/๑ แล้ว ปรากฏว่าได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลในการไต่สวนค าร้องขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 

(๓) เมื่อรู้ว่าจะมีการส่งค าคู่ความหรือส่งเอกสารอื่น ๆ ถึงตน แล้วจงใจไปเสียให้พ้น หรือ
หาทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับค าคู่ความหรือเอกสารนั้นโดยสถานอ่ืน 

(๔) ตรวจเอกสารทั้งหมด หรือฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งอยู่ในส านวนความ หรือคัดเอาส าเนา
เอกสารเหล่านั้นไป โดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ มาตรา ๕๔ 

(๕)[๓๐] ขัดขืนไม่มาศาล เมื่อศาลได้มีค าสั่งตามมาตรา ๑๙ หรือเมื่อมีหมายเรียกลูกหนี้ตามค า
พิพากษาหรือบุคคลอ่ืนตามมาตรา ๒๗๗ 

  
มาตรา ๓๒  ผู้ใดเป็นผู้ประพันธ์ บรรณาธิการ หรือผู้พิมพ์โฆษณาซึ่งหนังสือพิมพ์ หรือ

สิ่งพิมพ์อันออกโฆษณาต่อประชาชน ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้รู้ถึงซึ่งข้อความหรือการออกโฆษณาแห่ง
หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์เช่นว่านั้นหรือไม่ ให้ถือว่าได้กระท าผิดฐานละเมิดอ านาจศาลในกรณีอย่างใดอย่าง
หนึ่งในสองอย่างดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ว่าเวลาใด ๆ ถ้าหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์เช่นว่ามานั้นได้กล่าวหรือแสดงไม่ว่าโดยวิธีใด 
ๆ ซึ่งข้อความหรือความเห็นอันเป็นการเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อ่ืน ๆ แห่งคดี หรือกระบวนพิจารณา
ใด ๆ แห่งคดี ซึ่งเพ่ือความเหมาะสมหรือเพ่ือคุ้มครองสาธารณประโยชน์ ศาลได้มีค าสั่งห้ามการออกโฆษณาสิ่ง
เหล่านั้น ไม่ว่าโดยวิธีเพียงแต่สั่งให้พิจารณาโดยไม่เปิดเผยหรือโดยวิธีห้ามการออกโฆษณาโดยชัดแจ้ง 

(๒) ถ้าหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ ได้กล่าวหรือแสดงไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ในระหว่างการพิจารณา
แห่งคดีไปจนมีค าพิพากษาเป็นที่สุด ซึ่งข้อความหรือความเห็นโดยประสงค์จะให้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของ
ประชาชน หรือเหนือศาลหรือเหนือคู่ความหรือเหนือพยานแห่งคดีซึ่งพอเห็นได้ว่าจะท าให้การพิจารณาคดีเสีย
ความยุติธรรมไป เช่น 

ก. เป็นการแสดงผิดจากข้อเท็จจริงแห่งคดี หรือ 

ข. เป็นรายงานหรือย่อเรื่องหรือวิภาค ซึ่งกระบวนพิจารณาแห่งคดีอย่างไม่เป็นกลางและ
ไม่ถูกต้อง หรือ 

ค. เป็นการวิภาคโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งการด าเนินคดีของคู่ความ หรือค าพยานหลักฐาน 
หรือนิสัยความประพฤติของคู่ความหรือพยาน รวมทั้งการแถลงข้อความอันเป็นการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ
คู่ความหรือพยาน แม้ถึงว่าข้อความเหล่านั้นจะเป็นความจริง หรือ 

ง. เป็นการชักจูงให้เกิดมีค าพยานเท็จ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้น าวิเคราะห์ศัพท์ทั้งปวงในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
พิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ มาใช้บังคับ 
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มาตรา ๓๓  ถ้าคู่ความฝ่ายใดหรือบุคคลใดกระท าความผิดฐานละเมิดอ านาจศาลใด ให้ศาล
นั้นมีอ านาจสั่งลงโทษโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(ก) ไล่ออกจากบริเวณศาล หรือ 

(ข) ให้ลงโทษจ าคุก หรือปรับ หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

การไล่ออกจากบริเวณศาลนั้นให้กระท าได้ชั่วระยะเวลาที่ศาลนั่งพิจารณาหรือภายใน
ระยะเวลาใด ๆ ก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร เมื่อจ าเป็นจะเรียกให้ต ารวจช่วยจัดการก็ได้ 

ในกรณีก าหนดโทษจ าคุกและปรับนั้นให้จ าคุกได้ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อย
บาท 

  
มาตรา ๓๔  ถ้าจะต้องด าเนินกระบวนพิจารณาท้ังเรื่องหรือแต่บางส่วน โดยทางอาศัยหรือ

โดยร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ในเมืองต่างประเทศ เมื่อไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือไม่มี
กฎหมายบัญญัติไว้ส าหรับเรื่องนั้นแล้ว ให้ศาลปฏิบัติตามหลักทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ 

  
มาตรา ๓๔/๑[๓๑]  เพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม

หรือเพ่ือความเหมาะสมส าหรับคดีบางประเภท ให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกามีอ านาจออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการฟ้องคดี การสืบพยานและการรับฟังพยานหลักฐานการวินิจฉัยคดี 
ตลอดจนการด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ได้ตามความจ าเป็น 

ข้อก าหนดตามวรรคหนึ่งเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๔ 

การนั่งพิจารณา 

                   
  

มาตรา ๓๕  ถ้าประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน การนั่งพิจารณาคดีท่ียื่นไว้ต่อ
ศาลใดจะต้องกระท าในศาลนั้นในวันที่ศาลเปิดท าการและตามเวลาท างานท่ีศาลได้ก าหนดไว้ แต่ในกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉินหรือเป็นการจ าเป็นศาลจะมีค าสั่งก าหนดการนั่งพิจารณา ณ สถานที่อ่ืน หรือในวันหยุดงาน หรือใน
เวลาใด ๆ ก็ได้ 

ให้ผู้พิพากษาและเจ้าพนักงานศาลซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดงาน หรือในเวลาใด ๆนอกเวลาท า
การปกติได้รับค่าตอบแทนเป็นพิเศษ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง[๓๒]

 

  
มาตรา ๓๖  การนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระท าในศาลต่อหน้าคู่ความท่ีมาศาลและโดยเปิดเผย 

เว้นแต่ 
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(๑) ในคดีเรื่องใดที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยในศาล เมื่อศาลได้ขับไล่คู่ความ
ฝ่ายใดออกไปเสียจากบริเวณศาลโดยที่ประพฤติไม่สมควร ศาลจะด าเนินการนั่งพิจารณาคดีต่อไปลับหลัง
คู่ความฝ่ายนั้นก็ได้ 

(๒) ในคดีเรื่องใด เพื่อความเหมาะสม หรือเพ่ือคุ้มครองสาธารณประโยชน์ ถ้าศาลเห็นสมควร
จะห้ามมิให้มีการเปิดเผยซึ่งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนแห่งคดีซึ่งปรากฏจากค า
คู่ความหรือค าแถลงการณ์ของคู่ความหรือจากค าพยานหลักฐานที่ได้สืบมาแล้วศาลจะมีค าสั่งดังต่อไปนี้ก็ได้ 

(ก) ห้ามประชาชนมิให้เข้าฟังการพิจารณาทั้งหมดหรือแต่บางส่วน แล้วด าเนินการ
พิจารณาไปโดยไม่เปิดเผย หรือ 

(ข) ห้ามมิให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่นว่านั้น 

ในบรรดาคดีทั้งปวงที่ฟ้องขอหย่าหรือฟ้องชายชู้หรือฟ้องให้รับรองบุตร ให้ศาลห้ามมิให้มีการ
เปิดเผยซึ่งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ใด ๆ ที่ศาลเห็นเป็นการไม่สมควร หรือพอจะเห็นได้ว่าจะท าให้เกิดการ
เสียหายอันไม่เป็นธรรมแก่คู่ความหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ไม่ว่าศาลจะได้มีค าสั่งตามอนุมาตรา (๒) นี้หรือไม่ ค าสั่งหรือค าพิพากษาชี้ขาดคดีของศาล
นั้น ต้องอ่านในศาลโดยเปิดเผย และมิให้ถือว่าการออกโฆษณาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งค าพิพากษานั้น
หรือย่อเรื่องแห่งค าพิพากษาโดยเป็นกลางและถูกต้องนั้น เป็นผิดกฎหมาย 

  
มาตรา ๓๗  ให้ศาลด าเนินการนั่งพิจารณาคดีติดต่อกันไปเท่าท่ีสามารถจะท าได้โดยไม่ต้อง

เลื่อนจนกว่าจะเสร็จการพิจารณาและพิพากษาคดี 
  
มาตรา ๓๘  ถ้าในวันที่ก าหนดนัดนั่งพิจารณาศาลไม่มีเวลาพอที่จะด าเนินการนั่งพิจารณา 

เนื่องจากกิจธุระของศาล ศาลจะมีค าสั่งให้เลื่อนการนั่งพิจารณาไปในวันอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
  
มาตรา ๓๙  ถ้าการที่จะชี้ขาดตัดสินคดีเรื่องใดที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดจ าต้องอาศัย

ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งค าชี้ขาดตัดสินบางข้อที่ศาลนั้นเองหรือศาลอ่ืนจะต้องกระท าเสียก่อน หรือจ าต้องรอ
ให้เจ้าพนักงานฝ่ายธุรการวินิจฉัยชี้ขาดในข้อเช่นนั้นเสียก่อน หรือถ้าปรากฏว่าได้มีการกระท าผิดอาญาเกิดขึ้น
ซึ่งอาจมีการฟ้องร้องอันอาจกระท าให้การชี้ขาดตัดสินคดีท่ีพิจารณาอยู่นั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีอ่ืนใดซึ่ง
ศาลเห็นว่าถ้าได้เลื่อนการพิจารณาไปจักท าให้ความยุติธรรมด าเนินไปด้วยดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อ
คู่ความท่ีเกี่ยวข้องร้องขอ ศาลจะมีค าสั่งเลื่อนการนั่งพิจารณาต่อไปจนกว่าจะได้มีการพิพากษาหรือชี้ขาดในข้อ
นั้น ๆ แล้วหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได้ 

ถ้าศาลมีค าสั่งให้เลื่อนการนั่งพิจารณาดังกล่าวแล้วโดยไม่มีก าหนด เมื่อศาลเห็นสมควรหรือ
คู่ความท่ีเกี่ยวข้องร้องขอ ศาลจะมีค าสั่งให้เริ่มการนั่งพิจารณาต่อไปในวันใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

  



มาตรา ๔๐[๓๓]  เมื่อศาลได้ก าหนดวันนั่งพิจารณาและแจ้งให้คู่ความทราบแล้ว ถ้าคู่ความฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งจะขอเลื่อนการนั่งพิจารณา คู่ความฝ่ายนั้นต้องเสนอค าขอเข้ามาก่อนหรือในวันนัดและแสดงเหตุผล
แห่งการขอเลื่อนนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ห้ามมิให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอ เว้นแต่การขอเลื่อนการนั่ง
พิจารณานั้นมีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และหากศาลไม่อนุญาตจะท าให้เสียความยุติธรรม 

เมื่อศาลจะสั่งให้เลื่อนการนั่งพิจารณา ศาลอาจสั่งให้คู่ความฝ่ายนั้นเสียค่าปว่ยการพยานซึ่งมาศาล
ตามหมายเรียกและเสียค่าใช้จ่ายในการที่คู่ความฝ่ายอ่ืนมาศาล เช่น ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของตัว
ความ ทนายความ หรือพยาน เป็นต้น ตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าคู่ความฝ่ายที่ขอเลื่อนคดีไม่ช าระค่า
ป่วยการหรือค่าใช้จ่ายตามที่ศาลก าหนด ให้ศาลยกค าขอเลื่อนคดีนั้นเสีย 

ค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายตามวรรคสองให้ตกเป็นพับ 

ค าขอเลื่อนคดีตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่ได้เสนอต่อหน้าศาลด้วยวาจา ก็ให้ท าเป็นค าร้องและจะท า
ฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาลก็ได้ 

  
มาตรา ๔๑[๓๔]  ถ้ามีการขอเลื่อนการนั่งพิจารณาโดยอ้างว่าตัวความผู้แทนทนายความ พยาน 

หรือบุคคลอ่ืนที่ถูกเรียกให้มาศาลไม่สามารถมาศาลได้เพราะป่วยเจ็บ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งมีค าขอฝ่ายเดียว ศาลจะมีค าสั่งตั้งเจ้าพนักงานไปท าการตรวจก็ได้ และถ้าสามารถหาแพทย์ได้ก็ให้
ตั้งแพทย์ไปตรวจด้วย ถ้าผู้ที่ศาลตั้งให้ไปตรวจได้รายงานโดยสาบานตนหรือกล่าวค าปฏิญาณแล้ว และศาลเชื่อ
ว่าอาการของผู้ที่อ้างว่าป่วยนั้นไม่ร้ายแรงถึงกับจะมาศาลไม่ได้ ให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการขาดนัดหรือการไม่มาศาลของบุคคลที่อ้างว่าป่วยนั้น แล้วแต่กรณี 

ศาลอาจสั่งให้คู่ความฝ่ายที่ขอให้ไปตรวจตามวรรคหนึ่ง หรือคู่ความใดไปกับผู้ที่ศาลตั้งให้ไป
ตรวจ คู่ความนั้นจะมอบให้ผู้ใดไปแทนตนก็ได้ 

ค่าพาหนะและค่าป่วยการของเจ้าพนักงานและแพทย์ ให้ถือว่าเป็นค่าฤชาธรรมเนียม และให้
น ามาตรา ๑๖๖ มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๔๒  ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลได้มรณะเสียก่อนศาล

พิพากษาคดี ให้ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาไปจนกว่าทายาทของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะ 
หรือบุคคลอ่ืนใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้ จะได้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ โดยมีค าขอเข้ามาเอง หรือ
โดยที่ศาลหมายเรียกให้เข้ามา เนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีค าขอฝ่ายเดียว ค าขอเช่นว่านี้จะต้องยื่น
ภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะ 

ถ้าไม่มีค าขอของบุคคลดังกล่าวมาแล้ว หรือไม่มีค าขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายในเวลา
ที่ก าหนดไว้ ให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีเรื่องนั้นเสียจากสารบบความ 

  
มาตรา ๔๓  ถ้าทายาทของผู้มรณะ หรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะ หรือบุคคลอ่ืนใดที่

ปกครองทรัพย์มรดก ประสงค์จะขอเข้ามาเป็นคู่ความแทน ก็ให้ยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลเพ่ือการนั้น 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn33
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn34


ในกรณีเช่นนี้ เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีค าขอศาลอาจสั่งให้ผู้ที่จะ
เข้ามาเป็นคู่ความแทนนั้นแสดงพยานหลักฐานสนับสนุนค าขอเช่นว่านั้นได้เมื่อได้แสดงพยานหลักฐานดังกล่าว
นั้นแล้ว ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการที่จะเข้ามาเป็นคู่ความแทน 

  
มาตรา ๔๔  ค าสั่งให้หมายเรียกบุคคลใดเข้ามาแทนผู้มรณะนั้น จะต้องก าหนดระยะเวลา

พอสมควรเพื่อให้บุคคลนั้นมีโอกาสคัดค้านในศาลว่าตนมิได้เป็นทายาทของผู้มรณะ หรือมิได้เป็นผู้จัดการ
ทรัพย์มรดกหรือผู้ปกครองทรัพย์มรดกนั้น 

ทายาท ผู้จัดการทรัพย์มรดก หรือบุคคลผู้ถูกเรียกไม่จ าต้องปฏิบัติตามหมายเช่นว่านั้นก่อน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้เพ่ือการยอมรับฐานะนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว 

ถ้าบุคคลที่ถูกศาลหมายเรียกนั้น ยินยอมรับเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้มรณะ ให้ศาลจดรายงาน
พิสดารไว้และด าเนินคดีต่อไป 

ถ้าบุคคลนั้นไม่ยินยอมหรือไม่มาศาล ให้ศาลท าการไต่สวนตามที่เห็นสมควร ถ้าศาลเห็นว่า
หมายเรียกนั้นมีเหตุผลฟังได้ ก็ให้ออกค าสั่งตั้งบุคคลผู้ถูกเรียกเป็นคู่ความแทนผู้มรณะแล้วด าเนินคดีต่อไป ถ้า
ศาลเห็นว่าข้อคัดค้านของบุคคลผู้ถูกเรียกมีเหตุผลฟังได้ ก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนหมายเรียกนั้นเสีย และถ้าคู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเรียกทายาทอันแท้จริงหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกหรือบุคคลที่ปกครองทรัพย์มรดก
ของผู้มรณะเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้มรณะได้ภายในก าหนดเวลาหนึ่งปี ก็ให้ศาลมีค าสั่งตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

  
มาตรา ๔๕  ถ้าปรากฏต่อศาลว่าคู่ความฝ่ายหนึ่งตกเป็นผู้ไร้ความสามารถก็ดี หรือผู้แทนโดย

ชอบธรรมของคู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ไร้ความสามารถได้มรณะหรือหมดอ านาจเป็นผู้แทนก็ดี ให้ศาลเลื่อนการนั่ง
พิจารณาไปภายในระยะเวลาอันสมควรเพื่อผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนโดยชอบธรรมคนใหม่จะได้แจ้งให้
ทราบถึงการได้รับแต่งตั้งของตนโดยยื่นค าขอเป็นค าร้องต่อศาลเพ่ือการนั้น ถ้ามิได้ยื่นค าขอดังกล่าวมาแล้วให้
น ามาตรา ๕๖ มาใช้บังคับ 

ถ้าผู้แทนหรือทนายความของคู่ความได้มรณะ หรือหมดอ านาจเป็นผู้แทน ให้ศาลเลื่อนการ
นั่งพิจารณาไปจนกว่าตัวความจะได้ยื่นค าร้องต่อศาลแจ้งให้ทราบถึงการที่ได้แต่งตั้งผู้แทนหรือทนายความข้ึน
ใหม่ หรือคู่ความฝ่ายนั้นมีความประสงค์จะมาว่าคดีด้วยตนเอง แต่ถ้าศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความอีกฝ่าย
หนึ่งมีค าขอฝ่ายเดียว ให้ศาลมีอ านาจสั่งก าหนดระยะเวลาไว้พอสมควร เพ่ือให้ตัวความมีโอกาสแจ้งให้ทราบถึง
การแต่งตั้งหรือความประสงค์ของตนนั้นก็ได้ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าตัวความมิได้แจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ศาลจะมีค าสั่งให้เริ่มการนั่งพิจารณาต่อไปในวันใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

บทบัญญัติแห่งวรรคก่อนนั้น ให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีท่ีผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ไร้
ความสามารถหมดอ านาจลง เพราะเหตุที่บุคคลนั้นได้มีความสามารถข้ึนแล้วด้วยโดยอนุโลม 

  
หมวด ๕ 



รายงานและส านวนความ 

                   
  

มาตรา ๔๖  บรรดากระบวนพิจารณาเก่ียวด้วยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีแพ่ง
ทั้งหลายซึ่งศาลเป็นผู้ท านั้น ให้ท าเป็นภาษาไทย 

บรรดาค าคู่ความและเอกสารหรือแผ่นกระดาษไม่ว่าอย่างใด ๆ ที่คู่ความหรือศาลหรือเจ้า
พนักงานศาลได้ท าข้ึนซึ่งประกอบเป็นส านวนของคดีนั้น ให้เขียนเป็นหนังสือไทยและเขียนด้วยหมึกหรือดีด
พิมพ์หรือตีพิมพ์ ถ้ามีผิดตกท่ีใดห้ามมิให้ขูดลบออก แต่ให้ขีดฆ่าเสียแล้วเขียนลงใหม่ และผู้เขียนต้องลงชื่อไว้ที่
ริมกระดาษ ถ้ามีข้อความตกเติมให้ผู้ตกเติมลงลายมือชื่อ หรือลงชื่อย่อไว้เป็นส าคัญ 

ถ้าต้นฉบับเอกสารหรือแผ่นกระดาษไม่ว่าอย่างใด ๆ ที่ส่งต่อศาลได้ท าข้ึนเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้ศาลสั่งคู่ความฝ่ายที่ส่งให้ท าค าแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะแต่ส่วนส าคัญ โดยมีค ารับรองมา
ยื่นเพื่อแนบไว้กับต้นฉบับ 

ถ้าคู่ความฝ่ายใดหรือบุคคลใดที่มาศาลไม่เข้าใจภาษาไทยหรือเป็นใบ้หรือหูหนวกและอ่าน
เขียนหนังสือไม่ได้ ให้ให้คู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดหาล่าม 

  
มาตรา ๔๗  ถ้าคู่ความหรือบุคคลใดยื่นใบมอบอ านาจต่อศาล ให้ศาลมีอ านาจที่จะสั่งให้

คู่ความหรือบุคคลนั้น ให้ถ้อยค าสาบานตัวว่าเป็นใบมอบอ านาจอันแท้จริง 

ถ้าศาลมีเหตุอันควรสงสัยว่า ใบมอบอ านาจที่ยื่นนั้นจะไม่ใช่ใบมอบอ านาจอันแท้จริงก็ดี หรือ
เมื่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยื่นค าร้องแสดงเหตุอันควรสงสัยว่าใบมอบอ านาจนั้นจะมิใช่ใบมอบอ านาจอันแท้จริงก็ดี 
ให้ศาลมีอ านาจที่จะสั่งให้คู่ความหรือบุคคลที่เก่ียวข้องนั้นยื่นใบมอบอ านาจตามที่บัญญัติไว้ต่อไปนี้ 

ถ้าใบมอบอ านาจนั้นได้ท าในราชอาณาจักรสยามต้องให้นายอ าเภอเป็นพยาน ถ้าได้ท าใน
เมืองต่างประเทศที่มีกงสุลสยาม ต้องให้กงสุลนั้นเป็นพยาน ถ้าได้ท าในเมืองต่างประเทศที่ไม่มีกงสุลสยาม ต้อง
ให้บุคคลเหล่านี้เป็นพยานคือเจ้าพนักงานโนตารีปับลิกหรือแมยิสเตร็ด หรือบุคคลอ่ืนซึ่งกฎหมายแห่งท้องถิ่น
ตั้งให้เป็นผู้มีอ านาจเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านี้ และต้องมีใบส าคัญของรัฐบาลต่างประเทศที่เก่ียวข้องแสดง
ว่าบุคคลที่เป็นพยานนั้นเป็นผู้มีอ านาจกระท าการได้ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ใบส าคัญและเอกสารอื่น ๆ ท านองเช่นว่ามานี้ ซึ่ง
คู่ความจะต้องยื่นต่อศาล 

  
มาตรา ๔๘  ในคดีทุกเรื่อง ให้เป็นหน้าที่ของศาลต้องจดแจ้งรายงานการนั่งพิจารณาหรือ

กระบวนพิจารณาอ่ืน ๆ ของศาลไว้ทุกครั้ง 

รายงานนั้นต้องมีรายการต่อไปนี้ 
(๑) เลขคดี 
(๒) ชื่อคู่ความ 



(๓) สถานที่ วัน และเวลาที่ศาลนั่งพิจารณาหรือด าเนินกระบวนพิจารณา 

(๔) ข้อความโดยย่อเกี่ยวด้วยเรื่องท่ีกระท าและรายการข้อส าคัญอ่ืน ๆ 

(๕) ลายมือชื่อผู้พิพากษา 

เมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้หรือเมื่อศาลเห็นเป็นการจ าเป็นก็ให้ศาลจดบันทึก (โดยจดรวมไว้
ในรายงานพิสดารหรืออีกส่วนหนึ่งต่างหาก) ซึ่งค าแถลงหรือค าคัดค้านในข้อส าคัญข้อตกลง ค าชี้ ขาด ค าสั่ง 
หรือการอ่ืน ๆ หรือกระบวนพิจารณาที่ท าด้วยวาจาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้  

  
มาตรา ๔๙  ในส่วนที่เกี่ยวด้วยค าแถลงหรือค าคัดค้านของคู่ความ หรือค าให้การของพยาน

หรือผู้เชี่ยวชาญหรือข้อตกลงในการสละสิทธิของคู่ความนั้น ให้ถือว่ารายงานของศาลเป็นพยานหลักฐาน
เบื้องต้นได้ต่อเมื่อศาลได้อ่านให้คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฟังและได้จดลงไว้ซึ่งข้อแก้ไขเพ่ิมเติมตามที่ขอร้อง
หรือที่ชี้แจงใหม่ ทั้งคู่ความหรือบุคคลนั้น ๆ ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  
มาตรา ๕๐  ถ้าคู่ความฝ่ายใด หรือบุคคลใดจะต้องลงลายมือชื่อในรายงานใดเพ่ือแสดง

รับรู้รายงานนั้น หรือจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดเพ่ือรับรองการอ่านหรือการส่งเอกสารเช่นว่านั้น  

(๑) การลงลายมือ พิมพ์นิ้วมือ แกงได หรือเครื่องหมายอย่างอ่ืนที่ได้ท าต่อหน้าศาลนั้น ไม่
จ าต้องมีลายมือชื่อของพยานสองคนรับรอง 

(๒) ถ้าคู่ความ หรือบุคคลที่จะต้องลงลายมือชื่อในรายงานดังกล่าวแล้ว ลงลายมือชื่อไม่ได้ 
หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้ศาลท ารายงานจดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นนั้นไว้แทนการลงลายมือชื่อ 

  
มาตรา ๕๑  ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ลงทะเบียนคดีในสารบบความของศาลตามล าดับที่รับไว้ กล่าวคือ ตามวันและเวลาที่ยื่น

หรือเสนอค าฟ้องเพ่ือเริ่มคดีต่อศาล ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้ 
(๒) ลงทะเบียนค าพิพากษา หรือค าสั่งชี้ขาดคดีทั้งหมดของศาลในสารบบค า

พิพากษา 

(๓) รวบรวมรายงานและเอกสารที่ส่งต่อศาลหรือศาลท าขึ้น กับค าสั่งและค า
พิพากษาของศาล  ไว้ในส านวนความเรื่องนั้น แล้วเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 

(๔) คัดส าเนาค าพิพากษา ค าสั่งชี้ขาดคดี แล้วเก็บรักษาไว้เรียงตามล าดับและในที่ปลอดภัย 

(๕) เก็บรักษาสารบบและสมุดของศาล เช่นสารบบความและสารบบค าพิพากษาไว้ในที่
ปลอดภัย 

การจัดท าสารบบความหรือสารบบค าพิพากษา การรวบรวมเอกสารในส านวนความ และการ
เก็บรักษาส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) อาจกระท าในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวที่รับรองโดยวิธีการที่ศาล
ก าหนดเป็นส าเนาสารบบความหรือสารบบค าพิพากษา หรือเป็นส าเนาเอกสารในส านวนความ แล้วแต่กรณี 



และให้ใช้แทนต้นฉบับได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาโดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และเมื่อข้อก าหนดนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได้[๓๕]

 

  
มาตรา ๕๒  เมื่อค าพิพากษาหรือค าสั่งอันเป็นเด็ดขาดถึงที่สุดแล้วเรื่องใดได้มีการปฏิบัติตาม 

หรือบังคับไปแล้ว หรือระยะเวลาที่ก าหนดไว้เพ่ือการบังคับนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว ให้ศาลที่เก็บส านวนนั้นไว้ 
จัดส่งส านวนนั้นไปยังกระทรวงยุติธรรม เพ่ือเก็บรักษาไว้หรือจัดการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น 

  
มาตรา ๕๓  ถ้ารายงาน ค าพิพากษา ค าสั่งหรือเอกสารอ่ืนใดที่รวมไว้ในส านวนความซึ่งยังอยู่

ในระหว่างพิจารณา หรือรอการบังคับของศาลสูญหายไป หรือบุบสลายทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เป็นการ
ขัดข้องต่อการชี้ขาดตัดสินหรือบังคับคดีเม่ือศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องยื่นค าขอโดยท า
เป็นค าร้อง ให้ศาลสั่งคู่ความหรือบุคคลผู้ถือเอกสารนั้น น าส าเนาที่รับรองถูกต้องมาส่งต่อศาล ถ้าหากส าเนา
เช่นว่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วนหาไม่ได้ ให้ศาลมีค าสั่งให้พิจารณาคดีนั้นใหม่ หรือมีค าสั่งอย่างอ่ืนตามที่
เห็นสมควร เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

  
มาตรา ๕๔  คู่ความก็ดี หรือพยานในส่วนที่เกี่ยวกับค าให้การของตนในคดีนั้นก็ดีหรือ

บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควรก็ดี อาจร้องขออนุญาตต่อศาลไม่ว่าเวลาใดใน
ระหว่าง หรือภายหลังการพิจารณาเพ่ือตรวจเอกสารทั้งหมดหรือแต่บางฉบับในส านวนเรื่องนั้น หรือขอคัด
ส าเนา หรือขอให้จ่าศาลคัดส าเนาและรับรอง แต่ทั้งนี้ 

(๑) ห้ามมิให้อนุญาตเช่นว่านั้นแก่บุคคลอ่ืนนอกจากคู่ความหรือพยานในคดีที่พิจารณาโดยไม่
เปิดเผย หรือในคดีท่ีศาลได้มีค าสั่งห้ามการตรวจหรือคัดส าเนาเอกสารในส านวนทั้งหมดหรือบางฉบับเพ่ือ
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือผลประโยชน์ทั่วไปของประชาชน ถึงแม้ผู้ขอจะเป็นคู่ความหรือพยานก็ห้ามมิให้
อนุญาตดุจกัน แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของคู่ความในการที่จะตรวจหรือคัดส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งในคดีนั้น 
หรือในการที่จะขอส าเนาอันรับรองถูกต้อง 

(๒) ห้ามมิให้อนุญาตให้คู่ความคัดถ้อยค าพยานฝ่ายตนจนกว่าจะได้สืบพยานฝ่ายตนเสร็จสิ้น
แล้ว เว้นแต่จะมีพฤติการณ์พิเศษที่จะให้อนุญาต 

เมื่อได้ให้อนุญาตแล้ว การตรวจ หรือการคัดส าเนานั้น ให้ผู้ขอหรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้ขอโดยชอบเป็นผู้คัดตามเวลาและเง่ือนไขซึ่งจ่าศาลจะได้ก าหนดให้เพ่ือความสะดวกของศาลหรือเพ่ือ
ความปลอดภัยของเอกสารนั้น 

ห้ามมิให้คัดส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่ง ก่อนที่ได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นและก่อนที่ได้
ลงทะเบียนในสารบบค าพิพากษา 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn35


ในกรณีที่ศาลได้ท าค าอธิบายเพ่ิมเติมกลัดไว้กับรายงานแห่งค าสั่งหรือค าพิพากษาซึ่งกระท า
ด้วยวาจาตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ ค าอธิบายเพิ่มเติมเช่นว่านั้นคู่ความจะขอตรวจหรือขอคัดส าเนา หรือขอ
ส าเนาเสมือนเป็นส่วนหนึ่งแห่งค าสั่งหรือค าพิพากษาก็ได้ 

ส าเนาที่รับรองนั้น ให้จ่าศาลเป็นผู้รับรองโดยเรียกค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในอัตราท้าย
ประมวลกฎหมายนี้ ในกรณีท่ีผู้ขอตรวจเอกสารหรือขอคัดส าเนาด้วยตนเอง ไม่ต้องเรียกค่าธรรมเนียม 

  
ลักษณะ ๓ 

คู่ความ 

                   
  

มาตรา ๕๕  เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดข้ึน เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง 
หรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอ านาจได้ ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้ 

  
มาตรา ๕๖  ผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ท าการแทนจะเสนอข้อหาต่อศาลหรือด าเนินกระบวน

พิจารณาใด ๆ ได้ ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
ความสามารถและตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ การให้อนุญาตหรือยินยอมตามบทบัญญัติเช่นว่านั้น 
ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาลเพ่ือรวมไว้ในส านวนความ 

ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีค าพิพากษาเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยื่นค าขอ
โดยท าเป็นค าร้อง ให้ศาลมีอ านาจท าการสอบสวนในเรื่องความสามารถของผู้ขอหรือของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง 
และถ้าเป็นที่พอใจว่ามีการบกพร่องในเรื่องความสามารถ ศาลอาจมีค าสั่งก าหนดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นเสียให้
บริบูรณ์ภายในก าหนดเวลาอันสมควรที่ศาลจะสั่ง 

ถ้าศาลเห็นว่า เพ่ือความยุติธรรมไม่ควรให้กระบวนพิจารณาด าเนินเนิ่นช้าไป ศาลจะสั่งให้
คู่ความฝ่ายที่บกพร่องในเรื่องความสามารถนั้นด าเนินคดีไปก่อนชั่วคราวก็ได้ แต่ห้ามมิให้ศาลพิพากษาใน
ประเด็นแห่งคดีจนกว่าข้อบกพร่องนั้นได้แก้ไขโดยบริบูรณ์แล้ว 

ถ้าผู้ไร้ความสามารถไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนโดยชอบธรรมท าหน้าที่ไม่ได้ ศาลมี
อ านาจออกค าสั่งให้อนุญาตหรือให้ความยินยอมตามท่ีต้องการ หรือตั้งผู้แทนเฉพาะคดีนั้นให้แก่ผู้ไร้
ความสามารถ ถ้าไม่มีบุคคลอื่นใดให้ศาลมีอ านาจตั้งพนักงานอัยการหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอ่ืนให้เป็น
ผู้แทนได้ 

  
มาตรา ๕๗  บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอด 



(๑) ด้วยความสมัครใจเองเพราะเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ือยังให้ได้รับความรับรอง คุ้มครอง 
หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ โดยยื่นค าร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา หรือเมื่อตนมีสิทธิ
เรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยยื่นค าร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้น 

(๒) ด้วยความสมัครใจเองเพราะตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้นโดยยื่นค าร้อง
ขอต่อศาลไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีค าพิพากษา ขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจ าเลยร่วม หรือเข้าแทนที่
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียทีเดียวโดยได้รับความยินยอมของคู่ความฝ่ายนั้น แต่ว่าแม้ศาลจะได้อนุญาตให้เข้า
แทนที่กันได้ก็ตาม คู่ความฝ่ายนั้นจ าต้องผูกพันตนโดยค าพิพากษาของศาลทุกประการเสมือนหนึ่งว่ามิได้มี
การเข้าแทนที่กันเลย 

(๓) ด้วยถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดี (ก) ตามค าขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าเป็นค าร้อง
แสดงเหตุว่าตนอาจฟ้องหรือถูกคู่ความเช่นว่านั้นฟ้องตนได้ เพ่ือการใช้สิทธิไล่เบี้ย หรือเพ่ือใช้ค่าทดแทน ถ้า
หากศาลพิจารณาให้คู่ความเช่นว่านั้นแพ้คดี หรือ (ข) โดยค าสั่งของศาลเมื่อศาลนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีค าขอ ในกรณีที่กฎหมายบังคับให้บุคคลภายนอกเข้ามาในคดี หรือศาลเห็นจ าเป็นที่จะเรียก
บุคคลภายนอกเข้ามาในคดีเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม แต่ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะเรียก
บุคคลภายนอกเข้ามาในคดีดังกล่าว แล้วให้เรียกด้วยวิธียื่นค าร้องเพ่ือให้หมายเรียกพร้อมกับค าฟ้องหรือ
ค าให้การ หรือในเวลาใด ๆ ต่อมาก่อนมีค าพิพากษาโดยได้รับอนุญาตจากศาล เมื่อศาลเป็นที่พอใจว่าค าร้อง
นั้นไม่อาจยื่นก่อนนั้นได้ 

การส่งหมายเรียกบุคคลภายนอกตามอนุมาตรานี้ต้องมีส าเนาค าขอ หรือค าสั่งของศาล 
แล้วแต่กรณี และค าฟ้องตั้งต้นคดีนั้นแนบไปด้วย 

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ไม่ตัดสิทธิของเจ้าหนี้ ในอันที่จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
และท่ีจะเรียกลูกหนี้ให้เข้ามาในคดีดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  
มาตรา ๕๘  ผู้ร้องสอดที่ได้เข้าเป็นคู่ความตามอนุมาตรา (๑) และ (๓) แห่งมาตราก่อนนี้ มี

สิทธิเสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ ซึ่งโดยเฉพาะผู้ร้องสอดอาจน าพยานหลักฐานใหม่มา
แสดง คัดค้านเอกสารที่ได้ยื่นไว้ ถามค้านพยานที่ได้สืบมาแล้วและคัดค้านพยานหลักฐานที่ได้สืบไปแล้วก่อนที่
ตนได้ร้องสอด อาจอุทธรณ์ฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และอาจได้รับหรือถูก
บังคับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียม 

ห้ามมิให้ผู้ร้องสอดที่ได้เป็นคู่ความตามอนุมาตรา (๒) แห่งมาตราก่อน ใช้สิทธิอย่างอ่ืนนอกจาก
สิทธิที่มีอยู่แก่คู่ความฝ่ายซึ่งตนเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจ าเลยร่วมในชั้นพิจารณาเมื่อตนร้องสอด และห้ามมิให้ใช้
สิทธิเช่นว่านั้นในทางที่ขัดกับสิทธิของโจทก์หรือจ าเลยเดิม และให้ผู้ร้องสอดเสียค่าฤชาธรรมเนียมอันเกิดแต่
การที่ร้องสอด แต่ถ้าศาลได้อนุญาตให้เข้าแทนที่โจทก์หรือจ าเลยเดิม ผู้ร้องสอดจึงมีฐานะเสมอด้วยคู่ความที่ตน
เข้าแทน 



เมื่อได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งแล้ว ถ้ามีข้อเกี่ยวข้องกับคดี เป็นปัญหาจะต้องวินิจฉัยใน
ระหว่างผู้ร้องสอดกับคู่ความฝ่ายที่ตนเข้ามาร่วม หรือที่ตนถูกหมายเรียกให้เข้ามาร่วม ผู้ร้องสอดย่อมต้อง
ผูกพันตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของคู่ความนั้น ท าให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีช้า
เกินสมควรที่จะแสดงข้อเถียงอันเป็นสาระส าคัญได้ หรือ 

(๒) เมื่อคู่ความนั้นจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมิได้ยกข้ึนใช้ซึ่งข้อเถียงในปัญหา
ข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงผู้ร้องสอดมิได้รู้ว่ามีอยู่เช่นนั้น 

  
มาตรา ๕๙  บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป อาจเป็นคู่ความในคดีเดียวกันได้ โดยเป็นโจทก์ร่วม

หรือจ าเลยร่วม ถ้าหากปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดี แต่ห้ามมิให้ถือว่า
บุคคลเหล่านั้นแทนซึ่งกันและกัน เว้นแต่มูลแห่งความคดีเป็นการช าระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันมิได้ หรือได้มี
กฎหมายบัญญัติไว้ดังนั้นโดยชัดแจ้ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นแทนซึ่งกันและกันเพียงเท่าท่ีจะกล่าว
ต่อไปนี้ 

(๑) บรรดากระบวนพิจารณาซึ่งได้ท าโดย หรือท าต่อคู่ความร่วมคนหนึ่งนั้นให้ถือว่าได้ท าโดย 
หรือท าต่อ คู่ความร่วมคนอ่ืน ๆ ด้วย เว้นแต่กระบวนพิจารณาท่ีคู่ความร่วมคนหนึ่งกระท าไปเป็นที่เสื่อมเสียแก่
คู่ความร่วมคนอ่ืน ๆ 

(๒) การเลื่อนคดีหรือการงดพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับคู่ความร่วมคนหนึ่งนั้น ให้ใช้ถึงคู่ความ
ร่วมคนอื่น ๆ ด้วย 

  
มาตรา ๖๐[๓๖]  คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่คู่ความเป็นผู้ไร้

ความสามารถ หรือผู้แทนในกรณีที่คู่ความเป็นนิติบุคคล จะว่าความด้วยตนเองและด าเนินกระบวนพิจารณาท้ัง
ปวงตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ของตน หรือจะตั้งแต่งทนายความคนเดียวหรือหลายคนให้ว่าความและ
ด าเนินกระบวนพิจารณาแทนตนก็ได้ 

ถ้าคู่ความ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ท าหนังสือมอบอ านาจให้
บุคคลใดเป็นผู้แทนตนในคดี ผู้รับมอบอ านาจเช่นว่านั้นจะว่าความอย่างทนายความไม่ได้ แต่ย่อมตั้ง
ทนายความเพ่ือด าเนินกระบวนพิจารณาได้ 

  
มาตรา ๖๑  การตั้งทนายความนั้น ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อตัวความและทนายความ 

แล้วยื่นต่อศาลเพ่ือรวมไว้ในส านวน ใบแต่งทนายนี้ให้ใช้ได้เฉพาะคดีเรื่องหนึ่ง ๆ ตามที่ได้ยื่นไว้เท่านั้น เมื่อ
ทนายความผู้ใดได้รับมอบอ านาจทั่วไปที่จะแทนบุคคลอื่นไม่ว่าในคดีใด ๆ ให้ทนายความผู้นั้นแสดงใบมอบ
อ านาจทั่วไป แล้วคัดส าเนายื่นต่อศาลแทนใบแต่งทนาย เพ่ือด าเนินคดีเป็นเรื่อง ๆ ไป ตามความในมาตรานี้ 
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มาตรา ๖๒  ทนายความซึ่งคู่ความได้ตั้งแต่งนั้นมีอ านาจว่าความและด าเนินกระบวน
พิจารณาใด ๆ แทนคู่ความได้ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคู่ความนั้น แต่ถ้ากระบวนพิจารณา
ใดเป็นไปในทางจ าหน่ายสิทธิของคู่ความ เช่น การยอมรับตามท่ีคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การ
ประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ 
ทนายความไม่มีอ านาจที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาเช่นว่านี้ได้ โดยมิได้รับอ านาจจากตัวความโดยชัดแจ้ง 
อ านาจโดยชัดแจ้งเช่นว่านี้จะระบุให้ไว้ในใบแต่งทนายส าหรับคดีเรื่องนั้น หรือท าเป็นใบมอบอ านาจต่างหากใน
ภายหลังใบเดียวหรือหลายใบก็ได้ และในกรณีหลังนี้ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๖๑ บังคับ 

กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ตัวความหรือผู้แทนจะปฏิเสธหรือแก้ไขข้อเท็จจริงที่ทนายความ
ของตนได้กล่าวด้วยวาจาต่อหน้าตนในศาลในขณะนั้นก็ได้ แม้ถึงว่าตัวความหรือผู้แทนนั้นจะมิได้สงวนสิทธิ
เช่นนั้นไว้ในใบแต่งทนายก็ดี 

  
มาตรา ๖๓  บทบัญญัติแห่งมาตราก่อนนี้ไม่ตัดสิทธิตัวความในอันที่จะตั้งแต่งผู้แทนหรือ

ทนายความโดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาลเพ่ือให้รับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งได้ช าระไว้ในศาลหรือวางไว้ยังศาลเป็น
เงินค่าธรรมเนียมหรืออย่างอ่ืน และศาลได้สั่งให้จ่ายคืน หรือส่งมอบให้แก่ตัวความฝ่ายนั้น แต่ถ้าศาลนั้นมีความ
สงสัยในความสามารถหรือตัวบุคคลผู้แทน หรือทนายความซึ่งได้รับตั้งแต่งดังกล่าวข้างต้น ศาลมีอ านาจที่จะสั่ง
ให้ตัวความหรือทนายความหรือท้ังสองคนให้มาศาลโดยตนเองได้ 

  
มาตรา ๖๔  เว้นแต่ศาลจะได้สั่งเป็นอย่างอ่ืน เมื่อคดีมีเหตุผลพิเศษอันเกี่ยวกับคู่ความฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง หรือทนายความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ คู่ความหรือทนายความอาจตั้งแต่งให้บุคคลใดท าการแทน
ได้ โดยยื่นใบมอบฉันทะต่อศาลทุกครั้ง เพ่ือกระท ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือก าหนดวันนั่ง
พิจารณาหรือวันสืบพยาน หรือวันฟังค าสั่ง ค าบังคับ หรือค าชี้ขาดใด ๆ ของศาล มาฟังค าสั่ง ค าบังคับ หรือค า
ชี้ขาดใด ๆ ของศาลหรือสลักหลังรับรู้ซึ่งข้อความนั้น ๆ รับส าเนาแห่งค าให้การ ค าร้องหรือเอกสารอ่ืน ๆ 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๗๑ และ ๗๒ และแสดงการรับรู้สิ่งเหล่านั้น 

  
มาตรา ๖๕[๓๗]  ทนายความที่ตัวความได้ตั้งแต่งให้เป็นทนายในคดีจะมีค าขอต่อศาลให้สั่งถอน

ตนจากการตั้งแต่งนั้นก็ได้ แต่ต้องแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าทนายความผู้นั้นได้แจ้งให้ตัวความทราบแล้ว 
เว้นแต่จะหาตัวความไม่พบ 

เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอแล้ว ให้ศาลส่งค าสั่งนั้นให้ตัวความทราบโดยเร็วโดยวิธีส่ง
หมายธรรมดาหรือโดยวิธีอ่ืนแทนแล้วแต่จะเห็นสมควร 

  
มาตรา ๖๖  ผู้ใดอ้างว่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของตัวความหรือเป็นผู้แทนของนิติ

บุคคล เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องยื่นค าขอ โดยท าเป็นค าร้องในขณะที่ยื่นค าฟ้องหรือ
ค าให้การ ศาลจะท าการสอบสวนถึงอ านาจของผู้นั้นก็ได้ และถ้าเป็นที่พอใจว่าผู้นั้นไม่มีอ านาจ หรืออ านาจของ
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ผู้นั้นบกพร่อง ศาลมีอ านาจยกฟ้องคดีนั้นเสีย หรือมีค าพิพากษาหรือค าสั่งอย่างอ่ืนได้ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

  
ลักษณะ ๔ 

การยื่นและส่งค าคู่ความและเอกสาร 

                   
  

มาตรา ๖๗  เมื่อประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติว่า เอกสารใดจะต้องส่งให้แก่
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่นค าคู่ความที่ท าโดยค าฟ้อง ค าให้การหรือค าร้องหรือค า
ขอโดยท าเป็นค าร้อง หมายเรียกหรือหมายอ่ืน ๆ ส าเนาค าแถลงการณ์ หรือส าเนาพยานเอกสาร ฯลฯ) 
เอกสารนั้นต้องท าขึ้นให้ปรากฏข้อความแน่ชัดถึงตัวบุคคลและมีรายการต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อศาลที่จะรับค าฟ้อง หรือถ้าคดีอยู่ในระหว่างพิจารณา ชื่อของศาลนั้นและเลขหมายคดี 
(๒) ชื่อคู่ความในคดี 
(๓) ชื่อคู่ความหรือบุคคล ซึ่งจะเป็นผู้รับค าคู่ความหรือเอกสารนั้น 

(๔) ใจความ และเหตุผลถ้าจ าเป็นแห่งค าคู่ความหรือเอกสาร 

(๕) วัน เดือน ปี ของค าคู่ความ หรือเอกสารและลายมือชื่อของเจ้าพนักงาน คู่ความ หรือ
บุคคลซึ่งเป็นผู้ยื่นหรือเป็นผู้ส่ง 

ในการยื่นหรือส่งค าคู่ความ หรือเอกสารอ่ืนใดอันจะต้องท าตามแบบพิมพ์ที่จัดไว้ เจ้า
พนักงาน คู่ความ หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องจะต้องใช้กระดาษแบบพิมพ์นั้น ส่วนราคากระดาษแบบพิมพ์นั้นให้
เรียกตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะได้ก าหนดไว้ 

เพ่ือประโยชน์แห่งประมวลกฎหมายนี้ ให้เรียกนิติบุคคลตามชื่อหรือตามชื่อท่ีจดทะเบียนและ
ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของนิติบุคคลนั้น ให้ถือเอาส านักงานหรือส านักงานแห่งใหญ่ซึ่งอยู่ภายในเขต
ศาลที่จะยื่นฟ้องคดีหรือที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา[๓๘]

 

  
มาตรา ๖๘[๓๙]  การยื่นและส่งค าคู่ความและเอกสารในลักษณะนี้ไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดย

คู่ความฝ่ายใดท าต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือศาลท าต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทุกฝ่าย รวมทั้ง
การแจ้งค าสั่งของศาลหรือข้อความอย่างอ่ืนไปยังคู่ความหรือบุคคลอ่ืนใด อาจด าเนินการโดยทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใดก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และเม่ือข้อก าหนดนั้นประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  
มาตรา ๖๙  การยื่นค าคู่ความ หรือเอกสารอ่ืนใดต่อศาลนั้น ให้กระท าได้โดยส่งต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ของศาล หรือยื่นต่อศาลในระหว่างนั่งพิจารณา 
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มาตรา ๗๐[๔๐]  บรรดาค าฟ้อง หมายเรียกและหมายอ่ืน ๆ ค าสั่ง ค าบังคับของศาลในกรณี

ต้องส่งค าบังคับ ให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง แต่ว่า 

(๑) หมายเรียกพยาน ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานนั้นเป็นผู้ส่งโดยตรง เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็น
อย่างอ่ืนหรือพยานปฏิเสธไม่ยอมรับหมาย ในกรณีเช่นว่านี้ให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง 

(๒) ค าสั่งของศาล รวมทั้งค าสั่งก าหนดวันนั่งพิจารณาหรือสืบพยาน แล้วแต่กรณี หรือค าสั่ง
ให้เลื่อนคดี ถ้าคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในศาลในเวลาที่มีค าสั่งและได้ลงลายมือชื่อรับรู้ไว้ ให้ถือว่า
ได้ส่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

ค าฟ้องนั้น ให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมในการส่ง ส่วนการน าส่งนั้นโจทก์จะน าส่งหรือไม่ก็ได้ 
เว้นแต่ศาลจะสั่งให้โจทก์มีหน้าที่จัดการน าส่ง ส่วนหมายเรียก หมายอ่ืน ๆ ค าสั่งของศาลที่ได้ออกตามค าขอ
ของคู่ความฝ่ายใด ถ้าศาลมิได้สั่งให้จัดการน าส่งด้วย ก็ให้คู่ความฝ่ายนั้นเพียงแต่เสียค่าธรรมเนียมในการส่ง ใน
กรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะจัดการส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

  
มาตรา ๗๑  ค าให้การนั้น ให้ฝ่ายที่ให้การน าต้นฉบับยื่นไว้ต่อศาลพร้อมด้วยส าเนาส าหรับให้

คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือคู่ความอ่ืน ๆ รับไปโดยทางเจ้าพนักงานศาล 

ค าร้องเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมค าให้การนั้น ให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือ
คู่ความอ่ืน ๆ โดยฝ่ายที่ยื่นค าร้องเป็นผู้มีหน้าที่จัดการน าส่ง 

  
มาตรา ๗๒  ค าร้องและค าแถลงการณ์ซึ่งได้ยื่นต่อศาลภายในเวลาที่กฎหมายหรือศาล

ก าหนดไว้ หรือโดยข้อตกลงของคู่ความตามที่ศาลจดลงไว้ในรายงานนั้น ให้ผู้ยื่นค าร้องหรือค าแถลงการณ์
น าต้นฉบับยื่นไว้ต่อศาลพร้อมด้วยส าเนาเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือคู่ความอ่ืน ๆ หรือบุคคลที่เก่ียวข้องมา
รับไปโดยทางเจ้าพนักงานศาล 

บรรดาค าร้องอ่ืน ๆ ให้ยื่นต่อศาลพร้อมด้วยส าเนา เพ่ือส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือ
คู่ความอ่ืน ๆ หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง และถ้าศาลก าหนดให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งส าเนาเช่นว่านั้น ก็ให้เจ้า
พนักงานศาลเป็นผู้ส่งโดยให้คู่ความฝ่ายที่ยื่นค าร้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

บรรดาเอกสารอ่ืน ๆ เช่นส าเนาค าแถลงการณ์หรือส าเนาพยานเอกสารนั้น ให้ส่งแก่คู่ความ
อีกฝ่ายหนึ่งหรือคู่ความอ่ืน ๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีดังต่อไปนี้ 

(๑) โดยคู่ความฝ่ายที่ต้องส่งนั้น ส่งส าเนาให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือคู่ความอ่ืน ๆ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเอง แล้วส่งใบรับต่อศาลพร้อมกับต้นฉบับนั้น ๆ ใบรับนั้นจะท าโดยวิธีลงไว้ในต้นฉบับว่าได้รับ
ส าเนาแล้ว และลงลายมือชื่อผู้รับกับวัน เดือน ปี ที่ได้รับก็ได้ หรือ 

(๒) โดยคู่ความฝ่ายที่ต้องส่งนั้นน าส าเนายื่นไว้ต่อศาลพร้อมกับต้นฉบับ แล้วขอให้เจ้า
พนักงานศาลเป็นผู้น าส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือคู่ความอ่ืน ๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขอ
ต้องไปกับเจ้าพนักงานศาลและเสียค่าธรรมเนียมในการส่งนั้นด้วย 
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มาตรา ๗๓  ถ้าค าคู่ความหรือเอกสารอื่นใดจะต้องให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งเมื่อคู่ความผู้มี

หน้าที่ต้องส่งได้ร้องขอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการส่งโดยเร็วเท่าท่ีจะท าได้ เพ่ือการนี้ พนักงานผู้ส่งหมาย
จะให้ผู้ขอหรือบุคคลที่ผู้ขอเห็นสมควรไปด้วยเพื่อชี้ตัวคู่ความหรือบุคคลผู้รับหรือเพ่ือค้นหาภูมิล าเนาหรือส านัก
ท าการงานของผู้รับก็ได้ 

ในกรณีที่ต้องส่งค าคู่ความหรือเอกสารอื่นใดไปตามค าสั่งของศาล ซึ่งบุคคลอ่ืนหรือคู่ความไม่
มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการส่งนั้น ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะด าเนินการส่ง 

  
มาตรา ๗๓ ทวิ[๔๑]  ค าคู่ความหรือเอกสารที่เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งไม่ว่าการส่งนั้นจะเป็น

หน้าที่ของศาลจัดการส่งเองหรือคู่ความมีหน้าที่จัดการน าส่งก็ตาม ศาลอาจสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศก็ได้ โดยให้คู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่น าส่งเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าค าคู่ความหรือเอกสารที่ส่งโดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์ มีผลเสมือนเจ้าพนักงานศาล
เป็นผู้ส่งและให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๗๔  การส่งค าคู่ความหรือเอกสารอื่นใดโดยเจ้าพนักงานศาลนั้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และ 

(๒) ให้ส่งแก่คู่ความหรือบุคคลซึ่งระบุไว้ในค าคู่ความหรือเอกสาร ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท า
การงานของคู่ความหรือบุคคลนั้น แต่ให้อยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติหกมาตราต่อไปนี้ 

  
มาตรา ๗๕  การส่งค าคู่ความหรือเอกสารอื่นใดให้แก่ทนายความท่ีคู่ความตั้งแต่งให้ว่าคดี 

หรือให้แก่บุคคลที่ทนายความเช่นว่านั้นได้ตั้งแต่ง เพ่ือกระท ากิจการอย่างใด ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๖๔ นั้น ให้
ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

  
มาตรา ๗๖  เมื่อเจ้าพนักงานศาลไม่พบคู่ความหรือบุคคลที่จะส่งค าคู่ความหรือเอกสาร ณ 

ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของบุคคลนั้น ๆ ถ้าได้ส่งค าคู่ความหรือเอกสารให้แก่บุคคลใด ๆ ที่มีอายุเกิน
ยี่สิบปี ซึ่งอยู่หรือท างานในบ้านเรือนหรือที่ส านักท าการงานที่ปรากฏว่าเป็นของคู่ความหรือบุคคลนั้น หรือได้
ส่งค าคู่ความหรือเอกสารนั้นตามข้อความในค าสั่งของศาลให้ถือว่าเป็นการเพียงพอที่จะฟังว่าได้มีการส่งค า
คู่ความหรือเอกสารถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

ในกรณีเช่นว่ามานี้ การส่งค าคู่ความหรือเอกสารแก่คู่ความฝ่ายใด ห้ามมิให้ส่งแก่คู่ความฝ่าย
ปรปักษ์เป็นผู้รับไว้แทน 
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มาตรา ๗๗  การส่งค าคู่ความหรือเอกสารอ่ืนใดโดยเจ้าพนักงานศาลไปยังที่อ่ืนนอกจาก
ภูมิล าเนา หรือส านักท าการงานของคู่ความหรือของบุคคลซึ่งระบุไว้ในค าคู่ความ หรือเอกสารนั้น ให้ถือว่าเป็น
การถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อ 

(๑) คู่ความหรือบุคคลนั้นยอมรับค าคู่ความหรือเอกสารนั้นไว้ หรือ 

(๒) การส่งค าคู่ความหรือเอกสารนั้นได้กระท าในศาล 

  
มาตรา ๗๘  ถ้าคู่ความหรือบุคคลที่ระบุไว้ในค าคู่ความหรือเอกสารปฏิเสธไม่ยอมรับค า

คู่ความหรือเอกสารนั้นจากเจ้าพนักงานศาลโดยปราศจากเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานนั้นชอบที่จะ
ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีอ านาจหรือเจ้าพนักงานต ารวจไปด้วยเพ่ือเป็นพยาน และถ้าคู่ความ
หรือบุคคลนั้นยังคงปฏิเสธไม่ยอมรับอยู่อีก ก็ให้วางค าคู่ความหรือเอกสารไว้ ณ ที่นั้น เมื่อได้ท าดังนี้แล้วให้ถือ
ว่าการส่งค าคู่ความหรือเอกสารนั้นเป็นการถูกต้องตามกฎหมาย 

  
มาตรา ๗๙[๔๒]  ถ้าการส่งค าคู่ความหรือเอกสารนั้นไม่สามารถจะท าได้ดังที่บัญญัติไว้ใน

มาตราก่อน ศาลอาจสั่งให้ส่งโดยวิธีอ่ืนแทนได้ กล่าวคือปิดค าคู่ความหรือเอกสารไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ 
ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของคู่ความหรือบุคคลผู้มีชื่อระบุไว้ในค าคู่ความหรือเอกสาร หรือมอบหมายค า
คู่ความหรือเอกสารไว้แก่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานต ารวจ แล้วปิดประกาศแสดงการ
ที่ได้มอบหมายดังกล่าวแล้วนั้นไว้ดังกล่าวมาข้างต้น หรือลงโฆษณาหรือท าวิธีอ่ืนใดตามท่ีศาลเห็นสมควร 

การส่งค าคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีอ่ืนแทนนั้น ให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อก าหนดเวลาสิบห้าวัน
หรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ศาลเห็นสมควรก าหนด ได้ล่วงพ้นไปแล้วนับตั้งแต่เวลาที่ค าคู่ความหรือ
เอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นได้ปิดไว้ หรือการโฆษณาหรือวิธีอ่ืนใดตามที่ศาลสั่งนั้นได้ท าหรือ
ได้ตั้งต้นแล้ว 

  
มาตรา ๘๐  การส่งค าคู่ความหรือเอกสารโดยเจ้าพนักงานศาลหรือทางเจ้าพนักงานศาลนั้น 

ให้เจ้าพนักงานศาลส่งใบรับลงลายมือชื่อคู่ความ หรือผู้รับค าคู่ความหรือเอกสาร หรือส่งรายงานการส่งค า
คู่ความหรือเอกสารลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานศาลต่อศาล แล้วแต่กรณี เพื่อรวมไว้ในส านวนความ 

ใบรับหรือรายงานนั้นต้องลงข้อความให้ปรากฏแน่ชัดถึงตัวบุคคลและรายการต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อเจ้าพนักงานผู้ส่งหมาย และชื่อผู้รับหมาย ถ้าหากมี 

(๒) วิธีส่ง วัน เดือน ปี และเวลาที่ส่ง 

รายงานนั้นต้องลงวันเดือนปี และลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงานผู้ท ารายงาน 

ใบรับนั้นจะท าโดยวิธีจดลงไว้ที่ต้นฉบับซึ่งยื่นต่อศาลก็ได้ 
  
มาตรา ๘๑  การส่งหมายเรียกพยานโดยคู่ความที่เกี่ยวข้องนั้นให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และ 
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(๒) ให้ส่งแก่บุคคลซึ่งระบุไว้ในหมายเรียก ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของบุคคลเช่น
ว่านั้น แต่ว่าให้อยู่ภายในบังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๗๖ และ ๗๗ 

  
มาตรา ๘๒  ถ้าจะต้องส่งค าคู่ความหรือเอกสารอื่นใดไปยังคู่ความหรือบุคคลหลายคน ให้ส่ง

ส าเนาค าคู่ความหรือเอกสารที่จะต้องส่งไปให้ทุก ๆ คน ในกรณีท่ีต้องส่งค าคู่ความหรือเอกสารโดยเจ้าพนักงาน
ศาลหรือทางเจ้าพนักงานศาลนั้นให้คู่ความฝ่ายซึ่งมีหน้าที่จัดการน าส่ง มอบส าเนาค าคู่ความหรือเอกสารต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้พอกับจ านวนคู่ความหรือบุคคลที่จะต้องส่งให้นั้น 

  
มาตรา ๘๓  ถ้าคู่ความฝ่ายใดจะต้องยื่นต่อศาลหรือจะต้องส่งให้แก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

หรือบุคคลภายนอกซ่ึงค าคู่ความหรือเอกสารอ่ืนใด ภายในเวลาหรือก่อนเวลาที่กฎหมายหรือศาลได้ก าหนดไว้ 
และการส่งเช่นว่านี้จะต้องกระท าโดยทางเจ้าพนักงานศาล ให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นได้ปฏิบัติตามความมุ่งหมาย
ของกฎหมายหรือของศาลแล้ว เมื่อคู่ความฝ่ายนั้นได้ส่งค าคู่ความหรือเอกสารเช่นว่านั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ของศาลเพ่ือให้ยื่นหรือให้ส่งในเวลาหรือก่อนเวลาที่ก าหนดนั้นแล้ว แม้ถึงว่าการรับค าคู่ความหรือเอกสารหรือ
การขอให้ส่งค าคู่ความหรือเอกสาร หรือการส่งค าคู่ความหรือเอกสารให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกนั้นจะได้เป็นไปภายหลังเวลาที่ก าหนดนั้นก็ดี 

ถ้าประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไว้ว่าการส่งค าคู่ความหรือเอกสารอ่ืนใด จะต้องให้คู่ความอีก
ฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ก่อนวันเริ่มต้นนั่งพิจารณาหรือสืบพยาน 
ให้ถือว่าคู่ความฝ่ายที่ต้องรับผิดในการส่งนั้นได้ปฏิบัติตามความมุ่งหมายของกฎหมายหรือของศาลตามที่
บัญญัติไว้ในวรรคก่อนนั้นได้ต่อเมื่อคู่ความฝ่ายนั้นได้ยื่นค าคู่ความหรือเอกสารที่จะต้องส่งให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของศาลไม่ต่ ากว่าสามวันก่อนวันเริ่มต้นแห่งระยะเวลาที่ก าหนดล่วงหน้าไว้นั้น 

ในกรณีที่คู่ความอาจส่งค าคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีส่งส าเนาตรงไปยังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
หรือบุคคลภายนอกได้นั้น บทบัญญัติแห่งมาตรานี้มิได้ห้ามคู่ความที่มีหน้าที่ต้องส่งค าคู่ความหรือเอกสาร
ดังกล่าวแล้วในอันที่จะใช้วิธีเช่นว่านี้ แต่คู่ความฝ่ายนั้นจะต้องส่งใบรับของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกต่อศาลในเวลาหรือก่อนเวลาที่กฎหมายหรือศาลได้ก าหนดไว้ 

  
มาตรา ๘๓ ทวิ[๔๓]  ในกรณีที่จ าเลยไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรให้ส่งหมายเรียกและค า

ฟ้องตั้งต้นคดีแก่จ าเลย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของจ าเลยนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีที่จ าเลย
ประกอบกิจการในราชอาณาจักรด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนหรือในกรณีท่ีมีการตกลงเป็นหนังสือว่าค าคู่ความ
และเอกสารที่จะต้องส่งให้แก่จ าเลยนั้น ให้ส่งแก่ตัวแทนซึ่งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรที่จ าเลยได้แต่งตั้งไว้เพ่ือ
การนี้ให้ส่งหมายเรียกและค าฟ้องตั้งต้นคดีแก่จ าเลยหรือตัวแทนในการประกอบกิจการหรือตัวแทนในการ
รับค าคู่ความและเอกสาร ณ สถานที่ที่จ าเลยหรือตัวแทนใช้ประกอบกิจการหรือสถานที่อันเป็นถิ่นที่อยู่ของ
ตัวแทนในการประกอบกิจการหรือของตัวแทนในการรับค าคู่ความและเอกสาร ซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักร 
แล้วแต่กรณี 
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ในกรณีที่มีการเรียกบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรเข้ามาเป็นคู่ความ
ตามมาตรา ๕๗ (๓) ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๘๓ ตรี[๔๔]  การส่งค าคู่ความ ค าร้อง ค าแถลง หรือเอกสารอ่ืนใดนอกจากท่ีบัญญัติไว้

ในมาตรา ๘๓ ทวิ ถ้าผู้รับไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรแต่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรด้วยตนเอง
หรือโดยตัวแทน หรือมีตัวแทนในการรับค าคู่ความและเอกสารหรือทนายความในการด าเนินคดีอยู่ใน
ราชอาณาจักร ให้ส่งแก่ผู้รับหรือตัวแทนเช่นว่านั้นหรือทนายความ ณ สถานที่ที่ผู้รับหรือตัวแทนใช้ประกอบ
กิจการ หรือสถานที่อันเป็นถิ่นที่อยู่ของตัวแทน หรือภูมิล าเนา หรือส านักท าการงานของทนายความซึ่งตั้งอยู่
ในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี แต่ถ้าผู้รับมิได้ประกอบกิจการในราชอาณาจักรด้วยตนเองหรือไม่มีตัวแทน
ดังกล่าวหรือทนายความอยู่ในราชอาณาจักร ให้ส่งโดยวิธีปิดประกาศไว้ที่ศาล 

  
มาตรา ๘๓ จัตวา[๔๕]  ในกรณีท่ีจะต้องส่งหมายเรียกและค าฟ้องตั้งต้นคดีตามมาตรา ๘๓ ทว ิ

แก่จ าเลย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของจ าเลยนอกราชอาณาจักรให้โจทก์ยื่นค าร้องต่อศาลภายใน
ก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันยื่นค าฟ้อง เพ่ือให้ศาลจัดส่งหมายเรียกและค าฟ้องตั้งต้นคดีแก่จ าเลย ในกรณีเช่นว่านี้ 
ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้โจทก์ท าค าแปลหมายเรียก 
ค าฟ้องตั้งต้นคดีและเอกสารอื่นใดที่จะส่งไปยังประเทศท่ีจ าเลยมีภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานอยู่ เป็นภาษา
ราชการของประเทศนั้นหรือเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งค ารับรองค าแปลว่าถูกต้องยื่นต่อศาลพร้อมกับค าร้อง
ดังกล่าว และวางเงินค่าใช้จ่ายไว้ต่อศาลตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลจะมีค าสั่งให้โจทก์จัดท าเอกสารอื่นเพ่ิมเติมยื่นต่อศาลภายใน
ระยะเวลาที่ศาลก าหนดก็ได้ 

ในกรณีที่โจทก์เพิกเฉยไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง
ตามมาตรา ๑๗๔ 

ในกรณีที่มีการเรียกบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรเข้ามาเป็นคู่ความ
ตามมาตรา ๕๗ (๓) ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๘๓ เบญจ[๔๖]  การส่งหมายเรียกและค าฟ้องตั้งต้นคดีตามมาตรา ๘๓ ทวิ แก่

จ าเลยหรือบุคคลภายนอก ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของบุคคลดังกล่าวนอกราชอาณาจักร ให้มีผล
ใช้ได้ต่อเมื่อพ้นก าหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการส่ง และในกรณีส่งโดยวิธีอ่ืนแทนการส่งให้แก่จ าเลย
หรือบุคคลภายนอก ให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อพ้นก าหนดเวลาเจ็ดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการส่งโดยวิธีอ่ืน 

  
มาตรา ๘๓ ฉ[๔๗]  การส่งหมายเรียกและค าฟ้องตั้งต้นคดีตามมาตรา ๘๓ ทวิ แกจ่ าเลยหรือ

ตัวแทนซึ่งประกอบกิจการในราชอาณาจักรหรือตัวแทนในการรับค าคู่ความและเอกสาร ให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อ
พ้นก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 
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การส่งค าคู่ความหรือเอกสารอ่ืนตามมาตรา ๘๓ ตรี แก่ผู้รับหรือตัวแทนหรือทนายความ ให้มี
ผลใช้ได้ต่อเมื่อพ้นก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

การปิดประกาศตามมาตรา ๘๓ ตรี ให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อพ้นก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วัน
ปิดประกาศ และมิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๙ มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๘๓ สัตต[๔๘]  เมื่อโจทก์ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๘๓ จัตวา แล้ว ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่าง

ประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ศาลด าเนินการส่งให้แก่จ าเลยหรือบุคคลภายนอก
โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศหรือผู้ประกอบกิจการรับส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศหรือโดย
ผ่านส านักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และเม่ือข้อก าหนดนั้นประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  
มาตรา ๘๓ อัฎฐ[๔๙]  ในกรณีที่จะต้องส่งหมายเรียกและค าฟ้องตั้งต้นคดีตามมาตรา ๘๓ 

ทวิ แก่จ าเลยหรือบุคคลภายนอก ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของบุคคลดังกล่าวนอกราชอาณาจักร
ถ้าโจทก์ยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องและสามารถแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่าการส่งตาม
มาตรา ๘๓ สัตต ไม่อาจกระท าได้เพราะเหตุที่ภูมิล าเนาและส านักท าการงานของบุคคลดังกล่าวไม่ปรากฏ
หรือเพราะเหตุอ่ืนใด หรือเมื่อศาลได้ด าเนินการตามมาตรา ๘๓ สัตต แล้ว แต่ไม่อาจทราบผลการส่งได้ถ้า
ศาลเห็นสมควร ก็ให้ศาลอนุญาตให้ส่งโดยวิธีปิดประกาศไว้ที่ศาลแทน ในกรณีเช่นว่านี้ ศาลจะสั่งให้ส่งโดย
วิธีประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีอ่ืนใดด้วยก็ได้ [๕๐]

 

การส่งโดยวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อพ้นก าหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ปิด
ประกาศไว้ที่ศาล และมิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๙ มาใช้บังคับ 

  
ลักษณะ ๕ 

พยานหลักฐาน 

                   
  

หมวด ๑ 

หลักท่ัวไป 

                   
  

มาตรา ๘๔[๕๑]  การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีใดจะต้องกระท าโดยอาศัยพยานหลักฐาน
ในส านวนคดีนั้น เว้นแต่ 

(๑) ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป 
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(๒) ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ หรือ 

(๓) ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาล 

  
มาตรา ๘๔/๑[๕๒]  คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนค าคู่ความของตน ให้

คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น แต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะ
เป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด คู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่า
ตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว 

  
มาตรา ๘๕  คู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องน าสืบข้อเท็จจริงย่อมมีสิทธิที่จะน าพยานหลักฐานใด ๆ 

มาสืบได้ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานและการยื่น
พยานหลักฐาน 

  
มาตรา ๘๖  เมื่อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้ก็ดีหรือเป็น

พยานหลักฐานที่รับฟังได้ แต่ได้ยื่นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ให้ศาลปฏิเสธไม่รับ
พยานหลักฐานนั้นไว้ 

เมื่อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใดฟุ่มเฟือยเกินสมควร หรือประวิงให้ชักช้า หรือไม่เกี่ยวแก่
ประเด็น ให้ศาลมีอ านาจงดการสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้น หรือพยานหลักฐานอ่ืนต่อไป 

เมื่อศาลเห็นว่าเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็นการจ าเป็นที่จะต้องน าพยานหลักฐานอ่ืน
อันเกี่ยวกับประเด็นในคดีมาสืบเพิ่มเติม ให้ศาลท าการสืบพยานหลักฐานต่อไป ซึ่งอาจรวมทั้งการที่จะเรียก
พยานที่สืบแล้วมาสืบใหม่ด้วย โดยไม่ต้องมีฝ่ายใดร้องขอ 

  
มาตรา ๘๗  ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานใดเว้นแต่ 
(๑) พยานหลักฐานนั้นเกี่ยวถึงข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในคดีจะต้องน าสืบ และ 

(๒) คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานหลักฐานได้แสดงความจ านงที่จะอ้างอิงพยานหลักฐานนั้นดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๘ และ ๙๐ แต่ถ้าศาลเห็นว่า เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม จ าเป็นจะต้องสืบ
พยานหลักฐานอันส าคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อส าคัญในคดี โดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอนุมาตรานี้ ให้ศาลมี
อ านาจรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นได้ 

  
มาตรา ๘๘[๕๓]  เมื่อคู่ความฝ่ายใดมีความจ านงที่จะอ้างอิงเอกสารฉบับใดหรือค าเบิกความ

ของพยานคนใด หรือมีความจ านงที่จะให้ศาลตรวจบุคคล วัตถุ สถานที่ หรืออ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
ศาลตั้งหรือความเห็นของผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ เพ่ือเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน ให้
คู่ความฝ่ายนั้นยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยแสดงเอกสารหรือสภาพของ
เอกสารที่จะอ้าง และรายชื่อ ที่อยู่ของบุคคล ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ วัตถุ หรือสถานที่ซึ่งคู่ความฝ่ายนั้นระบุอ้าง
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เป็นพยานหลักฐาน หรือขอให้ศาลไปตรวจ หรือขอให้ตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งส าเนาบัญชีระบุ
พยานดังกล่าวในจ านวนที่เพียงพอ เพ่ือให้คู่ความฝ่ายอื่นมารับไปจากเจ้าพนักงานศาล[๕๔]

 

ถ้าคู่ความฝ่ายใดมีความจ านงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติม ให้ยื่นค าแถลงขอระบุพยาน
เพ่ิมเติมต่อศาลพร้อมกับบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมและส าเนาบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมดังกล่าวได้ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันสืบพยาน 

เมื่อระยะเวลาที่ก าหนดให้ยื่นบัญชีระบุพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ได้
สิ้นสุดลงแล้ว ถ้าคู่ความฝ่ายใดซึ่งได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้แล้ว มีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่าตนไม่สามารถทราบ
ได้ว่าต้องน าพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบเพื่อประโยชน์ของตน หรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐานบางอย่างได้มี
อยู่ หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด หรือถ้าคู่ความฝ่ายใดซึ่งมิได้ยื่นบัญชีระบุพยานแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า 
มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานตามก าหนดเวลาดังกล่าวได้ คู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นค าร้องขอ
อนุญาตอ้างพยานหลักฐานเช่นว่านั้นต่อศาลพร้อมกับบัญชีระบุพยานและส าเนาบัญชีระบุพยานดังกล่าวไม่ว่า
เวลาใด ๆ ก่อนพิพากษาคดี และถ้าศาลเห็นว่า เพ่ือให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อส าคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยง
ธรรม จ าเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้น ก็ให้ศาลอนุญาตตามค าร้อง 

  
มาตรา ๘๙[๕๕]  คู่ความฝ่ายใดประสงค์จะน าสืบพยานหลักฐานของตนเพ่ือพิสูจน์ต่อพยาน

ของคู่ความฝ่ายอ่ืนในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) หักล้างหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยค าพยานในข้อความทั้งหลายซึ่งพยานเช่นว่านั้นเป็นผู้รู้

เห็นหรือ 

(๒) พิสูจน์ข้อความอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวด้วยการกระท า ถ้อยค า เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนใดซึ่งพยานเช่นว่านั้นได้กระท าข้ึน 

ให้คู่ความฝ่ายนั้นถามค้านพยานดังกล่าวเสียในเวลาที่พยานเบิกความ เพ่ือให้พยานมีโอกาสอธิบายถึงข้อความ
เหล่านั้น แม้ว่าพยานนั้นจะมิได้เบิกความถึงข้อความดังกล่าวก็ตาม 

ในกรณีที่คู่ความฝ่ายนั้นมิได้ถามค้านพยานของคู่ความฝ่ายอ่ืนไว้ดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ต่อมา
น าพยานหลักฐานมาสืบถึงข้อความนั้น คู่ความฝ่ายอื่นที่สืบพยานนั้นไว้ชอบที่จะคัดค้านได้ในขณะที่คู่ความฝ่าย
นั้นน าพยานหลักฐานมาสืบ และในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลปฏิเสธไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่ามานั้น 

ในกรณีที่คู่ความฝ่ายที่ประสงค์จะน าสืบพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ต่อพยานตามวรรคหนึ่ง
แสดงให้เป็นที่พอใจของศาลว่า เมื่อเวลาพยานเบิกความนั้นตนไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงข้อความดังกล่าว
มาแล้ว หรือถ้าศาลเห็นว่าเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมจ าเป็นต้องสืบพยานหลักฐานเช่นว่านี้ศาลจะยอมรับ
ฟังพยานหลักฐานเช่นว่านี้ก็ได้ แต่ในกรณีเช่นนี้ คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะขอให้เรียกพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาสืบ
อีกก็ได้ หรือเมื่อศาลเห็นสมควรจะเรียกมาสืบเองก็ได้ 
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มาตรา ๙๐[๕๖]  ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างหรือ
ข้อเถียงของตนตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง ยื่นต่อศาลและส่งให้คู่ความฝ่ายอื่นซึ่งส าเนาเอกสารนั้นก่อนวัน
สืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดยื่นค าแถลงหรือค าร้องขออนุญาตอ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐาน
ตามมาตรา ๘๘ วรรคสองหรือวรรคสาม ให้ยื่นต่อศาลและส่งให้คู่ความฝ่ายอื่นซึ่งส าเนาเอกสารนั้นพร้อมกับ
การยื่นค าแถลงหรือค าร้องดังกล่าว เว้นแต่ศาลจะอนุญาตให้ยื่นส าเนาเอกสารภายหลังเมื่อมีเหตุอันสมควร 

คู่ความฝ่ายที่อ้างอิงพยานหลักฐานไม่ต้องยื่นส าเนาเอกสารต่อศาล และไม่ต้องส่งส าเนา
เอกสารให้คู่ความฝ่ายอ่ืนในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อคู่ความฝ่ายใดอ้างอิงเอกสารเป็นชุดซึ่งคู่ความฝ่ายอ่ืนทราบดีอยู่แล้วหรือสามารถ
ตรวจตราให้ทราบได้โดยง่ายถึงความมีอยู่และความแท้จริงแห่งเอกสารนั้น เช่น จดหมายโต้ตอบระหว่าง
คู่ความในคดี หรือสมุดบัญชีการค้า และสมุดบัญชีของธนาคารหรือเอกสารในส านวนคดีเรื่องอ่ืน 

(๒) เมื่อคู่ความฝ่ายใดอ้างอิงเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่อยู่ในความครอบครองของ
คู่ความฝ่ายอื่นหรือของบุคคลภายนอก 

(๓) ถ้าการคัดส าเนาเอกสารจะท าให้กระบวนพิจารณาล่าช้าเป็นที่เสื่อมเสียแก่คู่ความซึ่ง
อ้างอิงเอกสารนั้น หรือมีเหตุผลแสดงว่าไม่อาจคัดส าเนาเอกสารให้เสร็จภายในก าหนดเวลาที่ให้ยื่นส าเนา
เอกสารนั้น 

กรณีตาม (๑) หรือ (๓) ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องต่อ
ศาล ขออนุญาตงดการยื่นส าเนาเอกสารนั้นและขอยื่นต้นฉบับเอกสารแทน เพ่ือให้ศาลหรือคู่ความฝ่ายอ่ืน
ตรวจดูตามเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรก าหนด 

กรณีตาม (๒) ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารขอให้ศาลมีค าสั่งเรียกเอกสารนั้นมาจากผู้
ครอบครองตามมาตรา ๑๒๓ โดยต้องยื่นค าร้องต่อศาลภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
แล้วแต่กรณี และให้คู่ความฝ่ายนั้นมีหน้าที่ติดตามเพ่ือให้ได้เอกสารดังกล่าวมาภายในเวลาที่ศาลก าหนด 

  
มาตรา ๙๑  คู่ความท้ังสองฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะอ้างอิงพยานหลักฐานร่วมกันได้ 
  
มาตรา ๙๒  ถ้าคู่ความหรือบุคคลใดจะต้องเบิกความหรือน าพยานหลักฐานชนิดใด ๆ มาแสดง 

และค าเบิกความหรือพยานหลักฐานนั้นอาจเปิดเผย 

(๑) หนังสือราชการหรือข้อความอันเกี่ยวกับงานของแผ่นดินซึ่งโดยสภาพจะต้องรักษาเป็น
ความลับไว้ชั่วคราวหรือตลอดไป และคู่ความหรือบุคคลนั้นเป็นผู้รักษาไว้ หรือได้ทราบมาโดยต าแหน่งราชการ 
หรือในหน้าที่ราชการ หรือก่ึงราชการอ่ืนใด 

(๒) เอกสารหรือข้อความที่เป็นความลับใด ๆ ซึ่งตนได้รับมอบหมายหรือบอกเล่าจาก
ลูกความในฐานะที่ตนเป็นทนายความ 

(๓) การประดิษฐ์ แบบ หรือการงานอื่น ๆ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่ให้เปิดเผย 
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คู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้นชอบที่จะปฏิเสธไม่ยอมเบิกความหรือน าพยานหลักฐานนั้น ๆ มา
แสดงได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เปิดเผยได้ 

เมื่อคู่ความหรือบุคคลใดปฏิเสธไม่ยอมเบิกความหรือน าพยานหลักฐานมาแสดงดังกล่าว
มาแล้ว ให้ศาลมีอ านาจที่จะหมายเรียกพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มาศาลและให้ชี้แจงข้อความ
ตามที่ศาลต้องการเพ่ือวินิจฉัยว่า การปฏิเสธนั้นชอบด้วยเหตุผลหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่า การปฏิเสธนั้นไม่มีเหตุผล
ฟังได้ ศาลมีอ านาจออกค าสั่งมิให้คู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้นยกประโยชน์แห่งมาตรานี้ขึ้นใช้ และบังคับให้เบิก
ความหรือน าพยานหลักฐานนั้นมาแสดงได้ 

  
มาตรา ๙๓[๕๗]  การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานให้ยอมรับฟังได้เฉพาะต้นฉบับเอกสาร

เท่านั้น เว้นแต่ 
(๑) เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตกลงกันว่าส าเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้วให้ศาลยอมรับฟัง

ส าเนาเช่นว่านั้นเป็นพยานหลักฐาน 

(๒) ถ้าต้นฉบับเอกสารน ามาไม่ได้ เพราะถูกท าลายโดยเหตุสุดวิสัย หรือสูญหาย หรือไม่
สามารถน ามาได้โดยประการอ่ืน อันมิใช่เกิดจากพฤติการณ์ท่ีผู้อ้างต้องรับผิดชอบ หรือเมื่อศาลเห็นว่าเป็นกรณี
จ าเป็นและเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะต้องสืบส าเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนต้นฉบับเอกสารที่
น ามาไม่ได้นั้น ศาลจะอนุญาตให้น าส าเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 

(๓) ต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้นจะน ามา
แสดงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวข้องเสียก่อน อนึ่ง ส าเนาเอกสารซึ่งผู้มีอ านาจหน้าที่ได้รับ
รองว่าถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันเพียงพอในการที่จะน ามาแสดง เว้นแต่ศาลจะได้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

(๔) เมื่อคู่ความฝ่ายที่ถูกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐานยันตนมิได้
คัดค้านการน าเอกสารนั้นมาสืบตามมาตรา ๑๒๕ ให้ศาลรับฟังส าเนาเอกสารเช่นว่านั้นเป็นพยานหลักฐานได้ 
แต่ทั้งนี้ไม่ตัดอ านาจศาลตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม 

  
มาตรา ๙๔  เมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง ห้ามมิให้ศาลยอมรับฟัง

พยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แม้ถึงว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้ยินยอมก็ดี 
(ก) ขอสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร เมื่อไม่สามารถน าเอกสารมาแสดง 

(ข) ขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อได้น าเอกสารมาแสดงแล้วว่า ยัง
มีข้อความเพ่ิมเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีก 

แต่ว่าบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีบัญญัติไว้ในอนุมาตรา (๒) แห่งมาตรา 
๙๓ และมิให้ถือว่าเป็นการตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะกล่าวอ้างและน าพยานบุคคลมาสืบประกอบข้ออ้างว่า 
พยานเอกสารที่แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือสัญญาหรือหนี้อย่างอ่ืน
ที่ระบุไว้ในเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์ หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิด 
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มาตรา ๙๕  ห้ามมิให้ยอมรับฟังพยานบุคคลใดเว้นแต่บุคคลนั้น 

(๑) สามารถเข้าใจและตอบค าถามได้ และ 

(๒) เป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเก่ียวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วย
ตนเองโดยตรง แต่ความในข้อนี้ให้ใช้ได้ต่อเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยชัดแจ้งหรือค าสั่งของศาลว่าให้
เป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าศาลไม่ยอมรับไว้ซึ่งค าเบิกความของบุคคลใด เพราะเห็นว่าบุคคลนั้นจะเป็นพยานหรือให้
การดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ และคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องคัดค้านก่อนที่ศาลจะด าเนินคดีต่อไป ให้ศาลจด
รายงานระบุนามพยาน เหตุผลที่ไม่ยอมรับและข้อคัดค้านของคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ ส่วนเหตุผลที่คู่ความ
ฝ่ายคัดค้านยกขึ้นอ้างนั้น ให้ศาลใช้ดุลพินิจจดลงไว้ในรายงานหรือก าหนดให้คู่ความฝ่ายนั้นยื่นค าแถลงต่อศาล
เพ่ือรวมไว้ในส านวน 

  
มาตรา ๙๕/๑[๕๘]  ข้อความซึ่งเป็นการบอกเล่าที่พยานบุคคลใดน ามาเบิกความต่อศาลก็ดี 

หรือที่บันทึกไว้ในเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งได้อ้างเป็นพยานหลักฐานต่อศาลก็ดี หากน าเสนอเพ่ือพิสูจน์ความ
จริงแห่งข้อความนั้น ให้ถือเป็นพยานบอกเล่า 

ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบอกเล่า เว้นแต่ 
(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเล่านั้น น่าเชื่อว่า

จะพิสูจน์ความจริงได้ หรือ 

(๒) มีเหตุจ าเป็นเนื่องจากไม่สามารถน าบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ
เกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น 

ในกรณีท่ีศาลเห็นว่าไม่ควรรับไว้ซึ่งพยานบอกเล่าใด ให้น าความในมาตรา ๙๕ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๖  พยานที่เป็นคนหูหนวก หรือเป็นใบ้หรือทั้งหูหนวกและเป็นใบ้นั้นอาจถูกถาม

หรือให้ค าตอบโดยวิธีเขียนหนังสือ หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่สมควรได้ และค าเบิกความของบุคคลนั้น ๆ ให้ถือว่าเป็นค า
พยานบุคคลตามประมวลกฎหมายนี้ 

  
มาตรา ๙๗  คู่ความฝ่ายหนึ่ง จะอ้างคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพยานของตนหรือจะอ้างตนเอง

เป็นพยานก็ได้ 
  
มาตรา ๙๘  คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างบุคคลใดเป็นพยานของตนก็ได้เมื่อบุคคลนั้นเป็นผู้

มีความรู้เชี่ยวชาญในศิลป วิทยาศาสตร์ การฝีมือ การค้า หรือการงานที่ท าหรือในกฎหมายต่างประเทศ และ

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn58


ซึ่งความเห็นของพยานอาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อความในประเด็น  ทั้งนี้ ไม่ว่าพยานจะเป็นผู้มี
อาชีพในการนั้นหรือไม่ 

  
มาตรา ๙๙  ถ้าศาลเห็นว่า จ าเป็นที่จะต้องตรวจบุคคล วัตถุ สถานที่หรือตั้งผู้เชี่ยวชาญตามท่ี

บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๙ และ ๑๓๐ เมื่อศาลเห็นสมควร ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะอยู่ในชั้นใด หรือเมื่อมีค า
ขอของคู่ความฝ่ายใดภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๘๗ และ ๘๘ ให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่ง
ก าหนดการตรวจหรือการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเช่นว่านั้นได้ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ไม่ตัดสิทธิของคู่ความในอันที่จะเรียกบุคคลผู้มีความรู้เชี่ยวชาญมา
เป็นพยานฝ่ายตนได้ 

  
มาตรา ๑๐๐[๕๙]  คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งประสงค์จะอ้างอิงข้อเท็จจริงใดและขอให้คู่ความ

ฝ่ายอ่ืนตอบว่าจะรับรองข้อเท็จจริงนั้นว่าถูกต้องหรือไม่ อาจส่งค าบอกกล่าวเป็นหนังสือแจ้งรายการข้อเท็จจริง
นั้นไปให้คู่ความฝ่ายอื่นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน[๖๐]

 

ถ้าคู่ความฝ่ายอ่ืนได้รับค าบอกกล่าวโดยชอบแล้ว เมื่อคู่ความฝ่ายที่ส่งค าบอกกล่าวร้องขอต่อ
ศาลในวันสืบพยาน ให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายอื่นว่าจะยอมรับข้อเท็จจริงตามที่ได้รับค าบอกกล่าวนั้นว่า
ถูกต้องหรือไม่ แล้วให้ศาลจดค าตอบไว้ในรายงานกระบวนพิจารณา ถ้าคู่ความฝ่ายนั้นไม่ตอบค าถามเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงใด หรือปฏิเสธข้อเท็จจริงใดโดยไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้ง ให้ถือว่ายอมรับข้อเท็จจริงนั้น
แล้ว เว้นแต่ศาลจะเห็นว่าคู่ความฝ่ายนั้นไม่อยู่ในวิสัยที่จะตอบหรือแสดงเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้งใน
ขณะนั้น ศาลจะมีค าสั่งให้คู่ความฝ่ายนั้นท าค าแถลงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้นมายื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่
ศาลเห็นสมควรก็ได้ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่เรื่องเอกสารทั้งหมดหรือฉบับใดฉบับหนึ่งที่คู่ความ
แสดงความจ านงจะอ้างอิงด้วยโดยอนุโลม แต่ต้องส่งส าเนาเอกสารนั้นไปพร้อมกับค าบอกกล่าวและต้องมี
ต้นฉบับเอกสารนั้นให้คู่ความฝ่ายอ่ืนตรวจดูได้เม่ือต้องการ เว้นแต่ต้นฉบับเอกสารนั้นอยู่ในความครอบครอง
ของคู่ความฝ่ายอ่ืนหรือของบุคคลภายนอก 

  
มาตรา ๑๐๑  ถ้าบุคคลใดเกรงว่า พยานหลักฐานซึ่งตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหาย

หรือยากแก่การน ามา หรือถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดีเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตนจ านงจะอ้างอิงจะสูญหายเสีย
ก่อนที่จะน ามาสืบ หรือเป็นการยากที่จะน ามาสืบในภายหลังบุคคลนั้นหรือคู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นค าขอต่อศาล
โดยท าเป็นค าร้องขอหรือค าร้องให้ศาลมีค าสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันที 

เมื่อศาลได้รับค าขอเช่นว่านั้น ให้ศาลหมายเรียกผู้ขอและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องมายังศาล และเม่ือได้ฟังบุคคลเหล่านั้นแล้ว ให้ศาลสั่งค าขอตามท่ีเห็นสมควร ถ้า
ศาลสั่งอนุญาตตามค าขอแล้ว ให้สืบพยานไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้ ส่วนรายงานและเอกสาร
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนั้นให้ศาลเก็บรักษาไว้ 
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ในกรณีที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร
และยังมิได้เข้ามาในคดีนั้น เมื่อศาลได้รับค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสั่งค าขอนั้นอย่างค าขออันอาจท าได้แต่
ฝ่ายเดียว ถ้าศาลสั่งอนุญาตตามค าขอแล้วให้สืบพยานไปฝ่ายเดียว[๖๑]

 

  
มาตรา ๑๐๑/๑[๖๒]  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินซึ่งจ าเป็นต้องสืบพยานหลักฐานใดเป็นการเร่งด่วน

และไม่สามารถแจ้งให้คู่ความฝ่ายอ่ืนทราบก่อนได้ เมื่อมีการยื่นค าขอตามมาตรา ๑๐๑ พร้อมกับค าฟ้องหรือ
ค าให้การหรือภายหลังจากนั้น คู่ความฝ่ายที่ขอจะยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องรวมไปด้วย เพ่ือให้ศาลมี
ค าสั่งโดยไม่ชักช้าก็ได้ และถ้าจ าเป็นจะขอให้ศาลมีค าสั่งให้ยึดหรือให้ส่งต่อศาลซึ่งเอกสารหรือวัตถุท่ีจะใช้เป็น
พยานหลักฐานที่ขอสืบไว้ก่อนด้วยก็ได้ 

ค าร้องตามวรรคหนึ่งต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงที่แสดงว่ามีเหตุฉุกเฉินซึ่งจ าเป็นต้องสืบ
พยานหลักฐานใดโดยเร่งด่วนและไม่สามารถแจ้งให้คู่ความฝ่ายอ่ืนทราบก่อนได้ รวมทั้งความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนจากการที่มิได้มีการสืบพยานหลักฐานดังกล่าว ส่วนในกรณีที่จะขอให้ศาลมีค าสั่งให้ยึดหรือให้ส่งต่อศาล
ซ่ึงเอกสารหรือวัตถุท่ีจะใช้เป็นพยานหลักฐาน ค าร้องนั้นต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงที่แสดงถึงความจ าเป็นที่
จะต้องยึดหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุนั้นว่ามีอยู่อย่างไร ในการนี้ห้ามมิให้ศาลอนุญาตตามค าร้องนั้น เว้นแต่จะ
เป็นที่พอใจของศาลจากการไต่สวนว่ามีเหตุฉุกเฉินและมีความจ าเป็นตามค าร้องนั้นจริง แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ
คู่ความฝ่ายอื่นที่จะขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานดังกล่าวมาศาล เพ่ือถามค้านและด าเนินการตามมาตรา 
๑๑๗ ในภายหลัง หากไม่อาจด าเนินการดังกล่าวได้ ศาลต้องใช้ความระมัดระวังในการชั่งน้ าหนัก
พยานหลักฐาน 

มาตรา ๑๐๑/๒[๖๓]  ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอให้ยึดหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุท่ี
จะใช้เป็นพยานหลักฐาน ศาลอาจก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควร และจะสั่งด้วยว่าให้ผู้ขอน าเงินหรือ
หาประกันตามจ านวนที่เห็นสมควรมาวางศาลเพ่ือการช าระค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนแก่บุคคลใด เนื่องจากศาลได้มีค าสั่งโดยมีความเห็นหลงไปว่ามีเหตุจ าเป็นโดยความผิดหรือเลินเล่อของผู้
ขอก็ได้ 

ให้น าความในมาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และ
มาตรา ๒๖๙ มาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม และในกรณีท่ีทรัพย์ซึ่งศาลสั่งยึดนั้นเป็นของบุคคล
ที่สาม ให้บุคคลที่สามมีสิทธิเสมือนเป็นจ าเลยในคดี และเมื่อหมดความจ าเป็นที่จะใช้เอกสารหรือวัตถุนั้นเป็น
พยานหลักฐานต่อไปแล้ว เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อผู้มีสิทธิจะได้รับคืนร้องขอ ให้ศาลมีค าสั่งคืนเอกสารหรือ
วัตถุนั้นแก่ผู้ขอ 

  
มาตรา ๑๐๒  ให้ศาลที่พิจารณาคดีเป็นผู้สืบพยานหลักฐาน โดยจะสืบในศาลหรือนอกศาล 

ณ ที่ใด ๆ ก็ได้ แล้วแต่ศาลจะสั่งตามที่เห็นสมควรตามความจ าเป็นแห่งสภาพของพยานหลักฐานนั้น 

แต่ถ้าศาลที่พิจารณาคดีเห็นเป็นการจ าเป็น ให้มีอ านาจมอบให้ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาล
นั้น หรือตั้งให้ศาลอ่ืนสืบพยานหลักฐานแทนได้ ให้ผู้พิพากษาท่ีรับมอบหรือศาลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีอ านาจและ
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หน้าที่เช่นเดียวกับศาลที่พิจารณาคดีรวมทั้งอ านาจที่จะมอบให้ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลนั้นหรือตั้งศาลอ่ืน
ให้ท าการสืบพยานหลักฐานแทนต่อไปด้วย 

ถ้าศาลที่พิจารณาคดีได้แต่งตั้งให้ศาลอ่ืนสืบพยานแทน คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแถลงต่อ
ศาลที่พิจารณาคดีว่า ตนมีความจ านงจะไปฟังการพิจารณาก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลที่ได้รับแต่งตั้งแจ้งวัน
ก าหนดสืบพยานหลักฐานให้ผู้ขอทราบล่วงหน้าอย่างน้อยไม่ต่ ากว่าเจ็ดวัน คู่ความที่ไปฟังการพิจารณานั้น
ชอบที่จะใช้สิทธิได้เสมือนหนึ่งว่ากระบวนพิจารณานั้นได้ด าเนินในศาลที่พิจารณาคดี  

ให้ส่งส าเนาค าฟ้องและค าให้การพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ อันจ าเป็นเพ่ือสืบ
พยานหลักฐานไปยังศาลที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว ถ้าคู่ความฝ่ายที่อ้างอิงพยานหลักฐานนั้นมิได้แถลงความ
จ านงที่จะไปฟังการพิจารณา ก็ให้แจ้งไปให้ศาลที่ได้รับแต่งตั้งทราบข้อประเด็นที่จะสืบ เมื่อได้สืบ
พยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่รับแต่งตั้งจะต้องส่งรายงานที่จ าเป็นและเอกสารอื่น ๆ ทั้งหมด
อันเกี่ยวข้องในการสืบพยานหลักฐานไปยังศาลที่พิจารณาคดี 

  
มาตรา ๑๐๓  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการขาดนัดการร้องสอด 

และการขับไล่ออกนอกศาล ห้ามมิให้ศาลที่พิจารณาคดี หรือผู้พิพากษาท่ีรับมอบหมาย หรือศาลที่ได้รับแต่งตั้ง
ดังกล่าวข้างต้นท าการสืบพยานหลักฐานใด โดยมิได้ให้โอกาสเต็มท่ีแก่คู่ความทุกฝ่ายในอันท่ีจะมาฟังการ
พิจารณา และใช้สิทธิเกี่ยวด้วยกระบวนพิจารณาเช่นว่านั้น ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้ ไม่ว่า
พยานหลักฐานนั้นคู่ความฝ่ายใดจะเป็นผู้อ้างอิงหรือศาลเป็นผู้สั่งให้สืบ 

  
มาตรา ๑๐๓/๑[๖๔]  ในกรณีที่คู่ความตกลงกัน และศาลเห็นเป็นการจ าเป็นและสมควร ศาล

อาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาลหรือเจ้าพนักงานอ่ืนซึ่งคู่ความเห็นชอบให้ท าการสืบพยานหลักฐานส่วนใดส่วนหนึ่ง
ที่จะต้องกระท านอกศาลแทนได้ 

ให้เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและ
ให้น าความในมาตรา ๑๐๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๐๓/๒[๖๕]  คู่ความฝ่ายที่เก่ียวข้องอาจร้องขอต่อศาลให้ด าเนินการสืบพยานหลักฐาน

ไปตามวิธีการที่คู่ความตกลงกัน ถ้าศาลเห็นสมควรเพื่อให้การสืบพยานหลักฐานเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว และ
เที่ยงธรรม ศาลจะอนุญาตตามค าร้องขอนั้นก็ได้ เว้นแต่การสืบพยานหลักฐานนั้นจะเป็นการไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

  
มาตรา ๑๐๓/๓[๖๖]  เพ่ือให้การสืบพยานหลักฐานเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม

ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกามีอ านาจออกข้อก าหนดใด ๆ เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับแนวทางการน าสืบพยานหลักฐานได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในกฎหมาย 
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ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้ 

  
มาตรา ๑๐๔  ให้ศาลมีอ านาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่คู่ความน ามาสืบนั้นจะ

เกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอ ให้เชื่อฟังเป็นยุติได้หรือไม่ แล้วพิพากษาคดีไปตามนั้น 

ในการวินิจฉัยว่าพยานบอกเล่าตามมาตรา ๙๕/๑ หรือบันทึกถ้อยค าที่ผู้ให้ถ้อยค ามิได้มา
ศาลตามมาตรา ๑๒๐/๑ วรรคสามและวรรคสี่ หรือบันทึกถ้อยค าตามมาตรา ๑๒๐/๒ จะมีน้ าหนักให้เชื่อได้
หรือไม่เพียงใดนั้น ศาลจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวังโดยค านึงถึงสภาพ ลักษณะและแหล่งที่มาของพยาน
บอกเล่าหรือบันทึกถ้อยค านั้นด้วย[๖๗]

 

  
มาตรา ๑๐๕  คู่ความฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วย

พยานหลักฐาน กระท าให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียม หรือค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่ควร
เสีย ค่าฤชาธรรมเนียมที่เพ่ิมข้ึนนั้น ให้ถือว่าเป็นค่าฤชาธรรมเนียมอันไม่จ าเป็นตามความหมายแห่งมาตรา 
๑๖๖ และให้คู่ความฝ่ายที่ก่อให้เกิดข้ึนนั้นเป็นผู้ออกใช้ให้ 

  
หมวด ๒ 

ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน 

                   
  

มาตรา ๑๐๖[๖๘]  ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดไม่สามารถน าพยานของตนมาศาลได้เอง คู่ความ
ฝ่ายนั้นอาจขอต่อศาลก่อนวันสืบพยานให้ออกหมายเรียกพยานนั้นมาศาลได้ โดยศาลอาจให้คู่ความฝ่ายนั้น
แถลงถึงความเกี่ยวพันของพยานกับข้อเท็จจริงในคดีอันจ าเป็นที่จะต้องออกหมายเรียกพยานดังกล่าวด้วยและ
ต้องส่งหมายเรียกพร้อมส าเนาค าแถลงของผู้ขอให้พยานรู้ล่วงหน้าอย่างน้อยสามวัน 

หมายเรียกพยานต้องมีข้อความดังนี้ 
(๑) ชื่อและต าบลที่อยู่ของพยาน ชื่อคู่ความ ศาล และทนายความฝ่ายผู้ขอ 

(๒) สถานที่และวันเวลาซึ่งพยานจะต้องไป 

(๓) ก าหนดโทษที่จะต้องรับในกรณีท่ีไม่ไปตามหมายเรียกหรือเบิกความเท็จ 

ถ้าศาลเห็นว่าพยานจะไม่สามารถเบิกความได้โดยมิได้ตระเตรียม ศาลจะจดแจ้งข้อเท็จจริงซึ่ง
พยานอาจถูกซักถามลงไว้ในหมายเรียกด้วยก็ได้ 

  
มาตรา ๑๐๖/๑[๖๙]  ห้ามมิให้ออกหมายเรียกพยานดังต่อไปนี้ 
(๑) พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ไม่ว่า ใน

กรณีใด ๆ 
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(๒) พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

(๓) ผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันตามกฎหมาย 

ในกรณีตาม (๒) และ (๓) ให้ศาลหรือผู้พิพากษาที่รับมอบ หรือศาลที่ได้รับแต่งตั้งออกค า
บอกกล่าวว่าจะสืบพยานนั้น ณ สถานที่และวันเวลาใดแทนการออกหมายเรียก โดยในกรณีตาม (๒) ให้ส่งไป
ยังพยาน ส่วนตาม (๓) ให้ส่งค าบอกกล่าวไปยังส านักงานศาลยุติธรรมเพื่อด าเนินการตามบทบัญญัติว่าด้วยการ
นั้น หรือตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 

  
มาตรา ๑๐๗  ถ้าศาลเห็นว่าในการสืบสวนหาความจริงจ าเป็นต้องไปสืบพยาน ณ สถานที่ซึ่ง

ข้อเท็จจริงอันประสงค์จะให้พยานเบิกความนั้นได้เกิดข้ึน ให้ศาลหรือผู้พิพากษาท่ีรับมอบ หรือศาลที่ได้รับ
แต่งตั้งเพ่ือการนั้นส่งหมายเรียกไปยังพยานระบุสถานที่และวันเวลาที่จะไปสืบพยาน แล้วสืบพยานไปตามนั้น 

  
มาตรา ๑๐๘[๗๐]  พยานที่ได้รับหมายเรียกโดยชอบดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๖ และมาตรา 

๑๐๗ นั้น จ าต้องไป ณ สถานที่และตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ เว้นแต่มีเหตุเจ็บป่วยหรือมีข้อแก้ตัวอันจ าเป็น
อย่างอ่ืนโดยได้แจ้งเหตุนั้นให้ศาลทราบแล้ว และศาลเห็นว่าข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวนั้นฟังได้ 

  
มาตรา ๑๐๙  เมื่อพยานคนใดได้เบิกความแล้ว ไม่ว่าพยานนั้นจะได้รับหมายเรียก หรือ

คู่ความน ามาเองก็ดี พยานนั้นย่อมหมดหน้าที่ ๆ จะอยู่ที่ศาลอีกต่อไป เว้นแต่ศาลจะได้สั่งให้พยานนั้นรอคอย
อยู่ตามระยะเวลาที่ศาลจะก าหนดไว้ 

  
มาตรา ๑๑๐  ถ้าพยานคนใดที่คู่ความได้บอกกล่าวความจ านงจะอ้างอิงค าเบิกความของ

พยานโดยชอบแล้ว ไม่ไปศาลในวันก าหนดนับสืบพยานนั้น ศาลชอบที่จะด าเนินการพิจารณาต่อไป และชี้ขาด
ตัดสินคดีโดยไม่ต้องสืบพยานเช่นว่านั้นได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตราต่อไปนี้ 

  
มาตรา ๑๑๑[๗๑]  เมื่อศาลเห็นว่าค าเบิกความของพยานที่ไม่มาศาลเป็นข้อส าคัญในการ

วินิจฉัยชี้ขาดคดี 
(๑) แต่ศาลเห็นว่าข้ออ้างว่าพยานไม่สามารถมาศาลนั้นเป็นเพราะเหตุเจ็บป่วยของพยาน 

หรือพยานมีข้อแก้ตัวอันจ าเป็นอย่างอ่ืนที่ฟังได้ ศาลจะเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีไปเพ่ือให้พยานมาศาลหรือเพ่ือ
สืบพยานนั้น ณ สถานที่และเวลาอันควรแก่พฤติการณ์ก็ได้ หรือ 

(๒) ศาลเห็นว่าพยานได้รับหมายเรียกโดยชอบแล้ว จงใจไม่ไปยังศาลหรือไม่ไป ณ สถานที่
และตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ หรือได้รับค าสั่งศาลให้รอคอยอยู่แล้วจงใจหลบเสีย ศาลจะเลื่อนการนั่งพิจารณา
คดีไปและออกหมายจับและเอาตัวพยานกักขังไว้จนกว่าพยานจะได้เบิกความตามวันที่ศาลเห็นสมควรก็
ได้  ทั้งนี้ ไม่เป็นการลบล้างโทษตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา 
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มาตรา ๑๑๒[๗๒]  ก่อนเบิกความพยานทุกคนต้องสาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือจารีต
ประเพณีแห่งชาติของตน หรือกล่าวค าปฏิญาณว่าจะให้การตามความสัตย์จริงเสียก่อน เว้นแต่ 

(๑) พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(๒) บุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี หรือบุคคลที่ศาลเห็นว่าหย่อนความรู้สึกผิดและชอบ 

(๓) พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา 

(๔) บุคคลซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าไม่ต้องให้สาบานหรือกล่าวค าปฏิญาณ 

  
มาตรา ๑๑๓  พยานทุกคนต้องเบิกความด้วยวาจาและห้ามไม่ให้พยานอ่านข้อความที่เขียน

มา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล หรือเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ 

  
มาตรา ๑๑๔  ห้ามไม่ให้พยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่นที่จะเบิกความภายหลังและศาลมี

อ านาจที่จะสั่งพยานอ่ืนที่อยู่ในห้องพิจารณาให้ออกไปเสียได้ 

แต่ถ้าพยานคนใดเบิกความโดยได้ฟังค าพยานคนก่อนเบิกความต่อหน้าตนมาแล้ว และ
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างว่าศาลไม่ควรฟังค าเบิกความเช่นว่านี้ เพราะเป็นการผิดระเบียบถ้าศาลเห็นว่าค าเบิก
ความเช่นว่านี้เป็นที่เชื่อฟังได้ หรือมิได้เปลี่ยนแปลงไปโดยได้ฟังค าเบิกความของพยานคนก่อน หรือไม่สามารถ
ท าให้ค าวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปลี่ยนแปลงไปได้ ศาลจะไม่ฟังว่าค าเบิกความเช่นว่านี้เป็นผิดระเบียบก็ได้ 

  
มาตรา ๑๑๕[๗๓]  พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์

หรือพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา แม้มาเป็นพยานจะไม่ยอมเบิกความหรือตอบค าถามใด ๆ ก็ได้
ส าหรับบุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันตามกฎหมายจะไม่ยอมเบิกความหรือตอบค าถามใด ๆ ภายใต้
เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายนั้น ๆ ก็ได้ 

  
มาตรา ๑๑๖  ในเบื้องต้นให้พยานตอบค าถามเรื่อง นาม อายุ ต าแหน่ง หรืออาชีพภูมิล าเนา

และความเกี่ยวพันกับคู่ความ 

แล้วศาลอาจปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
(๑) ศาลเป็นผู้ถามพยานเอง กล่าวคือ แจ้งให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริง ซึ่งต้องการ

สืบแล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้น ๆ โดยวิธีเล่าเรื่องตามล าพังหรือโดยวิธีตอบค าถามของศาล หรือ 

(๒) ให้คู่ความซักถาม และถามค้านพยานไปทีเดียว ดังที่บัญญัติไว้ในมาตราต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑๑๗[๗๔]  คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานชอบที่จะตั้งข้อซักถามพยานได้ในทันใดท่ีพยานได้

สาบานตนและแสดงตนตามมาตรา ๑๑๒ และ ๑๑๖ แลว้ หรือถ้าศาลเป็นผู้ซักถามพยานก่อน ก็ให้คู่ความ
ซักถามได้ต่อเมื่อศาลได้ซักถามเสร็จแล้ว 
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เมื่อคู่ความฝ่ายที่ต้องอ้างพยานได้ซักถามพยานเสร็จแล้ว คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งชอบที่จะถามค้าน
พยานนั้นได้ 

เมื่อได้ถามค้านพยานเสร็จแล้ว คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานชอบที่จะถามติงได้ 
เมื่อได้ถามติงพยานเสร็จแล้ว ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดซักถามพยานอีก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากศาล ถ้าคู่ความฝ่ายใดได้รับอนุญาตให้ถามพยานได้ดังกล่าวนี้ คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งย่อมถามค้านพยานได้อีก
ในข้อที่เกี่ยวกับค าถามนั้น 

คู่ความท่ีระบุพยานคนใดไว้ จะไม่ติดใจสืบพยานคนนั้นก็ได้ ในเมื่อพยานคนนั้นยังมิได้เบิก
ความตามข้อถามของศาล หรือของคู่ความฝ่ายที่อ้าง แต่ถ้าพยานได้เริ่มเบิกความแล้วพยานอาจถูกถามค้าน
หรือถามติงได้ 

ถ้าพยานเบิกความเป็นปรปักษ์แก่คู่ความฝ่ายที่อ้างตนมา คู่ความฝ่ายนั้นอาจขออนุญาตต่อ
ศาลเพ่ือซักถามพยานนั้นเสมือนหนึ่งพยานนั้นเป็นพยานซึ่งคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างมา 

การซักถามพยานก็ดี การซักค้านพยานก็ดี การถามติงพยานก็ดี ถ้าคู่ความคนใดได้ตั้ง
ทนายความไว้หลายคน ให้ทนายความคนเดียวเป็นผู้ถาม เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๑๘  ในการที่คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานจะซักถามพยานก็ดี หรือถามติงพยานก็ดี ห้าม

มิให้คู่ความฝ่ายนั้นใช้ค าถามน า เว้นแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากศาล 

ในการที่คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานจะถามติงพยาน ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายนั้นใช้ค าถามอ่ืนใด
นอกจากค าถามที่เกี่ยวกับค าพยานเบิกความตอบค าถามค้าน 

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามไม่ให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถามพยานด้วย 

(๑) ค าถามอันไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี 
(๒) ค าถามที่อาจท าให้พยาน หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกต้องรับโทษทาง

อาญา หรือค าถามท่ีเป็นหมิ่นประมาทพยาน เว้นแต่ค าถามเช่นว่านั้นเป็นข้อสาระส าคัญในอันที่จะชี้ขาดข้อ
พิพาท 

ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถามพยานฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ เมื่อศาลเห็นสมควร 
หรือเมื่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งร้องคัดค้าน ศาลมีอ านาจที่จะชี้ขาดว่าควรให้ใช้ค าถามนั้นหรือไม่ ในกรณีเช่นนี้ ถ้า
คู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องคัดค้านค าชี้ขาดของศาล ก่อนที่ศาลจะด าเนินคดีต่อไป ให้ศาลจดไว้ในรายงานซึ่งค าถาม
และข้อคัดค้าน ส่วนเหตุที่คู่ความคัดค้านยกข้ึนอ้างนั้นให้ศาลใช้ดุลพินิจจดลงไว้ในรายงาน หรือก าหนดให้
คู่ความฝ่ายนั้นยื่นค าแถลงเป็นหนังสือเพ่ือรวมไว้ในส านวน 

  
มาตรา ๑๑๙  ไม่ว่าเวลาใด ๆ ในระหว่างที่พยานเบิกความ หรือภายหลังที่พยานได้เบิกความ

แล้ว แต่ก่อนมีค าพิพากษา ให้ศาลมีอ านาจที่จะถามพยานด้วยค าถามใด ๆ ตามท่ีเห็นว่าจ าเป็น เพ่ือให้ค าเบิก
ความของพยานบริบูรณ์ หรือชัดเจนยิ่งขึ้น หรือเพ่ือสอบสวนถึงพฤติการณ์ท่ีท าให้พยานเบิกความเช่นนั้น 



ถ้าพยานสองคนหรือกว่านั้นเบิกความขัดกัน ในข้อส าคัญแห่งประเด็น เมื่อศาลเห็นสมควร
หรือเมือ่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีค าขอ ให้ศาลมีอ านาจเรียกพยานเหล่านั้นมาสอบถามปากค าพร้อมกันได้ 

  
มาตรา ๑๒๐  ถ้าคู่ความฝ่ายใดอ้างว่าค าเบิกความของพยานคนใดที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้าง 

หรือที่ศาลเรียกมาไม่ควรเชื่อฟัง โดยเหตุผลซึ่งศาลเห็นว่ามีมูล ศาลอาจยอมให้คู่ความฝ่ายนั้นน า
พยานหลักฐานมาสืบสนับสนุนข้ออ้างของตนได้แล้วแต่จะเห็นควร 

  
มาตรา ๑๒๐/๑[๗๕]  เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีค าร้องและคู่ความอีกฝ่ายไม่คัดค้าน และ

ศาลเห็นสมควรศาลอาจอนุญาตให้คู่ความฝ่ายที่มีค าร้องเสนอบันทึกถ้อยค าท้ังหมดหรือแต่บางส่วนของผู้ที่ตน
ประสงค์จะอ้างเป็นพยานยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของผู้ให้ถ้อยค าต่อศาลแทนการซักถามผู้ให้ถ้อยค า
เป็นพยานต่อหน้าศาลได้ 

คู่ความท่ีประสงค์จะเสนอบันทึกถ้อยค าแทนการซักถามพยานดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง จะต้อง
ยื่นค าร้องแสดงความจ านงพร้อมเหตุผลต่อศาลก่อนวันชี้สองสถาน หรือก่อนวันสืบพยาน ในกรณีที่ไม่มีการชี้
สองสถาน และให้ศาลพิจารณาก าหนดระยะเวลาที่คู่ความจะต้องยื่นบันทึกถ้อยค าดังกล่าวต่อศาลและส่ง
ส าเนาบันทึกถ้อยค านั้นให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันสืบพยานคนนั้น เมื่อมี
การยื่นบันทึกถ้อยค าต่อศาลแล้วคู่ความท่ียื่นไม่อาจขอถอนบันทึกถ้อยค านั้น บันทึกถ้อยค านั้นเมื่อพยานเบิก
ความรับรองแล้วให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค าเบิกความตอบค าซักถาม 

ให้ผู้ให้ถ้อยค ามาศาลเพ่ือเบิกความตอบค าซักถามเพ่ิมเติม ตอบค าถามค้าน และค าถามติง
ของคู่ความหากผู้ให้ถ้อยค าไม่มาศาล ให้ศาลปฏิเสธที่จะรับฟังบันทึกถ้อยค าของผู้นั้นเป็นพยานหลักฐานในคดี
แต่ถ้าศาลเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถมาศาลได้ และเพ่ือประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม จะรับฟังบันทึกถ้อยค าท่ีผู้ให้ถ้อยค ามิได้มาศาลนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นก็ได้ 

ในกรณีที่คู่ความตกลงกันให้ผู้ให้ถ้อยค าไม่ต้องมาศาล หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมหรือไม่
ติดใจถามค้าน ให้ศาลรับฟังบันทึกถ้อยค าดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ 

  
มาตรา ๑๒๐/๒[๗๖]  เมื่อคู่ความมีค าร้องร่วมกันและศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้เสนอ

บันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของผู้ให้ถ้อยค าซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศต่อศาลแทนการน า
พยานบุคคลมาเบิกความต่อหน้าศาลได้ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ให้ถ้อยค าท่ีจะมาศาลเพ่ือให้การเพิ่มเติม 

ส าหรับลายมือชื่อของผู้ให้ถ้อยค าให้น ามาตรา ๔๗ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๒๐/๓[๗๗]  บันทึกถ้อยค าตามมาตรา ๑๒๐/๑ และมาตรา ๑๒๐/๒ ให้มีรายการ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อศาลและเลขคดี 
(๒) วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ท าบันทึกถ้อยค า 
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(๓) ชื่อและสกุลของคู่ความ 

(๔) ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่ และอาชีพ ของผู้ให้ถ้อยค า และความเก่ียวพันกับคู่ความ 

(๕) รายละเอียดแห่งข้อเท็จจริง หรือความเห็นของผู้ให้ถ้อยค า 

(๖) ลายมือชื่อของผู้ให้ถ้อยค าและคู่ความฝ่ายผู้เสนอบันทึกถ้อยค า 

ห้ามมิให้แก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกถ้อยค าที่ได้ยื่นไว้แล้วต่อศาล เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเล็กน้อย 

  
มาตรา ๑๒๐/๔[๗๘]  คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอให้ศาลท าการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอก

ศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพได้ โดยคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่าย หาก
ศาลเห็นว่าเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลจะอนุญาตตามค าร้องนั้นก็ได้ โดยให้ศาลด าเนินกระบวน
พิจารณาไปตามข้อก าหนดแนวทางการสืบพยานของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ของ
ศาลฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๑๐๓/๓ รวมทั้งระบุวิธีการสืบพยาน สถานที่ และสักขีพยานในการสืบพยานตาม
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาดังกล่าว และไม่ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นค่าฤชาธรรมเนียมในการด าเนินคดี 

การเบิกความตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าพยานเบิกความในห้องพิจารณาของศาล 

  
มาตรา ๑๒๑  ในการนั่งพิจารณาทุกครั้ง เมื่อพยานคนใดเบิกความแล้ว ให้ศาลอ่านค าเบิก

ความนั้นให้พยานฟัง และให้พยานลงลายมือชื่อไว้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ และ ๕๐ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีที่มีการใช้บันทึกถ้อยค าแทนการเบิกความของพยาน
ตามมาตรา ๑๒๐/๑ หรือมาตรา ๑๒๐/๒ หรือกรณีที่มีการสืบพยานโดยใช้ระบบการประชุมทางจอภาพตาม
มาตรา ๑๒๐/๔ หรือกรณีที่มีการบันทึกการเบิกความของพยานโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดออกเป็นภาพหรือเสียงหรือโดยใช้วิธีการอ่ืนใดซึ่งคู่ความและพยานสามารถตรวจสอบถึงความ
ถูกต้องของบันทึกการเบิกความนั้นได้ แต่ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือพยานขอตรวจดูบันทึกการเบิกความ
ของพยานนั้น ให้ศาลจัดให้มีการตรวจดูบันทึกการเบิกความนั้น [๗๙]

 

  
หมวด ๓ 

การน าพยานเอกสารมาสืบ 

                   
  

มาตรา ๑๒๒  เมื่อคู่ความฝ่ายใดอ้างอิงเอกสารฉบับใดเป็นพยานหลักฐานและคู่ความอีกฝ่าย
หนึ่งคัดค้านเอกสารนั้นตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๕ ถ้าต้นฉบับเอกสารอยู่ในความครอบครองของคู่ความ
ฝ่ายที่อ้างเอกสาร ให้คู่ความฝ่ายนั้นน าต้นฉบับเอกสารมาแสดงต่อศาลในวันสืบพยาน[๘๐]

 

ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีค าพิพากษา ถ้าศาลได้ก าหนดให้คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารส่งต้นฉบับ
ต่อศาล โดยที่ศาลเห็นสมควร หรือโดยที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยื่นค าขอ ให้คู่ความฝ่ายนั้นส่งต้นฉบับเอกสารต่อ
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ศาล เพ่ือศาลหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะตรวจดูได้ตามเงื่อนไขซึ่งจะได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น 
หรือตามท่ีศาลจะได้ก าหนด แต่ 

(๑) ถ้าไม่สามารถจะน ามาหรือยื่นต้นฉบับเอกสารดังกล่าวข้างต้น คู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นค า
ขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลในวันหรือก่อนวันที่ก าหนดให้น ามาหรือให้ยื่นต้นฉบับเอกสารนั้น แถลงให้ทราบ
ถึงความไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้พร้อมทั้งเหตุผล ถ้าศาลเห็นว่าผู้ยื่นค าขอไม่สามารถที่จะน ามาหรือยื่น
ต้นฉบับเอกสารได้ ศาลจะมีค าสั่งอนุญาตให้น าต้นฉบับเอกสารมาในวันต่อไป หรือจะสั่งเป็นอย่างอ่ืนตามที่
เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมก็ได้ ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอมีความประสงค์เพียงให้ศาลขยาย
ระยะเวลาที่ตนจะต้องน ามาหรือยื่นต้นฉบับเอกสารนั้น ค าขอนั้นจะท าเป็นค าขอฝ่ายเดียวก็ได้ 

(๒) ถ้าการที่จะน ามาหรือยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลนั้น จะเป็นเหตุให้เกิดการสูญหาย หรือบุบ
สลายหรือมีข้อขัดข้องโดยอุปสรรคส าคัญหรือความล าบากยากยิ่งใด ๆ คู่ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารอาจยื่นค า
ขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องต่อศาล ในวันหรือก่อนวันสืบพยานแถลงให้ทราบถึงเหตุเสียหาย อุปสรรค หรือ
ความล าบากเช่นว่านั้น ถ้าศาลเห็นว่าต้นฉบับเอกสารนั้นไม่อาจน ามาหรือยื่นต่อศาลได้ ศาลจะมีค าสั่งให้ยื่น
ต้นฉบับเอกสารนั้น ณ สถานที่ใดต่อเจ้าพนักงานคนใด และภายในเงื่อนไขใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ หรือจะ
มีค าสั่งให้คัดส าเนาที่รับรองว่าถูกต้องทั้งฉบับหรือเฉพาะส่วนที่เกี่ยวแก่เรื่องมายื่นแทนต้นฉบับก็ได้ 

  
มาตรา ๑๒๓[๘๑]  ถ้าต้นฉบับเอกสารซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานนั้นอยู่ใน

ความครอบครองของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง คู่ความฝ่ายที่อ้างจะยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลขอให้สั่งคู่ความ
อีกฝ่ายหนึ่งส่งต้นฉบับเอกสารแทนการท่ีตนจะต้องส่งส าเนาเอกสารนั้นก็ได้ ถ้าศาลเห็นว่าเอกสารนั้นเป็น
พยานหลักฐานส าคัญ และค าร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาล
ภายในเวลาอันสมควรแล้วแต่ศาลจะก าหนด ถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมีต้นฉบับเอกสารอยู่ในครอบครองไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งเช่นว่านั้น ให้ถือว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่ผู้ขอจะต้องน าสืบโดยเอกสารนั้น คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้
ยอมรับแล้ว 

ถ้าต้นฉบับเอกสารอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก หรือในครอบครองของทาง
ราชการ หรือของเจ้าหน้าที่ซึ่งคู่ความที่อ้างไม่อาจร้องขอโดยตรงให้ส่งเอกสารนั้นมาได้ ให้น าบทบัญญัติใน
วรรคก่อนว่าด้วยการที่คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารยื่นค าขอ และการที่ศาลมีค าสั่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ทั้งนี้
ฝ่ายที่อ้างต้องส่งค าสั่งศาลแก่ผู้ครอบครองเอกสารนั้นล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวัน  ถ้าไม่ได้เอกสารนั้นมาสืบ
ตามก าหนด เมื่อศาลเห็นสมควร ก็ให้ศาลสืบพยานต่อไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๓ (๒) 

  
มาตรา ๑๒๔  ถ้าคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารไม่ยอมน ามาหรือยื่นต้นฉบับเอกสาร หรือถ้า

คู่ความฝ่ายนั้นได้ท าให้เสียหาย ท าลาย ปิดบัง หรือท าด้วยประการอื่นใด ให้เอกสารนั้นไร้ประโยชน์โดยมุ่ง
หมายที่จะกีดกันไม่ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน ให้ถือว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องน าสืบโดยเอกสารนั้น คู่ความฝ่ายที่ไม่น ามาหรือยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นนั้นได้
ยอมรับแล้ว 
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มาตรา ๑๒๕[๘๒]  คู่ความฝ่ายที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐานยันตนอาจ

คัดค้านการน าเอกสารนั้นมาสืบโดยเหตุที่ว่าไม่มีต้นฉบับหรือต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางส่วน หรือส าเนา
นั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับ โดยคัดค้านต่อศาลก่อนการสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จ 

ถ้าคู่ความซึ่งประสงค์จะคัดค้านมีเหตุผลอันสมควรที่ไม่อาจทราบได้ก่อนการสืบพยานเอกสาร
นั้นเสร็จว่าต้นฉบับเอกสารนั้นไม่มี หรือเอกสารนั้นปลอม หรือส าเนาไม่ถูกต้อง คู่ความนั้นอาจยื่นค าร้องขอ
อนุญาตคัดค้านการอ้างเอกสารมาสืบดังกล่าวข้างต้นต่อศาล ไม่ว่าเวลาใดก่อนศาลพิพากษา ถ้าศาลเห็นว่า
คู่ความนั้นไม่อาจยกข้อคัดค้านได้ก่อนนั้น และค าขอนั้นมีเหตุผลฟังได้ ก็ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอ 

ถ้าคู่ความซึ่งประสงค์จะคัดค้านไม่คัดค้านการอ้างเอกสารเสียก่อนการสืบพยานเอกสารนั้น
เสร็จ หรือศาลไม่อนุญาตให้คัดค้านภายหลังนั้น ห้ามมิให้คู่ความนั้นคัดค้านการมีอยู่ และความแท้จริงของ
เอกสารนั้น หรือความถูกต้องแห่งส าเนาเอกสารนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดอ านาจของศาลในอันที่จะไต่สวนและชี้ขาด
ในเรื่องการมีอยู่ ความแท้จริง หรือความถูกต้องเช่นว่านั้น ในเมื่อศาลเห็นสมควร และไม่ตัดสิทธิของคู่ความนั้น
ที่จะอ้างว่าสัญญาหรือหนี้ที่ระบุไว้ในเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิด 

  
มาตรา ๑๒๖  ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตราต่อไปนี้ ถ้าคู่ความที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิง

เอกสารมาเป็นพยานหลักฐานยันแก่ตน ปฏิเสธความแท้จริงของเอกสารนั้น หรือความถูกต้องแห่งส าเนา
เอกสารนั้น และคู่ความฝ่ายที่อ้างยังคงยืนยันความแท้จริงหรือความถูกต้องแห่งส าเนาของเอกสาร ถ้าศาล
เห็นสมควร ให้ศาลชี้ขาดข้อโต้เถียงนั้นได้ทันทีในเม่ือเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องสืบพยานหลักฐานต่อไป หรือ
มิฉะนั้นให้ชี้ขาดในเมื่อได้สืบพยานตามวิธีต่อไปนี้ทั้งหมดหรือโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง คือ 

(๑) ตรวจสอบบรรดาเอกสารที่มิได้ถูกคัดค้านแล้วจดลงไว้ซึ่งการมีอยู่หรือข้อความแห่ง
เอกสารที่ถูกคัดค้าน 

(๒) ซักถามพยานที่ทราบการมีอยู่หรือข้อความแห่งเอกสารที่ถูกคัดค้าน หรือพยานผู้ที่
สามารถเบิกความในข้อความแท้จริงแห่งเอกสาร หรือความถูกต้องแห่งส าเนา 

(๓) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเอกสารที่ถูกคัดค้านนั้น 

ในระหว่างที่ยังมิได้ชี้ขาดตัดสินคดี ให้ศาลยึดเอกสารที่สงสัยว่าปลอมหรือไม่ถูกต้องไว้ แต่
ความข้อนี้ไม่บังคับถึงเอกสารราชการซึ่งทางราชการเรียกคืนไป 

  
มาตรา ๑๒๗  เอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าขึ้นหรือรับรอง หรือส าเนาอัน

รับรองถูกต้องแห่งเอกสารนั้น และเอกสารเอกชนที่มีค าพิพากษาแสดงว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องนั้น ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้อง เป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารนั้นมายัน ต้องน า
สืบความไม่บริสุทธิ์หรือความไม่ถูกต้องแห่งเอกสาร 
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มาตรา ๑๒๗ ทวิ[๘๓]  ต้นฉบับพยานเอกสารหรือพยานวัตถุอันส าคัญที่คู่ความได้ยื่นต่อศาล
หรือที่บุคคลภายนอกได้ยื่นต่อศาล หากผู้ที่ยื่นต้องใช้เป็นประจ าหรือตามความจ าเป็นหรือมีความส าคัญในการ
เก็บรักษา ศาลจะอนุญาตให้ผู้ที่ยื่นรับคืนไป โดยให้คู่ความตรวจดู และให้ผู้ที่ยื่นส่งส าเนาหรือภาพถ่ายไว้แทน 
หรือจะมีค าสั่งอย่างใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

  
หมวด ๔ 

การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล 

                   
  
มาตรา ๑๒๘[๘๔]  ถ้าพยานหลักฐานที่ศาลจะท าการตรวจนั้นเป็นบุคคลหรือสังหาริมทรัพย์ซึ่ง

อาจน ามาศาลได้ ให้คู่ความฝ่ายที่ได้รับอนุญาตให้น าสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้นน าบุคคลหรือทรัพย์นั้นมาใน
วันสืบพยาน หรือวันอื่นใดที่ศาลจะได้ก าหนดให้น ามา 

ถ้าการตรวจไม่สามารถกระท าได้ในศาล ให้ศาลท าการตรวจ ณ สถานที่ เวลา และภายใน
เงื่อนไข ตามที่ศาลจะเห็นสมควร แล้วแต่สภาพแห่งการตรวจนั้น ๆ 

  
มาตรา ๑๒๘/๑[๘๕]  ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพิสูจน์

ข้อเท็จจริงใดที่เป็นประเด็นส าคัญแห่งคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ ศาลมี
อ านาจสั่งให้ท าการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุหรือเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ 

ในกรณีที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ท าให้ศาล
วินิจฉัยชี้ขาดคดีได้โดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานอ่ืนอีก เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้อง
ขอ ศาลอาจสั่งให้ท าการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันสืบพยานตามปกติก็ได้ 

ในกรณีที่การตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจ าเป็นต้องเก็บตัวอย่าง เลือด เนื้อเยื่อ 
ผิวหนัง เส้นผมหรือขน ปัสสาวะ อุจจาระ น้ าลายหรือสารคัดหลั่งอื่น สารพันธุกรรม หรือส่วนประกอบอื่นของ
ร่างกาย หรือสิ่งที่อยู่ในร่างกายจากคู่ความหรือบุคคลใด ศาลอาจให้คู่ความหรือบุคคลใดรับการตรวจพิสูจน์
จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอ่ืนได้ แต่ต้องกระท าเพียงเท่าที่จ าเป็นและสมควร  ทั้งนี้ ถือเป็นสิทธิของคู่ความหรือ
บุคคลนั้นที่จะยินยอมหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดไม่ยินยอมหรือไม่ให้ความร่วมมือต่อการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง หรือไม่ให้ความยินยอมหรือกระท าการขัดขวางมิให้บุคคลที่เก่ียวข้องให้ความยินยอมต่อการ
ตรวจเก็บตัวอย่างส่วนประกอบของร่างกายตามวรรคสาม ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่
คู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้าง 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ตามมาตรานี้ ให้คู่ความฝ่ายที่ร้องขอให้ตรวจพิสูจน์เป็น
ผู้รับผิดชอบโดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าฤชาธรรมเนียม แต่ถ้าผู้ร้องขอไม่สามารถเสียค่าใช้จ่ายได้หรือเป็น
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กรณีท่ีศาลเป็นผู้สั่งให้ตรวจพิสูจน์ ให้ศาลสั่งจ่ายตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนด ส่วน
ความรับผิดในค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๖๑ 

  
มาตรา ๑๒๙  ในการที่ศาลจะมีค าสั่งให้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวมาในมาตรา ๙๙ โดยที่

ศาลเห็นสมควรหรือโดยที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอนั้น 

(๑) การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเช่นว่านั้นให้อยู่ในดุลพินิจของศาล แต่ศาลจะเรียกคู่ความมาให้ตก
ลงกันก าหนดตัวผู้เชี่ยวชาญที่จะแต่งตั้งนั้นก็ได้ แต่ศาลจะบังคับบุคคลใดให้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ นอกจาก
บุคคลนั้นได้ยินยอมลงชื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญไว้ในทะเบียนผู้เชี่ยวชาญของศาลแล้ว 

(๒) ผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งอาจถูกคัดค้านได้และต้องสาบานหรือปฏิญาณตน ทั้งมีสิทธิที่จะ
ได้รับค่าธรรมเนียมและรับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้ออกไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น 

  
มาตรา ๑๓๐  ผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งอาจแสดงความเห็นด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ 

แล้วแต่ศาลจะต้องการ ถ้าศาลยังไม่เป็นที่พอใจในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ท าเป็นหนังสือนั้น หรือเมื่อ
คู่ความฝ่ายใดเรียกร้องโดยท าเป็นค าร้อง ให้ศาลเรียกให้ผู้เชี่ยวชาญท าความเห็นเพิ่มเติมเป็นหนังสือ หรือเรียก
ให้มาศาลเพ่ืออธิบายด้วยวาจา หรือให้ตั้งผู้เชี่ยวชาญคนอ่ืนอีก 

ถ้าผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้งจะต้องแสดงความเห็นด้วยวาจาหรือต้องมาศาลเพ่ืออธิบายด้วยวาจา 
ให้น าบทบัญญัติในลักษณะนี้ว่าด้วยพยานบุคคลมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ลักษณะ ๖ 

ค าพิพากษาและค าสั่ง 

                   
  

หมวด ๑ 

หลักท่ัวไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี 
                   

  
มาตรา ๑๓๑  คดีท่ียื่นฟ้องต่อศาลนั้น ให้ศาลปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ในเรื่องค าขอซึ่งคู่ความยื่นในระหว่างการพิจารณาคดีนั้น โดยท าเป็นค าร้องหรือขอด้วย

วาจาก็ดี ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตหรือยกเสียซึ่งค าขอเช่นว่านั้น โดยท าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าศาลมี
ค าสั่งด้วยวาจาให้ศาลจดค าสั่งนั้นไว้ในรายงานพิสดาร 

(๒) ในเรื่องประเด็นแห่งคดี ให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดโดยท าเป็นค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือให้
จ าหน่ายคดีเสียจากสารบบความตามท่ีบัญญัติไว้ในลักษณะนี้ 
  



มาตรา ๑๓๒  ให้ศาลมีค าสั่งให้จ าหน่ายคดีเสียจากสารบบความได้ โดยไม่ต้องมีค าวินิจฉัย
ชี้ขาดในประเด็นเรื่องนั้น และให้ก าหนดเงื่อนไขในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมตามที่เห็นสมควร 

(๑) [๘๖] เมื่อโจทก์ทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง หรือไม่มาศาลในวันนัดพิจารณา ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ และมาตรา ๑๙๓ ทว ิ

(๒)[๘๗] เมื่อโจทก์ไม่หาประกันมาให้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๓๒๓ หรือเมื่อ
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายขาดนัดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๐๐ และมาตรา ๒๐๑ 

(๓) ถ้าความมรณะของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังให้คดีนั้นไม่มีประโยชน์ต่อไป หรือถ้าไม่มีผู้ใด
เข้ามาแทนที่คู่ความฝ่ายที่มรณะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒ 

(๔) เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้พิจารณาคดีรวมกันหรือให้แยกกัน ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องโอนคดีไปยังอีก
ศาลหนึ่งดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘ และ ๒๙ 

  
มาตรา ๑๓๓  เมื่อศาลมิได้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตราก่อน ให้

ศาลชี้ขาดคดีนั้นโดยท าเป็นค าพิพากษาหรือค าสั่งในวันที่สิ้นการพิจารณา แต่เพ่ือการที่จะพิเคราะห์คดีต่อไป 
ศาลจะเลื่อนการพิพากษาหรือการท าค าสั่งต่อไปในวันหลังก็ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม 

  
มาตรา ๑๓๔  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ห้ามมิให้ศาลที่รับฟ้องคดีไว้ ปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาหรือมี

ค าสั่งชี้ขาดคดีโดยอ้างว่า ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดี หรือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
จะใช้บังคับนั้นเคลือบคลุมหรือไม่บริบูรณ์ 
  

มาตรา ๑๓๕ [๘๘]  ในคดีที่เรียกร้องให้ช าระหนี้เป็นเงิน หรือมีการเรียกร้องให้ช าระหนี้เป็นเงิน
รวมอยู่ด้วย ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีค าพิพากษา จ าเลยจะน าเงินมาวางศาลเต็มจ านวนที่เรียกร้อง หรือแต่
บางส่วน หรือตามจ านวนเท่าที่ตนคิดว่าพอแก่จ านวนที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องก็ได้  ทัง้นี้ โดยยอมรับผิดหรือไม่
ยอมรับผิดก็ได้ 
  

มาตรา ๑๓๖ [๘๙]  ในกรณีที่จ าเลยวางเงินต่อศาลโดยยอมรับผิด ถ้าโจทก์พอใจยอมรับเงินที่
จ าเลยวางโดยไม่ติดใจเรียกร้องมากกว่านั้น และคดีไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปอีก ให้ศาลพิพากษาคดี
ไปตามนั้น ค าพิพากษานั้นเป็นที่สุด แต่ถ้าโจทก์ไม่พอใจในจ านวนเงินที่จ าเลยวาง และยังติดใจที่จะด าเนินคดี
เพ่ือให้จ าเลยต้องรับผิดในจ านวนเงินตามที่เรียกร้องต่อไปอีก จ าเลยมีสิทธิถอนเงินที่วางไว้นั้นได้ โดยให้ถือ
เสมือนว่ามิได้มีการวางเงิน หรือจ าเลยจะยอมให้โจทก์รับเงินนั้นไปก็ได้ ในกรณีหลังนี้ โจทก์จะรับเงินไป
หรือไม่ก็ตาม จ าเลยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่วาง แม้ว่าจ าเลยมีความรับผิดตามกฎหมายจะต้อง
เสีย  ทั้งนี้ นับแต่วันที่จ าเลยยอมให้โจทก์รับเงินไป 
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ในกรณีที่จ าเลยวางเงินต่อศาลโดยไม่ยอมรับผิด จ าเลยจะรับเงินนั้นคืนไปก่อนที่มีค า
พิพากษาว่าจ าเลยไม่ต้องรับผิดไม่ได้ การวางเงินเช่นว่านี้ ไม่เป็นเหตุระงับการเสียดอกเบี้ยหากจ าเลยมีความ
รับผิดตามกฎหมายจะต้องเสีย 

  
มาตรา ๑๓๗  ในคดีท่ีเรียกร้องให้ช าระหนี้อย่างอ่ืนนอกจากให้ช าระเงิน จ าเลยชอบที่จะท า

การช าระหนี้นั้นได้โดยแจ้งให้ศาลทราบในค าให้การหรือแถลงโดยหนังสือเป็นส่วนหนึ่งต่างหากก็ได้ 
ถ้าโจทก์ยอมรับการช าระหนี้นั้นเป็นการพอใจเต็มตามที่เรียกร้องแล้ว ให้ศาลพิพากษาคดีไป

ตามนั้น และค าพิพากษานั้นให้เป็นที่สุด 

ถ้าโจทก์ไม่พอใจในการช าระหนี้เช่นว่านั้น โจทก์ชอบท่ีจะด าเนินคดีนั้นต่อไปได้ 
  

มาตรา ๑๓๘  ในคดีท่ีคู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดี
โดยมิได้มีการถอนค าฟ้องนั้น และข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย ให้ศาลจดรายงานพิสดารแสดงข้อความแห่งข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเหล่านั้นไว้ 
แล้วพิพากษาไปตามนั้น 

ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าพิพากษาเช่นว่านี้ เว้นแต่ในเหตุต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล 

(๒) เมื่อค าพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่ง 

กฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

(๓) เมื่อค าพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอม
ความ 

ถ้าคู่ความตกลงกันเพียงแต่ให้เสนอคดีต่ออนุญาโตตุลาการ ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๓๙  เมื่อคดีสองเรื่องหรือกว่านั้นขึ้นไปได้พิจารณารวมกันเพ่ือสะดวกแก่การ

พิจารณา ศาลจะพิพากษาคดีเหล่านั้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเสร็จการพิจารณาแล้วจึงพิพากษาเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป
ภายหลังก็ได้ 
  

หมวด ๒ 

ข้อความและผลแห่งค าพิพากษาและค าสั่ง 

                   
  

มาตรา ๑๔๐[๙๐]  การท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล ให้ด าเนินตามข้อบังคับต่อไปนี้ 
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(๑) ศาลจะต้องประกอบครบถ้วนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเขตอ านาจศาล และ
อ านาจผู้พิพากษา 

(๒)[๙๑] ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถ้าค าพิพากษาหรือค าสั่งจะต้องท าโดยผู้
พิพากษาหลายคน ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมาก ในศาลชั้นต้ น
และศาลชั้นอุทธรณ์ ถ้าผู้พิพากษาคนใดมีความเห็นแย้งก็ให้ผู้พิพากษาคนนั้นเขียนใจความแห่ง
ความเห็นแย้งและเหตุผลของตนกลัดไว้ในส านวน  

ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ถ้าประธานของศาลชั้นอุทธรณ์หรือประธานศาล
ฎีกา แล้วแต่กรณี เห็นสมควร จะให้มีการวินิจฉัยปัญหาใดในคดีเรื่ องใดโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุม
แผนกคดีก็ได้ หรือถ้ามีกฎหมายก าหนดให้วินิจฉัยปัญหาใดหรือคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่
ประชุมแผนกคดีก็ให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดี แล้วแต่กรณี  

ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๓ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ที่
ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกานั้น ให้ประกอบด้วยผู้พิพากษาทุกคนซึ่ง
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้พิพากษาในศาลนั้นหรือในแผนกคดีที่มีการ
ประชุมและให้ประธานของศาลชั้นอุทธรณ์หรือประธานศาลฎีกา ประธานแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์หรือ
ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี หรือผู้ท าการแทน เป็นประธาน 

ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานแห่งที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีได้วินิจฉัยปัญหาแล้ว ค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ต้องเป็นไปตามค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดี และต้องระบุไว้ด้วยว่าปัญหาข้อใดได้
วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดี ผู้พิพากษาที่เข้าประชุมแม้มิใช่เป็นผู้นั่งพิจารณาก็ให้มี
อ านาจพิพากษาหรือท าค าสั่งในคดีนั้นได้ และเฉพาะในศาลชั้นอุทธรณ์ให้ท าความเห็นแย้งพร้อมเหตุผลได้
ด้วย 

ในกรณีที่ปัญหาใดในคดีเรื่องใด ได้มีค าวินิจฉัยโดยที่ประชุมแผนกคดีแล้ว หาก
ประธานของศาลชั้นอุทธรณ์หรือประธานศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เห็นสมควรจะให้มีการวินิจฉัยปัญหา
ดังกล่าวโดยที่ประชุมใหญ่อีกก็ได้  

(๓) การอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่ง ให้อ่านข้อความทั้งหมดในศาลโดยเปิดเผย ตามเวลาที่
ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ ต่อหน้าคู่ความทั้งสองฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลจดลง
ไว้ในค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือในรายงานซึ่งการอ่านนั้น และให้คู่ความที่มาศาลลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

ถ้าคู่ความไม่มาศาล ศาลจะงดการอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาล
จดแจ้งไว้ในรายงาน และให้ถือว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นได้อ่านตามกฎหมายแล้ว 

เมื่อศาลที่พิพากษาคดี หรือที่ได้รับค าสั่งจากศาลสูงให้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่ง ได้อ่าน
ค าพิพากษาหรือค าสั่งตามบทบัญญัติในมาตรานี้วันใด ให้ถือว่าวันนั้นเป็นวันที่พิพากษาหรือมีค าสั่งคดีนั้น 
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มาตรา ๑๔๑  ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ท าเป็นหนังสือ และต้องกล่าวหรือแสดง 

(๑) ชื่อศาลที่พิพากษาคดีนั้น 

(๒) ชื่อคู่ความทุกฝ่ายและผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทน ถ้าหากมี 
(๓) รายการแห่งคดี 
(๔) เหตุผลแห่งค าวินิจฉัยทั้งปวง 

(๕) ค าวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดีตลอดทั้งค่าฤชาธรรมเนียม 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นต้องลงลายมือชื่อผู้พิพากษาที่พิพากษาหรือท าค าสั่ง หรือถ้าผู้
พิพากษาคนใดลงลายมือชื่อไม่ได้ ก็ให้ผู้พิพากษาอ่ืนที่พิพากษาหรือท าค าสั่งคดีนั้นหรืออธิบดีผู้
พิพากษา แล้วแต่กรณี จดแจ้งเหตุที่ผู้พิพากษาคนนั้นมิได้ลงลายมือชื่อและมีความเห็นพ้องด้วยค า
พิพากษาหรือค าสั่งนั้น แล้วกลัดไว้ในส านวนความ 

ในกรณีที่ศาลมีอ านาจท าค าสั่งหรือพิพากษาคดีได้ด้วยวาจา การที่ศาลจะต้องท ารายงาน
เกี่ยวด้วยค าสั่งหรือค าพิพากษานั้นไม่จ าต้องจดแจ้งรายการแห่งคดีหรือเหตุผลแห่งค าวินิจฉัย แต่เมื่อคู่ความ
ฝ่ายใดแจ้งความจ านงที่จะอุทธรณ์หรือได้ยื่นอุทธรณ์ขึ้นมา ให้ศาลมีอ านาจท าค าชี้แจงแสดงรายการข้อส าคัญ 
หรือเหตุผลแห่งค าวินิจฉัยกลัดไว้กับบันทึกนั้นภายในเวลาอันสมควร 

  
มาตรา ๑๔๒  ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในค าฟ้องทุกข้อ 

แต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือท าค าสั่งให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากท่ีปรากฏในค าฟ้อง เว้นแต่ 
(๑) ในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ ให้พึงเข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกับฟ้องขอให้ขับไล่

จ าเลย ถ้าศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี เมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะมีค าสั่งให้ขับไล่จ าเลยก็ได้ ค าสั่งเช่นว่านี้ให้
ใช้บังคับตลอดถึงวงศ์ญาติทั้งหลายและบริวารของจ าเลยที่อยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้น ซึ่งไม่สามารถแสดง
อ านาจพิเศษให้ศาลเห็นได้ 

(๒) ในคดีท่ีโจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์ใด ๆ เป็นของตนทั้งหมด แต่พิจารณาได้ความว่าโจทก์ควร
ได้แตส่่วนแบ่ง เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะพิพากษาให้โจทก์ได้รับแต่ส่วนแบ่งนั้นก็ได้ 

(๓) ในคดีท่ีโจทก์ฟ้องขอให้ช าระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง เมื่อศาลเห็นสมควร 
ศาลจะพิพากษาให้จ าเลยช าระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ช าระเสร็จตามค าพิพากษาก็ได้ 

(๔) ในคดีท่ีโจทก์ฟ้องเรียกค่าเช่าหรือค่าเสียหายอันต่อเนื่องค านวณถึงวันฟ้อง เมื่อศาล
เห็นสมควร ศาลจะพิพากษาให้ช าระค่าเช่าและค่าเสียหายเช่นว่านี้จนถึงวันที่ได้ช าระเสร็จตามค าพิพากษาก็ได้ 

(๕) ในคดีท่ีอาจยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นอ้างได้นั้น 
เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะยกข้อเหล่านั้นขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาคดีไปก็ได้ 

(๖)[๙๒] ในคดีท่ีโจทก์ฟ้องขอให้ช าระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยซึ่งมิได้มีข้อตกลงก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยกันไว้ เมื่อศาลเห็นสมควรโดยค านึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสู้ความหรือการด าเนินคดี 
ศาลจะพิพากษาให้จ าเลยช าระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นกว่าที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามกฎหมายแต่ไม่เกินร้อยละ
สิบห้าต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องหรือวันอื่นหลังจากนั้นก็ได้ 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn92


  
มาตรา ๑๔๓  ถ้าในค าพิพากษาหรือค าสั่งใด มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อย

อ่ืน ๆ และมิได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น เมื่อศาลที่ได้พิพากษาหรือมีค าสั่งนั้น
เห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความที่เก่ียวข้องร้องขอ ศาลจะมีค าสั่งเพิ่มเติมแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อผิดหลงเช่นว่า
นั้นให้ถูกก็ได้ แต่ถ้าได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น อ านาจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด
หรือข้อผิดหลงนั้น ย่อมอยู่แก่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี ค าขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลง
นั้น ให้ยื่นต่อศาลดังกล่าวแล้ว โดยกล่าวไว้ในฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกา หรือโดยท าเป็นค าร้องส่วนหนึ่งต่างหาก 

การท าค าสั่งเพิ่มเติมมาตรานี้ จะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้ค าวินิจฉัยในค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งเดิม 

เมื่อได้ท าค าสั่งเช่นว่านั้นแล้ว ห้ามไม่ให้คัดส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งเดิม เว้นแต่จะได้คัด
ส าเนาค าสั่งเพ่ิมเติมนั้นรวมไปด้วย 

  
มาตรา ๑๔๔  เมื่อศาลใดมีค าพิพากษา หรือค าสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใด

แห่งคดีแล้ว ห้ามมิให้ด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น 
เว้นแต่กรณีจะอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วย 

(๑) การแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๑๔๓ 

(๒) การพิจารณาใหม่แห่งคดีซึ่งได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินไปฝ่ายเดียว ตามมาตรา ๒๐๙ 
และคดีที่เอกสารได้สูญหายหรือบุบสลายตามมาตรา ๕๓ 

(๓) การยื่น การยอมรับ หรือไม่ยอมรับ ซึ่งอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา ๒๒๙ และ ๒๔๗ และ
การด าเนินวิธีบังคับชั่วคราวในระหว่างการยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกาตามมาตรา ๒๕๔ วรรคสุดท้าย 

(๔) การที่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ส่งคดีคืนไปยังศาลล่างที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดี
นั้น เพ่ือให้พิพากษาใหม่หรือพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามมาตรา ๒๔๓ 

(๕)[๙๓] การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามมาตรา ๒๗๑ 

ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิในอันที่จะบังคับตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๖ และ ๒๔๐ ว่าด้วย
การด าเนินกระบวนพิจารณาโดยศาลอื่นแต่งตั้ง 

  
มาตรา ๑๔๕  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกา และ

การพิจารณาใหม่ ค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษา
หรือมีค าสั่ง นับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีค าสั่ง จนถึงวันที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
กลับหรืองดเสีย ถ้าหากมี 

ถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปว่าให้ใช้ค าพิพากษาบังคับแก่บุคคลภายนอกซ่ึงมิได้เป็น
คู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลด้วยก็ดี ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นย่อมไม่ผูกพันบุคคลภายนอก เว้นแต่ที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๒ (๑) มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๓๖๖ และในข้อต่อไปนี้ 
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(๑) ค าพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของบุคคล หรือค าพิพากษาสั่งให้เลิกนิติ
บุคคล หรือค าสั่งเรื่องล้มละลายเหล่านี้ บุคคลภายนอกจะยกข้ึนอ้างอิงหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกก็ได้ 

(๒) ค าพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด ๆ เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่า[๙๔]

 

  
มาตรา ๑๔๖  เมื่อมีค าพิพากษาหรือค าสั่งอันเป็นที่สุดของสองศาลซึ่งต่างชั้นกัน ต่างกล่าวถึง

การปฏิบัติช าระหนี้อันแบ่งแยกจากกันไม่ได้ และค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นขัดกัน ให้ถือตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลที่สูงกว่า 

ถ้าศาลชั้นต้นศาลเดียวกัน หรือศาลชั้นต้นสองศาลในล าดับชั้นเดียวกัน หรือศาลอุทธรณ์ ได้
พิพากษาหรือมีค าสั่งดังกล่าวมาแล้ว คู่ความในกระบวนพิจารณาแห่งคดีที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น ชอบที่
จะยื่นค าร้องขอต่อศาลที่อยู่ในล าดับสูงขึ้นไปให้มีค าสั่งก าหนดว่าจะให้ถือตามค าพิพากษาหรือค าสั่งใด 
ค าสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๑๔๗  ค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ซึ่งตามกฎหมายจะอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีค าขอให้

พิจารณาใหม่ไม่ได้นั้น ให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านเป็นต้นไป 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ซึ่งอาจอุทธรณ์ฎีกา หรือมีค าขอให้พิจารณาใหม่ได้นั้นถ้ามิได้
อุทธรณ์ ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาเช่นว่านั้นได้
สิ้นสุดลง ถ้าได้มีอุทธรณ์ ฎีกา หรือมีค าขอให้พิจารณาใหม่ และศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาหรือศาลชั้นต้นซึ่ง
พิจารณาคดีเรื่องนั้นใหม่ มีค าสั่งให้จ าหน่ายคดีเสียจากสารบบความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๒ ค า
พิพากษาหรือค าสั่งเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้จ าหน่ายคดีจากสารบบความ 

คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นค าขอต่อศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาคดีนั้น ให้ออกใบส าคัญแสดงว่า
ค าพิพากษาหรือค าสั่งในคดีนั้นได้ถึงที่สุดแล้ว 

  
มาตรา ๑๔๘  คดีที่ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดแล้วห้ามมิให้คู่ความเดียวกันรื้อร้อง

ฟ้องกันอีก ในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 

(๒) เมื่อค าพิพากษาหรือค าสั่งได้ก าหนดวิธีการชั่วคราวให้อยู่ภายในบังคับที่จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียได้ตามพฤติการณ์ 

(๓) เมื่อค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ท่ีจะน าค าฟ้องมายื่นใหม่ 
ในศาลเดียวกันหรือในศาลอ่ืน ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ 

  
หมวด ๓ 

ค่าฤชาธรรมเนียม 
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ส่วนที่ ๑ 

การก าหนดและการช าระค่าฤชาธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล[๙๕]
 

                   
  

มาตรา ๑๔๙[๙๖]  ค่าฤชาธรรมเนียม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาล 
ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของพยาน ผู้เชี่ยวชาญ ล่าม และเจ้าพนักงาน ศาล ค่า
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ตลอดจนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ บรรดาที่กฎหมายบังคับให้
ช าระ 

ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ว่าด้วยการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมศาลที่เป็นค่าข้ึนศาล ให้คู่ความผู้ยื่นค าฟ้องเป็นผู้ช าระเมื่อยื่นค าฟ้อง 

ค่าธรรมเนียมศาลนั้น ให้ช าระหรือน ามาวางศาลเป็นเงินสดหรือเช็คซึ่งธนาคารรับรอง โดย
เจ้าพนักงานศาลออกใบรับให้ หรือตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา  

ค าฟ้อง ค าฟ้องอุทธรณ์ ค าฟ้องฎีกา ค าร้องสอด ค าให้การ หรือค าร้องค าขออื่นซึ่งได้ยื่นต่อ
ศาลพร้อมค าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๑๕๖ ตลอดจนการด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นไต่
สวนค าร้องดังกล่าว ไม่ต้องน าเงินค่าธรรมเนียมศาลและเงินวางศาลมาช าระ เว้นแต่ศาลจะได้ยกค าร้องนั้นเสีย 

  
มาตรา ๑๕๐[๙๗]  ในคดีท่ีค าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์นั้นอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ ให้โจทก์เสีย

ค่าข้ึนศาลในศาลชั้นต้นตามจ านวนทุนทรัพย์ท่ีเรียกร้องหรือราคาทรัพย์สินที่พิพาท 

ค่าข้ึนศาลในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกานั้น ถ้าจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องหรือราคาทรัพย์สินที่
พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเป็นอย่างเดียวกับในศาลชั้นต้น ให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฎีกาเสียตามจ านวนทุน
ทรัพย์หรือราคาเช่นเดียวกับในศาลชั้นต้น แต่ถ้าผู้อุทธรณ์หรือผู้ฎีกาได้รับความพอใจแต่บางส่วนตามค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาลล่างแล้ว และจ านวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาต่ า
กว่าในศาลชั้นต้น ให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฎีกาเสียค่าขึ้นศาลตามจ านวนทุนทรัพย์หรือราคาต่ านั้น 

เมื่อได้ช าระค่าขึ้นศาลแล้ว ถ้าทุนทรัพย์แห่งค าฟ้องหรือค าฟ้องอุทธรณ์หรือค าฟ้องฎีกาทวี
ขึ้นโดยการยื่นค าฟ้องเพ่ิมเติมหรือโดยประการอ่ืน ให้เรียกค่าขึ้นศาลเพ่ิมขึ้นตามที่บัญญัติไว้ในตารางท้าย
ประมวลกฎหมายนี้เมื่อยื่นค าฟ้องเพ่ิมเติมหรือภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร แล้วแต่กรณี  

ถ้าเนื่องจากศาลได้มีค าสั่งให้พิจารณาคดีรวมกันหรือให้แยกคดีกัน ค าฟ้องใดหรือข้อหาอันมี
อยู่ในค าฟ้องใดจะต้องโอนไปยังศาลอ่ืน หรือจะต้องกลับยื่นต่อศาลนั้นใหม่ หรือต่อศาลอื่นเป็นคดีเรื่องหนึ่ง
ต่างหาก ให้โจทก์ได้รับผ่อนผันไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลในการยื่น หรือกลับยื่นค าฟ้องหรือข้อหาเช่นว่านั้น เว้นแต่
จ านวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์แห่งค าฟ้อง หรือข้อหานั้นจะได้ทวีขึ้น ในกรณีเช่นนี้ ค่าขึ้นศาลเฉพาะที่ทวีขึ้น
ให้ค านวณและช าระตามที่บัญญัติไว้ในวรรคก่อน 
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ในกรณีที่บุคคลซึ่งเป็นคู่ความร่วมในคดีที่มูลความแห่งคดีเป็นการช าระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยก
ได้ต่างยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแยกกัน โดยต่างได้เสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาตามความในวรรคสอง หาก
ค่าข้ึนศาลดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วมีจ านวนสูงกว่าค่าข้ึนศาลที่คู่ความเหล่านั้นต้องช าระในกรณีท่ียื่นอุทธรณ์
หรือฎีการ่วมกัน ให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี มีค าสั่งคืนค่าขึ้นศาลส่วนที่เกินแก่คู่ความเหล่านั้น
ตามส่วนของค่าข้ึนศาลที่คู่ความแต่ละคนได้ช าระไปในเวลาที่ศาลนั้นมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

  
มาตรา ๑๕๑[๙๘]  ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ หรือฎีกาหรือ

มีค าขอให้พิจารณาใหม่ ถ้าศาลไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกาหรือค าขอให้พิจารณาใหม่ หรือศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา
มีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์หรือฎีกาโดยยังมิได้วินิจฉัยประเด็นแห่งอุทธรณ์หรือฎีกานั้น ให้ศาลมีค าสั่งให้คืนค่าขึ้น
ศาลทั้งหมด 

เมื่อได้มีการถอนค าฟ้อง หรือเมื่อศาลได้ตัดสินให้ยกค าฟ้องโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ท่ีจะฟ้องคดี
ใหม่ หรือเมื่อคดีนั้นได้เสร็จเด็ดขาดลงโดยสัญญาหรือการประนีประนอมยอมความหรือการพิพากษาตามค าชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ศาลมีอ านาจที่จะสั่งคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด หรือบางส่วนแก่คู่ความซึ่งได้เสียไว้ได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีที่มีการทิ้งฟ้องหรือศาลสั่งจ าหน่ายคดีในกรณีอ่ืน ให้ศาลมีอ านาจที่จะสั่งคืนค่าขึ้นศาล
บางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร 

ถ้าศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีค าสั่งให้ส่งส านวนความคืนไปยังศาลล่างเพื่อตัดสินใหม่หรือเพ่ือ
พิจารณาใหม่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๓ ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีอ านาจที่จะ
ยกเว้นมิให้คู่ความต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวนพิจารณาใหม่ หรือในการที่จะยื่นอุทธรณ์
หรือฎีกาคัดค้านค าพิพากษาใหม่ของศาลล่างได้ตามที่เห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๕๒[๙๙]  ค่าฤชาธรรมเนียมอ่ืนนอกจากค่าขึ้นศาล ให้คู่ความผู้ด าเนินกระบวน

พิจารณาเป็นผู้ช าระเมื่อมีการด าเนินกระบวนพิจารณานั้นหรือภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือที่ศาลมีค าสั่ง 
ถ้าศาลเป็นผู้สั่งให้ด าเนินกระบวนพิจารณาใด ให้ศาลก าหนดผู้ซึ่งจะต้องช าระค่าฤชาธรรมเนียมในการ
ด าเนินกระบวนพิจารณานั้น รวมทั้งระยะเวลาที่ต้องช าระไว้ด้วย 

ถ้าผู้ซึ่งจะต้องช าระค่าฤชาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งไม่ช าระ ศาลจะสั่งให้งดหรือเพิกถอน
กระบวนพิจารณานั้น หรือจะสั่งให้คู่ความฝ่ายอื่นเป็นผู้ช าระค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าวก็ได้หากคู่ความฝ่ายนั้น
ยินยอม 

  
มาตรา ๑๕๓[๑๐๐]  ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ค่า

ป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของเจ้าพนักงานบังคับคดีตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบังคับ
คดีบรรดาที่กฎหมายบังคับให้ช าระ 

ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ให้เจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีนั้นเป็นผู้ช าระ 
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การช าระค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกใบรับให้ 
ในกรณีที่มีการเข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗ หรือมาตรา ๓๒๙ (๒) ให้เจ้าหนี้

ผู้เข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปเป็นผู้ช าระค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีเฉพาะทรัพย์สินในส่วนที่
ด าเนินการบังคับคดีต่อไป[๑๐๑]

 

  
มาตรา ๑๕๓/๑[๑๐๒]  ค่าฤชาธรรมเนียมตามมาตรา ๑๔๙ และค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับ

คดีตามมาตรา ๑๕๓ ให้ช าระตามวิธีการและอัตราที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือตามวิธีการและอัตราที่
มีกฎหมายอื่นบังคับไว้ 
  

มาตรา ๑๕๔[๑๐๓]  เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจที่จะสั่งให้เจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีวางเงิน
ค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติตามวิธีการเพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการพิจารณา หรือวางเงินค่าใช้จ่าย
เพ่ือบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งได้ตามจ านวนที่เห็นจ าเป็น ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า
จ านวนเงินที่วางไว้นั้นจะไม่พอ ก็ให้แจ้งให้เจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีวางเงินเพ่ิมข้ึนอีกได้ 

ถ้าเจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีเห็นว่าการวางเงินตามวรรคหนึ่งไม่จ าเป็นหรือมากเกินไป ก็อาจยื่น
ค าร้องต่อศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งได้ ค าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด  

ถ้าเจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลตามวรรค
สอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว้จนกว่าเจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีนั้นจะได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้า
พนักงานบังคับคดีหรือศาล แล้วแต่กรณี 

บทบัญญัติมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่เจ้าหนี้ผู้เข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา 
๓๒๗ และมาตรา ๓๒๙ (๒) โดยอนุโลม[๑๐๔]

 

  
มาตรา ๑๕๕[๑๐๕]  คู่ความซึ่งไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลอาจยื่นค าร้องต่อศาลขอให้

ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องหรือต่อสู้คดีในศาลชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาตามท่ีบัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๕๖ และมาตรา ๑๕๖/๑ 

  
มาตรา ๑๕๖[๑๐๖]  ผู้ใดมีความจ านงจะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องหรือต่อสู้คดี ให้

ยื่นค าร้องต่อศาลชั้นต้นที่จะฟ้องหรือได้ฟ้องคดีไว้นั้นพร้อมกับค าฟ้อง ค าฟ้องอุทธรณ์ ค าฟ้องฎีกา  ค าร้อง
สอด หรือค าให้การ แล้วแต่กรณี แต่ถ้าบุคคลนั้นตกเป็นผู้ไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลในภายหลัง จะยื่นค า
ร้องในเวลาใด ๆ ก็ได้ 

การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง ผู้ร้องอาจเสนอพยานหลักฐานไปพร้อมค าร้องและหากศาล
เห็นสมควรไต่สวนพยานหลักฐานเพ่ิมเติมก็ให้ด าเนินการไต่สวนโดยเร็วเท่าท่ีจ าเป็น  ทั้งนี้ ศาลจะมีค าสั่งให้งด
การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นไว้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาสั่งค าร้องขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะถึงที่สุดก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร 
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มาตรา ๑๕๖/๑[๑๐๗] เมื่อศาลพิจารณาค าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเสร็จแล้วให้ศาลมี

ค าสั่งโดยเร็ว โดยศาลจะมีค าสั่งอนุญาตทั้งหมดหรือแต่เฉพาะบางส่วน หรือยกค าร้องนั้นเสียก็ได้ 
ห้ามมิให้ศาลอนุญาตตามค าร้องเช่นว่านั้น เว้นแต่จะเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ร้องไม่มีทรัพย์สิน

พอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากผู้ร้องไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกิน
สมควรเมื่อพิจารณาถึงสถานะของผู้ร้อง และในกรณีผู้ร้องเป็นโจทก์หรือผู้อุทธรณ์หรือฎีกา การฟ้องร้องหรือ
อุทธรณ์หรือฎีกานั้นมีเหตุผลอันสมควรด้วย 

เมื่อคู่ความคนใดได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องหรือต่อสู้คดีในศาลชั้นต้นแล้วยื่น
ค าร้องเช่นว่านั้นในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา แล้วแต่กรณี อีก ให้ถือว่าคู่ความนั้นยังคงไม่มีทรัพย์สินพอจะเสีย
ค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้วจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรอยู่  เว้น
แต่จะปรากฏต่อศาลเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แต่เฉพาะบางส่วน หรือมีค าสั่งให้
ยกค าร้อง ผู้ขออาจอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อศาลได้ภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันมีค าสั่ง ค าสั่งของศาลอุทธรณ์เช่น
ว่านี้ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๑๕๗[๑๐๘]  เมื่อศาลอนุญาตให้บุคคลใดได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในศาลใด บุคคล

นั้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น ค่าธรรมเนียมเช่นว่านี้ให้รวมถึงเงิน
วางศาลในการยื่นฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกา ถ้าเป็นกรณีท่ีศาลอนุญาตในระหว่างการพิจารณา การยกเว้นไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมศาลนั้นให้ใช้บังคับแต่เฉพาะค่าธรรมเนียมศาลและเงินวางศาลที่จะต้องเสียหรือวางภายหลัง
ค าสั่งอนุญาตเท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียมศาลหรือเงินวางศาลที่เสียหรือวางไว้ก่อนค าสั่งเช่นว่านั้นเป็นอันไม่ต้อง
คืน 

  
มาตรา ๑๕๘[๑๐๙]  ถ้าศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดเสียค่าฤชาธรรมเนียม

ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของคู่ความทั้งสองฝ่าย ให้ศาลพิพากษาในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม โดยสั่งให้คู่ความอีก
ฝ่ายหนึ่งนั้นช าระต่อศาลในนามของผู้ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลซึ่งค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้นั้นได้รับยกเว้น
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ศาลเห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๕๙[๑๑๐]  ถ้าปรากฏต่อศาลว่าผู้ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั้นสามารถเสีย

ค่าธรรมเนียมศาลได้ตั้งแต่เวลาที่ยื่นค าร้องตามมาตรา ๑๕๖ หรือในภายหลังก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี ให้
ศาลมีค าสั่งให้บุคคลนั้นช าระค่าธรรมเนียมศาลที่ได้รับยกเว้นต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก าหนด
ก็ได้ หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ศาลมีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั้นทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนไว้รอค าวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลเห็นว่า 
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(๑) ค่าฤชาธรรมเนียมจะเป็นพับแก่คู่ความท้ังสองฝ่าย ให้ศาลมีค าสั่งให้เอาช าระ
ค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้นั้นได้รับยกเว้น จากทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดดังที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่งตามจ านวนที่ศาล
เห็นสมควร 

(๒) คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องช าระค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแทนผู้ที่ได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ให้ศาลมีค าสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนั้นช าระค่าธรรมเนียมศาลต่อศาลในนามของผู้ที่
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล แต่ถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ศาลเอาช าระค่าธรรมเนียม
ศาลนั้นจากทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดดังที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่งตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร หรือ 

(๓) ผู้ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะต้องช าระค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
แทนคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ศาลมีค าสั่งให้เอาช าระค่าฤชาธรรมเนียมนั้นจากทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดดังที่กล่าว
ไว้ในวรรคหนึ่ง ส่วนค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้นั้นได้รับยกเว้น ให้เอาช าระจากทรัพย์สินที่เหลือ ถ้าหากมี ตาม
จ านวนที่ศาลเห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๖๐[๑๑๑]  ถ้าผู้ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลประพฤติตนไม่เรียบร้อย เช่น ด าเนิน

กระบวนพิจารณาในทางก่อความร าคาญถึงขนาด หรือกระท าความผิดฐานละเมิดอ านาจศาลหรือจงใจประวิง
ความเรื่องนั้น ศาลจะถอนการอนุญาตเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ และบุคคลเช่นว่านั้นจ าต้องรับผิดเสียค่าฤชาธรรม
เนียมส าหรับกระบวนพิจารณาภายหลังที่ศาลได้ถอนการอนุญาตนั้นแล้ว 

  
ส่วนที่ ๒ 

ความรับผิดชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม[๑๑๒]
 

                   
  

มาตรา ๑๖๑[๑๑๓]  ภายใต้บังคับบทบัญญัติห้ามาตราต่อไปนี้ ให้คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีเป็นผู้รับ
ผิดในชั้นที่สุดส าหรับค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แต่ไม่ว่าคู่ความฝ่ายใดจะชนะคดีเต็มตามข้อหาหรือแต่บางส่วน 
ศาลมีอ านาจที่จะพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีนั้นรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง หรือให้คู่ความแต่ละ
ฝ่ายรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมส่วนของตนหรือตามส่วนแห่งค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งคู่ความทุกฝ่ายได้เสียไปก่อน
ได้ตามที่ศาลจะใช้ดุลพินิจ โดยค านึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการด าเนินคดี 

คดีท่ีไม่มีข้อพิพาทให้ฝ่ายเริ่มคดีเป็นผู้เสียค่าฤชาธรรมเนียม 

  
มาตรา ๑๖๒  บุคคลที่เป็นโจทก์ร่วมกันหรือจ าเลยร่วมกันนั้น หาต้องรับผิดร่วมกันในค่าฤชา

ธรรมเนียมไม่ หากต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้เป็นเจ้าหนี้ร่วมหรือลูกหนี้ร่วม หรือศาลได้มีค าสั่ง
เป็นอย่างอ่ืน 
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มาตรา ๑๖๓  ถ้าคดีได้เสร็จเด็ดขาดลงโดยการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความหรือ
อนุญาโตตุลาการ คู่ความแต่ละฝ่ายย่อมรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนการด าเนินกระบวนพิจารณาของตน 
เว้นแต่คู่ความจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๖๔  ในกรณีที่วางเงินต่อศาลตามมาตรา ๑๓๕, ๑๓๖ นั้น จ าเลยไม่ต้องรับผิดในค่า

ฤชาธรรมเนียมแห่งจ านวนเงินที่วางนั้นอันเกิดขึ้นภายหลัง 

ถ้าโจทก์ยอมรับเงินที่วางต่อศาลเป็นการพอใจเต็มตามที่เรียกร้องแล้ว จ าเลยต้องเป็นผู้รับผิด
ในค่าฤชาธรรมเนียม 

ถ้าโจทก์ยอมรับเงินที่วางต่อศาลนั้นเป็นการพอใจเพียงส่วนหนึ่งแห่งจ านวนเงินที่เรียกร้อง 
และด าเนินคดีต่อไป จ าเลยต้องรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม เว้นแต่ศาลจะได้พิพากษาให้โจทก์แพ้คดี ในกรณี
เช่นนี้โจทก์ต้องเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสิ้นอันเกิดแต่การที่ตนไม่ยอมรับเงินที่วางต่อศาลเป็นการ
พอใจตามท่ีเรียกร้อง 

  
มาตรา ๑๖๕  ในกรณีที่มีการช าระหนี้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๗ ถ้าโจทก์ยอมรับการ

ช าระหนี้นั้นเป็นการพอใจเต็มตามที่เรียกร้องแล้ว จ าเลยต้องเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม เว้นแต่ ศาล
จะเห็นสมควรมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าโจทก์ไม่พอใจในการช าระหนี้เช่นว่านั้น และด าเนินคดีต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้อยู่ใน
ดุลพินิจของศาล แต่ถ้าศาลเห็นว่าการช าระหนี้นั้นเป็นการพอใจเต็มตามที่โจทก์เรียกร้องแล้ว ค่าฤชาธรรม
เนียมทั้งสิ้นอันเกิดแต่การที่โจทก์ปฏิเสธไม่ยอมรับช าระหนี้นั้น โจทก์ต้องเป็นผู้รับผิด 

  
มาตรา ๑๖๖[๑๑๔]  คู่ความฝ่ายใดท าให้ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมในกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่

ได้ด าเนินไปโดยไม่จ าเป็น หรือมีลักษณะประวิงคดี หรือที่ต้องด าเนินไปเพราะความผิดหรือความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง คู่ความฝ่ายนั้นต้องรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมนั้น โดยมิพักค านึงว่าคู่ความฝ่ายนั้นจักได้
ชนะคดีหรือไม่ 
  

มาตรา ๑๖๗  ค าสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมนั้น ไม่ว่าคู่ความท้ังปวงหรือแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
จักมีค าขอหรือไม่ก็ดี ให้ศาลสั่งลงไว้ในค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีหรือในค าสั่งจ าหน่ายคดีออกสารบบ
ความ แล้วแต่กรณี แต่ถ้าเพ่ือชี้ขาดตัดสินคดีใด ศาลได้มีค าสั่งอย่างใดในระหว่างการพิจารณา ศาลจะมีค าสั่ง
เรื่องค่าฤชาธรรมเนียมส าหรับกระบวนพิจารณาท่ีเสร็จไปในค าสั่งฉบับนั้น หรือในค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาด
คดกี็ได้แล้วแต่จะเลือก 

ในกรณีที่มีข้อพิพาทในเรื่องที่ไม่เป็นประเด็นในคดี ให้ศาลมีค าสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม
ส าหรับข้อพิพาทเช่นว่านี้ในค าสั่งชี้ขาดข้อพิพาทนั้น 
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ในกรณีที่มีการพิจารณาใหม่ ให้ศาลมีอ านาจที่จะสั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมส าหรับการ
พิจารณาครั้งแรก และการพิจารณาใหม่ในค าพิพากษาหรือค าสั่งได้ 
  

มาตรา ๑๖๘  ในกรณีคู่ความอาจอุทธรณ์ หรือฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลได้นั้น ห้าม
มิให้คู่ความอุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมแต่อย่างเดียว เว้นแต่อุทธรณ์หรือฎีกานั้นจะได้ยก
เหตุว่า ค่าฤชาธรรมเนียมนั้นมิได้ก าหนดหรือค านวณให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

  
มาตรา ๑๖๙[๑๑๕]  เมื่อมีค าวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมแล้ว ให้หัวหน้าส านักงาน

ประจ าศาลยุติธรรมชั้นต้นท าบัญชีแสดงค่าฤชาธรรมเนียมที่คู่ความทุกฝ่ายได้เสียไปโดยล าดับ และจ านวนที่
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายจะต้องรับผิดตามค าวินิจฉัยชี้ขาดของศาล คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
อาจขอส าเนาบัญชีเช่นว่านั้นได้ 

  
มาตรา ๑๖๙/๑[๑๑๖]  ถ้าบุคคลซึ่งต้องช าระค่าฤชาธรรมเนียมค้างช าระค่าฤชาธรรมเนียมต่อ

ศาลก็ดี หรือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ดี หรือต่อบุคคลอ่ืนที่มิใช่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาก็ดี ศาล เจ้าพนักงาน
บังคับคดี หรือบุคคลเช่นว่านั้นอาจบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา
เพ่ือช าระค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าวได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าหัวหน้าส านักงานประจ าศาลยุติธรรมชั้นต้น เจ้า
พนักงานบังคับคดี หรือบุคคลที่มีสิทธิได้รับค่าฤชาธรรมเนียมนั้น แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 

การบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีทั้งปวง แต่หาก
ยังมีเงินที่ได้จากการบังคับคดีคงเหลือภายหลังช าระให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ ให้หักค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้น
ดังกล่าวไว้จากเงินนั้น 

  
มาตรา ๑๖๙/๒[๑๑๗]  ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๑๖๙/๓ ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็น

ผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี โดยให้หักออกจากเงินที่ได้จากการยึด อายัด ขาย หรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือจากเงินที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้วางไว้ 

ในกรณีที่มีการบังคับคดีแก่ผู้ประกันในศาล ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีในส่วนนั้นให้
หักออกจากเงินที่ได้จากการบังคับคดีตามสัญญาประกัน[๑๑๘]

 

ในกรณีที่มีการบังคับคดีตามค าพิพากษาให้แบ่งกรรมสิทธิ์รวมหรือมรดกให้เจ้าของรวมหรือ
ทายาทผู้ได้รับส่วนแบ่งทุกคนเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีโดยให้หักออกจากเงินที่ได้จาก
การขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวมหรือทรัพย์มรดกนั้น 

ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดีนอกจากกรณีตามมาตรา ๒๙๒ (๑) และ (๕) ให้เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาผู้ขอยึดหรืออายัดทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี[๑๑๙]
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มาตรา ๑๖๙/๓[๑๒๐]  บุคคลใดท าให้ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีส่วนใดโดยไม่
จ าเป็นหรือมีลักษณะประวิงการบังคับคดี หรือที่ต้องด าเนินไปเพราะความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือเพราะบังคับคดีไปโดยไม่สุจริตก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง ผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือลูกหนี้
ตามค าพิพากษา แล้วแต่กรณี อาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่ง
ข้ออ้างนั้น เพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้บุคคลเช่นว่านั้นรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าว 

ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ และค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
อุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

  
ภาค ๒ 

วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 

                   
  

ลักษณะ ๑ 

วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น 

                   
  

มาตรา ๑๗๐  ห้ามมิให้ฟ้อง พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเป็นครั้งแรกในศาลหรือโดยศาลอื่น
นอกจากศาลชั้นต้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอ่ืน 

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในภาคนี้ว่าด้วยคดีไม่มีข้อพิพาท คดีมโนสาเร่ คดีขาดนัด และคดีท่ี
มอบให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด การฟ้อง การพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นต้น นอกจากจะต้องบังคับ
ตามบทบัญญัติทั่วไปแห่งภาค ๑ แล้ว ให้บังคับตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ด้วย 

  
มาตรา ๑๗๑  คดีท่ีประมวลกฎหมายนี้บัญญัติว่าจะฟ้องยังศาลชั้นต้น หรือจะเสนอปัญหาต่อ

ศาลชั้นต้นเพื่อชี้ขาดตัดสิน โดยท าเป็นค าร้องขอก็ได้นั้น ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของโจทก์และจ าเลย และวิธีพิจารณาที่ต่อจากการยื่นค าฟ้องมาใช้บังคับแก่ผู้ยื่นค าขอและคู่ความ
อีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าหากมี และบังคับแก่วิธีพิจารณาท่ีต่อจากการยื่นค าร้องขอด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๗๒  ภายใตบ้ังคับบทบัญญัติมาตรา ๕๗ ให้โจทก์เสนอข้อหาของตนโดยท าเป็นค า

ฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้น 

ค าฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และค าขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัย
เป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น 

ให้ศาลตรวจค าฟ้องนั้นแล้วสั่งให้รับไว้ หรือให้ยกเสีย หรือให้คืนไป ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๑๘ 
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มาตรา ๑๗๓  เมื่อศาลได้รับค าฟ้องแล้ว ให้ศาลออกหมายส่งส าเนาค าฟ้องให้แก่จ าเลยเพ่ือ

แก้คดี และภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันยื่นค าฟ้อง ให้โจทก์ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ส่งหมายนั้น
[๑๒๑]

 

นับแต่เวลาที่ได้ยื่นค าฟ้องแล้ว คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา และผลแห่งการนี้ 
(๑) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นค าฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกัน หรือต่อศาลอ่ืนและ 

(๒) ถ้ามีเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพฤติการณ์อันเกี่ยวด้วยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตศาล
เหนือคดีนั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาของจ าเลย การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านี้หาตัดอ านาจศาลที่รับฟ้องคดี
ไว้ในอันที่จะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไม่ 
  

มาตรา ๑๗๔  ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าโจทก์ได้ทิ้งฟ้อง คือ 

(๑)[๑๒๒] ภายหลังที่ได้เสนอค าฟ้องแล้ว โจทก์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ส่ง
หมายเรียกให้แก้คดีแก่จ าเลย และไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้นภายในก าหนดเจ็ดวันนับ
แต่วันยื่นค าฟ้อง 

(๒) โจทก์เพิกเฉยไม่ด าเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรก าหนดไว้เพ่ือการนั้นโดยได้
ส่งค าสั่งให้แก่โจทก์โดยชอบแล้ว 

  
มาตรา ๑๗๕  ก่อนจ าเลยยื่นค าให้การ โจทก์อาจถอนค าฟ้องได้โดยยื่นค าบอกกล่าวเป็น

หนังสือต่อศาล 

ภายหลังจ าเลยยื่นค าให้การแล้ว โจทก์อาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลชั้นต้น เพ่ือ
อนุญาตให้โจทก์ถอนค าฟ้องได้ ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรืออนุญาตภายในเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
แต ่

(๑) ห้ามไม่ให้ศาลให้อนุญาต โดยมิได้ฟังจ าเลยหรือผู้ร้องสอด ถ้าหากมี ก่อน 

(๒) ในกรณีท่ีโจทก์ถอนค าฟ้อง เนื่องจากมีข้อตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับจ าเลย 
ให้ศาลอนุญาตไปตามค าขอนั้น 

  
มาตรา ๑๗๖  การทิ้งค าฟ้องหรือถอนค าฟ้องย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นค าฟ้องนั้น รวมทั้ง

กระบวนพิจารณาอ่ืน ๆ อันมีมาต่อภายหลังยื่นค าฟ้อง และกระท าให้คู่ความกลับคืนเข้าสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่ง
มิได้มีการยื่นฟ้องเลย แต่ว่าค าฟ้องใด ๆ ที่ได้ทิ้งหรือถอนแล้ว อาจยื่นใหม่ได้ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยอายุความ 

  
มาตรา ๑๗๗  เมื่อได้ส่งหมายเรียกและค าฟ้องให้จ าเลยแล้ว ให้จ าเลยท าค าให้การเป็น

หนังสือยื่นต่อศาลภายในสิบห้าวัน[๑๒๓]
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ให้จ าเลยแสดงโดยชัดแจ้งในค าให้การว่า จ าเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้น
หรือแต่บางส่วน รวมทั้งเหตุแห่งการนั้น 

จ าเลยจะฟ้องแย้งมาในค าให้การก็ได้ แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอ่ืนไม่เกี่ยวกับค าฟ้องเดิม
แล้ว ให้ศาลสั่งให้จ าเลยฟ้องเป็นคดีต่างหาก 

ให้ศาลตรวจดูค าให้การนั้นแล้วสั่งให้รับไว้ หรือให้คืนไปหรือสั่งไม่รับตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 
๑๘ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ ให้ใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกที่ถูกเรียกเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดตาม
มาตรา ๕๗ (๓) โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๗๘[๑๒๔]  ถ้าจ าเลยฟ้องแย้งรวมมาในค าให้การ ให้โจทก์ท าค าให้การแก้ฟ้องแย้งยื่น

ต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งค าให้การถึงโจทก์ 

บทบัญญัติแห่งมาตราก่อน ให้ใช้บังคับแก่ค าให้การแก้ฟ้องแย้งนี้โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๗๙  โจทก์หรือจ าเลยจะแก้ไขข้อหา ข้อต่อสู้ ข้ออ้าง หรือข้อเถียงอันกล่าวไว้ในค า

ฟ้องหรือค าให้การที่เสนอต่อศาลแต่แรกก็ได้ 
การแก้ไขนั้น โดยเฉพาะอาจเป็นการแก้ไขในข้อต่อไปนี้ 
(๑) เพ่ิม หรือลด จ านวนทุนทรัพย์ หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทในฟ้องเดิม หรือ 

(๒) สละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อ หรือเพ่ิมเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอค าฟ้อง
เพ่ิมเติม หรือเสนอค าฟ้องเพ่ือคุ้มครองสิทธิของตนในระหว่างการพิจารณา หรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง หรือ 

(๓) ยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่ เป็นข้อแก้ข้อหาเดิม หรือที่ยื่นภายหลัง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้ออ้าง 
หรือข้อเถียงเพ่ือสนับสนุนข้อหา หรือเพ่ือหักล้างข้อหาของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง 

แต่ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดเสนอค าฟ้องใดต่อศาล ไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพ่ิมเติมหรือฟ้องแย้ง 
ภายหลังที่ได้ยื่นค าฟ้องเดิมต่อศาลแล้ว เว้นแต่ค าฟ้องเดิมและค าฟ้องภายหลังนี้จะเก่ียวข้องกันพอที่จะรวมการ
พิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ 
  

มาตรา ๑๘๐[๑๒๕]  การแก้ไขค าฟ้องหรือค าให้การที่คู่ความเสนอต่อศาลไว้แล้ว ให้ท าเป็นค า
ร้องยื่นต่อศาลก่อนวันชี้สองสถาน หรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถาน เว้น
แต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นค าร้องได้ก่อนนั้นหรือเป็นการขอแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน หรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อย 

  
มาตรา ๑๘๑  เว้นแต่ในกรณีที่ค าร้องนั้นอาจท าได้แต่ฝ่ายเดียว 
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(๑) ห้ามไม่ให้มีค าสั่งยอมรับการแก้ไข เว้นแต่จะได้ส่งส าเนาค าร้องให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวัน ก่อนก าหนดนัดพิจารณาค าร้องนั้น 

(๒) ห้ามมิให้ศาลพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดในประเด็นที่คู่ความได้แก้ไขค าฟ้อง หรือ
ค าให้การ เว้นแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้มีโอกาสบริบูรณ์ในอันที่จะตรวจโต้แย้งและหักล้างข้อหาหรือข้อต่อสู้
ใหม่ หรือข้ออ้าง หรือข้อเถียงใหม่ที่กล่าวไว้ในค าร้องขอแก้ไขนั้น 

  
มาตรา ๑๘๒ [๑๒๖]  เมื่อได้ยื่นค าฟ้อง ค าให้การ และค าให้การแก้ฟ้องแย้งถ้าหากมีแล้ว ให้ศาล

ท าการชี้สองสถานโดยแจ้งก าหนดวันชี้สองสถานให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ าเลยคนใดคนหนึ่งขาดนัดยื่นค าให้การ 

(๒) ค าให้การของจ าเลยเป็นการยอมรับโดยชัดแจ้งตามค าฟ้องโจทก์ทั้งสิ้น 

(๓) ค าให้การของจ าเลยเป็นค าให้การปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้น โดยไม่มีเหตุแห่งการ
ปฏิเสธ ซึ่งศาลเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องมีการชี้สองสถาน 

(๔) ศาลเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดีให้เสร็จไปทั้งเรื่องโดยไม่ต้องสืบพยาน 

(๕) คดีมโนสาเร่ตามมาตรา ๑๘๙ หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยากตามมาตรา ๑๙๖ 

(๖) คดีท่ีศาลเห็นว่ามีประเด็นข้อพิพาทไม่ยุ่งยากหรือไม่จ าเป็นที่จะต้องชี้สองสถาน 

ในกรณีที่ไม่ต้องมีการชี้สองสถาน ให้ศาลมีค าสั่งงดการชี้สองสถานและก าหนดวันสืบพยาน 
ถ้าหากมี แล้วให้ส่งค าสั่งดังกล่าวให้คู่ความทราบตามมาตรา ๑๘๔ เว้นแต่คู่ความฝ่ายใดจะได้ทราบหรือถือว่า
ได้ทราบค าสั่งดังกล่าวแล้ว 

คู่ความอาจตกลงกันกะประเด็นข้อพิพาทโดยยื่นค าแถลงร่วมกันต่อศาลในกรณีเช่นว่า
นี้ ให้ก าหนดประเด็นข้อพิพาทไปตามนั้น แต่ถ้าศาลเห็นว่าค าแถลงนั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้ศาลมีอ านาจที่จะมีค าสั่ง
ยกค าแถลงนั้น แล้วด าเนินการชี้สองสถานไปตามมาตรา ๑๘๓ 

  
มาตรา ๑๘๒ ทวิ[๑๒๗]  (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๑๘๓[๑๒๘]  ในวันชี้สองสถาน ให้คู่ความมาศาล และให้ศาลตรวจค าคู่ความและค า

แถลงของคู่ความ แล้วน าข้ออ้าง ข้อเถียง ที่ปรากฏในค าคู่ความและค าแถลงของคู่ความเทียบกันดู และ
สอบถามคู่ความทุกฝ่ายถึงข้ออ้าง ข้อเถียง และพยานหลักฐานที่จะยื่นต่อศาลว่าฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้ง
ข้ออ้าง ข้อเถียงนั้นอย่างไร ข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับกันก็เป็นอันยุติไปตามนั้น ส่วนข้อกฎหมายหรือ
ข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกข้ึนอ้างแต่ค าคู่ความฝ่ายอื่นไม่รับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข้อพิพาท
ตามค าคู่ความให้ศาลก าหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาท และก าหนดให้คู่ความฝ่ายใดน าพยานหลักฐานมาสืบใน
ประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้ 
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ในการสอบถามคู่ความตามวรรคหนึ่ง คู่ความแต่ละฝ่ายต้องตอบค าถามที่ศาลถามเองหรือถาม
ตามค าขอของคู่ความฝ่ายอ่ืน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายอื่นยกขึ้นเป็นข้ออ้าง ข้อเถียง และพยานหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่คู่ความจะยื่นต่อศาล ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่ตอบค าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด หรือปฏิเสธข้อเท็จจริงใดโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่ายอมรับข้อเท็จจริงนั้นแล้ว เว้นแต่คู่ความฝ่ายนั้นไม่อยู่ในวิสัยที่จะตอบหรือแสดง
เหตุผลแห่งการปฏิเสธได้ในขณะนั้น 

คู่ความมีสิทธิคัดค้านว่าประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่น าสืบที่ศาลก าหนดไว้นั้นไม่
ถูกต้อง โดยแถลงด้วยวาจาต่อศาลในขณะนั้นหรือยื่นค าร้องต่อศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาลสั่งก าหนด
ประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่น าสืบ ให้ศาลชี้ขาดค าคัดค้านนัน้ก่อนวันสืบพยาน ค าชี้ขาดค าคัดค้านดังกล่าวให้อยู่
ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒๖ 

  
มาตรา ๑๘๓ ทวิ [๑๒๙]  ในกรณีที่คู่ความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันชี้สอง

สถาน ให้ศาลท าการชี้สองสถานโดยให้ถือว่าคู่ความที่ไม่มาศาลได้ทราบกระบวนพิจารณาในวันนั้นแล้ว 

คู่ความท่ีไม่มาศาลนั้นไม่มีสิทธิคัดค้านว่าประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่น าสืบที่ศาลก าหนดไว้
นั้นไม่ถูกต้อง เว้นแต่เป็นกรณีท่ีไม่สามารถมาศาลได้ในวันชี้สองสถาน เพราะเหตุจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ 
หรือเปน็การคัดค้านในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในกรณีเช่นนี้ให้น ามาตรา ๑๘๓ วรรค
สาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๘๓ ตรี[๑๓๐]  (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๑๘๓ จัตวา[๑๓๑]  (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๑๘๔[๑๓๒]  ในกรณีที่มีการชี้สองสถาน ให้ศาลก าหนดวันสืบพยานซึ่งมีระยะเวลาไม่

น้อยกว่าสิบวันนับแต่วันชี้สองสถาน 

ในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถาน ให้ศาลออกหมายก าหนดวันสืบพยานส่งให้แก่คู่ความทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน 

  
มาตรา ๑๘๕  ในวันนัดสืบพยาน เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีค าขอ 

ศาลจะอ่านให้คู่ความฟังซึ่งค าฟ้อง ค าให้การ และค าให้การแก้ฟ้องแย้ง ถ้าหากมี หรือรายงานพิสดารแห่งการชี้
สองสถาน แล้วแต่กรณี และค าร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติม (ที่ได้ยื่นต่อศาลและส่งไปให้แก่คู่ความแล้วโดยชอบ) ก็ได้ 

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติสามมาตราต่อไปนี้ ให้ศาลสืบพยานตามประเด็นในข้อพิพาทตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยพยานหลักฐาน และฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจาของคู่ความทั้งปวง 
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มาตรา ๑๘๖  เมื่อสืบพยานเสร็จแล้ว ให้ศาลอนุญาตให้โจทก์แถลงการณ์ด้วยวาจาก่อน แล้ว
จึงให้จ าเลยแถลงการณ์ด้วยวาจาทบทวน ข้อเถียง แสดงผลแห่งพยานหลักฐานในประเด็นที่พิพาท ต่อจากนี้ให้
ศาลอนุญาตให้โจทก์แถลงตอบจ าเลยได้อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ห้ามไม่ให้คู่ความแถลงการณ์ด้วยวาจาอย่างใด
อีก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล 

ก่อนพิพากษาคดี ไม่ว่าคู่ความฝ่ายใดจะได้แถลงการณ์ด้วยวาจาแล้วหรือไม่ คู่ความฝ่ายนั้น
จะยื่นค าแถลงการณ์เป็นหนังสือต่อศาลก็ได้ แต่ต้องส่งส าเนานั้น ๆ ไปยังคู่ความอ่ืน ๆ 

  
มาตรา ๑๘๗  เมื่อได้สืบพยานตามที่จ าเป็นและคู่ความได้แถลงการณ์ ถ้าหากมี เสร็จแล้ว ให้

ถือว่าการพิจารณาเป็นอันสิ้นสุด แต่ตราบใดที่ยังมิได้มีค าพิพากษา ศาลอาจท าการพิจารณาต่อไปอีกได้ตามที่
เห็นสมควร เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

  
มาตรา ๑๘๘  ในคดีท่ีไม่มีข้อพิพาท ให้ใช้ข้อบังคับต่อไปนี้ 
(๑) ให้เริ่มคดีโดยยื่นค าร้องขอต่อศาล 

(๒) ศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองตามท่ีเห็นจ าเป็น และวินิจฉัยชี้ขาดตามที่เห็นสมควรและ
ยุติธรรม 

(๓) ทางแก้แห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลนั้นให้ใช้ได้แต่โดยวิธียื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
เท่านั้น และให้อุทธรณ์ฎีกาได้แต่เฉพาะในสองกรณีต่อไปนี้ 

(ก) ถ้าศาลได้ยกค าร้องขอของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือ 

(ข) ในเหตุที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการพิจารณาหรือ
พิพากษาหรือค าสั่ง 

(๔) ถ้าบุคคลอ่ืนใดนอกจากคู่ความที่ได้ยื่นฟ้องคดีอันไม่มีข้อพิพาทได้เข้ามาเก่ียวข้องในคดี
โดยตรงหรือโดยอ้อม ให้ถือว่าบุคคลเช่นว่ามานี้เป็นคู่ความ และให้ด าเนินคดีไปตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้ว่าด้วยคดีอันมีข้อพิพาท แต่ในคดีท่ียื่นค าร้องขอต่อศาล เพ่ือให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ให้ค า
อนุญาตที่ผู้แทนโดยชอบธรรมได้ปฏิเสธเสียหรือให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งถอนคืนค าอนุญาตอันได้ให้ไว้แก่
ผู้ไร้ความสามารถนั้น ให้ถือว่าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท แม้ถึงว่าผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ไร้ความสามารถนั้นจะ
ได้มาศาล และแสดงข้อคัดค้านในการให้ค าอนุญาตหรือถอนคืนค าอนุญาตเช่นว่านั้น 

  
ลักษณะ ๒ 

วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น 

                   
  

หมวด ๑ 

วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ 



                   
  

มาตรา ๑๘๙[๑๓๓]  คดีมโนสาเร่ คือ 

(๑)[๑๓๔] คดีท่ีมีค าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(๒)[๑๓๕] คดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้
ในขณะยื่นค าฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาทหรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๑๙๐  จ านวนทุนทรัพย์หรือราคาอันพิพาทกันในคดีนั้น ให้ค านวณดังนี้ 
(๑) จ านวนทุนทรัพย์หรือราคานั้นให้ค านวณตามค าเรียกร้องของโจทก์ ส่วนดอกผลอันมิถึง

ก าหนดเกิดขึน้ในเวลายื่นค าฟ้องหรือค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์รวมอยู่ในค าเรียกร้อง ห้ามไม่ให้
ค านวณรวมเข้าด้วย 

(๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีข้อโต้แย้ง จ านวนทุนทรัพย์หรือราคานั้น ให้ศาลกะประมาณ
ตามท่ีเป็นอยู่ในเวลายื่นฟ้องคดี 

(๓)[๑๓๖] คดีอันเกี่ยวด้วยทรัพย์สินที่มีข้อหาหลายข้อ อันมีจ านวนทุนทรัพย์หรือราคาไม่เกินสี่
หมื่นบาทหรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ให้รวมจ านวนทุนทรัพย์หรือราคาเหล่านั้นเข้า
ด้วยกัน แต่ถ้าข้อหาเหล่านั้นจะต้องเรียกร้องเอาแก่จ าเลยหลายคน ถึงแม้ว่าถ้ารวมความรับผิดของจ าเลยหลาย
คนนั้นเข้าด้วยกันแล้วจะไม่เป็นคดีมโนสาเร่ก็ตาม ให้ถือเอาจ านวนที่เรียกร้องเอาจากจ าเลยคนหนึ่ง ๆ นั้น เป็น
ประมาณแก่การที่จะถือว่าคดีนั้นเป็นคดีมโนสาเร่หรือไม่ 
  

มาตรา ๑๙๐ ทวิ[๑๓๗]  ในคดีมโนสาเร่ ให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาไปตามบทบัญญัติใน
หมวดนี้ 
  

มาตรา ๑๙๐ ตรี[๑๓๘]  ในคดีมโนสาเร่ ให้ศาลมีอ านาจที่จะออกค าสั่งขยายหรือย่นระยะเวลา
ตามท่ีก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือตามที่ศาลได้ก าหนดไว้ หรือระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความ
แพ่งอันก าหนดไว้ในกฎหมายอ่ืน เพ่ือให้ด าเนินหรือมิให้ด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นได้ 
เมื่อมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

  
มาตรา ๑๙๐ จัตวา[๑๓๙]  ในคดีมโนสาเร่ ให้โจทก์เสียค่าข้ึนศาลตามตาราง ๑ ท้ายประมวล

กฎหมายนี้ แต่ค่าขึ้นศาลรวมกันแล้วไม่เกินหนึ่งพันบาท[๑๔๐]
 

ค่าข้ึนศาลในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกานั้น ให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฎีกาเสียตามจ านวนทุนทรัพย์ หรือ
ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา แล้วแต่กรณี 
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มาตรา ๑๙๑[๑๔๑]  วิธีฟ้องคดีมโนสาเร่นั้น โจทก์อาจยื่นค าฟ้องเป็นหนังสือหรือมาแถลงข้อหา
ด้วยวาจาต่อศาลก็ได้ 

ในกรณีที่โจทก์ยื่นค าฟ้องเป็นหนังสือ หากศาลเห็นว่าค าฟ้องดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือขาด
สาระส าคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีค าสั่งให้โจทก์แก้ไขค าฟ้องในส่วนนั้นให้ถูกต้องหรือชัดเจนขึ้นก็ได้ 

ถ้าโจทก์มาแถลงข้อหาด้วยวาจาดังกล่าวแล้ว ให้ศาลบันทึกรายการแห่งข้อหาเหล่านั้นไว้อ่าน
ให้โจทก์ฟัง แล้วให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  
มาตรา ๑๙๒  เมื่อศาลเห็นว่าคดีท่ีฟ้องไม่ใช่คดีมโนสาเร่และศาลนั้นมีเขตอ านาจที่จะ

พิจารณาคดีนั้นอย่างคดีสามัญได้ ถ้าคดีนั้นได้ฟ้องโดยค าแถลงด้วยวาจา ก็ให้ศาลมีค าสั่งให้โจทก์ยื่นค าฟ้องเป็น
หนังสืออย่างคดีสามัญ แต่ถ้าคดีนั้นได้ยื่นค าฟ้องเป็นหนังสืออยู่แล้ว ห้ามมิให้ศาลออกหมายเรียกอย่างอ่ืน
นอกจากท่ีบัญญัติไว้ส าหรับคดีสามัญ 

ถ้าคดีนั้นไม่เป็นคดีมโนสาเร่ต่อไป เนื่องจากได้มีค าฟ้องเพ่ิมเติมยื่นเข้ามาภายหลัง และศาล
นั้นมีเขตอ านาจที่จะพิจารณาคดีนั้นอย่างคดีสามัญได้ ก็ให้ศาลด าเนินการพิจารณาไปอย่างคดีสามัญ 

ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวมาแล้ว ถ้าศาลไม่มีเขตอ านาจพิจารณาคดีนั้นอย่างคดีสามัญ ให้
ศาลมีค าสั่งคืนค าฟ้องนั้นไปเพ่ือยื่นต่อศาลที่มีเขตอ านาจ 

ในกรณีที่จ าเลยฟ้องแย้งเข้ามาในคดีมโนสาเร่และฟ้องแย้งนั้นมิใช่คดีมโนสาเร่ หรือในกรณีที่
ศาลมีค าสั่งให้พิจารณาคดีสามัญรวมกับคดีมโนสาเร่ ให้ศาลด าเนินการพิจารณาคดีมโนสาเร่ไปอย่างคดีสามัญ 
แต่เมื่อศาลพิจารณาถึงจ านวนทุนทรัพย์ ลักษณะคดี สถานะของคู่ความ หรือเหตุสมควรประการอ่ืนแล้วเห็นว่า 
การน าบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับแก่คดีในส่วนของฟ้องแย้งหรือคดีสามัญเช่นว่านั้นจะท าให้การ
ด าเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่าย ก็ให้ศาลมีอ านาจพิจารณาคดีในส่วนของ
ฟ้องแย้งหรือคดีสามัญนั้นอย่างคดีมโนสาเร่ได้[๑๔๒]

 

ค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งของศาลตามวรรคสี่ ไม่กระทบถึงค่าข้ึนศาลที่คู่ความแต่ละฝ่ายต้อง
ช าระอยู่ก่อนที่ศาลจะมีค าสั่งเช่นว่านั้น[๑๔๓]

 

  
มาตรา ๑๙๓[๑๔๔]  ในคดีมโนสาเร่ ให้ศาลก าหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วและออกหมายเรียก

ไปยังจ าเลย ในหมายนั้นให้จดแจ้งประเด็นแห่งคดีและจ านวนทุนทรัพย์หรือราคาท่ีเรียกร้อง และข้อความว่าให้
จ าเลยมาศาลเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยานในวันเดียวกัน และให้ศาลสั่งให้โจทก์มาศาลในวันนัด
พิจารณานั้นด้วย 

ในวันนัดพิจารณา เมื่อโจทก์และจ าเลยมาพร้อมกันแล้ว ให้ศาลไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลง
กันหรือประนีประนอมยอมความกันในข้อที่พิพาทนั้นก่อน 

ถ้าคู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้และจ าเลยยังไม่ได้ยื่น
ค าให้การให้ศาลสอบถามค าให้การของจ าเลย โดยจ าเลยจะยื่นค าให้การเป็นหนังสือ หรือจะให้การด้วยวาจาก็
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ได้ ในกรณียื่นค าให้การเป็นหนังสือให้น ามาตรา ๑๙๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีให้การด้วย
วาจา ให้ศาลบันทึกค าให้การรวมทั้งเหตุการณ์นั้นไว้ อ่านให้จ าเลยฟัง แล้วให้จ าเลยลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

ถ้าจ าเลยไม่ให้การตามวรรคสาม ให้ศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจมีค าสั่งไม่ยอมเลื่อนเวลาให้จ าเลย
ยื่นค าให้การ โดยให้ถือว่าจ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การ และให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดโดยน ามาตรา 
๑๙๘ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้สืบพยาน ก็ให้ศาลด าเนินการต่อไปตามมาตรา 
๑๙๓ ตรี มาตรา ๑๙๓ จัตวา และมาตรา ๑๙๓ เบญจ[๑๔๕]

 

  
มาตรา ๑๙๓ ทวิ[๑๔๖]  ในคดีมโนสาเร่ เมื่อโจทก์ได้ทราบค าสั่งให้มาศาลตามมาตรา ๑๙๓ 

แล้วไม่มาในวันนัดพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดีให้ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะด าเนินคดีต่อไป 
ให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ 

เมื่อจ าเลยได้รับหมายเรียกให้มาศาลตามมาตรา ๑๙๓ แล้วไม่มาในวันนัดพิจารณาโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ถ้าจ าเลยไม่ได้ยื่นค าให้การไว้ให้ถือว่าจ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การและให้ศาลมีค า
พิพากษาหรือค าสั่งโดยน ามาตรา ๑๙๘ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าจ าเลยได้ยื่นค าให้การไว้ก่อนหรือใน
วันนัดดังกล่าว ให้ถือว่าจ าเลยขาดนัดพิจารณา และให้บังคับตามมาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ มาตรา ๒๐๖ และ
มาตรา ๒๐๗ และไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ถ้าศาลมีค าสั่ง ให้สืบพยานก็ให้ศาลด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๙๓ 
ตรี มาตรา ๑๙๓ จัตวา และมาตรา ๑๙๓ เบญจ 

  
มาตรา ๑๙๓ ตรี[๑๔๗]  เมื่อศาลได้รับค าให้การของจ าเลยตามมาตรา ๑๙๓ วรรคสาม หรือ

ศาลมีค าสั่งให้สืบพยานตามมาตรา ๑๙๓ วรรคสี ่หรือมาตรา ๑๙๓ ทว ิวรรคสอง ให้ศาลด าเนินการพิจารณา
คดีต่อไปโดยเร็ว และให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายที่จะต้องน าพยานเข้าสืบว่าประสงค์จะอ้างอิงพยานหลักฐาน
ใดแล้วบันทึกไว้ หรือสั่งให้คู่ความจัดท าบัญชีระบุพยานยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร โดยใน
กรณีท่ีมิใช่การพิจารณาคดีฝ่ายเดียว ศาลจะก าหนดให้คู่ความฝ่ายใดน าพยานหลักฐานมาสืบก่อนหรือหลังก็ได้ 
  

มาตรา ๑๙๓ จัตวา[๑๔๘]  ในคดีมโนสาเร่ เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาลมีอ านาจ
เรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควร 

ในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง ให้ศาลเป็นผู้
ซักถามพยานก่อน เสร็จแล้วจึงให้ตัวความหรือทนายความซักถามเพ่ิมเติมได้ 

ให้ศาลมีอ านาจซักถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับคดี แม้จะไม่มีคู่ความ
ฝ่ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม 

ในการบันทึกค าเบิกความของพยาน เมื่อศาลเห็นสมควร จะบันทึกข้อความแต่โดยย่อก็ได้ 
แล้วให้พยานลงลายมือชื่อไว้ 
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มาตรา ๑๙๓ เบญจ[๑๔๙]  ในคดีมโนสาเร่ ให้ศาลนั่งพิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่ต้องเลื่อน 
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ศาลจะมีค าสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินเจ็ดวัน 

  
มาตรา ๑๙๔  คดีมโนสาเร่นั้น ให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งหรือค าพิพากษาด้วยวาจาดังที่

บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๑ 

  
มาตรา ๑๙๕[๑๕๐]  นอกจากที่บัญญัติมาแล้ว ให้น าบทบัญญัติอ่ืนในประมวลกฎหมายนี้มาใช้

บังคับแก่การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีมโนสาเร่ด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๙๖[๑๕๑]  ในคดีสามัญซึ่งโจทก์ฟ้องเพียงขอให้ช าระเงินจ านวนแน่นอนตามตั๋วเงินซึ่ง

การรับรองหรือการช าระเงินตามตั๋วเงินนั้นได้ถูกปฏิเสธ หรือตามสัญญาเป็นหนังสือซึ่งปรากฏ ใน
เบื้องต้นว่าเป็นสัญญาอันแท้จริงมีความสมบูรณ์และบังคับได้ตามกฎหมาย โจทก์จะยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้อง
ต่อศาลพร้อมกับค าฟ้องขอให้ศาลพิจารณาคดีนั้นโดยรวบรัดก็ได้ 

ถ้าศาลเห็นว่าคดีตามวรรคหนึ่งนั้นปรากฏในเบื้องต้นว่าเป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยาก ไม่ว่าโจทก์จะ
ได้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ศาลมีค าสั่งให้น าบทบัญญัติในหมวดนี้ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ เว้น
แต่มาตรา ๑๙๐ จัตวา มาใช้บังคับแก่คดีเช่นว่านั้นได้ 

ถ้าในระหว่างการพิจารณาปรากฏว่าคดีไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรานี้ ศาลอาจมีค าสั่ง
เพิกถอนค าสั่งเดิมแล้วด าเนินการพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับแห่งคดีสามัญได้ 
  

หมวด ๒ 

การพิจารณาโดยขาดนัด[๑๕๒]
 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

การขาดนัดยื่นค าให้การ 

                   
  

มาตรา ๑๙๗[๑๕๓]  เมื่อจ าเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นค าให้การแล้ว จ าเลยมิได้ยื่นค าให้การ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล ให้ถือว่าจ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การ 

  
มาตรา ๑๙๘[๑๕๔]  ถ้าจ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การ ให้โจทก์มีค าขอต่อศาลภายในสิบห้าวัน

นับแต่ระยะเวลาที่ก าหนดให้จ าเลยยื่นค าให้การได้สิ้นสุดลง เพ่ือให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดให้ตนเป็น
ฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด 
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ถ้าโจทก์ไม่ยื่นค าขอต่อศาลภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดี
นั้นเสียจากสารบบความ 

ถ้าโจทก์ยื่นค าขอต่อศาลภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ศาลมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งชี้ขาดคดีโดยขาดนัดไปตามมาตรา ๑๙๘ ทวิ แต่ถ้าศาลมีเหตุสงสัยว่าจ าเลยจะไม่ทราบหมายเรียกให้ยื่น
ค าให้การ ก็ให้ศาลมีค าสั่งให้มีการส่งหมายเรียกใหม่ โดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอ่ืนแทนและจะก าหนด
เงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรเพื่อให้จ าเลยได้ทราบหมายเรียกนั้นก็ได้ 
  

มาตรา ๑๙๘ ทวิ[๑๕๕]  ศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดย
จ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การมิได้ เว้นแต่ศาลเห็นว่าค าฟ้องของโจทก์มีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมาย ในการนี้ ศาล
จะยกขึ้นอ้างโดยล าพังซึ่งข้อกฎหมายอันเก่ียวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจสืบพยานเกี่ยวกับ
ข้ออ้างของโจทก์หรือพยานหลักฐานอ่ืนไปฝ่ายเดียวตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นก็ได้ แต่ในคดีเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพ
บุคคล สิทธิในครอบครัวหรือคดีพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ ให้ศาลสืบพยานหลักฐาน
โจทก์ไปฝ่ายเดียว และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบได้เองตามท่ีเห็นว่าจ าเป็น เพ่ือประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม 

ในการก าหนดจ านวนเงินตามค าขอบังคับของโจทก์ ให้ศาลปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีโจทก์มีค าขอบังคับให้จ าเลยช าระหนี้เป็นเงินจ านวนแน่นอนให้ศาลมีค าสั่งให้

โจทก์ส่งพยานเอกสารตามที่ศาลเห็นว่าจ าเป็นแทนการสืบพยาน 

(๒) ในกรณีที่โจทก์มีค าขอบังคับให้จ าเลยช าระหนี้เป็นเงินอันไม่อาจก าหนดจ านวนได้โดย
แน่นอน ให้ศาลสืบพยานหลักฐานโจทก์ไปฝ่ายเดียว และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบได้เองตามที่เห็น
ว่าจ าเป็น 

ถ้าจ าเลยที่ขาดนัดยื่นค าให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานตามมาตรานี้ มิให้ถือว่าจ าเลยนั้นขาด
นัดพิจารณา 

ถ้าโจทก์ไม่น าพยานหลักฐานมาสืบตามความในมาตรานี้ภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด ให้
ถือว่าคดีของโจทก์ไม่มีมูล และให้ศาลยกฟ้องของโจทก์ 
  

มาตรา ๑๙๘ ตรี[๑๕๖]  ในคดีที่จ าเลยบางคนขาดนัดยื่นค าให้การ ให้ศาลมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งชี้ขาดคดีโดยขาดนัดยื่นค าให้การระหว่างโจทก์กับจ าเลยที่ขาดนัดยื่นค าให้การนั้นไปก่อนและด าเนินการ
พิจารณาคดีระหว่างโจทก์กับจ าเลยที่ยื่นค าให้การต่อไป แต่ถ้ามูลความแห่งคดีนั้นเป็นการช าระหนี้ซึ่งแบ่งแยก
จากกันมิได้ ให้ศาลรอการพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีโดยขาดนัดยื่นค าให้การไว้ก่อน เมื่อศาลด าเนินการ
พิจารณาส าหรับจ าเลยที่ยื่นค าให้การเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีไปตามรูปคดี
ส าหรับจ าเลยทุกคน 
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ในกรณีที่จ าเลยที่ขาดนัดยื่นค าให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานของคู่ความอ่ืนมิให้ถือว่าจ าเลย
นั้นขาดนัดพิจารณา 

  
มาตรา ๑๙๙[๑๕๗]  ถ้าจ าเลยที่ขาดนัดยื่นค าให้การมาศาลก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีและแจ้ง

ต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะต่อสู้คดี เมื่อศาลเห็นว่าการขาดนัดยื่นค าให้การนั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจ
หรือมีเหตุอันสมควร ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้จ าเลยยื่นค าให้การภายในก าหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรและ
ด าเนินกระบวนพิจารณาใหม่ตั้งแต่เวลาที่จ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ าเลยที่ขาดนัดยื่นค าให้การมิได้แจ้งต่อศาลก็ดี หรือศาลเห็นว่าการ
ขาดนัดยื่นค าให้การนั้นเป็นไปโดยจงใจหรือไม่มีเหตุอันสมควรก็ดี ให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ใน
กรณีเช่นนี้ จ าเลยอาจถามค้านพยานโจทก์ท่ีอยู่ระหว่างการสืบได้ แต่จะน าสืบพยานหลักฐานของตนไม่ได้ 

ในกรณีที่จ าเลยมิได้ยื่นค าให้การภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือศาลไม่
อนุญาตให้จ าเลยยื่นค าให้การตามวรรคสอง หรือศาลเคยมีค าสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ ตามค าขอของจ าเลยที่
ขาดนัดยื่นค าให้การตามมาตรา ๑๙๙ ตรี มาก่อน จ าเลยนั้นจะขอยื่นค าให้การตามมาตรานี้อีกหรือจะร้อง
ขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๙๙ ทวิ[๑๕๘]  เมื่อศาลพิพากษาให้จ าเลยที่ขาดนัดยื่นค าให้การแพ้คดี ศาลอาจ

ก าหนดการอย่างใด ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อส่งค าบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งให้แก่จ าเลยที่ขาดนัดยื่น
ค าให้การโดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอ่ืนแทน หรือศาลจะให้เลื่อนการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง
เช่นว่านั้นไปภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ 

การบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งแก่จ าเลยที่ขาดนัดยื่นค าให้การนั้นให้บังคับตามมาตรา 
๒๗๓ มาตรา ๒๘๙ และมาตรา ๓๓๘[๑๕๙]

 

  
มาตรา ๑๙๙ ตรี[๑๖๐]  จ าเลยซึ่งศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดให้แพ้คดีโดยขาดนัดยื่น

ค าให้การ ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น จ าเลยนั้นอาจมีค าขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ เว้นแต่ 
(๑) ศาลเคยมีค าสั่งให้พิจารณาคดีนั้นใหม่มาครั้งหนึ่งแล้ว 

(๒) ค าขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้นต้องห้ามตามกฎหมาย 

  
มาตรา ๑๙๙ จัตวา[๑๖๑]  ค าขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้น ให้ยื่นต่อศาลภายในสิบห้าวันนับจาก

วันที่ได้ส่งค าบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งให้แก่จ าเลยที่ขาดนัดยื่นค าให้การ แต่ถ้าศาลได้ก าหนดการอย่าง
ใด ๆ เพ่ือส่งค าบังคับเช่นว่านี้โดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอ่ืนแทน จะต้องได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด
นั้นแล้ว ในกรณีที่จ าเลยที่ขาดนัดยื่นค าให้การไม่สามารถยื่นค าขอภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยพฤติการณ์
นอกเหนือไม่อาจบังคับได้ จ าเลยนั้นอาจยื่นค าขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่
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พฤติการณ์นั้นได้สิ้นสุดลง แต่กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ห้ามมิให้ยื่นค าขอเช่นว่านี้เมื่อพ้นก าหนดหกเดือนนับ
แต่วันที่ได้ยึดทรัพย์หรือได้มีการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยวิธีอ่ืน 

ค าขอตามวรรคหนึ่งให้กล่าวโดยชัดแจ้งซึ่งเหตุที่จ าเลยได้ขาดนัดยื่นค าให้การและข้อคัดค้าน
ค าตัดสินชี้ขาดของศาลที่แสดงให้เห็นว่าหากศาลได้พิจารณาคดีนั้นใหม่ตนอาจเป็นฝ่ายชนะ และในกรณีท่ียื่น
ค าขอล่าช้า ให้แสดงเหตุแห่งการที่ล่าช้านั้นด้วย 

  
มาตรา ๑๙๙ เบญจ[๑๖๒]  เมื่อศาลได้รับค าขอให้พิจารณาคดีใหม่แล้ว หากเห็นสมควรศาลจะ

มีค าสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ศาลแจ้งค าสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ 

ในการพิจารณาค าขอให้พิจารณาคดีใหม่ ถ้ามีเหตุควรเชื่อว่าการขาดนัดยื่นค าให้การนั้นมิได้
เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควร และศาลเห็นว่าเหตุผลที่อ้างมาในค าขอนั้นผู้ขออาจมีทางชนะคดีได้ ทั้งใน
กรณีท่ียื่นค าขอล่าช้านั้นผู้ขอได้ยื่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอ ในกรณีเช่นนี้ 
ถ้ามีการอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ให้คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดยื่นค าให้การแพ้คดี ให้ศาลแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี ทราบด้วย 

เมื่อศาลได้มีค าสั่งอนุญาตตามค าขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามวรรคสอง ค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลโดยจ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การและค าพิพากษาหรือค าสั่งอ่ืน ๆ ของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาในคดี
เดียวกันนั้น และวิธีการบังคับคดีที่ได้ด าเนินไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันเพิกถอนไปในตัว และให้ศาลแจ้งให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีทราบ แต่ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะให้คู่ความกลับคืนสู่ฐานะเดิมดังเช่นก่อนบังคับคดีได้ หรือ
เมื่อศาลเห็นว่าไม่จ าเป็นที่จะบังคับเช่นนั้น เพ่ือประโยชน์แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอก ให้ศาลมีอ านาจสั่ง
อย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควร แล้วให้ศาลพิจารณาคดีนั้นใหม่ตั้งแต่เวลาที่จ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การ โดยให้
จ าเลยยื่นค าให้การภายในก าหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร 

ค าสั่งศาลที่อนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ให้เป็นที่สุด แต่ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งไม่อนุญาตผู้ขอ
อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวได้ ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

ถ้าจ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การโดยจงใจหรือไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมมากกว่าที่ควรจะต้องเสีย ค่าฤชาธรรมที่เพ่ิมขึ้นนั้นให้ถือว่าเป็นค่าฤชาธรรมเนียมอัน
ไม่จ าเป็นตามความหมายแห่งมาตรา ๑๖๖ 

  
มาตรา ๑๙๙ ฉ[๑๖๓]  ในกรณีที่โจทก์มิได้ให้การแก้ฟ้องแย้งของจ าเลยภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ ให้น าบทบัญญัติในส่วนที่ ๑ นี้มาใช้บังคับเพียงเท่าท่ีเกี่ยวกับฟ้องแย้งเช่นว่านั้นโดยอนุโลม 

  
ส่วนที่ ๒ 

การขาดนัดพิจารณา 
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มาตรา ๒๐๐[๑๖๔]  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙๘ ทวิ และมาตรา ๑๙๘ ตรี ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยาน และไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณา 

ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลในวันนัดอื่นที่มิใช่วันสืบพยาน ให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นสละสิทธิการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดนั้น และทราบกระบวนพิจารณาท่ีศาลได้ด าเนินไปในนัดนั้นด้วยแล้ว 

  
มาตรา ๒๐๑[๑๖๕]  ถ้าคู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา ให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีนั้นเสีย

จากสารบบความ 

  
มาตรา ๒๐๒[๑๖๖]  ถ้าโจทก์ขาดนัดพิจารณา ให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบ

ความ เว้นแต่จ าเลยจะได้แจ้งต่อศาลในวันสืบพยานขอให้ด าเนินการพิจารณาคดีต่อไป ก็ให้ศาลพิจารณาและชี้
ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว 

  
มาตรา ๒๐๓[๑๖๗]   ห้ามมิให้โจทก์อุทธรณ์ค าสั่งจ าหน่ายคดีตามมาตรา ๒๐๑ และมาตรา 

๒๐๒ แต่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความ ค าสั่งเช่นว่านี้ไม่ตัดสิทธิโจทก์ท่ีจะเสนอค าฟ้อง
ของตนใหม่ 

  
มาตรา ๒๐๔[๑๖๘]   ถ้าจ าเลยขาดนัดพิจารณา ให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่าย

เดียว 

  
มาตรา ๒๐๕[๑๖๙]   ในกรณีดังกล่าวมาในมาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๔ ถ้ายังไม่เป็นที่

พอใจของศาลว่าได้ส่งหมายก าหนดวันนัดสืบพยานไปให้คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดทราบโดยชอบแล้ว ให้ศาลมี
ค าสั่งเลื่อนวันสืบพยานไป และก าหนดวิธีการอย่างใดตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้มีการส่งหมายก าหนดวันนัด
สืบพยานใหม่แก่คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณาโดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอ่ืนแทน ถ้าได้กระท า
ดังเช่นว่ามาแล้ว คู่ความฝ่ายนั้นยังไม่มาศาลก่อนเริ่มสืบพยานในวันที่ก าหนดไว้ในหมายนั้น ก็ให้ศาล
ด าเนินคดีนั้นไปดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๒ หรือมาตรา ๒๐๔ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๒๐๖[๑๗๐]   คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะร้องต่อศาลให้วินิจฉัยชี้ขาดคดีให้ตนเป็นฝ่าย

ชนะโดยอาศัยเหตุแต่เพียงว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งขาดนัดพิจารณานั้นหาได้ไม่ ให้ศาลวินิจฉัยชี้ ขาดคดีให้
คู่ความท่ีมาศาลเป็นฝ่ายชนะต่อเมื่อศาลเห็นว่าข้ออ้างของคู่ความเช่นว่านี้มีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมาย ในการนี้ 
ศาลจะยกขึ้นอ้างโดยล าพัง ซึ่งข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรค
สองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่คดีของคู่ความฝ่ายที่มาศาลโดยอนุโลม 
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ในระหว่างการพิจารณาคดีฝ่ายเดียว ถ้าคู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณามาศาลภายหลังที่
เริ่มต้นสืบพยานไปบ้างแล้ว และแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะด าเนินคดี เมื่อศาลเห็นว่าการขาด
นัดพิจารณานั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรและศาลไม่เคยมีค าสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ตามค าขอ
ของคู่ความฝ่ายนั้นมาก่อนตามมาตรา ๑๙๙ ตรี ซึ่งให้น ามาใช้บังคับกับการขาดนัดพิจารณาตามมาตรา ๒๐๗ 
ด้วย ให้ศาลมีค าสั่งให้พิจารณาคดีนั้นใหม่ ในกรณีเช่นนี้ หากคู่ความนั้นขาดนัดพิจารณาอีก จะขอให้พิจารณา
คดีใหม่ตามมาตรานี้ไม่ได้ 

ในกรณีตามวรรคสาม ถ้าคู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณามิได้แจ้งต่อศาลก็ดีหรือศาลเห็นว่าการ
ขาดนัดพิจารณานั้นเป็นไปโดยจงใจหรือไม่มีเหตุอันสมควรก็ดี หรือค าขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้นต้องห้ามตาม
กฎหมายก็ดี ให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป แต่ 

(๑) ห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตให้คู่ความที่ขาดนัดพิจารณาน าพยานเข้าสืบถ้าคู่ความนั้นมาศาล
เมื่อพ้นเวลาที่จะน าพยานของตนเข้าสืบแล้ว 

(๒) ถ้าคู่ความท่ีขาดนัดพิจารณามาศาลเมื่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้น าพยานหลักฐานเข้าสืบไป
แล้ว ห้ามไม่ให้ศาลยอมให้คู่ความท่ีขาดนัดพิจารณาคัดค้านพยานหลักฐานเช่นว่านั้น โดยวิธีถามค้านพยานของ
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้สืบไปแล้วหรือโดยวิธีคัดค้านการระบุเอกสารหรือคัดค้านค าขอที่ให้ศาลไปท าการตรวจ
หรือให้ตั้งผู้เชี่ยวชาญของศาล แต่ถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งน าพยานหลักฐานเข้าสืบยังไม่บริบูรณ์ ให้ศาลอนุญาต
ให้คู่ความท่ีขาดนัดพิจารณาหักล้างได้แต่เฉพาะพยานหลักฐานที่น าสืบภายหลังที่ตนมาศาล 

(๓) ในกรณีเช่นนี้ คู่ความที่ขาดนัดพิจารณาไม่มีสิทธิที่จะร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ 
  
มาตรา ๒๐๗[๑๗๑]  เมื่อศาลพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณาแพ้คดี ให้น าบทบัญญัติ

มาตรา ๑๙๙ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และคู่ความฝ่ายนั้นอาจมีค าขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้  ทั้งนี้ ให้น า
บทบัญญัติมาตรา ๑๙๙ ตรี มาตรา ๑๙๙ จตัวา และมาตรา ๑๙๙ เบญจ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๐๘[๑๗๒]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๐๙[๑๗๓]  (ยกเลิก) 

  
หมวด ๓ 

อนุญาโตตุลาการ 

                   
  

มาตรา ๒๑๐  บรรดาคดีท้ังปวงซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น คู่ความจะตกลงกัน
เสนอข้อพิพาทอันเกี่ยวกับประเด็นทั้งปวงหรือแต่ข้อใดข้อหนึ่ง ให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือหลายคนเป็นผู้
ชี้ขาดก็ได้ โดยยื่นค าขอร่วมกันกล่าวถึงข้อความแห่งข้อตกลงเช่นว่านั้นต่อศาล 
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ถ้าศาลเห็นว่าข้อตกลงนั้นไม่ผิดกฎหมาย ให้ศาลอนุญาตตามค าขอนั้น 

  
มาตรา ๒๑๑  ถ้าในข้อตกลงมิได้ก าหนดข้อความไว้เป็นอย่างอ่ืน การตั้งอนุญาโตตุลาการให้

ใช้ข้อบังคับดังต่อไปนี้ 
(๑) คู่ความชอบที่จะตั้งอนุญาโตตุลาการได้ฝ่ายละคน แต่ถ้าคดีมีโจทก์ร่วมหรือจ าเลยร่วม

หลายคน ให้ตั้งอนุญาโตตุลาการเพียงคนหนึ่งแทนโจทก์ร่วมทั้งหมดและคนหนึ่งแทนจ าเลยร่วมทั้งหมด 

(๒) ถ้าคู่ความจะตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือหลายคน ด้วยความเห็นชอบพร้อมกัน การ
ตั้งเช่นว่านี้ให้ท าเป็นหนังสือ ลงวัน เดือน ปี และให้คู่ความลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

(๓) ถ้าตกลงกันให้คู่ความฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ตั้งอนุญาโตตุลาการ การตั้งเช่น
ว่านี้ ให้ท าเป็นหนังสือ ลงวัน เดือน ปี และลงลายมือชื่อของคู่ความหรือบุคคลภายนอกนั้น แล้วส่งไปให้คู่ความ
อ่ืน ๆ 

(๔) ถ้าศาลไม่เห็นชอบด้วยบุคคลที่คู่ความตั้งหรือที่เสนอตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการให้ศาลสั่งให้
คู่ความตั้งบุคคลอ่ืนหรือเสนอบุคคลอื่นตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการ ถ้าคู่ความมิได้ตั้งหรือเสนอให้ตั้งบุคคลใดเป็น
อนุญาโตตุลาการ ให้ศาลมีอ านาจตั้งบุคคลใดเป็นอนุญาโตตุลาการได้ตามท่ีเห็นสมควร แล้วให้ศาลส่งค าสั่งเช่น
ว่านี้ไปยังอนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้น และคู่ความที่เกี่ยวข้องโดยทางเจ้าพนักงานศาล 

  
มาตรา ๒๑๒  ข้อความในหมวดนี้มิได้ให้อ านาจศาลที่จะตั้งบุคคลใดเป็นอนุญาโตตุลาการโดย

มิได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น 

  
มาตรา ๒๑๓  เมื่อบุคคลหรือคู่ความที่มีสิทธิ ได้ตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นแล้ว ห้ามมิให้

บุคคลหรือคู่ความนั้นถอนการตั้งเสีย เว้นแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้ยินยอมด้วย 

อนุญาโตตุลาการที่ตั้งข้ึนโดยชอบนั้น ถ้าเป็นกรณีที่ศาลหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ตั้ง คู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะคัดค้านก็ได้ หรือถ้าเป็นกรณีท่ีคู่ความฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ตั้ง คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะคัดค้านก็ได้ 
โดยอาศัยเหตุดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑ หรือเหตุที่อนุญาโตตุลาการนั้นเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือไม่
สามารถท าหน้าที่อนุญาโตตุลาการได้ ในกรณีที่มีการคัดค้านอนุญาโตตุลาการดังว่านี้ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วย
การคัดค้านผู้พิพากษามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าการคัดค้านอนุญาโตตุลาการนั้นฟังขึ้น ให้ตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นใหม่ 
  
มาตรา ๒๑๔  ถ้าในข้อตกลงมิได้ก าหนดค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการไว้ อนุญาโตตุลาการ

ชอบที่จะเสนอความข้อนี้ต่อศาลโดยท าเป็นค าร้อง และให้ศาลมีอ านาจมีค าสั่งให้ช าระค่าธรรมเนียมตามท่ี
เห็นสมควร 

  



มาตรา ๒๑๕  เมื่อได้ตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นแล้ว ถ้าในข้อตกลงหรือในค าสั่งศาล แล้วแต่
กรณ ี มิได้ก าหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ ให้อนุญาโตตุลาการก าหนดประเด็นข้อพิพาทเหล่านั้น แล้วจดลงใน
รายงานพิสดารกลัดไว้ในส านวนคดีอนุญาโตตุลาการ 

  
มาตรา ๒๑๖  ก่อนที่จะท าค าชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการฟังคู่ความทั้งปวงและอาจท าการไต่

สวนตามที่เห็นสมควรในข้อพิพาทอันเสนอมาให้พิจารณานั้น 

อนุญาโตตุลาการ อาจตรวจเอกสารทั้งปวงที่ยื่นขึ้นมาและฟังพยาน หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเต็มใจ
มาให้การ ถ้าอนุญาโตตุลาการขอให้ศาลส่งค าคู่ความ หรือบรรดาเอกสารอ่ืน ๆ ในส านวนเช่นว่านี้มาให้ตรวจด ู
ให้ศาลจัดการให้ตามค าร้องขอนั้น 

ถ้าอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจ าต้องด าเนินกระบวนพิจารณาอย่างใด ที่ต้องด าเนินทางศาล 
(เช่น หมายเรียกพยาน หรือให้พยานสาบานตน หรือให้ส่งเอกสาร) อนุญาโตตุลาการอาจยื่นค าขอโดยท าเป็น
ค าร้องต่อศาล ให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาเช่นว่านั้น ถ้าศาลเห็นว่ากระบวนพิจารณานั้นอยู่ในอ านาจศาล
และพึงรับท าให้ได้แล้ว ให้ศาลจัดการให้ตามค าขอเช่นว่านี้ โดยเรียกค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่ก าหนดไว้
ส าหรับกระบวนพิจารณาท่ีขอให้จัดการนั้นจากอนุญาโตตุลาการ 

ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๒๑๕ และมาตรานี้ อนุญาโตตุลาการมีอ านาจที่จะด าเนินตาม
วิธีพิจารณาใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ เว้นแต่ในข้อตกลงจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๒๑๗  ถ้าในข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นให้

อยู่ภายในบังคับต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการหลายคน ให้ชี้ขาดตามคะแนนเสียงฝ่ายข้างมาก 

(๒) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้อนุญาโตตุลาการตั้งบุคคลภายนอกเป็นประธานขึ้นคน
หนึ่ง เพ่ือออกคะแนนเสียงชี้ขาด ถ้าอนุญาโตตุลาการไม่ตกลงกันในการตั้งประธาน ให้ยื่นค าขอโดยท าเป็นค า
ร้องต่อศาลให้มีค าสั่งตั้งประธาน 

  
มาตรา ๒๑๘  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔๐, ๑๔๑ และ ๑๔๒ ว่าด้วยค าพิพากษาและค าสั่ง

ของศาลมาใช้บังคับแก่ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม 

ให้อนุญาโตตุลาการยื่นค าชี้ขาดของตนต่อศาล และให้ศาลพิพากษาตามค าชี้ขาดนั้น 

แต่ถ้าศาลเห็นว่า ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อกฎหมายประการใดประการหนึ่ง ให้
ศาลมีอ านาจท าค าสั่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามค าชี้ขาดนั้น แต่ถ้าค าชี้ขาดนั้นอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลอาจ
ให้อนุญาโตตุลาการหรือคู่ความที่เก่ียวข้องแก้ไขเสียก่อนภายในเวลาอันสมควรที่ศาลจะก าหนดไว้ 

  
มาตรา ๒๑๙  ถ้าในข้อตกลงมิได้ก าหนดข้อความไว้เป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินตาม

ข้อตกลง เสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด เพราะบุคคลภายนอกซ่ึงรับมอบหมายให้เป็นผู้ตั้ง



อนุญาโตตุลาการมิได้ตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้น หรืออนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นคนเดียวหรือหลายคนนั้นปฏิเสธไม่
ยอมรับหน้าที่ หรือตายเสียก่อน หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือด้วยเหตุประการอื่นไม่อาจที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ของตนได้ก่อนให้ค าชี้ขาด หรือปฏิเสธ หรือเพิกเฉยไม่กระท าตามหน้าที่ของตนภายในเวลาอันสมควร ถ้า
คู่ความไม่สามารถท าความตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าข้อตกลงนั้นเป็นอันสิ้นสุด 

  
มาตรา ๒๒๐  ถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนื่องจากการด าเนินตามข้อตกลงเสนอข้อพิพาทให้

อนุญาโตตุลาการชี้ขาด หรือมีข้อพิพาทกันว่า ข้อตกลงนั้นได้สิ้นสุดลงตามมาตราก่อนแล้วหรือหาไม่ ข้อพิพาท
นั้นให้เสนอต่อศาลที่เห็นชอบด้วยข้อตกลงดังกล่าวแล้ว 

  
มาตรา ๒๒๑[๑๗๔]  การเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอกศาล ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

  
มาตรา ๒๒๒  ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าสั่งศาลซึ่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามค าสั่งชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ หรือค าพิพากษาของศาลตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ในเหตุต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีข้ออ้างแสดงว่าอนุญาโตตุลาการหรือประธานมิได้กระท าการโดยสุจริต หรือคู่ความ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้กลฉ้อฉล 

(๒) เมื่อค าสั่งหรือค าพิพากษานั้นฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 

(๓) เมื่อค าพิพากษานั้นไม่ตรงกับค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

  
หมวด ๔ 

การด าเนินคดีแบบกลุ่ม[๑๗๕]
 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

บททั่วไป 

                   
  

มาตรา ๒๒๒/๑[๑๗๖] ในหมวดนี้ 
“กลุ่มบุคคล” หมายความว่า บุคคลหลายคนที่มีสิทธิอย่างเดียวกันอันเนื่องมาจากข้อเท็จจริง

และหลักกฎหมายเดียวกัน และมีลักษณะเฉพาะของกลุ่มเหมือนกัน แม้ว่าจะมีลักษณะของความเสียหายที่
แตกต่างกันก็ตาม 

“สมาชิกกลุ่ม” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ที่อยู่ในกลุ่มบุคคล 
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“การด าเนินคดีแบบกลุ่ม” หมายความว่า การด าเนินคดีที่ศาลอนุญาตให้เสนอค าฟ้องต่อศาล
เพ่ือให้ศาลมีค าพิพากษาแสดงสิทธิของโจทก์และสมาชิกกลุ่ม 

“เจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่ม” หมายความว่า บุคคลที่เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมแต่งตั้งให้
ท าหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

  
มาตรา ๒๒๒/๒[๑๗๗]  เพ่ือความเหมาะสมส าหรับคดีบางประเภท หรือเพ่ือให้การด าเนิน

กระบวนพิจารณาหรือการบังคับคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม ประธานศาลฎีกามีอ านาจออก
ข้อก าหนดใด ๆ ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ได้ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดคุณสมบัติ ส่วนได้เสีย รวมตลอดท้ังการได้มาซึ่งสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่มของ
โจทก์ท่ีจะมีอ านาจฟ้องคดีแบบกลุ่มได้ 

(๒) ก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

(๓) ก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการแจ้งเรื่องการด าเนินคดีแบบกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มทราบ 

(๔) ก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการนัดพร้อม การแก้ไขค าฟ้องและค าให้การ การด าเนิน
กระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐาน ในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

(๕) ก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบังคับคดีและเงินรางวัลของทนายความฝ่ายโจทก์ 
(๖) ออกข้อก าหนดเกี่ยวกับเรื่องท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ ในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

ข้อก าหนดนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  
มาตรา ๒๒๒/๓[๑๗๘]  ศาลตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง

เว้นแต่ศาลแขวง มีอ านาจในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

  
มาตรา ๒๒๒/๔[๑๗๙]  กระบวนพิจารณาส่วนใดที่มิได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเฉพาะ ให้น า

บทบัญญัติในภาค ๑ บททั่วไป และบทบัญญัติในคดีสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติในหมวดนี้ 

ในกรณีที่มีการร้องขอให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีซึ่งมีกฎหมายก าหนดวิธีพิจารณาความไว้
เป็นการเฉพาะ ให้ศาลในคดีนั้นมีอ านาจสั่งให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มและน าวิธีพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งหมวด
นี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๒๒/๕[๑๘๐]  ให้มีเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มท าหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการด าเนินคดี

แบบกลุ่มตามที่ศาลมอบหมาย ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไกล่เกลี่ยคดีแบบกลุ่ม 
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(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน 

(๓) บันทึกค าพยาน 

(๔) ด าเนินการให้มีการคุ้มครองสิทธิของคู่ความและสมาชิกกลุ่มทั้งก่อนและระหว่างการ
พิจารณา 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้หรือตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาในการ
ท าหน้าที่ช่วยเหลือนั้น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ ให้เจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอ านาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให้ข้อมูลหรือให้จัดส่ง
เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอ านาจหน้าที่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่มให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 

ในกรณีที่กฎหมายวิธีพิจารณาความใดบัญญัติให้มีเจ้าพนักงานคดีท าหน้าที่ช่วยเหลือศาลใน
การด าเนินคดีไว้เป็นการเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานคดีดังกล่าวนอกจากมีหน้าที่ตามกฎหมายนั้นแล้วมีหน้าที่ตาม
บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ด้วย 

  
มาตรา ๒๒๒/๖[๑๘๑]  ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่ม ต้องมีคุณสมบัติอย่าง

หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
และได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(๓) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอ่ืนที่
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนดซึ่งไม่ต่ า
กว่าปริญญาตรีและได้ประกอบวิชาชีพตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี 

ให้เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรค
หนึ่งเป็นเจ้าพนักงานคดีแบบกลุ่ม  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนด 

  
มาตรา ๒๒๒/๗[๑๘๒]  ในกรณีท่ีการฟ้องคดีแบบกลุ่มตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้เป็นคดีแพ่ง

เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้ว่าจะมีการฟ้องเป็นคดีอาญาแล้วก็ตาม ศาลที่พิจารณาคดีแบบกลุ่มอาจพิจารณาคดี
ต่อไปโดยไม่ต้องรอให้ศาลคดีอาญามีค าพิพากษาก่อน และหากศาลในคดีอาญาได้มีค า พิพากษาแล้ว 
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(๑) ในกรณีท่ีค าพิพากษาคดีส่วนอาญานั้นได้วินิจฉัยว่าจ าเลยได้กระท าความผิด ศาลที่
พิจารณาคดีแบบกลุ่มต้องถือข้อเท็จจริงตามท่ีปรากฏในค าพิพากษาคดีส่วนอาญา 

(๒) ในกรณีท่ีค าพิพากษาคดีส่วนอาญานั้นได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน ศาลที่พิจารณาคดีแบบ
กลุ่มไม่จ าต้องถือข้อเท็จจริงตามท่ีปรากฏในค าพิพากษาคดีส่วนอาญา 

  
ส่วนที่ ๒ 

การขออนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

                   
  

มาตรา ๒๒๒/๘[๑๘๓]  คดีท่ีมีสมาชิกกลุ่มจ านวนมากดังต่อไปนี้ โจทก์ซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มอาจ
ร้องขอให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มได้ 

(๑) คดีละเมิด 

(๒) คดีผิดสัญญา 

(๓) คดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแรงงาน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแข่งขันทางการค้า 

  
มาตรา ๒๒๒/๙[๑๘๔]  ในการร้องขอให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม ให้โจทก์ยื่นค าร้องต่อศาลพร้อมกับ

ค าฟ้องเริ่มคดีเพ่ือขอให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มได้ตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ 
ค าร้องขอให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มตามวรรคหนึ่ง โจทก์ต้องแสดงเหตุตามสมควรที่ศาลจะ

อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

  
มาตรา ๒๒๒/๑๐[๑๘๕]  ค าฟ้องของโจทก์ต้องท าเป็นหนังสือและแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพ

แห่งข้อหาค าขอบังคับ รวมทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์และของกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะ
เดียวกับโจทก์ด้วย และในกรณีท่ีโจทก์มีค าขอบังคับให้จ าเลยช าระหนี้เป็นเงิน ค าขอบังคับของกลุ่มบุคคลต้อง
ระบุหลักการและวิธีการค านวณเพ่ือช าระเงินให้แก่สมาชิกกลุ่มเท่าที่จะระบุได้ แต่ไม่จ าเป็นต้องแสดงจ านวนเงิน
ที่สมาชิกกลุ่มแต่ละรายจะได้รับด้วย 

ในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ให้โจทก์ผู้เริ่มคดีเสียค่าขึ้นศาลตามค าขอบังคับเฉพาะในส่วนของ
โจทก์ผู้เริ่มคดีเท่านั้น 

  
มาตรา ๒๒๒/๑๑[๑๘๖]  ในกรณีท่ีโจทก์ยื่นค าร้องขอให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม หากศาลเห็นว่าค า

ฟ้องของโจทก์ไม่มีข้อขัดข้องที่จะรับไว้ตามมาตรา ๑๘ หรือมีข้อขัดข้องแต่โจทก์ได้แก้ไขให้ถูกต้อง
แล้ว ก่อนที่ศาลจะมีค าสั่งรับค าฟ้อง ให้ศาลพิจารณาค าร้องของโจทก์ตามมาตรา ๒๒๒/๑๒ แล้วมีค าสั่ง
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยไม่ชักช้า 
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มาตรา ๒๒๒/๑๒[๑๘๗]  ในการพิจารณาค าร้องขออนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม ให้ศาล

จัดส่งส าเนาค าฟ้องและค าร้องเช่นว่านั้นไปให้จ าเลย เมื่อศาลได้ฟังคู่ความทุกฝ่ายและท าการไต่ สวนตามที่
เห็นสมควรแล้ว ศาลจะอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มได้ต่อเมื่อเป็นที่พอใจแก่ศาลว่า 

(๑) สภาพแห่งข้อหา ค าขอบังคับ และข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์และของ
กลุ่มบุคคล มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๒๒/๑๐ 

(๒) โจทก์ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันของกลุ่มบุคคลที่ชัดเจนเพียงพอเพ่ือให้
รู้ได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลใด 

(๓) กลุ่มบุคคลมีสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก ซึ่งการด าเนินคดีอย่างคดีสามัญจะท าให้เกิดความ
ยุ่งยากและไม่สะดวก 

(๔) การด าเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากกว่าการด าเนินคดีอย่างคดี
สามัญ 

(๕) โจทก์ได้แสดงให้เห็นว่าโจทก์เป็นสมาชิกกลุ่มที่มีคุณสมบัติ ส่วนได้เสีย รวมตลอดทั้งการ
ได้มาซึ่งสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา ถ้ามี และโจทก์รวมทั้งทนายความที่
โจทก์เสนอให้เป็นทนายความของกลุ่มสามารถด าเนินคดีคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลได้อย่างเพียงพอและเป็น
ธรรม 

ค าสั่งศาลที่อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม ศาลอาจจ ากัดขอบเขตของกลุ่มบุคคลให้ชัดเจน
เพียงพอเพ่ือให้รู้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลใดก็ได้ 

ค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มอาจอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ภายใน
ก าหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง และให้งดการพิจารณาไว้จนกว่าค าสั่งนั้นจะถึงท่ีสุด  ทั้งนี้ ให้ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม ให้ศาลสั่งรับค าฟ้องไว้พิจารณาเมื่อได้ส่ง
หมายเรียกให้จ าเลยแล้ว ให้จ าเลยท าค าให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายในหนึ่งเดือนและให้ถือว่าทนายความ
ของโจทก์เป็นทนายความของกลุ่มด้วย 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม ให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
อย่างคดีสามัญ 

  
มาตรา ๒๒๒/๑๓[๑๘๘]  ในกรณีที่มีการยื่นค าร้องขอให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มเก่ียวกับสิทธิอย่าง

เดียวกันหลายรายในศาลเดียวกันหรือต่างศาลกัน ให้ศาลรวมการพิจารณาค าร้องขอเหล่านั้นเข้าด้วยกัน และ
มีค าสั่งให้ผู้ร้องรายหนึ่งรายใดเป็นโจทก์ในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๒๒๒/๒ ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด เว้นแต่
จะเป็นกรณีตามมาตรา ๒๒๒/๑๒ วรรคสาม 
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ส่วนที่ ๓ 

การพิจารณาคดีแบบกลุ่ม 

                   
  

มาตรา ๒๒๒/๑๔[๑๘๙]  เมื่อค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มถึงท่ีสุดแล้ว ให้ศาลสั่งให้โจทก์
น าเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแบบกลุ่มมาวางต่อศาลตามจ านวนที่เห็นสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาลมี
ค าสั่ง ในกรณีท่ีโจทก์เพิกเฉยไม่ด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าวและไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่า
นั้น ให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกการด าเนินคดีแบบกลุ่มและให้ด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามัญ 

หากต่อมาปรากฏว่าค่าใช้จ่ายที่วางไว้มีจ านวนไม่เพียงพอ ศาลจะสั่งให้มีการวางเงินค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเพ่ิมเติมตามจ านวนที่เห็นสมควรก็ได้ ในกรณีที่โจทก์เพิกเฉยไม่ด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าวและไม่
แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้น ให้ถือว่าโจทก์ท้ิงฟ้อง 

  
มาตรา ๒๒๒/๑๕[๑๙๐]  ให้ศาลส่งค าบอกกล่าวค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มให้สมาชิก

กลุ่มเท่าที่ทราบ และประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน รวมทั้งทาง
สื่อมวลชนอื่นหรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควร 

ค าบอกกล่าวและประกาศอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อศาลและเลขคดี 
(๒) ชื่อและที่อยู่ของคู่ความและทนายความฝ่ายโจทก์ 
(๓) ข้อความโดยย่อของค าฟ้องและลักษณะของกลุ่มบุคคลที่ชัดเจน 

(๔) ข้อความท่ีแสดงว่าศาลอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม และวันเดือนปีที่ศาลมีค าสั่ง 

(๕) สิทธิของสมาชิกกลุ่มตามมาตรา ๒๒๒/๑๖ และมาตรา ๒๒๒/๑๗ 

(๖) ก าหนดวันเพื่อให้สมาชิกกลุ่มแจ้งความประสงค์ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม  ทั้งนี้ 
ตามท่ีศาลเห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน 

(๗) ผลของการออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

(๘) ผลของค าพิพากษาที่จะผูกพันสมาชิกกลุ่ม 

(๙) ชื่อและต าแหน่งผู้พิพากษาผู้ออกค าบอกกล่าวและประกาศ 

  
มาตรา ๒๒๒/๑๖[๑๙๑]  สมาชิกกลุ่มมีสิทธิออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้โดยแจ้งความ

ประสงค์เป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนดตามมาตรา ๒๒๒/๑๕ (๖) และให้ถือว่าสมาชิก
กลุ่มดังกล่าวไม่เป็นสมาชิกกลุ่มนับแต่วันที่ได้แจ้งความประสงค์นั้นต่อศาล 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง สมาชิกกลุ่มจะออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มไม่ได้ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด 

บุคคลที่ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มแล้ว จะร้องขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มอีกไม่ได้ 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn189
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn190
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn191


สมาชิกกลุ่มและบุคคลที่ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มจะร้องสอดเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมในการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มโดยอาศัยสิทธิตามมาตรา ๕๗ ไม่ได้ 

  
มาตรา ๒๒๒/๑๗[๑๙๒]  สมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มตามมาตรา ๒๒๒/๑๖ 

ย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าฟังการพิจารณาคดี 
(๒) ร้องขอให้ศาลสั่งแสดงว่าโจทก์มิได้มีคุณสมบัติ ส่วนได้เสีย รวมตลอดท้ังการได้มาซึ่งสิทธิ

การเป็นสมาชิกกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒๒/๑๒ (๕) 
(๓) ขอตรวจเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนในส านวนความหรือขอคัดส าเนาเอกสารเหล่านั้น 

(๔) จัดหาทนายความคนใหม่มาด าเนินคดีแทนทนายความของกลุ่มตามมาตรา ๒๒๒/๑๙ 
วรรคสอง 

(๕) ร้องขอเข้าแทนที่โจทก์โดยอาศัยสิทธิตามบทบัญญัติในส่วนนี้ 
(๖) คัดค้านการร้องขอเข้าแทนที่โจทก์ตามมาตรา ๒๒๒/๒๕ การที่โจทก์ขอถอนฟ้องตาม

มาตรา ๒๒๒/๒๘ การที่มีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีตามมาตรา ๒๒๒/
๒๙ และการที่คู่ความตกลงกันเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดตามมาตรา ๒๒๒/๓๐ 

(๗) ตรวจและโต้แย้งค าขอรับช าระหนี้ตามมาตรา ๒๒๒/๔๐ 

สมาชิกกลุ่มจะแต่งตั้งทนายความเพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
  
มาตรา ๒๒๒/๑๘[๑๙๓]  ห้ามมิให้สมาชิกกลุ่มท่ีไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มตามมาตรา 

๒๒๒/๑๖ ยื่นฟ้องจ าเลยในเรื่องเดียวกันกับท่ีโจทก์ได้ยื่นฟ้อง 

ในกรณีที่สมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้ยื่นฟ้องคดีไว้ก่อนสิ้นก าหนด
ระยะเวลาของการออกจากสมาชิกกลุ่ม ให้ศาลที่ได้รับฟ้องไว้นั้นมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

  
มาตรา ๒๒๒/๑๙[๑๙๔]  ในกรณีท่ีการด าเนินคดีแบบกลุ่มจะไม่คุ้มครองหรือเป็นประโยชน์ต่อ

สมาชิกกลุ่มอย่างเพียงพอ หรือไม่มีความจ าเป็นที่จะด าเนินคดีแบบกลุ่มอีกต่อไป เมื่อความปรากฏต่อศาล
เองหรือตามค าแถลงของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ศาลมีอ านาจที่จะสั่งยกเลิกการด าเนินคดีแบบกลุ่มและ
ด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามัญ โดยให้ถือว่ากระบวนพิจารณาที่ได้กระท าไปแล้วมีผลผูกพันการ
ด าเนินคดีสามัญของโจทก์และจ าเลยต่อไปด้วย 

หากความปรากฏต่อศาลในระหว่างการพิจารณาว่าทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถ
ด าเนินคดีคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรม หรือทนายความฝ่ายโจทก์ขอถอนตัวจาก
การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ศาลอาจมีค าสั่งให้โจทก์และสมาชิกกลุ่มจัดหาทนายความคนใหม่มาด าเนินคดีแทน
ภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด หากโจทก์และสมาชิกกลุ่มเพิกเฉยไม่ด าเนินการดังกล่าว ให้น าความในวรรค
หนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๒๒๒/๒๐[๑๙๕]  เมื่อศาลได้มีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มและจ าเลยได้ยื่น

ค าให้การแล้ว ให้ศาลก าหนดวันนัดพร้อมโดยสั่งให้คู่ความทุกฝ่ายมาศาลเพ่ือด าเนินการดังนี้ 
(๑) ไกล่เกลี่ยหรือน าวิธีอนุญาโตตุลาการมาใช้เพื่อให้คดีเสร็จไปทั้งหมดหรือบางส่วน 

(๒) ให้คู่ความน าต้นฉบับพยานเอกสารหรือพยานวัตถุท้ังหมดที่ประสงค์จะอ้างอิงและอยู่ใน
ความครอบครองของตนที่สามารถน ามาศาลได้มาแสดงต่อศาล เพื่อให้ศาลและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจดู 

ถ้าพยานหลักฐานดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของคู่ความฝ่ายอื่นหรือของบุคคลภายนอก 
คู่ความฝ่ายที่ประสงค์จะอ้างอิงต้องขอให้ศาลมีค าสั่งเรียกพยานหลักฐานนั้นมาจากผู้ ครอบครอง โดยยื่นค า
ขอต่อศาลพร้อมกับการยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ือให้ได้พยานหลักฐานนั้นมาก่อนวันนัดพร้อม 

ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องท าให้คู่ความไม่สามารถน าพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของ
ตนมาหรือยังไม่ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่ศาลออกค าสั่งเรียกจากคู่ความฝ่ายอ่ืนหรือบุคคลภายนอก หรือมีเหตุ
จ าเป็นอื่นใด ถ้าศาลเห็นสมควร ก็ให้ศาลเลื่อนวันนัดพร้อมออกไปตามท่ีเห็นสมควร 

หากคู่ความฝ่ายใดจงใจไม่ด าเนินการดังกล่าวในวันนัดพร้อมหรือวันอื่นที่ศาลได้เลื่อนไป 
คู่ความฝ่ายนั้นไม่มีสิทธิที่จะน าพยานหลักฐานดังกล่าวมาสืบในภายหลัง แต่ถ้าศาลเห็นว่าเพ่ือประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรมจ าเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานอันส าคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อส าคัญในคดีโดยฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติแห่งอนุมาตรานี้ ให้ศาลมีอ านาจรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นได้ 

(๓) ให้ศาลตรวจค าคู่ความและค าแถลงของคู่ความแล้วน าข้ออ้าง ข้อเถียง ที่ปรากฏในค า
คู่ความและค าแถลงของคู่ความเทียบกันดูและสอบถามคู่ความทุกฝ่ายถึงข้ออ้าง ข้อเถียง และพยานหลักฐานที่
ยื่นต่อศาล ว่าฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้าง ข้อเถียง นั้นอย่างไร ข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับกันก็เป็นอัน
ยุติไปตามนั้น ส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่ความฝ่ายอื่นไม่รับและ
เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข้อพิพาทตามค าคู่ความ ให้ศาลก าหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทและก าหนดให้
คู่ความฝ่ายใดน าพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้ 

ในการสอบถามคู่ความดังกล่าว คู่ความแต่ละฝ่ายต้องตอบค าถามที่ศาลถามเอง หรือถามตาม
ค าขอของคู่ความฝ่ายอื่น เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายอื่นยกเป็นข้ออ้าง ข้อเถียง และพยานหลักฐานต่าง ๆ 
ที่คู่ความได้ยื่นต่อศาล ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่ตอบค าถามเก่ียวกับข้อเท็จจริงใด หรือปฏิเสธข้อเท็จจริงใดโดยไม่มี
เหตุแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้ง ให้ถือว่ายอมรับข้อเท็จจริงนั้นแล้ว เว้นแต่ศาลจะเห็นว่าคู่ความฝ่ายนั้นไม่อยู่ใน
วิสัยที่จะตอบหรือแสดงเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้งได้ในขณะนั้นและเป็นข้อเท็จจริงที่จ าเป็นต่อการก าหนด
ประเด็นข้อพิพาท ศาลจะมีค าสั่งให้เลื่อนวันนัดพร้อมเฉพาะส่วนที่ยังไม่เสร็จสิ้นออกไป และให้คู่ความฝ่ายนั้น
ท าค าแถลงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้นมายื่นต่อศาลภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ 

(๔) ก าหนดระยะเวลาทั้งหมดในการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

(๕) ก าหนดวัน เวลา วิธีการ และข้ันตอนในการด าเนินคดีแบบกลุ่มที่จ าเป็น เช่น จ านวนและ
รายละเอียดเกี่ยวกับพยานที่จะน ามาเบิกความ บันทึกถ้อยค าแทนการสืบพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ 
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พยานเอกสาร และพยานหลักฐานที่ต้องการให้ศาลเรียกจากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอก รวมทั้ง
การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเผชิญสืบ และการส่งประเด็นไปสืบยังศาลอ่ืน 

ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันนัดพร้อมหรือวันอื่นที่ศาลได้เลื่อนไป ให้ศาล
ด าเนินการตามมาตรานี้โดยให้ถือว่าคู่ความที่ไม่มาศาลได้ทราบการด าเนินการในวันนั้นแล้ว และคู่ความที่ไม่มา
ศาลไม่มีสิทธิขอเลื่อนก าหนดนัดหรือคัดค้านประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่น าสืบที่ศาลก าหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่
ไม่สามารถมาศาลได้ในวันนัดพร้อมหรือวันอื่นที่ศาลได้เลื่อนไปเพราะเหตุจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้หรือ
เป็นการคัดค้านประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

เมื่อศาลได้ด าเนินการตามมาตรานี้เสร็จสิ้นแล้ว ให้ศาลก าหนดวันสืบพยานซึ่งมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสิบวันนับแต่วันนัดพร้อมวันสุดท้าย 

ให้ถือว่าวันนัดพร้อมวันแรกตามมาตรานี้เป็นวันชี้สองสถานตามประมวลกฎหมายนี้ 
  
มาตรา ๒๒๒/๒๑[๑๙๖]  ก่อนวันนัดพร้อมตามมาตรา ๒๒๒/๒๐ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ให้

คู่ความยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลพร้อมส าเนาในจ านวนที่เพียงพอเพ่ือให้คู่ความฝ่ายอ่ืนรับไปจากเจ้าพนักงาน
ศาลและถ้าคู่ความฝ่ายใดมีความจ านงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติม ให้ยื่นต่อศาลก่อนกระบวนพิจารณาที่ต้อง
กระท าในวันนัดพร้อมเสร็จสิ้น 

การยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากศาลเมื่อผู้ร้องขอแสดงเหตุอันสมควรว่าไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเป็นกรณีจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม หรือเพ่ือให้โอกาสแก่คู่ความในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ 

  
มาตรา ๒๒๒/๒๒[๑๙๗]  ในกรณีที่จ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การหรือขาดนัดพิจารณาศาลจะมีค า

พิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยจ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การหรือขาดนัดพิจารณามิได้ ให้
ศาลสืบพยานหลักฐานโจทก์ไปฝ่ายเดียว และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบได้เองตามที่เห็นว่าจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

ถ้าโจทก์ไม่น าพยานหลักฐานมาสืบตามความในวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
หรือในกรณีท่ีคู่ความทั้งสองฝ่ายหรือโจทก์ขาดนัดพิจารณา ให้บังคับตามบทบัญญัติมาตรา ๒๒๒/๒๕ 

นอกจากท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาโดยขาด
นัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๒๒/๒๓[๑๙๘]  ในการพิจารณาพิพากษาคดี เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาลมี

อ านาจแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้  ในการนี้ ศาลจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานหลักฐาน
อ่ืนนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่ความก็ได้ แต่ต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและไม่ตัดสิทธิคู่ความในอันที่
จะโต้แย้งพยานหลักฐานดังกล่าว 
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ศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา
พิพากษาคดีได้ แต่ต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและไม่ตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพ่ิมเติมความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 

บุคคลที่ศาลขอให้มาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าเช่าที่พัก และการชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยได้รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และไม่ถือว่าเงินที่ศาลสั่งจ่ายตามวรรคนี้เป็นค่าฤชาธรรมเนียมในการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มท่ีคู่ความจะต้องช าระ 

  
มาตรา ๒๒๒/๒๔[๑๙๙]  ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ด าเนินไปแล้วเพียงใด ศาลอาจมีค าสั่งให้มี

การแบ่งกลุ่มย่อยเนื่องจากมีลักษณะของความเสียหายที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลในกลุ่ม และในกรณีเช่นนี้
ศาลอาจสั่งให้มีการน าสืบถึงความเสียหายของกลุ่มย่อยให้ชัดเจนด้วยก็ได้ ค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๒๒๒/๒๕[๒๐๐]  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ศาลก าหนดวันตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อย

กว่าสี่สิบห้าวันเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มยื่นค าขอเข้าแทนที่โจทก์ รวมทั้งก าหนดวันยื่นค าคัดค้าน  ค าขอเข้าแทนที่
โจทก์วันนัดไต่สวนค าขอเข้าแทนที่โจทก์ และส่งค าบอกกล่าวให้สมาชิกกลุ่มเท่าที่ทราบ กับประกาศโดยใช้วิธีการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

(๑) เมื่อโจทก์มิได้มีคุณสมบัติตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒๒/๑๒ (๕) 
(๒) เมื่อโจทก์มรณะหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

(๓) เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์โจทก์ 
(๔) เมื่อโจทก์ท้ิงฟ้อง 

(๕) เมื่อคู่ความทั้งสองฝ่ายหรือโจทก์ขาดนัดพิจารณา 

(๖) เมื่อโจทก์ไม่น าพยานหลักฐานมาสืบตามมาตรา ๒๒๒/๒๒ 

(๗) เมื่อโจทก์ร้องขอต่อศาลว่าไม่ประสงค์ที่จะเป็นโจทก์ด าเนินคดีแทนกลุ่มอีกต่อไป 

ในกรณีตาม (๒) นอกจากสมาชิกกลุ่มแล้ว บุคคลตามมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๕ แล้วแต่
กรณี อาจร้องขอเข้าแทนที่โจทก์ได้ด้วย โดยให้น ามาตรา ๒๒๒/๒๖ และมาตรา ๒๒๒/๒๗ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
มาตรา ๒๒๒/๒๖[๒๐๑]  ในการพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มคนใดเข้าแทนที่โจทก์ต้องเป็นที่

พอใจแก่ศาลว่าสมาชิกกลุ่มคนนั้นมีคุณสมบัติตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒๒/๑๒ (๕) 
ถ้าศาลอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มเข้าแทนที่โจทก์ ให้โจทก์เดิมยังคงมีฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มคน

หนึ่งและทนายความของโจทก์เดิมยังคงเป็นทนายความของกลุ่มต่อไป ในกรณีตามมาตรา ๒๒๒/๒๕ (๕) และ 
(๖) ให้ศาลก าหนดวันสืบพยานใหม่โดยเร็ว ถ้าศาลไม่อนุญาตให้สมาชิกกลุ่มเข้าแทนที่โจทก์หรือไม่มีการร้องขอ
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เข้าแทนที่โจทก์ ให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกการด าเนินคดีแบบกลุ่มและให้ด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดี
สามัญ โดยให้ถือว่ากระบวนพิจารณาที่ได้กระท าไปแล้วมีผลผูกพันการด าเนินคดีสามัญของโจทก์ต่อไปด้วย 

ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๒๒๒/๒๗[๒๐๒]  ห้ามมิให้สมาชิกกลุ่มที่เข้าแทนท่ีโจทก์ตามมาตรา ๒๒๒/๒๕ ใช้สิทธิ

อย่างอ่ืนนอกจากสิทธิที่มีอยู่แก่โจทก์ในชั้นพิจารณาเมื่อตนร้องขอเข้าแทนที่โจทก์ และห้ามมิให้ใช้สิทธิเช่นว่านั้น
ในทางท่ีขัดกับสิทธิของโจทก์เดิม เว้นแต่เป็นที่พอใจแก่ศาลตามค าร้องของสมาชิกกลุ่มที่เข้าแทนที่โจทก์ว่าการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาของโจทก์ท่ีได้ท าไปแล้วซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกกลุ่มนั้นเกิดจากความจง
ใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ ในกรณีเช่นว่านี้ เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจมี
ค าสั่งอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

  
มาตรา ๒๒๒/๒๘[๒๐๓]  เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มแล้วโจทก์จะถอนค าฟ้อง

ไม่ได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต 

ในกรณีที่จ าเลยยื่นค าให้การแล้ว ห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องโดยมิได้ฟังจ าเลยก่อน 

ในกรณีที่ได้มีการส่งค าบอกกล่าวกับประกาศให้สมาชิกกลุ่มตามมาตรา ๒๒๒/๑๕ แล้ว หาก
ศาลจะมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนค าฟ้อง ให้ศาลก าหนดวันตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันเพื่อให้
สมาชิกกลุ่มคัดค้านโดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาล และสั่งให้โจทก์น าเงินค่าใช้จ่ายมาวางศาล รวมทั้งแจ้งเรื่อง
การถอนฟ้องให้สมาชิกกลุ่มทราบตามวิธีการเช่นเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๒๒๒/๑๕ วรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่โจทก์เพิกเฉยไม่น าเงินค่าใช้จ่ายมาวางศาลตามวรรคสามโดยไม่แจ้งให้ศาลทราบ
เหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้น ให้ศาลมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ถอนค าฟ้อง 

  
มาตรา ๒๒๒/๒๙[๒๐๔]  เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มและพ้นระยะเวลาตาม

มาตรา ๒๒๒/๑๕ (๖) แลว้ กอ่นที่ศาลจะอนุญาตให้มีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็น
แห่งคดี ให้ศาลก าหนดวันตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันเพื่อให้สมาชิกกลุ่มคัดค้านหรือแจ้ง
ความประสงค์ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาล และสั่งให้โจทก์น าเงินค่าใช้จ่ายมาวาง
ศาล เพ่ือแจ้งเรื่องการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีให้สมาชิกกลุ่มทราบตาม
วิธีการเช่นเดียวกับที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๒๒/๑๕ วรรคหนึ่ง เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาตให้มีการตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกกลุ่มรายที่แจ้งความประสงค์ออกจากการ
เป็นสมาชิกกลุ่มและมิได้ขอถอนความประสงค์ดังกล่าวก่อนศาลมีค าสั่งอนุญาต ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มนับแต่วันที่
ศาลมีค าสั่งอนุญาต 

ในกรณีที่โจทก์เพิกเฉยไม่น าเงินค่าใช้จ่ายมาวางศาลตามวรรคหนึ่งโดยไม่แจ้งให้ศาลทราบ
เหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้น ให้ศาลมีค าสั่งไม่อนุญาตให้มีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันใน
ประเด็นแห่งคดี 
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มาตรา ๒๒๒/๓๐[๒๐๕]  เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มและพ้นระยะเวลาตาม

มาตรา ๒๒๒/๑๕ (๖) แล้ว ก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้มีการเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ให้น าความในมาตรา ๒๒๒/๒๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
มาตรา ๒๒๒/๓๑[๒๐๖]  ค าบอกกล่าวและประกาศตามมาตรา ๒๒๒/๒๘ มาตรา ๒๒๒/๒๙ และ

มาตรา ๒๒๒/๓๐ อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อศาลและเลขคดี 
(๒) ชื่อและที่อยู่ของคู่ความ 

(๓) ข้อความโดยย่อของค าฟ้องและลักษณะของกลุ่มบุคคลที่ชัดเจน 

(๔) ข้อความโดยย่อของการด าเนินกระบวนพิจารณาที่ได้กระท าไปแล้วและเหตุที่ต้องมีค า
บอกกล่าวและประกาศ 

(๕) สิทธิของสมาชิกกลุ่มและผลของค าสั่งอนุญาตของศาลตามมาตรา ๒๒๒/๒๘ มาตรา 
๒๒๒/๒๙ หรือมาตรา ๒๒๒/๓๐ แล้วแต่กรณี 

(๖) ผลของการออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มตามมาตรา ๒๒๒/๒๙ หรือมาตรา ๒๒๒/๓๐ 
แล้วแต่กรณี 

(๗) ชื่อและต าแหน่งผู้พิพากษาผู้ออกค าบอกกล่าวและประกาศ 

  
มาตรา ๒๒๒/๓๒[๒๐๗]  ในการพิจารณามีค าสั่งตามมาตรา ๒๒๒/๒๘ มาตรา ๒๒๒/๒๙ หรือ

มาตรา ๒๒๒/๓๐ ให้ศาลค านึงถึง 

(๑) ความจ าเป็นในการด าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป 

(๒) ความคุ้มครองหรือประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม 

(๓) ความยุ่งยากหรือความสะดวกในการด าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป 

(๔) ความเป็นธรรมและความมีประสิทธิภาพในการด าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป 

(๕) จ านวนของสมาชิกกลุ่มที่คัดค้าน 

(๖) ความสามารถของจ าเลยในการชดใช้ค่าเสียหายในกรณีมีการตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดี 

(๗) การตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีของคู่ความมีความเป็น
ธรรมและเป็นประโยชน์กับสมาชิกกลุ่ม 

  
มาตรา ๒๒๒/๓๓[๒๐๘]  ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งถึงท่ีสุดอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มให้อายุ

ความในการฟ้องคดีของสมาชิกกลุ่มสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่โจทก์ยื่นค าร้องขออนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
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ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม หากปรากฏว่าอายุความการ
ฟ้องคดีของสมาชิกกลุ่มครบก าหนดไปแล้วในระหว่างการพิจารณาค าร้องขออนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
หรือจะครบก าหนดภายในก าหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งถึงที่สุด ให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิฟ้องคดี
เพ่ือตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพ่ือให้ช าระหนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งถึงที่สุด 

  
มาตรา ๒๒๒/๓๔[๒๐๙]  ในกรณีท่ีอายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา ๒๒๒/๓๓ หากมี

กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าอายุความไม่เคยสะดุดหยุดลง 

(๑) ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง 

(๒) ศาลมีค าสั่งยกเลิกการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

(๓) ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีเพราะเหตุถอนฟ้อง 

(๔) ศาลยกค าฟ้องเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอ านาจศาลหรือโดยไม่ตัดสิทธิสมาชิกกลุ่มที่จะฟ้อง
คดีใหม่ 

(๕) สมาชิกกลุ่มออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มตามมาตรา ๒๒๒/๑๖ มาตรา ๒๒๒/๒๙ หรือ
มาตรา ๒๒๒/๓๐ 

ในกรณีตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) หากปรากฏว่าอายุความการฟ้องคดีของสมาชิกกลุ่มครบ
ก าหนดไปแล้วในระหว่างการพิจารณา หรือจะครบก าหนดภายในก าหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ค าพิพากษา
หรือค าสั่งนั้นถึงที่สุด ให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิฟ้องคดีเพ่ือตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพ่ือให้ช าระหนี้ภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดหรือนับแต่วันที่สมาชิกกลุ่มไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม แล้วแต่กรณี 

ความในวรรคสองให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกกลุ่มผู้ใดถูกปฏิเสธค าขอรับช าระหนี้โดยอ้าง
เหตุว่าไม่เป็นสมาชิกกลุ่มตามค าพิพากษา เนื่องจากศาลได้มีค าพิพากษาโดยก าหนดลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
แตกต่างจากลักษณะเฉพาะของกลุ่มตามท่ีศาลได้มีค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่มตามมาตรา ๒๒๒/๑๒ 
วรรคสอง โดยให้มีสิทธิฟ้องคดีนับแต่วันที่ค าสั่งปฏิเสธค าขอรับช าระหนี้ถึงที่สุด 

  
ส่วนที่ ๔ 

ค าพิพากษาและการบังคับคดี 
                   

  
มาตรา ๒๒๒/๓๕[๒๑๐]  ค าพิพากษาของศาลมีผลเป็นการผูกพันคู่ความและสมาชิกกลุ่มและ

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ให้โจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์มีอ านาจด าเนินการบังคับคดี
แทนโจทก์และสมาชิกกลุ่ม 

สมาชิกกลุ่มมีสิทธิที่จะยื่นค าขอรับช าระหนี้ แต่ไม่มีสิทธิที่จะด าเนินการบังคับคดีตามส่วนนี้
ด้วยตนเอง 
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หากความปรากฏต่อศาลว่าทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถด าเนินการบังคับคดีเพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรม ศาลอาจมีค าสั่งให้โจทก์และสมาชิกกลุ่มจัดหา
ทนายความคนใหม่มาด าเนินการบังคับคดีต่อไปได้ 

  
มาตรา ๒๒๒/๓๖[๒๑๑]  ค าพิพากษาของศาลต้องกล่าวหรือแสดงรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) รายการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๔๑ 

(๒) ลักษณะโดยชัดเจนของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มย่อยที่จะต้องถูกผูกพันตามค าพิพากษา 

(๓) ในกรณีท่ีศาลพิพากษาให้จ าเลยช าระหนี้เป็นเงิน ต้องระบุจ านวนเงินที่จ าเลยจะต้อง
ช าระให้แก่โจทก์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณในการช าระเงินให้สมาชิกกลุ่ม 

(๔) จ านวนเงินรางวัลของทนายความฝ่ายโจทก์ตามมาตรา ๒๒๒/๓๗ 

  
มาตรา ๒๒๒/๓๗[๒๑๒]  ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ

หรือส่งมอบทรัพย์สิน ให้ศาลก าหนดจ านวนเงินรางวัลที่จ าเลยจะต้องช าระให้แก่ทนายความฝ่ายโจทก์ตามที่
เห็นสมควร โดยค านึงถึงความยากง่ายของคดีประกอบกับระยะเวลาและการท างานของทนายความฝ่ายโจทก์ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งมิใช่ค่าฤชาธรรมเนียมที่ทนายความฝ่ายโจทก์ได้เสียไป 
และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงให้ทนายความฝ่ายโจทก์ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อ
ศาลโดยให้ส่งส าเนาแก่จ าเลยด้วย 

ถ้าค าพิพากษาก าหนดให้จ าเลยใช้เงิน นอกจากศาลต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้ศาลค านึงถึงจ านวนเงินที่โจทก์และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิได้รับประกอบด้วย โดยก าหนดเป็นจ านวนร้อยละ
ของจ านวนเงินดังกล่าว แต่จ านวนเงินรางวัลของทนายความฝ่ายโจทก์ดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของ
จ านวนเงินนั้น 

ถ้าค าพิพากษาก าหนดให้จ าเลยกระท าการหรืองดเว้นกระท าการหรือส่งมอบทรัพย์สินและให้
ใช้เงินรวมอยู่ด้วย ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการก าหนดจ านวนเงินรางวัลของทนายความฝ่ายโจทก์ตามมาตรานี้ หากมีการเปลี่ยน
ทนายความฝ่ายโจทก์ ให้ศาลก าหนดจ านวนเงินรางวัลของทนายความฝ่ายโจทก์ตามสัดส่วนของการท างาน
และค่าใช้จ่ายที่ทนายความแต่ละคนเสียไป 

ให้ถือว่าทนายความฝ่ายโจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและจ าเลยเป็นลูกหนี้ตามค า
พิพากษาในส่วนของเงินรางวัลของทนายความฝ่ายโจทก์ด้วย และเงินรางวัลดังกล่าวมิใช่ค่าฤชาธรรมเนียม 

  
มาตรา ๒๒๒/๓๘[๒๑๓]  ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ให้ศาลมีอ านาจก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามค าพิพากษา โดยจะก าหนดไว้ในค าพิพากษาหรือโดยค าสั่งใน
ภายหลังก็ได้ และในระหว่างการบังคับคดีให้ศาลมีอ านาจออกค าบังคับเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นไปตามค าพิพากษา
ได้ตามที่เห็นสมควร 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn211
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn212
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn213


ให้ศาลชั้นต้นมีอ านาจพิจารณาสั่งค าร้องขอทุเลาการบังคับตามค าพิพากษาค าสั่งของศาล
ชั้นต้นให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๒๒๒/๓๙[๒๑๔]  ให้ศาลแจ้งค าพิพากษาให้สมาชิกกลุ่มทราบตามวิธีการเช่นเดียวกับท่ี

ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๒๒/๑๕ วรรคหนึ่ง และให้แจ้งอธิบดีกรมบังคับคดีทราบด้วย 

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยช าระหนี้เป็นเงินหรือช าระหนี้เป็นเงินรวมอยู่ด้วย ให้ศาล
ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือด าเนินการต่อไป รวมทั้งก าหนดวันตามที่เห็นสมควรในค าบอกกล่าวและประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี  แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีศาลมีค า
พิพากษาให้จ าเลยช าระหนี้อย่างอ่ืนและจ าเป็นจะต้องมีการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือประโยชน์แก่การ
บังคับตามค าพิพากษา โจทก์อาจยื่นค าขอต่อศาลเพื่อตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการได้ 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง สมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ไม่มีสิทธิขอ
เฉลี่ยทรัพย์สินหรือเงินในการบังคับคดีตามส่วนนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย สมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้ยื่นค าขอรับ
ช าระหนี้ภายในก าหนดระยะเวลา อาจยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ภายในสามสิบวันนับแต่
วันพ้นก าหนดระยะเวลา 

  
มาตรา ๒๒๒/๔๐[๒๑๕]  คู่ความในคดีและสมาชิกกลุ่มรายอ่ืนอาจขอตรวจและโต้แย้งค า

ขอรับช าระหนี้ของสมาชิกกลุ่มผู้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ได้ แต่ต้องกระท าภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่พ้น
ก าหนดเวลายื่นค าขอรับช าระหนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย อาจขอขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ไม่เกิน
สามสิบวัน 

  
มาตรา ๒๒๒/๔๑[๒๑๖] ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจเรียกคู่ความในคดี สมาชิกกลุ่ม ผู้มี

ส่วนได้เสียในการบังคับคดี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาสอบสวนในเรื่องค าขอรับช าระหนี้ของสมาชิกกลุ่มเพ่ือ
พิจารณามีค าสั่งต่อไปได้ 

  
มาตรา ๒๒๒/๔๒[๒๑๗]  ค าขอรับช าระหนี้ของสมาชิกกลุ่มรายใด ถ้าคู่ความในคดีและสมาชิก

กลุ่มรายอ่ืนไม่โต้แย้ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจสั่งอนุญาตให้รับช าระหนี้ได้ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรสั่งเป็น
อย่างอ่ืนโดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้ศาลทราบถึงการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

ค าขอรับช าระหนี้ของสมาชิกกลุ่มรายใด ถ้ามีผู้โต้แย้ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ยกค าขอรับช าระหนี้ 
(๒) อนุญาตให้ได้รับช าระหนี้เต็มจ านวน 

(๓) อนุญาตให้ได้รับช าระหนี้บางส่วน 
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สมาชิกกลุ่มที่ยื่นค าขอรับช าระหนี้และไม่มีผู้โต้แย้งตามวรรคหนึ่ง สมาชิกกลุ่มที่ยื่นค าขอรับ
ช าระหนี้และมีผู้โต้แย้งตามวรรคสอง หรือผู้โต้แย้ง อาจยื่นค าร้องคัดค้านค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อ
ศาลได้ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี 

ค าสั่งของศาลตามวรรคสามให้อุทธรณ์และฎีกาได้ภายใต้บทบัญญัติในภาค ๓ อุทธรณ์และ
ฎีกา 

  
มาตรา ๒๒๒/๔๓[๒๑๘]  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินอย่างใดของลูกหนี้

ตามค าพิพากษาในคดีอ่ืนไว้แทนเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว ให้ทนายความฝ่ายโจทก์ในคดีแบบกลุ่มมีอ านาจ
ยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้เฉลี่ย
ทรัพย์แก่ทนายความฝ่ายโจทก์ โจทก์ และสมาชิกกลุ่มตามมาตรา ๓๒๖ ตามจ านวนที่มีสิทธิได้รับ[๒๑๙]

 

ในกรณีที่จ านวนเงินที่สมาชิกกลุ่มได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ตามมาตรา ๒๒๒/๔๒ ยังไม่เป็น
ที่ยุติ ให้ศาลที่ได้รับค าร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ตามวรรคหนึ่งรอการมีค าสั่งให้เฉลี่ยทรัพย์ไว้ก่อน และเม่ือได้ข้อยุติใน
จ านวนเงินดังกล่าวแล้ว ให้ทนายความฝ่ายโจทก์แจ้งให้ศาลนั้นทราบ 

เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้เฉลี่ยทรัพย์แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีนั้นส่งเงินให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีในคดีแบบกลุ่มเพ่ือจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๒๒/๔๔ 

  
มาตรา ๒๒๒/๔๔[๒๒๐]  เมื่อจ าเลยน าเงินหรือทรัพย์สินมาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือ

เมื่อได้ขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินของจ าเลย หรือเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รวบรวม
ทรัพย์สินอื่นใดของจ าเลยเสร็จ และได้หักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิตามล าดับ ดังนี้ 

(๑)[๒๒๑] ผู้มีสิทธิได้รับช าระหนี้ก่อนตามมาตรา ๓๒๒ และมาตรา ๓๒๔ 

(๒) เงินรางวัลของทนายความฝ่ายโจทก์ตามมาตรา ๒๒๒/๓๗ 

(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมใช้แทนโจทก์ 
(๔)[๒๒๒] โจทก์ สมาชิกกลุ่ม และเจ้าหนี้อื่นที่มีสิทธิได้รับเฉลี่ยทรัพย์ตามมาตรา ๓๒๖ 

  
ส่วนที่ ๕ 

อุทธรณ์และฎีกา 

                   
  

มาตรา ๒๒๒/๔๕[๒๒๓]  ให้คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล โดย
ไม่น าข้อจ ากัดสิทธิเรื่องทุนทรัพย์ของการอุทธรณ์และฎีกาในข้อเท็จจริงมาใช้บังคับ 
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มาตรา ๒๒๒/๔๖[๒๒๔]  สมาชิกกลุ่มไม่มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาล ยกเว้นในกรณีตามมาตรา ๒๒๒/๔๒ 

  
มาตรา ๒๒๒/๔๗[๒๒๕]  ในกรณีที่จ าเลยยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกาให้

จ าเลยน าค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและน าเงินมาช าระตามค าพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล
เฉพาะในส่วนที่จ าเลยต้องรับผิดช าระหนี้ให้แก่โจทก์ แต่ไม่ต้องน าเงินมาช าระหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล
ส าหรับเงินรางวัลของทนายความฝ่ายโจทก์ 

  
มาตรา ๒๒๒/๔๘[๒๒๖]  คดีที่ศาลชั้นต้นมีค าสั่งรับอุทธรณ์หรือฎีกาส่งมาให้ศาลอุทธรณ์หรือ

ศาลฎีกา หากศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีพิจารณาเห็นว่าอุทธรณ์หรือฎีกานั้นต้องห้ามอุทธรณ์หรือ
ห้ามฎีกา ให้ยกอุทธรณ์หรือฎีกา โดยไม่จ าต้องวินิจฉัยประเด็นที่อุทธรณ์หรือฎีกา แต่ถ้าศาลอุทธรณ์หรือศาล
ฎีกา แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจ าเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดจะรับ
พิจารณาพิพากษาคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือห้ามฎีกาดังกล่าวนั้นก็ได้ 
  

ส่วนที่ ๖ 

ค่าธรรมเนียม 

                   
  

มาตรา ๒๒๒/๔๙[๒๒๗]  ให้คิดค่าธรรมเนียมตามอัตราดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่ายื่นค าขอรับช าระหนี้สองร้อยบาท แต่การขอรับช าระหนี้ที่ไม่เกินสองหมื่นบาทไม่ต้อง

เสียค่าธรรมเนียม 

(๒) ค่าคัดค้านค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลในเรื่องการขอรับช าระหนี้เรื่องละสองร้อย
บาท 

(๓) ค่าข้ึนศาลในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์เรื่องการขอรับช าระหนี้ หรือการอุทธรณ์เรื่องเงินรางวัล
ของทนายความ เรื่องละสองร้อยบาท 

(๔) ค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้คิดอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมตามตาราง
ท้ายประมวลกฎหมายนี้ 

  
ภาค ๓ 

อุทธรณ์และฎีกา 

                   
  

ลักษณะ ๑ 
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อุทธรณ์ 
                   

  
มาตรา ๒๒๓  ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘, ๑๖๘, ๑๘๘ และ ๒๒๒ และในลักษณะ

นี้ ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้นนั้น ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ เว้นแต่ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น
ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนจะได้บัญญัติว่าให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๒๒๓ ทวิ[๒๒๘]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๒๔[๒๒๙]  ในคดีท่ีราคาทรัพย์สินหรือจ านวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่

เกินห้าหมื่นบาทหรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง เว้นแต่
ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลชั้นต้นได้ท าความเห็นแย้งไว้หรือได้รับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้ หรือ
ถ้าไม่มีความเห็นแย้งหรือค ารับรองเช่นว่านี้ต้องได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษาชั้นต้น
หรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้มีอ านาจ แล้วแต่กรณี 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิได้ให้บังคับในคดีเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคลหรือสิทธิใน
ครอบครัวและคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจค านวณเป็นราคาเงินได้ เว้นแต่ในคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด 
ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นค าฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาทหรือไม่เกิน
จ านวนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

การขอให้ผู้พิพากษาท่ีนั่งพิจารณาในคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้ ให้ผู้
อุทธรณ์ยื่นค าร้องถึงผู้พิพากษานั้นพร้อมกับค าฟ้องอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้น เมื่อศาลได้รับค าร้องเช่นว่านั้น ให้
ศาลส่งค าร้องพร้อมด้วยส านวนความไปยังผู้พิพากษาดังกล่าวเพ่ือพิจารณารับรอง 

  
มาตรา ๒๒๕[๒๓๐]  ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นอุทธรณ์นั้นคู่ความ

จะต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้งในอุทธรณ์และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ทั้งจะต้อง
เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยด้วย 

ถ้าคู่ความฝ่ายใดมิได้ยกปัญหาข้อใดอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นกล่าว
ในศาลชั้นต้นหรือคู่ความฝ่ายใดไม่สามารถยกปัญหาข้อกฎหมายใด ๆ ขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้น เพราะพฤติการณ์
ไม่เปิดช่องให้กระท าได้ หรือเพราะเหตุเป็นเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์ 
คู่ความท่ีเกี่ยวข้องย่อมมีสิทธิที่จะยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาเช่นว่านั้นได้ 

  
มาตรา ๒๒๖  ก่อนศาลชั้นต้นได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดตัดสินคดี ถ้าศาลนั้นได้มีค าสั่ง

อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๒๗ และ ๒๒๘ 

(๑) ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าสั่งนั้นในระหว่างพิจารณา 
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(๒) ถ้าคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งค าสั่งใด ให้ศาลจดข้อโต้แย้งนั้นลงไว้ในรายงานคู่ความที่โต้แย้ง
ชอบที่จะอุทธรณ์ค าสั่งนั้นได้ภายในก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลได้มีค าพิพากษา หรือค าสั่งชี้ขาดตัดสินคดี
นั้นเป็นต้นไป 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ไม่ว่าศาลจะได้มีค าสั่งให้รับค าฟ้องไว้แล้วหรือไม่ ให้ถือว่าค าสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งของศาลนับตั้งแต่มีการยื่นค าฟ้องต่อศาลนอกจากท่ีระบุไว้ในมาตรา ๒๒๗ และ ๒๒๘ เป็น
ค าสั่งระหว่างพิจารณา[๒๓๑]

 

  
มาตรา ๒๒๗  ค าสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับหรือให้คืนค าคู่ความตามมาตรา ๑๘หรือค าสั่ง

วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นตามมาตรา ๒๔ ซึ่งท าให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องนั้น มิให้ถือว่าเป็นค าสั่งในระหว่างพิจารณา 
และให้อยู่ภายในข้อบังคับของการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดตัดสินคดี 

  
มาตรา ๒๒๘[๒๓๒]  ก่อนศาลชี้ขาดตัดสินคดี ถ้าศาลมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ 

(๑) ให้กักขัง หรือปรับไหม หรือจ าขัง ผู้ใด ตามประมวลกฎหมายนี้ 
(๒) มีค าสั่งอันเกี่ยวด้วยค าขอเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างการพิจารณา หรือ

มีค าสั่งอันเกี่ยวด้วยค าขอเพ่ือจะบังคับคดีตามค าพิพากษาต่อไป หรือ 

(๓) ไม่รับหรือคืนค าคู่ความตามมาตรา ๑๘ หรือวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นตามมาตรา ๒๔ ซึ่งมิได้
ท าให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่อง หากเสร็จไปเฉพาะแต่ประเด็นบางข้อ 

ค าสั่งเช่นว่านี้ คู่ความย่อมอุทธรณ์ได้ภายในก าหนดหนึ่งเดือน นับแต่วันมีค าสั่งเป็นต้นไป 

แม้ถึงว่าจะมีอุทธรณ์ในระหว่างพิจารณา ให้ศาลด าเนินคดีต่อไป และมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ชี้ขาดตัดสินคดีนั้น แต่ถ้าในระหว่างพิจารณา คู่ความอุทธรณ์ค าสั่งชนิดที่ระบุไว้ในอนุมาตรา (๓) ถ้าศาลอุทธรณ์
เห็นว่า การกลับหรือแก้ไขค าสั่งที่คู่ความอุทธรณ์นั้น จะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดี หรือวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อ
ใดที่ศาลล่างมิได้วินิจฉัยไว้ ให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจท าค าสั่งให้ศาลล่างงดการพิจารณาไว้ในระหว่างอุทธรณ์ 
หรืองดการวินิจฉัยคดีไว้จนกว่าศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์นั้น 

ถ้าคู่ความมิได้อุทธรณ์ค าสั่งในระหว่างพิจารณาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ก็ให้อุทธรณ์ได้ใน
เมื่อศาลพิพากษาคดีแล้วตามความในมาตรา ๒๒๓ 

  
มาตรา ๒๒๙  การอุทธรณ์นั้นให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นซึ่งมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง

ภายในก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น และผู้อุทธรณ์ต้องน าเงินค่าธรรมเนียมซึ่ง
จะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามค าพิพากษาหรือค าสั่งมาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์นั้นด้วย ให้ผู้อุทธรณ์ยื่น
ส าเนาอุทธรณ์ต่อศาล เพ่ือส่งให้แก่จ าเลยอุทธรณ์ (คือฝ่ายโจทก์หรือจ าเลยความเดิมซึ่งเป็นฝ่ายที่มิได้อุทธรณ์
ความนั้น) ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓๕ และ ๒๓๖ 
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มาตรา ๒๓๐[๒๓๓]  คดีตามมาตรา ๒๒๔ ถ้าคู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ให้ศาลชั้นต้นตรวจ
เสียก่อนว่าฟ้องอุทธรณ์นั้นจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ 

ถ้าผู้พิพากษาท่ีได้พิจารณาคดีนั้นมีความเห็นแย้ง หรือได้รับรองไว้แล้ว หรือรับรองในเวลาที่
ตรวจอุทธรณ์นั้นว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงนั้นได้ ก็ให้ศาลมีค าสั่งรับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว 

ถ้าไม่มีความเห็นแย้งหรือค ารับรองเช่นว่านั้น ให้ศาลมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
ที่กล่าวแล้ว ในกรณีเช่นนี้ ถ้าอธิบดีผู้พิพากษาหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคมิได้เป็นคณะในค าสั่งนั้น ผู้อุทธรณ์
ชอบที่จะยื่นค าร้องต่อศาลถึงอธิบดีผู้พิพากษาหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคภายในเจ็ดวัน เมื่อศาลได้รับค าร้องเช่น
ว่านั้น ให้ศาลส่งค าร้องนั้นพร้อมด้วยส านวนความไปยังอธิบดีผู้พิพากษาหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคเพ่ือมีค าสั่ง
ยืนตามหรือกลับค าสั่งของศาลนั้น ค าสั่งของอธิบดีผู้พิพากษา หรืออธิบดีผู้พิพากษาภาค เช่นว่านี้ ให้เป็นที่สุด 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ ไม่ห้ามศาลในอันที่จะมีค าสั่งตามมาตรา ๒๓๒ ปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์
ในเหตุอื่น หรือในอันที่ศาลจะมีค าสั่งให้ส่งอุทธรณ์นั้นไปเท่าที่เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย 

  
มาตรา ๒๓๑  การยื่นอุทธรณ์ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของ

ศาลชั้นต้น แต่คู่ความที่ยื่นอุทธรณ์อาจยื่นค าขอต่อศาลอุทธรณ์ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนพิพากษา โดยท าเป็นค า
ร้องชี้แจงเหตุผลอันสมควรแห่งการขอ ให้ศาลอุทธรณ์ทุเลาการบังคับไว้ 

ค าขอเช่นว่านั้น ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลชั้นต้นได้จนถึงเวลาที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้อุทธรณ์ 
ถ้าภายหลังศาลได้มีค าสั่งเช่นว่านี้แล้ว ให้ยื่นตรงต่อศาลอุทธรณ์ ถ้าได้ยื่นค าขอต่อศาลชั้นต้นก็ให้ศาลรีบส่งค า
ขอนั้นไปยังศาลอุทธรณ์ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอย่างยิ่ง เมื่อศาลชั้นต้นได้รับค าขอไว้ ก็ให้มีอ านาจท าค าสั่งให้
ทุเลาการบังคับไว้รอค าวินิจฉัยชี้ขาดของศาลอุทธรณ์ในค าขอเช่นว่านั้น 

ถ้าผู้อุทธรณ์วางเงินต่อศาลชั้นต้นเป็นจ านวนพอช าระหนี้ตามค าพิพากษารวมทั้งค่าฤชา
ธรรมเนียมในการฟ้องร้องและการบังคับคดี หรือได้หาประกันมาให้ส าหรับเงินจ านวนเช่นว่านี้จนเป็นที่พอใจ
ของศาลให้ศาลที่กล่าวมาแล้วงดการบังคับคดีไว้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๒ (๑)[๒๓๔]

 

เมื่อได้รับค าขอเช่นว่านี้ ศาลอุทธรณ์จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินก็ได้ 
โดยมิต้องฟังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าค าสั่งนี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะได้ฟังคู่ความ
อีกฝ่ายหนึ่งในภายหลัง ถ้าศาลมีค าสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ตามท่ีขอ ค าสั่งนี้อาจอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ๆ 
หรือไม่ก็ได้ ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้อุทธรณ์ท าทัณฑ์บนว่าจะไม่ยักย้ายจ าหน่ายทรัพย์สินของตนในระหว่างอุทธรณ์ 
หรือให้หาประกันมาให้ศาลให้พอกับเงินท่ีต้องใช้ตามค าพิพากษาหรือจะให้วางเงินจ านวนนั้นต่อศาลก็ได้ ถ้าผู้
อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ศาลจะสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้อุทธรณ์นั้นก็ได้ และถ้าทรัพย์สินเช่นว่า
นั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ ศาลอาจมีค าสั่งให้เอาออกขายทอดตลาดก็ได้ ถ้าปรากฏว่าการขาย
นั้นเป็นการจ าเป็นและสมควร เพราะทรัพย์สินนั้นมีสภาพเป็นของเสียได้ง่ายหรือว่าการเก็บรักษาไว้ในระหว่าง
อุทธรณ์น่าจะน าไปสู่ความยุ่งยากหรือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก 
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มาตรา ๒๓๒  เมื่อได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์และมีค าสั่งให้ส่งหรือปฏิเสธ
ไม่ส่งอุทธรณ์นั้นไปยังศาลอุทธรณ์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าศาลปฏิเสธไม่ส่ง ให้ศาลแสดงเหตุ
ที่ไม่ส่งนั้นไว้ในค าสั่งทุกเรื่องไป ถ้าคู่ความทั้งสองฝ่ายได้ยื่นอุทธรณ์ ศาลจะวินิจฉัยอุทธรณ์ทั้งสองฉบับนั้นใน
ค าสั่งฉบับเดียวกันก็ได้ 

  
มาตรา ๒๓๓  ถ้าศาลยอมรับอุทธรณ์และมีความเห็นว่าการอุทธรณ์นั้นคู่ความที่ศาลพิพากษา

ให้ชนะจะต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน ให้ศาลมีอ านาจก าหนดไว้ในค าสั่งให้ผู้อุทธรณ์น าเงินมาวางศาลอีก
ให้พอกับจ านวนค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งจะต้องเสียดังกล่าวแล้ว ตามอัตราที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น ก่อนสิ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์หรือภายในระยะเวลาตามที่ศาลจะเห็นสมควรอนุญาต หรือตามแต่ผู้อุทธรณ์จะมีค าขอ
ขึ้นมาไม่เกินสิบวันนับแต่สิ้นระยะเวลาอุทธรณ์นั้น ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่น าเงินจ านวนที่กล่าวข้างต้นมาวางศาล
ภายในก าหนดเวลาที่อนุญาตไว้ก็ให้ศาลยกอุทธรณ์นั้นเสีย 

  
มาตรา ๒๓๔[๒๓๕]  ถ้าศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์ค าสั่งศาลนั้นไปยังศาล

อุทธรณ์โดยยื่นค าขอเป็นค าร้องต่อศาลชั้นต้น และน าค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและน าเงินมาช าระ
ตามค าพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลได้มีค าสั่ง 

  
มาตรา ๒๓๕  เมื่อศาลชั้นต้นได้รับอุทธรณ์แล้วให้ส่งส าเนาอุทธรณ์นั้นให้แก่จ าเลยอุทธรณ์

ภายในก าหนดเจ็ดวัน นับแต่วันที่จ าเลยอุทธรณ์ยื่นค าแก้อุทธรณ์ หรือถ้าจ าเลยอุทธรณ์ไม่ยื่นค าแก้อุทธรณ์ 
ภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๓๗ ส าหรับการยื่นค าแก้อุทธรณ์ได้สิ้นสุดลง ให้
ศาลส่งอุทธรณ์และค าแก้อุทธรณ์ถ้าหากมี พร้อมทั้งส านวนและหลักฐานต่าง ๆ ไปยังศาลอุทธรณ์ เมื่อศาล
อุทธรณ์ได้รับฟ้องอุทธรณ์และส านวนความไว้แล้ว ให้น าคดีลงสารบบความของศาลอุทธรณ์โดยพลัน 

  
มาตรา ๒๓๖  เมื่อคู่ความยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งศาลที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ ให้ศาลส่งค า

ร้องเช่นว่านั้นไปยังศาลอุทธรณ์โดยไม่ชักช้าพร้อมด้วยค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีของศาลชั้นต้นและฟ้อง
อุทธรณ์ ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นเป็นการจ าเป็นที่จะต้องตรวจส านวน ให้มีค าสั่งให้ศาลชั้นต้นส่งส านวนไปยังศาล
อุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาค าร้อง แล้วมีค าสั่งยืนตามค าปฏิเสธของศาลชั้นต้นหรือมีค าสั่งให้
รับอุทธรณ์ ค าสั่งนี้ให้เป็นที่สุด แล้วส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่าน 

เมื่อได้อ่านค าสั่งศาลอุทธรณ์ให้รับอุทธรณ์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นส่งส าเนาอุทธรณ์แก่จ าเลย
อุทธรณ์ และภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่จ าเลยอุทธรณ์ยื่นค าแก้อุทธรณ์ หรือนับแต่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในมาตรา ๒๓๗ ส าหรับการยื่นค าแก้อุทธรณ์ได้สิ้นสุดลง ให้ศาลส่งค าแก้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์หรือแจ้งให้
ทราบว่าไม่มีค าแก้อุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์ได้รับค าแก้อุทธรณ์หรือแจ้งความเช่นว่าแล้ว ให้น าคดีลงสารบบ
ความของศาลอุทธรณ์โดยพลัน 
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มาตรา ๒๓๗  จ าเลยอุทธรณ์อาจยื่นค าแก้อุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นได้ภายในก าหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันส่งส าเนาอุทธรณ์ 

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามมิให้ศาลแสดงว่า จ าเลยอุทธรณ์ขาดนัดเพราะไม่ยื่นค าแก้อุทธรณ์ 
  
มาตรา ๒๓๘[๒๓๖]  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔๓ (๓) ในคดีที่อุทธรณ์ได้แต่เฉพาะในปัญหาข้อ

กฎหมายนั้น การวินิจฉัยปัญหาเช่นว่านี้ ศาลอุทธรณ์จ าต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยจาก
พยานหลักฐานในส านวน 

  
มาตรา ๒๓๙[๒๓๗]  อุทธรณ์ค าสั่งนั้นจะต้องพิจารณาก่อนอุทธรณ์ค าพิพากษาเท่าที่สามารถจะ

ท าได้ แม้ถึงว่าอุทธรณ์ค าพิพากษานั้นจะได้ลงไว้ในสารบบความของศาลอุทธรณ์ก่อนอุทธรณ์ค าสั่งนั้นก็ดี 
  
มาตรา ๒๔๐[๒๓๘]  ศาลอุทธรณ์มีอ านาจที่จะวินิจฉัยคดีโดยเพียงแต่พิจารณาฟ้องอุทธรณ์ ค า

แก้อุทธรณ์ เอกสารและหลักฐานทั้งปวง ในส านวนความซึ่งศาลชั้นต้นส่งขึ้นมา เว้นแต่ 
(๑) ศาลอุทธรณ์ได้นัดฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๑ แต่ถ้า

คู่ความฝ่ายใดหรือท้ังสองฝ่ายไม่มาศาลในวันก าหนดนัด ศาลอุทธรณ์อาจด าเนินคดีไปได้ และค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลอุทธรณ์นั้น ไม่ให้ถือเป็นค าพิพากษาโดยขาดนัด 

(๒) ถ้าศาลอุทธรณ์ยังไม่เป็นที่พอใจในการพิจารณาฟ้องอุทธรณ์ ค าแก้อุทธรณ์ และ
พยานหลักฐาน ที่ปรากฏในส านวน ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๓๘ และเฉพาะในปัญหาที่อุทธรณ์ ให้ศาลมี
อ านาจที่จะก าหนดประเด็นท าการสืบพยานที่สืบมาแล้ว หรือพยานที่เห็นควรสืบต่อไป และพิจารณาคดีโดยทั่ว 
ๆ ไป ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้ส าหรับการพิจารณาในศาลชั้นต้น และให้น าบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้ว่าด้วยการพิจารณาในศาลชั้นต้น มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

(๓) ในคดีท่ีคู่ความอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นยังมิได้
พิจารณาหรือวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในประเด็น ให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจท าค าสั่งให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาปัญหาข้อเท็จจริงเช่นว่านั้น แล้วพิพากษาไปตามรูปความ 

  
มาตรา ๒๔๑[๒๓๙]  ถ้าคู่ความฝ่ายใดประสงค์จะมาแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ให้

ขอมาในตอนท้ายค าฟ้องอุทธรณ์ หรือค าแก้อุทธรณ์ แล้วแต่กรณี และให้ศาลอุทธรณ์ก าหนดนัดฟังค า
แถลงการณ์ด้วยวาจานั้น เว้นแต่ศาลอุทธรณ์จะพิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่คดี จะสั่ง
งดฟังค าแถลงการณ์เสียก็ได้ ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์นัดฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจา คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งชอบที่จะ
ไปแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ได้ด้วย ถึงแม้ว่าตนจะมิได้แสดงความประสงค์ไว้ 

การแถลงการณ์ด้วยวาจา ผู้ขอแถลง เป็นผู้แถลงก่อน แล้วอีกฝ่ายหนึ่งแถลงแก้ แล้วผู้ขอ
แถลง แถลงได้อีกครั้งหนึ่ง ถ้าขอแถลงทั้งสองฝ่าย ให้ผู้อุทธรณ์แถลงก่อน ถ้าท้ังสองฝ่ายอุทธรณ์และต่างขอ
แถลง ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาสั่ง 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn236
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn237
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn238
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn239


  
มาตรา ๒๔๒[๒๔๐]  เมื่อศาลอุทธรณ์ได้ตรวจส านวนความและฟังคู่ความท้ังปวง หรือสืบพยาน

ต่อไปดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๐ เสร็จแล้ว ให้ศาลอุทธรณ์ชี้ขาดตัดสินอุทธรณ์โดยประการใดประการหนึ่งใน
สี่ประการนี้ 

(๑) ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่า อุทธรณ์นั้นต้องห้ามตามกฎหมาย ก็ให้ยกอุทธรณ์นั้นเสียโดยไม่
ต้องวินิจฉัยในประเด็นแห่งอุทธรณ์ 

(๒) ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่า ค าวินิจฉัยของศาลชั้นต้นถูกต้อง ไม่ว่าโดยเหตุเดียวกันหรือเหตุอ่ืน 
ก็ให้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนั้น 

(๓) ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่า ค าชี้ขาดของศาลชั้นต้นไม่ถูกต้อง ให้กลับค าพิพากษาของศาล
ชั้นต้นเสีย และพิพากษาในปัญหาเหล่านั้นใหม่ 

(๔) ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่า ค าวินิจฉัยของศาลชั้นต้นถูกแต่บางส่วน และผิดบางส่วน ก็ให้แก้
ค าพิพากษาศาลชั้นต้นไปตามนั้น โดยพิพากษายืนบางส่วน กลับบางส่วน และมีค าพิพากษาใหม่แทนส่วนที่
กลับนั้น 

  
มาตรา ๒๔๓[๒๔๑]  ให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

(๑) เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยค า
พิพากษาและค าสั่ง และศาลอุทธรณ์เห็นว่ามีเหตุอันสมควร ก็ให้ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งยกค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ศาลชั้นต้นนั้นเสีย แล้วส่งส านวนคืนไปยังศาลชั้นต้นเพ่ือให้พิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ ในกรณีเช่นนี้ ศาล
ชั้นต้นอาจประกอบด้วยผู้พิพากษาอ่ืนนอกจากที่ได้พิพากษาหรือมีค าสั่งมาแล้ว และค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ใหม่นี้อาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีเป็นอย่างอ่ืนนอกจากค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ถูกยกได้ 

(๒) เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการ
พิจารณาหรือมีเหตุที่ศาลได้ปฏิเสธไม่สืบพยานตามที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอ และศาลอุทธรณ์เห็นว่ามีเหตุอันสมควร 
ก็ให้ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งยกค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลชั้นต้นนั้นแล้วก าหนดให้ศาลชั้นต้นซึ่งประกอบด้วยผู้
พิพากษาคณะเดิมหรือผู้พิพากษาอ่ืน หรือศาลชั้นต้นอ่ืนใดตามท่ีศาลอุทธรณ์จะเห็นสมควร พิจารณาคดีนั้น
ใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน และพิพากษาหรือมีค าสั่งใหม่ 

(๓) ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์จ าต้องถือตามข้อเท็จจริงของศาลชั้นต้น ถ้าปรากฏว่า 

(ก) การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นผิดต่อกฎหมาย ศาลอุทธรณ์อาจฟังข้อเท็จจริง
ใหม่แทนข้อเท็จจริงของศาลชั้นต้น แล้วมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดตัดสินคดีไปตามนั้น หรือ 

(ข) ข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นฟังมาไม่พอแก่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย ศาลอุทธรณ์อาจท า
ค าสั่งให้ยกค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลชั้นต้นนั้นเสีย แล้วก าหนดให้ศาลชั้นต้นซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาคณะ
เดิม หรือผู้พิพากษาอ่ืน หรือศาลชั้นต้นอื่นใด ตามท่ีศาลอุทธรณ์เห็นสมควร พิจารณาคดีนั้นใหม่ทั้งหมดหรือ
บางส่วน โดยด าเนินตามค าชี้ขาดของศาลอุทธรณ์แล้วมีค าพิพากษาหรือค าสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามรูป
ความ  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปรากฏจากการอุทธรณ์หรือไม่ 
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ในคดีท้ังปวงที่ศาลชั้นต้นได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งใหม่ตามมาตรานี้ คู่ความชอบที่จะ
อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งใหม่เช่นว่านี้ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ 

  
มาตรา ๒๔๔  ศาลอุทธรณ์จะอ่านค าพิพากษานั้นเอง หรือจะส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านก็ได้ ใน

กรณีเหล่านี้ให้ศาลที่อ่านค าพิพากษามีค าสั่งก าหนดนัดวันอ่านส่งให้แก่คู่ความอุทธรณ์ทุกฝ่าย 

  
มาตรา ๒๔๔/๑[๒๔๒]  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔๗ ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ให้

เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๒๔๕  ค าพิพากษาหรือค าสั่งชั้นอุทธรณ์ให้มีผลเฉพาะระหว่างคู่ความชั้น

อุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าค าพิพากษาหรือค าสั่งที่อุทธรณ์นั้นเกี่ยวด้วยการช าระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ และ

คู่ความแต่บางฝ่ายเป็นผู้อุทธรณ์ซึ่งท าให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นมีผลเป็นที่สุดระหว่างคู่ความอ่ืน ๆ ถ้าศาล
อุทธรณ์เห็นว่าควรกลับค าพิพากษาหรือค าสั่งที่อุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจชี้ขาดว่าค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ศาลอุทธรณ์ ให้มีผลระหว่างคู่ความทุกฝ่ายในคดีในศาลชั้นต้นด้วย 

(๒) ถ้าได้มีการอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาในคดีแทนคู่ความฝ่ายใด ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์
ย่อมมีผลบังคับแก่คู่ความฝ่ายนั้นด้วย 

  
มาตรา ๒๔๖  เว้นแต่ที่ได้บัญญัติไว้ดังกล่าวมาข้างต้น บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่า

ด้วยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นต้นนั้น ให้ใช้บังคับแก่การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดี
ในชั้นอุทธรณ์ได้โดยอนุโลม 

  
ลักษณะ ๒ 

ฎีกา 

                   
  

มาตรา ๒๔๗[๒๔๓]  การฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ ให้กระท าได้เมื่อได้รับ
อนุญาตจากศาลฎีกา 

การขออนุญาตฎีกา ให้ยื่นค าร้องพร้อมกับค าฟ้องฎีกาต่อศาลชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ในคดีนั้นภายในก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ แล้วให้ศาลชั้นต้น
รีบส่งค าร้องพร้อมค าฟ้องฎีกาดังกล่าวไปยังศาลฎีกา และให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยค าร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
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มาตรา ๒๔๘[๒๔๔]  ค าร้องตามมาตรา ๒๔๗ ให้พิจารณาและวินิจฉัยโดยองค์คณะผู้พิพากษาท่ี
ประธานศาลฎีกาแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยรองประธานศาลฎีกาและผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาอีกอย่างน้อยสามคน 

การวินิจฉัยให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้บังคับตามความเห็นของฝ่าย
ที่เห็นควรอนุญาตให้ฎีกา 

  
มาตรา ๒๔๙[๒๔๕]  ให้ศาลฎีกาพิจารณาอนุญาตให้ฎีกาตามมาตรา ๒๔๗ ได้ เมื่อเห็นว่าปัญหา

ตามฎีกานั้นเป็นปัญหาส าคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย 

ปัญหาส าคัญตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ปัญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

(๒) เมื่อค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่ส าคัญขัดกันหรือขัด
กับแนวบรรทัดฐานของค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลฎีกา 

(๓) ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่ส าคัญซึ่งยังไม่มีแนวค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาลฎีกามาก่อน 

(๔) เมื่อค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ขัดกับค าพิพากษาหรือค าสั่งอันถึงที่สุดของ
ศาลอ่ืน 

(๕) เพ่ือเป็นการพัฒนาการตีความกฎหมาย 

(๖) ปัญหาส าคัญอ่ืนตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 

ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคสอง (๖) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่
ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา ให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด
ตั้งแต่วันที่ได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 

  
มาตรา ๒๕๐[๒๔๖]  หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าร้อง การพิจารณาวินิจฉัยและระยะเวลา

ในการพิจารณาค าร้องตามมาตรา ๒๔๗ การตรวจรับฎีกา การแก้ฎีกา การพิจารณา และการพิพากษาคดี 
รวมทั้งการสั่งคืนค่าฤชาธรรมเนียม ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 

ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่
ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  
มาตรา ๒๕๑[๒๔๗]  ในคดีท่ีได้รับอนุญาตให้ฎีกาที่มีแต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย หากศาลฎีกา

เห็นว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ไม่ถูกต้องไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ศาลฎีกาจะมีค าวินิจฉัยใน
ปัญหาข้อกฎหมายนั้นและยกค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลชั้นต้น แล้วมีค าสั่งให้ศาลอุทธรณ์
หรือศาลชั้นต้น แล้วแต่กรณี ท าค าพิพากษาหรือค าสั่งใหม่ภายใต้กรอบค าวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ได้ 
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มาตรา ๒๕๒[๒๔๘]  ในกรณีที่ไม่มีข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๒๕๐ ก าหนดไว้

เป็นอย่างอ่ืน ให้น าบทบัญญัติในลักษณะ ๑ ว่าด้วยอุทธรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ภาค ๔ 

วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

                   
  

ลักษณะ ๑ 

วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา 

                   
  

หมวด ๑ 

หลักท่ัวไป 

                   
  

มาตรา ๒๕๓[๒๔๙]  ถ้าโจทก์มิได้มีภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานอยู่ในราชอาณาจักรและไม่มี
ทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีได้อยู่ในราชอาณาจักร หรือถ้าเป็นที่เชื่อได้ว่าเมื่อโจทก์แพ้คดีแล้วจะหลีกเลี่ยงไม่
ช าระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย จ าเลยอาจยื่นค าร้องต่อศาลไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนพิพากษาขอให้ศาลมี
ค าสั่งให้โจทก์วางเงินต่อศาลหรือหาประกันมาให้เพ่ือการช าระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ 

ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า มีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุเป็นที่เชื่อได้ แล้วแต่กรณี ก็ให้ศาลมี
ค าสั่งให้โจทก์วางเงินต่อศาลหรือหาประกันมาให้ตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะก าหนด
เงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ถ้าโจทก์มิได้ปฏิบัติตามค าสั่งศาลตามวรรคสอง ให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ เว้นแต่จ าเลยจะขอให้ด าเนินการพิจารณาต่อไป หรือมีการอุทธรณ์ค าสั่งศาลตามวรรคสอง 

  
มาตรา ๒๕๓ ทวิ[๒๕๐]  ในกรณีที่โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านค าพิพากษาถ้ามีเหตุใด

เหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๕๓ วรรคหนึ่ง จ าเลยอาจยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี ไม่ว่าเวลา
ใด ๆ ก่อนพิพากษา ขอให้ศาลมีค าสั่งให้โจทก์วางเงินต่อศาลหรือหาประกันมาให้เพ่ือการช าระค่าฤชาธรรม
เนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ 

ในระหว่างที่ศาลชั้นต้นยังมิได้ส่งส านวนความไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ค าร้องตาม
วรรคหนึ่งให้ยื่นต่อศาลชั้นต้น และให้ศาลชั้นต้นท าการไต่สวน แล้วส่งค าร้องนั้นพร้อมด้วยส านวนความไปให้
ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสั่ง 
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ให้น าความในมาตรา ๒๕๓ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่การพิจารณาในชั้น
อุทธรณ์และฎีกาโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๕๔[๒๕๑]  ในคดีอ่ืน ๆ นอกจากคดีมโนสาเร่ โจทก์ชอบท่ีจะยื่นต่อศาลพร้อมกับค า

ฟ้องหรือในเวลาใด ๆ ก่อนพิพากษา ซึ่งค าขอฝ่ายเดียว ร้องขอให้ศาลมีค าสั่งภายในบังคับแห่งเงื่อนไขซึ่งจะ
กล่าวต่อไป เพ่ือจัดให้มีวิธีคุ้มครองใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจ าเลยทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ก่อน
พิพากษา รวมทั้งจ านวนเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซ่ึงถึงก าหนดช าระแก่จ าเลย 

(๒) ให้ศาลมีค าสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จ าเลยกระท าซ้ าหรือกระท าต่อไป ซึ่งการละเมิดหรือการ
ผิดสัญญาหรือการกระท าที่ถูกฟ้องร้อง หรือมีค าสั่งอื่นใดในอันที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่โจทก์อาจ
ได้รับต่อไปเนื่องจากการกระท าของจ าเลยหรือมีค าสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จ าเลยโอน ขาย ยักย้ายหรือจ าหน่ายซึ่ง
ทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจ าเลย หรือมีค าสั่งให้หยุดหรือป้องกันการเปลืองไปเปล่าหรือการบุบสลาย
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว  ทั้งนี้ จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุดหรือศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

(๓) ให้ศาลมีค าสั่งให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนผู้มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย ระงับการจดทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจ าเลยหรือที่เกี่ยวกับการกระท าที่ถูกฟ้องร้องไว้ชั่วคราวจนกว่าคดี
จะถึงที่สุดหรือศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ให้จับกุมและกักขังจ าเลยไว้ชั่วคราว 

ในระหว่างระยะเวลานับแต่ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ได้อ่านค าพิพากษา หรือค าสั่งชี้ขาด
คดีหรือชี้ขาดอุทธรณ์ไปจนถึงเวลาที่ศาลชั้นต้นได้ส่งส านวนความที่อุทธรณ์หรือฎีกาไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาล
ฎีกา แล้วแต่กรณี ค าขอตามมาตรานี้ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นมีอ านาจที่จะสั่งอนุญาตหรือยกค าขอ
เช่นว่านี้ 

  
มาตรา ๒๕๕[๒๕๒]  ในการพิจารณาอนุญาตตามค าขอที่ยื่นไว้ตามมาตรา ๒๕๔ ต้องให้เป็นที่

พอใจของศาลว่า ค าฟ้องมีมูลและมีเหตุเพียงพอที่จะน าวิธีคุ้มครองตามที่ขอนั้นมาใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่งตามมาตรา ๒๕๔ (๑) ต้องให้เป็นที่พอใจของศาลว่า 

(ก) จ าเลยตั้งใจจะยักย้ายทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ไปให้พ้นจากอ านาจศาล หรือจะโอน ขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเพ่ือประวิงหรือขัดขวางต่อการบังคับ
ตามค าบังคับใด ๆ ซึ่งอาจจะออกบังคับเอาแก่จ าเลยหรือเพ่ือจะท าให้โจทก์เสียเปรียบ หรือ 

(ข) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดตามที่ศาลจะพิเคราะห์เห็นเป็นการยุติธรรมและสมควร 

(๒) ในกรณีที่ยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่งตามมาตรา ๒๕๔ (๒) ต้องให้เป็นที่พอใจของศาลว่า 
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(ก) จ าเลยตั้งใจจะกระท าซ้ าหรือกระท าต่อไปซึ่งการละเมิด การผิดสัญญา หรือการ
กระท าที่ถูกฟ้องร้อง 

(ข) โจทก์จะได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่อไปเนื่องจากการกระท าของจ าเลย 

(ค) ทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจ าเลยนั้นมีพฤติการณ์ว่าจะมีการกระท าให้เปลือง
ไปเปล่าหรือบุบสลายหรือโอนไปยังผู้อ่ืน หรือ 

(ง) มีเหตุตาม (๑) (ก) หรือ (ข) 
(๓) ในกรณีที่ยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่งตามมาตรา ๒๕๔ (๓) ต้องให้เป็นที่พอใจของศาลว่า 

(ก) เป็นที่เกรงว่าจ าเลยจะด าเนินการให้มีการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน 
หรือเพิกถอนการจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจ าเลยหรือที่เก่ียวกับการกระท าที่ถูก
ฟ้องร้อง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ หรือ 

(ข) มีเหตุตาม (๑) (ข) 
(๔) ในกรณีที่ยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่งตามมาตรา ๒๕๔ (๔) ต้องให้เป็นที่พอใจของศาลว่า 

เพ่ือที่จะประวิงหรือขัดขวางต่อการพิจารณาคดีหรือการบังคับตามค าบังคับใด ๆ ซึ่งอาจจะออกบังคับเอาแก่
จ าเลย หรือเพ่ือจะท าให้โจทก์เสียเปรียบ 

(ก) จ าเลยซ่อนตัวเพ่ือจะไม่รับหมายเรียกหรือค าสั่งของศาล 

(ข) จ าเลยได้ยักย้ายไปให้พ้นอ านาจศาลหรือซุกซ่อนเอกสารใด ๆ ซึ่งพอจะเห็นได้ว่าจะใช้
เป็นพยานหลักฐานยันจ าเลยในคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณา หรือทรัพย์สินที่พิพาท หรือทรัพย์สินของจ าเลย
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเป็นที่เกรงว่าจ าเลยจะจ าหน่ายหรือท าลายเอกสารหรือทรัพย์สินเช่นว่านั้น หรือ 

(ค) ปรากฏตามกิริยาหรือตามวิธีที่จ าเลยประกอบการงานหรือการค้าของตนว่าจ าเลยจะ
หลีกหนีหรือพอเห็นได้ว่าจะหลีกหนีไปให้พ้นอ านาจศาล 

  
มาตรา ๒๕๖[๒๕๓]  ในกรณีที่ยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่งตามมาตรา ๒๕๔ (๒) หรือ (๓) ถ้าศาล

เห็นว่าหากให้โอกาสจ าเลยคัดค้านก่อนจะไม่เสียหายแก่โจทก์ ก็ให้ศาลแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาพร้อมทั้งส่ง
ส าเนาค าขอให้แก่จ าเลยโดยทางเจ้าพนักงานศาล จ าเลยจะเสนอข้อคัดค้านของตนในการที่ศาลนั่งพิจารณาค า
ขอนั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๒๕๗[๒๕๔]  ให้ศาลมีอ านาจที่จะสั่งอนุญาตตามค าขอที่ได้ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ ได้

ภายในขอบเขตหรือโดยมีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอที่ได้ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๒) ให้ศาลแจ้งค าสั่งนั้นให้
จ าเลยทราบ 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จ าเลยโอน ขาย ยักย้าย หรือจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สินที่
พิพาทหรือทรัพย์สินของจ าเลย ศาลจะก าหนดวิธีการโฆษณาตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกันการฉ้อฉลก็ได้ 
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ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จ าเลยโอน ขาย ยักย้าย หรือจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สินที่
พิพาทหรือทรัพย์สินของจ าเลยที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จดทะเบียน หรือมีค าสั่งให้นายทะเบียน พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระงับการจดทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียน หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวหรือที่เก่ียวกับการกระท าท่ีถูกฟ้องร้อง 
ให้ศาลแจ้งค าสั่งนั้นให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายทราบ และ
ให้บุคคลดังกล่าวบันทึกค าสั่งของศาลไว้ในทะเบียน 

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก่อนที่ศาลจะออกหมายยึด หมายอายัด หมายห้ามชั่วคราวหมายจับ หรือ
ค าสั่งใด ๆ ศาลจะสั่งให้ผู้ขอน าเงินหรือหาประกันตามจ านวนที่เห็นสมควรมาวางศาลเพ่ือการช าระค่าสินไหม
ทดแทนซึ่งจ าเลยอาจได้รับตามมาตรา ๒๖๓ ก็ได้ 

  
มาตรา ๒๕๘[๒๕๕]  ค าสั่งศาลซึ่งอนุญาตตามค าขอที่ได้ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๑) นั้น ให้บังคับ

จ าเลยได้ทันทีแล้วแจ้งค าสั่งนั้นให้จ าเลยทราบโดยไม่ชักช้าแต่จะใช้บังคับบุคคลภายนอก ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าได้รับ
โอนสุจริตและเสียค่าตอบแทนก่อนการแจ้งค าสั่งให้จ าเลยทราบมิได้ 

ค าสั่งศาลซึ่งอนุญาตตามค าขอที่ได้ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๒) นั้น ให้บังคับจ าเลยได้ทันที 
ถึงแม้ว่าจ าเลยจะยังมิได้รับแจ้งค าสั่งเช่นว่านั้นก็ตาม เว้นแต่ศาลจะได้พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว
เห็นสมควรให้ค าสั่งมีผลบังคับเมื่อจ าเลยได้รับแจ้งค าสั่งเช่นว่านั้นแล้ว 

ค าสั่งศาลซึ่งอนุญาตตามค าขอที่ได้ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๓) ที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่พิพาทหรือ
ทรัพย์สินของจ าเลย นั้น ให้มีผลใช้บังคับได้ทันที ถึงแม้ว่านายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนผู้มี
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจะยังมิได้รับแจ้งค าสั่งเช่นว่านั้นก็ตาม เว้นแต่ศาลจะได้พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดี
แล้วเห็นสมควรให้ค าสั่งมีผลบังคับเม่ือบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งค าสั่งเช่นว่านั้นแล้ว 

ค าสั่งศาลซึ่งอนุญาตตามค าขอที่ได้ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๓) ที่เกี่ยวกับการกระท าที่ถูก
ฟ้องร้องให้มีผลใช้บังคับแก่นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งค าสั่งเช่นว่านั้นแล้ว 

หมายจับจ าเลยที่ศาลได้ออกตามค าขอที่ได้ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๔) ให้บังคับได้ท่ัว
ราชอาณาจักร การกักขังตามหมายจับเช่นว่านี้ ห้ามมิให้กระท าเกินหกเดือนนับแต่วันจับ 

  
มาตรา ๒๕๘ ทวิ[๒๕๖]  การที่จ าเลยได้ก่อให้เกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินที่

พิพาท หรือทรัพย์สินของจ าเลยภายหลังที่ค าสั่งของศาลที่ห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจ าหน่าย ซึ่งออกตามค า
ขอที่ได้ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๒) มีผลใช้บังคับแล้วนั้น หาอาจใช้ยันแก่โจทก์หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไม่ 
ถึงแม้ว่าราคาแห่งทรัพย์สินนั้นจะเกินกว่าจ านวนหนี้และค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องร้องและการบังคับคดี 
และจ าเลยได้จ าหน่ายทรัพย์สินเพียงส่วนที่เกินจ านวนนั้นก็ตาม 

การที่นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายรับจด
ทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือเพิกถอนการจดทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาทหรือ
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ทรัพย์สินของจ าเลยภายหลังที่ค าสั่งของศาลซึ่งออกตามค าขอที่ได้ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๓) มีผลใช้บังคับแล้ว
นั้นหาอาจใช้ยันแก่โจทก์หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไม่ เว้นแต่ผู้รับโอนจะพิสูจน์ได้ว่าได้รับโอนโดยสุจริต และ
เสียค่าตอบแทนก่อนที่นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจะได้รับ
แจ้งค าสั่ง 

การที่นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายรับจด
ทะเบียน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือเพิกถอนการจดทะเบียนที่เก่ียวกับการกระท าท่ีถูกฟ้องร้อง
ภายหลังที่บุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งค าสั่งของศาลซึ่งออกตามค าขอที่ได้ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๓) แล้วนั้น ยังไม่มี
ผลใช้บังคับตามกฎหมายในระหว่างใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา 

  
มาตรา ๒๕๙[๒๕๗]  ให้น าบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้ว่าด้วยการบังคับคดีตามค า

พิพากษาหรือค าสั่งมาใช้บังคับแก่วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๖๐[๒๕๘]  ในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดตัดสินคดีมิได้กล่าวถึงวิธีการชั่วคราว

ก่อนพิพากษาที่ศาลได้สั่งไว้ในระหว่างการพิจารณา 

(๑) ถ้าคดีนั้นศาลตัดสินให้จ าเลยเป็นฝ่ายชนะคดีเต็มตามข้อหาหรือบางส่วนค าสั่งของศาล
เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวในส่วนที่จ าเลยชนะคดีนั้น ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกเม่ือพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาล
มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง เว้นแต่โจทก์จะได้ยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลชั้นต้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าว แสดงว่า
ตนประสงค์จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น และมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีค าสั่งให้วิธีการ
ชั่วคราวเช่นว่านั้นยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าศาลชั้นต้นมีค าสั่งให้ยกค าขอของโจทก์ ค าสั่งของ
ศาลให้เป็นที่สุด ถ้าศาลชั้นต้นมีค าสั่งให้วิธีการชั่วคราวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป ค าสั่งของศาลชั้นต้นให้มีผลใช้
บังคับต่อไปจนกว่าจะครบก าหนดยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือศาลมีค าสั่งถึงท่ีสุดไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วแต่
กรณี เมื่อมีการอุทธรณ์หรือฎีกาแล้ว ค าสั่งของศาลชั้นต้นให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าศาลอุทธรณ์หรือศาล
ฎีกาจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

(๒) ถ้าคดีนั้นศาลตัดสินให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดี ค าสั่งของศาลเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวยังคงมี
ผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 

  
มาตรา ๒๖๑[๒๕๙]  จ าเลยหรือบุคคลภายนอกซ่ึงได้รับหมายยึด หมายอายัด หรือค าสั่งตาม

มาตรา ๒๕๔ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือจะต้องเสียหายเพราะหมายยึด หมายอายัด หรือค าสั่งดังกล่าว อาจมีค าขอ
ต่อศาลให้ถอนหมาย เพิกถอนค าสั่ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่ง หมายยึด หรือหมายอายัด ซึ่งออกตามค าสั่ง
ดังกล่าวได้ แต่ถ้าบุคคลภายนอกเช่นว่านั้นขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดหรือคัดค้านค าสั่งอายัดให้น ามาตรา ๓๒๓ 
หรือมาตรา ๓๒๕ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม[๒๖๐]
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จ าเลยซึ่งถูกศาลออกค าสั่งจับกุมตามมาตรา ๒๕๔ (๔) อาจมีค าขอต่อศาลให้เพิกถอนค าสั่ง
ถอนหมาย หรือให้ปล่อยตัวไปโดยไม่มีเงื่อนไขหรือให้ปล่อยตัวไปชั่วคราวโดยมีหลักประกันตามจ านวนที่ศาล
เห็นสมควรหรือไม่ก็ได้ 

ถ้าปรากฏว่าวิธีการที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๒๕๔ นั้น ไม่มีเหตุเพียงพอหรือมีเหตุอันสมควร
ประการอ่ืน ศาลจะมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอหรือมีค าสั่งอ่ืนใดตามที่เห็นสมควร เพ่ือประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรมก็ได้  ทั้งนี้ ศาลจะก าหนดให้ผู้ขอวางเงินต่อศาลหรือหาประกันมาให้ตามจ านวนและภายในระยะเวลา
ที่เห็นสมควรหรือจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้แต่ในกรณีที่เป็นการฟ้องเรียกเงิน ห้ามไม่ให้
ศาลเรียกประกันเกินกว่าจ านวนเงินที่ฟ้องรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม 

  
มาตรา ๒๖๒[๒๖๑]  ถ้าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ศาลอาศัยเป็นหลักในการมีค าสั่งอนุญาต

ตามค าขอในวิธีการชั่วคราวอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อจ าเลยหรือ
บุคคลภายนอกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๑ มีค าขอศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาจะมีค าสั่งแก้ไขหรือ
ยกเลิกวิธีการเช่นว่านั้นเสียก็ได้ 

ในระหว่างระยะเวลานับแต่ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี
หรือชี้ขาดอุทธรณ์ไปจนถึงเวลาที่ศาลชั้นต้นได้ส่งส านวนความที่อุทธรณ์หรือฎีกาไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาล
ฎีกา แล้วแต่กรณี ค าขอตามมาตรานี้ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นและให้เป็นอ านาจของศาลชั้นต้นที่จะมีค าสั่งค าขอเช่น
ว่านั้น 

  
มาตรา ๒๖๓[๒๖๒]  ในกรณีที่ศาลได้มีค าสั่งอนุญาตตามค าขอในวิธีการชั่วคราวตามลักษณะนี้ 

จ าเลยซึ่งต้องถูกบังคับโดยวิธีการนั้นอาจยื่นค าขอต่อศาลชั้นต้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าพิพากษาของ
ศาลที่มีค าสั่งตามวิธีการชั่วคราวนั้น ขอให้มีค าสั่งให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) คดีนั้นศาลตัดสินใจให้โจทก์เป็นฝ่ายแพ้ และปรากฏว่าศาลมีค าสั่งโดยมีความเห็นหลงไป
ว่าสิทธิเรียกร้องของผู้ขอมีมูล โดยความผิดหรือเลินเล่อของผู้ขอ 

(๒) ไม่ว่าคดีนั้นศาลจะชี้ขาดตัดสินให้โจทก์ชนะหรือแพ้คดี ถ้าปรากฏว่าศาลมีค าสั่งโดยมี
ความเห็นหลงไปว่าวิธีการเช่นว่านี้มีเหตุผลเพียงพอ โดยความผิดหรือเลินเล่อของผู้ขอ 

เมื่อได้รับค าขอตามวรรคหนึ่ง ศาลมีอ านาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นส านวนต่างหากจากคดี
เดิม และเม่ือศาลท าการไต่สวนแล้วเห็นว่าค าขอนั้นรับฟังได้ก็ให้มีค าสั่งให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
จ าเลยได้ตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าศาลที่มีค าสั่งตามวิธีการชั่วคราวเป็นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา เมื่อ
ศาลชั้นต้นท าการไต่สวนแล้ว ให้ส่งส านวนให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เป็นผู้สั่งค าขอนั้น ถ้าโจทก์
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ศาลมีอ านาจบังคับโจทก์เสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา แต่ในกรณีท่ีศาลมี
ค าสั่งให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม (๑) ให้งดการบังคับคดีไว้จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้
โจทก์แพ้คดี 
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ค าสั่งของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้อุทธรณ์หรือฎีกาได้ตามบทบัญญัติว่า
ด้วยการอุทธรณ์หรือฎีกา 

  
มาตรา ๒๖๔[๒๖๓]  นอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๒๕๔ คู่

ความชอบที่จะยื่นค าขอต่อศาล เพ่ือให้มีค าสั่งก าหนดวิธีการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการ
พิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษา เช่น ให้น าทรัพย์สินหรือเงินที่พิพาทมาวางต่อศาลหรือต่อ
บุคคลภายนอก หรือให้ตั้งผู้จัดการหรือผู้รักษาทรัพย์สินของห้างร้านที่ท าการค้าที่พิพาท หรือให้จัดให้บุคคลผู้
ไร้ความสามารถอยู่ในความปกครองของบุคคลภายนอก 

ค าขอตามวรรคหนึ่งให้บังคับตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ มาตรา 
๒๖๐ และมาตรา ๒๖๒ 

  
มาตรา ๒๖๕[๒๖๔]  ในกรณีท่ีศาลยอมรับเอาบุคคลเป็นประกันตามที่บัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายนี้ และบุคคลนั้นแสดงกิริยาซึ่งพอจะเห็นได้ว่าจะท าให้โจทก์เสียเปรียบ หรือจะหลีกเลี่ยง ขัดขวาง 
หรือกระท าให้เนิ่นช้าซึ่งการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ให้น าบทบัญญัติแห่งหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
หมวด ๒ 

ค าขอในเหตุฉุกเฉิน 

                   
  

มาตรา ๒๖๖[๒๖๕]  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเมื่อโจทก์ยื่นค าขอตามมาตรา ๒๕๔ โจทก์จะยื่นค า
ร้องรวมไปด้วยเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งหรือออกหมายตามที่ขอโดยไม่ชักช้าก็ได้ 

เมื่อได้ยื่นค าร้องเช่นว่ามานี้ วิธีพิจารณาและชี้ขาดค าขอนั้น ให้อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติ
มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๙ 

  
มาตรา ๒๖๗[๒๖๖]  ให้ศาลพิจารณาค าขอเป็นการด่วน ถ้าเป็นที่พอใจจากค าแถลงของโจทก์

หรือพยานหลักฐานที่โจทก์ได้น ามาสืบ หรือที่ศาลได้เรียกมาสืบเองว่าคดีนั้นเป็นคดีมีเหตุฉุกเฉินและค าขอนั้นมี
เหตุผลสมควรอันแท้จริง ให้ศาลมีค าสั่งหรือออกหมายตามที่ขอภายในขอบเขตและเงื่อนไขไปตามที่เห็นจ าเป็น
ทันที ถ้าศาลมีค าสั่งให้ยกค าขอ ค าสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด 

จ าเลยอาจยื่นค าขอโดยพลัน ให้ศาลยกเลิกค าสั่งหรือหมายนั้นเสีย และให้น าบทบัญญัติแห่ง
วรรคก่อนมาใช้บังคับโดยอนุโลม ค าขอเช่นว่านี้อาจท าเป็นค าขอฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาล ถ้าศาลมี
ค าสั่งยกเลิกค าสั่งเดิมตามค าขอค าสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด 

การที่ศาลยกค าขอในเหตุฉุกเฉินหรือยกเลิกค าสั่งที่ได้ออกตามค าขอในเหตุฉุกเฉินนั้น ย่อมไม่
ตัดสิทธิโจทก์ท่ีจะเสนอค าขอตามมาตรา ๒๕๔ นั้นใหม่ 
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มาตรา ๒๖๘[๒๖๗]  ในกรณีที่มีค าขอในเหตุฉุกเฉิน ให้ศาลมีอ านาจที่จะใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่าคดี

นั้นมีเหตุฉุกเฉินหรือไม่ ส่วนวธิีการที่ศาลจะก าหนดนั้น หากจ าเป็นต้องเสื่อมเสียแก่สิทธิของคู่ความในประเด็น
แห่งคดี ก็ให้เสื่อมเสียเท่าท่ีจ าเป็นแก่กรณี 

  
มาตรา ๒๖๙[๒๖๘]  ค าสั่งศาลซึ่งอนุญาตตามค าขอในเหตุฉุกเฉินนั้น ให้มีผลบังคับตามท่ี

บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๘ และมาตรา ๒๕๘ ทวิ อนึ่ง ศาลจะสั่งให้โจทก์รอการบังคับไว้จนกว่าศาลจะได้วินิจฉัย
ชี้ขาดค าขอให้ยกเลิกค าสั่งหรือจนกว่าโจทก์จะได้วางประกันก็ได้ 

  
มาตรา ๒๗๐[๒๖๙]  บทบัญญัติในหมวดนี้ ให้ใช้บังคับแก่ค าขออ่ืน ๆ นอกจากค าขอตามมาตรา 

๒๕๔ ได้ต่อเมื่อประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง 

  
ลักษณะ ๒ 

การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง[๒๗๐]
 

                   
  

หมวด ๑ 

หลักท่ัวไป 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี 
                   

  
มาตรา ๒๗๑[๒๗๑]  ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดีซึ่งมีอ านาจก าหนดวิธีการบังคับคดีตาม

มาตรา ๒๗๖ และมีอ านาจท าค าวินิจฉัยชี้ขาดหรือท าค าสั่งในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการบังคับคดีตามค า
พิพากษาหรือค าสั่ง คือศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นต้น หรือตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ 

ถ้าศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้ส่งคดีไปยังศาลชั้นต้นแห่งอ่ืนที่มิได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งที่
อุทธรณ์หรือฎีกานั้นเพ่ือการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามมาตรา ๒๔๓ (๒) และ (๓) ให้ศาลที่มีค าพิพากษา
หรือค าสั่งใหม่นั้นเป็นศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี จะได้
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่จะต้องบังคับคดีนอกเขตศาล ให้ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดีมีอ านาจตั้งให้ศาล
อ่ืนบังคับคดีแทนได้ หรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าแถลงหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานให้ศาลที่จะ

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn267
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn268
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn269
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn270
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn271


มีการบังคับคดีแทนทราบพร้อมด้วยส าเนาหมายบังคับคดีหรือส าเนาค าสั่งก าหนดวิธีการบังคับคดี ในกรณีเช่น
ว่านี้ ให้ศาลดังกล่าวแจ้งให้ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดีทราบโดยไม่ชักช้า และให้ศาลที่จะมีการบังคับคดี
แทนตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือมีค าสั่งอ่ืนใดเพ่ือด าเนินการบังคับคดีต่อไป 

ถ้าเป็นการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง ให้ศาลที่บังคับคดีแทนส่งทรัพย์สินที่ได้จาก
การยึดหรืออายัดหรือเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ไปยังศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดีเพ่ือ
ด าเนินการไปตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลโดยบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ศาลที่
บังคับคดีแทนมีอ านาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับคดีใด ๆ 
โดยเฉพาะ หรือมีค าสั่งก าหนดวิธีการอย่างใดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่า
ฝืนกฎหมายนั้น รวมถึงด าเนินกระบวนพิจารณาอ่ืนใดที่เกี่ยวเนื่องได้ เว้นแต่เมื่อการบังคับคดีได้เสร็จสิ้นและ
แจ้งผลการบังคับคดีไปยังศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดีแล้ว ให้เป็นอ านาจของศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี
เท่านั้น 

  
ส่วนที่ ๒ 

ค าบังคับ 

                   
  

มาตรา ๒๗๒[๒๗๒]  ถ้าศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งอย่างใดซึ่งต้องมีการบังคับคดีแก่ลูกหนี้
ตามค าพิพากษาก็ให้ศาลออกค าบังคับทันทีท่ีได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น และให้ถือว่า
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ทราบค าบังคับแล้วในวันนั้น 

ในคดีท่ีลูกหนี้ตามค าพิพากษาขาดนัดยื่นค าให้การหรือขาดนัดพิจารณา และลูกหนี้ตามค า
พิพากษา ทนายความ หรือผู้รับมอบฉันทะจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวให้มาฟังค าพิพากษาหรือค าสั่ง มิได้
อยู่ในศาลในเวลาที่ออกค าบังคับ ให้บังคับตามมาตรา ๑๙๙ ทวิ หรือมาตรา ๒๐๗ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๒๗๓[๒๗๓]  ถ้าในค าบังคับได้ก าหนดให้ใช้เงิน หรือให้ส่งทรัพย์สิน หรือให้กระท าการ

หรืองดเว้นกระท าการอย่างใด ๆ ให้ศาลระบุไว้ในค าบังคับนั้นโดยชัดแจ้ง ซึ่งระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ อัน
จะต้องใช้เงิน ส่งทรัพย์สิน กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการใด ๆ นั้น แต่ถ้า เป็นคดีมโนสาเร่ศาลไม่จ าต้อง
ให้เวลาแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเกินกว่าสิบห้าวันในอันที่จะปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 

ในคดีที่มีเหตุตามมาตรา ๒๗๒ วรรคสอง ให้ศาลให้เวลาแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาในอันที่
จะปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่มนับแต่วันที่ถือว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้
ทราบค าบังคับแล้ว เว้นแต่ศาลจะได้ก าหนดไว้โดยชัดแจ้งในเวลาที่ออกค าบังคับหรือในภายหลังว่าให้นับแต่วัน
ใดวันหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
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ในระหว่างที่ระยะเวลาตามค าบังคับยังไม่ครบก าหนดหรือการปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไข
ในค าบังคับยังไม่เสร็จสิ้น เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้มีค าสั่งก าหนดวิธีการอย่าง
หนึ่งอย่างใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของตนก็ได้ 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคสี่แล้ว ค าสั่งนั้นยังคงมีผลต่อไปเท่าท่ีจ าเป็น
เพ่ือปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล แต่ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษามิได้ขอบังคับคดีภายในก าหนดสิบ
ห้าวันนับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าบังคับเพ่ือให้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ให้ถือว่าค าสั่งนั้นเป็น
อันยกเลิกเมื่อสิ้นระยะเวลาเช่นว่านั้น 

  
ส่วนที่ ๓ 

การขอบังคับคดี 
                   

  
มาตรา ๒๗๔[๒๗๔]  ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีหรือบุคคลที่ศาลมีค าพิพากษาหรือ

ค าสั่งให้ช าระหนี้ (ลูกหนี้ตามค าพิพากษา) มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับที่ออกตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีหรือบุคคลที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ได้รับช าระ
หนี้ (เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้มีการบังคับคดีโดยวิธียึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อง หรือ
บังคับคดีโดยวิธีอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งภาคนี้ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง และถ้าเจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาได้ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องใดไว้หรือได้ด าเนินการบังคับ
คดีโดยวิธีอ่ืนไว้บางส่วนแล้วภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ด าเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง 
หรือบังคับคดีโดยวิธีอ่ืนนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จได้ 

ถ้าค าพิพากษาหรือค าสั่งก าหนดให้ช าระหนี้เป็นงวด เป็นรายเดือน หรือเป็นรายปี หรือ
ก าหนดให้ช าระหนี้อย่างใดในอนาคต ให้นับระยะเวลาสิบปีตามวรรคหนึ่งตั้งแต่วันที่หนี้ตามค า พิพากษา
หรือค าสั่งนั้นอาจบังคับให้ช าระได้ 

ถ้าสิทธิเรียกร้องตามค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นการให้ช าระเงิน ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์
เฉพาะสิ่ง บุคคลซึ่งได้รับโอนหรือรับช่วงสิทธิตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นมีอ านาจบังคับคดีตามความในหมวด 
๒ การบังคับคดีในกรณีท่ีเป็นหนี้เงิน หรือหมวด ๓ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง 
แล้วแต่กรณี โดยการร้องขอต่อศาลเพ่ือเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาต่อไป 

  
มาตรา ๒๗๕[๒๗๕]  ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะขอให้มีการบังคับคดี ให้ยื่นค าขอฝ่ายเดียว

ต่อศาลให้บังคับคดีโดยระบุให้ชัดแจ้งซึ่ง 

(๑) หนี้ที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษายังมิได้ปฏิบัติตามค าบังคับ 

(๒) วิธีการที่ขอให้ศาลบังคับคดีนั้น 
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ในระหว่างที่ศาลยังมิได้ก าหนดวิธีการบังคับคดีตามท่ีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีค าขอตามวรรค
หนึ่ง ถ้ามีเหตุจ าเป็น เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้มีค าสั่งก าหนดวิธีการอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของตนไว้ก่อนก็ได้ และถ้าศาลเห็นสมควร จะมีค าสั่งอนุญาตโดยไม่ต้องไต่สวนก็
ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ลูกหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าขอโดยพลันให้ศาลยกเลิกค าสั่งอนุญาตดังกล่าวได้ ค าขอ
เช่นว่านี้อาจท าเป็นค าขอฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาล และถ้าศาลเห็นสมควรจะมีค าสั่งยกเลิกค าสั่ง
อนุญาตนั้นโดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้ ค าสั่งของศาลตามวรรคนี้ให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาตามวรรคสองแล้ว ค าสั่ง
นั้นยังคงมีผลต่อไปเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 

  
ส่วนที่ ๔ 

การพิจารณาค าขอบังคับคดี 
                   

  
มาตรา ๒๗๖[๒๗๖]  เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาขอให้บังคับคดี ถ้าศาลเห็นว่าลูกหนี้ตามค า

พิพากษาได้ทราบหรือถือว่าได้ทราบค าบังคับแล้ว ทั้งระยะเวลาที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ปฏิบัติตามค าบังคับนั้น
ได้ล่วงพ้นไปแล้ว และค าขอได้ระบุข้อความไว้ครบถ้วน ให้ศาลก าหนดวิธีการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายนี้และตามมาตรา ๒๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าการบังคับคดีต้องท าโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้า
พนักงานบังคับคดีและแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบเพ่ือด าเนินการต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในหมายนั้น 

(๒) ถ้าการบังคับคดีอาจท าได้โดยไม่ต้องตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ศาลมีค าสั่งก าหนด
วิธีการตามที่เห็นสมควรเท่าที่สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้กระท าได้ 

(๓) ถ้าเป็นการขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา ให้ด าเนินกระบวน
พิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการนั้น 

ในคดีมโนสาเร่ ก่อนออกหมายบังคับคดี หากศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลจะออกหมายเรียก
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลอื่นมาสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าพิพากษาเพื่อพิจารณาว่าสมควรจะ
ออกหมายบังคับคดีหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ขอบังคับคดีขอให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการบังคับคดี หากมีเหตุ
สงสัยว่าไม่สมควรบังคับคดีแก่ทรัพย์สินใดหรือมีเหตุสมควรอย่างอ่ืนเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกที่อาจได้รับ
ความเสียหายจากการด าเนินการดังกล่าว ก่อนที่ศาลจะมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอ ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ขอบังคับ
คดีวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรเพื่อเป็นประกันการช าระ
ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายอันจะพึงเกิดข้ึนเนื่องจากการด าเนินการบังคับคดีดังกล่าวถ้าผู้ขอบังคับ
คดีไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ให้ศาลมีค าสั่งยกค าขอให้ด าเนินการบังคับคดีนั้นเสียส่วนเงินหรือหลักประกันที่วาง
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ไว้ต่อศาลดังกล่าว เมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องวางไว้ต่อไปจะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้ 
ค าสั่งของศาลตามวรรคนี้ให้เป็นที่สุด 

ในกรณีตามวรรคสาม ถ้าเกิดความเสียหายจากการบังคับคดีโดยความผิดหรือเลินเล่อของผู้
ขอบังคับคดี ผู้ที่ได้รับความเสียหายอาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการด าเนินการบังคับ
คดีเพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกดิขึ้นแก่ตนได้ ในกรณีเช่น
ว่านี้ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นส านวนต่างหากจากคดีเดิม และเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าค าร้อง
นั้นฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควรถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ผู้ที่ได้รับความเสียหายอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่บุคคลนั้นเสมือนหนึ่ง
ว่าเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

  
ส่วนที่ ๕ 

การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

                   
  

มาตรา ๒๗๗[๒๗๗]  ในการบังคับคดี ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าลูกหนี้
ตามค าพิพากษามีทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับคดีมากกว่าที่ตนทราบ หรือมีทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับคดีแต่ไม่
ทราบว่าทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่หรือเก็บรักษาไว้ที่ใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินใดเป็นของลูกหนี้ตามค า
พิพากษาหรือไม่ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องเพ่ือให้ศาลท าการไต่สวน
ได้ 

เมื่อมีค าขอตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่การบังคับคดีในคดี
มโนสาเร่ ศาลมีอ านาจออกหมายเรียกลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนที่เชื่อว่าอยู่ในฐานะที่จะให้ถ้อยค า
อันจะเป็นประโยชน์มาศาลด้วยตนเองเพ่ือการไต่สวนเช่นว่านั้นได้ และมีอ านาจสั่งให้บุคคลนั้น ๆ ส่งเอกสาร
หรือวัตถุพยานซึ่งอยู่ในความยึดถือหรืออ านาจของผู้นั้นอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา  ทั้งนี้ 
ตามก าหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เห็นสมควร 

  
ส่วนที่ ๖ 

อ านาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี 
                   

  
มาตรา ๒๗๘[๒๗๘]  เมื่อศาลได้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ให้เจ้า

พนักงานบังคับคดีมีอ านาจในฐานะเป็นเจ้าพนักงานศาลในการด าเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามที่ศาลได้
ก าหนดไว้ในหมายบังคับคดีและตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้  ทั้งนี้ จะเรียกให้เจ้าหนี้ตามค า
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พิพากษาช่วยเหลือก็ได้ ค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการด าเนินการบังคับคดีต้องกล่าวหรือแสดงเหตุผล
ไว้ด้วย 

ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจในฐานะเป็นผู้แทนของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในอันที่จะรับ
ช าระหนี้หรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลภายนอกน ามาวางและออกใบรับให้ 

เงินที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลภายนอกน ามาวางโดยมิได้เป็นผลมาจากการยึดหรือ
อายัด ให้น ามาช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาผู้ขอบังคับคดี เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยตามมาตรา 
๓๒๖ อยู่ก่อนแล้วในขณะที่มีการวางเงินนั้น ก็ให้ถือว่าเป็นเงินที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒ 
แห่งภาคนี้ แต่ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี 

ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าบันทึกวิธีการบังคับคดีท้ังหลายที่ได้จัดท าไปและเก็บรักษาไว้ในที่
ปลอดภัย แล้วรายงานต่อศาลเป็นระยะ ๆ ไป 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้บุคคล
อ่ืนปฏิบัติการแทนก็ได้  ทั้งนี้ ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้หักค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีตามตาราง ๕ ท้ายประมวลกฎหมายนี้ เพ่ือให้กรม
บังคับคดีพิจารณาจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคห้าโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน  ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

  
มาตรา ๒๗๙[๒๗๙]  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรักษาไว้โดยปลอดภัยซึ่งเงิน ทรัพย์สิน และ

เอกสารที่ได้มาตามอ านาจหน้าที่ของตน รวมทั้งให้มีอ านาจขัดขวางมิให้บุคคลใดสอดเข้าเก่ียวข้องโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายกับเงินหรือทรัพย์สินหรือเอกสารเช่นว่านั้น ตลอดจนมีอ านาจติดตามและเอาคืนซึ่งเงินหรือ
ทรัพย์สินหรือเอกสารดังกล่าวจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือเอาไว้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจ าเป็น เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจแจ้งให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจช่วยเหลือได้ ในกรณีเช่นนี้ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจจับกุม
และควบคุมตัวผู้สอดเข้าเกี่ยวข้องหรือผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือตามวรรคหนึ่งได้เท่าท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานบังคับคดี 

  
มาตรา ๒๘๐[๒๘๐]  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจส่งเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดีตามค า

พิพากษาหรือค าสั่งตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้ และให้รายงานการส่งเอกสารนั้นรวมไว้ในส านวน
การบังคับคดีด้วย  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๖๘ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ 
มาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นอกจากการส่งเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจสั่งให้ส่งโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศก็ได้ โดยให้ผู้มีหน้าที่น าส่งเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่าย กรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าเอกสารที่ส่งโดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์มีผลเสมือนเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ส่ง
และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ถ้าการส่งเอกสารไม่สามารถจะท าได้ดังที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เจ้า
พนักงานบังคับคดีมีอ านาจสั่งให้ส่งโดยวิธีอ่ืนแทนได้ กล่าวคือ ปิดเอกสารไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา
หรือส านักท าการงานของบุคคลผู้มีชื่อระบุไว้ในเอกสารหรือมอบหมายเอกสารไว้แก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจแล้วปิดประกาศแสดงการที่ได้มอบหมายดังกล่าวแล้ว หรือลงโฆษณา หรือท าวิธีอ่ืนใดตามท่ี
เห็นสมควร  ทั้งนี้ ให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อก าหนดเวลาสิบห้าวันหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่เจ้าพนักงานบังคับ
คดีเห็นสมควรก าหนดไว้ล่วงพ้นไปแล้ว นับแต่เวลาที่เอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นได้ปิดไว้หรือ
การโฆษณาหรือวิธีอ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งนั้นได้ท าหรือได้ตั้งต้นแล้ว 

การส่งเอกสารให้แก่คู่ความและบุคคลภายนอก ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของบุคคล
ดังกล่าวนอกราชอาณาจักร ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เจ้า
พนักงานบังคับคดีมีอ านาจสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศหรือผู้ประกอบกิจการรับส่ง
พัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ หรือโดยผ่านกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศ หากไม่อาจกระท าได้
เพราะเหตุที่ภูมิล าเนาและส านักท าการงานของบุคคลดังกล่าวไม่ปรากฏหรือเพราะเหตุอ่ืนใดหรือเมื่อได้
ด าเนินการส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอกแล้วแต่ไม่อาจทราบผลการส่งได้ ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควร ให้มีอ านาจสั่งให้ส่งเอกสารโดยวิธีอ่ืนแทนได้ กล่าวคือ ปิดเอกสารไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ 
ส านักงานที่ตั้งของเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือลงโฆษณา หรือท าวิธีอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 

  
มาตรา ๒๘๑[๒๘๑]  เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องด าเนินการบังคับคดีในวันท าการงานปกติใน

เวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ถ้ายังไม่แล้วเสร็จประกอบกับมีความจ าเป็นและสมควรจะ
กระท าต่อไปในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกก็ได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นและสมควร ศาลจะอนุญาตให้ด าเนินการบังคับคดีนอกวันท าการ
งานปกติหรือในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกก็ได้ 

ในการด าเนินการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแสดงหมาย
บังคับคดีให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์ สินที่จะถูกบังคับคดีทราบ ถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่อาจแสดงหมายบังคับคดีแก่บุคคลดังกล่าวได้ด้วยเหตุใด ๆ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดส าเนา
หมายบังคับคดีไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ด าเนินการบังคับคดีนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าเป็นการ
แสดงหมายบังคับคดีให้บุคคลดังกล่าวทราบแล้ว 

  
มาตรา ๒๘๒[๒๘๒]  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือมี

บัญชีเอกสาร จดหมาย หรือวัตถุอ่ืนใดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้ตามค าพิพากษาอยู่ในสถานที่ใด 
ๆ ที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาครอบครองหรือครอบครองร่วมกับผู้อ่ืน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจค้นสถานที่
ดังกล่าว ทั้งมีอ านาจตรวจสอบและยึดบัญชี เอกสาร จดหมาย หรือวัตถุอ่ืนใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการ
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษามาเพ่ือตรวจสอบได้ และมีอ านาจกระท าการใด ๆ ตามที่จ าเป็น เพ่ือเปิดสถานที่
ดังกล่าวรวมทั้งตู้นิรภัย ตู้ หรือที่เก็บของอ่ืน ๆ 
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มาตรา ๒๘๓[๒๘๓]  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือมี

บัญชี เอกสาร จดหมาย หรือวัตถุอ่ืนใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้ตามค าพิพากษาอยู่ในสถานที่ที่
บุคคลอ่ืนครอบครองอยู่ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้ศาล
ออกหมายค้นสถานที่นั้น เมื่อได้รับค าร้องเช่นว่านี้ ให้ศาลไต่สวนโดยไม่ชักช้า ถ้าเป็นที่พอใจจาก
พยานหลักฐานที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้น ามาสืบหรือที่ศาลได้เรียกมาสืบเองว่ามีเหตุอันควรเชื่อตามท่ีร้อง
ขอ ให้ศาลมีอ านาจออกหมายค้นสถานที่นั้นเพ่ือให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบและยึดทรัพย์สินหรือสิ่งต่าง 
ๆ ดังกล่าวภายในขอบเขตและเงื่อนไขตามที่ศาลเห็นว่าจ าเป็น ถ้าศาลมีค าสั่งยกค าขอค าสั่งเช่นว่านั้นให้เป็น
ที่สุด 

  
มาตรา ๒๘๔[๒๘๔]  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจด าเนินการไปตามความจ าเป็นและ

สมควรแห่งพฤติการณ์เพ่ือด าเนินการบังคับคดีจนได้ ในกรณีที่มีผู้ขัดขวางหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีผู้
ขัดขวาง เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจช่วยเหลือได้ ในการนี้ ให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจจับกุมและควบคุมตัวผู้ขัดขวางได้เท่าท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี 

  
มาตรา ๒๘๕[๒๘๕]  ความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อลูกหนี้

ตามค าพิพากษาหรือต่อบุคคลภายนอกเพ่ือความเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการยึด อายัด หรือขาย
ทรัพย์สินโดยมิชอบหรือเกินกว่าที่จ าเป็นแก่การบังคับคดี หรือการบังคับคดีโดยมิชอบในกรณีอ่ืนย่อมไม่ตกแก่
เจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ตกอยู่แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา เว้นแต่ในกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้กระท า
การฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ 

ในกรณีที่ความรับผิดตกแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง และเป็นเรื่องความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่หรือตามกฎหมายอื่นไม่ว่าโดยบุคคลใด ให้อยู่ในอ านาจของศาลยุติธรรม 

ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องอันจะต้องยึดหรืออายัด 
หรือไม่ขายทรัพย์สิน หรือไม่ด าเนินการบังคับคดีในกรณีอ่ืน หรือไม่กระท าการดังกล่าวภายในเวลาอันควรโดย
จงใจหรือปราศจากความระมัดระวังหรือโดยสมรู้เป็นใจกับลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นเหตุให้ เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาได้รับความเสียหาย ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๘๖[๒๘๖]  ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งไปใช้บังคับโดยอนุโลมกับการด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอ่ืนที่
ไม่ใช่ศาลยุติธรรม ค าว่า ศาลยุติธรรม ตามมาตรา ๒๘๕ วรรคสอง ให้หมายถึงศาลนั้น 
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ส่วนที่ ๗ 

ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี 
                   

  
มาตรา ๒๘๗[๒๘๗]  บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ได้แก่ 
(๑) เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา และในกรณีท่ีมีการอายัดสิทธิเรียกร้อง 

ให้รวมถึงลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้อง ผู้ทรงสิทธิเรียกร้อง หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนั้นด้วย 

(๒) บุคคลผู้มีทรัพยสิทธิหรือได้จดทะเบียนสิทธิของตนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี 
(๓) บุคคลซึ่งได้ยื่นค าร้องขอตามมาตรา ๓๒๓ มาตรา ๓๒๔ มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๙ 

เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกบังคับคดี 
(๔) บุคคลผู้เป็นเจ้าของรวมหรือบุคคลผู้มีบุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอ่ืนตามมาตรา 

๓๒๒ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกบังคับคดี 
(๕) บุคคลอ่ืนใดซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุแห่งการด าเนินการบังคับคดีนั้น 

  
มาตรา ๒๘๘[๒๘๘]  นอกจากสิทธิอื่นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้แล้ว ให้ผู้มี

ส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิดังต่อไปนี้  
(๑) อยู่รู้เห็นด้วยในการด าเนินการบังคับคดีท่ีตนมีส่วนได้เสีย แต่ต้องไม่ท าการป้องกันหรือ

ขัดขวางการบังคับคดี รวมทั้งเข้าสู้ราคาหรือหาบุคคลอ่ืนเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด 

(๒) ขออนุญาตตรวจหรือคัดส าเนาเอกสารอันเกี่ยวด้วยการบังคับคดีทั้งหมดหรือแต่บาง
ฉบับ หรือขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคัดหรือรับรองส าเนาเอกสารนั้นโดยเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุไว้ใน
ตาราง ๒ ท้ายประมวลกฎหมายนี้ 

  
ส่วนที่ ๘ 

การงดการบังคับคดี 
                   

  
มาตรา ๒๘๙[๒๘๙]  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้งดการบังคับคดีเพราะเหตุมีการยื่นค าขอให้พิจารณาคดีใหม่และได้

แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๙ เบญจ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๐๗ 

ในกรณีดังกล่าว ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษายื่นค าร้องว่าตนอาจได้รับความเสียหายจากการยื่น
ค าขอดังกล่าวและมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าค าขอนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิงการบังคับคดี 
ศาลมีอ านาจสั่งให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาวางเงินหรือหาประกันตามที่ศาลเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ศาล
จะก าหนด เพ่ือเป็นประกันการช าระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาส าหรับความเสียหายที่อาจ
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ได้รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นค าขอนั้น หรือก าหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครอง
อย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ให้ศาลสั่งเพิกถอนค าสั่งที่
ให้งดการบังคับคดี 

(๒) เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้งดการบังคับคดี และได้ส่งค าสั่งนั้นไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ
ในกรณีเช่นนี้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่ศาลก าหนด 

(๓) เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนตกลงงด
การบังคับคดีไว้ชั่วระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือภายในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากลูกหนี้ตามค าพิพากษาและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี 

(๔) เมื่อเจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๔ 

ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งค าบอกกล่าวงดการบังคับคดีให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและ
บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะได้งดการบังคับคดีตามค าขอของบุคคลนั้นเอง 

  
มาตรา ๒๙๐[๒๙๐]  ลูกหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าร้องต่อศาลให้งดการบังคับคดีไว้ โดยเหตุ

ที่ตนได้ยื่นฟ้องเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นคดีเรื่องอ่ืนในศาลเดียวกันนั้นไว้แล้ว ซึ่งศาลยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาดและ
ถ้าหากตนเป็นฝ่ายชนะจะไม่ต้องมีการยึด อายัด ขายทอดตลาด หรือจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค า
พิพากษาโดยวิธีอ่ืน เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้ 

ถ้าศาลเห็นว่าข้ออ้างของลูกหนี้ตามค าพิพากษามีเหตุฟังได้ ศาลอาจมีค าสั่งให้งดการบังคับ
คดีไว้ค าสั่งนี้อาจอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใด ๆ หรือไม่ก็ได้ และศาลจะมีค าสั่งให้ลูกหนี้ตามค า
พิพากษาวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจ านวนที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือเป็นประกันการ
ช าระหนี้ตามค าพิพากษาและค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาส าหรับความเสียหายที่อาจได้รับ
เนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นค าร้องนั้นด้วยก็ได้ 

ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๒๙๑[๒๙๑]  ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้งดการบังคับคดีไว้ตามค าสั่งของศาล ให้

เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีต่อไปเมื่อได้รับค าสั่งจากศาล โดยศาลเป็นผู้ออกค าสั่งนั้นเองหรือโดย
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้ยื่นค าขอให้ศาลออกค าสั่ง เนื่องจากระยะเวลาที่ให้งดการบังคับคดีนั้นได้ล่วงพ้น
ไปแล้ว หรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีศาลได้ก าหนดไว้ หรือคดีนั้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้พิพากษายืน
หรือไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องงดการบังคับคดีอีกต่อไปแล้ว 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้งดการบังคับคดีไว้ตามมาตรา ๒๘๙ (๓) หรือ (๔) ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีต่อไปเมื่อระยะเวลาที่ให้งดการบังคับคดีได้ล่วงพ้นไปแล้ว หรือมิได้
เป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้ก าหนดไว้ หรือเจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีได้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๔ 
แล้ว 
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ส่วนที่ ๙ 

การถอนการบังคับคดี 
                   

  
มาตรา ๒๙๒[๒๙๒]  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้ถอนการบังคับคดีเนื่องจากลูกหนี้ตามค าพิพากษายื่นอุทธรณ์หรือ

ฎีกาและได้วางเงินต่อศาลเป็นจ านวนพอช าระหนี้ตามค าพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรม
เนียมในการบังคับคดี หรือได้หาประกันมาให้จนเป็นที่พอใจของศาลส าหรับจ านวนเงินเช่นว่านี้ 

(๒) เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้ถอนการบังคับคดีเนื่องจากค าพิพากษาในระหว่างบังคับคดีได้ถูก
กลับหรือถูกยก หรือหมายบังคับคดีได้ถูกเพิกถอน แต่ถ้าค าพิพากษาในระหว่างบังคับคดีนั้นได้ถูกกลับแต่เพียง
บางส่วน การบังคับคดีอาจด าเนินการต่อไปจนกว่าเงินที่รวบรวมได้นั้นจะพอช าระแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 

(๓) เมื่อศาลได้แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลมีค าสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่
ตามมาตรา ๑๙๙ เบญจ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๐๗ 

(๔) เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้ถอนการบังคับคดีตามมาตรา ๒๙๓ 

(๕) เมื่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้วางเงินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เพ่ือเป็นการช าระหนี้ตาม
ค าพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี 

(๖) เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนสละสิทธิ
ในการบังคับคดี ในกรณีเช่นว่านี้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษานั้นจะบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ส าหรับหนี้นั้นอีกมิได้ 

(๗) เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนขอถอน
การบังคับคดี 

  
มาตรา ๒๙๓[๒๙๓]  ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเพิกเฉยไม่ด าเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลา

ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลขอให้ศาลสั่งถอนการบังคับคดีนั้นเสีย 

  
มาตรา ๒๙๔[๒๙๔]  ในกรณีที่มีการยึดทรัพย์สินซึ่งมิใช่ตัวเงิน หรือในกรณียึดหรืออายัดเงิน หรือ

อายัดทรัพย์สินแล้วไม่มีการขายหรือจ าหน่ายเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีนั้นเองหรือถอน
โดยค าสั่งศาล และผู้ขอให้ยึดหรืออายัดไม่ช าระค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
รายงานต่อศาลขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อช าระค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ในกรณีเช่นว่า
นี้ ให้ถือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา และผู้ขอให้ยึดหรืออายัดเป็นลูกหนี้ตามค า
พิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีนั้น และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบังคับคดีได้เอง 
โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง 
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ส่วนที่ ๑๐ 

การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ 

                   
  

มาตรา ๒๙๕[๒๙๕]  ในกรณีที่ค าบังคับ หมายบังคับคดี หรือค าสั่งศาลในชั้นบังคับคดีบกพร่อง 
ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจ าเป็นจะต้องเพิกถอนหรือแก้ไขค าบังคับ หมาย
บังคับคดี หรือค าสั่งดังกล่าวนั้น เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง หรือเมื่อเจ้า
พนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาล หรือเมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลภายนอกผู้
มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าว ยื่นค าร้องต่อศาลให้ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอน
หรือแก้ไขค าบังคับ หมายบังคับคดี หรือค าสั่งดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีค าสั่งอย่างใดตามท่ีศาล
เห็นสมควร 

ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓๑ วรรคสาม ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ด าเนินการบังคับคดีบกพร่อง 
ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง หรือเมื่อเจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะ
เหตุดังกล่าว ยื่นค าร้องต่อศาล ให้ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการ
บังคับใด ๆ โดยเฉพาะหรือมีค าสั่งก าหนดวิธีการอย่างใดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่ศาลเห็นสมควร 

การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอาจกระท าได้ไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดี
ได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้าง
นั้น  ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าร้องต้องมิได้ด าเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากได้ทราบเรื่องบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืน
กฎหมายนั้นแล้ว หรือต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การกระท านั้น และในกรณีเช่นว่านี้ผู้ยื่นค าร้องจะขอต่อศาล
ในขณะเดียวกันนั้นให้มีค าสั่งงดการบังคับคดีไว้ในระหว่างวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้  

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงเมื่อได้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่ค าบังคับก าหนดให้ส่งทรัพย์สิน กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอย่างใด เมื่อ

ได้มีการปฏิบัติตามค าบังคับที่ให้ส่งทรัพย์สิน กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอย่างนั้นแล้ว แต่ถ้าการปฏิบัติ
ตามค าบังคับดังกล่าวอาจแยกเป็นส่วน ๆ ได้ เมื่อได้มีการปฏิบัติตามค าบังคับในส่วนใดแล้ว ให้ถือว่าการบังคับ
คดีได้เสร็จลงเฉพาะในส่วนนั้น 

(๒) ในกรณีที่ค าบังคับก าหนดให้ใช้เงิน เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินตามมาตรา ๓๓๙ 
มาตรา ๓๔๐ มาตรา ๓๔๒ มาตรา ๓๔๓ หรือมาตรา ๓๔๔ แล้วแต่กรณี แล้ว แต่ถ้าทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีมี
หลายรายการ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการใดแล้ว ให้ถือว่า
การบังคับคดีได้เสร็จลงเฉพาะทรัพย์สินรายการนั้น 

ในการยื่นค าร้องต่อศาลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่า
ค าร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิงให้ชักช้า ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ยื่นค าร้องวางเงินหรือหาประกันต่อศาล
ตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรเพ่ือเป็นประกันการช าระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตาม
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ค าพิพากษาหรือบุคคลนั้นส าหรับความเสียหายที่อาจได้รับจากการยื่นค าร้องนั้น ถ้าผู้ยื่นค าร้องไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งศาล ให้ศาลมีค าสั่งยกค าร้องนั้นเสีย ส่วนเงินหรือประกันที่วางไว้ต่อศาลดังกล่าวเมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความ
จ าเป็นต่อไป จะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้ ค าสั่งของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้ให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ศาลได้มีค าสั่งยกค าร้องที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าบุคคลที่ได้รับความ
เสียหายเนื่องจากการยื่นค าร้องดังกล่าวเห็นว่าค าร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิงให้ชักช้า บุคคล
ดังกล่าวอาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าสั่งยกค าร้อง เพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ผู้ยื่นค าร้องนั้น
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นส านวนต่างหากจากคดีเดิม 
และเม่ือศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าค าร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ยื่นค าร้องนั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าผู้ยื่นค าร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล 
บุคคลที่ได้รับความเสียหายอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่ผู้ยื่นค าร้องนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามค า
พิพากษา 

  
หมวด ๒ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีเป็นหนี้เงิน 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

อ านาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี 
                   

  
มาตรา ๒๙๖[๒๙๖]  ในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลก าหนดให้ช าระเงิน ให้เจ้า

พนักงานบังคับคดีมีอ านาจบังคับคดีโดยวิธีดังต่อไปนี้ 
(๑) ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

(๒) อายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาท่ีจะเรียกให้บุคคลภายนอกช าระเงินหรือ
ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สิน 

(๓) อายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาท่ีจะเรียกให้บุคคลภายนอกช าระหนี้อย่าง
อ่ืนนอกจากที่กล่าวมาแล้วใน (๒) 

(๔) ขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดหรือการอายัดหรือ
ซึ่งสิทธิเรียกร้องที่ได้อายัดไว้ 

ในกรณีที่ยังไม่อาจยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเนื่องจากมี
เหตุขัดข้องอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท าให้ไม่อาจยึดหรืออายัดได้ทันที เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นเองหรือเจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาร้องขอ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจสั่งห้ามมิให้ลูกหนี้ตามค า พิพากษา โอน ขาย ยัก
ย้าย หรือจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นไว้เป็นการชั่วคราวไว้ก่อนได้เท่าที่จ าเป็น และถ้าทรัพย์สิน
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หรือสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีแจ้งค าสั่งห้ามดังกล่าวให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นทราบ หรือหากทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้น
เป็นทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่จะต้องจดทะเบียนหรือได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีแจ้งค าสั่งห้ามดังกล่าวให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้นทราบ ถ้าได้มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกค าสั่งของเจ้า
พนักงานบังคับคดีไว้ในทะเบียน และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๑๕ (๑) และมาตรา ๓๒๐ (๑) และ (๒) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม ในกรณีมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจมีค าสั่งยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าสั่งดังกล่าวได้ โดยให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๖๑ และมาตรา ๒๖๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีเหตุขัดข้องสิ้นสุดลงหรือไม่มีความจ าเป็นต้องบังคับคดีต่อไป หรือเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาเพิกเฉยไม่ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้ง
ยกเลิกค าสั่งห้ามดังกล่าวให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

  
มาตรา ๒๙๗[๒๙๗]  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจบังคับคดีเอากับทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้

เช่นเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๖ 

(๑) สินสมรสของคู่สมรสของลูกหนี้ตามค าพิพากษา เฉพาะในกรณีที่ลูกหนี้ตามค า
พิพากษาและคู่สมรสเป็นลูกหนี้ร่วมกันตามมาตรา ๑๔๙๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ
ทรัพย์สินของคู่สมรสของลูกหนี้ตามค าพิพากษาซึ่งตามกฎหมายอาจบังคับเอาช าระหนี้ตามค า พิพากษาได้ 

(๒) ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนซึ่งตามกฎหมายอาจบังคับเอาช าระหนี้ตามค าพิพากษาได้ 
ให้น าบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้ที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้

ตามค าพิพากษามาใช้บังคับในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๙๘[๒๙๘]  ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอ้างว่าเป็น

ของลูกหนี้ตามค าพิพากษามีชื่อบุคคลอ่ืนเป็นเจ้าของในทะเบียนหรือปรากฏตามหลักฐานอย่างอ่ืนว่าเป็นของ
บุคคลอื่น หากเจ้าพนักงานบังคับคดีสงสัยว่าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่เป็นของลูกหนี้ตามค า
พิพากษาและไม่ยอมท าการยึดหรืออายัด ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษายืนยันให้ยึดหรืออายัดเจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะท าการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้น หรือจะสั่งงดการยึดหรือการอายัดก็ได้ ในกรณีท่ีสั่งงด ให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งห้ามการโอน ขาย ยักย้าย จ าหน่าย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือเปลี่ยนแปลงซึ่ง
สิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นไว้ก่อน 

ค าสั่งห้ามของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้บังคับได้ทันที และให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีแจ้งค าสั่งห้ามให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา และบุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิ
เรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย่างอ่ืนทราบโดยเร็ว ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สิน
ที่จะต้องจดทะเบียนหรือได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งค าสั่งห้ามดังกล่าวให้นาย
ทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบด้วยถ้าได้มีการ
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จดทะเบียนไว้แล้ว ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ใน
ทะเบียน  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๑๕ (๑) และมาตรา ๓๒๐ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานบังคับ
คดีมีค าสั่งงดการยึดหรือการอายัดตามวรรคหนึ่ง เพ่ือขอให้ศาลสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าการยึดทรัพย์สิน
หรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ศาลส่งส าเนาค าร้องแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีและบุคคลผู้มีชื่อเป็น
เจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย่างอ่ืนทราบและบุคคลดังกล่าวอาจ
คัดค้านว่าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ โดยยื่นค าคัดค้านต่อศาลภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่รับส าเนาค าร้อง และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕ แล้วแต่กรณี มาใช้
บังคับโดยอนุโลม โดยหากศาลมีค าสั่งให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องแล้ว บุคคลดังกล่าวที่ได้ยื่นค า
คัดค้านตามวรรคนี้จะใช้สิทธิตามมาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕ แล้วแต่กรณี อีกหาได้ไม่ 

ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามิได้ยื่นค าร้องภายในก าหนดเวลาตามวรรคสามหรือศาลมี
ค าสั่งยกค าร้องดังกล่าว หรือในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้องในวรรคสาม แต่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่
ด าเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้ค าสั่งห้าม
ตามวรรคหนึ่งเป็นอันยกเลิกไป และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งการยกเลิกค าสั่งห้ามดังกล่าวให้บุคคลตาม
วรรคสองทราบด้วย 

  
มาตรา ๒๙๙[๒๙๙]  ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งห้ามตามมาตรา ๒๙๘ วรรคหนึ่ง 

บุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย่างอ่ืน หรือผู้มี
ส่วนได้เสียในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้น จะร้องขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีให้เพิกถอนค าสั่ งห้ามดังกล่าว
โดยวางเงินหรือหาประกันมาให้แทนทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นก็ได้ ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีพอใจในเงิน
หรือประกันก็ให้เพิกถอนค าสั่งห้ามดังกล่าวและรับเงินหรือประกันนั้นไว้ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่เพิกถอนค าสั่งห้ามตามวรรคหนึ่ง ผู้ร้องนั้นจะยื่นค าร้องต่อ
ศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือขอให้เพิกถอนค าสั่งห้ามโดยวางเงิน
หรือหาประกันมาให้ก็ได้ ให้ศาลส่งส าเนาค าร้องแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือท า
การไต่สวนเป็นการด่วน ค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด 

ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องตามมาตรา ๒๙๘ วรรคสาม ถ้าไม่
อาจยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้นได้ แต่ได้มีการวางเงินหรือประกันไว้แทนทรัพย์สินหรือสิทธิ
เรียกร้องนั้น เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจขอให้ศาลด าเนินการบังคับคดีแก่เงินหรือประกันที่รับไว้หรือแก่
ผู้ประกันได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ 

ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามิได้ยื่นค าร้องหรือศาลมีค าสั่งยกค าร้องตามมาตรา ๒๙๘ 
วรรคสาม ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคืนเงินหรือประกันที่รับไว้แก่ผู้วางเงินหรือประกันนั้นหรือยกเลิกการประกัน 
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มาตรา ๓๐๐[๓๐๐]  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้หรือศาลมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ห้ามไม่ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือขายทอดตลาดหรือ
จ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ได้มาจากการยึดหรืออายัดหลายรายเกินกว่าที่พอจะช าระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องรายใดที่มีราคาสูงเกินกว่าที่
พอจะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ถ้าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นอยู่ในสภาพที่จะแบ่งยึดหรือ
อายัดได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจแบ่งยึดหรือแบ่งอายัดทรัพย์สินหรือ
สิทธิเรียกร้องรายใดแต่เพียงบางส่วนหรือเฉพาะส่วนแห่งกรรมสิทธิ์เท่าที่พอจะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี 

บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีอาจคัดค้านค าสั่งหรือการด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สองของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยยื่นค าร้องต่อศาลก่อนวันขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนแต่ต้องไม่ช้า
กว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่งหรือการด าเนินการนั้น ค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด 

  
ส่วนที่ ๒ 

ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
                   

  
มาตรา ๓๐๑[๓๐๑]  ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาต่อไปนี้ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง

การบังคับคดี 
(๑) เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือเครื่องใช้สอยส่วนตัว โดยประมาณ

รวมกันราคาไม่เกินประเภทละสองหมื่นบาท แต่ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะก าหนดให้ทรัพย์สินแต่ละประเภทดังกล่าวที่มีราคารวมกันเกินสองหมื่นบาทเป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องอยู่ใน
ความรับผิดแห่งการบังคับคดีก็ได้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามฐานะของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

(๒) สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพเท่าท่ีจ าเป็น
ในการเลี้ยงชีพของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ราคารวมกันโดยประมาณไม่เกินหนึ่งแสนบาท แต่ถ้าลูกหนี้ตามค า
พิพากษามีความจ าเป็นในการเลี้ยงชีพก็อาจร้องขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขออนุญาตใช้สัตว ์ สิ่งของ 
เครื่องมือ เครื่องใช้เท่าที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพในกิจการดังกล่าวของลูกหนี้ตามค า
พิพากษาอันมีราคารวมกันเกินกว่าจ านวนราคาที่ก าหนดนั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจ
ใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตหรืออนุญาตได้เท่าท่ีจ าเป็นภายในบังคับแห่งเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควร 

(๓) สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ท าหน้าที่ช่วยหรือแทนอวัยวะของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
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(๔) ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือ
ส าหรับวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะ จดหมาย หรือสมุดบัญชีต่าง ๆ 

(๕) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดี 

ทรัพย์สินหรือจ านวนราคาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนดตามวรรคหนึ่ง ลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษาหรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งก าหนดใหม่ได้ ค าสั่งของเจ้า
พนักงานบังคับคดีดังกล่าวนั้น ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจร้องคัดค้านต่อศาลได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี ในกรณีเช่นนี้  ให้ศาลมีค าสั่งตามที่
เห็นสมควร 

ในกรณีที่พฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาอาจยื่นค าร้องให้ศาลมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือจ านวนราคาทรัพย์สินที่ศาลก าหนดไว้เดิมได้ 

ประโยชน์แห่งข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้ขยายไปถึงทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งอันเป็นของ
คู่สมรสของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือของบุคคลอ่ืน ซึ่งทรัพย์สินเช่นว่านี้ตามกฎหมายอาจบังคับเอาช าระหนี้
ตามค าพิพากษาได้ 

  
มาตรา ๓๐๒[๓๐๒]  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงิน

ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
(๑) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายก าหนดไว้ ส่วนเงินรายได้เป็นคราว ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกได้ยกให้

เพ่ือเลี้ยงชีพนั้น ให้มีจ านวนไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาทหรือตามจ านวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 

(๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ บ าเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บ านาญ หรือบ าเหน็จที่หน่วยราชการได้
จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น 

(๓) เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (๒) ที่นายจ้างหรือบุคคลอ่ืนใดได้จ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้น 
หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น เป็นจ านวนรวมกันไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาทหรือตาม
จ านวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 

(๔) บ าเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของบุคคลตาม (๓) เป็น
จ านวนไม่เกินสามแสนบาทหรือตามจ านวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 

(๕) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคล
อ่ืนเป็นจ านวนตามที่จ าเป็นในการด าเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ก าหนดจ านวนเงินตาม (๑) (๓) และ (๔) ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีค านึงถึงฐานะในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและจ านวนบุพการีและ
ผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะของลูกหนี้ตามค าพิพากษาด้วย และส าหรับในกรณีตาม (๑) และ (๓) ให้
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เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ าสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้นและไม่
เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น 

ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการ
บังคับคดีไม่เห็นด้วยกับจ านวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด บุคคลดังกล่าวอาจยื่นค าร้องต่อศาลภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการก าหนดจ านวนเงินเช่นว่านั้น เพ่ือขอให้ศาลก าหนดจ านวนเงินใหม่ได้ 

ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งการด ารงชีพของลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้เปลี่ยนแปลงไป บุคคล
ตามวรรคสามจะยื่นค าร้องให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี แล้วแต่กรณี ก าหนดจ านวนเงินตาม (๑) และ (๓) 
ใหม่ก็ได้ 

  
ส่วนที่ ๓ 

การยึดทรัพย์สิน 

                   
  

มาตรา ๓๐๓[๓๐๓]  การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีกระท าโดย 

(๑) น าทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้ หรือฝากทรัพย์นั้นไว้ ณ สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใดตามท่ี
เห็นสมควรหรือมอบให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้รักษาทรัพย์นั้นโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา 

(๒) แจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์นั้น
ทราบ ถ้าไม่สามารถกระท าได้ ให้ปิดประกาศแจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดไว้ ณ สถานที่ที่กระท าการยึด หรือแจ้ง
โดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 

(๓) แสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยการประทับตราหรือโดยวิธีอ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควรว่าได้มีการยึดทรัพย์นั้นแล้ว 

  
มาตรา ๓๐๔[๓๐๔]  การยึด เรือ แพ สัตว์พาหนะ หรือสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างอย่างอ่ืนของ

ลูกหนี้ตามค าพิพากษาซึ่งจะต้องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้วตามกฎหมาย ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีกระท าโดย 

(๑) ด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๓ 

(๒) แจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้นทราบ ถ้าได้มีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการ
ยึดไว้ในทะเบียน 
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มาตรา ๓๐๕[๓๐๕]  การยึดหลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดย 

(๑) ในกรณีที่ยังไม่มีการออกใบตราสาร ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการและจ านวน
หลักทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและผู้ออกหลักทรัพย์นั้นทราบ และเมื่อได้ด าเนินการยึดหลักทรัพย์
ดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งให้ผู้ออกหลักทรัพย์ออกใบตราสารส่งให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี 

(๒) ในกรณีที่มีการออกใบตราสารแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการและจ านวน
หลักทรัพย์ทีย่ึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้ครอบครองตราสารเท่าที่ทราบ รวมทั้งบุคคล
ซึ่งต้องช าระหนี้ตามตราสารนั้น ทราบ และเม่ือได้ด าเนินการยึดหลักทรัพย์ดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีน าตราสารนั้นมาเก็บรักษาไว้หากสามารถน ามาได้ 

(๓) ในกรณีที่เปน็หลักทรัพย์ซึ่งฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการและจ านวนหลักทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษา ผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทราบ เพ่ือปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดี 

(๔) ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีการออกใบตราสาร ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการ
และจ านวนหลักทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและผู้ออกหลักทรัพย์ทราบ เพ่ือปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานบังคับคดี 

ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งบุคคลตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศแจ้งรายการและจ านวน
หลักทรัพย์ที่ยึดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของบุคคลเช่นว่านั้น หรือแจ้งโดยวิธีอ่ืน
ใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร และให้มีผลใช้ได้นับแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดยวิธี
อ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรนั้นได้ท าหรือได้ตั้งต้นแล้ว 

  
มาตรา ๓๐๖[๓๐๖]  การยึดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใดของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ให้

น าบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้มีผลเป็นการอายัดสิทธิ
เรียกร้องตามตั๋วเงินหรือตราสารนั้นด้วย 

ในกรณีที่เห็นสมควรเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจร้องขอให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้จ าหน่ายตาม
ราคาที่ปรากฏในตั๋วเงินหรือตราสารหรือราคาต่ ากว่านั้นตามที่ศาลเห็นสมควร ถ้าศาลสั่งยกค าร้อง ให้น าตั๋วเงิน
หรือตราสารนั้นออกขายทอดตลาด 

  
มาตรา ๓๐๗[๓๐๗]  การยึดหุ้นของลูกหนี้ตามค าพิพากษาซึ่งเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับ

ผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดย 

(๑) แจ้งการยึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือบริษัทจ ากัดที่ลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษาเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอยู่ทราบ ถ้าไม่สามารถกระท าได้ ให้ด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๓๐๕ วรรคสอง 
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(๒) แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนั้นบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน 

  
มาตรา ๓๐๘[๓๐๘]  การยึดสิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอย่างอ่ืน

ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่เก่ียวเนื่องกันกับสิทธิดังกล่าว ซึ่งได้จดทะเบียนหรือ
ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดย 

(๑) แจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาทราบ ถ้าไม่สามารถกระท าได้ ให้
ด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง 

(๒) แจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้นบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน 

  
มาตรา ๓๐๙[๓๐๙]  การยึดสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งยังมิได้จดทะเบียน ลิขสิทธิ์ สิทธิ

ขอรับสิทธิบัตร สิทธิในชื่อทางการค้าหรือยี่ห้อ หรือสิทธิอย่างอ่ืนของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันหรือที่เกี่ยวเนื่องกันกับสิทธิดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดยแจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาทราบ ถ้าไม่สามารถกระท าได้ ให้ด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕ 
วรรคสอง 

  
มาตรา ๓๑๐[๓๑๐]  การยึดสิทธิการเช่าทรัพย์สินหรือสิทธิที่จะได้ใช้บริการต่าง ๆ ซึ่งอาจมี

ราคาและถือเอาได้ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา เช่น บริการโทรศัพท์หรือโทรคมนาคม หรือบริการอ่ืนใดที่อาจ
ได้รับจากทรัพย์สินหรือบริการของผู้อ่ืน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดย 

(๑) แจ้งรายการสิทธิทีย่ึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการ แล้วแต่กรณี 
ทราบ ถ้าไม่สามารถกระท าได้ ให้ด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง 

(๒) ในกรณีท่ีได้มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินหรือการให้บริการดังกล่าว ให้แจ้งนาย
ทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นบันทึกการยึดไว้ในทะเบียนด้วย 

  
มาตรา ๓๑๑[๓๑๑]  การยึดสิทธิของลูกหนี้ตามค าพิพากษาตามใบอนุญาต ประทานบัตร 

อาชญาบัตร สัมปทาน หรือสิทธิอย่างอ่ืนของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่เก่ียว
เนื่องกันกับสิทธิดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดย 

(๑) แจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาทราบ ถ้าไม่สามารถกระท าได้ ให้
ด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง 

(๒) แจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน 
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มาตรา ๓๑๒[๓๑๒]  การยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกระท าโดย 

(๑) น าหนังสือส าคัญส าหรับทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้ หรือฝากไว้แก่บุคคลใดตามท่ี
เห็นสมควร เว้นแต่ทรัพย์นั้นยังไม่มีหนังสือส าคัญหรือน าหนังสือส าคัญมาไม่ได้ 

(๒) แสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยการปิดประกาศไว้ที่ทรัพย์นั้นว่า ได้มีการยึดทรัพย์นั้นแล้ว 

(๓) แจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดให้บุคคลดังต่อไปนี้ทราบ 

(ก) ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

(ข) บุคคลอ่ืนซึ่งมีชื่อในทะเบียนว่าเป็นเจ้าของทรัพย์นั้น 

(ค) เจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเก่ียวกับทรัพย์นั้น ถ้าทรัพย์นั้นมีทะเบียน ให้เจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการยึดไว้ใน
ทะเบียน 

ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งตามวรรคหนึ่ง (๓) (ก) หรือ (ข) ได้ ให้ปิดประกาศแจ้งรายการทรัพย์
ที่ยึดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของบุคคลเช่นว่านั้น หรือแจ้งโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ี
เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร และให้มีผลใช้ได้นับแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดยวิธีอ่ืนใด
ตามท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรนั้นได้ท าหรือได้ตั้งต้นแล้ว 

เมื่อได้แจ้งการยึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและเจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์นั้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นการยึดตามกฎหมาย 

  
มาตรา ๓๑๓[๓๑๓]  การยึดทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี

กระท าโดยด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๑๒ โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๑๔[๓๑๔]  การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้นให้มีผลเป็น

การยึดครอบไปถึงดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยของทรัพย์นั้นด้วย 

การยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้นให้มีผลเป็นการยึดครอบไปถึง 

(๑) เครื่องอุปกรณ์และดอกผลนิตินัยของทรัพย์นั้น 

(๒) ดอกผลธรรมดาของทรัพย์นั้นที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษามีสิทธิเก็บเกี่ยว เมื่อเจ้า
พนักงานบังคับคดีได้แจ้งหรือปิดประกาศให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์นั้นทราบ
ในขณะท าการยึดว่าได้ยึดดอกผลด้วยแล้ว 

  
มาตรา ๓๑๕[๓๑๕]  การยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้นให้มีผลดังต่อไปนี้ 
(๑) การที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ก่อให้เกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินที่ถูก

ยึดภายหลังที่ได้ท าการยึดไว้แล้วนั้น หาอาจใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้
ไม่ถึงแม้ว่าราคาแห่งทรัพย์สินนั้นจะเกินกว่าจ านวนหนี้ตามค าพิพากษากับค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชา
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ธรรมเนียมในการบังคับคดี และลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้กระท าการดังกล่าวแก่ทรัพย์สินที่ถูกยึดเพียงส่วนที่มี
ราคาเกินจ านวนนั้นก็ตาม 

(๒) ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้รับมอบให้เป็นผู้รักษาทรัพย์สินที่ถูกยึด ลูกหนี้ตามค า
พิพากษาชอบที่จะใช้ทรัพย์สินเช่นว่านั้นได้ตามสมควร แต่ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าลูกหนี้ตามค า
พิพากษาจะท าให้ทรัพย์สินนั้นเสียหายหรือเกรงว่าจะเสียหาย โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นเองหรือเมื่อเจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้นร้องขอ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะรักษา
ทรัพย์สินนั้นเสียเองหรือตั้งให้ผู้ใดเป็นผู้รักษาทรัพย์สินนั้นก็ได้ 

  
ส่วนที่ ๔ 

การอายัดสิทธิเรียกร้อง 

                   
  

มาตรา ๓๑๖[๓๑๖]  การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาท่ีจะเรียกให้
บุคคลภายนอกช าระเงินหรือส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินก็ดี หรือที่จะเรียกให้บุคคลภายนอกช าระหนี้อย่างอ่ืน
นอกจากการช าระเงินหรือการส่งมอบหรือการโอนทรัพย์สินก็ดี ให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดยมี
ค าสั่งอายัด และแจ้งค าสั่งนั้นให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและบุคคลภายนอกทราบ 

ค าสั่งอายัดตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อห้ามลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ให้จ าหน่ายสิทธิเรียกร้อง
และมีข้อห้ามบุคคลภายนอกไม่ให้ปฏิบัติการช าระหนี้นั้นแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา แต่ให้ช าระเงินหรือส่งมอบ
หรือโอนทรัพย์สินหรือช าระหนี้อย่างอ่ืนให้แก่ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือบุคคลอ่ืน หรือให้ด าเนินการโดย
วิธีอ่ืนใดตามท่ีศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร ณ เวลาหรือภายในเวลา หรือเงื่อนไขตามที่ก าหนดให้ 
แล้วแต่กรณี 

ค าสั่งอายัดนั้นให้บังคับได้ไม่ว่าที่ใด ๆ 

  
มาตรา ๓๑๗[๓๑๗]  การอายัดตามมาตรา ๓๑๖ อาจกระท าได้ไม่ว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้นจะมีข้อ

โต้แย้ง ข้อจ ากัด เงื่อนไข หรือว่าได้ก าหนดจ านวนไว้แน่นอนหรือไม่ก็ตาม 

  
มาตรา ๓๑๘[๓๑๘]  การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาท่ีมีสิทธิได้รับช าระหนี้

เป็นคราว ๆ ให้มีผลเป็นการอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่มีสิทธิได้รับช าระหนี้ภายหลังการ
อายัดนั้นด้วย 

  
มาตรา ๓๑๙[๓๑๙]  การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่มีจ านองหรือจ าน า

เป็นประกัน ให้มีผลรวมตลอดถึงการจ านองหรือการจ าน านั้นด้วย ถ้าทรัพย์สินที่จ านองนั้นมีทะเบียน ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีแจ้งค าสั่งอายัดไปยังผู้มีอ านาจหน้าที่เพ่ือให้จดแจ้งไว้ในทะเบียน 
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ในกรณีผู้จ านองหรือผู้จ าน ามิใช่ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เมื่อได้ด าเนินการอายัดแล้ว ให้แจ้งผู้
จ านองหรือผู้จ าน าเพ่ือทราบด้วย 

  
มาตรา ๓๒๐[๓๒๐]  การอายัดสิทธิเรียกร้องนั้นให้มีผลดังต่อไปนี้ 
(๑) การที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่บุคคลภายนอกเหนือสิทธิเรียกร้องที่ได้

ถูกอายัด โอน เปลี่ยนแปลง หรือระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวภายหลังที่ได้ท าการอายัดไว้แล้วนั้น หาอาจใช้
ยันแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไม่ถึงแม้ว่าราคาแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นจะเกินกว่า
จ านวนหนี้ตามค าพิพากษากับค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี และลูกหนี้ตามค า
พิพากษาได้กระท าการดังกล่าวแก่สิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดเพียงส่วนที่มีราคาเกินจ านวนนั้นก็ตาม 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้จ านองหรือผู้จ าน าซึ่งมิใช่ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องตาม
มาตรา ๓๑๙ วรรคสอง หากผู้จ านองหรือผู้จ าน าพิสูจน์ได้ว่าความระงับสิ้นไปแห่งการจ านองหรือการจ าน า
เกิดข้ึนโดยผู้จ านองหรือผู้จ าน ากระท าการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก่อนมีการแจ้งการอายัดไปยังผู้จ านอง
หรือผู้จ าน าเพ่ือทราบ 

(๒) ถ้าค่าแห่งสิทธิเรียกร้องซึ่งอายัดไว้นั้นต้องเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือความเสียหาย
ใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น 

(๓) การช าระหนี้โดยบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ในค าสั่งอายัดนั้นให้ถือว่าเป็นการช าระหนี้
ตามกฎหมาย 

  
ส่วนที่ ๕ 

การขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอกช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง 

                   
  

มาตรา ๓๒๑[๓๒๑]  ถ้าบุคคลภายนอกไม่ช าระหนี้ตามค าสั่งอายัดของศาลหรือเจ้า
พนักงานบังคับคดีตามมาตรา ๓๑๖ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาทราบ ในกรณีเช่น
ว่านี้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าร้องต่อศาลให้บังคับบุคคลภายนอกนั้นปฏิบัติการช าระหนี้ตามที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีมีค าสั่งหรือช าระค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการไม่ช าระหนี้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีก็
ได้ เมื่อศาลท าการไต่สวนแล้วถ้าเป็นที่พอใจว่าสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้นมีอยู่จริงและอาจ
บังคับได้จะมีค าสั่งให้บุคคลภายนอกปฏิบัติการช าระหนี้ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งหรือให้ช าระค่า
สินไหมทดแทนตามจ านวนที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าบุคคลภายนอกนั้นมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งของศาล เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่บุคคลภายนอกนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาก็ได้ 

  
ส่วนที่ ๖ 
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สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี 
                   

  
มาตรา ๓๒๒[๓๒๒]  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๒๓ และมาตรา ๓๒๔ บทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายนี้ว่าด้วยการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงทรัพยสิทธิ 
บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอ่ืนซึ่งบุคคลภายนอกมีอยู่เหนือทรัพย์สินหรืออาจร้องขอให้บังคับเหนือ
ทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย 

  
มาตรา ๓๒๓[๓๒๓]  ภายใต้บังคับมาตรา ๕๕ บุคคลใดกล่าวอ้างว่าจ าเลยหรือลูกหนี้ตามค า

พิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ หรือตนเป็นเจ้าของรวมซึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในทรัพย์สินนั้นซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้แบ่งการครอบครองเป็นส่วนสัด หรือตนเป็นเจ้าของรวมใน
ทรัพย์สินนั้นซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์แบ่งได้ หรือตนเป็นผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตน
ในทรัพย์สินนั้นได้อยู่ก่อน บุคคลนั้นอาจร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเฉพาะส่วนของ
ตน แล้วแต่กรณี โดยยื่นค าร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สิน
นั้น แต่ถ้าไม่สามารถยื่นค าร้องขอภายในระยะเวลาดังกล่าว บุคคลนั้นจะยื่นค าร้องขอเมื่อพ้นระยะเวลาเช่นว่า
นั้นได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษและได้ยื่นค าร้องขอไม่ช้ากว่าเจ็ดวันก่อนวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนดไว้
เพ่ือการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นครั้งแรก เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย 
บุคคลนั้นจะยื่นค าร้องขอในภายหลังก็ได้ แต่จะต้องยื่นเสียก่อนขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่ง
ทรัพย์สินนั้น 

ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินตามมาตรา ๓๓๒ ผู้กล่าวอ้างอาจยื่นค าร้องขอต่อศาลภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้มีการยึดทรัพย์สินนั้น แต่ถ้าไม่สามารถยื่นค าร้องขอภายในระยะเวลาดังกล่าว บุคคลนั้นจะยื่นค า
ร้องขอเมื่อพ้นระยะเวลาเช่นว่านั้นได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ แต่จะต้องยื่นเสียก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะจ่ายเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาตามมาตรา ๓๓๙ หรือก่อนที่บัญชีส่วนเฉลี่ย
แสดงจ านวนเงินที่ขายทรัพย์สินนั้นเป็นที่สุดตามมาตรา ๓๔๐ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินจ านวนสุทธิที่ได้
จากการขายนั้นเป็นเสมือนทรัพย์สินที่ขอให้ปล่อย 

เมื่อศาลสั่งรับค าร้องขอไว้แล้ว ให้ส่งส าเนาค าร้องขอแก่โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาจ าเลยหรือลูกหนี้ตามค าพิพากษา และเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับค าร้อง
ขอเช่นว่านี้ถ้าทรัพย์สินที่ยึดนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินตามมาตรา ๓๓๒ ให้งดการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน
นั้นไว้ในระหว่างรอค าวินิจฉัยชี้ขาด และให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเหมือนอย่างคดีธรรมดา 

โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าร้องว่าค าร้องขอนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือ
ประวิงการบังคับคดี เมื่อปรากฏพยานหลักฐานเบื้องต้นว่าค าร้องนั้นฟังได้ ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้กล่าวอ้าง
วางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร เพ่ือเป็นประกันการช าระค่า
สินไหมทดแทนแก่โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาส าหรับความเสียหายที่อาจได้รับจากการยื่นค าร้องขอนั้น 
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ถ้าผู้กล่าวอ้างไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ส่วนเงินหรือประกันที่
วางไว้ต่อศาลดังกล่าว เมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต่อไป จะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้ค าสั่งของศาล
ตามวรรคนี้ให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ศาลได้มีค าสั่งยกค าร้องขอที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าโจทก์หรือเจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการยื่นค าร้องขอดังกล่าวเห็นว่าค าร้องขอนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้า
มาเพ่ือประวิงการบังคับคดี บุคคลดังกล่าวอาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้มีค าสั่งยกค า
ร้องขอเพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ผู้กล่าวอ้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนได้ ในกรณี
เช่นว่านี้ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นส านวนต่างหากจากคดีเดิม และเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า
ค าร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้กล่าวอ้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควรถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่บุคคลนั้นเสมือน
หนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

  
มาตรา ๓๒๔[๓๒๔]  บุคคลใดมีสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้หรือได้รับส่วนแบ่งจากเงินที่ได้จากการ

ขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้
โดยอาศัยอ านาจแห่งทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหนว่ง หรือสิทธิอ่ืนซึ่งบุคคลนั้นมีอยู่เหนือทรัพย์สินหรืออาจ
ร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นผู้รับจ านองทรัพย์สินหรือเป็นผู้ทรงบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์อันได้จด
ทะเบียนไว้ บุคคลนั้นอาจยื่นค าร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายหรือจ าหน่าย 
ขอให้มีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีท่ีอาจบังคับเอาทรัพย์สินซึ่งจ านองหลุด ขอให้เอาทรัพย์สินซึ่งจ านองนั้นหลุด 
ถ้าศาลมีค าสั่งอนุญาต การยึดทรัพย์ที่จ านองนั้นเป็นอันเพิกถอนไปในตัว 

(ข) ในกรณีอ่ืน ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีน าเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินนั้นมาช าระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้อ่ืน  ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือ
กฎหมายอื่น 

(๒) ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าทรัพย์สินซึ่งขายหรือจ าหน่ายนั้นเป็นของ
เจ้าของรวมอันได้จดทะเบียนไว้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินส่วนของเจ้าของรวมอ่ืน นอกจากส่วนของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาออกจากเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๔๐ 

(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงซึ่งไม่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ขายหรือจ าหน่าย 
บุคคลนั้นอาจยื่นค าร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้น
ขอให้น าเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายมาช าระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้อ่ืนซึ่งไม่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น 

(๔) ในกรณีอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ใน (๑) (๒) และ (๓) ผู้ทรงสิทธินั้นอาจยื่นค าร้องขอต่อศาลที่
ออกหมายบังคับคดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้น ขอให้ตนได้รับส่วนแบ่งในเงินที่ได้
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จากการขายหรือจ าหน่ายหรือขอให้น าเงินดังกล่าวมาช าระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้อ่ืน  ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอ่ืน 

  
มาตรา ๓๒๕[๓๒๕]  เมื่อได้แจ้งค าสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกตามมาตรา ๓๑๖ แล้ว 

บุคคลภายนอกนั้นอาจยื่นค าร้องคัดค้านค าสั่งอายัดต่อศาลได้ภายในสิบห้าวัน 

บุคคลผู้จะต้องเสียหายเพราะค าสั่งอายัดอาจยื่นค าร้องคัดค้านค าสั่งดังกล่าวได้ภายใน
ก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันทราบค าสั่งอายัด 

(๑) ถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นการให้ช าระเงิน ให้ยื่นค าร้องต่อศาลก่อนวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
จ่ายเงินดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 

(๒) ถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นการให้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สิน ให้ยื่นค าร้องต่อศาลก่อนขาย
ทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินนั้น 

(๓) ถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นการให้ช าระหนี้อย่างอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ให้ยื่นค าร้อง
ต่อศาลก่อนที่บุคคลภายนอกจะปฏิบัติการช าระหนี้ 

เมื่อศาลสั่งรับค าร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ส่งส าเนาค าร้องแก่เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา และเจ้าพนักงานบังคับคดี และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับ
ตามค าสั่งอายัดไว้ในระหว่างรอค าวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลท าการไต่สวนแล้ว ถ้าเป็นที่พอใจว่าสิทธิเรียกร้องของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้นมีอยู่จริงและอาจบังคับได้ ก็ให้ยกค าร้องนั้นเสียและมีค าสั่งให้บุคคลภายนอก
ปฏิบัติตามค าสั่งอายัด แต่ถ้าเป็นที่พอใจว่าค าร้องคัดค้านรับฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่งถอนการอายัดสิทธิ
เรียกร้อง 

ในระหว่างการพิจารณาค าร้องคัดค้านตามวรรคสาม เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าร้องว่า
ค าร้องคัดค้านนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิงการบังคับคดี เมื่อปรากฏพยานหลักฐานเบื้องต้นว่าค าร้องนั้น
ฟังได้ ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ร้องคัดค้านวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควร เพ่ือเป็นประกันการช าระเงินค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาส าหรับความเสียหายที่
อาจได้รับจากการยื่นค าร้องคัดค้านนั้น ถ้าผู้ร้องคัดค้านไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายค าร้อง
คัดค้าน ส่วนเงินหรือประกันที่วางไว้ต่อศาลดังกล่าว เมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต่อไป จะสั่งคืนหรือยกเลิก
ประกันนั้นก็ได้ 

ถ้าศาลได้มีค าสั่งให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามค าสั่งอายัด และบุคคลนั้นมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง
ศาลเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่บุคคลภายนอกเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้นเป็นลูกหนี้
ตามค าพิพากษา 

ในกรณีที่ค าร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิงการ
บังคับคดีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้มีค าสั่งยกค าร้อง
คัดค้านเพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ผู้ร้องคัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนได้ ในกรณี
เช่นว่านี้ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นส านวนต่างหากจากคดีเดิม และเม่ือศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าค า
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ร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ร้องคัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควรถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่บุคคลนั้นเสมือนหนึ่งว่า
เป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

  
ส่วนที่ ๗ 

การขอเฉลี่ยและการเข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไป 

                   
  

มาตรา ๓๒๖[๓๒๖]  เมื่อมีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องอย่างใดของลูกหนี้ตามค า
พิพากษาเพ่ือเอาช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษารายหนึ่งแล้ว ห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอ่ืน
ด าเนินการให้มีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้นซ้ าอีก แต่ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลที่ออกหมาย
บังคับคดี ขอให้มีค าสั่งให้ตนเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินจากการยึด
หรืออายัดนั้นได้ตามส่วนแห่งจ านวนหนี้ตามค าพิพากษา 

ห้ามมิให้ศาลอนุญาตตามค าร้องเช่นว่านี้ เว้นแต่ศาลเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องไม่สามารถเอาช าระได้
จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

ถ้าเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรือกฎหมายอ่ืนที่จะสั่งยึดทรัพย์สิน
หรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษา เพ่ือบังคับช าระหนี้ที่ค้างช าระตามกฎหมายนั้น ๆ ได้เองได้
ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนแล้ว ให้มีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยได้โดยไม่อยู่ภายในบังคับ
ของบทบัญญัติวรรคสอง แต่ถ้าเจ้าพนักงานดังกล่าวมิได้ยึดหรืออายัดไว้ก่อน ให้มีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยได้
เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอ่ืน 

ในกรณีที่ยึดทรัพย์สินเพ่ือขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืน ค าร้องเช่นว่านี้ให้ยื่นก่อนสิ้น
ระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายได้ใน
ครั้งนั้น ๆ 

ในกรณีที่อายัดสิทธิเรียกร้อง ให้ยื่นค าร้องเสียก่อนสิ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันช าระเงิน
หรือวันที่มีการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่งสิทธิเรียกร้องตามที่อายัดนั้นได้ 

ในกรณีที่ยึดเงิน ให้ยื่นค าร้องเช่นว่านี้ก่อนสิ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันยึด 

เมื่อได้ส่งส าเนาค าร้องดังกล่าวให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการ
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินตามค าบังคับตั้งแต่การขาย การจ าหน่าย หรือการช าระเงินตามที่ได้อายัดในครั้งที่ขอ
เฉลี่ยนั้น แล้วแต่กรณี ไว้จนกว่าศาลจะได้มีค าวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลได้มีค าสั่งประการใดและส่งให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีทราบแล้ว ก็ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติไปตามค าสั่งเช่นว่านั้น 

  
มาตรา ๓๒๗[๓๒๗]  ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งค าบอก

กล่าวถอนการบังคับคดีให้ผู้ยื่นค าร้องขอซึ่งได้รับอนุญาตจากศาลตามมาตรา ๓๒๔ หรือเจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยซึ่ง

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn326
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn327


ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๒๖ ทราบโดยไม่ชักช้า โดยบุคคลดังกล่าวอาจขอเข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปจาก
เจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง โดยยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสิบห้าวันนับแต่
วันส่งค าบอกกล่าวถึงบุคคลเช่นว่านั้น ถ้ามีผู้ยื่นค าร้องภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้นั้นเป็นผู้ขอด าเนินการ
บังคับคดีต่อไป ถ้าไม่มีผู้ยื่นค าร้องภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการยึดทรัพย์สิน
หรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้น 

ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าร้องหลายคน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกหมายเรียกให้ผู้ยื่นค าร้องทุก
คนมาท าความตกลงกัน เลือกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการบังคับคดีต่อไป แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสามวัน ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ให้ผู้ยื่นค าร้องซึ่งมาตามหมายเรียกและมีจ านวนหนี้มากที่สุดเป็น
ผู้ด าเนินการบังคับคดีต่อไป ถ้าผู้ยื่นค าร้องดังกล่าวมีจ านวนหนี้มากท่ีสุดเท่ากันหลายคน ให้ผู้ยื่นค าร้องซึ่งมีหนี้
รายเก่าที่สุดเป็นผู้เข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไป ในกรณีที่ผู้ยื่นค าร้องรายใดไม่มาตามหมายเรียกให้ถือว่าผู้ยื่น
ค าร้องรายนั้นสละสิทธิที่จะเป็นผู้เข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไป 

ในกรณีที่มีการเข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไป ให้ถือว่าผู้ขอเข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปเป็น
เจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง และให้ศาลที่ออกหมายบังคับคดีในคดีที่มีการถอนการบังคับ
คดีเป็นศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี ถ้าเจ้าหนี้ผู้เข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปจะขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่
ถูกบังคับคดีไว้เดิมแต่เพียงบางส่วน ซึ่งเพียงพอแก่การช าระหนี้ของบรรดาเจ้าหนี้ตามวรรคหนึ่งพร้อมทั้งค่า
ฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ให้ยื่นค าร้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่เข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไป ในกรณีเช่นว่านี้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งอนุญาตหรือไม่
อนุญาตตามค าร้องหรือมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรโดยค านึงถึงส่วนได้เสีย
ของบรรดาเจ้าหนี้ตามวรรคหนึ่ง เจ้าหนี้ผู้เข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปอาจร้องคัดค้านค าสั่งของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีต่อศาลได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี 

ส าหรับเจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องที่มีการถอนการบังคับคดีนั้น 

(๑) ถ้าเป็นการถอนการบังคับคดีเพราะตนได้สละสิทธิในการบังคับคดีตามมาตรา ๒๙๒ (๖) 
ไม่มีสิทธิได้รับส่วนเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินในการบังคับคดี 

(๒) ถ้าเป็นการถอนการบังคับคดีตามมาตรา ๒๙๒ (๔) แต่ยังมีหนี้ตามค าพิพากษาอยู่อาจยื่น
ค าร้องต่อศาลขอให้มีค าสั่งให้ตนได้รับช าระจากเงินที่เหลือภายหลังที่ได้ช าระให้แก่เจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ย แล้วใน
ฐานะเดียวกันกับผู้ยื่นค าร้องตามมาตรา ๓๒๙ (๑) 

(๓) ถ้าเป็นการถอนการบังคับคดีเพราะหมายบังคับคดีได้ถูกเพิกถอนหรือในกรณีอ่ืนนอกจาก 
(๑) และ (๒) แต่ยังมีหนี้ตามค าพิพากษาอยู่ อาจยื่นค าร้องต่อศาลขอให้มีค าสั่งให้ตนมีสิทธิได้รับส่วนเฉลี่ยใน
ทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินในการบังคับคดีครั้งนี้ ก่อนการจ่ายเงินตามมาตรา 
๓๓๙ หรือก่อนส่งค าบอกกล่าวตามมาตรา ๓๔๐ (๓) แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๓๒๘[๓๒๘]  เจ้าหนี้ผู้เข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗ อาจยื่นค าร้อง

ต่อศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดีให้โอนการบังคับคดีไปยังศาลที่พิพากษาคดีซึ่งตนเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
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ได้และเมื่อได้พิจารณาค าร้องดังกล่าวแล้ว ถ้าศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดีเห็นว่าการบังคับคดีในศาลที่จะรับ
โอนการบังคับคดีจะเป็นการสะดวกแก่ทุกฝ่ายและได้รับความยินยอมของศาลที่จะรับโอนแล้ว ให้ศาลมีค าสั่ง
อนุญาตให้โอนการบังคับคดีไปได้ ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่มีการโอนการบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าศาลที่รับโอนเป็นศาลตามมาตรา 
๒๗๑ วรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๓๒๙[๓๒๙]  ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามิได้ยื่นค าร้องขอเฉลี่ยภายในก าหนดเวลา

ตามมาตรา ๓๒๖ หรือศาลได้ยกค าร้องขอเฉลี่ยเพราะเหตุที่ยื่นไม่ทันก าหนดเวลาดังกล่าว เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษานั้นอาจยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ตนมีสิทธิได้รับช าระจากเงินที่เหลือภายหลังที่ได้ช าระให้แก่เจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สิน
หรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้นและเจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยตามมาตรา ๓๒๖ หรือมาตรา ๓๒๗ แล้วแต่กรณี 

(๒) ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดี และไม่มีเจ้าหนี้เข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปตาม
มาตรา ๓๒๗ ให้ถือว่าตนเป็นเจ้าหนี้ผู้ด าเนินการบังคับคดีต่อไปจากเจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ
เรียกร้องที่มีการถอนการบังคับคดีตั้งแต่วันที่มีการถอนการบังคับคดี 

ค าร้องตาม (๑) ให้ยื่นก่อนการจ่ายเงินตามมาตรา ๓๓๙ หรือก่อนส่งค าบอกกล่าวตามมาตรา 
๓๔๐ (๓) แล้วแต่กรณี 

ค าร้องตาม (๒) ให้ยื่นก่อนมีการถอนการบังคับคดี 
ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าร้องตาม (๒) ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๒๗ วรรคสอง วรรคสาม และวรรค

สี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ถ้ามีผู้ยื่นค าร้องตาม (๒) หลายคน ให้ถือว่าผู้ยื่นค าร้องรายอ่ืนนอกจากผู้ยื่นค าร้องซึ่ง
ได้รับเลือกหรือกฎหมายก าหนดให้เป็นผู้ด าเนินการบังคับคดีต่อไป และเจ้าหนี้ซึ่งมิได้ยื่นค าร้องขอเข้า
ด าเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗ เป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการ
ขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินในคดีนั้นด้วย 

  
มาตรา ๓๓๐[๓๓๐]  ค าสั่งของศาลตามมาตรา ๓๒๗ วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา ๓๒๙ ให้เป็น

ที่สุด 

  
ส่วนที่ ๘ 

การขายหรือจ าหน่าย 

                   
  

มาตรา ๓๓๑[๓๓๑]  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓๒ และมาตรา ๓๓๖ เมื่อได้ยึดทรัพย์สินหรืออายัด
สิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือได้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่
ถูกอายัดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ถ้าไม่มีเหตุสมควรงดการบังคับคดีไว้ก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
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ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
กฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นหรือตามที่ศาลมีค าสั่งก าหนด หรือขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีต้อง
แจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ซึ่งจะท าการขายทอดตลาดให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งปรากฏ
ตามทะเบียนหรือประการอ่ืนได้ทราบด้วย โดยจะท าการขายทอดตลาดในวันหยุดงานหรือในเวลาใด ๆ นอก
เวลาท าการปกติก็ได้  ทั้งนี้ ก าหนดวันและเวลาขายดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันยึด อายัด 
หรือส่งมอบทรัพย์สินนั้น 

เพ่ือให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมี
สิทธิเต็มที่ในการเข้าสู้ราคาเองหรือหาบุคคลอ่ืนเข้าสู้ราคาเพ่ือให้ได้ราคาตามที่ตนต้องการ และเม่ือเจ้า
พนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว ห้ามมิให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
ทั้งหลายหยิบยกเรื่องราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดมีจ านวนต่ าเกินสมควรมาเป็นเหตุขอให้มีการเพิกถอน
การขายทอดตลาดนั้นอีก 

  
มาตรา ๓๓๒[๓๓๒]  ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่จะขายหรือจ าหน่ายมีสภาพเป็นของ

สดของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สิน
หรือสิทธิเรียกร้องนั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายหรือจ าหน่ายได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่
สมควร 

ในกรณีที่การขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือที่ได้มีการส่งมอบตามค าสั่งอายัดกระท า
ได้โดยยาก หรือการขายหรือจ าหน่ายสิทธิเรียกร้องนั้นกระท าได้โดยยากเนื่องจากการช าระหนี้นั้นต้องอาศัย
การช าระหนี้ตอบแทนหรือด้วยเหตุอื่นใด และการบังคับคดีอาจล่าช้าเป็นการเสียหายแก่คู่ความทุกฝ่ายหรือ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือแก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรหรือคู่ความหรือบุคคลเช่นว่า
นั้นร้องขอ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีค าสั่งก าหนดให้จ าหน่ายโดยวิธีการอ่ืนใดที่สมควรก็ได้  ทั้งนี้ บุคคลผู้มี
ส่วนได้เสียในการบังคับคดีอาจคัดค้านค าสั่งหรือการด าเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยยื่นค าร้องต่อศาล
ภายในสองวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่งหรือการด าเนินการนั้น ค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๓๓๓[๓๓๓]  ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น ให้เจ้า

พนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ในการขายทรัพย์สินที่มีหลายสิ่งด้วยกัน ให้แยกขายทีละสิ่งต่อเนื่องกันไป แต่ 

(ก) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจจัดสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคาเล็กน้อยรวมขายเป็นกอง 
ๆ ได้เสมอ 

(ข) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจจัดสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์สองสิ่งหรือกว่า
นั้นขึ้นไปรวมขายไปด้วยกันได้ ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขายจะเพ่ิมข้ึนเพราะเหตุนั้น 
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(๒) ในการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจแบ่งแยกออกได้เป็นส่วน ๆ เจ้าพนักงานบังคับคดีมี
อ านาจขายทรัพย์สินนั้นเป็นส่วน ๆ ได้ ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขายทรัพย์สินบางส่วนจะ
เพียงพอแก่การบังคับคดี หรือว่าเงินรายได้ทั้งหมดจะเพ่ิมขึ้นเพราะเหตุนั้น 

(๓) ในการขายทรัพย์สินหลายสิ่งด้วยกัน เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจก าหนดล าดับที่จะ
ขายทรัพย์สินนั้น 

บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินซึ่งจะต้องขาย อาจร้องขอให้ เจ้า
พนักงานบังคับคดีรวมหรือแยกทรัพย์สิน หรือขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามล าดับที่ก าหนดไว้ หรือจะร้องคัดค้าน
ค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่สั่งตามวรรคหนึ่งก็ได้ การยื่นค าร้องตามมาตรานี้ต้องกระท าก่อนวันท าการ
ขายทอดตลาดแต่ต้องไม่ช้ากว่าสามวันนับแต่ทราบวิธีการขาย ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยอมปฏิบัติ
ตามค าร้องขอหรือค าคัดค้านเช่นว่านั้น ผู้ร้องจะยื่นค าร้องต่อศาลภายในสองวันนับแต่วันปฏิเสธ เพ่ือขอให้มี
ค าสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได้ ค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไปจนกว่าศาล
จะได้มีค าสั่ง หรือจนกว่าจะได้พ้นระยะเวลาซึ่งให้น าเรื่องขึ้นสู่ศาลได้ 

  
มาตรา ๓๓๔[๓๓๔]  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ หาก

ทรัพย์สินที่โอนนั้นมีลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารอยู่อาศัย และลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารไม่ยอม
ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ซื้อชอบที่จะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล
ให้ออกหมายบังคับคดีเพ่ือบังคับให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยให้น า
บทบัญญัติมาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๕๑ มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๓๕๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ
วรรคสอง มาตรา ๓๕๔ มาตรา ๓๖๑ มาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๓ และมาตรา ๓๖๔ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ซื้อเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา และลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารที่อยู่อาศัยใน
อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาตามบทบัญญัติดังกล่าว 

  
มาตรา ๓๓๕[๓๓๕]  เมื่อท าการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีกฎหมายก าหนดไว้ให้จดทะเบียนให้เจ้า

พนักงานบังคับคดีแจ้งนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายให้
ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ 

ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ก่อนท าการขาย
ทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดแจ้งรายการหนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระเพ่ือ
การออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าบอกกล่าว เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดไว้เพ่ือช าระหนี้ที่ค้างช าระดังกล่าวจนถึงวันขายทอดตลาดแก่นิติบุคคลอาคารชุดก่อนเจ้าหนี้
จ านอง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอด
หนี้ 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn334
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftn335


หากนิติบุคคลอาคารชุดไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างช าระดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างช าระ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่
ผู้ซื้อโดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้ 

ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ก่อนท า
การขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแจ้งรายการหนี้ค่าบ ารุงรักษา
และการจัดการสาธารณูปโภคพร้อมค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าบอกกล่าว เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้
จากการขายทอดตลาดไว้เพ่ือช าระหนี้ที่ค้างช าระดังกล่าวจนถึงวันขายทอดตลาดแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ก่อนเจ้าหนี้จ านอง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ  ทั้งนี้ หากมีการระงับการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไว้ ให้การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเป็นอันยกเลิกไป 

หากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างช าระดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสี่หรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างช าระ หรือในกรณีที่ยังมิได้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ  ทั้งนี้ หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมไว้ ให้การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเป็นอันยกเลิกไป 

การจ่ายเงินที่กันไว้ตามวรรคสองและวรรคสี่ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๑๐ การท า
บัญชีส่วนเฉลี่ย และส่วนที่ ๑๑ เงินค้างจ่าย ของหมวดนี้ 

  
ส่วนที่ ๙ 

การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบกิจการแทนการขายหรือจ าหน่าย 

                   
  

มาตรา ๓๓๖[๓๓๖]  ถ้ารายได้จากอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม เกษตรกรรม หรือการประกอบกิจการอ่ืนใดของลูกหนี้ตามค าพิพากษาอาจเพียงพอที่จะช าระหนี้ตาม
ค าพิพากษาพร้อมด้วยค่าฤชาธรรมเนียม และค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ภายในเวลาอันสมควรเมื่อศาล
เห็นสมควรหรือเมื่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาร้องขอ และไม่มีข้อเท็จจริงว่าจะเป็นการประวิงการช าระหนี้ ศาล
อาจมีค าสั่งตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือผู้จัดการกิจการเหล่านั้น โดยมอบเงินรายได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายในเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรก าหนดแทนการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ 

  
ส่วนที่ ๑๐ 

การท าบัญชีส่วนเฉลี่ย 
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มาตรา ๓๓๗[๓๓๗]  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าบัญชีรายละเอียดแสดงจ านวนเงินทั้งหมดที่
ได้มาจากการยึด อายัด ขาย หรือจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือที่ได้วางไว้แก่
ตน  นอกจากนี้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าบัญชีพิเศษส าหรับจ านวนเงินที่ได้มาจากการขายหรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินแต่ละรายซึ่งอยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอ่ืนซึ่งได้มีการแจ้งให้ทราบ
หรือปรากฏแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วตามมาตรา ๓๒๔ 

ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ยเงินตามวรรคหนึ่งดังบัญญัติไว้ในมาตราต่อไปนี้ 

  
มาตรา ๓๓๘[๓๓๘]  ในกรณีที่จะต้องบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งซึ่งได้พิพากษาหรือสั่ง

โดยจ าเลยขาดนัดนั้น ห้ามมิให้จัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ยเงินที่ได้มาจนกว่าระยะเวลาหกเดือนนับแต่ วันยึด
ทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาจะได้ล่วงพ้นไปแล้ว เว้นแต่เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาจะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ทราบถึงการที่ถูกฟ้องนั้นแล้ว  

  
มาตรา ๓๓๙[๓๓๙]  ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาคนเดียวร้องขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สิน

ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและไม่มีกรณีตามมาตรา ๓๒๔ เมื่อได้ขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่ง
ทรัพย์สินนั้นเสร็จและได้หักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไว้แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินตามจ านวน
หนี้และค่าฤชาธรรมเนียมตามค าพิพากษาให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเท่าที่เงินรายได้จ านวนสุทธิจะพอแก่
การที่จะจ่ายให้ได้ 

  
มาตรา ๓๔๐[๓๔๐]  ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหลายคนร้องขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สิน

ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือในกรณีตามมาตรา ๓๒๔ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดหรือ
จ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินนั้นเสร็จแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) หักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไว้ แต่ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นของเจ้าของรวม ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีกันเงินส่วนของเจ้าของรวมอ่ืนนอกจากส่วนของลูกหนี้ตามค าพิพากษาออกจากเงินที่ได้จาก
การขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นเสียก่อน แล้วจึงหักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีจากเงินเฉพาะส่วนของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

(๒) จัดท าบัญชีส่วนเฉลี่ยแสดงจ านวนเงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือผู้ทรง
สิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นแต่ละคนจากเงินจ านวนสุทธิที่พอแก่การที่จะจ่ายให้ตามสิทธิของบุคคลเช่นว่านั้นตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอ่ืนโดยให้แสดงจ านวน
เงินที่กันส่วนให้แก่เจ้าของรวมไว้ในบัญชีดังกล่าวด้วย 

(๓) ส่งค าบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ตามค าพิพากษา เจ้าของรวม และบุคคลตาม (๒) ขอให้
ตรวจสอบบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นและให้ยื่นค าแถลงคัดค้านได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันส่งค าบอกกล่าว 
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ถ้าไม่มีค าแถลงคัดค้านภายในก าหนดเวลาตาม (๓) ให้ถือว่าบัญชีส่วนเฉลี่ยดังกล่าวเป็นที่สุด
และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินให้แก่บุคคลตามบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้น 

  
มาตรา ๓๔๑[๓๔๑]  ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าแถลงคัดค้านตามมาตรา ๓๔๐ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี

ออกหมายเรียกเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาทุกคน ผู้ทรงสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น เจ้าของรวม  และลูกหนี้ตามค า
พิพากษา มาชี้แจงในเวลาและ ณ สถานที่ที่ก าหนด โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน บุคคล
ดังกล่าวจะไปตามหมายเรียกด้วยตนเองหรือจะมอบให้ผู้รับมอบอ านาจไปกระท าการแทนก็ได้ 

เมื่อได้ตรวจพิจารณาค าแถลงคัดค้านและได้ฟังค าชี้แจงของผู้ซึ่งมาตามหมายเรียกแล้ว ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีท าค าสั่งยืนตามหรือแก้ไขบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นแล้วอ่านค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ซึ่งมาตามหมายเรียก
ฟังและให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ 

ในกรณีที่ไม่อาจท าค าสั่งได้ภายในวันที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้ผู้ซึ่งมาตาม
หมายเรียกหรือตามนัดทราบวันนัดฟังค าสั่งที่เลื่อนไปและให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ 

ถ้าบุคคลตามวรรคหนึ่งมิได้ไปตามหมายเรียกหรือตามนัดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ถือว่า
ได้ทราบวันนัดและค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว 

  
มาตรา ๓๔๒[๓๔๒]  ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งยืนตามบัญชีส่วนเฉลี่ย ผู้ซึ่งได้ยื่นค า

แถลงคัดค้านตามมาตรา ๓๔๐ อาจยื่นค าร้องคัดค้านค าสั่งดังกล่าวต่อศาลได้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้อ่าน
ค าสั่ง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งแก้ไขบัญชีส่วนเฉลี่ย บุคคลตามมาตรา ๓๔๑ อาจยื่น
ค าร้องคัดค้านค าสั่งดังกล่าวต่อศาลได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อ่านค าสั่ง 

ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการ
จ่ายส่วนเฉลี่ยไปก่อนจนกว่าศาลจะได้มีค าสั่งหรือท าการจ่ายส่วนเฉลี่ยชั่วคราวตามมาตรา ๓๔๓ 

ถ้าไม่มีผู้ยื่นค าร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้ถือว่าบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นเป็นที่สุด 
และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินให้แก่บุคคลตามบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้น 

ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๓๔๓[๓๔๓]  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า ถ้าจะเลื่อนการจ่ายส่วนเฉลี่ยไปจนกว่าได้

จ าหน่ายทรัพย์สินที่ประสงค์จะบังคับทั้งหมดหรือจนกว่าการเรียกร้องทั้งหมดที่มาสู่ศาลได้เสร็จเด็ดขาดแล้วจะ
ท าให้บุคคลผู้มีส่วนเฉลี่ยในเงินรายได้แห่งทรัพย์สินที่บังคับนั้นทุกคนหรือคนใดคนหนึ่งได้รับความเสียหายเจ้า
พนักงานบังคับคดีมีสิทธิที่จะแบ่งเงินรายได้เท่าท่ีพอแก่การที่จะจ่ายให้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔๐ มาตรา 
๓๔๑ และมาตรา ๓๔๒ ได้ ในเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้กันเงินไว้ส าหรับช าระค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับ
คดีท้ังหมดที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นต่อไป และส าหรับช าระการเรียกร้องใด ๆ ที่ยังมีข้อโต้แย้งไว้แล้ว 
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มาตรา ๓๔๔[๓๔๔]  เมื่อผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทุกคนได้รับส่วนแบ่งเป็นที่พอใจแล้ว ถ้า
ยังมีเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินเหลืออยู่หลังจากท่ีได้หักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีแล้ว
และเงินเช่นว่านั้นอยู่ในบังคับที่จะต้องจ่ายแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาตามมาตรา ๓๒๙ หรือถูกอายัดโดยประการ
อ่ืน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินส่วนที่เหลือนั้นตามมาตรา ๓๒๙ หรือตามค าสั่งอายัดสิทธิเรียกร้อง แล้วแต่
กรณี 

ถ้าเงินรายได้จ านวนสุทธิที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นไม่ต้องการใช้ส าหรับการ
บังคับคดีต่อไปก็ดี หรือมีเงินได้จากการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินเหลืออยู่หลังจากที่ได้หักช าระค่าฤชาธรรม
เนียมในการบังคับคดีและจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ทุกคนเป็นที่พอใจแล้วก็ดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินรายได้
จ านวนสุทธิหรือส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา และถ้าทรัพย์สินของบุคคลภายนอกต้องถูก
จ าหน่ายไปเพ่ือประโยชน์แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ให้จ่ายเงินรายได้จ านวนสุทธิหรือส่วนที่เหลืออยู่แก่
บุคคลภายนอกนั้น 

ถ้าได้มีการขายทรัพย์สินรายใดตามมาตรา ๓๒๓ ไปแล้ว และได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดเป็นคุณ
แก่ผู้เรียกร้อง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินที่ได้จากการขายแก่ผู้เรียกร้องไป 

  
ส่วนที่ ๑๑ 

เงินค้างจ่าย 

                   
  

มาตรา ๓๔๕[๓๔๕]  บรรดาเงินต่าง ๆ ที่ค้างจ่ายอยู่ในศาลหรือท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดี ถ้าผู้มี
สิทธิมิได้เรียกเอาภายในห้าปี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

  
หมวด ๓ 

การบังคับคดีในกรณทีี่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง 

                   
  

มาตรา ๓๔๖[๓๔๖]  การบังคับคดีในกรณีท่ีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลก าหนดให้ลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ถ้าบทบัญญัติในหมวดนี้มิได้ก าหนด
วิธีการบังคับคดีไว้โดยเฉพาะ ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๒ การบังคับคดีในกรณีท่ีเป็นหนี้เงินมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
มาตรา ๓๔๗[๓๔๗]  ในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลก าหนดให้ลูกหนี้ตามค า

พิพากษาส่งคืนทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเพ่ือช าระหนี้ตามสิทธิ
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เรียกร้องแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจยึดทรัพย์นั้นเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม
ค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

ถ้าทรัพย์เฉพาะสิ่งของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ต้องส่งมอบแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือช าระ
หนี้ตามสิทธิเรียกร้องได้ถูกยึดหรืออายัดไว้เพ่ือเอาช าระหนี้เงินในคดีอ่ืนแล้ว เจ้าหนี้ตามค า พิพากษาชอบที่
จะยื่นค าร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีก่อนมีการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนขอให้มีค าสั่งให้เจ้า
พนักงานบังคับคดสี่งมอบทรัพย์นั้นให้แก่ตน โดยต้องแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาผู้
ขอยึดหรืออายัดทรัพย์ในคดีอ่ืนนั้นสามารถบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้
เพียงพอ  ทั้งนี้ ให้ศาลแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบและอาจมีค าสั่งงดการบังคับคดีไว้ในระหว่างพิจารณา
ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการยึดหรืออายัดทรัพย์แก่เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาผู้ขอยึดหรืออายัดทรัพย์ในคดีอ่ืนนั้น และให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในคดีอ่ืนนั้นได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี 

ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่สามารถแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ตามวรรคสอง ให้ศาลมี
ค าสั่งให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีสิทธิเข้าเฉลี่ยในเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค า
พิพากษาในคดีอ่ืนนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ให้น ามาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๙ มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๓๔๘[๓๔๘]  การบังคับคดีในกรณีท่ีศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาส่งคืนหรือส่ง

มอบทรัพย์เฉพาะสิ่งที่มีทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือมีหนังสือรับรองการท าประโยชน์แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษานั้น 
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนด าเนินการจดทะเบียนต่อไป 

การบังคับคดีในกรณีท่ีศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบ
อสังหาริมทรัพย์เฉพาะสิ่ง ถ้ามีเหตุขัดขวางหรือเหตุขัดข้องในการส่งคืนหรือส่งมอบอสังหาริมทรัพย์นั้นแก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้ขับไล่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๔๙[๓๔๙]  การบังคับคดีท่ีขอให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะ

สิ่ง ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีท่ีเจ้าหนี้ตามค า

พิพากษาต้องเสียไปในคดีที่มีค าพิพากษาให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง รวมทั้งค่าฤชาธรรม
เนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีท่ีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาต้องเสียไปในคดีอ่ืนตามมาตรา ๓๔๗ 
วรรคสอง โดยให้ถือว่าเป็นค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีท่ีต้องใช้แทนแก่เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาในคดีท่ีมีค าพิพากษาให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้น 

  
หมวด ๔ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีให้ขับไล่ 
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มาตรา ๓๕๐[๓๕๐]  การบังคับคดีในกรณีท่ีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ขับไล่ลูกหนี้ตามค า

พิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการ
ตามมาตรา ๓๕๑ มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๓๕๓ และมาตรา ๓๕๔ 

การบังคับคดีในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษารื้อถอนสิ่งปลูก
สร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย  หรือ
ทรัพย์ที่ครอบครอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการตามมาตรา ๓๕๕ 

  
ส่วนที่ ๑ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย 

หรือทรัพย์ที่ครอบครอง 

                   
  

มาตรา ๓๕๑[๓๕๑]  ในกรณีท่ีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาออกไป
จากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง 

(๑) ถ้าทรัพย์นั้นไม่มีบุคคลใดอยู่แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการตามมาตรา ๓๕๒ 

(๒) ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารไม่ออกไปจากทรัพย์นั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ด าเนินการตามมาตรา ๓๕๓ 

  
มาตรา ๓๕๒[๓๕๒]  ในกรณีตามมาตรา ๓๕๑ (๑) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจส่งมอบ

ทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเข้าครอบครองได้ทันที ถ้ามีสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรค
ต่อการส่งมอบ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจท าลายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ตามความจ าเป็น 

ถ้ายังมีสิ่งของของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือของบุคคลใดอยู่ในทรัพย์นั้น ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีท าบัญชีสิ่งของนั้นไว้ และมีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าสิ่งของนั้นมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือมีสภาพอันจะก่อให้เกิดอันตรายได้ หรือ
ถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของสิ่งของนั้น ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอ านาจจ าหน่ายสิ่งของนั้นได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่เห็นสมควร และเก็บรักษาเงิน
สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายไว้แทนสิ่งของนั้น หรือท าลายสิ่งของนั้น หรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรก็
ได้  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงสภาพแห่งสิ่งของ ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และประโยชน์สาธารณะ 

(๒) ถ้าสิ่งของนั้นมิใช่สิ่งของตามท่ีระบุไว้ใน (๑) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจน าสิ่งของ
นั้นมาเก็บรักษาไว้ หรือมอบให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้รักษา หรือฝากไว้ ณ สถานที่ใด หรือแก่บุคคลใด
ตามท่ีเห็นสมควร แล้วแจ้งหรือประกาศให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าของสิ่งของมารับคืนไปภายในเวลาที่
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เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าของสิ่งของไม่มารับหรือไม่ยอมรับสิ่งของนั้นคืน
ไปภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการตาม (๑) โดยอนุโลม 

เงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มาจากการจ าหน่ายสิ่งของตามวรรคสอง (๑) หรือ (๒) ถ้า
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าของสิ่งของไม่มาขอรับคืนภายในก าหนดห้าปีนับแต่ได้รับแจ้งจากเจ้า
พนักงานบังคับคดี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

ในกรณีที่สิ่งของตามวรรคสองถูกยึด อายัด หรือห้ามโอน ยักย้าย หรือจ าหน่ายตามวิธีการ
ชั่วคราวก่อนพิพากษาหรือเพ่ือการบังคับคดีในคดีอ่ืน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจย้ายสิ่งของดังกล่าวไป
เก็บไว้ ณ สถานที่อ่ืนได้ตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีใน
คดีอ่ืนทราบด้วย 

ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินการตามมาตรานี้ และให้ถือ
ว่าเป็นหนี้ตามค าพิพากษาที่จะบังคับคดีกันต่อไป 

  
มาตรา ๓๕๓[๓๕๓]  ในกรณีตามมาตรา ๓๕๑ (๒) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) รายงานต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวาร และให้ศาล

มีอ านาจสั่งจับกุมและกักขังได้ทันที ในกรณีเช่นว่านี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๖๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ปิดประกาศให้บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นซึ่งอ้างว่ามิได้เป็นบริวารของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ยื่นค าร้องต่อศาลภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศแสดงว่าตนมีอ านาจ
พิเศษในการอยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้น 

เมื่อมีการจับกุมลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารตาม (๑) แล้ว หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
หลบหนีไปจากทรัพย์นั้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการตามมาตรา ๓๕๒ 

  
มาตรา ๓๕๔[๓๕๔]  เพ่ือประโยชน์ในการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕๑ ให้ถือ

ว่าบุคคลดังต่อไปนี้เป็นบริวารของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

(๑) บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นและมิได้ยื่นค าร้องต่อศาลภายในก าหนดเวลา
ตามมาตรา ๓๕๓ (๒) หรือยื่นค าร้องต่อศาลแล้วแต่แสดงต่อศาลไม่ได้ว่าตนมีอ านาจพิเศษในการอยู่อาศัยหรือ
ครอบครองทรัพย์นั้น 

(๒) บุคคลที่เข้ามาอยู่ในทรัพย์นั้นในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการให้เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์นั้น 

  
ส่วนที่ ๒ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 

ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ 
ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง 
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มาตรา ๓๕๕[๓๕๕]  ในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลก าหนดให้ลูกหนี้ตามค า
พิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจาก
อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจด าเนินการรื้อถอน และ
ขนย้ายทรัพย์สินออกจากทรัพย์นั้นได้โดยให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือขน
ย้ายทรัพย์สินนั้น และให้ถือว่าเป็นหนี้ตามค าพิพากษาท่ีจะบังคับคดีกันต่อไป 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศก าหนดการรื้อถอนหรือขนย้าย
ทรัพย์สินไว้ ณ บริเวณนั้นไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่
พฤติการณ์ในการรื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สินนั้น 

ในการจัดการกับวัสดุที่ถูกรื้อถอนและทรัพย์สินที่ถูกขนย้ายออกจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่
อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครองนั้น ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๕๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

  
หมวด ๕ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ 

                   
  

มาตรา ๓๕๖[๓๕๖]  การบังคับคดีในกรณีท่ีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลก าหนดให้ลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษากระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดนอกจากกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ก าหนดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งหรือให้ขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาตามที่
บัญญัติไว้ในหมวด ๓ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง และหมวด ๔ การบังคับคดีใน
กรณีท่ีให้ขับไล่ ให้ศาลมีอ านาจก าหนดวิธีการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ ๑ หรอืส่วนที่ ๒ แห่งหมวดนี้ 
เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็นว่าวิธีการบังคับคดีดังกล่าวไม่อาจบรรลุผลตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลได้ ก็ให้
ศาลมีอ านาจก าหนดวิธีการบังคับคดีตามที่ศาลเห็นสมควรเท่าท่ีสภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้กระท าได้ 

  
ส่วนที่ ๑ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีให้กระท าการ 

                   
  

มาตรา ๓๕๗[๓๕๗]  การบังคับคดีในกรณีท่ีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลก าหนดให้ลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษากระท านิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจถือเอาค าพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ และค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลไม่ได้ก าหนดให้ถือเอาค าพิพากษาแทนการแสดง
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เจตนาของลูกหนี้ตามค าพิพากษาไว้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจมีค าขอให้ศาลมีค าสั่งให้ถือเอาค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้นได้ 

ถ้าการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามค าพิพากษาจะบริบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนต่อนาย
ทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจมีค า
ขอให้ศาลสั่งให้ด าเนินการจดทะเบียนให้ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้บุคคลดังกล่าวนั้นจดทะเบียนไปตามค าสั่งศาล 

ถ้าหนังสือส าคัญ เช่น โฉนดที่ดิน ใบจอง หนังสือรับรองการท าประโยชน์ ใบทะเบียน หรือ
เอกสารสิทธิที่จะต้องใช้เพื่อการจดทะเบียนสูญหาย บุบสลาย หรือน ามาไม่ได้เพราะเหตุอื่นใด ศาลจะสั่งให้
นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายออกใบแทนหนังสือส าคัญดังกล่าวก็
ได้ เมื่อได้ออกใบแทนแล้ว หนังสือส าคัญเดิมเป็นอันยกเลิก 

  
มาตรา ๓๕๘[๓๕๘]  การบังคับคดีในกรณีท่ีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลก าหนดให้ลูกหนี้ตาม

ค าพิพากษากระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งไม่ใช่กรณีตามมาตรา ๓๕๗ นอกจากเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
อาจมีค าขอตามมาตรา ๓๖๑ แล้ว ถ้าการกระท านั้นเป็นกรณีท่ีอาจให้บุคคลภายนอกกระท าการแทนได้เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาอาจมีค าขอฝ่ายเดียวให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้บุคคลภายนอกกระท าการนั้นแทนลูกหนี้ตามค า
พิพากษา โดยลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในกรณีขอให้บุคคลภายนอกกระท าการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นหนี้
ตามค าพิพากษาที่จะบังคับคดีกันต่อไป 

  
ส่วนที่ ๒ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีให้งดเว้นกระท าการ 

                   
  

มาตรา ๓๕๙[๓๕๙]  การบังคับคดีในกรณีท่ีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลก าหนดให้ลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษางดเว้นกระท าการ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจขอให้ศาลมีค าสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค า
พิพากษาตามมาตรา ๓๖๑ และขอให้ศาลมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ได้ด้วย 

(๑) ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาช าระค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายอันเกิดจากการไม่
งดเว้นกระท าการนั้น 

(๒) รื้อถอนหรือท าลายทรัพย์สินอันเกิดจากการไม่งดเว้นกระท าการนั้น เว้นแต่ในกรณีท่ี
กฎหมายว่าด้วยการนั้นได้ก าหนดวิธีการจัดการกับทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นอย่างอ่ืนแล้ว 

ในกรณีตาม (๑) เมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าค าขอนั้นฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่งให้ลูกหนี้ตามค า
พิพากษาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งตาม (๒) ให้ศาลแจ้งค าสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ แล้วให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งศาล โดยลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้รับผิดในค่าใช้จ่าย 
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การขอและการด าเนินการตามมาตรานี้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ส่วนค่าสินไหมทดแทน
ที่ศาลก าหนดตามวรรคสองและค่าใช้จ่ายตามวรรคสาม ให้ถือว่าเป็นหนี้ตามค าพิพากษาที่จะบังคับคดีกันต่อไป 

  
หมวด ๖ 

การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน 

                   
  

มาตรา ๓๖๐[๓๖๐]  การบังคับคดีในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้หรือแสดงว่าเจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาหรือบุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ทรัพยสิทธิหรือสิทธิอ่ืน ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หากทรัพย์สินนั้น
เป็นทรัพย์ที่มีทะเบียนและมีเหตุขัดข้องไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือ
บุคคลดังกล่าวอาจมีค าขอให้ศาลสั่งให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายด าเนินการจดทะเบียนให้ผู้มีสิทธิมีชื่อในทะเบียนให้เป็นไปตามค าสั่งศาล 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๕๗ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
หมวด ๗ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

                   
  

มาตรา ๓๖๑[๓๖๑]  ภายใต้บังคับบทบัญญัติหมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้ขับไล่ ในกรณีที่
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาจงใจขัดขืนไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ และไม่มีวิธีการบังคับอื่นใดที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
จะใช้บังคับได้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจมีค าขอฝ่ายเดียว ให้ศาลมีค าสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค า
พิพากษาก็ได้ 

เมื่อได้รับค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาค าขอโดยเร็ว หากเป็นที่พอใจจาก
พยานหลักฐานซึ่งเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาน ามาสืบหรือท่ีศาลเรียกมาสืบว่า ลูกหนี้ตามค าพิพากษาสามารถท่ีจะ
ปฏิบัติตามค าบังคับได้ถ้าได้กระท าการโดยสุจริต และเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่มีวิธีการบังคับอ่ืนใดที่จะใช้
บังคับได้ให้ศาลออกหมายจับลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษามาศาลหรือถูกจับตัวมา แต่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่อาจแสดงเหตุ
อันสมควรในการที่ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับได้ ศาลมีอ านาจสั่งกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษาทันทีหรือในวันหนึ่งวัน
ใดที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษายังคงขัดขืนอยู่ก็ได้ หากลูกหนี้ตามค าพิพากษาแสดงเหตุอันสมควรในการที่ไม่
ปฏิบัติตามค าบังคับได้ หรือตกลงที่จะปฏิบัติตามค าบังคับทุกประการ ศาลจะมีค าสั่งให้ยกค าขอ หรือมีค าสั่ง
เป็นอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
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มาตรา ๓๖๒[๓๖๒]  เมื่อศาลได้ออกหมายจับลูกหนี้ตามค าพิพากษาตามมาตรา ๓๖๑ แล้ว ถ้า
ลูกหนี้ตามค าพิพากษามาศาลหรือถูกจับกุมตัวมา ให้ศาลมีอ านาจกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้นไว้ในระหว่าง
การพิจารณาค าขอจนกว่าจะมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ตามท่ีศาลเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ศาลมีอ านาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตาม
จ านวนเงินที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้องผู้ท าสัญญาประกันเป็นคดีใหม่ 

  
มาตรา ๓๖๓[๓๖๓]  ในกรณีท่ีศาลสั่งกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลใดตามมาตรา 

๓๕๓ หรือมาตรา ๓๖๑ บุคคลนั้นจะต้องถูกกักขังไว้จนกว่าจะมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันตาม
จ านวนที่ศาลเห็นสมควรก าหนดว่าตนยินยอมที่จะปฏิบัติตามค าบังคับทุกประการ   แต่ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้กักขัง
แต่ละครั้งเกินกว่าหกเดือนนับแต่วันจับกุมหรือวันเริ่มกักขัง แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๖๒ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๖๔[๓๖๔]  ในกรณีที่ศาลยอมรับบุคคลเป็นประกัน และบุคคลนั้นจงใจขัดขวางการ

บังคับคดีหรือร่วมกับลูกหนี้ตามค าพิพากษาขัดขืนไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๖๑ มาตรา 
๓๖๒ และมาตรา ๓๖๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๖๕[๓๖๕]  การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือ
หมายของศาล หรือตามท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดี 

การจับกุม ควบคุมตัว หรือกักขังบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสอง มาตรา 
๒๘๔ มาตรา ๓๕๓ มาตรา ๓๖๑ และมาตรา ๓๖๔ ไม่ตัดสิทธิที่จะด าเนินคดีในความผิดอาญา 

  
หมวด ๘ 

การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล 

                   
  

มาตรา ๓๖๖[๓๖๖]  ถ้าบุคคลใดได้เข้าเป็นผู้ประกันในศาลโดยท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอ่ืน 
เพ่ือการช าระหนี้ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น ค าพิพากษา
หรือค าสั่งเช่นว่านั้นย่อมใช้บังคับแก่การประกันได้ โดยให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีสิทธิร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่
ผู้ประกันเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาโดยไม่ต้องฟ้องผู้ประกันเป็นคดีใหม่ 

ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การประกันการปฏิบัติตามค าสั่งศาลในกรณีอ่ืน
ด้วยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๓๖๗[๓๖๗]  ในกรณีที่คู่ความหรือบุคคลใดน าเงิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หนังสือ

ประกันของธนาคาร หรือหลักประกันอย่างอ่ืนซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินแทนได้ มาวางต่อศาลตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้หรือตามค าสั่งของศาล เช่น ค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาหรือทุเลาการ
บังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในกรณีอ่ืนใด เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในคดีนั้นชอบที่จะร้องขอ
ต่อศาลให้สั่งจ่ายเงินหรือด าเนินการเรียกเงินมาจ่ายให้แก่ตนได้ 

การขอและการด าเนินการตามมาตรานี้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล 

 
 

ตาราง ๑ 

ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าข้ึนศาล)[๓๖๘]
 

                   
  

ลักษณะของคดี ทุนทรัพย์ อัตรา หมายเหตุ 

(๑) คดีท่ีมีค าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจค านวณ
เป็นราคาเงินได้ ให้คิดค่าขึ้นศาลตามทุน
ทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

    ค่าธรรมเนียมตาม (ก) 
(ข) และ (ค) ถ้ารวม
แล้วมีเศษไม่ถึงหนึ่ง
บาทให้ปัดทิ้ง 

(ก) ค าฟ้องนอกจากท่ีระบุไว้ใน (ข) และ (ค) ไม่เกินห้าสิบล้าน
บาท 

ร้อยละ ๒ 
แต่ไม่เกิน
สองแสนบาท 

  

  

  ส่วนที่เกินห้าสิบ
ล้านบาทข้ึนไป 

  

ร้อยละ ๐.๑   

(ข) ค าร้องขอให้ศาลบังคับตามค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการในประเทศหรือค าร้อง
ขอเพิกถอนค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการในประเทศ 

ไม่เกินห้าสิบล้าน
บาท 

ร้อยละ ๐.๕ 
ของจ านวนที่
ร้องขอให้
ศาลบังคับ 
แต่ไม่เกินห้า
หมื่นบาท 
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ลักษณะของคดี ทุนทรัพย์ อัตรา หมายเหตุ 

  ส่วนที่เกินห้าสิบ
ล้านบาทข้ึนไป 

  

ร้อยละ ๐.๑   

ค าร้องขอให้ศาลบังคับตามค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศหรือค าร้อง
ขอเพิกถอนค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ 

ไม่เกินห้าสิบล้าน
บาท 

ร้อยละ ๑ 
ของจ านวนที่
ร้องขอให้
ศาลบังคับ 
แต่ไม่เกิน
หนึ่งแสน
บาท 

  

  

  ส่วนที่เกินห้าสิบ
ล้านบาทข้ึนไป 

  

ร้อยละ ๐.๑   

(ค) ค าฟ้องขอให้บังคับจ านอง หรือบังคับเอา
ทรัพย์สินจ านองหลุด 

ไม่เกินห้าสิบล้าน
บาท 

ร้อยละ ๑ 
ของจ านวน
หนี้ที่
เรียกร้องแต่
ไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท 

  

  

  ส่วนที่เกินห้าสิบ
ล้านบาทข้ึนไป 

  

ร้อยละ ๐.๑   

(๒) คดีท่ีมีค าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจ
ค านวณเป็นราคาเงินได้ 

      

(ก) คดีทั่วไปรวมทั้งคดีไม่มีข้อพิพาท   เรื่องละ 
๒๐๐ บาท 

  

  

(ข) อุทธรณ์หรือฎีกาค าสั่งตามมาตรา ๒๒๗   เรื่องละ การอุทธรณ์หรือฎีกา



ลักษณะของคดี ทุนทรัพย์ อัตรา หมายเหตุ 

หรือมาตรา ๒๒๘ (๒) และ (๓) ๒๐๐ บาท ค าสั่งตามมาตรา ๒๒๘ 
(๑) ไม่เรียกเก็บค่าข้ึน
ศาล 

  
(๓) คดีท่ีมีค าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจค านวณ

เป็นราคาเงินได้และไม่อาจค านวณเป็นราคา
เงินได้รวมอยู่ด้วย 

  ให้คิดค่าขึ้น
ศาลตาม
อัตราใน (๑) 
แต่ไม่ให้น้อย
กว่าอัตราใน 
(๒) (ก) หรือ 
(ข) แล้วแต่
กรณี 
  

  

(๔) คดีท่ีขอให้ช าระค่าเสียหาย ค่าอุปการะเลี้ยงดู 
หรือค่าเลี้ยงชีพก็ดี เงินปี เงินเดือน เงินเบี้ย
บ านาญ ค่าบ ารุงรักษา หรือเงินอ่ืน ๆ ก็ดี 
บรรดาที่ให้จ่ายมีก าหนดเป็นระยะเวลาใน
อนาคตนอกจากดอกเบี้ยค่าเช่า หรือ
ค่าเสียหายที่ศาลมีอ านาจพิพากษาหรือสั่ง
ตามมาตรา ๑๔๒ อยู่แล้ว ถ้าคดีนั้นมีค าขอให้
ช าระหนี้ในเวลาปัจจุบัน หรือมีค าขอในข้อ
ก่อน ๆ รวมอยู่ด้วย ให้คิดค่าขึ้นศาลส าหรับ
ค าขอในข้อนี้เป็นอีกส่วนหนึ่ง 

  ๑๐๐ บาท   

  
 
 

ตาราง ๒ 

ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ)[๓๖๙]
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ลักษณะแห่ง 

กระบวนพิจารณา 

ศาลฎีกา 

และศาลอุทธรณ์ 
ศาลชั้นต้น ช าระเม่ือใด 

(๑) ค่าค าร้องขอตามมาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่ยัง
ไม่มีคดีอยู่ในศาล - ๑๐๐ บาท เมื่อยื่นค าร้องขอ 

(๒) ค่ารับรองส าเนาเอกสารต่าง ๆ โดยหัวหน้า
ส านักงานประจ าศาลยุติธรรมหรือเจ้า
พนักงานบังคับคดีเป็นผู้รับรอง ฉบับละ ๕๐ บาท ๕๐ บาท เมื่อยื่นค าร้อง 

(๓) ใบส าคัญเพ่ือแสดงว่าค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ได้ถึงที่สุดแล้ว ฉบับละ ๕๐ บาท ๕๐ บาท เมื่อยื่นค าร้อง 

        

 
 

ตาราง ๓ 

ค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาล[๓๗๐]
 

                   
  

ในกรณีที่มีการสืบพยานหลักฐานนอกศาล ให้คิดค่าป่วยการให้ผู้พิพากษาในอัตราต่อคนวัน
ละสามร้อยบาท และให้คิดค่าป่วยการให้เจ้าพนักงานศาลในอัตราต่อคนวันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท โดยให้ช าระ
เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาต 

ในคดีท่ีมีการรวมการพิจารณา ให้คิดค่าป่วยการโดยถือว่าเป็นคดีเดียว 

ในกรณีที่มีคู่ความหลายฝ่ายหรือหลายคนเป็นผู้ขอ ให้เฉลี่ยกันช าระค่าป่วยการในอัตราตาม
วรรคหนึ่งคนละส่วนเท่า ๆ กัน 

ในกรณีจ าเป็น ศาลอาจสั่งให้คู่ความฝ่ายที่ขอหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่ายเป็นผู้จัดการ
หาพาหนะ ถ้าไม่จัดพาหนะมาให้ จะต้องชดใช้ค่าพาหนะที่เสียไปตามสมควร 

  
 
 

ตาราง ๔ 

ค่าป่วยการ ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของพยาน กับค่ารังวัดท าแผนที่[๓๗๑]
 

                   
  

(๑) ให้ศาลก าหนดค่าป่วยการพยานตามรายได้และฐานะของพยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียก 
แต่ไม่ให้เกินวันละสี่ร้อยบาท กับค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของพยานที่เสียไปด้วยตามสมควร 
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(๒) ในกรณีที่ศาลสั่งให้รังวัดท าแผนที่ 
(ก) โดยเจ้าพนักงานศาล ให้ศาลก าหนดค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานศาลในอัตราต่อคน

วันละสองร้อยบาท กับค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของเจ้าพนักงานศาลที่เสียไปตามสมควร 

(ข) โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ให้ศาลก าหนดค่าป่วยการ 
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ถ้า
ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นไม่มีระเบียบดังกล่าวให้คิดตามอัตรา (ก) 
 
 

ตาราง ๕ 

ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี[๓๗๒]
 

  

ค่าธรรมเนียม จ านวน หมายเหตุ 

๑. ขายทอดตลาดหรือจ าหน่าย
โดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ยึด
หรืออายัด 

  

ร้อยละ ๓ ของจ านวนเงินที่ขาย
หรือจ าหน่ายได้ 

ทั้งนี้ ต้องเสียค่าประกาศและค่า
ใช้สอยต่างหาก 

๒. จ่ายเงินที่ยึดหรืออายัดแก่
เจ้าหนี้ 

  

ร้อยละ ๒ ของจ านวนเงินที่ยึด
หรืออายัด 

  

๓. เมื่อยึดทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่ตัว
เงินแล้วไม่มีการขายหรือ
จ าหน่าย 

  

ร้อยละ ๒ ของราคาทรัพย์สินที่
ยึด 

ส่วนการค านวณราคาทรัพย์สิน
ที่ยึดหรืออายัดเพ่ือเสีย
ค่าธรรมเนียมตามหมายเลข ๓ 
และ ๔ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
เป็นผู้ก าหนด ถ้าไม่ตกลงกันให้
คู่ความท่ีเกี่ยวข้องเสนอเรื่องต่อ
ศาลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๒๙๖ 

๔. เมื่อยึดหรืออายัดเงินหรือ
อายัดทรัพย์สินแล้ว ไม่มี
การขายหรือจ าหน่าย 

  

ร้อยละ ๑ ของจ านวนเงินที่ยึด
หรืออายัด หรือราคาทรัพย์สินที่
อายัด 

๕. ขายโดยวิธีประมูลระหวา่ง
คู่ความ 

ร้อยละ ๒ ของราคาประมูล
สูงสุด 
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ตาราง ๖ 

ค่าทนายความ[๓๗๓]
 

                   
  
(๑) ให้ศาลก าหนดค่าทนายความตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควรไม่เกินอัตราขั้นสูงดังที่ระบุไว้

ในตารางนี้ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าคดีละสามพันบาท 

(๒) การก าหนดค่าทนายความที่คู่ความจะต้องรับผิดนั้น ให้ศาลพิจารณาตามความยากง่าย
แห่งคดีเทียบดูเวลาและงานที่ทนายความต้องปฏิบัติในการว่าคดีเรื่องนั้น 

  

อัตรา คดีมีทุนทรัพย์ คดีไม่มีทุนทรัพย์ 

  
อัตราขั้นสูงในศาลชั้นต้น 

  
ร้อยละ ๕ ๓๐,๐๐๐ บาท 

  
อัตราขั้นสูงในศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา 

  
ร้อยละ ๓ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  
 
 

ตาราง ๗ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี[๓๗๔]
 

                   
  

ศาลอาจก าหนดให้คู่ความซึ่งต้องรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมตามมาตรา ๑๖๑ ชดใช้ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคดีแก่คู่ความอีกฝ่ายตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร โดยในคดีมีทุนทรัพย์ต้องไม่เกิน  ร้อยละ ๑ 
ของจ านวนทุนทรัพย์ หรือในคดีไม่มีทุนทรัพย์ต้องไม่เกินห้าพันบาท 

การก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลค านึงถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
คู่ความได้เสียไป รวมทั้งลักษณะและวิธีการด าเนินคดีของคู่ความ 

 
 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗[๓๗๕]
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒[๓๗๖]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๓[๓๗๗]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙[๓๗๘]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้คดีลุล่วงไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น และแก้
ข้อขัดข้องของศาลและคู่ความในการด าเนินกระบวนพิจารณาบางประการที่ส าคัญ ทั้งสมควรปรับปรุงแก้ไข
อัตราที่ก าหนดไว้ในตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้เหมาะสมด้วย 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๘[๓๗๙]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๐  การบังคับคดีตามค าพิพากษา หรือค าสั่งที่ยังไม่เสร็จสิ้นลงในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 
๒๘๕ หรือมาตรา ๒๘๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อลูกหนี้ตามค า
พิพากษาหรือเมื่อผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดียื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องให้ศาลสั่งเพิกถอนเสียทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือสั่งแก้ไขหรือมีค าสั่งในเรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว  ทั้งนี้ เว้นแต่
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การบังคับคดีตามค าพิพากษา หรือค าสั่งที่ก าหนดสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา อันไม่อยู่ใน
ความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๖ (๑) หรือ (๓) ที่มีจ านวนน้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ าสุดของ
ข้าราชการพลเรือนในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นจ านวนเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ
บังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น มีจ านวนเท่ากับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าสุดของข้าราชการพลเรือนในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีในศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกาลุล่วงไปโดยเหมาะสมและรวดเร็วยิ่งขึ้นและเพ่ือเป็นหลักประกันในการด ารงชีพของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑[๓๘๐]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากค่าขึ้นศาล ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ค่า
สืบพยานนอกศาล ค่าป่วยการและค่าพาหนะพยานกับค่ารังวัดท าแผนที่ และอัตราค่าทนายความท่ีก าหนดไว้
ในตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้อยู่ได้ก าหนดไว้นานมาแล้ว ไม่เหมาะสมแก่
ภาวะการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๑ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้สอดคล้องกันด้วย  จึงเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๒[๓๘๑]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมิได้ให้อ านาจศาลที่จะสั่งให้ส่งค าคู่ความหรือเอกสารโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในโอกาสแรก ท าให้คู่ความต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีเพ่ิม
มากขึ้นโดยไม่จ าเป็น สมควรให้มีการส่งค าคู่ความหรือเอกสารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในโอกาส
แรกได้  จึงเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๗[๓๘๒]
 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ก าหนดให้ช าระหรือวางค่าธรรมเนียมโดยวิธีปิดแสตมป์ตามจ านวน
ที่ต้องปิดลงไว้ในค าคู่ความค าร้อง ใบรับหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าและไม่สะดวกใน
การเรียกเก็บและการช าระหรือวางค่าธรรมเนียมศาล และการตรวจสอบค าคู่ความของศาล ทั้งยังเป็นการ
สิ้นเปลืองงบประมาณและเป็นภาระในการจัดพิมพ์ และการเก็บรักษาแสตมป์ฤชาอากรอีกด้วย สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมให้มีการช าระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงินสดโดยเจ้าพนักงานศาลออกใบรับให้ และสมควร
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจค าคู่ความของศาลให้สอดคล้องกับการช าระหรือวางค่าธรรมเนียม
ศาลดังกล่าวด้วย  จึงเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗[๓๘๓]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

(๑) มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนการพิจารณาคดีของศาลที่ยังไม่รัดกุมพอ และมิได้มี
บทบัญญัติให้อ านาจศาลในการสั่งให้คู่ความฝ่ายซึ่งขอเลื่อนคดีเสียค่าป่วยการพยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียก
และเสียค่าใช้จ่ายในการที่คู่ความฝ่ายอื่นมาศาล 

(๒) มีหลักเกณฑ์ในการที่ศาลจะสั่งตั้งเจ้าพนักงานหรือแพทย์ไปตรวจตัวความผู้แทน 
ทนายความ พยาน หรือบุคคลอื่นใดที่ถูกเรียกให้มาศาลแต่มาศาลไม่ได้เพราะอ้างว่าป่วยเจ็บอันเป็นเหตุให้มี
การขอเลื่อนการนั่งพิจารณาท่ียังไม่รัดกุมพอ 

(๓) มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของทนายความในคดี ซึ่งมีความประสงค์จะถอนตัวจากการเป็น
ทนาย ที่จะต้องแจ้งให้ตัวความทราบก่อน อันเป็นเหตุให้มีการใช้สิทธิในการถอนตัวจากการเป็นทนายเพ่ือ
ประวิงการพิจารณาคดีได้ ท าให้การพิจารณาคดีล่าช้า 

(๔) มิได้ก าหนดให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมในการส่งค าฟ้องโดยชัดแจ้งและมิได้มีการก าหนด
วิธีการส่งค าฟ้องให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งบทบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก าหนดให้โจทก์มี
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หน้าที่ส่งค าฟ้องแก่จ าเลย แต่ในทางปฏิบัติโจทก์มิได้น าส่งเอง และในปัจจุบันก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องให้
โจทก์มีหน้าที่ส่งค าฟ้องแก่จ าเลยในทุกคดีเพราะการคมนาคมสะดวกข้ึนในหลายท้องที่แล้ว 

(๕) ก าหนดเวลาที่โจทก์จะต้องร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ส่งหมายและส าเนาค าฟ้องไป
ให้แก่จ าเลยเพ่ือแก้คดี ซึ่งก าหนดไว้สิบห้าวันนับแต่วันยื่นค าฟ้องนั้น เป็นก าหนดเวลาที่นานเกินไป 

(๖) ก าหนดเวลาที่โจทก์จะต้องแจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จ าเลย โดยที่การไม่แจ้งตามก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่าโจทก์ท้ิงฟ้อง 
ซึ่งก าหนดไว้สิบห้าวันนับแต่วันยื่นค าฟ้องนั้น เป็นก าหนดเวลาที่นานเกินไป 

(๗) มิได้ก าหนดให้คู่ความมาศาลในวันชี้สองสถาน อันเป็นเหตุให้คู่ความมักจะขอเลื่อนคดีใน
วันนัดสืบพยานครั้งแรก และศาลไม่อาจด าเนินการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงประนีประนอมหรือยอมรับใน
ประเด็นข้อพิพาทที่อาจตกลงกันได้ 

(๘) มีหลักเกณฑ์การบังคับคดีในส่วนที่เกี่ยวกับการขอเฉลี่ยทรัพย์สินที่ยังไม่รัดกุมพอ ท าให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีอากรได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ก่อนแล้ว และในกรณีที่เจ้าหนี้ ผู้ยึดทรัพย์สินสละสิทธิในการ
บังคับคดีหรือเพิกเฉยไม่ด าเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด 

(๙) มิได้ก าหนดให้อ านาจศาลสั่งถอนการบังคับคดี ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่ด าเนินการ
บังคับคดีภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด 

(๑๐) มิได้ก าหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขอหมายบังคับคดีเพ่ือช าระเป็นค่าธรรมเนียมเจ้า
พนักงานบังคับคดี ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินซึ่งมิใช่ตัวเงิน หรือในกรณียึดหรืออายัดเงิน หรืออายัด
ทรัพย์สินแล้วไม่มีการขายหรือจ าหน่ายเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีนั้นเอง หรือถอนโดย
ค าสั่งศาล และผู้ขอให้ยึดหรืออายัดไม่ช าระค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี 

(๑๑) มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับบังคับคดีในการฟ้องขับไล่ที่รัดกุมพอ ท าให้การบังคับคดีในคดี
ฟ้องขับไล่ประสบปัญหาและขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากลูกหนี้ตามค าพิพากษาท่ีถูกพิพากษาให้ขับไล่หรือต้อง
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครองไม่ยอมปฏิบัติตามค าบังคับ
ของศาลโดยใช้วิธีหลีกเลี่ยงต่าง ๆ 

สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
เสียใหม่เพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและการบังคับคดีในคดีฟ้องขับไล่มีประสิทธิภาพ สามารถอ านวย
ความยุติธรรมมากข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๐[๓๘๔]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอข้อพิพาท การพิจารณา การท าค าชี้
ขาด และการบังคับตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนอกศาลไว้โดยเฉพาะแล้ว สมควรยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการนอกศาลในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (มาตรา ๒๒๑)  จึงเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔[๓๘๕]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป เว้นแต่มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติว่าด้วยเขตอ านาจศาลใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดปัญหาและความไม่เป็นธรรม 
เนื่องจากโจทก์ซ่ึงมีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรไม่สามารถฟ้องคดีจ าเลยซึ่งไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร
ได้ตราบใดที่ยังไม่สามารถส่งหมายเรียกให้แก่จ าเลยในราชอาณาจักรได้ แต่ในทางกลับกันโจทก์หรือจ าเลยซึ่งมี
ภูมิล าเนาอยู่ในต่างประเทศสามารถฟ้องจ าเลยหรือฟ้องแย้งโจทก์ซ่ึงมีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรได้ และ
บทบัญญัติเรื่องเขตอ านาจศาลโดยทั่วไปยังไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการด าเนินคดีในศาล
ประกอบกับในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งค าคู่ความและเอกสารให้แก่จ าเลยหรือบุคคลภายนอก
ที่เก่ียวข้องซึ่งไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรไว้โดยตรงคงอาศัยวิธีปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรมและ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นส าคัญซึ่งต้องใช้เวลานานมากและในบางครั้งก็ไม่อาจส่งให้แก่บุคคลดังกล่าวได้ 
ท าให้การด าเนินคดีเป็นไปได้ด้วยความล่าช้าและยุ่งยาก นอกจากนี้ การพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นบางคดีได้
ประสบความล่าช้าเนื่องจากการประวิงคดีของคู่ความบางฝ่าย ทั้งหลักเกณฑ์การฟ้องคดีมโนสาเร่และคดีไม่มี
ข้อยุ่งยากท่ีใช้บังคับอยู่มีข้อบกพร่องไม่สามารถน ามาบังคับใช้กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมขณะนี้ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และคดีที่ข้ึนสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาก็ได้เพ่ิมขึ้นเป็นอย่าง
มากท าให้ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาไม่สามารถพิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จลุล่วงไปได้โดยรวดเร็วท าให้คดีค้าง
พิจารณาอยู่เป็นจ านวนมาก เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น สมควรปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยเขตอ านาจศาล
โดยก าหนดให้โจทก์สามารถฟ้องคดีจ าเลยซึ่งไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม และ
ก าหนดให้การฟ้องคดีหรือการร้องขอต่อศาลโดยทั่วไปเป็นไปโดยสะดวกและเป็นธรรมยิ่งขึ้น และสมควร
เพ่ิมเติมบทบัญญัติว่าด้วยการส่งค าคู่ความและเอกสารให้แก่จ าเลยซึ่งไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร โดย
ก าหนดให้การส่งค าคู่ความและเอกสารดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น กับแก้ไขปรับปรุงให้ศาลมี
ดุลพินิจในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามกฎหมายในกรณีที่จ าเลยต้องช าระเงิน
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พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ในกรณีท่ีศาลเห็นว่าจ าเลยมีพฤติการณ์ประวิงคดีให้ล่าช้าโดยไม่สุจริต ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยากให้ท าได้กว้างขวางและสะดวกรวดเร็วขึ้น และปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์ฎีกาให้ท าได้เฉพาะคดีที่มีเหตุผลสมควรที่จะขึ้นสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์และ
ศาลฎีการวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕[๓๘๖]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๙ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๘  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่บรรดาคดีท่ีได้ยื่นฟ้องไว้แล้วก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ใช้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ยื่นฟ้องนั้นบังคับแก่คดีดังกล่าวจนกว่าคดีจะ
ถึงท่ีสุด เว้นแต่มาตรา ๙ ให้ใช้บังคับแก่คดีท่ีได้ยื่นฟ้องไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย 

  
มาตรา ๑๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ก าหนดให้มีกระบวนพิจารณาชั้นชี้สองสถานเพื่อประโยชน์ในการ
ท าให้การพิจารณาคดีสะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้สมประโยชน์ได้เพราะ
ก าหนดให้เป็นดุลพินิจของศาลที่จะท าการชี้สองสถานหรือไม่ก็ได้ และไม่มีสภาพบังคับให้คู่ความต้องมาศาลใน
วันชี้สองสถาน หากไม่มาคู่ความก็ไม่เสียสิทธิในการด าเนินกระบวนการพิจารณาแต่อย่างใด นอกจากนี้ 
บทบัญญัติเกี่ยวกับการอ้างพยานหลักฐานและการส่งพยานหลักฐานไม่รัดกุมและเอ้ืออ านวยแก่การชี้สองสถาน 
กล่าวคือ เปิดโอกาสให้มีการอ้างพยานหลักฐานกันอย่างฟุ่มเฟือย หรืออ้างพยานหลักฐานที่อยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลภายนอก หรือระบุอ้างพยานที่จะต้องส่งประเด็นไปสืบยังศาลอ่ืนไว้มากเกินความจ าเป็น 
หรือระบุอ้างในลักษณะเป็นการประวิงคดีท าให้การพิจารณาคดีล่าช้า และไม่ให้โอกาสศาลได้ทราบถึง
พยานหลักฐานของคู่ความก่อนวันชี้สองสถาน เพ่ือให้ศาลสามารถสอบถามให้คู่ความรับกันได้ในบางประเด็น
หรือทุกประเด็น อันจะท าให้สามารถตัดประเด็นที่ไม่จ าเป็นออกและก าหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่น า
สืบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนท าให้คดีเสร็จไปโดยรวดเร็ว อีกท้ังบทบัญญัติว่าด้วยการประชุมใหญ่ของศาลฎีกา
ยังไม่คลุมถึงกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้มีการวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา สมควรก าหนดให้
ศาลท าการชี้สองสถานทุกคดี เว้นแต่คดีท่ีไม่มีความจ าเป็น และก าหนดให้คู่ความทุกฝ่ายยื่นค าแถลงเสนอ
ประเด็นข้อพิพาท ยื่นบัญชีระบุพยาน และส่งส าเนาพยานเอกสารที่ได้อ้างอิงไว้ต่อศาลก่อนวันชี้สองสถาน 
เพ่ือให้ศาลทราบถึงพยานหลักฐานของคู่ความและสามารถก าหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่น าสืบได้อย่าง
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ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งก าหนดให้มีการยื่นต้นฉบับพยานเอกสารและพยานวัตถุท่ีส าคัญต่อศาลในวันชี้สอง
สถาน เพ่ือให้คู่ความสามารถแสดงพยานหลักฐานหักล้างกันในประเด็นข้อพิพาท สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติว่าด้วยการประชุมใหญ่ของศาลฎีกาให้คลุมถึงกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้มีการวินิจฉัยปัญหาโดยที่
ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและสมควรแก้ไขบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘[๓๘๗]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๑๕  พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ได้กระท าไปแล้ว 

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนกระบวนการพิจารณาใดที่ยังมิได้กระท าจนล่วงพ้นก าหนดเวลาที่
จะต้องกระท าตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ แต่ยังอยู่ในก าหนดเวลาที่อาจกระท าได้ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินกระบวนพิจารณานั้นได้ภายในก าหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา ๑๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชี้สอง
สถานและระยะเวลาในการยื่นบัญชีระบุพยานตามท่ีก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งใน
ปัจจุบันยังไม่เหมาะสม ไม่ช่วยท าให้การพิจารณาคดีสะดวกและรวดเร็วขึ้นตามที่มุ่งหมายไว้ สมควรแก้ไข
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘[๓๘๘]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาเสียใหม่ โดยก าหนดให้จ าเลย
มีสิทธิยื่นค าร้องขอให้โจทก์วางเงินต่อศาลหรือหาประกันมาให้เพ่ือการช าระค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์
หรือชั้นฎีกาได้ด้วย  ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นธรรมแก่จ าเลยในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงในชั้นการพิจารณาของ
ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาว่าโจทก์จะหลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าฤชาธรรมเนียมและปรับปรุงวิธีการชั่วคราวก่อน
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พิพากษาให้คลุมถึงการขอให้ระงับ แก้ไข หรือเพิกถอน การด าเนินการทางทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาท
หรือทรัพย์สินของจ าเลยหรือที่เก่ียวกับการกระท าท่ีถูกฟ้องร้อง กับแก้ไขผลบังคับของค าสั่งศาลตามค าขอใน
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจ าเลย ให้มีผลใช้บังคับได้
ทันที รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย เพ่ือให้มาตรการในการคุ้มครองโจทก์
ในระหว่างการพิจารณาของศาลและการบังคับช าระหนี้ตามค าพิพากษาของศาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้จ าเลยมีสิทธิจะขอให้ศาลสั่งให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการ
ถูกบังคับโดยวิธีการชั่วคราว และการพิจารณาค าขอดังกล่าว เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิของจ าเลยชัดเจน
ยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙[๓๘๙]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๗ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยก าหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจควบคุมตัวผู้ถูก
จับในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นไว้ได้ไม่เกินสามวัน และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยก าหนดให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส่งตัว
ผู้ต้องหาพร้อมด้วยส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพ่ือให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแขวงให้ทัน
ภายในก าหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับ อันมีผลให้ศาลต้องเปิดท าการในวันหยุดงาน
หรือในเวลาใด ๆ นอกเวลาท าการปกติ สมควรก าหนดให้ผู้พิพากษาและเจ้าพนักงานศาลได้รับเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือในเวลาใด ๆ นอกเวลาท างานได้ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรม
ก าหนด  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒[๓๙๐]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๗  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่บรรดาคดีที่ได้ยื่นฟ้องไว้แล้วก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ใช้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ยื่นฟ้องนั้น บังคับแก่คดีดังกล่าวจนกว่าคดี
จะถึงที่สุด 
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มาตรา ๑๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ที่ใช้อยู่ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ท าให้การ
พิจารณาคดีล่าช้า และคู่ความต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควรเมื่อค านึงถึงทุนทรัพย์ในคดีที่พิพาทกัน สมควร
แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ให้เหมาะสมขึ้น โดยให้ศาลด าเนินการไกล่เกลี่ยและ
เข้าช่วยเหลือคู่ความซึ่งไม่มีความรู้ทางกฎหมายได้ เพ่ือให้คดีได้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายของ
คู่ความ ทั้งสมควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบางมาตราที่เก่ียวกับ
อ านาจและหน้าที่ของศาล และการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
ด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒[๓๙๑]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๑๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งบางเรื่องไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ท าให้การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเป็นไปโดยล่าช้า สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษา
หรือค าสั่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓[๓๙๒]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๔  บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่อ้างถึงบทบัญญัติในหมวด ๒ การพิจารณาโดยขาด

นัด แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนั้นอ้างถึงบทบัญญัติ
ในหมวด ๒ การพิจารณาโดยขาดนัด แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ในบทมาตราที่มีนัยเช่นเดียวกัน 
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มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่คดีที่ได้ยื่นฟ้องไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ และให้ใช้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ยื่นฟ้องนั้นบังคับแก่คดีดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

  
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาโดยขาดนัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความล้าสมัยและไม่สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน อีกท้ังมีบทบัญญัติที่ขาดความชัดเจนในหลายประการ เป็นเหตุให้การด าเนินคดีในกรณี
ที่คู่ความขาดนัดยื่นค าให้การหรือขาดนัดพิจารณาเป็นไปโดยล่าช้า และมีข้อโต้แย้งที่คู่ความอาจใช้เป็นช่องทาง
ในการประวิงคดีได้ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่
เกี่ยวกับการพิจารณาโดยขาดนัดให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้ศาลสามารถพิพากษาให้คู่ความฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีไปได้ เมื่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งขาดนัดยื่นค าให้การ และเพ่ือให้กระบวนพิจารณา
พิพากษาคดีท่ีคู่ความขาดนัดยื่นค าให้การ หรือขาดนัดพิจารณาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้ง
รวดเร็ว ประหยัด และชัดเจนแน่นอนยิ่งขึ้น อันจะเป็นหลักประกันการใช้สิทธิเรียกร้องของโจทก์และการ
คุ้มครองสิทธิของจ าเลย ตลอดจนท าให้คดีท่ีค้างการพิจารณาในศาลลดน้อยลง  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓[๓๙๓]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๕  บรรดากฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปโดยอนุโลมเพียงเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือข้อบังคับที่ตราขึ้นใหม่
ใช้บังคับแทน 

  
มาตรา ๖  ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนดให้ส านักงานศาล
ยุติธรรมเป็นหน่วยงานธุรการอิสระของศาลยุติธรรม แต่มิได้ก าหนดให้กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานธุรการของ
ศาลยุติธรรม กรมบังคับคดีจึงยังอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม  ดังนั้น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ของประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าว  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญตัิแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓[๓๙๔]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนดให้ส านักงานศาล
ยุติธรรมเป็นหน่วยงานธุรการอิสระของศาลยุติธรรม แต่มิได้ก าหนดให้กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานธุรการของ
ศาลยุติธรรม กรมบังคับคดีจึงยังอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม  ดังนั้น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๗[๓๙๕]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาของเจ้าพนักงานบังคับคดีท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันบางส่วนยังไม่ชัดเจน
เพียงพอ  ดังนั้น เพ่ือให้การบังคับคดีเป็นไปด้วยความเป็นธรรมโดยคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้
เสียในการบังคับคดีและให้การขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาสามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่าด้วยการขายทอดตลาด สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าวให้
เหมาะสมและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘[๓๙๖]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การบังคับคดีของ

บรรดาคดีท่ีได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ใช้ตาราง ๕ ท้ายประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่มีการฟ้องคดีบังคับแก่การบังคับคดีดังกล่าว 

  
มาตรา ๑๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ใช้บังคับอยู่มีความไม่เหมาะสม
กับสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นเหตุให้การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นไปด้วยความล่าช้า และคุ้มครอง
สิทธิของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่เพียงพอ ประกอบกับตาราง ๕ ท้ายประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีสูงเกินไป สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษา
หรือค าสั่งและอัตราค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐[๓๙๗]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๒๐  พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ได้กระท าไปแล้ว

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนกระบวนพิจารณาใดที่ยังมิได้กระท าจนล่วงพ้นก าหนดเวลาที่จะต้อง
กระท าตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ แต่ยังอยู่ในก าหนดเวลาที่อาจกระท าได้ตาม
บทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินกระบวนพิจารณานั้นได้ภายในก าหนดเวลาตาม
บทบัญญัติดังกล่าว 

  
มาตรา ๒๑  ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
ในภาค ๑ ลักษณะ ๕ ว่าด้วยพยานหลักฐานแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของประเทศในปัจจุบัน  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑[๓๙๘]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๒๑  บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มาตรา ๖ ไม่ใช้บังคับแก่บรรดาคดีที่ได้ยื่น

ฟ้องไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ใช้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่มีการฟ้องคดีบังคับแก่คดี
ดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ส าหรับค่าฤชาธรรมเนียมใดซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนก าหนดให้เรียกเก็บ แต่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ก าหนดไว้ ห้ามมิให้เรียกค่า
ฤชาธรรมเนียมนั้นจากคู่ความส าหรับการด าเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้น
ไป 

  
มาตรา ๒๒  ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมยังมีความไม่เหมาะสมหลายประการ และไม่ได้แยกค่า
ฤชาธรรมเนียมในการพิจารณาคดีออกจากค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี รวมทั้งอัตราค่าฤชาธรรมเนียมใน
ตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานานไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมและตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สมควรก าหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการไกล่เกลี่ยของศาล การ
แต่งตั้งผู้ประนีประนอม รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของผู้ประนีประนอม เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อก าหนดของ
ประธานศาลฎีกา และแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การขอเลื่อนการนั่งพิจารณาและการพิจารณาค าขอเลื่อนการ
นั่งพิจารณาให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อ
ยุ่งยากให้ชัดเจนขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑[๓๙๙]
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง มิได้ก าหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเจ้า
พนักงานศาล และมิได้มีบทบัญญัติก าหนดวิธีการส่งเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดีให้ชัดเจน เป็นเหตุให้การ
บังคับคดีเป็นไปโดยล่าช้าและมีข้อโต้แย้ง สมควรก าหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีสถานะเสมือนเป็นเจ้า
พนักงานศาล และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งและ
การรายงานการส่งเอกสารโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ชัดเจน เพ่ือให้การบังคับคดีด าเนินไปด้วยความเป็น
ธรรม สะดวก รวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘[๔๐๐]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็น
กระบวนการด าเนินคดีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน เนื่องจากเป็น
วิธีการที่สามารถคุ้มครองผู้เสียหายจ านวนมากได้ในการด าเนินคดีเพียงครั้งเดียว และสามารถอ านวยความ
ยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหายที่ไม่มีความสามารถฟ้องคดีเพ่ือเยียวยาความเสียหายด้วยตนเองได้ หรือผู้เสียหายที่ได้รับ
ความเสียหายจ านวนเพียงเล็กน้อย เช่น คดีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย การด าเนินคดีแบบกลุ่มจึงเป็น
มาตรการที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการด าเนินคดี
แบบกลุ่มเป็นวิธีการที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และยังช่วยหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในการ
ฟ้องคดีและป้องกันความขัดแย้งกันของค าพิพากษา ตลอดจนเป็นมาตรการในการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพ่ือก าหนด
กระบวนพิจารณาเก่ียวกับการด าเนินคดีแบบกลุ่ม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘[๔๐๑]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรา ๙  บรรดาคดีท่ีได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บังคับตาม
กฎหมายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด 

  
มาตรา ๑๐  ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งในส่วนการฎีกาไม่สามารถกลั่นกรองคดีที่ไม่เป็นสาระอันควรแก่การวินิจฉัยของศาลฎีกาได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ท าให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาเกิดความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่มีต่อระบบศาลยุติธรรม  ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริงและรวดเร็วขึ้น สมควร
ก าหนดให้ศาลฎีกามีอ านาจพิจารณาว่าคดีท่ีได้ยื่นฎีกาใดสมควรอนุญาตให้ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกา  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘[๔๐๒]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีคดีแพ่งที่เกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะหรือประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนรวม เช่น คดีสิ่งแวดล้อม คดีคุ้มครองผู้บริโภค เข้าสู่การพิจารณา
ของศาลเป็นจ านวนมาก ซึ่งคดีเหล่านี้เป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน สมควรก าหนดให้สามารถโอนคดีเหล่านี้
ไปยังศาลแพ่งเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดี โดยก าหนดให้ศาลแพ่งที่รับคดีไว้มีอ านาจด าเนินกระบวนพิจารณา
นอกเขตศาลได้เพ่ือให้องค์คณะผู้พิพากษาสามารถออกไปสืบพยานที่อยู่นอกเขตอ านาจด้วยตนเองได้ และ
ก าหนดให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอ านาจออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งอันจะช่วยให้การพิจารณาพิพากษาคดีเกิดความเป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมการเก็บรักษาข้อมูลคดีของศาลโดยการจัดเก็บในรูป
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการส่งค าคู่ความและเอกสารระหว่าง
ศาลกับคู่ความ หรือระหว่างคู่ความด้วยกัน และก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งหมายเรียกและค าฟ้องตั้งต้น
คดีไปยังจ าเลยหรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกราชอาณาจักรเพ่ือให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘[๔๐๓]
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการขายทอดตลาดห้องชุดใน
อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดและที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีการค้าง
ช าระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ไม่เป็นที่น่าสนใจของตลาดเท่าที่ควร เพราะผู้ซื้อได้จะต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางที่ค้างช าระแทนลูกหนี้ตามค าพิพากษา สมควรเพ่ิมมาตรา ๓๐๙ จัตวา เพ่ือให้ผู้ซื้อห้องชุดในอาคารชุด
และท่ีดินจัดสรรจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้น และเพ่ือลด
อุปสรรคในการขายทอดตลาดห้องชุดและที่ดินจัดสรรให้สามารถจ าหน่ายออกไปได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว 
ส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีและระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘[๔๐๔]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันยังมิได้มีการก าหนดค่าป่วย
การ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของพยานที่ศาลเรียกมาให้ความเห็นต่อศาล ทั้งที่ความเห็นของพยาน
ที่ศาลเรียกมานั้นเป็นประโยชน์ต่อคู่ความทุกฝ่าย  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงสมควร
ก าหนดค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของพยานที่ศาลเรียกมาให้ความเห็นต่อศาลให้เกิด
ความชัดเจนและเป็นธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐[๔๐๕]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาของศาลและกระบวน

วิธีการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้กระท าไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้
ประกาศขายทอดตลาดไว้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
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วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
ก าหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น 

  
มาตรา ๒๒  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง ที่ออกตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง ที่ออกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๒๓  ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ใช้บังคับอยู่บางส่วนไม่เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ท าให้การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเป็นไปโดยล่าช้า
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี และเปิดโอกาสให้มีการ
ประวิงคดีสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการ
บังคับคดีตามค าพิพากษาและค าสั่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๒[๔๐๖]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาของศาลที่ได้กระท าไปแล้ว

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนกระบวนพิจารณาของศาลที่จะต้องด าเนินการต่อไปให้ด าเนินการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา ๕  ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา และให้มีการวินิจฉัยปัญหาโดยที่
ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างศาลและระบบวิธีพิจารณาคดี
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พิเศษที่เปลี่ยนแปลงไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดี
พิเศษต่าง ๆ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

  
ปริยานุช,ปุณิกา/ผู้จัดท า 

ปัญญา/ผู้ตรวจ 

๙ กันยายน ๒๕๕๘ 

  
วิศนี/เพ่ิมเติม 

ปัญญา/ตรวจ 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

  
นุสรา/ปรับปรุง 

๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 

  
พรวิภา/เพิ่มเติม 

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  
วิชพงษ์/ตรวจ 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  
พิวัฒน์/เพ่ิมเติม 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

  
นุสรา/ตรวจ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๕๒/-/หน้า ๗๒๓/๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๘ 

[๒] มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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[๓] มาตรา ๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

[๔] มาตรา ๖ (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

[๕] ภาค ๒ ลักษณะ ๒ หมวด ๔ การด าเนินคดีแบบกลุม่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๖] ลักษณะ ๒ การบังคับคดตีามค าพิพากษาหรือค าสั่ง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๗] มาตรา ๑ (๑๔) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๘] มาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๙] มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๑๐] มาตรา ๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 
๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๑๑] มาตรา ๔ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๑๒] มาตรา ๔ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๑๓] มาตรา ๔ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๑๔] มาตรา ๔ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๑๕] มาตรา ๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๑๖] มาตรา ๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 

[๑๗] มาตรา ๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๘] มาตรา ๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๙] มาตรา ๗ (๒) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๐] มาตรา ๑๕ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๒๑] มาตรา ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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[๒๒] มาตรา ๑๕ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๓] มาตรา ๑๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

[๒๔] มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๒๕] มาตรา ๒๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๒๖] มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๒๗] มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสี่ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๒๘] มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๒๙] มาตรา ๓๑ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๐] มาตรา ๓๑ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๑] มาตรา ๓๔/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๓๒] มาตรา ๓๕ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

[๓๓] มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๔] มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

[๓๕] มาตรา ๕๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๓๖] มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๓๗] มาตรา ๖๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

[๓๘] มาตรา ๖๗ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๓๙] มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๔๐] มาตรา ๗๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref22
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref23
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref24
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref25
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref26
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref27
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref28
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref29
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref30
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref31
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref32
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref33
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref34
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref35
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref36
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref37
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref38
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref39
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570093&ext=htm#_ftnref40


[๔๑] มาตรา ๗๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๔๒] มาตรา ๗๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

[๔๓] มาตรา ๘๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๔๔] มาตรา ๘๓ ตร ีแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๔๕] มาตรา ๘๓ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๔๖] มาตรา ๘๓ เบญจ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๔๗] มาตรา ๘๓ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๔๘] มาตรา ๘๓ สัตต แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๔๙] มาตรา ๘๓ อัฎฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๕๐] มาตรา ๘๓ อัฏฐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๕๑] มาตรา ๘๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๕๒] มาตรา ๘๔/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 
๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๕๓] มาตรา ๘๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๕๔] มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๕๕] มาตรา ๘๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๕๖] มาตรา ๙๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๕๗] มาตรา ๙๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๕๘] มาตรา ๙๕/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๕๙] มาตรา ๑๐๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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[๖๐] มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๖๑] มาตรา ๑๐๑ วรรคสาม เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๖๒] มาตรา ๑๐๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๖๓] มาตรา ๑๐๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๖๔] มาตรา ๑๐๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๖๕] มาตรา ๑๐๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๖๖] มาตรา ๑๐๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๖๗] มาตรา ๑๐๔ วรรคสอง เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๖๘] มาตรา ๑๐๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๖๙] มาตรา ๑๐๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๗๐] มาตรา ๑๐๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๗๑] มาตรา ๑๑๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๗๒] มาตรา ๑๑๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๗๓] มาตรา ๑๑๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๗๔] มาตรา ๑๑๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๗๕] มาตรา ๑๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๗๖] มาตรา ๑๒๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๗๗] มาตรา ๑๒๐/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๗๘] มาตรา ๑๒๐/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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[๗๙] มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๘๐] มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๘๑] มาตรา ๑๒๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๘๒] มาตรา ๑๒๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๘๓] มาตรา ๑๒๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๘๔] มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๘๕] มาตรา ๑๒๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๘๖] มาตรา ๑๓๒ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๘๗] มาตรา ๑๓๒ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๘๘] มาตรา ๑๓๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๘๙] มาตรา ๑๓๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๙๐] มาตรา ๑๔๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๙๑] มาตรา ๑๔๐ (๒) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับท่ี ๓๑) พ.ศ. ๒๔๖๒ 

[๙๒] มาตรา ๑๔๒ (๖) เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๙๓] มาตรา ๑๔๔ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๙๔] มาตรา ๑๔๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๙๕] ช่ือส่วนท่ี ๑ การก าหนดและการช าระค่าฤชาธรรมเนียม และการยกเว้นคา่ธรรมเนียมศาล แก้ไข
เพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๙๖] มาตรา ๑๔๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๙๗] มาตรา ๑๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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[๙๘] มาตรา ๑๕๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๙๙] มาตรา ๑๕๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๐๐] มาตรา ๑๕๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๐๑] มาตรา ๑๕๓ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๐๒] มาตรา ๑๕๓/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๐๓] มาตรา ๑๕๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๐๔] มาตรา ๑๕๔ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๐๕] มาตรา ๑๕๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๐๖] มาตรา ๑๕๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๐๗] มาตรา ๑๕๖/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๐๘] มาตรา ๑๕๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๐๙] มาตรา ๑๕๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๑๐] มาตรา ๑๕๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๑๑] มาตรา ๑๖๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๑๒] ช่ือส่วนท่ี ๒ ความรับผดิชั้นท่ีสุดในค่าฤชาธรรมเนียม แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๑๓] มาตรา ๑๖๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๑๔] มาตรา ๑๖๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๑๕] มาตรา ๑๖๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๑๖] มาตรา ๑๖๙/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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[๑๑๗] มาตรา ๑๖๙/๒ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๑๘] มาตรา ๑๖๙/๒ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๑๙] มาตรา ๑๖๙/๒ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๒๐] มาตรา ๑๖๙/๓ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๒๑] มาตรา ๑๗๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

[๑๒๒] มาตรา ๑๗๔ (๑) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

[๑๒๓] มาตรา ๑๗๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๑๒๔] มาตรา ๑๗๘ วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๑๒๕] มาตรา ๑๘๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๑๒๖] มาตรา ๑๘๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๑๒๗] มาตรา ๑๘๒ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๑๒๘] มาตรา ๑๘๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๑๒๙] มาตรา ๑๘๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๑๓๐] มาตรา ๑๘๓ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๑๓๑] มาตรา ๑๘๓ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๑๓๒] มาตรา ๑๘๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๑๓๓] มาตรา ๑๘๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๑๓๔] พระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดขยายเป็น คดีที่มีค า
ขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสามแสนบาท  

[๑๓๕] พระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดขยายเป็น คดีฟ้องขับ
ไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรือาจให้เช่าได้ในขณะยื่นค าฟ้องไม่เกินเดือนละสามหมื่นบาท  
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[๑๓๖] มาตรา ๑๙๐ (๓) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๑๓๗] มาตรา ๑๙๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๓๘] มาตรา ๑๙๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๓๙] มาตรา ๑๙๐ จัตวา เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๔๐] มาตรา ๑๙๐ จตัวา วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๔๑] มาตรา ๑๙๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๔๒] มาตรา ๑๙๒ วรรคสี่ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๔๓] มาตรา ๑๙๒ วรรคห้า เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๔๔] มาตรา ๑๙๓ แก้ไขเพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๔๕] มาตรา ๑๙๓ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๔๖] มาตรา ๑๙๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๔๗] มาตรา ๑๙๓ ตรี แก้ไขเพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๔๘] มาตรา ๑๙๓ จัตวา เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๔๙] มาตรา ๑๙๓ เบญจ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๕๐] มาตรา ๑๙๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๕๑] มาตรา ๑๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๕๒] หมวด ๒ การพิจารณาโดยขาดนัด มาตรา ๑๙๗ ถึงมาตรา ๒๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๕๓] มาตรา ๑๙๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๕๔] มาตรา ๑๙๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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[๑๕๕] มาตรา ๑๙๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๕๖] มาตรา ๑๙๘ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๕๗] มาตรา ๑๙๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๕๘] มาตรา ๑๙๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๕๙]  มาตรา ๑๙๙ ทวิ วรรคสอง  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๑๖๐] มาตรา ๑๙๙ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๖๑] มาตรา ๑๙๙ จัตวา เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๖๒] มาตรา ๑๙๙ เบญจ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๖๓] มาตรา ๑๙๙ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๖๔] มาตรา ๒๐๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๖๕] มาตรา ๒๐๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๖๖] มาตรา ๒๐๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๖๗] มาตรา ๒๐๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๖๘] มาตรา ๒๐๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๖๙] มาตรา ๒๐๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๗๐] มาตรา ๒๐๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๗๑] มาตรา ๒๐๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๗๒] มาตรา ๒๐๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๗๓] มาตรา ๒๐๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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[๑๗๔] มาตรา ๒๒๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

[๑๗๕] หมวด ๔ การด าเนินคดีแบบกลุ่ม มาตรา ๒๒๒/๑ ถึงมาตรา ๒๒๒/๔๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๗๖] มาตรา ๒๒๒/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๗๗] มาตรา ๒๒๒/๒ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๗๘] มาตรา ๒๒๒/๓ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๗๙] มาตรา ๒๒๒/๔ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๘๐] มาตรา ๒๒๒/๕ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๘๑] มาตรา ๒๒๒/๖ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๘๒] มาตรา ๒๒๒/๗ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๘๓] มาตรา ๒๒๒/๘ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๘๔] มาตรา ๒๒๒/๙ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๘๕] มาตรา ๒๒๒/๑๐ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๘๖] มาตรา ๒๒๒/๑๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๘๗] มาตรา ๒๒๒/๑๒ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๘๘] มาตรา ๒๒๒/๑๓ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๘๙] มาตรา ๒๒๒/๑๔ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๙๐] มาตรา ๒๒๒/๑๕ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๙๑] มาตรา ๒๒๒/๑๖ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๙๒] มาตรา ๒๒๒/๑๗ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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[๑๙๓] มาตรา ๒๒๒/๑๘ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๙๔] มาตรา ๒๒๒/๑๙ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๙๕] มาตรา ๒๒๒/๒๐ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๙๖] มาตรา ๒๒๒/๒๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๙๗] มาตรา ๒๒๒/๒๒ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๙๘] มาตรา ๒๒๒/๒๓ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๙๙] มาตรา ๒๒๒/๒๔ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๐๐] มาตรา ๒๒๒/๒๕ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๐๑] มาตรา ๒๒๒/๒๖ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๐๒] มาตรา ๒๒๒/๒๗ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๐๓] มาตรา ๒๒๒/๒๘ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๐๔] มาตรา ๒๒๒/๒๙ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๐๕] มาตรา ๒๒๒/๓๐ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๐๖] มาตรา ๒๒๒/๓๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๐๗] มาตรา ๒๒๒/๓๒ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๐๘] มาตรา ๒๒๒/๓๓ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๐๙] มาตรา ๒๒๒/๓๔ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๑๐] มาตรา ๒๒๒/๓๕ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๑๑] มาตรา ๒๒๒/๓๖ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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[๒๑๒] มาตรา ๒๒๒/๓๗ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๑๓] มาตรา ๒๒๒/๓๘ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๑๔] มาตรา ๒๒๒/๓๙ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๑๕] มาตรา ๒๒๒/๔๐ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๑๖] มาตรา ๒๒๒/๔๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๑๗] มาตรา ๒๒๒/๔๒ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๑๘] มาตรา ๒๒๒/๔๓ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๑๙] มาตรา ๒๒๒/๔๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๒๐] มาตรา ๒๒๒/๔๔ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๒๑] มาตรา ๒๒๒/๔๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๒๒] มาตรา ๒๒๒/๔๔ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๒๓] มาตรา ๒๒๒/๔๕ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๒๔] มาตรา ๒๒๒/๔๖ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๒๕] มาตรา ๒๒๒/๔๗ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๒๖] มาตรา ๒๒๒/๔๘ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๒๗] มาตรา ๒๒๒/๔๙ เพิม่โดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๒๘] มาตรา ๒๒๓ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๒๙] มาตรา ๒๒๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๒๓๐] มาตรา ๒๒๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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[๒๓๑] มาตรา ๒๒๖ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๒๓๒] มาตรา ๒๒๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๒๓๓] มาตรา ๒๓๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๒๓๔] มาตรา ๒๓๑ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๓๕] มาตรา ๒๓๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[๒๓๖] มาตรา ๒๓๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๒๓๗] มาตรา ๒๓๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๒๓๘] มาตรา ๒๔๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๒๓๙] มาตรา ๒๔๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๒๔๐] มาตรา ๒๔๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

[๒๔๑] มาตรา ๒๔๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๒๔๒] มาตรา ๒๔๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๔๓] มาตรา ๒๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๔๔] มาตรา ๒๔๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๔๕] มาตรา ๒๔๙ แก้ไขเพิ่มเตมิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๔๖] มาตรา ๒๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๔๗] มาตรา ๒๕๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๔๘] มาตรา ๒๕๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๔๙] มาตรา ๒๕๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
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[๒๕๐] มาตรา ๒๕๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๕๑] มาตรา ๒๕๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๕๒] มาตรา ๒๕๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๕๓] มาตรา ๒๕๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๕๔] มาตรา ๒๕๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๕๕] มาตรา ๒๕๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๕๖] มาตรา ๒๕๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๕๗] มาตรา ๒๕๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๕๘] มาตรา ๒๖๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๕๙] มาตรา ๒๖๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๖๐] มาตรา ๒๖๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๖๑] มาตรา ๒๖๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๖๒] มาตรา ๒๖๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๖๓] มาตรา ๒๖๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๖๔] มาตรา ๒๖๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๖๕] มาตรา ๒๖๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๖๖] มาตรา ๒๖๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๖๗] มาตรา ๒๖๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๖๘] มาตรา ๒๖๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
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[๒๖๙] มาตรา ๒๗๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๒๗๐] ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง มาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๓๖๗ แกไ้ขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๗๑] มาตรา ๒๗๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๗๒] มาตรา ๒๗๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๗๓] มาตรา ๒๗๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๗๔] มาตรา ๒๗๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๗๕] มาตรา ๒๗๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๗๖] มาตรา ๒๗๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๗๗] มาตรา ๒๗๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๗๘] มาตรา ๒๗๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๗๙] มาตรา ๒๗๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๘๐] มาตรา ๒๘๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๘๑] มาตรา ๒๘๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๘๒] มาตรา ๒๘๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๘๓] มาตรา ๒๘๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๘๔] มาตรา ๒๘๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๘๕] มาตรา ๒๘๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๘๖] มาตรา ๒๘๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๘๗] มาตรา ๒๘๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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[๒๘๘] มาตรา ๒๘๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๘๙] มาตรา ๒๘๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๙๐] มาตรา ๒๙๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๙๑] มาตรา ๒๙๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๙๒] มาตรา ๒๙๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๙๓] มาตรา ๒๙๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๙๔] มาตรา ๒๙๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๙๕] มาตรา ๒๙๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๙๖] มาตรา ๒๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๙๗] มาตรา ๒๙๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๙๘] มาตรา ๒๙๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๙๙] มาตรา ๒๙๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๐๐] มาตรา ๓๐๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๐๑] มาตรา ๓๐๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๐๒] มาตรา ๓๐๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๐๓] มาตรา ๓๐๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๐๔] มาตรา ๓๐๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๐๕] มาตรา ๓๐๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๐๖] มาตรา ๓๐๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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[๓๐๗] มาตรา ๓๐๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๐๘] มาตรา ๓๐๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๐๙] มาตรา ๓๐๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๑๐] มาตรา ๓๑๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๑๑] มาตรา ๓๑๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๑๒] มาตรา ๓๑๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๑๓] มาตรา ๓๑๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๑๔] มาตรา ๓๑๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๑๕] มาตรา ๓๑๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๑๖] มาตรา ๓๑๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๑๗] มาตรา ๓๑๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๑๘] มาตรา ๓๑๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๑๙] มาตรา ๓๑๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๒๐] มาตรา ๓๒๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๒๑] มาตรา ๓๒๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๒๒] มาตรา ๓๒๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๒๓] มาตรา ๓๒๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๒๔] มาตรา ๓๒๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๒๕] มาตรา ๓๒๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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[๓๒๖] มาตรา ๓๒๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๒๗] มาตรา ๓๒๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๒๘] มาตรา ๓๒๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๒๙] มาตรา ๓๒๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๓๐] มาตรา ๓๓๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๓๑] มาตรา ๓๓๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๓๒] มาตรา ๓๓๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๓๓] มาตรา ๓๓๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๓๔] มาตรา ๓๓๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๓๕] มาตรา ๓๓๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๓๖] มาตรา ๓๓๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๓๗] มาตรา ๓๓๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๓๘] มาตรา ๓๓๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๓๙] มาตรา ๓๓๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๔๐] มาตรา ๓๔๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๔๑] มาตรา ๓๔๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๔๒] มาตรา ๓๔๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๔๓] มาตรา ๓๔๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๔๔] มาตรา ๓๔๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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[๓๔๕] มาตรา ๓๔๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๔๖] มาตรา ๓๔๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๔๗] มาตรา ๓๔๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๔๘] มาตรา ๓๔๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๔๙] มาตรา ๓๔๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๕๐] มาตรา ๓๕๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๕๑] มาตรา ๓๕๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๕๒] มาตรา ๓๕๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๕๓] มาตรา ๓๕๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๕๔] มาตรา ๓๕๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๕๕] มาตรา ๓๕๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๕๖] มาตรา ๓๕๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๕๗] มาตรา ๓๕๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๕๘] มาตรา ๓๕๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๕๙] มาตรา ๓๕๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๖๐] มาตรา ๓๖๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๖๑] มาตรา ๓๖๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๖๒] มาตรา ๓๖๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๖๓] มาตรา ๓๖๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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[๓๖๔] มาตรา ๓๖๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๖๕] มาตรา ๓๖๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๖๖] มาตรา ๓๖๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๖๗] มาตรา ๓๖๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 
๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๖๘] ตาราง ๑ ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าขึ้นศาล) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๖๙] ตาราง ๒ ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๗๐] ตาราง ๓ ค่าสืบพยานหลกัฐานนอกศาล แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๗๑] ตาราง ๔ ค่าป่วยการ ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพักของพยาน กับค่ารังวัดท าแผนที่ แก้ไขเพิม่เตมิโดย
พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๗๒] ตาราง ๕ ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๓๗๓] ตาราง ๖ ค่าทนายความ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๗๔] ตาราง ๗ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๗๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๑/ตอนท่ี ๗๙/หน้า ๑๑๙๒/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗ 

[๓๗๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๖/ตอนท่ี ๕๒/หน้า ๖๓๒/๒๐ กันยายน ๒๔๙๒ 

[๓๗๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๗/ตอนท่ี ๕๘/หน้า ๙๖๗/๒๔ ตลุาคม ๒๔๙๓ 

[๓๗๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๓/ตอนท่ี ๒๑/หน้า ๒๗๘/๑๓ มีนาคม ๒๔๙๙ 

[๓๗๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนท่ี ๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๗๔/๙ มกราคม ๒๕๑๘ 

[๓๘๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนท่ี ๓๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๒๑ 

[๓๘๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนท่ี ๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๖/๒๘ เมษายน ๒๕๒๒ 

[๓๘๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนท่ี ๑๓๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๒๗ 

[๓๘๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนท่ี ๑๓๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๒ ตุลาคม ๒๕๒๗ 

[๓๘๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนท่ี ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘/๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๐ 

[๓๘๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๔๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑/๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ 

[๓๘๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๑๖/หน้า ๓๖/๔ มีนาคม ๒๕๓๕ 

[๓๘๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๕๔ ก/หน้า ๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ 

[๓๘๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๕๔ ก/หน้า ๘/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ 

[๓๘๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๑ ก/หน้า ๔/๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๙ 

[๓๙๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน้า ๑/๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
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[๓๙๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน้า ๘/๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

[๓๙๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๙ ก/หน้า ๑/๑๔ มีนาคม ๒๕๔๓ 

[๓๙๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๐๓ ก/หน้า ๑/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 

[๓๙๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๐๓ ก/หน้า ๔/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 

[๓๙๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๓ ก/หนา้ ๑/๘ มกราคม ๒๕๔๘ 

[๓๙๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๖๑ ก/หน้า ๓๐/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

[๓๙๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้า ๑/๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

[๓๙๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๒ ก/หน้า ๑๔/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

[๓๙๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๔๕ ก/หน้า ๑/๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 

[๔๐๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๒๘ ก/หน้า ๑/๘ เมษายน ๒๕๕๘ 

[๔๐๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๘๖ ก/หน้า ๘๗/๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

[๔๐๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๙๘ ก/หน้า ๕๑/๘ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

[๔๐๓]  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๑๐ ก/หน้า ๑/๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

[๔๐๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หน้า ๙/๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

[๔๐๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๖๙ ก/หน้า ๑/๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

[๔๐๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๓๔ ก/หน้า ๑๕/๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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