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พระราชบัญญัติ 
ให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ�าอยู"หัวอานันทมหิดล 

คณะผู�สําเร็จราชการแทนพระองค1 
(ตามประกาศประธานสภาผู�แทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗) 

อนุวัตน1จาตุรนต1 
อาทิตย1ทิพอาภา 
เจ�าพระยายมราช 

ตราไว� ณ วันท่ี ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
เป9นป:ท่ี ๒ ในรัชกาลป;จจุบัน 

 
โดยท่ีสภาผู�แทนราษฎรลงมติว"า สมควรท่ีจะยกเลิกบรรดากฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"งต"าง ๆ ท่ีใช�อยู" ณ บัดนี้ และให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งแทน 
 
จึ่งมีพระบรมราชโองการให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภาผู�แทนราษฎร ด่ังต"อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให�เรียกว"า “พระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ"ง พุทธศักราช ๒๔๗๗” 
 
มาตรา ๒๑  ให�ใช�พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต"วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งตามท่ีได�ตราไว�ต"อท�าย 

พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต"วันท่ี ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ เป9นต�นไป 
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ให�ใช�ในศาลท่ัวไปตลอดราชอาณาจักร ยกเว�นแต"ใน

ศาลพิเศษท่ีมีข�อบังคับสําหรับศาลนั้น และถ�ามีกฎหมายให�ใช�ธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายทาง
ศาสนาในศาลใด ให�ศาลนั้นยกธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายนั้น ๆ มาใช�แทนบทบัญญัติแห"ง
ประมวลกฎหมายนี้ เว�นแต"คู"ความจะได�ตกลงกันให�ใช�ประมวลกฎหมายนี้ 

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ ให�ใช�บังคับแก"คดีความท้ังปวงซ่ึงค�างชําระอยู"ใน
ศาลเม่ือวันใช�ประมวลกฎหมายนี้ หรือท่ีได�ยื่นต"อศาลภายหลังวันนั้น ไม"ว"ามูลคดีจะได�เกิดข้ึนก"อนหรือ
หลังวันใช�นั้น 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๕๒/-/หน�า ๗๒๓/๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๔  ต้ังแต"วันใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งนี้สืบไป ให�ยกเลิก
บรรดากฎหมาย กฎ และข�อบังคับอ่ืน ๆ ในส"วนท่ีมีบัญญัติไว�แล�วในประมวลกฎหมายนี้ หรือซ่ึงแย�ง
กับบทแห"งประมวลกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๕๒  ให�รัฐมนตรีว"าการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวง ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งในเรื่องต"อไปนี้ 
(๑) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องเจ�าพนักงานบังคับคดี รวมท้ังการกําหนด

ค"าธรรมเนียม นอกจากท่ีระบุไว�ในตาราง ๕ ท�ายประมวลกฎหมายนี้ ตลอดจนการชดใช�ค"าใช�จ"ายให�
บุคคลเหล"านั้น 

(๒) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องการยึดและอายัด และการจําหน"ายทรัพย1สิน
เป9นตัวเงินโดยวิธีขายทอดตลาดหรือโดยวิธีอ่ืน และในเรื่องวิธีการบังคับคดีทางอ่ืน ๆ ท่ีเจ�าพนักงาน
บังคับคดีจะพึงปฏิบัติ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว ให�ใช�บังคับได� 
 
มาตรา ๖๓  ให�ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาล

ยุติธรรมมีอํานาจออกข�อบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งในเรื่องต"อไปนี้ 
(๑) การแต"งต้ัง การระบุตัว และการสาบานของล"าม ผู�แปล และผู�เชี่ยวชาญการ

กําหนดจํานวนค"าปLวยการ และการชดใช�ค"าใช�จ"ายให�บุคคลเหล"านั้น 
(๑/๑)๔ การกําหนดจํานวนค"าปLวยการ ค"าพาหนะเดินทาง และค"าเช"าท่ีพัก ของพยาน

ท่ีศาลเรียกมา 
(๒) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องเจ�าพนักงานศาล รวมท้ังการกําหนด

ค"าธรรมเนียมนอกจากท่ีระบุไว�ในตาราง ๕ ท�ายประมวลกฎหมายนี้ ตลอดจนการชดใช�ค"าใช�จ"ายให�
บุคคลเหล"านั้น 

(๓) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องการเก็บรักษาและการทําลายสารบบความ สารบบ
คําพิพากษา สมุดคําพิพากษา และสารบบอ่ืน ๆ ของศาล ตลอดจนสํานวนความท้ังหลาย 

(๔) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องการยื่นเอกสารต"อพนักงานเจ�าหน�าท่ีของศาล 
เพ่ือยื่นต"อศาลหรือเพ่ือส"งให�แก"คู"ความหรือบุคคลผู�ใดผู�หนึ่ง และในเรื่องการขอร�องด�วยวาจาเพ่ือให�
ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีมโนสาเร" 

(๕) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องท่ีคู"ความฝLายหนึ่งจะส"งต�นฉบับเอกสารไปยัง
อีกฝLายหนึ่ง 

ข�อบังคับนั้น เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว ให�ใช�บังคับได� 
 

                                                 
๒ มาตรา ๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓ มาตรา ๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔ มาตรา ๖ (๑/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 
นายกรัฐมนตรี 
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สารบาญ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

   
 

 มาตรา 
ภาค ๑ บทท่ัวไป 

ลักษณะ ๑ บทวิเคราะห1ศัพท1 ๑ 
ลักษณะ ๒ ศาล 

หมวด ๑ เขตอํานาจศาล ๒-๑๐ 
หมวด ๒ การคัดค�านผู�พิพากษา ๑๑-๑๔ 
หมวด ๓ อํานาจและหน�าท่ีของศาล ๑๕-๓๔ 
หมวด ๔ การนั่งพิจารณา ๓๕-๔๕ 
หมวด ๕ รายงานและสํานวนความ  ๔๖-๕๔ 

ลักษณะ ๓ คู"ความ ๕๕-๖๖ 
ลักษณะ ๔ การยื่นและส"งคําคู"ความและเอกสาร ๖๗-๘๓ อัฏฐ 
ลักษณะ ๕ พยานหลักฐาน 

หมวด ๑ หลักท่ัวไป ๘๔-๑๐๕ 
หมวด ๒ ว"าด�วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน ๑๐๖-๑๒๑ 
หมวด ๓ การนําพยานเอกสารมาสืบ ๑๒๒-๑๒๗ ทวิ 
หมวด ๔ การตรวจและการแต"งต้ังผู�เชี่ยวชาญโดยศาล ๑๒๘-๑๓๐ 

ลักษณะ ๖ คําพิพากษาและคําสั่ง 
หมวด ๑ หลักท่ัวไปว"าด�วยการชี้ขาดตัดสินคดี ๑๓๑-๑๓๙ 
หมวด ๒ ข�อความและผลแห"งคําพิพากษาและคําสั่ง ๑๔๐-๑๔๘ 
หมวด ๓ ค"าฤชาธรรมเนียม 

ส"วนท่ี ๑ การกําหนดและการชําระค"าฤชาธรรมเนียม  
และการยกเว�นค"าธรรมเนียมศาล ๑๔๙-๑๖๐ 

ส"วนท่ี ๒ ความรับผิดชั้นท่ีสุดในค"าฤชาธรรมเนียม ๑๖๑-๑๖๙/๓ 
 

ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต�น 
ลักษณะ ๑ วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต�น ๑๗๐-๑๘๘ 
ลักษณะ ๒ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต�น 

หมวด ๑ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร" ๑๘๙-๑๙๖ 
หมวด ๒ การพิจารณาโดยขาดนัด 

ส"วนท่ี ๑ การขาดนัดยื่นคําให�การ  ๑๙๗-๑๙๙ ฉ 
ส"วนท่ี ๒ การขาดนัดพิจารณา  ๒๐๐-๒๐๙ 

หมวด ๓ อนุญาโตตุลาการ ๒๑๐-๒๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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หมวด ๔ การดําเนินคดีแบบกลุ"ม๕  
ส"วนท่ี ๑ บทท่ัวไป ๒๒๒/๑-๒๒๒/๗ 
ส"วนท่ี ๒ การขออนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"ม ๒๒๒/๘-๒๒๒/๑๓ 
ส"วนท่ี ๓ การพิจารณาคดีแบบกลุ"ม ๒๒๒/๑๔-๒๒๒/๓๔ 
ส"วนท่ี ๔ คําพิพากษาและการบังคับคดี ๒๒๒/๓๕-๒๒๒/๔๔ 
ส"วนท่ี ๕ อุทธรณ1และฎีกา ๒๒๒/๔๕-๒๒๒/๔๘ 
ส"วนท่ี ๖ ค"าธรรมเนียม ๒๒๒/๔๙ 

 
ภาค ๓ อุทธรณ1และฎีกา 

ลักษณะ ๑ อุทธรณ1 ๒๒๓-๒๔๖ 
ลักษณะ ๒ ฎีกา ๒๔๗-๒๕๒ 
 

ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก"อนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ลักษณะ ๑ วิธีการชั่วคราวก"อนพิพากษา 

หมวด ๑ หลักท่ัวไป ๒๕๓-๒๖๕ 
หมวด ๒ คําขอในเหตุฉุกเฉิน ๒๖๖-๒๗๐ 

ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง๖ 
หมวด ๑ หลักท่ัวไป  

ส"วนท่ี ๑ ศาลท่ีมีอํานาจในการบังคับคดี ๒๗๑ 
ส"วนท่ี ๒ คําบังคับ ๒๗๒-๒๗๓ 
ส"วนท่ี ๓ การขอบังคับคดี ๒๗๔-๒๗๕ 
ส"วนท่ี ๔ การพิจารณาคําขอบังคับคดี ๒๗๖ 
ส"วนท่ี ๕ การขอให�ศาลไต"สวนเก่ียวกับกิจการและทรัพย1สิน 

ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ๒๗๗ 
ส"วนท่ี ๖ อํานาจท่ัวไปของเจ�าพนักงานบังคับคดี ๒๗๘-๒๘๖ 
ส"วนท่ี ๗ ผู�มีส"วนได�เสียในการบังคับคดี ๒๘๗-๒๘๘ 
ส"วนท่ี ๘ การงดการบังคับคดี ๒๘๙-๒๙๑ 
ส"วนท่ี ๙ การถอนการบังคับคดี ๒๙๒-๒๙๔ 
ส"วนท่ี ๑๐ การเพิกถอนหรือแก�ไขการบังคับคดีท่ีผิดระเบียบ ๒๙๕ 

หมวด ๒ การบังคับคดีในกรณีท่ีเป9นหนี้เงิน  
ส"วนท่ี ๑ อํานาจของเจ�าพนักงานบังคับคดี ๒๙๖-๓๐๐ 
ส"วนท่ี ๒ ทรัพย1สินท่ีไม"อยู"ในความรับผิดแห"งการบังคับคดี ๓๐๑-๓๐๒ 
ส"วนท่ี ๓ การยึดทรัพย1สิน ๓๐๓-๓๑๕ 
ส"วนท่ี ๔ การอายัดสิทธิเรียกร�อง ๓๑๖-๓๒๐ 

                                                 
๕ ภาค ๒ ลักษณะ ๒ หมวด ๔ การดําเนินคดีแบบกลุ"ม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖ ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ส"วนท่ี ๕ การขอให�ศาลบังคับบุคคลภายนอกชําระหนี้ 
ตามสิทธิเรียกร�อง ๓๒๑ 

ส"วนท่ี ๖ สิทธิของบุคคลภายนอกและผู�มีส"วนได�เสีย 
เก่ียวกับทรัพย1สินท่ีถูกบังคับคดี ๓๒๒-๓๒๕ 

ส"วนท่ี ๗ การขอเฉลี่ยและการเข�าดําเนินการบังคับคดีต"อไป ๓๒๖-๓๓๐ 
ส"วนท่ี ๘ การขายหรือจําหน"าย ๓๓๑-๓๓๕ 
ส"วนท่ี ๙ การต้ังผู�จัดการอสังหาริมทรัพย1หรือการประกอบกิจการ 

แทนการขายหรือจําหน"าย ๓๓๖ 
ส"วนท่ี ๑๐ การทําบัญชีส"วนเฉลี่ย ๓๓๗-๓๔๔ 
ส"วนท่ี ๑๑ เงินค�างจ"าย ๓๔๕ 

หมวด ๓ การบังคับคดีในกรณีท่ีให�ส"งคืนหรือส"งมอบทรัพย1เฉพาะสิ่ง ๓๔๖-๓๔๙ 
หมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีท่ีให�ขับไล" ๓๕๐ 

ส"วนท่ี ๑ การบังคับคดีในกรณีท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
ต�องออกไปจากอสังหาริมทรัพย1 ท่ีอยู"อาศัย 
หรือทรัพย1ท่ีครอบครอง ๓๕๑-๓๕๔ 

ส"วนท่ี ๒ การบังคับคดีในกรณีท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
ต�องรื้อถอนสิ่งปลูกสร�าง ไม�ยืนต�น ไม�ล�มลุกหรือธัญชาติ 
หรือขนย�ายทรัพย1สิน ออกไปจากอสังหาริมทรัพย1 
ท่ีอยู"อาศัย หรือทรัพย1ท่ีครอบครอง ๓๕๕ 

หมวด ๕ การบังคับคดีในกรณีท่ีให�กระทําการหรืองดเว�นกระทําการ ๓๕๖ 
ส"วนท่ี ๑ การบังคับคดีในกรณีท่ีให�กระทําการ ๓๕๗-๓๕๘ 
ส"วนท่ี ๒ การบังคับคดีในกรณีท่ีให�งดเว�นกระทําการ ๓๕๙ 

หมวด ๖ การบังคับคดีในกรณีได�มาซ่ึงทรัพย1สินท่ีมีทะเบียน ๓๖๐ 
หมวด ๗ การบังคับคดีในกรณีท่ีขอให�ศาลสั่งจับกุม 

และกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษา ๓๖๑-๓๖๕ 
หมวด ๘ การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล ๓๖๖-๓๖๗ 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
   

 
ภาค ๑ 

บทท่ัวไป 
   

 
ลักษณะ ๑ 

บทวิเคราะห1ศัพท1 
   

 
มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ ถ�าข�อความมิได�แสดงให�เห็นเป9นอย"างอ่ืน 
(๑) “ศาล” หมายความว"า ศาลยุติธรรมหรือผู�พิพากษาท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ"ง 
(๒) “คดี” หมายความว"า กระบวนพิจารณานับต้ังแต"เสนอคําฟRองต"อศาลเพ่ือขอให�

รับรอง คุ�มครองบังคับตามหรือเพ่ือการใช�ซ่ึงสิทธิหรือหน�าท่ี 
(๓) “คําฟRอง” หมายความว"า กระบวนพิจารณาใด ๆ ท่ีโจทก1ได�เสนอข�อหาต"อศาล

ไม"ว"าจะได�เสนอด�วยวาจาหรือทําเป9นหนังสือ ไม"ว"าจะได�เสนอต"อศาลชั้นต�น หรือชั้นอุทธรณ1หรือฎีกา 
ไม"ว"าจะได�เสนอในขณะท่ีเริ่มคดีโดยคําฟRองหรือคําร�องขอหรือเสนอในภายหลังโดยคําฟRองเพ่ิมเติม
หรือแก�ไข หรือฟRองแย�งหรือโดยสอดเข�ามาในคดีไม"ว"าด�วยสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมีคําขอให�
พิจารณาใหม" 

(๔) “คําให�การ” หมายความว"า กระบวนพิจารณาใด ๆ ซ่ึงคู"ความฝLายหนึ่งยกข�อต"อสู�
เป9นข�อแก�คําฟRองตามท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายนี้ นอกจากคําแถลงการณ1 

(๕) “คําคู"ความ” หมายความว"า บรรดาคําฟRอง คําให�การหรือคําร�องท้ังหลายท่ียื่น
ต"อศาลเพ่ือต้ังประเด็นระหว"างคู"ความ 

(๖) “คําแถลงการณ1” หมายความว"า คําแถลงด�วยวาจาหรือเป9นหนังสือ ซ่ึงคู"ความ
ฝLายหนึ่งกระทําหรือยื่นต"อศาล ด�วยมุ"งหมายท่ีจะเสนอความเห็นต"อศาลในข�อความในประเด็นท่ีได�
ยกข้ึนอ�างในคําคู"ความหรือในป;ญหาข�อใดท่ีศาลจะพึงมีคําสั่งหรือคําพิพากษา ซ่ึงในข�อเหล"านี้คู"ความ
ฝLายนั้นเพียงแต"แสดง หรือกล"าวทบทวนหรือยืนยันหรืออธิบายข�อความแห"งคําพยานหลักฐาน และ
ป;ญหาข�อกฎหมายและข�อเท็จจริงท้ังปวง คําแถลงการณ1อาจรวมอยู"ในคําคู"ความ 

(๗) “กระบวนพิจารณา” หมายความว"า การกระทําใด ๆ ตามท่ีบัญญัติไว�ใน
ประมวลกฎหมายนี้อันเก่ียวด�วยคดีซ่ึงได�กระทําไปโดยคู"ความในคดีนั้นหรือโดยศาล หรือตามคําสั่ง
ของศาลไม"ว"าการนั้นจะเป9นโดยคู"ความฝLายใดทําต"อศาลหรือต"อคู"ความอีกฝLายหนึ่ง หรือศาลทําต"อ
คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งหรือทุกฝLาย และรวมถึงการส"งคําคู"ความและเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีบัญญัติไว�ใน
ประมวลกฎหมายนี้ 

(๘) “การพิจารณา” หมายความว"า กระบวนพิจารณาท้ังหมดในศาลใดศาลหนึ่ง
ก"อนศาลนั้นชี้ขาดตัดสินหรือจําหน"ายคดีโดยคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

(๙) “การนั่งพิจารณา” หมายความว"า การท่ีศาลออกนั่งเก่ียวกับการพิจารณาคดี
เช"น ชี้สองสถาน สืบพยาน ทําการไต"สวน ฟ;งคําขอต"าง ๆ และฟ;งคําแถลงการณ1ด�วยวาจา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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(๑๐) “วันสืบพยาน” หมายความว"า วันท่ีศาลเริ่มต�นทําการสืบพยาน 
(๑๑) “คู"ความ” หมายความว"า บุคคลผู�ยื่นคําฟRอง หรือถูกฟRองต"อศาล และเพ่ือ

ประโยชน1แห"งการดําเนินกระบวนพิจารณาให�รวมถึงบุคคลผู�มีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้น ๆ ตาม
กฎหมาย หรือในฐานะทนายความ 

(๑๒) “บุคคลผู�ไร�ความสามารถ” หมายความว"า บุคคลใด ๆ ซ่ึงไม"มีความสามารถ
ตามกฎหมายหรือความสามารถถูกจํากัดโดยบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชย1ว"าด�วย
ความสามารถ 

(๑๓) “ผู�แทนโดยชอบธรรม” หมายความว"า บุคคลซ่ึงตามกฎหมายมีสิทธิท่ีจะทํา
การแทนบุคคลผู�ไร�ความสามารถหรือเป9นบุคคลท่ีจะต�องให�คําอนุญาต หรือให�ความยินยอมแก"ผู�ไร�
ความสามารถในอันท่ีจะกระทําการอย"างใดอย"างหนึ่ง 

(๑๔)๗ เจ�าพนักงานบังคับคดี หมายความว"า เจ�าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือ
พนักงานอ่ืนผู�มีอํานาจตามบทบัญญัติแห"งกฎหมายท่ีใช�อยู" ในอันท่ีจะปฏิบัติตามวิธีการท่ีบัญญัติไว�ใน
ภาค ๔ แห"งประมวลกฎหมายนี้ เพ่ือคุ�มครองสิทธิของคู"ความในระหว"างการพิจารณา หรือเพ่ือบังคับ
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งและให�หมายความรวมถึงบุคคลท่ีได�รับมอบหมายจากเจ�าพนักงานบังคับคดี
ให�ปฏิบัติการแทน 

 
ลักษณะ ๒ 

ศาล 
   

 
หมวด ๑ 

เขตอํานาจศาล 
   

 
มาตรา ๒  ห�ามมิให�เสนอคําฟRองต"อศาลใด เว�นแต" 
(๑) เม่ือได�พิจารณาถึงสภาพแห"งคําฟRองและชั้นของศาลแล�ว ปรากฏว"า ศาลนั้นมี

อํานาจท่ีจะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได�ตามบทบัญญัติแห"งกฎหมายว"าด�วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
และ 

(๒) เม่ือได�พิจารณาถึงคําฟRองแล�ว ปรากฏว"าคดีนั้นอยู"ในเขตศาลนั้นตามบทบัญญัติ
แห"งประมวลกฎหมายนี้ ว"าด�วยศาลท่ีจะรับคําฟRอง และตามบทบัญญัติแห"งกฎหมายท่ีกําหนดเขตศาลด�วย 

 
มาตรา ๓๘  เพ่ือประโยชน1ในการเสนอคําฟRอง 
(๑) ในกรณีที่มูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยู"นอกราชอาณาจักร 

ให�ศาลแพ"งเป9นศาลท่ีมีเขตอํานาจ 
                                                 

๗ มาตรา ๑ (๑๔) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๘ มาตรา ๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๒) ในกรณีท่ีจําเลยไม"มีภูมิลําเนาอยู"ในราชอาณาจักร 
(ก) ถ�าจําเลยเคยมีภูมิลําเนาอยู" ณ ท่ีใดในราชอาณาจักรภายในกําหนดสองป:

ก"อนวันท่ีมีการเสนอคําฟRอง ให�ถือว"าท่ีนั้นเป9นภูมิลําเนาของจําเลย 
(ข) ถ�าจําเลยประกอบหรือเคยประกอบกิจการท้ังหมดหรือแต"บางส"วนใน

ราชอาณาจักรไม"ว"าโดยตนเองหรือตัวแทน หรือโดยมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป9นผู�ติดต"อในการประกอบ
กิจการนั้นในราชอาณาจักร ให�ถือว"าสถานท่ีท่ีใช�หรือเคยใช�ประกอบกิจการหรือติดต"อดังกล"าว หรือ
สถานท่ีอันเป9นถ่ินท่ีอยู"ของตัวแทนหรือของผู�ติดต"อในวันท่ีมีการเสนอคําฟRองหรือภายในกําหนดสองป:
ก"อนนั้น เป9นภูมิลําเนาของจําเลย 

 
มาตรา ๔๙  เว�นแต"จะมีบทบัญญัติเป9นอย"างอ่ืน 
(๑) คําฟRอง ให�เสนอต"อศาลท่ีจําเลยมีภูมิลําเนาอยู"ในเขตศาล หรือต"อศาลท่ีมูลคดี

เกิดข้ึนในเขตศาลไม"ว"าจําเลยจะมีภูมิลําเนาอยู"ในราชอาณาจักรหรือไม" 
(๒) คําร�องขอ ให�เสนอต"อศาลท่ีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาล หรือต"อศาลท่ีผู�ร�องมี

ภูมิลําเนาอยู"ในเขตศาล 
 
มาตรา ๔ ทวิ๑๐  คําฟRองเก่ียวด�วยอสังหาริมทรัพย1 หรือสิทธิหรือประโยชน1อันเก่ียว

ด�วยอสังหาริมทรัพย1 ให�เสนอต"อศาลท่ีอสังหาริมทรัพย1นั้นต้ังอยู"ในเขตศาล ไม"ว"าจําเลยจะมีภูมิลําเนา
อยู"ในราชอาณาจักรหรือไม" หรือต"อศาลท่ีจําเลยมีภูมิลําเนาอยู"ในเขตศาล 

 
มาตรา ๔ ตรี๑๑  คําฟRองอ่ืนนอกจากท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๔ ทวิ ซ่ึงจําเลยมิได�มี

ภูมิลําเนาอยู"ในราชอาณาจักรและมูลคดีมิได�เกิดข้ึนในราชอาณาจักร ถ�าโจทก1เป9นผู�มีสัญชาติไทยหรือ
มีภูมิลําเนาอยู"ในราชอาณาจักร ให�เสนอต"อศาลแพ"งหรือต"อศาลท่ีโจทก1มีภูมิลําเนาอยู"ในเขตศาล 

คําฟRองตามวรรคหนึ่ง ถ�าจําเลยมีทรัพย1สินท่ีอาจถูกบังคับคดีได�อยู"ในราชอาณาจักร 
ไม"ว"าจะเป9นการชั่วคราวหรือถาวร โจทก1จะเสนอคําฟRองต"อศาลท่ีทรัพย1สินนั้นอยู"ในเขตศาลก็ได� 

 
มาตรา ๔ จัตวา๑๒  คําร�องขอแต"งต้ังผู�จัดการมรดก ให�เสนอต"อศาลท่ีเจ�ามรดกมี

ภูมิลําเนาอยู"ในเขตศาลในขณะถึงแก"ความตาย 
ในกรณีท่ีเจ�ามรดกไม"มีภูมิลําเนาอยู"ในราชอาณาจักร ให�เสนอต"อศาลท่ีทรัพย1มรดก

อยู"ในเขตศาล 
 

                                                 
๙ มาตรา ๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๐ มาตรา ๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๑ มาตรา ๔ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๒ มาตรา ๔ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๔ เบญจ๑๓  คําร�องขอเพิกถอนมติของท่ีประชุมหรือท่ีประชุมใหญ"ของนิติบุคคล 
คําร�องขอเลิกนิติบุคคล คําร�องขอต้ังหรือถอนผู�ชําระบัญชีของนิติบุคคล หรือคําร�องขออ่ืนใดเก่ียวกับ
นิติบุคคล ให�เสนอต"อศาลท่ีนิติบุคคลนั้นมีสํานักงานแห"งใหญ"อยู"ในเขตศาล 

 
มาตรา ๔ ฉ๑๔  คําร�องขอเก่ียวกับทรัพย1สินท่ีอยู"ในราชอาณาจักรก็ดี คําร�องขอท่ี

หากศาลมีคําสั่งตามคําร�องขอนั้นจะเป9นผลให�ต�องจัดการหรือเลิกจัดการทรัพย1สินท่ีอยู" ใน
ราชอาณาจักรก็ดี ซ่ึงมูลคดีมิได�เกิดข้ึนในราชอาณาจักรและผู�ร�องไม"มีภูมิลําเนาอยู"ในราชอาณาจักร 
ให�เสนอต"อศาลท่ีทรัพย1สินดังกล"าวอยู"ในเขตศาล 

 
มาตรา ๕๑๕  คําฟRองหรือคําร�องขอซ่ึงอาจเสนอต"อศาลได�สองศาลหรือกว"านั้นไม"ว"า

จะเป9นเพราะภูมิลําเนาของบุคคลก็ดี เพราะท่ีต้ังของทรัพย1สินก็ดี เพราะสถานท่ีท่ีเกิดมูลคดีก็ดี หรือ
เพราะมีข�อหาหลายข�อก็ดี ถ�ามูลความแห"งคดีเก่ียวข�องกัน โจทก1หรือผู�ร�องจะเสนอคําฟRองหรือคําร�อง
ขอต"อศาลใดศาลหนึ่งเช"นว"านั้นก็ได� 

 
มาตรา ๖๑๖  ก"อนยื่นคําให�การ จําเลยชอบท่ีจะยื่นคําร�องต"อศาลท่ีโจทก1ได�ยื่นคํา

ฟRองไว�ขอให�โอนคดีไปยังศาลอ่ืนท่ีมีเขตอํานาจได� คําร�องนั้นจําเลยต�องแสดงเหตุท่ียกข้ึนอ�างอิงว"าการ
พิจารณาคดีต"อไปในศาลนั้นจะไม"สะดวก หรือจําเลยอาจไม"ได�รับความยุติธรรมเม่ือศาลเห็นสมควร 
ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตตามคําร�องนั้นก็ได� 

ห�ามมิให�ศาลออกคําสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เว�นแต"ศาลท่ีจะรับโอนคดีไปนั้นได�
ยินยอมเสียก"อน ถ�าศาลท่ีจะรับโอนคดีไม"ยินยอม ก็ให�ศาลท่ีจะโอนคดีนั้นส"งเรื่องให�อธิบดีผู�พิพากษา
ศาลอุทธรณ1ชี้ขาด คําสั่งของอธิบดีผู�พิพากษาศาลอุทธรณ1ให�เป9นท่ีสุด 

 
มาตรา ๖/๑๑๗  คดีท่ียื่นฟRองไว�ต"อศาลชั้นต�นซ่ึงไม"ใช"ศาลแพ"ง ก"อนวันชี้สองสถาน 

หรือก"อนวันสืบพยานไม"น�อยกว"าเจ็ดวันในกรณีท่ีไม"มีการชี้สองสถาน หากศาลท่ีคดีนั้นอยู"ระหว"าง
พิจารณาเห็นว"าผลของคดีดังกล"าวอาจกระทบต"อการอนุรักษ1หรือการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล�อมการคุ�มครองผู�บริโภคเป9นส"วนรวม หรือประโยชน1สาธารณะอย"างอ่ืนท่ีสําคัญ และการ
โอนคดีไปยังศาลแพ"งจะทําให�การพิจารณาพิพากษาคดีเป9นไปอย"างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ก็ให�ศาลแจ�ง
คู"ความทราบและทําความเห็นเสนอประธานศาลอุทธรณ1เพ่ือมีคําสั่งให�โอนคดีนั้นไปยังศาลแพ"งได� 
คําสั่งของประธานศาลอุทธรณ1ให�เป9นท่ีสุด 
                                                 

๑๓ มาตรา ๔ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๔ มาตรา ๔ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๕ มาตรา ๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๖ มาตรา ๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 

๑๗ มาตรา ๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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การโอนคดีตามวรรคหนึ่ง ไม"กระทบกระเทือนถึงกระบวนพิจารณาท่ีได�ดําเนินการ
ไปก"อนท่ีจะมีคําสั่งให�โอนคดี และให�ถือว"าบรรดากระบวนพิจารณาท่ีได�ดําเนินการไปแล�วนั้นเป9น
กระบวนพิจารณาของศาลแพ"งด�วย เว�นแต"ศาลแพ"งจะมีคําสั่งเป9นอย"างอ่ืนเพ่ือประโยชน1แห"งความ
ยุติธรรม 

 
มาตรา ๗๑๘  บทบัญญัติในมาตรา ๔ มาตรา ๔ ทวิ มาตรา ๔ ตรี มาตรา ๔ จัตวา 

มาตรา ๔ เบญจ มาตรา ๔ ฉ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๖/๑ ต�องอยู"ภายใต�บังคับแห"ง
บทบัญญัติดังต"อไปนี้ 

(๑) คําฟRองหรือคําร�องขอท่ีเสนอภายหลังเก่ียวเนื่องกับคดีท่ีค�างพิจารณาอยู"ในศาล
ใดให�เสนอต"อศาลนั้น 

(๒)๑๙ คําฟRองหรือคําร�องขอท่ีเสนอเก่ียวเนื่องกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลซ่ึงคําฟRองหรือคําร�องขอนั้นจําต�องมีคําวินิจฉัยของศาลก"อนท่ีการบังคับคดีจะได�ดําเนิน
ไปได�โดยครบถ�วนและถูกต�องนั้น ให�เสนอต"อศาลท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๒๗๑ 

(๓) คําร�องตามมาตรา ๑๐๑ ถ�าได�เสนอคําฟRองหรือคําร�องขอต"อศาลใดแล�ว ให�เสนอ
ต"อศาลนั้นในกรณีท่ียังไม"ได�เสนอคําฟRองหรือคําร�องขอต"อศาลใด ถ�าพยานหลักฐานซ่ึงจะเรียกมาสืบ
หรือบุคคลหรือทรัพย1หรือสถานท่ีท่ีจะต�องตรวจอยู"ในเขตศาลใด ให�เสนอต"อศาลนั้น 

(๔) คําร�องท่ีเสนอให�ศาลถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือการอนุญาตท่ีศาลได�ให�
ไว�ก็ดีคําร�องท่ีเสนอให�ศาลถอดถอนบุคคลใดจากฐานะท่ีศาลได�แต"งต้ังไว�ก็ดี คําร�องท่ีเสนอให�ศาลมี
คําสั่งใดท่ีเก่ียวกับการถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือการอนุญาตหรือท่ีเก่ียวกับการแต"งต้ังเช"นว"า
นั้นก็ดีคําร�องขอหรือคําร�องอ่ืนใดท่ีเสนอเก่ียวเนื่องกับคดีท่ีศาลได�มีคําพิพากษาหรือคําสั่งไปแล�วก็ดี 
ให�เสนอต"อศาลในคดีท่ีได�มีคําสั่ง การอนุญาต การแต"งต้ัง หรือคําพิพากษานั้น 

 
มาตรา ๘  ถ�าคดีสองเรื่องซ่ึงมีประเด็นอย"างเดียวกัน หรือเก่ียวเนื่องใกล�ชิดกันอยู"ใน

ระหว"างพิจารณาของศาลชั้นต�นท่ีมีเขตอํานาจสองศาลต"างกัน และศาลท้ังสองนั้นได�ยกคําร�อง
ทั้งหลายที่ได�ยื่นต"อศาลขอให�คดีทั้งสองได�พิจารณาพิพากษารวมในศาลเดียวกันนั้นเสียตราบใดท่ี
ศาลใดศาลหนึ่งยังมิได�พิพากษาคดีนั้น ๆ คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งจะยื่นคําขอโดยทําเป9นคําร�องต"อ
อธิบดีผู�พิพากษาศาลอุทธรณ1 เพ่ือขอให�มีคําสั่งให�ศาลใดศาลหนึ่งจําหน"ายคดีซ่ึงอยู"ในระหว"างพิจารณา
นั้นออกเสียจากสารบบความ หรือให�โอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก็ได�แล�วแต"กรณี 

คําสั่งใด ๆ ของอธิบดีผู�พิพากษาศาลอุทธรณ1เช"นว"านี้ให�เป9นท่ีสุด 
 
มาตรา ๙  ในกรณีดังกล"าวในมาตราก"อนนั้น ถ�าศาลใดศาลหนึ่งได�พิพากษาคดีแล�ว 

และได�มีการยื่นอุทธรณ1คัดค�านคําพิพากษานั้น คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งอาจยื่นคําขอโดยทําเป9นคําร�อง
ต"อศาลอุทธรณ1 ขอให�มีคําสั่งให�งดการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ1นั้นไว�ก"อนจนกว"าอีกศาลหนึ่งจะได�
พิพากษาคดีอีกเรื่องหนึ่งเสร็จแล�วก็ได� และถ�าได�มีการอุทธรณ1คดีเรื่องหลังนี้ก็ให�ศาลอุทธรณ1รวม
                                                 

๑๘ มาตรา ๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๙ มาตรา ๗ (๒) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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วินิจฉัยคดีท้ังสองนั้นโดยคําพิพากษาเดียวกัน ถ�าคดีเรื่องหลังนั้นไม"มีอุทธรณ1ให�บังคับตามบทบัญญัติ
แห"งมาตรา ๑๔๖ 

 
มาตรา ๑๐  ถ�าไม"อาจดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นต�นท่ีมีเขตศาลเหนือคดีนั้นได�

โดยเหตุสุดวิสัย คู"ความฝLายท่ีเสียหายหรืออาจเสียหายเพราะการนั้นจะยื่นคําขอฝLายเดียวโดยทําเป9น
คําร�องต"อศาลชั้นต�น ซ่ึงตนมีภูมิลําเนาหรืออยู"ในเขตศาลในขณะนั้นก็ได� และให�ศาลนั้นมีอํานาจทําคําสั่ง
อย"างใดอย"างหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม 

 
หมวด ๒ 

การคัดค�านผู�พิพากษา 
   

 
มาตรา ๑๑  เม่ือคดีถึงศาล ผู�พิพากษาคนหนึ่งคนใดในศาลนั้นอาจถูกคัดค�านได�ใน

เหตุใดเหตุหนึ่งดังต"อไปนี้ 
(๑) ถ�าผู�พิพากษานั้นมีผลประโยชน1ได�เสียเก่ียวข�องอยู"ในคดีนั้น 
(๒) ถ�าเป9นญาติเก่ียวข�องกับคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่ง คือว"าเป9นบุพการี หรือ

ผู�สืบสันดานไม"ว"าชั้นใด ๆ หรือเป9นพ่ีน�องหรือลูกพ่ีลูกน�องนับได�เพียงภายในสามชั้น หรือเป9นญาติ
เก่ียวพันทางแต"งงานนับได�เพียงสองชั้น 

(๓) ถ�าเป9นผู� ท่ีได� ถูกอ�างเป9นพยานโดยท่ีได�รู� ได� เห็นเหตุการณ1 หรือโดยเป9น
ผู�เชี่ยวชาญมีความรู�เป9นพิเศษเก่ียวข�องกับคดีนั้น 

(๔) ถ�าได�เป9นหรือเป9นผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�แทนหรือได�เป9นทนายความของ
คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งมาแล�ว 

(๕) ถ�าได�เป9นผู�พิพากษานั่งพิจารณาคดีเดียวกันนั้นในศาลอ่ืนมาแล�ว หรือเป9น
อนุญาโตตุลาการมาแล�ว 

(๖) ถ�ามีคดีอีกเรื่องหนึ่งอยู"ในระหว"างพิจารณาซ่ึงผู�พิพากษานั้นเอง หรือภริยา หรือ
ญาติทางสืบสายโลหิตตรงข้ึนไป หรือตรงลงมาของผู�พิพากษานั้นฝLายหนึ่ง พิพาทกับคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่ง 
หรือภริยา หรือญาติทางสืบสายโลหิตตรงข้ึนไปหรือตรงลงมาของคู"ความฝLายนั้นอีกฝLายหนึ่ง 

(๗) ถ�าผู�พิพากษานั้นเป9นเจ�าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป9นนายจ�างของคู"ความฝLายใด
ฝLายหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๒  เม่ือศาลใดมีผู�พิพากษาแต"เพียงคนเดียว ผู�พิพากษานั้นอาจถูกคัดค�าน

ด�วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามท่ีกําหนดไว�ในมาตราก"อนนั้นได� หรือด�วยเหตุประการอ่ืนอันมีสภาพร�ายแรงซ่ึง
อาจทําให�การพิจารณาหรือพิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไป 

 
มาตรา ๑๓  ถ�ามีเหตุท่ีจะคัดค�านได�อย"างใดอย"างหนึ่งดังท่ีกล"าวไว�ในสองมาตราก"อน

เกิดข้ึนแก"ผู�พิพากษาคนใดท่ีนั่งในศาล 
(๑) ผู�พิพากษานั้นเองจะยื่นคําบอกกล"าวต"อศาลแสดงเหตุท่ีตนอาจถูกคัดค�าน แล�ว

ขอถอนตัวออกจากการนั่งพิจารณาคดีนั้นก็ได� 
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(๒) คู"ความท่ีเก่ียวข�องอาจยกข�อคัดค�านข้ึนอ�างโดยทําเป9นคําร�องยื่นต"อศาลแต"ถ�าตน
ได�ทราบเหตุท่ีพึงคัดค�านได�ก"อนวันสืบพยาน ก็ให�ยื่นคําร�องคัดค�านเสียก"อนวันสืบพยานนั้นหรือถ�า
ทราบเหตุท่ีพึงคัดค�านได�ในระหว"างพิจารณา ก็ให�ยื่นคําร�องคัดค�านไม"ช�ากว"าวันนัดสืบพยานครั้งต"อไป 
แต"ต�องก"อนเริ่มสืบพยานเช"นว"านั้น 

เม่ือได�ยื่นคําร�องดังกล"าวแล�ว ให�ศาลงดกระบวนพิจารณาท้ังปวงไว�ก"อนจนกว"าจะได�
มีคําชี้ขาดในเรื่องท่ีคัดค�านนั้นแล�ว แต"ความข�อนี้มิให�ใช�แก"กระบวนพิจารณาซ่ึงจะต�องดําเนินโดยมิชักช�า  
อนึ่ง กระบวนพิจารณาท้ังหลายท่ีได�ดําเนินไปก"อนได�ยื่นคําร�องคัดค�านก็ดี และกระบวนพิจารณา
ท้ังหลายในคดีท่ีจะต�องดําเนินโดยมิชักช�า แม�ถึงว"าจะได�ดําเนินไปภายหลังท่ีได�ยื่นคําร�องคัดค�านก็ดี 
เหล"านี้ย"อมสมบูรณ1ไม"เสียไป เพราะเหตุท่ีศาลมีคําสั่งยอมฟ;งคําคัดค�าน เว�นแต"ศาลจะได�กําหนดไว�ใน
คําสั่งเป9นอย"างอ่ืน 

ถ�าศาลใดมีผู�พิพากษาคนเดียว และผู�พิพากษาคนนั้นถูกคัดค�าน หรือถ�าศาลใดมี
ผู�พิพากษาหลายคน และผู�พิพากษาท้ังหมดถูกคัดค�าน ให�ศาลซ่ึงมีอํานาจสูงกว"าศาลนั้นตามลําดับเป9น
ผู�ชี้ขาดคําคัดค�าน 

ถ�าศาลใดมีผู�พิพากษาหลายคน และผู�พิพากษาท่ีมิได�ถูกคัดค�านรวมท้ังข�าหลวง
ยุติธรรม ถ�าได�นั่งพิจารณาด�วยมีจํานวนครบท่ีจะเป9นองค1คณะและมีเสียงข�างมากตามท่ีกฎหมาย
ต�องการ ให�ศาลเช"นว"านั้นเป9นผู�ชี้ขาดคําคัดค�าน แต"ในกรณีที่อยู"ในอํานาจของผู�พิพากษาคนเดียวจะ
ชี้ขาดคําคัดค�าน ห�ามมิให�ผู�พิพากษาคนนั้นมีคําสั่งให�ยกคําคัดค�าน โดยผู�พิพากษาอีกคนหนึ่งหรือ
ข�าหลวงยุติธรรมมิได�เห็นพ�องด�วย 

ถ�าศาลใดมีผู�พิพากษาหลายคน และผู�พิพากษาท่ีมิได�ถูกคัดค�าน แม�จะนับรวม
ข�าหลวงยุติธรรมเข�าด�วย ยังมีจํานวนไม"ครบท่ีจะเป9นองค1คณะและมีเสียงข�างมากตามท่ีกฎหมาย
ต�องการ หรือถ�าผู�พิพากษาคนเดียวไม"สามารถมีคําสั่งให�ยกคําคัดค�านเสียด�วยความเห็นพ�องของ
ผู�พิพากษาอีกคนหนึ่ง หรือข�าหลวงยุติธรรมตามท่ีบัญญัติไว�ในวรรคก"อน ให�ศาลซ่ึงมีอํานาจสูงกว"า
ศาลนั้นตามลําดับเป9นผู�ชี้ขาดคําคัดค�าน 

 
มาตรา ๑๔  เม่ือได�มีการร�องคัดค�านข้ึน และผู�พิพากษาท่ีถูกคัดค�านไม"ยอมถอนตัว

ออกจากการนั่งพิจารณาคดี ให�ศาลฟ;งคําแถลงของคําคู"ความฝLายท่ีเก่ียวข�องและของผู�พิพากษาท่ีถูก
คัดค�าน กับทําการสืบพยานหลักฐานท่ีบุคคลเหล"านั้นได�นํามาและพยานหลักฐานอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 
แล�วออกคําสั่งยอมรับหรือยกเสียซ่ึงคําคัดค�านนั้น คําสั่งเช"นว"านี้ให�เป9นท่ีสุด 

เมื่อศาลที่ผู�พิพากษาแห"งศาลนั้นเองถูกคัดค�าน จะต�องวินิจฉัยชี้ขาดคําคัดค�าน
ห�ามมิให�ผู�พิพากษาท่ีถูกคัดค�านนั้นนั่งหรือออกเสียงกับผู�พิพากษาอ่ืน ๆ ในการพิจารณาและชี้ขาดคํา
คัดค�านนั้น 

ถ�าผู�พิพากษาคนใดได�ขอถอนตัวออกจากการนั่งพิจารณาคดีก็ดี หรือศาลได�ยอมรับ
คําคัดค�านผู�พิพากษาคนใดก็ดี ให�ผู�พิพากษาคนอ่ืนทําการแทนตามบทบัญญัติในพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม 

 
หมวด ๓ 

อํานาจและหน�าท่ีของศาล 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๑๕  ห�ามมิให�ศาลใช�อํานาจนอกเขตศาล เว�นแต" 
(๑) ถ�าบุคคลผู�ท่ีจะถูกซักถามหรือถูกตรวจ หรือบุคคลผู�เป9นเจ�าของทรัพย1หรือ

สถานท่ีซ่ึงจะถูกตรวจมิได�ยกเรื่องเขตศาลข้ึนคัดค�าน ศาลจะทําการซักถามหรือตรวจดังว"านั้นนอกเขต
ศาลก็ได� 

(๒) ศาลจะออกหมายเรียกคู"ความหรือบุคคลนอกเขตศาลก็ได� ส"วนการท่ีจะนํา
บทบัญญัติมาตรา ๓๑, ๓๓, ๑๐๘, ๑๐๙ และ ๑๑๑ แห"งประมวลกฎหมายนี้และมาตรา ๑๔๗ แห"ง
กฎหมายลักษณะอาญามาใช�บังคับได�นั้น ต�องให�ศาลซ่ึงมีอํานาจในเขตศาลนั้นสลักหลังหมายเสียก"อน 

(๓)๒๐ หมายบังคับคดีและหมายของศาลท่ีออกให�จับและกักขังบุคคลผู�ใดตาม
บทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ อาจบังคับได�ไม"ว"าในท่ีใด ๆ 

ในกรณีท่ีมีการบังคับคดีนอกเขตศาลท่ีมีอํานาจในการบังคับคดี ให�บังคับตามมาตรา 
๒๗๑ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห�า๒๑ 

คดีท่ีศาลแพ"งได�รับไว�พิจารณาพิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมหรือท่ีได�โอน
ไปยังศาลแพ"งตามมาตรา ๖/๑ ให�ศาลแพ"งมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ นอกเขตศาลได�
ตามท่ีเห็นสมควร๒๒ 

 
มาตรา ๑๖  ถ�าจะต�องทําการซักถาม หรือตรวจ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ 
(๑) โดยศาลชั้นต�นศาลใด นอกเขตศาลนั้น หรือ 
(๒) โดยศาลแพ"งหรือศาลอาญา นอกเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีหรือโดยศาล

อุทธรณ1หรือฎีกา 
ให�ศาลท่ีกล"าวแล�วมีอํานาจท่ีจะแต"งต้ังศาลอ่ืนท่ีเป9นศาลชั้นต�นให�ทําการซักถามหรือ

ตรวจภายในบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐๒ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาแทนได� 
 
มาตรา ๑๗  คดีท่ีได�ยื่นฟRองไว�ต"อศาลนั้น ให�ศาลดําเนินการไปตามลําดับเลขหมาย

สํานวนในสารบบความ เว�นแต"ศาลจะกําหนดเป9นอย"างอ่ืนเม่ือมีเหตุผลพิเศษ 
 
มาตรา ๑๘  ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะตรวจคําคู"ความท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีของศาลได�รับ

ไว�เพ่ือยื่นต"อศาล หรือส"งให�แก"คู"ความ หรือบุคคลใด ๆ 
ถ�าศาลเห็นว"าคําคู"ความท่ีได�ยื่นไว�ดังกล"าวแล�วนั้น อ"านไม"ออกหรืออ"านไม"เข�าใจหรือ

เขียนฟุLมเฟTอยเกินไป หรือไม"มีรายการ ไม"มีลายมือชื่อ ไม"แนบเอกสารต"าง ๆ ตามท่ีกฎหมายต�องการ 
หรือมิได�ชําระหรือวางค"าธรรมเนียมศาลโดยถูกต�องครบถ�วน ศาลจะมีคําสั่งให�คืนคําคู"ความนั้นไปให�
ทํามาใหม" หรือแก�ไขเพ่ิมเติม หรือชําระหรือวางค"าธรรมเนียมศาลให�ถูกต�องครบถ�วน ภายใน

                                                 
๒๐ มาตรา ๑๕ (๓) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๑ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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ระยะเวลาและกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ตลอดจนเรื่องค"าฤชาธรรมเนียมตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได� ถ�ามิได�
ปฏิบัติตามข�อกําหนดของศาลในระยะเวลาหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ก็ให�มีคําสั่งไม"รับคําคู"ความนั้น๒๓ 

ถ�าศาลเห็นว"าคําคู"ความท่ีได�นํามายื่นดังกล"าวข�างต�น มิได�เป9นไปตามเง่ือนไขแห"ง
กฎหมายท่ีบังคับไว� นอกจากท่ีกล"าวมาในวรรคก"อน และโดยเฉพาะอย"างยิ่ง เม่ือเห็นว"าสิทธิของ
คู"ความหรือบุคคลซ่ึงยื่นคําคู"ความนั้นได�ถูกจํากัดห�ามโดยบทบัญญัติแห"งกฎหมายเรื่องเขตอํานาจศาล 
ก็ให�ศาลมีคําสั่งไม"รับหรือคืนคําคู"ความนั้นไปเพ่ือยื่นต"อศาลท่ีมีเขตอํานาจ 

ถ�าไม"มีข�อขัดข�องดังกล"าวแล�ว ก็ให�ศาลจดแจ�งแสดงการรับคําคู"ความนั้นไว�บน
คําคู"ความนั้นเองหรือในท่ีอ่ืน 

คําสั่งของศาลท่ีไม"รับหรือให�คืนคําคู"ความตามมาตรานี้ ให�อุทธรณ1และฎีกาได�ตามท่ี
บัญญัติไว�ในมาตรา ๒๒๗, ๒๒๘ และ ๒๔๗ 

 
มาตรา ๑๙  ศาลมีอํานาจสั่งได�ตามท่ีเห็นสมควรให�คู"ความทุกฝLาย หรือฝLายใดฝLายหนึ่ง

มาศาลด�วยตนเอง ถึงแม�ว"าคู"ความนั้น ๆ จะได�มีทนายความว"าต"างแก�ต"างอยู"แล�วก็ดี  อนึ่ง ถ�าศาลเห็นว"า
การท่ีคู"ความมาศาลด�วยตนเองอาจยังให�เกิดความตกลงหรือการประนีประนอมยอมความดังท่ีบัญญัติ
ไว�ในมาตราต"อไปนี้ ก็ให�ศาลสั่งให�คู"ความมาศาลด�วยตนเอง 

 
มาตรา ๒๐๒๔  ไม"ว"าการพิจารณาคดีจะได�ดําเนินไปแล�วเพียงใด ให�ศาลมีอํานาจท่ี

จะไกล"เกลี่ยให�คู"ความได�ตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความกันในข�อท่ีพิพาทนั้น 
 
มาตรา ๒๐ ทวิ๒๕  เพ่ือประโยชน1ในการไกล"เกลี่ย เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือ

คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งร�องขอ ศาลจะสั่งให�ดําเนินการเป9นการลับเฉพาะต"อหน�าตัวความทุกฝLายหรือ
ฝLายใดฝLายหนึ่งโดยจะให�มีทนายความอยู"ด�วยหรือไม"ก็ได� 

เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งร�องขอ ศาลอาจแต"งต้ังบุคคลหรือ
คณะบุคคลเป9นผู�ประนีประนอม เพ่ือช"วยเหลือศาลในการไกล"เกลี่ยให�คู"ความได�ประนีประนอมกัน 

หลักเกณฑ1และวิธีการในการไกล"เกลี่ยของศาล การแต"งต้ังผู�ประนีประนอม รวมท้ัง
อํานาจหน�าท่ีของผู�ประนีประนอม ให�เป9นไปตามท่ีกําหนดไว�ในข�อกําหนดของประธานศาลฎีกาโดย
ความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ"ของศาลฎีกา๒๖ 

ข�อกําหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคสาม เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล�วให�ใช�บังคับได�๒๗ 
                                                 

๒๓ มาตรา ๑๘ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๔ มาตรา ๒๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๕ มาตรา ๒๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๖ มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสาม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๗ มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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มาตรา ๒๑  เม่ือคู"ความฝLายใดเสนอคําขอหรือคําแถลงต"อศาล 
(๑) ถ�าประมวลกฎหมายนี้มิได�บัญญัติว"า คําขอหรือคําแถลงจะต�องทําเป9นคําร�อง

หรือเป9นหนังสือ ก็ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะยอมรับคําขอหรือคําแถลงท่ีคู"ความได�ทําในศาลด�วยวาจาได� แต"
ศาลต�องจดข�อความนั้นลงไว�ในรายงาน หรือจะกําหนดให�คู"ความฝLายนั้นยื่นคําขอโดยทําเป9นคําร�อง 
หรือยื่นคําแถลงเป9นหนังสือก็ได� แล�วแต"ศาลจะเห็นสมควร 

(๒) ถ�าประมวลกฎหมายนี้มิได�บัญญัติไว�ว"า คําขออันใดจะทําได�แต"ฝLายเดียวห�ามมิให�
ศาลทําคําสั่งในเรื่องนั้น ๆ โดยมิให�คู"ความอีกฝLายหนึ่งหรือคู"ความอ่ืน ๆ มีโอกาสคัดค�านก"อน  แต"ท้ังนี้ 
ต�องอยู"ในบังคับแห"งบทบัญญัติของประมวลกฎหมายนี้ว"าด�วยการขาดนัด 

(๓) ถ�าประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไว�ว"า คําขออันใดอาจทําได�แต"ฝLายเดียวแล�ว ให�
ศาลมีอํานาจที่จะฟ;งคู"ความอีกฝLายหนึ่งหรือคู"ความอื่น ๆ ก"อนออกคําสั่งในเรื่องนั้น ๆ ได� เว�นแต"
ในกรณีท่ีคําขอนั้นเป9นเรื่องขอหมายเรียกให�ให�การ หรือเพ่ือยึดหรืออายัดทรัพย1สินก"อนคําพิพากษา
หรือเพ่ือให�ออกหมายบังคับ หรือเพ่ือจับหรือกักขังจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

(๔) ถ�าประมวลกฎหมายนี้มิได�บัญญัติไว�ว"าศาลต�องออกคําสั่งอนุญาตตามคําขอท่ีได�
เสนอต"อศาลนั้นโดยไม"ต�องทําการไต"สวนแล�ว ก็ให�ศาลมีอํานาจทําการไต"สวนได�ตามท่ีเห็นสมควรก"อน
มีคําสั่งตามคําขอนั้น 

ในกรณีเรื่องใดท่ีศาลอาจออกคําสั่งได�เองหรือต"อเม่ือคู"ความมีคําขอ ให�ใช�บทบัญญัติ
อนุมาตรา (๒), (๓) และ (๔) แห"งมาตรานี้บังคับ 

ในกรณีเรื่องใดท่ีคู"ความไม"มีอํานาจขอให�ศาลมีคําสั่ง แต"หากศาลอาจมีคําสั่งในกรณี
เรื่องนั้นได�เอง ให�ศาลมีอํานาจภายในบังคับบทบัญญัติแห"งมาตรา ๑๐๓ และ ๑๘๑ (๒) ท่ีจะงดฟ;ง
คู"ความหรืองดทําการไต"สวนก"อนออกคําสั่งได� 

 
มาตรา ๒๒  กําหนดระยะเวลาท้ังปวงไม"ว"าท่ีกฎหมายกําหนดไว�หรือท่ีศาลเป9นผู�กําหนด

ก็ดี เพ่ือให�ดําเนินหรือมิให�ดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ก"อนสิ้นระยะเวลานั้น ให�ศาลคํานวณตาม
บทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชย1ว"าด�วยระยะเวลา 

 
มาตรา ๒๓  เม่ือศาลเห็นสมควรหรือมีคู"ความฝLายท่ีเก่ียวข�องได�ยื่นคําขอโดยทําเป9น

คําร�อง ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะออกคําสั่งขยายหรือย"นระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว�ในประมวลกฎหมายนี้
หรือตามท่ีศาลได�กําหนดไว� หรือระยะเวลาท่ีเก่ียวด�วยวิธีพิจารณาความแพ"งอันกําหนดไว�ในกฎหมาย
อ่ืน เพ่ือให�ดําเนินหรือมิให�ดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาใด ๆ ก"อนสิ้นระยะเวลานั้นแต"การขยายหรือย"น
เวลาเช"นว"านี้ให�พึงทําได�ต"อเม่ือมีพฤติการณ1พิเศษ และศาลได�มีคําสั่งหรือคู"ความมีคําขอข้ึนมาก"อนสิ้น
ระยะเวลานั้น เว�นแต"ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย 

 
มาตรา ๒๔  เม่ือคู"ความฝLายใดยกป;ญหาข�อกฎหมายข้ึนอ�าง ซ่ึงถ�าหากได�วินิจฉัยให�

เป9นคุณแก"ฝLายนั้นแล�ว จะไม"ต�องมีการพิจารณาคดีต"อไปอีก หรือไม"ต�องพิจารณาประเด็นสําคัญแห"ง
คดีบางข�อ หรือถึงแม�จะดําเนินการพิจารณาประเด็นข�อสําคัญแห"งคดีไป ก็ไม"ทําให�ได�ความชัดข้ึนอีก
แล�ว เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งมีคําขอ ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะมีคําสั่งให�มีผลว"า
ก"อนดําเนินการพิจารณาต"อไป ศาลจะได�พิจารณาป;ญหาข�อกฎหมายเช"นว"านี้แล�ววินิจฉัยชี้ขาด
เบ้ืองต�นในป;ญหานั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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ถ�าศาลเห็นว"าคําวินิจฉัยชี้ขาดเช"นว"านี้จะทําให�คดีเสร็จไปได�ท้ังเรื่องหรือเฉพาะแต"
ประเด็นแห"งคดีบางข�อ ศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดป;ญหาท่ีกล"าวแล�วและพิพากษาคดีเรื่องนั้นหรือเฉพาะแต"
ประเด็นท่ีเก่ียวข�องไปโดยคําพิพากษาหรือคําสั่งฉบับเดียวกันก็ได� 

คําสั่งใด ๆ ของศาลท่ีได�ออกตามมาตรานี้ ให�อุทธรณ1และฎีกาได�ตามท่ีบัญญัติไว�ใน
มาตรา ๒๒๗, ๒๒๘ และ ๒๔๗ 

 
มาตรา ๒๕  ถ�าคู"ความฝLายใดยื่นคําขอโดยทําเป9นคําร�องให�ศาลสั่งกําหนดวิธีการ

อย"างใด ๆ ท่ีบัญญัติไว�ในภาค ๔ เพ่ือคุ�มครองสิทธิของคู"ความในระหว"างการพิจารณา หรือเพ่ือบังคับ
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตหรือยกคําขอนั้นเสียโดยไม"ชักช�า 

ถ�าในเวลาท่ียื่นคําขอนั้นศาลจะชี้ขาดคดีได�อยู"แล�ว ศาลจะวินิจฉัยคําขอนั้นในคํา
พิพากษา หรือในคําสั่งชี้ขาดคดีก็ได� 

 
มาตรา ๒๖  ถ�าศาลได�ต้ังข�อถาม หรือออกคําสั่งหรือชี้ขาดเก่ียวด�วยการดําเนินคดี

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง และคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งในคดีเรื่องนั้นคัดค�านข�อถามหรือคําสั่งหรือคําชี้ขาดนั้นว"า
ไม"ชอบด�วยกฎหมาย ก"อนท่ีศาลจะดําเนินคดีต"อไป ให�ศาลจดข�อถามหรือคําสั่งหรือคําชี้ขาดท่ีถูก
คัดค�านและสภาพแห"งการคัดค�านลงไว�ในรายงาน แต"ส"วนเหตุผลท่ีผู�คัดค�านยกข้ึนอ�างอิงนั้น ให�ศาลใช�
ดุลพินิจจดลงไว�ในรายงาน หรือกําหนดให�คู"ความฝLายท่ีคัดค�านยื่นคําแถลงเป9นหนังสือเพ่ือรวมไว�ใน
สํานวน 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีมิได�ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ในข�อท่ีมุ"ง

หมายจะยังให�การเป9นไปด�วยความยุติธรรม หรือท่ีเก่ียวด�วยความสงบเรียบร�อยของประชาชนในเรื่อง
การเขียน และการยื่นหรือการส"งคําคู"ความหรือเอกสารอ่ืน ๆ หรือในการพิจารณาคดี การพิจารณา
พยานหลักฐาน หรือการบังคับคดี เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู"ความฝLายท่ีเสียหายเนื่องจากการท่ี
มิได�ปฏิบัติเช"นว"านั้นยื่นคําขอโดยทําเป9นคําร�อง ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะสั่งให�เพิกถอนการพิจารณาท่ีผิด
ระเบียบนั้นเสียท้ังหมดหรือบางส"วน หรือสั่งแก�ไขหรือมีคําสั่งในเรื่องนั้นอย"างใดอย"างหนึ่ง ตามท่ีศาล
เห็นสมควร 

ข�อค�านเรื่องผิดระเบียบนั้น คู"ความฝLายท่ีเสียหายอาจยกข้ึนกล"าวได�ไม"ว"าในเวลาใด ๆ 
ก"อนมีคําพิพากษา แต"ต�องไม"ช�ากว"าแปดวันนับแต"วันท่ีคู"ความฝLายนั้นได�ทราบข�อความหรือพฤติการณ1
อันเป9นมูลแห"งข�ออ�างนั้น แต"ท้ังนี้คู"ความฝLายนั้นต�องมิได�ดําเนินการอันใดข้ึนใหม"หลังจากท่ีได�ทราบ
เรื่องผิดระเบียบแล�ว หรือต�องมิได�ให�สัตยาบันแก"การผิดระเบียบนั้น ๆ 

ถ�าศาลสั่งให�เพิกถอนกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบใด ๆ อันมิใช"เรื่องท่ีคู"ความ
ละเลยไม"ดําเนินกระบวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาซ่ึงกฎหมายหรือศาลกําหนดไว� เพียงเท"านี้
ไม"เป9นการตัดสิทธิคู"ความฝLายนั้น ในอันท่ีจะดําเนินกระบวนพิจารณานั้น ๆ ใหม"ให�ถูกต�องตามท่ี
กฎหมายบังคับ 

 
มาตรา ๒๘  ถ�ามีคดีหลายเรื่องค�างพิจารณาอยู"ในศาลเดียวกันหรือในศาลชั้นต�นสอง

ศาลต"างกัน และคู"ความท้ังหมด หรือแต"บางฝLายเป9นคู"ความรายเดียวกัน กับท้ังการพิจารณาคดี
เหล"านั้น ถ�าได�รวมกันแล�ว จะเป9นการสะดวก หากศาลนั้นหรือศาลหนึ่งศาลใดเหล"านั้นเห็นสมควรให�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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พิจารณาคดีรวมกัน หรือหากคู"ความท้ังหมดหรือแต"บางฝLายมีคําขอให�พิจารณาคดีรวมกันโดยแถลงไว�
ในคําให�การหรือทําเป9นคําร�องไม"ว"าในเวลาใด ๆ ก"อนมีคําพิพากษา เม่ือศาลได�ฟ;งคู"ความทุกฝLายแห"ง
คดีนั้น ๆ แล�ว ถ�าศาลเป9นท่ีพอใจว"า คดีเหล"านั้นเก่ียวเนื่องกัน ก็ให�ศาลมีอํานาจออกคําสั่งให�พิจารณา
คดีเหล"านั้นรวมกัน 

ถ�าจะโอนคดีมาจากอีกศาลหนึ่งหรือโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งท่ีมีเขตอํานาจเหนือคดี
นั้น ศาลจะมีคําสั่งก"อนที่ได�รับความยินยอมของอีกศาลหนึ่งนั้นไม"ได� แต"ถ�าศาลที่จะรับโอนคดี
ไม"ยินยอม ก็ให�ศาลที่จะโอนคดีนั ้นส"งเรื ่องให�อธิบดีผู �พิพากษาศาลอุทธรณ1ชี ้ขาด คําสั ่งของ
อธิบดีผู�พิพากษาศาลอุทธรณ1ให�เป9นท่ีสุด 

 
มาตรา ๒๙  ถ�าคดีท่ีฟRองกันนั้นมีข�อหาหลายข�อด�วยกันและศาลเห็นว"าข�อหาข�อหนึ่ง

ข�อใดเหล"านั้นมิได�เก่ียวข�องกันกับข�ออ่ืน ๆ เม่ือศาลเห็นสมควร หรือเม่ือคู"ความผู�มีส"วนได�เสียได�ยื่น
คําขอโดยทําเป9นคําร�องให�ศาลมีคําสั่งให�แยกคดีเสียโดยเร็ว ถ�าโจทก1ประสงค1จะให�พิจารณาข�อหา
เช"นว"านั้นต"อไป ก็ให�ศาลดําเนินการพิจารณาคดีไปเสมือนหนึ่งว"าเป9นคดีอีกเรื่องหนึ่งต"างหาก โดยมี
เง่ือนไขท่ีศาลจะกําหนดไว�ตามท่ีเห็นสมควร 

ถ�าคดีท่ีฟRองกันนั้นมีข�อหาหลายข�อ และศาลเห็นว"าหากแยกพิจารณาข�อหาท้ังหมด
หรือข�อใดข�อหนึ่งออกจากกันแล�ว จะทําให�การพิจารณาข�อหาเหล"านั้นสะดวก ไม"ว"าเวลาใด ๆ ก"อนมี
คําพิพากษา เม่ือศาลเห็นสมควร หรือเม่ือคู"ความผู�มีส"วนได�เสียยื่นคําขอโดยทําเป9นคําร�อง และเม่ือ
ศาลได�ฟ;งคู"ความทุกฝLายแล�ว ให�ศาลมีอํานาจสั่งแยกข�อหาเหล"านั้นท้ังหมดหรือแต"ข�อใดข�อหนึ่งออก
พิจารณาต"างหากเป9นเรื่อง ๆ ไป 

 
มาตรา ๓๐  ให�ศาลมีอํานาจออกข�อกําหนดใด ๆ แก"คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งหรือแก"

บุคคลภายนอกท่ีอยู"ต"อหน�าศาลตามท่ีเห็นจําเป9น เพ่ือรักษาความเรียบร�อยในบริเวณศาล และเพ่ือให�
กระบวนพิจารณาดําเนินไปตามเท่ียงธรรมและรวดเร็ว อํานาจเช"นว"านี้ ให�รวมถึงการสั่งห�ามคู"ความมิให�
ดําเนินกระบวนพิจารณาในทางก"อความรําคาญ หรือในทางประวิงให�ชักช�าหรือในทางฟุLมเฟTอยเกินสมควร 

 
มาตรา ๓๑๒๘  ผู�ใดกระทําการอย"างใด ๆ ดังกล"าวต"อไปนี้ ให�ถือว"ากระทําผิดฐาน

ละเมิดอํานาจศาล 
(๑) ขัดขืนไม"ปฏิบัติตามข�อกําหนดของศาลตามมาตราก"อนอันว"าด�วยการรักษาความ

เรียบร�อย หรือประพฤติตนไม"เรียบร�อยในบริเวณศาล 
(๒)๒๙ เม่ือได�มีคําร�องและได�รับอนุญาตจากศาลให�ยกเว�นค"าธรรมเนียมศาลตาม

มาตรา ๑๕๖/๑ แล�ว ปรากฏว"าได�แสดงข�อเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐานอันเป9นเท็จต"อศาลในการ
ไต"สวนคําร�องขอยกเว�นค"าธรรมเนียมศาล 

(๓) เม่ือรู�ว"าจะมีการส"งคําคู"ความหรือส"งเอกสารอ่ืน ๆ ถึงตน แล�วจงใจไปเสียให�พ�น 
หรือหาทางหลีกเลี่ยงท่ีจะไม"รับคําคู"ความหรือเอกสารนั้นโดยสถานอ่ืน 
                                                 

๒๘ มาตรา ๓๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒๙ มาตรา ๓๑ (๒) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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(๔) ตรวจเอกสารท้ังหมด หรือฉบับใดฉบับหนึ่ง ซ่ึงอยู"ในสํานวนความ หรือคัดเอา
สําเนาเอกสารเหล"านั้นไป โดยฝLาฝTนต"อบทบัญญัติ มาตรา ๕๔ 

(๕)๓๐ ขัดขืนไม"มาศาล เม่ือศาลได�มีคําสั่งตามมาตรา ๑๙ หรือเม่ือมีหมายเรียก
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนตามมาตรา ๒๗๗ 

 
มาตรา ๓๒  ผู�ใดเป9นผู�ประพันธ1 บรรณาธิการ หรือผู�พิมพ1โฆษณาซ่ึงหนังสือพิมพ1 

หรือสิ่งพิมพ1อันออกโฆษณาต"อประชาชน ไม"ว"าบุคคลเหล"านั้นจะได�รู�ถึงซ่ึงข�อความหรือการออก
โฆษณาแห"งหนังสือพิมพ1 หรือสิ่งพิมพ1เช"นว"านั้นหรือไม" ให�ถือว"าได�กระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาลใน
กรณีอย"างใดอย"างหนึ่งในสองอย"างดังจะกล"าวต"อไปนี้ 

(๑) ไม"ว"าเวลาใด ๆ ถ�าหนังสือพิมพ1หรือสิ่งพิมพ1เช"นว"ามานั้นได�กล"าวหรือแสดงไม"ว"า
โดยวิธีใด ๆ ซ่ึงข�อความหรือความเห็นอันเป9นการเปWดเผยข�อเท็จจริงหรือพฤติการณ1อ่ืน ๆ แห"งคดี 
หรือกระบวนพิจารณาใด ๆ แห"งคดี ซ่ึงเพ่ือความเหมาะสมหรือเพ่ือคุ�มครองสาธารณประโยชน1 ศาลได�
มีคําสั่งห�ามการออกโฆษณาสิ่งเหล"านั้น ไม"ว"าโดยวิธีเพียงแต"สั่งให�พิจารณาโดยไม"เปWดเผยหรือโดยวิธี
ห�ามการออกโฆษณาโดยชัดแจ�ง 

(๒) ถ�าหนังสือพิมพ1หรือสิ่งพิมพ1 ได�กล"าวหรือแสดงไม"ว"าโดยวิธีใด ๆ ในระหว"างการ
พิจารณาแห"งคดีไปจนมีคําพิพากษาเป9นท่ีสุด ซ่ึงข�อความหรือความเห็นโดยประสงค1จะให�มีอิทธิพล
เหนือความรู�สึกของประชาชน หรือเหนือศาลหรือเหนือคู"ความหรือเหนือพยานแห"งคดีซ่ึงพอเห็นได�ว"า
จะทําให�การพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไป เช"น 

ก. เป9นการแสดงผิดจากข�อเท็จจริงแห"งคดี หรือ 
ข. เป9นรายงานหรือย"อเรื่องหรือวิภาค ซ่ึงกระบวนพิจารณาแห"งคดีอย"างไม"เป9น

กลางและไม"ถูกต�อง หรือ 
ค. เป9นการวิภาคโดยไม"เป9นธรรม ซ่ึงการดําเนินคดีของคู"ความ หรือคํา

พยานหลักฐาน หรือนิสัยความประพฤติของคู"ความหรือพยาน รวมท้ังการแถลงข�อความอันเป9นการ
เสื่อมเสียต"อชื่อเสียงของคู"ความหรือพยาน แม�ถึงว"าข�อความเหล"านั้นจะเป9นความจริง หรือ 

ง. เป9นการชักจูงให�เกิดมีคําพยานเท็จ 
เ พ่ือประโยชน1แห"งมาตรานี้  ให�นําวิ เคราะห1 ศัพท1 ท้ังปวงในมาตรา ๔ แห"ง

พระราชบัญญัติการพิมพ1 พุทธศักราช ๒๔๗๖ มาใช�บังคับ 
 
มาตรา ๓๓  ถ�าคู"ความฝLายใดหรือบุคคลใดกระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลใด 

ให�ศาลนั้นมีอํานาจสั่งลงโทษโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือท้ังสองวิธีดังจะกล"าวต"อไปนี้ คือ 
(ก) ไล"ออกจากบริเวณศาล หรือ 
(ข) ให�ลงโทษจําคุก หรือปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับ 
การไล"ออกจากบริเวณศาลนั้นให�กระทําได�ชั่วระยะเวลาท่ีศาลนั่งพิจารณาหรือ

ภายในระยะเวลาใด ๆ ก็ได�ตามท่ีศาลเห็นสมควร เม่ือจําเป9นจะเรียกให�ตํารวจช"วยจัดการก็ได� 
ในกรณีกําหนดโทษจําคุกและปรับนั้นให�จําคุกได�ไม"เกินหกเดือนหรือปรับไม"เกิน

ห�าร�อยบาท 
                                                 

๓๐ มาตรา ๓๑ (๕) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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มาตรา ๓๔  ถ�าจะต�องดําเนินกระบวนพิจารณาท้ังเรื่องหรือแต"บางส"วน โดยทาง
อาศัยหรือโดยร�องขอต"อเจ�าหน�าที่ในเมืองต"างประเทศ เมื่อไม"มีข�อตกลงระหว"างประเทศอย"างใด
อย"างหนึ่ง หรือไม"มีกฎหมายบัญญัติไว�สําหรับเรื่องนั้นแล�ว ให�ศาลปฏิบัติตามหลักท่ัวไปแห"งกฎหมาย
ระหว"างประเทศ 

 
มาตรา ๓๔/๑๓๑  เพ่ือให�การพิจารณาพิพากษาคดีเป9นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และ

เท่ียงธรรมหรือเพ่ือความเหมาะสมสําหรับคดีบางประเภท ให�ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของ
ท่ีประชุมใหญ"ศาลฎีกามีอํานาจออกข�อกําหนดเก่ียวกับการฟRองคดี การสืบพยานและการรับฟ;ง
พยานหลักฐานการวินิจฉัยคดี ตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ได�ตามความจําเป9น 

ข�อกําหนดตามวรรคหนึ่งเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 

หมวด ๔ 
การนั่งพิจารณา 

   

 
มาตรา ๓๕  ถ�าประมวลกฎหมายนี้มิได�บัญญัติไว�เป9นอย"างอ่ืน การนั่งพิจารณาคดีท่ี

ยื่นไว�ต"อศาลใดจะต�องกระทําในศาลนั้นในวันท่ีศาลเปWดทําการและตามเวลาทํางานท่ีศาลได�กําหนดไว� 
แต"ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเป9นการจําเป9นศาลจะมีคําสั่งกําหนดการนั่งพิจารณา ณ สถานท่ีอ่ืน หรือ
ในวันหยุดงาน หรือในเวลาใด ๆ ก็ได� 

ให�ผู�พิพากษาและเจ�าพนักงานศาลซ่ึงปฏิบัติงานในวันหยุดงาน หรือในเวลาใด ๆ
นอกเวลาทําการปกติได�รับค"าตอบแทนเป9นพิเศษ ตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนด โดยได�รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง๓๒ 

 

มาตรา ๓๖  การนั่งพิจารณาคดีจะต�องกระทําในศาลต"อหน�าคู"ความท่ีมาศาลและ
โดยเปWดเผย เว�นแต" 

(๑) ในคดีเรื่องใดท่ีมีความจําเป9นเพ่ือรักษาความเรียบร�อยในศาล เม่ือศาลได�ขับไล"
คู"ความฝLายใดออกไปเสียจากบริเวณศาลโดยท่ีประพฤติไม"สมควร ศาลจะดําเนินการนั่งพิจารณาคดี
ต"อไปลับหลังคู"ความฝLายนั้นก็ได� 

(๒) ในคดีเรื่องใด เพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือคุ�มครองสาธารณประโยชน1 ถ�าศาล
เห็นสมควรจะห�ามมิให�มีการเปWดเผยซ่ึงข�อเท็จจริง หรือพฤติการณ1ต"าง ๆ ท้ังหมด หรือแต"บางส"วนแห"ง
คดีซ่ึงปรากฏจากคําคู"ความหรือคําแถลงการณ1ของคู"ความหรือจากคําพยานหลักฐานท่ีได�สืบมาแล�ว
ศาลจะมีคําสั่งดังต"อไปนี้ก็ได� 

(ก) ห�ามประชาชนมิให�เข�าฟ;งการพิจารณาท้ังหมดหรือแต"บางส"วน แล�ว
ดําเนินการพิจารณาไปโดยไม"เปWดเผย หรือ 
                                                 

๓๑ มาตรา ๓๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๒ มาตรา ๓๕ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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(ข) ห�ามมิให�ออกโฆษณาข�อเท็จจริงหรือพฤติการณ1ต"าง ๆ เช"นว"านั้น 
ในบรรดาคดีท้ังปวงท่ีฟRองขอหย"าหรือฟRองชายชู�หรือฟRองให�รับรองบุตร ให�ศาลห�าม

มิให�มีการเปWดเผยซ่ึงข�อเท็จจริงหรือพฤติการณ1ใด ๆ ท่ีศาลเห็นเป9นการไม"สมควร หรือพอจะเห็นได�ว"า
จะทําให�เกิดการเสียหายอันไม"เป9นธรรมแก"คู"ความหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 

ไม"ว"าศาลจะได�มีคําสั่งตามอนุมาตรา (๒) นี้หรือไม" คําสั่งหรือคําพิพากษาชี้ขาดคดี
ของศาลนั้น ต�องอ"านในศาลโดยเปWดเผย และมิให�ถือว"าการออกโฆษณาทั้งหมดหรือแต"บางส"วนแห"ง
คําพิพากษานั้นหรือย"อเรื่องแห"งคําพิพากษาโดยเป9นกลางและถูกต�องนั้น เป9นผิดกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๗  ให�ศาลดําเนินการนั่งพิจารณาคดีติดต"อกันไปเท"าท่ีสามารถจะทําได�โดย

ไม"ต�องเลื่อนจนกว"าจะเสร็จการพิจารณาและพิพากษาคดี 
 
มาตรา ๓๘  ถ�าในวันท่ีกําหนดนัดนั่งพิจารณาศาลไม"มีเวลาพอท่ีจะดําเนินการนั่ง

พิจารณา เนื่องจากกิจธุระของศาล ศาลจะมีคําสั่งให�เลื่อนการนั่งพิจารณาไปในวันอ่ืนตามท่ี
เห็นสมควรก็ได� 

 
มาตรา ๓๙  ถ�าการท่ีจะชี้ขาดตัดสินคดีเรื่องใดท่ีค�างพิจารณาอยู"ในศาลใดจําต�อง

อาศัยท้ังหมดหรือแต"บางส"วนซ่ึงคําชี้ขาดตัดสินบางข�อท่ีศาลนั้นเองหรือศาลอ่ืนจะต�องกระทําเสียก"อน 
หรือจําต�องรอให�เจ�าพนักงานฝLายธุรการวินิจฉัยชี้ขาดในข�อเช"นนั้นเสียก"อน หรือถ�าปรากฏว"าได�มีการ
กระทําผิดอาญาเกิดข้ึนซ่ึงอาจมีการฟRองร�องอันอาจกระทําให�การชี้ขาดตัดสินคดีท่ีพิจารณาอยู"นั้น
เปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีอ่ืนใดซ่ึงศาลเห็นว"าถ�าได�เลื่อนการพิจารณาไปจักทําให�ความยุติธรรม
ดําเนินไปด�วยดี เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู"ความท่ีเก่ียวข�องร�องขอ ศาลจะมีคําสั่งเลื่อนการนั่ง
พิจารณาต"อไปจนกว"าจะได�มีการพิพากษาหรือชี้ขาดในข�อนั้น ๆ แล�วหรือภายในระยะเวลาใด ๆ 
ตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได� 

ถ�าศาลมีคําสั่งให�เลื่อนการนั่งพิจารณาดังกล"าวแล�วโดยไม"มีกําหนด เม่ือศาล
เห็นสมควรหรือคู"ความท่ีเก่ียวข�องร�องขอ ศาลจะมีคําสั่งให�เริ่มการนั่งพิจารณาต"อไปในวันใด ๆ ตามท่ี
เห็นสมควรก็ได� 

 
มาตรา ๔๐๓๓  เม่ือศาลได�กําหนดวันนั่งพิจารณาและแจ�งให�คู"ความทราบแล�ว ถ�า

คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งจะขอเลื่อนการนั่งพิจารณา คู"ความฝLายนั้นต�องเสนอคําขอเข�ามาก"อนหรือในวัน
นัดและแสดงเหตุผลแห"งการขอเลื่อนนั้น ในกรณีเช"นว"านี้ ห�ามมิให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ เว�น
แต"การขอเลื่อนการนั่งพิจารณานั้นมีเหตุจําเป9นอันไม"อาจก�าวล"วงเสียได� และหากศาลไม"อนุญาตจะทํา
ให�เสียความยุติธรรม 

เม่ือศาลจะสั่งให�เลื่อนการนั่งพิจารณา ศาลอาจสั่งให�คู"ความฝLายนั้นเสียค"าปLวยการพยาน
ซ่ึงมาศาลตามหมายเรียกและเสียค"าใช�จ"ายในการท่ีคู"ความฝLายอ่ืนมาศาล เช"น ค"าพาหนะเดินทางและ
ค"าเช"าท่ีพักของตัวความ ทนายความ หรือพยาน เป9นต�น ตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควร ถ�าคู"ความฝLาย
ท่ีขอเลื่อนคดีไม"ชําระค"าปLวยการหรือค"าใช�จ"ายตามท่ีศาลกําหนด ให�ศาลยกคําขอเลื่อนคดีนั้นเสีย 
                                                 

๓๓ มาตรา ๔๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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ค"าปLวยการหรือค"าใช�จ"ายท่ีจ"ายตามวรรคสองให�ตกเป9นพับ 
คําขอเลื่อนคดีตามวรรคหนึ่ง ถ�าไม"ได�เสนอต"อหน�าศาลด�วยวาจา ก็ให�ทําเป9นคําร�อง

และจะทําฝLายเดียวโดยได�รับอนุญาตจากศาลก็ได� 
 
มาตรา ๔๑๓๔  ถ�ามีการขอเลื่อนการนั่ งพิจารณาโดยอ�างว"าตัวความผู�แทน

ทนายความ พยาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีถูกเรียกให�มาศาลไม"สามารถมาศาลได�เพราะปLวยเจ็บ เม่ือศาล
เห็นสมควรหรือเม่ือคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งมีคําขอฝLายเดียว ศาลจะมีคําสั่งต้ังเจ�าพนักงานไปทําการ
ตรวจก็ได� และถ�าสามารถหาแพทย1ได�ก็ให�ต้ังแพทย1ไปตรวจด�วย ถ�าผู�ท่ีศาลต้ังให�ไปตรวจได�รายงาน
โดยสาบานตนหรือกล"าวคําปฏิญาณแล�ว และศาลเชื่อว"าอาการของผู�ท่ีอ�างว"าปLวยนั้นไม"ร�ายแรงถึงกับ
จะมาศาลไม"ได� ให�ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ว"าด�วยการขาด
นัดหรือการไม"มาศาลของบุคคลท่ีอ�างว"าปLวยนั้น แล�วแต"กรณี 

ศาลอาจสั่งให�คู"ความฝLายท่ีขอให�ไปตรวจตามวรรคหนึ่ง หรือคู"ความใดไปกับผู�ท่ีศาล
ต้ังให�ไปตรวจ คู"ความนั้นจะมอบให�ผู�ใดไปแทนตนก็ได� 

ค"าพาหนะและค"าปLวยการของเจ�าพนักงานและแพทย1 ให�ถือว"าเป9นค"าฤชาธรรม
เนียม และให�นํามาตรา ๑๖๖ มาใช�บังคับ 

 
มาตรา ๔๒  ถ�าคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งในคดีท่ีค�างพิจารณาอยู"ในศาลได�มรณะ

เสียก"อนศาลพิพากษาคดี ให�ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาไปจนกว"าทายาทของผู�มรณะหรือผู�จัดการ
ทรัพย1มรดกของผู�มรณะ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีปกครองทรัพย1มรดกไว� จะได�เข�ามาเป9นคู"ความแทนท่ี
ผู�มรณะ โดยมีคําขอเข�ามาเอง หรือโดยท่ีศาลหมายเรียกให�เข�ามา เนื่องจากคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งมี
คําขอฝLายเดียว คําขอเช"นว"านี้จะต�องยื่นภายในกําหนดหนึ่งป:นับแต"วันท่ีคู"ความฝLายนั้นมรณะ 

ถ�าไม"มีคําขอของบุคคลดังกล"าวมาแล�ว หรือไม"มีคําขอของคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่ง
ภายในเวลาท่ีกําหนดไว� ให�ศาลมีคําสั่งจําหน"ายคดีเรื่องนั้นเสียจากสารบบความ 

 
มาตรา ๔๓  ถ�าทายาทของผู�มรณะ หรือผู�จัดการทรัพย1มรดกของผู�มรณะ หรือ

บุคคลอ่ืนใดท่ีปกครองทรัพย1มรดก ประสงค1จะขอเข�ามาเป9นคู"ความแทน ก็ให�ยื่นคําขอโดยทําเป9นคําร�อง
ต"อศาลเพ่ือการนั้น 

ในกรณีเช"นนี้ เม่ือศาลเห็นสมควร หรือเม่ือคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งมีคําขอศาลอาจสั่ง
ให�ผู�ท่ีจะเข�ามาเป9นคู"ความแทนนั้นแสดงพยานหลักฐานสนับสนุนคําขอเช"นว"านั้นได�เม่ือได�แสดง
พยานหลักฐานดังกล"าวนั้นแล�ว ให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตหรือไม"อนุญาตในการท่ีจะเข�ามาเป9นคู"ความแทน 

 
มาตรา ๔๔  คําสั่งให�หมายเรียกบุคคลใดเข�ามาแทนผู�มรณะนั้น จะต�องกําหนด

ระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให�บุคคลนั้นมีโอกาสคัดค�านในศาลว"าตนมิได�เป9นทายาทของผู�มรณะ หรือ
มิได�เป9นผู�จัดการทรัพย1มรดกหรือผู�ปกครองทรัพย1มรดกนั้น 

ทายาท ผู�จัดการทรัพย1มรดก หรือบุคคลผู�ถูกเรียกไม"จําต�องปฏิบัติตามหมายเช"นว"า
นั้นก"อนระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว�เพ่ือการยอมรับฐานะนั้นได�ล"วงพ�นไปแล�ว 
                                                 

๓๔ มาตรา ๔๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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ถ�าบุคคลท่ีถูกศาลหมายเรียกนั้น ยินยอมรับเข�ามาเป9นคู"ความแทนผู�มรณะ ให�ศาล
จดรายงานพิสดารไว�และดําเนินคดีต"อไป 

ถ�าบุคคลนั้นไม"ยินยอมหรือไม"มาศาล ให�ศาลทําการไต"สวนตามท่ีเห็นสมควร ถ�าศาล
เห็นว"าหมายเรียกนั้นมีเหตุผลฟ;งได� ก็ให�ออกคําสั่งต้ังบุคคลผู�ถูกเรียกเป9นคู"ความแทนผู�มรณะแล�ว
ดําเนินคดีต"อไป ถ�าศาลเห็นว"าข�อคัดค�านของบุคคลผู�ถูกเรียกมีเหตุผลฟ;งได� ก็ให�ศาลสั่งเพิกถอน
หมายเรียกนั้นเสีย และถ�าคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งไม"สามารถเรียกทายาทอันแท�จริงหรือผู�จัดการทรัพย1
มรดกหรือบุคคลท่ีปกครองทรัพย1มรดกของผู�มรณะเข�ามาเป9นคู"ความแทนผู�มรณะได�ภายใน
กําหนดเวลาหนึ่งป: ก็ให�ศาลมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม 

 
มาตรา ๔๕  ถ�าปรากฏต"อศาลว"าคู"ความฝLายหนึ่งตกเป9นผู�ไร�ความสามารถก็ดี หรือ

ผู�แทนโดยชอบธรรมของคู"ความฝLายท่ีเป9นผู�ไร�ความสามารถได�มรณะหรือหมดอํานาจเป9นผู�แทนก็ดี ให�
ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาไปภายในระยะเวลาอันสมควรเพ่ือผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�แทนโดยชอบ
ธรรมคนใหม"จะได�แจ�งให�ทราบถึงการได�รับแต"งต้ังของตนโดยยื่นคําขอเป9นคําร�องต"อศาลเพ่ือการนั้น 
ถ�ามิได�ยื่นคําขอดังกล"าวมาแล�วให�นํามาตรา ๕๖ มาใช�บังคับ 

ถ�าผู�แทนหรือทนายความของคู"ความได�มรณะ หรือหมดอํานาจเป9นผู�แทน ให�ศาล
เลื่อนการนั่งพิจารณาไปจนกว"าตัวความจะได�ยื่นคําร�องต"อศาลแจ�งให�ทราบถึงการท่ีได�แต"งต้ังผู�แทน
หรือทนายความข้ึนใหม" หรือคู"ความฝLายนั้นมีความประสงค1จะมาว"าคดีด�วยตนเอง แต"ถ�าศาล
เห็นสมควร หรือเม่ือคู"ความอีกฝLายหนึ่งมีคําขอฝLายเดียว ให�ศาลมีอํานาจสั่งกําหนดระยะเวลาไว�
พอสมควร เพ่ือให�ตัวความมีโอกาสแจ�งให�ทราบถึงการแต"งต้ังหรือความประสงค1ของตนนั้นก็ได�ในกรณี
เช"นว"านี้ ถ�าตัวความมิได�แจ�งให�ทราบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� ศาลจะมีคําสั่งให�เริ่มการนั่ง
พิจารณาต"อไปในวันใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได� 

บทบัญญัติแห"งวรรคก"อนนั้น ให�นํามาใช�บังคับแก"กรณีท่ีผู�แทนโดยชอบธรรมของผู�ไร�
ความสามารถหมดอํานาจลง เพราะเหตุท่ีบุคคลนั้นได�มีความสามารถข้ึนแล�วด�วยโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

รายงานและสํานวนความ 
   

 
มาตรา ๔๖  บรรดากระบวนพิจารณาเก่ียวด�วยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดี

แพ"งท้ังหลายซ่ึงศาลเป9นผู�ทํานั้น ให�ทําเป9นภาษาไทย 
บรรดาคําคู"ความและเอกสารหรือแผ"นกระดาษไม"ว"าอย"างใด ๆ ท่ีคู"ความหรือศาล

หรือเจ�าพนักงานศาลได�ทําข้ึนซ่ึงประกอบเป9นสํานวนของคดีนั้น ให�เขียนเป9นหนังสือไทยและเขียน
ด�วยหมึกหรือดีดพิมพ1หรือตีพิมพ1 ถ�ามีผิดตกท่ีใดห�ามมิให�ขูดลบออก แต"ให�ขีดฆ"าเสียแล�วเขียนลงใหม" 
และผู�เขียนต�องลงชื่อไว�ท่ีริมกระดาษ ถ�ามีข�อความตกเติมให�ผู�ตกเติมลงลายมือชื่อ หรือลงชื่อย"อไว�เป9น
สําคัญ 

ถ�าต�นฉบับเอกสารหรือแผ"นกระดาษไม"ว"าอย"างใด ๆ ท่ีส"งต"อศาลได�ทําข้ึนเป9น
ภาษาต"างประเทศ ให�ศาลสั่งคู"ความฝLายท่ีส"งให�ทําคําแปลท้ังฉบับหรือเฉพาะแต"ส"วนสําคัญ โดยมีคํา
รับรองมายื่นเพ่ือแนบไว�กับต�นฉบับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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ถ�าคู"ความฝLายใดหรือบุคคลใดท่ีมาศาลไม"เข�าใจภาษาไทยหรือเป9นใบ�หรือหูหนวก
และอ"านเขียนหนังสือไม"ได� ให�ให�คู"ความฝLายท่ีเก่ียวข�องจัดหาล"าม 

 
มาตรา ๔๗  ถ�าคู"ความหรือบุคคลใดยื่นใบมอบอํานาจต"อศาล ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะ

สั่งให�คู"ความหรือบุคคลนั้น ให�ถ�อยคําสาบานตัวว"าเป9นใบมอบอํานาจอันแท�จริง 
ถ�าศาลมีเหตุอันควรสงสัยว"า ใบมอบอํานาจท่ียื่นนั้นจะไม"ใช"ใบมอบอํานาจอันแท�จริง

ก็ดี หรือเม่ือคู"ความอีกฝLายหนึ่งยื่นคําร�องแสดงเหตุอันควรสงสัยว"าใบมอบอํานาจนั้นจะมิใช"ใบมอบ
อํานาจอันแท�จริงก็ดี ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะสั่งให�คู"ความหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องนั้นยื่นใบมอบอํานาจ
ตามท่ีบัญญัติไว�ต"อไปนี้ 

ถ�าใบมอบอํานาจนั้นได�ทําในราชอาณาจักรสยามต�องให�นายอําเภอเป9นพยาน ถ�าได�
ทําในเมืองต"างประเทศท่ีมีกงสุลสยาม ต�องให�กงสุลนั้นเป9นพยาน ถ�าได�ทําในเมืองต"างประเทศท่ีไม"มี
กงสุลสยาม ต�องให�บุคคลเหล"านี้เป9นพยานคือเจ�าพนักงานโนตารีป;บลิกหรือแมยิสเตร็ด หรือบุคคลอ่ืน
ซ่ึงกฎหมายแห"งท�องถ่ินต้ังให�เป9นผู�มีอํานาจเป9นพยานในเอกสารเช"นว"านี้ และต�องมีใบสําคัญของ
รัฐบาลต"างประเทศท่ีเก่ียวข�องแสดงว"าบุคคลท่ีเป9นพยานนั้นเป9นผู�มีอํานาจกระทําการได� 

บทบัญญัติแห"งมาตรานี้ให�ใช�บังคับแก"ใบสําคัญและเอกสารอ่ืน ๆ ทํานองเช"นว"ามานี้ 
ซ่ึงคู"ความจะต�องยื่นต"อศาล 

 
มาตรา ๔๘  ในคดีทุกเรื่อง ให�เป9นหน�าท่ีของศาลต�องจดแจ�งรายงานการนั่งพิจารณา

หรือกระบวนพิจารณาอ่ืน ๆ ของศาลไว�ทุกครั้ง 
รายงานนั้นต�องมีรายการต"อไปนี้ 
(๑) เลขคดี 
(๒) ชื่อคู"ความ 
(๓) สถานท่ี วัน และเวลาท่ีศาลนั่งพิจารณาหรือดําเนินกระบวนพิจารณา 
(๔) ข�อความโดยย"อเก่ียวด�วยเรื่องท่ีกระทําและรายการข�อสําคัญอ่ืน ๆ 
(๕) ลายมือชื่อผู�พิพากษา 
เมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว�หรือเมื่อศาลเห็นเป9นการจําเป9นก็ให�ศาลจดบันทึก (โดย

จดรวมไว�ในรายงานพิสดารหรืออีกส"วนหนึ่งต"างหาก) ซึ่งคําแถลงหรือคําคัดค�านในข�อสําคัญ
ข�อตกลง คําชี้ขาด คําสั่ง หรือการอื่น ๆ หรือกระบวนพิจารณาที่ทําด�วยวาจาตามบทบัญญัติแห"ง
ประมวลกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๔๙  ในส"วนท่ีเก่ียวด�วยคําแถลงหรือคําคัดค�านของคู"ความ หรือคําให�การ

ของพยานหรือผู�เชี่ยวชาญหรือข�อตกลงในการสละสิทธิของคู"ความนั้น ให�ถือว"ารายงานของศาลเป9น
พยานหลักฐานเบ้ืองต�นได�ต"อเม่ือศาลได�อ"านให�คู"ความหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องฟ;งและได�จดลงไว�ซ่ึงข�อ
แก�ไขเพ่ิมเติมตามท่ีขอร�องหรือท่ีชี้แจงใหม" ท้ังคู"ความหรือบุคคลนั้น ๆ ได�ลงลายมือชื่อไว�เป9นสําคัญ 

 
มาตรา ๕๐  ถ�าคู"ความฝLายใด หรือบุคคลใดจะต�องลงลายมือชื่อในรายงานใดเพื่อ

แสดงรับรู�รายงานนั้น หรือจะต�องลงลายมือชื่อในเอกสารใดเพ่ือรับรองการอ"านหรือการส"งเอกสาร
เช"นว"านั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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(๑) การลงลายมือ พิมพ1นิ้วมือ แกงได หรือเครื่องหมายอย"างอ่ืนท่ีได�ทําต"อหน�าศาล
นั้น ไม"จําต�องมีลายมือชื่อของพยานสองคนรับรอง 

(๒) ถ�าคู"ความ หรือบุคคลท่ีจะต�องลงลายมือชื่อในรายงานดังกล"าวแล�ว ลงลายมือ
ชื่อไม"ได� หรือไม"ยอมลงลายมือชื่อ ให�ศาลทํารายงานจดแจ�งเหตุท่ีไม"มีลายมือชื่อเช"นนั้นไว�แทนการลง
ลายมือชื่อ 

 
มาตรา ๕๑  ให�เป9นหน�าท่ีของศาลท่ีจะปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ลงทะเบียนคดีในสารบบความของศาลตามลําดับท่ีรับไว� กล"าวคือ ตามวันและ

เวลาท่ียื่นหรือเสนอคําฟRองเพ่ือเริ่มคดีต"อศาล ตามท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายนี้ 
(๒) ลงทะเบียนคําพิพากษา หรือคําสั่งชี้ขาดคดีทั้งหมดของศาลในสารบบ

คําพิพากษา 
(๓) รวบรวมรายงานและเอกสารที่ส"งต"อศาลหรือศาลทําขึ้น กับคําสั่งและ

คําพิพากษาของศาล ไว�ในสํานวนความเรื่องนั้น แล�วเก็บรักษาไว�ในท่ีปลอดภัย 
(๔) คัดสําเนาคําพิพากษา คําสั่งชี้ขาดคดี แล�วเก็บรักษาไว�เรียงตามลําดับและในท่ี

ปลอดภัย 
(๕) เก็บรักษาสารบบและสมุดของศาล เช"นสารบบความและสารบบคําพิพากษาไว�

ในท่ีปลอดภัย 
การจัดทําสารบบความหรือสารบบคําพิพากษา การรวบรวมเอกสารในสํานวนความ 

และการเก็บรักษาสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) อาจ
กระทําในรูปแบบข�อมูลอิเล็กทรอนิกส1ก็ได� และให�ถือว"าสิ่งพิมพ1ออกของข�อมูลอิเล็กทรอนิกส1ดังกล"าว
ท่ีรับรองโดยวิธีการท่ีศาลกําหนดเป9นสําเนาสารบบความหรือสารบบคําพิพากษา หรือเป9นสําเนา
เอกสารในสํานวนความ แล�วแต"กรณี และให�ใช�แทนต�นฉบับได�  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ1และวิธีการท่ี
กําหนดไว�ในข�อกําหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ"ศาลฎีกา และเม่ือ
ข�อกําหนดนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได�๓๕ 

 
มาตรา ๕๒  เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งอันเป9นเด็ดขาดถึงท่ีสุดแล�วเรื่องใดได�มีการ

ปฏิบัติตาม หรือบังคับไปแล�ว หรือระยะเวลาท่ีกําหนดไว�เพ่ือการบังคับนั้นได�ล"วงพ�นไปแล�ว ให�ศาลท่ี
เก็บสํานวนนั้นไว� จัดส"งสํานวนนั้นไปยังกระทรวงยุติธรรม เพ่ือเก็บรักษาไว�หรือจัดการตาม
กฎกระทรวงว"าด�วยการนั้น 

 
มาตรา ๕๓  ถ�ารายงาน คําพิพากษา คําสั่งหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีรวมไว�ในสํานวน

ความซ่ึงยังอยู"ในระหว"างพิจารณา หรือรอการบังคับของศาลสูญหายไป หรือบุบสลายท้ังหมดหรือแต"
บางส"วน เป9นการขัดข�องต"อการชี้ขาดตัดสินหรือบังคับคดีเม่ือศาลเห็นสมควร หรือเม่ือคู"ความฝLายท่ี
เก่ียวข�องยื่นคําขอโดยทําเป9นคําร�อง ให�ศาลสั่งคู"ความหรือบุคคลผู�ถือเอกสารนั้น นําสําเนาท่ีรับรอง
ถูกต�องมาส"งต"อศาล ถ�าหากสําเนาเช"นว"านั้นท้ังหมดหรือบางส"วนหาไม"ได� ให�ศาลมีคําสั่งให�พิจารณา
คดีนั้นใหม" หรือมีคําสั่งอย"างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม 
                                                 

๓๕ มาตรา ๕๑ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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มาตรา ๕๔  คู"ความก็ดี หรือพยานในส"วนท่ีเก่ียวกับคําให�การของตนในคดีนั้นก็ดี

หรือบุคคลภายนอกผู�มีส"วนได�เสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควรก็ดี อาจร�องขออนุญาตต"อศาลไม"ว"า
เวลาใดในระหว"าง หรือภายหลังการพิจารณาเพ่ือตรวจเอกสารท้ังหมดหรือแต"บางฉบับในสํานวนเรื่อง
นั้น หรือขอคัดสําเนา หรือขอให�จ"าศาลคัดสําเนาและรับรอง แต"ท้ังนี้ 

(๑) ห�ามมิให�อนุญาตเช"นว"านั้นแก"บุคคลอ่ืนนอกจากคู"ความหรือพยานในคดีท่ี
พิจารณาโดยไม"เปWดเผย หรือในคดีท่ีศาลได�มีคําสั่งห�ามการตรวจหรือคัดสําเนาเอกสารในสํานวน
ท้ังหมดหรือบางฉบับเพ่ือรักษาความสงบเรียบร�อยหรือผลประโยชน1ท่ัวไปของประชาชน ถึงแม�ผู�ขอจะ
เป9นคู"ความหรือพยานก็ห�ามมิให�อนุญาตดุจกัน แต"ท้ังนี้ไม"ตัดสิทธิของคู"ความในการท่ีจะตรวจหรือคัด
สําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีนั้น หรือในการท่ีจะขอสําเนาอันรับรองถูกต�อง 

(๒) ห�ามมิให�อนุญาตให�คู"ความคัดถ�อยคําพยานฝLายตนจนกว"าจะได�สืบพยานฝLายตน
เสร็จสิ้นแล�ว เว�นแต"จะมีพฤติการณ1พิเศษท่ีจะให�อนุญาต 

เม่ือได�ให�อนุญาตแล�ว การตรวจ หรือการคัดสําเนานั้น ให�ผู�ขอหรือบุคคลซ่ึงได�รับ
การแต"งต้ังจากผู�ขอโดยชอบเป9นผู�คัดตามเวลาและเง่ือนไขซ่ึงจ"าศาลจะได�กําหนดให�เพ่ือความสะดวก
ของศาลหรือเพ่ือความปลอดภัยของเอกสารนั้น 

ห�ามมิให�คัดสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่ง ก"อนท่ีได�อ"านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นและ
ก"อนท่ีได�ลงทะเบียนในสารบบคําพิพากษา 

ในกรณีท่ีศาลได�ทําคําอธิบายเพ่ิมเติมกลัดไว�กับรายงานแห"งคําสั่งหรือคําพิพากษาซ่ึง
กระทําด�วยวาจาตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ คําอธิบายเพ่ิมเติมเช"นว"านั้นคู"ความจะขอตรวจหรือขอ
คัดสําเนา หรือขอสําเนาเสมือนเป9นส"วนหนึ่งแห"งคําสั่งหรือคําพิพากษาก็ได� 

สําเนาท่ีรับรองนั้น ให�จ"าศาลเป9นผู�รับรองโดยเรียกค"าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไว�ใน
อัตราท�ายประมวลกฎหมายนี้ ในกรณีท่ีผู�ขอตรวจเอกสารหรือขอคัดสําเนาด�วยตนเอง ไม"ต�องเรียก
ค"าธรรมเนียม 

 
ลักษณะ ๓ 

คู"ความ 
   

 
มาตรา ๕๕  เม่ือมีข�อโต�แย�งเกิดข้ึน เก่ียวกับสิทธิหรือหน�าท่ีของบุคคลใดตาม

กฎหมายแพ"ง หรือบุคคลใดจะต�องใช�สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบท่ีจะเสนอคดีของตนต"อศาลส"วนแพ"ง
ท่ีมีเขตอํานาจได� ตามบทบัญญัติแห"งกฎหมายแพ"งและประมวลกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๕๖  ผู�ไร�ความสามารถหรือผู�ทําการแทนจะเสนอข�อหาต"อศาลหรือดําเนิน

กระบวนพิจารณาใด ๆ ได� ต"อเมื่อได�ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชย1
ว"าด�วยความสามารถและตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ การให�อนุญาตหรือยินยอมตาม
บทบัญญัติเช"นว"านั้น ให�ทําเป9นหนังสือยื่นต"อศาลเพ่ือรวมไว�ในสํานวนความ 

ไม"ว"าเวลาใด ๆ ก"อนมีคําพิพากษาเม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู"ความฝLายหนึ่งฝLายใด
ยื่นคําขอโดยทําเป9นคําร�อง ให�ศาลมีอํานาจทําการสอบสวนในเรื่องความสามารถของผู�ขอหรือของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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คู"ความอีกฝLายหนึ่ง และถ�าเป9นท่ีพอใจว"ามีการบกพร"องในเรื่องความสามารถ ศาลอาจมีคําสั่ง
กําหนดให�แก�ไขข�อบกพร"องนั้นเสียให�บริบูรณ1ภายในกําหนดเวลาอันสมควรท่ีศาลจะสั่ง 

ถ�าศาลเห็นว"า เพ่ือความยุติธรรมไม"ควรให�กระบวนพิจารณาดําเนินเนิ่นช�าไป ศาลจะ
สั่งให�คู"ความฝLายท่ีบกพร"องในเรื่องความสามารถนั้นดําเนินคดีไปก"อนชั่วคราวก็ได� แต"ห�ามมิให�ศาล
พิพากษาในประเด็นแห"งคดีจนกว"าข�อบกพร"องนั้นได�แก�ไขโดยบริบูรณ1แล�ว 

ถ�าผู�ไร�ความสามารถไม"มีผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�แทนโดยชอบธรรมทําหน�าท่ีไม"ได� 
ศาลมีอํานาจออกคําสั่งให�อนุญาตหรือให�ความยินยอมตามท่ีต�องการ หรือต้ังผู�แทนเฉพาะคดีนั้นให�แก"
ผู�ไร�ความสามารถ ถ�าไม"มีบุคคลอ่ืนใดให�ศาลมีอํานาจต้ังพนักงานอัยการหรือเจ�าพนักงานฝLายปกครอง
อ่ืนให�เป9นผู�แทนได� 

 
มาตรา ๕๗  บุคคลภายนอกซ่ึงมิใช"คู"ความอาจเข�ามาเป9นคู"ความได�ด�วยการร�องสอด 
(๑) ด�วยความสมัครใจเองเพราะเห็นว"าเป9นการจําเป9นเพ่ือยังให�ได�รับความรับรอง 

คุ�มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนท่ีมีอยู" โดยยื่นคําร�องขอต"อศาลท่ีคดีนั้นอยู"ในระหว"างพิจารณา 
หรือเม่ือตนมีสิทธิเรียกร�องเก่ียวเนื่องด�วยการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง โดยยื่นคําร�องขอต"อ
ศาลท่ีออกหมายบังคับคดีนั้น 

(๒) ด�วยความสมัครใจเองเพราะตนมีส"วนได�เสียตามกฎหมายในผลแห"งคดีนั้นโดย
ยื่นคําร�องขอต"อศาลไม"ว"าเวลาใด ๆ ก"อนมีคําพิพากษา ขออนุญาตเข�าเป9นโจทก1ร"วมหรือจําเลยร"วม 
หรือเข�าแทนท่ีคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งเสียทีเดียวโดยได�รับความยินยอมของคู"ความฝLายนั้น แต"ว"าแม�
ศาลจะได�อนุญาตให�เข�าแทนท่ีกันได�ก็ตาม คู"ความฝLายนั้นจําต�องผูกพันตนโดยคําพิพากษาของศาล
ทุกประการเสมือนหนึ่งว"ามิได�มีการเข�าแทนท่ีกันเลย 

(๓) ด�วยถูกหมายเรียกให�เข�ามาในคดี (ก) ตามคําขอของคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งทํา
เป9นคําร�องแสดงเหตุว"าตนอาจฟRองหรือถูกคู"ความเช"นว"านั้นฟRองตนได� เพ่ือการใช�สิทธิไล"เบ้ีย หรือเพ่ือ
ใช�ค"าทดแทน ถ�าหากศาลพิจารณาให�คู"ความเช"นว"านั้นแพ�คดี หรือ (ข) โดยคําสั่งของศาลเม่ือศาลนั้น
เห็นสมควร หรือเม่ือคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งมีคําขอ ในกรณีท่ีกฎหมายบังคับให�บุคคลภายนอกเข�ามา
ในคดี หรือศาลเห็นจําเป9นท่ีจะเรียกบุคคลภายนอกเข�ามาในคดีเพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม แต"
ถ�าคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่ง จะเรียกบุคคลภายนอกเข�ามาในคดีดังกล"าว แล�วให�เรียกด�วยวิธียื่นคําร�อง
เพ่ือให�หมายเรียกพร�อมกับคําฟRองหรือคําให�การ หรือในเวลาใด ๆ ต"อมาก"อนมีคําพิพากษาโดยได�รับ
อนุญาตจากศาล เม่ือศาลเป9นท่ีพอใจว"าคําร�องนั้นไม"อาจยื่นก"อนนั้นได� 

การส"งหมายเรียกบุคคลภายนอกตามอนุมาตรานี้ต�องมีสําเนาคําขอ หรือคําสั่งของ
ศาล แล�วแต"กรณี และคําฟRองต้ังต�นคดีนั้นแนบไปด�วย 

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ไม"ตัดสิทธิของเจ�าหนี้ ในอันท่ีจะใช�สิทธิเรียกร�อง
ของลูกหนี้และท่ีจะเรียกลูกหนี้ให�เข�ามาในคดีดังท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชย1 

 
มาตรา ๕๘  ผู�ร�องสอดท่ีได�เข�าเป9นคู"ความตามอนุมาตรา (๑) และ (๓) แห"งมาตรา

ก"อนนี้ มีสิทธิเสมือนหนึ่งว"าตนได�ฟRองหรือถูกฟRองเป9นคดีเรื่องใหม" ซ่ึงโดยเฉพาะผู�ร�องสอดอาจนํา
พยานหลักฐานใหม"มาแสดง คัดค�านเอกสารท่ีได�ยื่นไว� ถามค�านพยานท่ีได�สืบมาแล�วและคัดค�าน
พยานหลักฐานท่ีได�สืบไปแล�วก"อนท่ีตนได�ร�องสอด อาจอุทธรณ1ฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว� และอาจได�รับหรือถูกบังคับให�ใช�ค"าฤชาธรรมเนียม 
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ห�ามมิให�ผู�ร�องสอดท่ีได�เป9นคู"ความตามอนุมาตรา (๒) แห"งมาตราก"อน ใช�สิทธิอย"างอ่ืน
นอกจากสิทธิท่ีมีอยู"แก"คู"ความฝLายซ่ึงตนเข�าเป9นโจทก1ร"วมหรือจําเลยร"วมในชั้นพิจารณาเม่ือตนร�องสอด 
และห�ามมิให�ใช�สิทธิเช"นว"านั้นในทางท่ีขัดกับสิทธิของโจทก1หรือจําเลยเดิม และให�ผู�ร�องสอดเสียค"า
ฤชาธรรมเนียมอันเกิดแต"การท่ีร�องสอด แต"ถ�าศาลได�อนุญาตให�เข�าแทนท่ีโจทก1หรือจําเลยเดิม ผู�ร�องสอด
จึงมีฐานะเสมอด�วยคู"ความท่ีตนเข�าแทน 

เม่ือได�มีคําพิพากษาหรือคําสั่งแล�ว ถ�ามีข�อเก่ียวข�องกับคดี เป9นป;ญหาจะต�องวินิจฉัย
ในระหว"างผู�ร�องสอดกับคู"ความฝLายท่ีตนเข�ามาร"วม หรือท่ีตนถูกหมายเรียกให�เข�ามาร"วม ผู�ร�องสอด
ย"อมต�องผูกพันตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น เว�นแต"ในกรณีต"อไปนี้ 

(๑) เนื่องจากความประมาทเลินเล"อของคู"ความนั้น ทําให�ผู�ร�องสอดเข�ามาเป9น
คู"ความในคดีช�าเกินสมควรท่ีจะแสดงข�อเถียงอันเป9นสาระสําคัญได� หรือ 

(๒) เม่ือคู"ความนั้นจงใจหรือประมาทเลินเล"ออย"างร�ายแรงมิได�ยกข้ึนใช�ซ่ึงข�อเถียงใน
ป;ญหาข�อกฎหมายหรือข�อเท็จจริงอันเป9นสาระสําคัญซ่ึงผู�ร�องสอดมิได�รู�ว"ามีอยู"เช"นนั้น 

 
มาตรา ๕๙  บุคคลต้ังแต"สองคนข้ึนไป อาจเป9นคู"ความในคดีเดียวกันได� โดยเป9น

โจทก1ร"วมหรือจําเลยร"วม ถ�าหากปรากฏว"าบุคคลเหล"านั้นมีผลประโยชน1ร"วมกันในมูลความแห"งคดี แต"
ห�ามมิให�ถือว"าบุคคลเหล"านั้นแทนซ่ึงกันและกัน เว�นแต"มูลแห"งความคดีเป9นการชําระหนี้ซ่ึงแบ"งแยก
จากกันมิได� หรือได�มีกฎหมายบัญญัติไว�ดังนั้นโดยชัดแจ�ง ในกรณีเช"นนี้ ให�ถือว"าบุคคลเหล"านั้นแทนซ่ึง
กันและกันเพียงเท"าท่ีจะกล"าวต"อไปนี้ 

(๑) บรรดากระบวนพิจารณาซ่ึงได�ทําโดย หรือทําต"อคู"ความร"วมคนหนึ่งนั้นให�ถือว"า
ได�ทําโดย หรือทําต"อ คู"ความร"วมคนอ่ืน ๆ ด�วย เว�นแต"กระบวนพิจารณาท่ีคู"ความร"วมคนหนึ่งกระทํา
ไปเป9นท่ีเสื่อมเสียแก"คู"ความร"วมคนอ่ืน ๆ 

(๒) การเลื่อนคดีหรือการงดพิจารณาคดีซ่ึงเก่ียวกับคู"ความร"วมคนหนึ่งนั้น ให�ใช�ถึง
คู"ความร"วมคนอ่ืน ๆ ด�วย 

 
มาตรา ๖๐๓๖  คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่ง หรือผู�แทนโดยชอบธรรมในกรณีท่ีคู"ความเป9น

ผู�ไร�ความสามารถ หรือผู�แทนในกรณีท่ีคู"ความเป9นนิติบุคคล จะว"าความด�วยตนเองและดําเนิน
กระบวนพิจารณาท้ังปวงตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือประโยชน1ของตน หรือจะต้ังแต"งทนายความคนเดียว
หรือหลายคนให�ว"าความและดําเนินกระบวนพิจารณาแทนตนก็ได� 

ถ�าคู"ความ หรือผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�แทน ดังท่ีได�กล"าวมาแล�ว ทําหนังสือมอบ
อํานาจให�บุคคลใดเป9นผู�แทนตนในคดี ผู�รับมอบอํานาจเช"นว"านั้นจะว"าความอย"างทนายความไม"ได� แต"
ย"อมต้ังทนายความเพ่ือดําเนินกระบวนพิจารณาได� 

 
มาตรา ๖๑  การต้ังทนายความนั้น ต�องทําเป9นหนังสือลงลายมือชื่อตัวความและ

ทนายความ แล�วยื่นต"อศาลเพ่ือรวมไว�ในสํานวน ใบแต"งทนายนี้ให�ใช�ได�เฉพาะคดีเรื่องหนึ่ง ๆ ตามท่ีได�
ยื่นไว�เท"านั้น เม่ือทนายความผู�ใดได�รับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีจะแทนบุคคลอ่ืนไม"ว"าในคดีใด ๆ ให�
ทนายความผู�นั้นแสดงใบมอบอํานาจท่ัวไป แล�วคัดสําเนายื่นต"อศาลแทนใบแต"งทนาย เพ่ือดําเนินคดี
                                                 

๓๖ มาตรา ๖๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
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เป9นเรื่อง ๆ ไป ตามความในมาตรานี้ 
 
มาตรา ๖๒  ทนายความซ่ึงคู"ความได�ตั้งแต"งนั้นมีอํานาจว"าความและดําเนินกระบวน

พิจารณาใด ๆ แทนคู"ความได�ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชน1ของคู"ความนั้น แต"ถ�ากระบวน
พิจารณาใดเป9นไปในทางจําหน"ายสิทธิของคู"ความ เช"น การยอมรับตามท่ีคู"ความอีกฝLายหนึ่งเรียกร�อง 
การถอนฟRอง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือใช�สิทธิในการอุทธรณ1หรือฎีกา หรือใน
การขอให�พิจารณาคดีใหม" ทนายความไม"มีอํานาจท่ีจะดําเนินกระบวนพิจารณาเช"นว"านี้ได� โดยมิได�รับ
อํานาจจากตัวความโดยชัดแจ�ง อํานาจโดยชัดแจ�งเช"นว"านี้จะระบุให�ไว�ในใบแต"งทนายสําหรับคดีเรื่อง
นั้น หรือทําเป9นใบมอบอํานาจต"างหากในภายหลังใบเดียวหรือหลายใบก็ได� และในกรณีหลังนี้ให�ใช�
บทบัญญัติมาตรา ๖๑ บังคับ 

กรณีจะเป9นอย"างไรก็ตาม ตัวความหรือผู�แทนจะปฏิเสธหรือแก�ไขข�อเท็จจริงท่ี
ทนายความของตนได�กล"าวด�วยวาจาต"อหน�าตนในศาลในขณะนั้นก็ได� แม�ถึงว"าตัวความหรือผู�แทนนั้น
จะมิได�สงวนสิทธิเช"นนั้นไว�ในใบแต"งทนายก็ดี 

 
มาตรา ๖๓  บทบัญญัติแห"งมาตราก"อนนี้ไม"ตัดสิทธิตัวความในอันท่ีจะต้ังแต"งผู�แทน

หรือทนายความโดยทําเป9นหนังสือยื่นต"อศาลเพ่ือให�รับเงินหรือทรัพย1สินซ่ึงได�ชําระไว�ในศาลหรือวาง
ไว�ยังศาลเป9นเงินค"าธรรมเนียมหรืออย"างอ่ืน และศาลได�สั่งให�จ"ายคืน หรือส"งมอบให�แก"ตัวความฝLาย
นั้น แต"ถ�าศาลนั้นมีความสงสัยในความสามารถหรือตัวบุคคลผู�แทน หรือทนายความซ่ึงได�รับต้ังแต"ง
ดังกล"าวข�างต�น ศาลมีอํานาจท่ีจะสั่งให�ตัวความหรือทนายความหรือท้ังสองคนให�มาศาลโดยตนเองได� 

 
มาตรา ๖๔  เว�นแต"ศาลจะได�สั่งเป9นอย"างอ่ืน เม่ือคดีมีเหตุผลพิเศษอันเก่ียวกับ

คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่ง หรือทนายความฝLายใดฝLายหนึ่งโดยเฉพาะ คู"ความหรือทนายความอาจต้ังแต"ง
ให�บุคคลใดทําการแทนได� โดยยื่นใบมอบฉันทะต"อศาลทุกครั้ง เพ่ือกระทํากิจการอย"างใดอย"างหนึ่ง
ดังต"อไปนี้ คือกําหนดวันนั่งพิจารณาหรือวันสืบพยาน หรือวันฟ;งคําสั่ง คําบังคับ หรือคําชี้ขาดใด ๆ 
ของศาล มาฟ;งคําสั่ง คําบังคับ หรือคําชี้ขาดใด ๆ ของศาลหรือสลักหลังรับรู�ซ่ึงข�อความนั้น ๆ รับ
สําเนาแห"งคําให�การ คําร�องหรือเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๗๑ และ ๗๒ และแสดงการ
รับรู�สิ่งเหล"านั้น 

 
มาตรา ๖๕๓๗  ทนายความท่ีตัวความได�ต้ังแต"งให�เป9นทนายในคดีจะมีคําขอต"อศาล

ให�สั่งถอนตนจากการต้ังแต"งนั้นก็ได� แต"ต�องแสดงให�เป9นท่ีพอใจแก"ศาลว"าทนายความผู�นั้นได�แจ�งให�ตัว
ความทราบแล�ว เว�นแต"จะหาตัวความไม"พบ 

เม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอแล�ว ให�ศาลส"งคําสั่งนั้นให�ตัวความทราบโดยเร็ว
โดยวิธีส"งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอ่ืนแทนแล�วแต"จะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๖๖  ผู�ใดอ�างว"าเป9นผู�แทนโดยชอบธรรมของตัวความหรือเป9นผู�แทนของ

นิติบุคคล เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู"ความฝLายท่ีเก่ียวข�องยื่นคําขอ โดยทําเป9นคําร�องในขณะท่ียื่น
                                                 

๓๗ มาตรา ๖๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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คําฟRองหรือคําให�การ ศาลจะทําการสอบสวนถึงอํานาจของผู�นั้นก็ได� และถ�าเป9นท่ีพอใจว"าผู�นั้นไม"มี
อํานาจ หรืออํานาจของผู�นั้นบกพร"อง ศาลมีอํานาจยกฟRองคดีนั้นเสีย หรือมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
อย"างอ่ืนได�ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม 
 

ลักษณะ ๔ 
การยื่นและส"งคําคู"ความและเอกสาร 

   
 

มาตรา ๖๗  เม่ือประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติว"า เอกสารใดจะต�องส"ง
ให�แก"คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข�อง (เช"นคําคู"ความที่ทําโดยคําฟRอง คําให�การหรือ
คําร�องหรือคําขอโดยทําเป9นคําร�อง หมายเรียกหรือหมายอ่ืน ๆ สําเนาคําแถลงการณ1 หรือสําเนา
พยานเอกสาร ฯลฯ) เอกสารนั้นต�องทําข้ึนให�ปรากฏข�อความแน"ชัดถึงตัวบุคคลและมีรายการต"อไปนี้ 

(๑) ชื่อศาลท่ีจะรับคําฟRอง หรือถ�าคดีอยู"ในระหว"างพิจารณา ชื่อของศาลนั้นและเลข
หมายคดี 

(๒) ชื่อคู"ความในคดี 
(๓) ชื่อคู"ความหรือบุคคล ซ่ึงจะเป9นผู�รับคําคู"ความหรือเอกสารนั้น 
(๔) ใจความ และเหตุผลถ�าจําเป9นแห"งคําคู"ความหรือเอกสาร 
(๕) วัน เดือน ป: ของคําคู"ความ หรือเอกสารและลายมือชื่อของเจ�าพนักงาน คู"ความ 

หรือบุคคลซ่ึงเป9นผู�ยื่นหรือเป9นผู�ส"ง 
ในการยื่นหรือส"งคําคู"ความ หรือเอกสารอ่ืนใดอันจะต�องทําตามแบบพิมพ1ท่ีจัดไว� 

เจ�าพนักงาน คู"ความ หรือบุคคลผู�เก่ียวข�องจะต�องใช�กระดาษแบบพิมพ1นั้น ส"วนราคากระดาษแบบ
พิมพ1นั้นให�เรียกตามท่ีรัฐมนตรีว"าการกระทรวงยุติธรรมจะได�กําหนดไว� 

เพ่ือประโยชน1แห"งประมวลกฎหมายนี้ ให�เรียกนิติบุคคลตามชื่อหรือตามชื่อท่ีจด
ทะเบียนและภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของนิติบุคคลนั้น ให�ถือเอาสํานักงานหรือสํานักงานแห"ง
ใหญ"ซ่ึงอยู"ภายในเขตศาลท่ีจะยื่นฟRองคดีหรือท่ีคดีนั้นอยู"ในระหว"างพิจารณา๓๘ 

 
มาตรา ๖๘๓๙  การยื่นและส"งคําคู"ความและเอกสารในลักษณะนี้ไม"ว"าการนั้นจะเป9น

โดยคู"ความฝLายใดทําต"อศาลหรือต"อคู"ความอีกฝLายหนึ่ง หรือศาลทําต"อคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่ง หรือทุก
ฝLาย รวมท้ังการแจ�งคําสั่งของศาลหรือข�อความอย"างอ่ืนไปยังคู"ความหรือบุคคลอ่ืนใด อาจดําเนินการ
โดยทางไปรษณีย1อิเล็กทรอนิกส1หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใดก็ได�  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ1และ
วิธีการท่ีกําหนดไว�ในข�อกําหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ"ศาลฎีกา 
และเม่ือข�อกําหนดนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 

 
มาตรา ๖๙  การยื่นคําคู"ความ หรือเอกสารอ่ืนใดต"อศาลนั้น ให�กระทําได�โดยส"งต"อ

พนักงานเจ�าหน�าท่ีของศาล หรือยื่นต"อศาลในระหว"างนั่งพิจารณา 
                                                 

๓๘ มาตรา ๖๗ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๙ มาตรา ๖๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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มาตรา ๗๐๔๐  บรรดาคําฟRอง หมายเรียกและหมายอ่ืน ๆ คําสั่ง คําบังคับของศาล

ในกรณีต�องส"งคําบังคับ ให�เจ�าพนักงานศาลเป9นผู�ส"งให�แก"คู"ความหรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข�อง แต"ว"า 
(๑) หมายเรียกพยาน ให�คู"ความฝLายท่ีอ�างพยานนั้นเป9นผู�ส"งโดยตรง เว�นแต"ศาลจะ

สั่งเป9นอย"างอ่ืนหรือพยานปฏิเสธไม"ยอมรับหมาย ในกรณีเช"นว"านี้ให�เจ�าพนักงานศาลเป9นผู�ส"ง 
(๒) คําสั่งของศาล รวมท้ังคําสั่งกําหนดวันนั่งพิจารณาหรือสืบพยาน แล�วแต"กรณี 

หรือคําสั่งให�เลื่อนคดี ถ�าคู"ความหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องนั้นอยู"ในศาลในเวลาท่ีมีคําสั่งและได�ลงลายมือ
ชื่อรับรู�ไว� ให�ถือว"าได�ส"งโดยชอบด�วยกฎหมายแล�ว 

คําฟRองนั้น ให�โจทก1เสียค"าธรรมเนียมในการส"ง ส"วนการนําส"งนั้นโจทก1จะนําส"ง
หรือไม"ก็ได� เว�นแต"ศาลจะสั่งให�โจทก1มีหน�าท่ีจัดการนําส"ง ส"วนหมายเรียก หมายอ่ืน ๆ คําสั่งของศาล
ท่ีได�ออกตามคําขอของคู"ความฝLายใด ถ�าศาลมิได�สั่งให�จัดการนําส"งด�วย ก็ให�คู"ความฝLายนั้นเพียงแต"
เสียค"าธรรมเนียมในการส"ง ในกรณีอ่ืน ๆ ให�เป9นหน�าท่ีของศาลท่ีจะจัดการส"งให�แก"คู"ความหรือบุคคล
ท่ีเก่ียวข�อง 

 
มาตรา ๗๑  คําให�การนั้น ให�ฝLายท่ีให�การนําต�นฉบับยื่นไว�ต"อศาลพร�อมด�วยสําเนา

สําหรับให�คู"ความอีกฝLายหนึ่ง หรือคู"ความอ่ืน ๆ รับไปโดยทางเจ�าพนักงานศาล 
คําร�องเพ่ือแก�ไขเพ่ิมเติมคําให�การนั้น ให�เจ�าพนักงานศาลเป9นผู�ส"งให�คู"ความอีกฝLายหนึ่ง

หรือคู"ความอ่ืน ๆ โดยฝLายท่ียื่นคําร�องเป9นผู�มีหน�าท่ีจัดการนําส"ง 
 
มาตรา ๗๒  คําร�องและคําแถลงการณ1ซ่ึงได�ยื่นต"อศาลภายในเวลาท่ีกฎหมายหรือ

ศาลกําหนดไว� หรือโดยข�อตกลงของคู"ความตามที่ศาลจดลงไว�ในรายงานนั้น ให�ผู�ยื่นคําร�องหรือ
คําแถลงการณ1นําต�นฉบับยื่นไว�ต"อศาลพร�อมด�วยสําเนาเพ่ือให�คู"ความอีกฝLายหนึ่งหรือคู"ความอ่ืน ๆ 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องมารับไปโดยทางเจ�าพนักงานศาล 

บรรดาคําร�องอ่ืน ๆ ให�ยื่นต"อศาลพร�อมด�วยสําเนา เพ่ือส"งให�แก"คู"ความอีกฝLายหนึ่ง
หรือคู"ความอ่ืน ๆ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�อง และถ�าศาลกําหนดให�เจ�าพนักงานศาลเป9นผู�ส"งสําเนาเช"นว"า
นั้น ก็ให�เจ�าพนักงานศาลเป9นผู�ส"งโดยให�คู"ความฝLายท่ียื่นคําร�องเป9นผู�ออกค"าใช�จ"าย 

บรรดาเอกสารอ่ืน ๆ เช"นสําเนาคําแถลงการณ1หรือสําเนาพยานเอกสารนั้น ให�ส"งแก"
คู"ความอีกฝLายหนึ่งหรือคู"ความอ่ืน ๆ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�อง โดยวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีดังต"อไปนี้ 

(๑) โดยคู"ความฝLายท่ีต�องส"งนั้น ส"งสําเนาให�แก"คู"ความอีกฝLายหนึ่งหรือคู"ความอ่ืน ๆ 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องเอง แล�วส"งใบรับต"อศาลพร�อมกับต�นฉบับนั้น ๆ ใบรับนั้นจะทําโดยวิธีลงไว�ใน
ต�นฉบับว"าได�รับสําเนาแล�ว และลงลายมือชื่อผู�รับกับวัน เดือน ป: ท่ีได�รับก็ได� หรือ 

(๒) โดยคู"ความฝLายท่ีต�องส"งนั้นนําสําเนายื่นไว�ต"อศาลพร�อมกับต�นฉบับ แล�วขอให�
เจ�าพนักงานศาลเป9นผู�นําส"งให�แก"คู"ความอีกฝLายหนึ่งหรือคู"ความอ่ืน ๆ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�อง ในกรณี
เช"นนี้ ผู�ขอต�องไปกับเจ�าพนักงานศาลและเสียค"าธรรมเนียมในการส"งนั้นด�วย 

 

                                                 
๔๐ มาตรา ๗๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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มาตรา ๗๓  ถ�าคําคู"ความหรือเอกสารอ่ืนใดจะต�องให�เจ�าพนักงานศาลเป9นผู�ส"งเม่ือ
คู"ความผู�มีหน�าท่ีต�องส"งได�ร�องขอ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการส"งโดยเร็วเท"าท่ีจะทําได� เพ่ือการนี้ 
พนักงานผู�ส"งหมายจะให�ผู�ขอหรือบุคคลท่ีผู�ขอเห็นสมควรไปด�วยเพ่ือชี้ตัวคู"ความหรือบุคคลผู�รับหรือ
เพ่ือค�นหาภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู�รับก็ได� 

ในกรณีท่ีต�องส"งคําคู"ความหรือเอกสารอ่ืนใดไปตามคําสั่งของศาล ซ่ึงบุคคลอ่ืนหรือ
คู"ความไม"มีหน�าท่ีต�องรับผิดชอบในการส"งนั้น ให�เป9นหน�าท่ีของพนักงานเจ�าหน�าท่ีของศาลจะ
ดําเนินการส"ง 

 
มาตรา ๗๓ ทวิ๔๑  คําคู"ความหรือเอกสารท่ีเจ�าพนักงานศาลเป9นผู�ส"งไม"ว"าการส"งนั้น

จะเป9นหน�าท่ีของศาลจัดการส"งเองหรือคู"ความมีหน�าท่ีจัดการนําส"งก็ตาม ศาลอาจสั่งให�ส"งโดยทาง
ไปรษณีย1ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยทางไปรษณีย1ด"วนพิเศษในประเทศก็ได� โดยให�คู"ความฝLายท่ีมี
หน�าท่ีนําส"งเป9นผู�เสียค"าใช�จ"ายกรณีเช"นนี้ ให�ถือว"าคําคู"ความหรือเอกสารท่ีส"งโดยเจ�าพนักงาน
ไปรษณีย1 มีผลเสมือนเจ�าพนักงานศาลเป9นผู�ส"งและให�นําบทบัญญัติมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และ
มาตรา ๗๗ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๔  การส"งคําคู"ความหรือเอกสารอ่ืนใดโดยเจ�าพนักงานศาลนั้นให�ปฏิบัติ 

ดังนี้ 
(๑) ให�ส"งในเวลากลางวันระหว"างพระอาทิตย1ข้ึนและพระอาทิตย1ตก และ 
(๒) ให�ส"งแก"คู"ความหรือบุคคลซ่ึงระบุไว�ในคําคู"ความหรือเอกสาร ณ ภูมิลําเนาหรือ

สํานักทําการงานของคู"ความหรือบุคคลนั้น แต"ให�อยู"ในบังคับแห"งบทบัญญัติหกมาตราต"อไปนี้ 
 
มาตรา ๗๕  การส"งคําคู"ความหรือเอกสารอ่ืนใดให�แก"ทนายความท่ีคู"ความต้ังแต"งให�

ว"าคดี หรือให�แก"บุคคลท่ีทนายความเช"นว"านั้นได�ต้ังแต"ง เพ่ือกระทํากิจการอย"างใด ๆ ท่ีระบุไว�ใน
มาตรา ๖๔ นั้น ให�ถือว"าเป9นการส"งโดยชอบด�วยกฎหมาย 

 
มาตรา ๗๖  เม่ือเจ�าพนักงานศาลไม"พบคู"ความหรือบุคคลท่ีจะส"งคําคู"ความหรือ

เอกสาร ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลนั้น ๆ ถ�าได�ส"งคําคู"ความหรือเอกสารให�แก"บุคคล
ใด ๆ ท่ีมีอายุเกินยี่สิบป: ซ่ึงอยู"หรือทํางานในบ�านเรือนหรือท่ีสํานักทําการงานท่ีปรากฏว"าเป9นของ
คู"ความหรือบุคคลนั้น หรือได�ส"งคําคู"ความหรือเอกสารนั้นตามข�อความในคําสั่งของศาลให�ถือว"าเป9น
การเพียงพอท่ีจะฟ;งว"าได�มีการส"งคําคู"ความหรือเอกสารถูกต�องตามกฎหมายแล�ว 

ในกรณีเช"นว"ามานี้ การส"งคําคู"ความหรือเอกสารแก"คู"ความฝLายใด ห�ามมิให�ส"งแก"
คู"ความฝLายปรป;กษ1เป9นผู�รับไว�แทน 

 
มาตรา ๗๗  การส"งคําคู"ความหรือเอกสารอ่ืนใดโดยเจ�าพนักงานศาลไปยังท่ีอ่ืน

นอกจากภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของคู"ความหรือของบุคคลซ่ึงระบุไว�ในคําคู"ความ หรือ
เอกสารนั้น ให�ถือว"าเป9นการถูกต�องตามกฎหมาย เม่ือ 
                                                 

๔๑ มาตรา ๗๓ ทวิ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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(๑) คู"ความหรือบุคคลนั้นยอมรับคําคู"ความหรือเอกสารนั้นไว� หรือ 
(๒) การส"งคําคู"ความหรือเอกสารนั้นได�กระทําในศาล 
 
มาตรา ๗๘  ถ�าคู"ความหรือบุคคลท่ีระบุไว�ในคําคู"ความหรือเอกสารปฏิเสธไม"ยอม

รับคําคู"ความหรือเอกสารนั้นจากเจ�าพนักงานศาลโดยปราศจากเหตุอันชอบด�วยกฎหมาย เจ�าพนักงาน
นั้นชอบท่ีจะขอให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีฝLายปกครองท่ีมีอํานาจหรือเจ�าพนักงานตํารวจไปด�วยเพ่ือเป9น
พยาน และถ�าคู"ความหรือบุคคลนั้นยังคงปฏิเสธไม"ยอมรับอยู"อีก ก็ให�วางคําคู"ความหรือเอกสารไว� ณ 
ท่ีนั้น เม่ือได�ทําดังนี้แล�วให�ถือว"าการส"งคําคู"ความหรือเอกสารนั้นเป9นการถูกต�องตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๗๙๔๒  ถ�าการส"งคําคู"ความหรือเอกสารนั้นไม"สามารถจะทําได�ดังท่ีบัญญัติไว�

ในมาตราก"อน ศาลอาจสั่งให�ส"งโดยวิธีอ่ืนแทนได� กล"าวคือปWดคําคู"ความหรือเอกสารไว�ในท่ีแลเห็นได�
ง"าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของคู"ความหรือบุคคลผู�มีชื่อระบุไว�ในคําคู"ความหรือเอกสาร 
หรือมอบหมายคําคู"ความหรือเอกสารไว�แก"เจ�าพนักงานฝLายปกครองในท�องถ่ินหรือเจ�าพนักงานตํารวจ 
แล�วปWดประกาศแสดงการท่ีได�มอบหมายดังกล"าวแล�วนั้นไว�ดังกล"าวมาข�างต�น หรือลงโฆษณาหรือทํา
วิธีอ่ืนใดตามท่ีศาลเห็นสมควร 

การส"งคําคู"ความหรือเอกสารโดยวิธีอ่ืนแทนนั้น ให�มีผลใช�ได�ต"อเมื่อกําหนดเวลา
สิบห�าวันหรือระยะเวลานานกว"านั้นตามท่ีศาลเห็นสมควรกําหนด ได�ล"วงพ�นไปแล�วนับต้ังแต"เวลาท่ี
คําคู"ความหรือเอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นได�ปWดไว� หรือการโฆษณาหรือวิธีอ่ืนใด
ตามท่ีศาลสั่งนั้นได�ทําหรือได�ตั้งต�นแล�ว 

 
มาตรา ๘๐  การส"งคําคู"ความหรือเอกสารโดยเจ�าพนักงานศาลหรือทางเจ�าพนักงาน

ศาลนั้น ให�เจ�าพนักงานศาลส"งใบรับลงลายมือชื่อคู"ความ หรือผู�รับคําคู"ความหรือเอกสาร หรือส"ง
รายงานการส"งคําคู"ความหรือเอกสารลงลายมือชื่อเจ�าพนักงานศาลต"อศาล แล�วแต"กรณี เพ่ือรวมไว�ใน
สํานวนความ 

ใบรับหรือรายงานนั้นต�องลงข�อความให�ปรากฏแน"ชัดถึงตัวบุคคลและรายการ
ต"อไปนี้ 

(๑) ชื่อเจ�าพนักงานผู�ส"งหมาย และชื่อผู�รับหมาย ถ�าหากมี 
(๒) วิธีส"ง วัน เดือน ป: และเวลาท่ีส"ง 
รายงานนั้นต�องลงวันเดือนป: และลงลายมือชื่อของเจ�าพนักงานผู�ทํารายงาน 
ใบรับนั้นจะทําโดยวิธีจดลงไว�ท่ีต�นฉบับซ่ึงยื่นต"อศาลก็ได� 
 
มาตรา ๘๑  การส"งหมายเรียกพยานโดยคู"ความท่ีเก่ียวข�องนั้นให�ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ให�ส"งในเวลากลางวันระหว"างพระอาทิตย1ข้ึนและพระอาทิตย1ตก และ 
(๒) ให�ส"งแก"บุคคลซ่ึงระบุไว�ในหมายเรียก ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ

บุคคลเช"นว"านั้น แต"ว"าให�อยู"ภายในบังคับบทบัญญัติแห"งมาตรา ๗๖ และ ๗๗ 
 

                                                 
๔๒ มาตรา ๗๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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มาตรา ๘๒  ถ�าจะต�องส"งคําคู"ความหรือเอกสารอ่ืนใดไปยังคู"ความหรือบุคคลหลาย
คน ให�ส"งสําเนาคําคู"ความหรือเอกสารท่ีจะต�องส"งไปให�ทุก ๆ คน ในกรณีท่ีต�องส"งคําคู"ความหรือ
เอกสารโดยเจ�าพนักงานศาลหรือทางเจ�าพนักงานศาลนั้นให�คู"ความฝLายซ่ึงมีหน�าท่ีจัดการนําส"ง มอบ
สําเนาคําคู"ความหรือเอกสารต"อพนักงานเจ�าหน�าท่ีให�พอกับจํานวนคู"ความหรือบุคคลท่ีจะต�องส"งให�
นั้น 

 
มาตรา ๘๓  ถ�าคู"ความฝLายใดจะต�องยื่นต"อศาลหรือจะต�องส"งให�แก"คู"ความฝLายใด

ฝLายหนึ่ง หรือบุคคลภายนอกซ่ึงคําคู"ความหรือเอกสารอ่ืนใด ภายในเวลาหรือก"อนเวลาท่ีกฎหมายหรือ
ศาลได�กําหนดไว� และการส"งเช"นว"านี้จะต�องกระทําโดยทางเจ�าพนักงานศาล ให�ถือว"าคู"ความฝLายนั้นได�
ปฏิบัติตามความมุ"งหมายของกฎหมายหรือของศาลแล�ว เม่ือคู"ความฝLายนั้นได�ส"งคําคู"ความหรือ
เอกสารเช"นว"านั้นแก"พนักงานเจ�าหน�าท่ีของศาลเพ่ือให�ยื่นหรือให�ส"งในเวลาหรือก"อนเวลาท่ีกําหนดนั้น
แล�ว แม�ถึงว"าการรับคําคู"ความหรือเอกสารหรือการขอให�ส"งคําคู"ความหรือเอกสาร หรือการส"งคํา
คู"ความหรือเอกสารให�แก"คู"ความอีกฝLายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกนั้นจะได�เป9นไปภายหลังเวลาท่ี
กําหนดนั้นก็ดี 

ถ�าประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไว�ว"าการส"งคําคู"ความหรือเอกสารอ่ืนใด จะต�องให�
คู"ความอีกฝLายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกทราบล"วงหน�าตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ก"อนวันเริ่มต�นนั่ง
พิจารณาหรือสืบพยาน ให�ถือว"าคู"ความฝLายท่ีต�องรับผิดในการส"งนั้นได�ปฏิบัติตามความมุ"งหมายของ
กฎหมายหรือของศาลตามท่ีบัญญัติไว�ในวรรคก"อนนั้นได�ต"อเม่ือคู"ความฝLายนั้นได�ยื่นคําคู"ความหรือ
เอกสารท่ีจะต�องส"งให�แก"พนักงานเจ�าหน�าท่ีของศาลไม"ตํ่ากว"าสามวันก"อนวันเริ่มต�นแห"งระยะเวลาท่ี
กําหนดล"วงหน�าไว�นั้น 

ในกรณีท่ีคู"ความอาจส"งคําคู"ความหรือเอกสารโดยวิธีส"งสําเนาตรงไปยังคู"ความอีก
ฝLายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกได�นั้น บทบัญญัติแห"งมาตรานี้มิได�ห�ามคู"ความท่ีมีหน�าท่ีต�องส"งคําคู"ความ
หรือเอกสารดังกล"าวแล�วในอันที่จะใช�วิธีเช"นว"านี้ แต"คู"ความฝLายนั้นจะต�องส"งใบรับของคู"ความอีก
ฝLายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกต"อศาลในเวลาหรือก"อนเวลาท่ีกฎหมายหรือศาลได�กําหนดไว� 

 
มาตรา ๘๓ ทวิ๔๓  ในกรณีท่ีจําเลยไม" มีภู มิลําเนาอยู" ในราชอาณาจักรให�ส"ง

หมายเรียกและคําฟRองต้ังต�นคดีแก"จําเลย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของจําเลยนอก
ราชอาณาจักร เว�นแต"ในกรณีท่ีจําเลยประกอบกิจการในราชอาณาจักรด�วยตนเองหรือโดยตัวแทน
หรือในกรณีท่ีมีการตกลงเป9นหนังสือว"าคําคู"ความและเอกสารท่ีจะต�องส"งให�แก"จําเลยนั้น ให�ส"งแก"
ตัวแทนซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู"ในราชอาณาจักรท่ีจําเลยได�แต"งต้ังไว�เพ่ือการนี้ให�ส"งหมายเรียกและคําฟRองต้ังต�น
คดีแก"จําเลยหรือตัวแทนในการประกอบกิจการหรือตัวแทนในการรับคําคู"ความและเอกสาร ณ 
สถานท่ีท่ีจําเลยหรือตัวแทนใช�ประกอบกิจการหรือสถานท่ีอันเป9นถ่ินท่ีอยู"ของตัวแทนในการประกอบ
กิจการหรือของตัวแทนในการรับคําคู"ความและเอกสาร ซ่ึงต้ังอยู"ในราชอาณาจักร แล�วแต"กรณี 

ในกรณีท่ีมีการเรียกบุคคลภายนอกซ่ึงไม"มีภูมิลําเนาอยู"ในราชอาณาจักรเข�ามาเป9น
คู"ความตามมาตรา ๕๗ (๓) ให�นําความในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
                                                 

๔๓ มาตรา ๘๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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มาตรา ๘๓ ตรี๔๔  การส"งคําคู"ความ คําร�อง คําแถลง หรือเอกสารอ่ืนใดนอกจากท่ี
บัญญัติไว�ในมาตรา ๘๓ ทวิ ถ�าผู�รับไม"มีภูมิลําเนาอยู"ในราชอาณาจักรแต"ประกอบกิจการใน
ราชอาณาจักรด�วยตนเองหรือโดยตัวแทน หรือมีตัวแทนในการรับคําคู"ความและเอกสารหรือ
ทนายความในการดําเนินคดีอยู"ในราชอาณาจักร ให�ส"งแก"ผู�รับหรือตัวแทนเช"นว"านั้นหรือทนายความ 
ณ สถานท่ีท่ีผู�รับหรือตัวแทนใช�ประกอบกิจการ หรือสถานท่ีอันเป9นถ่ินท่ีอยู"ของตัวแทน หรือ
ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของทนายความซ่ึงต้ังอยู"ในราชอาณาจักร แล�วแต"กรณี แต"ถ�าผู�รับมิได�
ประกอบกิจการในราชอาณาจักรด�วยตนเองหรือไม"มีตัวแทนดังกล"าวหรือทนายความอยู" ใน
ราชอาณาจักร ให�ส"งโดยวิธีปWดประกาศไว�ท่ีศาล 

 
มาตรา ๘๓ จัตวา๔๕  ในกรณีท่ีจะต�องส"งหมายเรียกและคําฟRองต้ังต�นคดีตามมาตรา 

๘๓ ทวิ แก"จําเลย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของจําเลยนอกราชอาณาจักรให�โจทก1ยื่นคําร�อง
ต"อศาลภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต"วันยื่นคําฟRอง เพ่ือให�ศาลจัดส"งหมายเรียกและคําฟRองต้ังต�นคดีแก"
จําเลย ในกรณีเช"นว"านี้ ถ�าไม"มีข�อตกลงระหว"างประเทศท่ีประเทศไทยเป9นภาคีกําหนดไว�เป9นอย"างอ่ืน 
ให�โจทก1ทําคําแปลหมายเรียก คําฟRองต้ังต�นคดีและเอกสารอ่ืนใดท่ีจะส"งไปยังประเทศท่ีจําเลยมี
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานอยู" เป9นภาษาราชการของประเทศนั้นหรือเป9นภาษาอังกฤษ พร�อมท้ัง
คํารับรองคําแปลว"าถูกต�องยื่นต"อศาลพร�อมกับคําร�องดังกล"าว และวางเงินค"าใช�จ"ายไว�ต"อศาลตาม
จํานวนและภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด 

ในกรณีท่ีศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งให�โจทก1จัดทําเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติมยื่นต"อศาล
ภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนดก็ได� 

ในกรณีที่โจทก1เพิกเฉยไม"ดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให�ถือว"าโจทก1
ท้ิงฟRองตามมาตรา ๑๗๔ 

ในกรณีท่ีมีการเรียกบุคคลภายนอกซ่ึงไม"มีภูมิลําเนาอยู"ในราชอาณาจักรเข�ามาเป9น
คู"ความตามมาตรา ๕๗ (๓) ให�นําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๓ เบญจ๔๖  การส"งหมายเรียกและคําฟRองต้ังต�นคดีตามมาตรา ๘๓ ทวิ แก"

จําเลยหรือบุคคลภายนอก ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลดังกล"าวนอกราชอาณาจักร 
ให�มีผลใช�ได�ต"อเม่ือพ�นกําหนดเวลาหกสิบวันนับแต"วันท่ีได�มีการส"ง และในกรณีส"งโดยวิธีอ่ืนแทนการ
ส"งให�แก"จําเลยหรือบุคคลภายนอก ให�มีผลใช�ได�ต"อเม่ือพ�นกําหนดเวลาเจ็ดสิบห�าวันนับแต"วันท่ีได�มี
การส"งโดยวิธีอ่ืน 

 

                                                 
๔๔ มาตรา ๘๓ ตรี แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๕ มาตรา ๘๓ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔๖ มาตรา ๘๓ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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มาตรา ๘๓ ฉ๔๗  การส"งหมายเรียกและคําฟRองต้ังต�นคดีตามมาตรา ๘๓ ทวิ แก"
จําเลยหรือตัวแทนซ่ึงประกอบกิจการในราชอาณาจักรหรือตัวแทนในการรับคําคู"ความและเอกสาร 
ให�มีผลใช�ได�ต"อเม่ือพ�นกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต"วันท่ีได�มีการส"งโดยชอบด�วยกฎหมาย 

การส"งคําคู"ความหรือเอกสารอ่ืนตามมาตรา ๘๓ ตรี แก"ผู�รับหรือตัวแทนหรือ
ทนายความ ให�มีผลใช�ได�ต"อเม่ือพ�นกําหนดเวลาสิบห�าวันนับแต"วันท่ีได�มีการส"งโดยชอบด�วยกฎหมาย 

การปWดประกาศตามมาตรา ๘๓ ตรี ให�มีผลใช�ได�ต"อเม่ือพ�นกําหนดเวลาสามสิบวัน
นับแต"วันปWดประกาศ และมิให�นําบทบัญญัติมาตรา ๗๙ มาใช�บังคับ 

 
มาตรา ๘๓ สัตต๔๘  เม่ือโจทก1ได�ปฏิบัติตามมาตรา ๘๓ จัตวา แล�ว ถ�าไม"มีข�อตกลง

ระหว"างประเทศท่ีประเทศไทยเป9นภาคีกําหนดไว�เป9นอย"างอ่ืน ให�ศาลดําเนินการส"งให�แก"จําเลยหรือ
บุคคลภายนอกโดยทางไปรษณีย1ด"วนพิเศษระหว"างประเทศหรือผู�ประกอบกิจการรับส"งพัสดุภัณฑ1
ระหว"างประเทศหรือโดยผ"านสํานักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงการต"างประเทศ  ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ1และวิธีการท่ีกําหนดไว�ในข�อกําหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
ใหญ"ศาลฎีกา และเม่ือข�อกําหนดนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 

 
มาตรา ๘๓ อัฎฐ๔๙  ในกรณีที่จะต�องส"งหมายเรียกและคําฟRองตั้งต�นคดีตาม

มาตรา ๘๓ ทวิ แก"จําเลยหรือบุคคลภายนอก ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคล
ดังกล"าวนอกราชอาณาจักรถ�าโจทก1ยื่นคําขอฝLายเดียวโดยทําเป9นคําร�องและสามารถแสดงให�เป9นท่ี
พอใจแก"ศาลได�ว"าการส"งตามมาตรา ๘๓ สัตต ไม"อาจกระทําได�เพราะเหตุที่ภูมิลําเนาและสํานัก
ทําการงานของบุคคลดังกล"าวไม"ปรากฏหรือเพราะเหตุอ่ืนใด หรือเม่ือศาลได�ดําเนินการตามมาตรา 
๘๓ สัตต แล�ว แต"ไม"อาจทราบผลการส"งได�ถ�าศาลเห็นสมควร ก็ให�ศาลอนุญาตให�ส"งโดยวิธีปWด
ประกาศไว�ท่ีศาลแทน ในกรณีเช"นว"านี้ ศาลจะสั่งให�ส"งโดยวิธีประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ1หรือ
โดยวิธีอ่ืนใดด�วยก็ได�๕๐ 

การส"งโดยวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให�มีผลใช�ได�ต"อเม่ือพ�นกําหนดเวลาหกสิบวันนับแต"
วันท่ีปWดประกาศไว�ท่ีศาล และมิให�นําบทบัญญัติมาตรา ๗๙ มาใช�บังคับ 

 
ลักษณะ ๕ 

พยานหลักฐาน 
   

 

                                                 
๔๗ มาตรา ๘๓ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔๘ มาตรา ๘๓ สัตต แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๙ มาตรา ๘๓ อัฎฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๕๐ มาตรา ๘๓ อัฏฐ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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หมวด ๑ 
หลักท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๘๔๕๑  การวินิจฉัยป;ญหาข�อเท็จจริงในคดีใดจะต�องกระทําโดยอาศัย
พยานหลักฐานในสํานวนคดีนั้น เว�นแต" 

(๑) ข�อเท็จจริงซ่ึงรู�กันอยู"ท่ัวไป 
(๒) ข�อเท็จจริงซ่ึงไม"อาจโต�แย�งได� หรือ 
(๓) ข�อเท็จจริงท่ีคู"ความรับหรือถือว"ารับกันแล�วในศาล 
 
มาตรา ๘๔/๑๕๒  คู"ความฝLายใดกล"าวอ�างข�อเท็จจริงเพ่ือสนับสนุนคําคู"ความของตน 

ให�คู"ความฝLายนั้นมีภาระการพิสูจน1ข�อเท็จจริงนั้น แต"ถ�ามีข�อสันนิษฐานไว�ในกฎหมายหรือมีข�อ
สันนิษฐานท่ีควรจะเป9นซ่ึงปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ1เป9นคุณแก"คู"ความฝLายใด 
คู"ความฝLายนั้นต�องพิสูจน1เพียงว"าตนได�ปฏิบัติตามเง่ือนไขแห"งการท่ีตนจะได�รับประโยชน1จากข�อ
สันนิษฐานนั้นครบถ�วนแล�ว 

 
มาตรา ๘๕  คู"ความฝLายท่ีมีหน�าท่ีต�องนําสืบข�อเท็จจริงย"อมมีสิทธิ ท่ีจะนํา

พยานหลักฐานใด ๆ มาสืบได�ภายใต�บังคับแห"งประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอ่ืนอันว"าด�วยการรับ
ฟ;งพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลักฐาน 

 
มาตรา ๘๖  เม่ือศาลเห็นว"าพยานหลักฐานใดเป9นพยานหลักฐานท่ีรับฟ;งไม"ได�ก็ดี

หรือเป9นพยานหลักฐานท่ีรับฟ;งได� แต"ได�ยื่นฝLาฝTนต"อบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ ให�ศาลปฏิเสธ
ไม"รับพยานหลักฐานนั้นไว� 

เม่ือศาลเห็นว"าพยานหลักฐานใดฟุLมเฟTอยเกินสมควร หรือประวิงให�ชักช�า หรือไม"
เก่ียวแก"ประเด็น ให�ศาลมีอํานาจงดการสืบพยานหลักฐานเช"นว"านั้น หรือพยานหลักฐานอ่ืนต"อไป 

เม่ือศาลเห็นว"าเพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรมเป9นการจําเป9นท่ีจะต�องนํา
พยานหลักฐานอ่ืนอันเก่ียวกับประเด็นในคดีมาสืบเพ่ิมเติม ให�ศาลทําการสืบพยานหลักฐานต"อไป ซ่ึง
อาจรวมท้ังการท่ีจะเรียกพยานท่ีสืบแล�วมาสืบใหม"ด�วย โดยไม"ต�องมีฝLายใดร�องขอ 

 
มาตรา ๘๗  ห�ามมิให�ศาลรับฟ;งพยานหลักฐานใดเว�นแต" 
(๑) พยานหลักฐานนั้นเก่ียวถึงข�อเท็จจริงท่ีคู"ความฝLายหนึ่งฝLายใดในคดีจะต�องนําสืบ 

และ 
(๒) คู"ความฝLายท่ีอ�างพยานหลักฐานได�แสดงความจํานงท่ีจะอ�างอิงพยานหลักฐาน

นั้นดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๘๘ และ ๙๐ แต"ถ�าศาลเห็นว"า เพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม จําเป9น
                                                 

๕๑ มาตรา ๘๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕๒ มาตรา ๘๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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จะต�องสืบพยานหลักฐานอันสําคัญซ่ึงเก่ียวกับประเด็นข�อสําคัญในคดี โดยฝLาฝTนต"อบทบัญญัติของ
อนุมาตรานี้ ให�ศาลมีอํานาจรับฟ;งพยานหลักฐานเช"นว"านั้นได� 

 
มาตรา ๘๘๕๓  เม่ือคู"ความฝLายใดมีความจํานงท่ีจะอ�างอิงเอกสารฉบับใดหรือคําเบิก

ความของพยานคนใด หรือมีความจํานงท่ีจะให�ศาลตรวจบุคคล วัตถุ สถานท่ี หรืออ�างอิงความเห็น
ของผู�เชี่ยวชาญท่ีศาลต้ังหรือความเห็นของผู�มีความรู�เชี่ยวชาญ เพ่ือเป9นพยานหลักฐานสนับสนุน
ข�ออ�างหรือข�อเถียงของตน ให�คู"ความฝLายนั้นยื่นบัญชีระบุพยานต"อศาลก"อนวันสืบพยานไม"น�อยกว"า
เจ็ดวัน โดยแสดงเอกสารหรือสภาพของเอกสารท่ีจะอ�าง และรายชื่อ ท่ีอยู"ของบุคคล ผู�มีความรู�
เชี่ยวชาญ วัตถุ หรือสถานท่ีซ่ึงคู"ความฝLายนั้นระบุอ�างเป9นพยานหลักฐาน หรือขอให�ศาลไปตรวจ หรือ
ขอให�ต้ังผู�เชี่ยวชาญแล�วแต"กรณี พร�อมท้ังสําเนาบัญชีระบุพยานดังกล"าวในจํานวนท่ีเพียงพอ เพ่ือให�
คู"ความฝLายอ่ืนมารับไปจากเจ�าพนักงานศาล๕๔ 

ถ�าคู"ความฝLายใดมีความจํานงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติม ให�ยื่นคําแถลงขอระบุ
พยานเพ่ิมเติมต"อศาลพร�อมกับบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมและสําเนาบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมดังกล"าวได�
ภายในสิบห�าวันนับแต"วันสืบพยาน 

เม่ือระยะเวลาท่ีกําหนดให�ยื่นบัญชีระบุพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล�วแต"
กรณี ได�สิ้นสุดลงแล�ว ถ�าคู"ความฝLายใดซ่ึงได�ยื่นบัญชีระบุพยานไว�แล�ว มีเหตุอันสมควรแสดงได�ว"าตน
ไม"สามารถทราบได�ว"าต�องนําพยานหลักฐานบางอย"างมาสืบเพ่ือประโยชน1ของตน หรือไม"ทราบว"า
พยานหลักฐานบางอย"างได�มีอยู" หรือมีเหตุอันสมควรอ่ืนใด หรือถ�าคู"ความฝLายใดซ่ึงมิได�ยื่นบัญชีระบุ
พยานแสดงให�เป9นท่ีพอใจแก"ศาลได�ว"า มีเหตุอันสมควรท่ีไม"สามารถยื่นบัญชีระบุพยานตาม
กําหนดเวลาดังกล"าวได� คู"ความฝLายนั้นอาจยื่นคําร�องขออนุญาตอ�างพยานหลักฐานเช"นว"านั้นต"อศาล
พร�อมกับบัญชีระบุพยานและสําเนาบัญชีระบุพยานดังกล"าวไม"ว"าเวลาใด ๆ ก"อนพิพากษาคดี และถ�า
ศาลเห็นว"า เพ่ือให�การวินิจฉัยชี้ขาดข�อสําคัญแห"งประเด็นเป9นไปโดยเท่ียงธรรม จําเป9นจะต�องสืบ
พยานหลักฐานเช"นว"านั้น ก็ให�ศาลอนุญาตตามคําร�อง 

 
มาตรา ๘๙๕๕  คู"ความฝLายใดประสงค1จะนําสืบพยานหลักฐานของตนเพ่ือพิสูจน1ต"อ

พยานของคู"ความฝLายอ่ืนในกรณีต"อไปนี้ 
(๑) หักล�างหรือเปลี่ยนแปลงแก�ไขถ�อยคําพยานในข�อความท้ังหลายซ่ึงพยานเช"นว"า

นั้นเป9นผู�รู�เห็นหรือ 
(๒) พิสูจน1ข�อความอย"างหนึ่งอย"างใดอันเก่ียวด�วยการกระทํา ถ�อยคํา เอกสาร หรือ

พยานหลักฐานอ่ืนใดซ่ึงพยานเช"นว"านั้นได�กระทําข้ึน 
ให�คู"ความฝLายนั้นถามค�านพยานดังกล"าวเสียในเวลาท่ีพยานเบิกความ เพ่ือให�พยานมีโอกาสอธิบายถึง
ข�อความเหล"านั้น แม�ว"าพยานนั้นจะมิได�เบิกความถึงข�อความดังกล"าวก็ตาม 

                                                 
๕๓ มาตรา ๘๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๕๔ มาตรา ๘๘ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๕ มาตรา ๘๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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ในกรณีท่ีคู"ความฝLายนั้นมิได�ถามค�านพยานของคู"ความฝLายอ่ืนไว�ดังกล"าวมาข�างต�น
แล�ว ต"อมานําพยานหลักฐานมาสืบถึงข�อความนั้น คู"ความฝLายอ่ืนท่ีสืบพยานนั้นไว�ชอบท่ีจะคัดค�านได�
ในขณะท่ีคู"ความฝLายนั้นนําพยานหลักฐานมาสืบ และในกรณีเช"นว"านี้ ให�ศาลปฏิเสธไม"ยอมรับฟ;ง
พยานหลักฐานเช"นว"ามานั้น 

ในกรณีท่ีคู"ความฝLายท่ีประสงค1จะนําสืบพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน1ต"อพยานตามวรรค
หนึ่งแสดงให�เป9นท่ีพอใจของศาลว"า เม่ือเวลาพยานเบิกความนั้นตนไม"รู�หรือไม"มีเหตุอันควรรู�ถึง
ข�อความดังกล"าวมาแล�ว หรือถ�าศาลเห็นว"าเพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรมจําเป9นต�องสืบ
พยานหลักฐานเช"นว"านี้ศาลจะยอมรับฟ;งพยานหลักฐานเช"นว"านี้ก็ได� แต"ในกรณีเช"นนี้ คู"ความอีกฝLายหนึ่ง
จะขอให�เรียกพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข�องมาสืบอีกก็ได� หรือเม่ือศาลเห็นสมควรจะเรียกมาสืบเองก็ได� 

 
มาตรา ๙๐๕๖  ให�คู"ความฝLายท่ีอ�างอิงเอกสารเป9นพยานหลักฐานเพ่ือสนับสนุน

ข�ออ�างหรือข�อเถียงของตนตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง ยื่นต"อศาลและส"งให�คู"ความฝLายอ่ืนซ่ึงสําเนา
เอกสารนั้นก"อนวันสืบพยานไม"น�อยกว"าเจ็ดวัน 

ในกรณีท่ีคู"ความฝLายใดยื่นคําแถลงหรือคําร�องขออนุญาตอ�างอิงเอกสารเป9น
พยานหลักฐานตามมาตรา ๘๘ วรรคสองหรือวรรคสาม ให�ยื่นต"อศาลและส"งให�คู"ความฝLายอ่ืนซ่ึง
สําเนาเอกสารนั้นพร�อมกับการยื่นคําแถลงหรือคําร�องดังกล"าว เว�นแต"ศาลจะอนุญาตให�ยื่นสําเนา
เอกสารภายหลังเม่ือมีเหตุอันสมควร 

คู"ความฝLายท่ีอ�างอิงพยานหลักฐานไม"ต�องยื่นสําเนาเอกสารต"อศาล และไม"ต�องส"ง
สําเนาเอกสารให�คู"ความฝLายอ่ืนในกรณีดังต"อไปนี้ 

(๑) เม่ือคู"ความฝLายใดอ�างอิงเอกสารเป9นชุดซ่ึงคู"ความฝLายอ่ืนทราบดีอยู"แล�วหรือ
สามารถตรวจตราให�ทราบได�โดยง"ายถึงความมีอยู"และความแท�จริงแห"งเอกสารนั้น เช"น จดหมาย
โต�ตอบระหว"างคู"ความในคดี หรือสมุดบัญชีการค�า และสมุดบัญชีของธนาคารหรือเอกสารในสํานวน
คดีเรื่องอ่ืน 

(๒) เม่ือคู"ความฝLายใดอ�างอิงเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับท่ีอยู"ในความ
ครอบครองของคู"ความฝLายอ่ืนหรือของบุคคลภายนอก 

(๓) ถ�าการคัดสําเนาเอกสารจะทําให�กระบวนพิจารณาล"าช�าเป9นท่ีเสื่อมเสียแก"
คู"ความซ่ึงอ�างอิงเอกสารนั้น หรือมีเหตุผลแสดงว"าไม"อาจคัดสําเนาเอกสารให�เสร็จภายในกําหนดเวลา
ท่ีให�ยื่นสําเนาเอกสารนั้น 

กรณีตาม (๑) หรือ (๓) ให�คู"ความฝLายท่ีอ�างอิงเอกสารยื่นคําขอฝLายเดียวโดยทําเป9น
คําร�องต"อศาล ขออนุญาตงดการยื่นสําเนาเอกสารนั้นและขอยื่นต�นฉบับเอกสารแทน เพ่ือให�ศาลหรือ
คู"ความฝLายอ่ืนตรวจดูตามเง่ือนไขท่ีศาลเห็นสมควรกําหนด 

กรณีตาม (๒) ให�คู"ความฝLายท่ีอ�างอิงเอกสารขอให�ศาลมีคําสั่งเรียกเอกสารนั้นมา
จากผู�ครอบครองตามมาตรา ๑๒๓ โดยต�องยื่นคําร�องต"อศาลภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง แล�วแต"กรณี และให�คู"ความฝLายนั้นมีหน�าท่ีติดตามเพ่ือให�ได�เอกสารดังกล"าวมาภายในเวลา
ท่ีศาลกําหนด 

 
                                                 

๕๖ มาตรา ๙๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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มาตรา ๙๑  คู"ความท้ังสองฝLายต"างมีสิทธิท่ีจะอ�างอิงพยานหลักฐานร"วมกันได� 
 
มาตรา ๙๒  ถ�าคู"ความหรือบุคคลใดจะต�องเบิกความหรือนําพยานหลักฐานชนิดใด ๆ 

มาแสดง และคําเบิกความหรือพยานหลักฐานนั้นอาจเปWดเผย 
(๑) หนังสือราชการหรือข�อความอันเก่ียวกับงานของแผ"นดินซ่ึงโดยสภาพจะต�อง

รักษาเป9นความลับไว�ชั่วคราวหรือตลอดไป และคู"ความหรือบุคคลนั้นเป9นผู�รักษาไว� หรือได�ทราบมา
โดยตําแหน"งราชการ หรือในหน�าท่ีราชการ หรือก่ึงราชการอ่ืนใด 

(๒) เอกสารหรือข�อความท่ีเป9นความลับใด ๆ ซ่ึงตนได�รับมอบหมายหรือบอกเล"า
จากลูกความในฐานะท่ีตนเป9นทนายความ 

(๓) การประดิษฐ1 แบบ หรือการงานอ่ืน ๆ ซ่ึงได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายไม"ให�
เปWดเผย 

คู"ความหรือบุคคลเช"นว"านั้นชอบท่ีจะปฏิเสธไม"ยอมเบิกความหรือนําพยานหลักฐาน
นั้น ๆ มาแสดงได� เว�นแต"จะได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องให�เปWดเผยได� 

เม่ือคู"ความหรือบุคคลใดปฏิเสธไม"ยอมเบิกความหรือนําพยานหลักฐานมาแสดง
ดังกล"าวมาแล�ว ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะหมายเรียกพนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องให�มาศาลและ
ให�ชี้แจงข�อความตามท่ีศาลต�องการเพ่ือวินิจฉัยว"า การปฏิเสธนั้นชอบด�วยเหตุผลหรือไม" ถ�าศาลเห็นว"า 
การปฏิเสธนั้นไม"มีเหตุผลฟ;งได� ศาลมีอํานาจออกคําสั่งมิให�คู"ความหรือบุคคลเช"นว"านั้นยกประโยชน1
แห"งมาตรานี้ข้ึนใช� และบังคับให�เบิกความหรือนําพยานหลักฐานนั้นมาแสดงได� 

 
มาตรา ๙๓๕๗  การอ�างเอกสารเป9นพยานหลักฐานให�ยอมรับฟ;งได�เฉพาะต�นฉบับ

เอกสารเท"านั้น เว�นแต" 
(๑) เม่ือคู"ความท่ีเก่ียวข�องทุกฝLายตกลงกันว"าสําเนาเอกสารนั้นถูกต�องแล�วให�ศาล

ยอมรับฟ;งสําเนาเช"นว"านั้นเป9นพยานหลักฐาน 
(๒) ถ�าต�นฉบับเอกสารนํามาไม"ได� เพราะถูกทําลายโดยเหตุสุดวิสัย หรือสูญหาย 

หรือไม"สามารถนํามาได�โดยประการอ่ืน อันมิใช"เกิดจากพฤติการณ1ท่ีผู�อ�างต�องรับผิดชอบ หรือเม่ือศาล
เห็นว"าเป9นกรณีจําเป9นและเพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรมท่ีจะต�องสืบสําเนาเอกสารหรือพยาน
บุคคลแทนต�นฉบับเอกสารท่ีนํามาไม"ได�นั้น ศาลจะอนุญาตให�นําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได� 

(๓) ต�นฉบับเอกสารท่ีอยู"ในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้นจะ
นํามาแสดงได�ต"อเม่ือได�รับอนุญาตจากทางราชการท่ีเก่ียวข�องเสียก"อน อนึ่ง สําเนาเอกสารซ่ึงผู�มี
อํานาจหน�าท่ีได�รับรองว"าถูกต�องแล�ว ให�ถือว"าเป9นอันเพียงพอในการท่ีจะนํามาแสดง เว�นแต"ศาลจะได�
กําหนดเป9นอย"างอ่ืน 

(๔) เม่ือคู"ความฝLายท่ีถูกคู"ความอีกฝLายหนึ่งอ�างอิงเอกสารมาเป9นพยานหลักฐานยัน
ตนมิได�คัดค�านการนําเอกสารนั้นมาสืบตามมาตรา ๑๒๕ ให�ศาลรับฟ;งสําเนาเอกสารเช"นว"านั้นเป9น
พยานหลักฐานได� แต"ท้ังนี้ไม"ตัดอํานาจศาลตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม 

 

                                                 
๕๗ มาตรา ๙๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 
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มาตรา ๙๔  เม่ือใดมีกฎหมายบังคับให�ต�องมีพยานเอกสารมาแสดง ห�ามมิให�ศาล
ยอมรับฟ;งพยานบุคคลในกรณีอย"างใดอย"างหนึ่งดังต"อไปนี้ แม�ถึงว"าคู"ความอีกฝLายหนึ่งจะได�ยินยอมก็ดี 

(ก) ขอสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร เม่ือไม"สามารถนําเอกสารมาแสดง 
(ข) ขอสืบพยานบุคคลประกอบข�ออ�างอย"างใดอย"างหนึ่ง เม่ือได�นําเอกสารมาแสดง

แล�วว"า ยังมีข�อความเพ่ิมเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก�ไขข�อความในเอกสารนั้นอยู"อีก 
แต"ว"าบทบัญญัติแห"งมาตรานี้ มิให�ใช�บังคับในกรณีท่ีบัญญัติไว�ในอนุมาตรา (๒) แห"ง

มาตรา ๙๓ และมิให�ถือว"าเป9นการตัดสิทธิคู"ความในอันท่ีจะกล"าวอ�างและนําพยานบุคคลมาสืบ
ประกอบข�ออ�างว"า พยานเอกสารท่ีแสดงนั้นเป9นเอกสารปลอมหรือไม"ถูกต�องท้ังหมด หรือแต"บางส"วน 
หรือสัญญาหรือหนี้อย"างอ่ืนท่ีระบุไว�ในเอกสารนั้นไม"สมบูรณ1 หรือคู"ความอีกฝLายหนึ่งตีความหมายผิด 

 
มาตรา ๙๕  ห�ามมิให�ยอมรับฟ;งพยานบุคคลใดเว�นแต"บุคคลนั้น 
(๑) สามารถเข�าใจและตอบคําถามได� และ 
(๒) เป9นผู�ท่ีได�เห็น ได�ยิน หรือทราบข�อความเก่ียวในเรื่องท่ีจะให�การเป9นพยานนั้น

มาด�วยตนเองโดยตรง แต"ความในข�อนี้ให�ใช�ได�ต"อเม่ือไม"มีบทบัญญัติแห"งกฎหมายโดยชัดแจ�งหรือ
คําสั่งของศาลว"าให�เป9นอย"างอ่ืน 

ถ�าศาลไม"ยอมรับไว�ซ่ึงคําเบิกความของบุคคลใด เพราะเห็นว"าบุคคลนั้นจะเป9นพยาน
หรือให�การดังกล"าวข�างต�นไม"ได� และคู"ความฝLายท่ีเก่ียวข�องร�องคัดค�านก"อนท่ีศาลจะดําเนินคดีต"อไป 
ให�ศาลจดรายงานระบุนามพยาน เหตุผลท่ีไม"ยอมรับและข�อคัดค�านของคู"ความฝLายท่ีเก่ียวข�องไว� ส"วน
เหตุผลท่ีคู"ความฝLายคัดค�านยกข้ึนอ�างนั้น ให�ศาลใช�ดุลพินิจจดลงไว�ในรายงานหรือกําหนดให�คู"ความ
ฝLายนั้นยื่นคําแถลงต"อศาลเพ่ือรวมไว�ในสํานวน 

 
มาตรา ๙๕/๑๕๘  ข�อความซ่ึงเป9นการบอกเล"าท่ีพยานบุคคลใดนํามาเบิกความต"อ

ศาลก็ดี หรือท่ีบันทึกไว�ในเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดซ่ึงได�อ�างเป9นพยานหลักฐานต"อศาลก็ดี หากนําเสนอ
เพ่ือพิสูจน1ความจริงแห"งข�อความนั้น ให�ถือเป9นพยานบอกเล"า 

ห�ามมิให�ศาลรับฟ;งพยานบอกเล"า เว�นแต" 
(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหล"งท่ีมา และข�อเท็จจริงแวดล�อมของพยานบอกเล"านั้น 

น"าเชื่อว"าจะพิสูจน1ความจริงได� หรือ 
(๒) มีเหตุจําเป9นเนื่องจากไม"สามารถนําบุคคลซ่ึงเป9นผู�ท่ีได�เห็น ได�ยิน หรือทราบ

ข�อความเก่ียวในเรื่องท่ีจะให�การเป9นพยานนั้นด�วยตนเองโดยตรงมาเป9นพยานได� และมีเหตุผลสมควร
เพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรมท่ีจะรับฟ;งพยานบอกเล"านั้น 

ในกรณีท่ีศาลเห็นว"าไม"ควรรับไว�ซ่ึงพยานบอกเล"าใด ให�นําความในมาตรา ๙๕ วรรคสอง 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๖  พยานท่ีเป9นคนหูหนวก หรือเป9นใบ�หรือท้ังหูหนวกและเป9นใบ�นั้นอาจ

ถูกถามหรือให�คําตอบโดยวิธีเขียนหนังสือ หรือโดยวิธีอ่ืนใดท่ีสมควรได� และคําเบิกความของบุคคลนั้น ๆ 
ให�ถือว"าเป9นคําพยานบุคคลตามประมวลกฎหมายนี้ 
                                                 

๕๘ มาตรา ๙๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 
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มาตรา ๙๗  คู"ความฝLายหนึ่ง จะอ�างคู"ความอีกฝLายหนึ่งเป9นพยานของตนหรือจะอ�าง

ตนเองเป9นพยานก็ได� 
 
มาตรา ๙๘  คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งจะอ�างบุคคลใดเป9นพยานของตนก็ได�เม่ือบุคคล

นั้นเป9นผู�มีความรู�เชี่ยวชาญในศิลป วิทยาศาสตร1 การฝ:มือ การค�า หรือการงานท่ีทําหรือในกฎหมาย
ต"างประเทศ และซ่ึงความเห็นของพยานอาจเป9นประโยชน1ในการวินิจฉัยชี้ขาดข�อความในประเด็น  
ท้ังนี้ ไม"ว"าพยานจะเป9นผู�มีอาชีพในการนั้นหรือไม" 

 
มาตรา ๙๙  ถ�าศาลเห็นว"า จําเป9นท่ีจะต�องตรวจบุคคล วัตถุ สถานท่ีหรือต้ัง

ผู�เชี่ยวชาญตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๒๙ และ ๑๓๐ เม่ือศาลเห็นสมควร ไม"ว"าการพิจารณาคดีจะ
อยู"ในชั้นใด หรือเมื่อมีคําขอของคู"ความฝLายใดภายใต�บังคับแห"งบทบัญญัติมาตรา ๘๗ และ ๘๘ 
ให�ศาลมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดการตรวจหรือการแต"งต้ังผู�เชี่ยวชาญเช"นว"านั้นได� 

บทบัญญัติแห"งมาตรานี้ไม"ตัดสิทธิของคู"ความในอันท่ีจะเรียกบุคคลผู�มีความรู�
เชี่ยวชาญมาเป9นพยานฝLายตนได� 

 
มาตรา ๑๐๐๕๙  คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งซ่ึงประสงค1จะอ�างอิงข�อเท็จจริงใดและขอให�

คู"ความฝLายอ่ืนตอบว"าจะรับรองข�อเท็จจริงนั้นว"าถูกต�องหรือไม" อาจส"งคําบอกกล"าวเป9นหนังสือแจ�ง
รายการข�อเท็จจริงนั้นไปให�คู"ความฝLายอ่ืนก"อนวันสืบพยานไม"น�อยกว"าเจ็ดวัน๖๐ 

ถ�าคู"ความฝLายอ่ืนได�รับคําบอกกล"าวโดยชอบแล�ว เม่ือคู"ความฝLายท่ีส"งคําบอกกล"าว
ร�องขอต"อศาลในวันสืบพยาน ให�ศาลสอบถามคู"ความฝLายอ่ืนว"าจะยอมรับข�อเท็จจริงตามท่ีได�รับคํา
บอกกล"าวนั้นว"าถูกต�องหรือไม" แล�วให�ศาลจดคําตอบไว�ในรายงานกระบวนพิจารณา ถ�าคู"ความฝLาย
นั้นไม"ตอบคําถามเก่ียวกับข�อเท็จจริงใด หรือปฏิเสธข�อเท็จจริงใดโดยไม"มีเหตุแห"งการปฏิเสธโดยชัด
แจ�ง ให�ถือว"ายอมรับข�อเท็จจริงนั้นแล�ว เว�นแต"ศาลจะเห็นว"าคู"ความฝLายนั้นไม"อยู"ในวิสัยท่ีจะตอบหรือ
แสดงเหตุแห"งการปฏิเสธโดยชัดแจ�งในขณะนั้น ศาลจะมีคําสั่งให�คู"ความฝLายนั้นทําคําแถลงเก่ียวกับ
ข�อเท็จจริงนั้นมายื่นต"อศาลภายในระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควรก็ได� 

บทบัญญัติแห"งมาตรานี้ให�ใช�บังคับแก"เรื่องเอกสารท้ังหมดหรือฉบับใดฉบับหนึ่งท่ี
คู"ความแสดงความจํานงจะอ�างอิงด�วยโดยอนุโลม แต"ต�องส"งสําเนาเอกสารนั้นไปพร�อมกับคําบอก
กล"าวและต�องมีต�นฉบับเอกสารนั้นให�คู"ความฝLายอ่ืนตรวจดูได�เม่ือต�องการ เว�นแต"ต�นฉบับเอกสารนั้น
อยู"ในความครอบครองของคู"ความฝLายอ่ืนหรือของบุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๑๐๑  ถ�าบุคคลใดเกรงว"า พยานหลักฐานซ่ึงตนอาจต�องอ�างอิงในภายหน�า

จะสูญหายหรือยากแก"การนํามา หรือถ�าคู"ความฝLายใดในคดีเกรงว"าพยานหลักฐานซ่ึงตนจํานงจะ
อ�างอิงจะสูญหายเสียก"อนท่ีจะนํามาสืบ หรือเป9นการยากท่ีจะนํามาสืบในภายหลังบุคคลนั้นหรือ
                                                 

๕๙ มาตรา ๑๐๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๐ มาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 
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คู"ความฝLายนั้นอาจยื่นคําขอต"อศาลโดยทําเป9นคําร�องขอหรือคําร�องให�ศาลมีคําสั่งให�สืบพยานหลักฐาน
นั้นไว�ทันที 

เม่ือศาลได�รับคําขอเช"นว"านั้น ให�ศาลหมายเรียกผู�ขอและคู"ความอีกฝLายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข�องมายังศาล และเม่ือได�ฟ;งบุคคลเหล"านั้นแล�ว ให�ศาลสั่งคําขอตามท่ี
เห็นสมควร ถ�าศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแล�ว ให�สืบพยานไปตามท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายนี้ 
ส"วนรายงานและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการนั้นให�ศาลเก็บรักษาไว� 

ในกรณีท่ีคู"ความอีกฝLายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข�องไม"มีภูมิลําเนาอยู"ใน
ราชอาณาจักรและยังมิได�เข�ามาในคดีนั้น เม่ือศาลได�รับคําขอตามวรรคหนึ่ง ให�ศาลสั่งคําขอนั้นอย"าง
คําขออันอาจทําได�แต"ฝLายเดียว ถ�าศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแล�วให�สืบพยานไปฝLายเดียว๖๑ 

 
มาตรา ๑๐๑/๑๖๒  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินซ่ึงจําเป9นต�องสืบพยานหลักฐานใดเป9นการ

เร"งด"วนและไม"สามารถแจ�งให�คู"ความฝLายอ่ืนทราบก"อนได� เม่ือมีการยื่นคําขอตามมาตรา ๑๐๑ พร�อม
กับคําฟRองหรือคําให�การหรือภายหลังจากนั้น คู"ความฝLายท่ีขอจะยื่นคําขอฝLายเดียวโดยทําเป9นคําร�อง
รวมไปด�วย เพ่ือให�ศาลมีคําสั่งโดยไม"ชักช�าก็ได� และถ�าจําเป9นจะขอให�ศาลมีคําสั่งให�ยึดหรือให�ส"งต"อ
ศาลซ่ึงเอกสารหรือวัตถุท่ีจะใช�เป9นพยานหลักฐานท่ีขอสืบไว�ก"อนด�วยก็ได� 

คําร�องตามวรรคหนึ่งต�องบรรยายถึงข�อเท็จจริงท่ีแสดงว"ามีเหตุฉุกเฉินซ่ึงจําเป9นต�อง
สืบพยานหลักฐานใดโดยเร"งด"วนและไม"สามารถแจ�งให�คู"ความฝLายอ่ืนทราบก"อนได� รวมท้ังความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการท่ีมิได�มีการสืบพยานหลักฐานดังกล"าว ส"วนในกรณีท่ีจะขอให�ศาลมีคําสั่ง
ให�ยึดหรือให�ส"งต"อศาลซ่ึงเอกสารหรือวัตถุท่ีจะใช�เป9นพยานหลักฐาน คําร�องนั้นต�องบรรยายถึง
ข�อเท็จจริงท่ีแสดงถึงความจําเป9นท่ีจะต�องยึดหรือให�ส"งเอกสารหรือวัตถุนั้นว"ามีอยู"อย"างไร ในการนี้
ห�ามมิให�ศาลอนุญาตตามคําร�องนั้น เว�นแต"จะเป9นท่ีพอใจของศาลจากการไต"สวนว"ามีเหตุฉุกเฉินและมี
ความจําเป9นตามคําร�องนั้นจริง แต"ท้ังนี้ไม"ตัดสิทธิคู"ความฝLายอ่ืนท่ีจะขอให�ศาลออกหมายเรียกพยาน
ดังกล"าวมาศาล เพ่ือถามค�านและดําเนินการตามมาตรา ๑๑๗ ในภายหลัง หากไม"อาจดําเนินการ
ดังกล"าวได� ศาลต�องใช�ความระมัดระวังในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน 
 

มาตรา ๑๐๑/๒๖๓  ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอให�ยึดหรือให�ส"งเอกสาร
หรือวัตถุท่ีจะใช�เป9นพยานหลักฐาน ศาลอาจกําหนดเง่ือนไขอย"างใดตามท่ีเห็นสมควร และจะสั่งด�วย
ว"าให�ผู�ขอนําเงินหรือหาประกันตามจํานวนท่ีเห็นสมควรมาวางศาลเพ่ือการชําระค"าสินไหมทดแทน
สําหรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก"บุคคลใด เนื่องจากศาลได�มีคําสั่งโดยมีความเห็นหลงไปว"ามีเหตุ
จําเป9นโดยความผิดหรือเลินเล"อของผู�ขอก็ได� 

ให�นําความในมาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ 
และมาตรา ๒๖๙ มาใช�บังคับแก"กรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม และในกรณีท่ีทรัพย1ซ่ึงศาลสั่งยึดนั้น

                                                 
๖๑ มาตรา ๑๐๑ วรรคสาม เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๖๒ มาตรา ๑๐๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๓ มาตรา ๑๐๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 
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เป9นของบุคคลท่ีสาม ให�บุคคลท่ีสามมีสิทธิเสมือนเป9นจําเลยในคดี และเม่ือหมดความจําเป9นท่ีจะใช�
เอกสารหรือวัตถุนั้นเป9นพยานหลักฐานต"อไปแล�ว เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือผู�มีสิทธิจะได�รับคืนร�องขอ 
ให�ศาลมีคําสั่งคืนเอกสารหรือวัตถุนั้นแก"ผู�ขอ 

 
มาตรา ๑๐๒  ให�ศาลท่ีพิจารณาคดีเป9นผู�สืบพยานหลักฐาน โดยจะสืบในศาลหรือ

นอกศาล ณ ท่ีใด ๆ ก็ได� แล�วแต"ศาลจะสั่งตามท่ีเห็นสมควรตามความจําเป9นแห"งสภาพของ
พยานหลักฐานนั้น 

แต"ถ�าศาลท่ีพิจารณาคดีเห็นเป9นการจําเป9น ให�มีอํานาจมอบให�ผู�พิพากษาคนใดคนหนึ่ง
ในศาลนั้น หรือต้ังให�ศาลอ่ืนสืบพยานหลักฐานแทนได� ให�ผู�พิพากษาท่ีรับมอบหรือศาลท่ีได�รับแต"งต้ัง
นั้นมีอํานาจและหน�าท่ีเช"นเดียวกับศาลท่ีพิจารณาคดีรวมท้ังอํานาจท่ีจะมอบให�ผู�พิพากษาคนใดคนหนึ่ง
ในศาลนั้นหรือต้ังศาลอ่ืนให�ทําการสืบพยานหลักฐานแทนต"อไปด�วย 

ถ�าศาลท่ีพิจารณาคดีได�แต"งต้ังให�ศาลอ่ืนสืบพยานแทน คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งจะ
แถลงต"อศาลที่พิจารณาคดีว"า ตนมีความจํานงจะไปฟ;งการพิจารณาก็ได� ในกรณีเช"นนี้ให�ศาลท่ี
ได�รับแต"งตั้งแจ�งวันกําหนดสืบพยานหลักฐานให�ผู �ขอทราบล"วงหน�าอย"างน�อยไม"ตํ่ากว"าเจ็ดวัน 
คู"ความท่ีไปฟ;งการพิจารณานั้นชอบที่จะใช�สิทธิได�เสมือนหนึ่งว"ากระบวนพิจารณานั้นได�ดําเนินใน
ศาลท่ีพิจารณาคดี 

ให�ส"งสําเนาคําฟRองและคําให�การพร�อมด�วยเอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ อันจําเป9น
เพ่ือสืบพยานหลักฐานไปยังศาลท่ีได�รับแต"งต้ังดังกล"าวแล�ว ถ�าคู"ความฝLายท่ีอ�างอิงพยานหลักฐานนั้น
มิได�แถลงความจํานงท่ีจะไปฟ;งการพิจารณา ก็ให�แจ�งไปให�ศาลท่ีได�รับแต"งต้ังทราบข�อประเด็นท่ีจะสืบ 
เม่ือได�สืบพยานหลักฐานเสร็จแล�ว ให�เป9นหน�าท่ีของศาลท่ีรับแต"งต้ังจะต�องส"งรายงานท่ีจําเป9นและ
เอกสารอ่ืน ๆ ท้ังหมดอันเก่ียวข�องในการสืบพยานหลักฐานไปยังศาลท่ีพิจารณาคดี 

 
มาตรา ๑๐๓  ภายใต�บังคับบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ว"าด�วยการขาดนัด

การร�องสอด และการขับไล"ออกนอกศาล ห�ามมิให�ศาลท่ีพิจารณาคดี หรือผู�พิพากษาท่ีรับมอบหมาย 
หรือศาลท่ีได�รับแต"งต้ังดังกล"าวข�างต�นทําการสืบพยานหลักฐานใด โดยมิได�ให�โอกาสเต็มท่ีแก"คู"ความ
ทุกฝLายในอันท่ีจะมาฟ;งการพิจารณา และใช�สิทธิเก่ียวด�วยกระบวนพิจารณาเช"นว"านั้น ตามท่ีบัญญัติ
ไว�ในประมวลกฎหมายนี้ ไม"ว"าพยานหลักฐานนั้นคู"ความฝLายใดจะเป9นผู�อ�างอิงหรือศาลเป9นผู�สั่งให�สืบ 

 
มาตรา ๑๐๓/๑๖๔  ในกรณีท่ีคู"ความตกลงกัน และศาลเห็นเป9นการจําเป9นและ

สมควร ศาลอาจแต"งต้ังเจ�าพนักงานศาลหรือเจ�าพนักงานอ่ืนซ่ึงคู"ความเห็นชอบให�ทําการสืบ
พยานหลักฐานส"วนใดส"วนหนึ่งท่ีจะต�องกระทํานอกศาลแทนได� 

ให�เจ�าพนักงานผู�ปฏิบัติหน�าท่ีตามวรรคหนึ่งเป9นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาและให�นําความในมาตรา ๑๐๓ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 

                                                 
๖๔ มาตรา ๑๐๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 
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มาตรา ๑๐๓/๒๖๕  คู"ความฝLายท่ีเก่ียวข�องอาจร�องขอต"อศาลให�ดําเนินการสืบ
พยานหลักฐานไปตามวิธีการท่ีคู"ความตกลงกัน ถ�าศาลเห็นสมควรเพ่ือให�การสืบพยานหลักฐานเป9นไป
โดยสะดวกรวดเร็ว และเท่ียงธรรม ศาลจะอนุญาตตามคําร�องขอนั้นก็ได� เว�นแต"การสืบพยานหลักฐาน
นั้นจะเป9นการไม"ชอบด�วยกฎหมายหรือขัดต"อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 
มาตรา ๑๐๓/๓๖๖  เพ่ือให�การสืบพยานหลักฐานเป9นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และ

เท่ียงธรรมประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ"ของศาลฎีกามีอํานาจออกข�อกําหนด
ใด ๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางการนําสืบพยานหลักฐานได� แต"ต�องไม"ขัดหรือแย�งกับบทบัญญัติใน
กฎหมาย 

ข�อกําหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล�ว ให�ใช�บังคับได� 

 
มาตรา ๑๐๔  ให�ศาลมีอํานาจเต็มท่ีในอันท่ีจะวินิจฉัยว"าพยานหลักฐานท่ีคู"ความนํามา

สืบนั้นจะเก่ียวกับประเด็นและเป9นอันเพียงพอ ให�เชื่อฟ;งเป9นยุติได�หรือไม" แล�วพิพากษาคดีไปตามนั้น 
ในการวินิจฉัยว"าพยานบอกเล"าตามมาตรา ๙๕/๑ หรือบันทึกถ�อยคําที่ผู�ให�ถ�อยคํา

มิได�มาศาลตามมาตรา ๑๒๐/๑ วรรคสามและวรรคสี่ หรือบันทึกถ�อยคําตามมาตรา ๑๒๐/๒ จะมี
น้ําหนักให�เชื่อได�หรือไม"เพียงใดนั้น ศาลจะต�องกระทําด�วยความระมัดระวังโดยคํานึงถึงสภาพ 
ลักษณะและแหล"งท่ีมาของพยานบอกเล"าหรือบันทึกถ�อยคํานั้นด�วย๖๗ 

 
มาตรา ๑๐๕  คู"ความฝLายใดไม"ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ 

ว"าด�วยพยานหลักฐาน กระทําให�คู"ความอีกฝLายหนึ่งต�องเสียค"าฤชาธรรมเนียม หรือค"าธรรมเนียม
เกินกว"าที่ควรเสีย ค"าฤชาธรรมเนียมท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น ให�ถือว"าเป9นค"าฤชาธรรมเนียมอันไม"จําเป9นตาม
ความหมายแห"งมาตรา ๑๖๖ และให�คู"ความฝLายท่ีก"อให�เกิดข้ึนนั้นเป9นผู�ออกใช�ให� 

 
หมวด ๒ 

ว"าด�วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน 
   

 
มาตรา ๑๐๖๖๘  ในกรณีท่ีคู"ความฝLายใดไม"สามารถนําพยานของตนมาศาลได�เอง 

คู"ความฝLายนั้นอาจขอต"อศาลก"อนวันสืบพยานให�ออกหมายเรียกพยานนั้นมาศาลได� โดยศาลอาจให�

                                                 
๖๕ มาตรา ๑๐๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๖ มาตรา ๑๐๓/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๗ มาตรา ๑๐๔ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๘ มาตรา ๑๐๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 
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คู"ความฝLายนั้นแถลงถึงความเก่ียวพันของพยานกับข�อเท็จจริงในคดีอันจําเป9นท่ีจะต�องออกหมายเรียก
พยานดังกล"าวด�วยและต�องส"งหมายเรียกพร�อมสําเนาคําแถลงของผู�ขอให�พยานรู�ล"วงหน�าอย"างน�อย
สามวัน 

หมายเรียกพยานต�องมีข�อความดังนี้ 
(๑) ชื่อและตําบลท่ีอยู"ของพยาน ชื่อคู"ความ ศาล และทนายความฝLายผู�ขอ 
(๒) สถานท่ีและวันเวลาซ่ึงพยานจะต�องไป 
(๓) กําหนดโทษท่ีจะต�องรับในกรณีท่ีไม"ไปตามหมายเรียกหรือเบิกความเท็จ 
ถ�าศาลเห็นว"าพยานจะไม"สามารถเบิกความได�โดยมิได�ตระเตรียม ศาลจะจดแจ�ง

ข�อเท็จจริงซ่ึงพยานอาจถูกซักถามลงไว�ในหมายเรียกด�วยก็ได� 
 
มาตรา ๑๐๖/๑๖๙  ห�ามมิให�ออกหมายเรียกพยานดังต"อไปนี้ 
(๑) พระมหากษัตริย1 พระราชินี พระรัชทายาท หรือผู�สําเร็จราชการแทนพระองค1

ไม"ว"าในกรณีใด ๆ 
(๒) พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา ไม"ว"าในกรณีใด ๆ 
(๓) ผู�ท่ีได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกันตามกฎหมาย 
ในกรณีตาม (๒) และ (๓) ให�ศาลหรือผู�พิพากษาท่ีรับมอบ หรือศาลท่ีได�รับแต"งต้ัง

ออกคําบอกกล"าวว"าจะสืบพยานนั้น ณ สถานท่ีและวันเวลาใดแทนการออกหมายเรียก โดยในกรณี
ตาม (๒) ให�ส"งไปยังพยาน ส"วนตาม (๓) ให�ส"งคําบอกกล"าวไปยังสํานักงานศาลยุติธรรมเพ่ือดําเนินการ
ตามบทบัญญัติว"าด�วยการนั้น หรือตามหลักกฎหมายระหว"างประเทศ 

 
มาตรา ๑๐๗  ถ�าศาลเห็นว"าในการสืบสวนหาความจริงจําเป9นต�องไปสืบพยาน ณ 

สถานท่ีซ่ึงข�อเท็จจริงอันประสงค1จะให�พยานเบิกความนั้นได�เกิดข้ึน ให�ศาลหรือผู�พิพากษาท่ีรับมอบ 
หรือศาลท่ีได�รับแต"งต้ังเพ่ือการนั้นส"งหมายเรียกไปยังพยานระบุสถานท่ีและวันเวลาท่ีจะไปสืบพยาน 
แล�วสืบพยานไปตามนั้น 

 
มาตรา ๑๐๘๗๐  พยานท่ีได�รับหมายเรียกโดยชอบดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๐๖ 

และมาตรา ๑๐๗ นั้น จําต�องไป ณ สถานท่ีและตามวันเวลาท่ีกําหนดไว� เว�นแต"มีเหตุเจ็บปLวยหรือมี
ข�อแก�ตัวอันจําเป9นอย"างอ่ืนโดยได�แจ�งเหตุนั้นให�ศาลทราบแล�ว และศาลเห็นว"าข�ออ�างหรือข�อแก�ตัว
นั้นฟ;งได� 

 
มาตรา ๑๐๙  เม่ือพยานคนใดได�เบิกความแล�ว ไม"ว"าพยานนั้นจะได�รับหมายเรียก 

หรือคู"ความนํามาเองก็ดี พยานนั้นย"อมหมดหน�าท่ี ๆ จะอยู"ท่ีศาลอีกต"อไป เว�นแต"ศาลจะได�สั่งให�
พยานนั้นรอคอยอยู"ตามระยะเวลาท่ีศาลจะกําหนดไว� 

 
                                                 

๖๙ มาตรา ๑๐๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗๐ มาตรา ๑๐๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 
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มาตรา ๑๑๐  ถ�าพยานคนใดท่ีคู"ความได�บอกกล"าวความจํานงจะอ�างอิงคําเบิกความ
ของพยานโดยชอบแล�ว ไม"ไปศาลในวันกําหนดนับสืบพยานนั้น ศาลชอบท่ีจะดําเนินการพิจารณา
ต"อไป และชี้ขาดตัดสินคดีโดยไม"ต�องสืบพยานเช"นว"านั้นได� แต"ต�องอยู"ภายใต�บังคับบทบัญญัติแห"ง
มาตราต"อไปนี้ 

 
มาตรา ๑๑๑๗๑  เมื่อศาลเห็นว"าคําเบิกความของพยานที่ไม"มาศาลเป9นข�อสําคัญ

ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี 
(๑) แต"ศาลเห็นว"าข�ออ�างว"าพยานไม"สามารถมาศาลนั้นเป9นเพราะเหตุเจ็บปLวยของ

พยาน หรือพยานมีข�อแก�ตัวอันจําเป9นอย"างอ่ืนท่ีฟ;งได� ศาลจะเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีไปเพ่ือให�พยาน
มาศาลหรือเพ่ือสืบพยานนั้น ณ สถานท่ีและเวลาอันควรแก"พฤติการณ1ก็ได� หรือ 

(๒) ศาลเห็นว"าพยานได�รับหมายเรียกโดยชอบแล�ว จงใจไม"ไปยังศาลหรือไม"ไป ณ 
สถานท่ีและตามวันเวลาท่ีกําหนดไว� หรือได�รับคําสั่งศาลให�รอคอยอยู"แล�วจงใจหลบเสีย ศาลจะเลื่อน
การนั่งพิจารณาคดีไปและออกหมายจับและเอาตัวพยานกักขังไว�จนกว"าพยานจะได�เบิกความตามวันท่ี
ศาลเห็นสมควรก็ได�  ท้ังนี้ ไม"เป9นการลบล�างโทษตามท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๑๑๒๗๒  ก"อนเบิกความพยานทุกคนต�องสาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือ

จารีตประเพณีแห"งชาติของตน หรือกล"าวคําปฏิญาณว"าจะให�การตามความสัตย1จริงเสียก"อน เว�นแต" 
(๑) พระมหากษัตริย1 พระราชินี พระรัชทายาท หรือผู�สําเร็จราชการแทนพระองค1 
(๒) บุคคลท่ีมีอายุต่ํากว"าสิบห�าป: หรือบุคคลท่ีศาลเห็นว"าหย"อนความรู�สึกผิดและชอบ 
(๓) พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา 
(๔) บุคคลซ่ึงคู"ความท้ังสองฝLายตกลงกันว"าไม"ต�องให�สาบานหรือกล"าวคําปฏิญาณ 
 
มาตรา ๑๑๓  พยานทุกคนต�องเบิกความด�วยวาจาและห�ามไม"ให�พยานอ"านข�อความ

ท่ีเขียนมา เว�นแต"จะได�รับอนุญาตจากศาล หรือเป9นพยานผู�เชี่ยวชาญ 
 
มาตรา ๑๑๔  ห�ามไม"ให�พยานเบิกความต"อหน�าพยานอ่ืนท่ีจะเบิกความภายหลัง

และศาลมีอํานาจท่ีจะสั่งพยานอ่ืนท่ีอยู"ในห�องพิจารณาให�ออกไปเสียได� 
แต"ถ�าพยานคนใดเบิกความโดยได�ฟ;งคําพยานคนก"อนเบิกความต"อหน�าตนมาแล�ว 

และคู"ความอีกฝLายหนึ่งอ�างว"าศาลไม"ควรฟ;งคําเบิกความเช"นว"านี้ เพราะเป9นการผิดระเบียบถ�าศาล
เห็นว"าคําเบิกความเช"นว"านี้เป9นท่ีเชื่อฟ;งได� หรือมิได�เปลี่ยนแปลงไปโดยได�ฟ;งคําเบิกความของพยาน
คนก"อน หรือไม"สามารถทําให�คําวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปลี่ยนแปลงไปได� ศาลจะไม"ฟ;งว"าคําเบิกความ
เช"นว"านี้เป9นผิดระเบียบก็ได� 

 

                                                 
๗๑ มาตรา ๑๑๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๒ มาตรา ๑๑๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 
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มาตรา ๑๑๕๗๓  พระมหากษัตริย1 พระราชินี พระรัชทายาท ผู�สําเร็จราชการแทน
พระองค1หรือพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา แม�มาเป9นพยานจะไม"ยอมเบิกความหรือตอบ
คําถามใด ๆ ก็ได�สําหรับบุคคลท่ีได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกันตามกฎหมายจะไม"ยอมเบิกความหรือ
ตอบคําถามใด ๆ ภายใต�เง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ตามกฎหมายนั้น ๆ ก็ได� 

 
มาตรา ๑๑๖  ในเบ้ืองต�นให�พยานตอบคําถามเรื่อง นาม อายุ ตําแหน"ง หรืออาชีพ

ภูมิลําเนาและความเก่ียวพันกับคู"ความ 
แล�วศาลอาจปฏิบัติอย"างใดอย"างหนึ่งต"อไปนี้ 
(๑) ศาลเป9นผู�ถามพยานเอง กล"าวคือ แจ�งให�พยานทราบประเด็นและข�อเท็จจริง ซ่ึง

ต�องการสืบแล�วให�พยานเบิกความในข�อนั้น ๆ โดยวิธีเล"าเรื่องตามลําพังหรือโดยวิธีตอบคําถามของ
ศาล หรือ 

(๒) ให�คู"ความซักถาม และถามค�านพยานไปทีเดียว ดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตราต"อไปนี้ 
 
มาตรา ๑๑๗๗๔  คู"ความฝLายท่ีอ�างพยานชอบท่ีจะต้ังข�อซักถามพยานได�ในทันใดท่ี

พยานได�สาบานตนและแสดงตนตามมาตรา ๑๑๒ และ ๑๑๖ แล�ว หรือถ�าศาลเป9นผู�ซักถามพยาน
ก"อน ก็ให�คู"ความซักถามได�ต"อเม่ือศาลได�ซักถามเสร็จแล�ว 

เม่ือคู"ความฝLายท่ีต�องอ�างพยานได�ซักถามพยานเสร็จแล�ว คู"ความอีกฝLายหนึ่งชอบท่ีจะ
ถามค�านพยานนั้นได� 

เม่ือได�ถามค�านพยานเสร็จแล�ว คู"ความฝLายท่ีอ�างพยานชอบท่ีจะถามติงได� 
เม่ือได�ถามติงพยานเสร็จแล�ว ห�ามมิให�คู"ความฝLายใดซักถามพยานอีก เว�นแต"จะ

ได�รับอนุญาตจากศาล ถ�าคู"ความฝLายใดได�รับอนุญาตให�ถามพยานได�ดังกล"าวนี้ คู"ความอีกฝLายหนึ่ง
ย"อมถามค�านพยานได�อีกในข�อท่ีเก่ียวกับคําถามนั้น 

คู"ความท่ีระบุพยานคนใดไว� จะไม"ติดใจสืบพยานคนนั้นก็ได� ในเม่ือพยานคนนั้นยัง
มิได�เบิกความตามข�อถามของศาล หรือของคู"ความฝLายท่ีอ�าง แต"ถ�าพยานได�เริ่มเบิกความแล�วพยาน
อาจถูกถามค�านหรือถามติงได� 

ถ�าพยานเบิกความเป9นปรป;กษ1แก"คู"ความฝLายท่ีอ�างตนมา คู"ความฝLายนั้นอาจขอ
อนุญาตต"อศาลเพ่ือซักถามพยานนั้นเสมือนหนึ่งพยานนั้นเป9นพยานซ่ึงคู"ความอีกฝLายหนึ่งอ�างมา 

การซักถามพยานก็ดี การซักค�านพยานก็ดี การถามติงพยานก็ดี ถ�าคู"ความคนใดได�
ต้ังทนายความไว�หลายคน ให�ทนายความคนเดียวเป9นผู�ถาม เว�นแต"ศาลจะเห็นสมควรเป9นอย"างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๑๘  ในการท่ีคู"ความฝLายท่ีอ�างพยานจะซักถามพยานก็ดี หรือถามติงพยาน

ก็ดี ห�ามมิให�คู"ความฝLายนั้นใช�คําถามนํา เว�นแต"คู"ความอีกฝLายหนึ่งยินยอมหรือได�รับอนุญาตจากศาล 
ในการท่ีคู"ความฝLายท่ีอ�างพยานจะถามติงพยาน ห�ามมิให�คู"ความฝLายนั้นใช�คําถาม

อ่ืนใดนอกจากคําถามท่ีเก่ียวกับคําพยานเบิกความตอบคําถามค�าน 
                                                 

๗๓ มาตรา ๑๑๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗๔ มาตรา ๑๑๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 
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ไม"ว"าในกรณีใด ๆ ห�ามไม"ให�คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งถามพยานด�วย 
(๑) คําถามอันไม"เก่ียวกับประเด็นแห"งคดี 
(๒) คําถามท่ีอาจทําให�พยาน หรือคู"ความอีกฝLายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกต�องรับ

โทษทางอาญา หรือคําถามท่ีเป9นหม่ินประมาทพยาน เว�นแต"คําถามเช"นว"านั้นเป9นข�อสาระสําคัญในอัน
ท่ีจะชี้ขาดข�อพิพาท 

ถ�าคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งถามพยานฝLาฝTนต"อบทบัญญัติแห"งมาตรานี้ เม่ือศาล
เห็นสมควร หรือเม่ือคู"ความอีกฝLายหนึ่งร�องคัดค�าน ศาลมีอํานาจท่ีจะชี้ขาดว"าควรให�ใช�คําถามนั้น
หรือไม" ในกรณีเช"นนี้ ถ�าคู"ความฝLายท่ีเก่ียวข�องคัดค�านคําชี้ขาดของศาล ก"อนท่ีศาลจะดําเนินคดีต"อไป 
ให�ศาลจดไว�ในรายงานซ่ึงคําถามและข�อคัดค�าน ส"วนเหตุท่ีคู"ความคัดค�านยกข้ึนอ�างนั้นให�ศาลใช�
ดุลพินิจจดลงไว�ในรายงาน หรือกําหนดให�คู"ความฝLายนั้นยื่นคําแถลงเป9นหนังสือเพ่ือรวมไว�ในสํานวน 

 
มาตรา ๑๑๙  ไม"ว"าเวลาใด ๆ ในระหว"างท่ีพยานเบิกความ หรือภายหลังท่ีพยานได�

เบิกความแล�ว แต"ก"อนมีคําพิพากษา ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะถามพยานด�วยคําถามใด ๆ ตามท่ีเห็นว"า
จําเป9น เพ่ือให�คําเบิกความของพยานบริบูรณ1 หรือชัดเจนยิ่งข้ึน หรือเพ่ือสอบสวนถึงพฤติการณ1ท่ีทํา
ให�พยานเบิกความเช"นนั้น 

ถ�าพยานสองคนหรือกว"านั้นเบิกความขัดกัน ในข�อสําคัญแห"งประเด็น เม่ือศาล
เห็นสมควรหรือเม่ือคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งมีคําขอ ให�ศาลมีอํานาจเรียกพยานเหล"านั้นมาสอบถาม
ปากคําพร�อมกันได� 

 
มาตรา ๑๒๐  ถ�าคู"ความฝLายใดอ�างว"าคําเบิกความของพยานคนใดท่ีคู"ความอีกฝLาย

หนึ่งอ�าง หรือท่ีศาลเรียกมาไม"ควรเชื่อฟ;ง โดยเหตุผลซ่ึงศาลเห็นว"ามีมูล ศาลอาจยอมให�คู"ความฝLาย
นั้นนําพยานหลักฐานมาสืบสนับสนุนข�ออ�างของตนได�แล�วแต"จะเห็นควร 

 
มาตรา ๑๒๐/๑๗๕  เม่ือคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งมีคําร�องและคู"ความอีกฝLายไม"คัดค�าน 

และศาลเห็นสมควรศาลอาจอนุญาตให�คู"ความฝLายท่ีมีคําร�องเสนอบันทึกถ�อยคําท้ังหมดหรือแต"
บางส"วนของผู�ท่ีตนประสงค1จะอ�างเป9นพยานยืนยันข�อเท็จจริงหรือความเห็นของผู�ให�ถ�อยคําต"อศาล
แทนการซักถามผู�ให�ถ�อยคําเป9นพยานต"อหน�าศาลได� 

คู"ความท่ีประสงค1จะเสนอบันทึกถ�อยคําแทนการซักถามพยานดังกล"าวตามวรรค
หนึ่ง จะต�องยื่นคําร�องแสดงความจํานงพร�อมเหตุผลต"อศาลก"อนวันชี้สองสถาน หรือก"อนวันสืบพยาน 
ในกรณีท่ีไม"มีการชี้สองสถาน และให�ศาลพิจารณากําหนดระยะเวลาท่ีคู"ความจะต�องยื่นบันทึกถ�อยคํา
ดังกล"าวต"อศาลและส"งสําเนาบันทึกถ�อยคํานั้นให�คู"ความอีกฝLายหนึ่งทราบล"วงหน�าไม"น�อยกว"าเจ็ดวัน
ก"อนวันสืบพยานคนนั้น เม่ือมีการยื่นบันทึกถ�อยคําต"อศาลแล�วคู"ความท่ียื่นไม"อาจขอถอนบันทึก
ถ�อยคํานั้น บันทึกถ�อยคํานั้นเม่ือพยานเบิกความรับรองแล�วให�ถือว"าเป9นส"วนหนึ่งของคําเบิกความ
ตอบคําซักถาม 

ให�ผู�ให�ถ�อยคํามาศาลเพ่ือเบิกความตอบคําซักถามเพ่ิมเติม ตอบคําถามค�าน และ
คําถามติงของคู"ความหากผู�ให�ถ�อยคําไม"มาศาล ให�ศาลปฏิเสธท่ีจะรับฟ;งบันทึกถ�อยคําของผู�นั้นเป9น
                                                 

๗๕ มาตรา ๑๒๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 
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พยานหลักฐานในคดีแต"ถ�าศาลเห็นว"าเป9นกรณีจําเป9นหรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีผู�ให�ถ�อยคําไม"สามารถมาศาล
ได� และเพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม จะรับฟ;งบันทึกถ�อยคําท่ีผู�ให�ถ�อยคํามิได�มาศาลนั้นประกอบ
พยานหลักฐานอ่ืนก็ได� 

ในกรณีท่ีคู"ความตกลงกันให�ผู�ให�ถ�อยคําไม"ต�องมาศาล หรือคู"ความอีกฝLายหนึ่ง
ยินยอมหรือไม"ติดใจถามค�าน ให�ศาลรับฟ;งบันทึกถ�อยคําดังกล"าวเป9นพยานหลักฐานในคดีได� 

 
มาตรา ๑๒๐/๒๗๖  เม่ือคู"ความมีคําร�องร"วมกันและศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาต

ให�เสนอบันทึกถ�อยคํายืนยันข�อเท็จจริงหรือความเห็นของผู�ให�ถ�อยคําซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู"ในต"างประเทศต"อ
ศาลแทนการนําพยานบุคคลมาเบิกความต"อหน�าศาลได� แต"ท้ังนี้ไม"ตัดสิทธิผู�ให�ถ�อยคําท่ีจะมาศาล
เพ่ือให�การเพ่ิมเติม 

สําหรับลายมือชื่อของผู�ให�ถ�อยคําให�นํามาตรา ๔๗ วรรคสาม มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๒๐/๓๗๗  บันทึกถ�อยคําตามมาตรา ๑๒๐/๑ และมาตรา ๑๒๐/๒ ให�มี

รายการดังต"อไปนี้ 
(๑) ชื่อศาลและเลขคดี 
(๒) วัน เดือน ป: และสถานท่ีท่ีทําบันทึกถ�อยคํา 
(๓) ชื่อและสกุลของคู"ความ 
(๔) ชื่อ สกุล อายุ ท่ีอยู" และอาชีพ ของผู�ให�ถ�อยคํา และความเก่ียวพันกับคู"ความ 
(๕) รายละเอียดแห"งข�อเท็จจริง หรือความเห็นของผู�ให�ถ�อยคํา 
(๖) ลายมือชื่อของผู�ให�ถ�อยคําและคู"ความฝLายผู�เสนอบันทึกถ�อยคํา 
ห�ามมิให�แก�ไขเพ่ิมเติมบันทึกถ�อยคําท่ีได�ยื่นไว�แล�วต"อศาล เว�นแต"เป9นการแก�ไข

ข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน�อย 
 
มาตรา ๑๒๐/๔๗๘  คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งอาจขอให�ศาลทําการสืบพยานบุคคลท่ีอยู"

นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพได� โดยคู"ความฝLายท่ีอ�างพยานต�องเป9นผู�รับผิดชอบในเรื่อง
ค"าใช�จ"าย หากศาลเห็นว"าเพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรมศาลจะอนุญาตตามคําร�องนั้นก็ได� โดยให�
ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามข�อกําหนดแนวทางการสืบพยานของประธานศาลฎีกาโดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุมใหญ"ของศาลฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๑๐๓/๓ รวมท้ังระบุวิธีการสืบพยาน 
สถานท่ี และสักขีพยานในการสืบพยานตามข�อกําหนดของประธานศาลฎีกาดังกล"าว และไม"ถือว"า
ค"าใช�จ"ายนั้นเป9นค"าฤชาธรรมเนียมในการดําเนินคดี 

การเบิกความตามวรรคหนึ่งให�ถือว"าพยานเบิกความในห�องพิจารณาของศาล 
 

                                                 
๗๖ มาตรา ๑๒๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๗ มาตรา ๑๒๐/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๘ มาตรา ๑๒๐/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 
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มาตรา ๑๒๑  ในการนั่งพิจารณาทุกครั้ง เม่ือพยานคนใดเบิกความแล�ว ให�ศาลอ"าน
คําเบิกความนั้นให�พยานฟ;ง และให�พยานลงลายมือชื่อไว�ดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๔๙ และ ๕๐ 

ความในวรรคหนึ่งไม"ใช�บังคับกับกรณีที่มีการใช�บันทึกถ�อยคําแทนการเบิกความ
ของพยานตามมาตรา ๑๒๐/๑ หรือมาตรา ๑๒๐/๒ หรือกรณีที่มีการสืบพยานโดยใช�ระบบการ
ประชุมทางจอภาพตามมาตรา ๑๒๐/๔ หรือกรณีที่มีการบันทึกการเบิกความของพยานโดยใช�
วิธีการบันทึกลงในวัสดุซึ่งสามารถถ"ายทอดออกเป9นภาพหรือเสียงหรือโดยใช�วิธีการอื่นใดซึ่งคู"ความ
และพยานสามารถตรวจสอบถึงความถูกต�องของบันทึกการเบิกความนั้นได� แต"ถ�าคู"ความฝLายใด
ฝLายหนึ่งหรือพยานขอตรวจดูบันทึกการเบิกความของพยานนั้น ให�ศาลจัดให�มีการตรวจดูบันทึกการ
เบิกความนั้น๗๙ 

 
หมวด ๓ 

การนําพยานเอกสารมาสืบ 
   

 
มาตรา ๑๒๒  เม่ือคู"ความฝLายใดอ�างอิงเอกสารฉบับใดเป9นพยานหลักฐานและ

คู"ความอีกฝLายหนึ่งคัดค�านเอกสารนั้นตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๒๕ ถ�าต�นฉบับเอกสารอยู"ในความ
ครอบครองของคู"ความฝLายท่ีอ�างเอกสาร ให�คู"ความฝLายนั้นนําต�นฉบับเอกสารมาแสดงต"อศาลในวัน
สืบพยาน๘๐ 

ไม"ว"าเวลาใด ๆ ก"อนมีคําพิพากษา ถ�าศาลได�กําหนดให�คู"ความฝLายท่ีอ�างเอกสารส"ง
ต�นฉบับต"อศาล โดยท่ีศาลเห็นสมควร หรือโดยท่ีคู"ความอีกฝLายหนึ่งยื่นคําขอ ให�คู"ความฝLายนั้นส"ง
ต�นฉบับเอกสารต"อศาล เพ่ือศาลหรือคู"ความอีกฝLายหนึ่งจะตรวจดูได�ตามเง่ือนไขซ่ึงจะได�กําหนดไว�ใน
กฎกระทรวงว"าด�วยการนั้น หรือตามท่ีศาลจะได�กําหนด แต" 

(๑) ถ�าไม"สามารถจะนํามาหรือยื่นต�นฉบับเอกสารดังกล"าวข�างต�น คู"ความฝLายนั้น
อาจยื่นคําขอโดยทําเป9นคําร�องต"อศาลในวันหรือก"อนวันท่ีกําหนดให�นํามาหรือให�ยื่นต�นฉบับเอกสาร
นั้น แถลงให�ทราบถึงความไม"สามารถที่จะปฏิบัติตามได�พร�อมทั้งเหตุผล ถ�าศาลเห็นว"าผู�ยื่นคําขอ
ไม"สามารถท่ีจะนํามาหรือยื่นต�นฉบับเอกสารได� ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตให�นําต�นฉบับเอกสารมาในวัน
ต"อไป หรือจะสั่งเป9นอย"างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรมก็ได� ในกรณีที่ผู�ยื่น
คําขอมีความประสงค1เพียงให�ศาลขยายระยะเวลาท่ีตนจะต�องนํามาหรือยื่นต�นฉบับเอกสารนั้น คําขอ
นั้นจะทําเป9นคําขอฝLายเดียวก็ได� 

(๒) ถ�าการท่ีจะนํามาหรือยื่นต�นฉบับเอกสารต"อศาลนั้น จะเป9นเหตุให�เกิดการสูญหาย 
หรือบุบสลายหรือมีข�อขัดข�องโดยอุปสรรคสําคัญหรือความลําบากยากยิ่งใด ๆ คู"ความฝLายท่ีอ�างอิง
เอกสารอาจยื่นคําขอฝLายเดียวโดยทําเป9นคําร�องต"อศาล ในวันหรือก"อนวันสืบพยานแถลงให�ทราบถึง
เหตุเสียหาย อุปสรรค หรือความลําบากเช"นว"านั้น ถ�าศาลเห็นว"าต�นฉบับเอกสารนั้นไม"อาจนํามาหรือ
ยื่นต"อศาลได� ศาลจะมีคําสั่งให�ยื่นต�นฉบับเอกสารนั้น ณ สถานท่ีใดต"อเจ�าพนักงานคนใด และภายใน
                                                 

๗๙ มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘๐ มาตรา ๑๒๒ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 
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เง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได� หรือจะมีคําสั่งให�คัดสําเนาท่ีรับรองว"าถูกต�องท้ังฉบับหรือเฉพาะ
ส"วนท่ีเก่ียวแก"เรื่องมายื่นแทนต�นฉบับก็ได� 

 
มาตรา ๑๒๓๘๑  ถ�าต�นฉบับเอกสารซ่ึงคู"ความฝLายหนึ่งอ�างอิงเป9นพยานหลักฐานนั้น

อยู"ในความครอบครองของคู"ความอีกฝLายหนึ่ง คู"ความฝLายท่ีอ�างจะยื่นคําขอโดยทําเป9นคําร�องต"อศาล
ขอให�สั่งคู"ความอีกฝLายหนึ่งส"งต�นฉบับเอกสารแทนการท่ีตนจะต�องส"งสําเนาเอกสารนั้นก็ได� ถ�าศาล
เห็นว"าเอกสารนั้นเป9นพยานหลักฐานสําคัญ และคําร�องนั้นฟ;งได� ให�ศาลมีคําสั่งให�คู"ความอีกฝLายหนึ่ง
ยื่นต�นฉบับเอกสารต"อศาลภายในเวลาอันสมควรแล�วแต"ศาลจะกําหนด ถ�าคู"ความอีกฝLายหนึ่งมี
ต�นฉบับเอกสารอยู"ในครอบครองไม"ปฏิบัติตามคําสั่งเช"นว"านั้น ให�ถือว"าข�อเท็จจริงแห"งข�ออ�างท่ีผู�ขอ
จะต�องนําสืบโดยเอกสารนั้น คู"ความอีกฝLายหนึ่งได�ยอมรับแล�ว 

ถ�าต�นฉบับเอกสารอยู"ในความครอบครองของบุคคลภายนอก หรือในครอบครอง
ของทางราชการ หรือของเจ�าหน�าท่ีซ่ึงคู"ความท่ีอ�างไม"อาจร�องขอโดยตรงให�ส"งเอกสารนั้นมาได� ให�นํา
บทบัญญัติในวรรคก"อนว"าด�วยการท่ีคู"ความฝLายท่ีอ�างเอกสารยื่นคําขอ และการท่ีศาลมีคําสั่งมาใช�
บังคับโดยอนุโลม แต"ท้ังนี้ฝLายท่ีอ�างต�องส"งคําสั่งศาลแก"ผู�ครอบครองเอกสารนั้นล"วงหน�าอย"างน�อย
เจ็ดวัน ถ�าไม"ได�เอกสารนั้นมาสืบตามกําหนด เม่ือศาลเห็นสมควร ก็ให�ศาลสืบพยานต"อไปตามท่ี
บัญญัติไว�ในมาตรา ๙๓ (๒) 

 
มาตรา ๑๒๔  ถ�าคู"ความฝLายท่ีอ�างเอกสารไม"ยอมนํามาหรือยื่นต�นฉบับเอกสาร หรือ

ถ�าคู"ความฝLายนั้นได�ทําให�เสียหาย ทําลาย ปWดบัง หรือทําด�วยประการอ่ืนใด ให�เอกสารนั้นไร�ประโยชน1
โดยมุ"งหมายท่ีจะกีดกันไม"ให�คู"ความอีกฝLายหนึ่งอ�างอิงเอกสารนั้นเป9นพยานหลักฐาน ให�ถือว"า
ข�อเท็จจริงแห"งข�ออ�างท่ีคู"ความอีกฝLายหนึ่งจะต�องนําสืบโดยเอกสารนั้น คู"ความฝLายท่ีไม"นํามาหรือยื่น
เอกสารดังกล"าวข�างต�นนั้นได�ยอมรับแล�ว 

 
มาตรา ๑๒๕๘๒  คู"ความฝLายท่ีถูกอีกฝLายหนึ่งอ�างอิงเอกสารมาเป9นพยานหลักฐาน

ยันตนอาจคัดค�านการนําเอกสารนั้นมาสืบโดยเหตุท่ีว"าไม"มีต�นฉบับหรือต�นฉบับนั้นปลอมท้ังฉบับหรือ
บางส"วน หรือสําเนานั้นไม"ถูกต�องกับต�นฉบับ โดยคัดค�านต"อศาลก"อนการสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จ 

ถ�าคู"ความซ่ึงประสงค1จะคัดค�านมีเหตุผลอันสมควรท่ีไม"อาจทราบได�ก"อนการ
สืบพยานเอกสารนั้นเสร็จว"าต�นฉบับเอกสารนั้นไม"มี หรือเอกสารนั้นปลอม หรือสําเนาไม"ถูกต�อง 
คู"ความนั้นอาจยื่นคําร�องขออนุญาตคัดค�านการอ�างเอกสารมาสืบดังกล"าวข�างต�นต"อศาล ไม"ว"าเวลาใด
ก"อนศาลพิพากษา ถ�าศาลเห็นว"าคู"ความนั้นไม"อาจยกข�อคัดค�านได�ก"อนนั้น และคําขอนั้นมีเหตุผลฟ;ง
ได� ก็ให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ 

ถ�าคู"ความซ่ึงประสงค1จะคัดค�านไม"คัดค�านการอ�างเอกสารเสียก"อนการสืบพยาน
เอกสารนั้นเสร็จ หรือศาลไม"อนุญาตให�คัดค�านภายหลังนั้น ห�ามมิให�คู"ความนั้นคัดค�านการมีอยู" และ
ความแท�จริงของเอกสารนั้น หรือความถูกต�องแห"งสําเนาเอกสารนั้น แต"ท้ังนี้ ไม"ตัดอํานาจของศาลใน
                                                 

๘๑ มาตรา ๑๒๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๘๒ มาตรา ๑๒๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 
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อันท่ีจะไต"สวนและชี้ขาดในเรื่องการมีอยู" ความแท�จริง หรือความถูกต�องเช"นว"านั้น ในเม่ือศาล
เห็นสมควร และไม"ตัดสิทธิของคู"ความนั้นท่ีจะอ�างว"าสัญญาหรือหนี้ท่ีระบุไว�ในเอกสารนั้นไม"สมบูรณ1
หรือคู"ความอีกฝLายหนึ่งตีความหมายผิด 

 
มาตรา ๑๒๖  ภายใต�บังคับแห"งบทบัญญัติมาตราต"อไปนี้ ถ�าคู"ความท่ีถูกอีกฝLายหนึ่ง

อ�างอิงเอกสารมาเป9นพยานหลักฐานยันแก"ตน ปฏิเสธความแท�จริงของเอกสารนั้น หรือความถูกต�อง
แห"งสําเนาเอกสารนั้น และคู"ความฝLายท่ีอ�างยังคงยืนยันความแท�จริงหรือความถูกต�องแห"งสําเนาของ
เอกสาร ถ�าศาลเห็นสมควร ให�ศาลชี้ขาดข�อโต�เถียงนั้นได�ทันทีในเม่ือเห็นว"าไม"จําเป9นต�องสืบ
พยานหลักฐานต"อไป หรือมิฉะนั้นให�ชี้ขาดในเมื่อได�สืบพยานตามวิธีต"อไปนี้ทั้งหมดหรือโดยวิธีใด
วิธีหนึ่ง คือ 

(๑) ตรวจสอบบรรดาเอกสารท่ีมิได�ถูกคัดค�านแล�วจดลงไว�ซ่ึงการมีอยู"หรือข�อความ
แห"งเอกสารท่ีถูกคัดค�าน 

(๒) ซักถามพยานที่ทราบการมีอยู"หรือข�อความแห"งเอกสารที่ถูกคัดค�าน หรือ
พยานผู�ท่ีสามารถเบิกความในข�อความแท�จริงแห"งเอกสาร หรือความถูกต�องแห"งสําเนา 

(๓) ให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบเอกสารท่ีถูกคัดค�านนั้น 
ในระหว"างท่ียังมิได�ชี้ขาดตัดสินคดี ให�ศาลยึดเอกสารท่ีสงสัยว"าปลอมหรือไม"ถูกต�อง

ไว� แต"ความข�อนี้ไม"บังคับถึงเอกสารราชการซ่ึงทางราชการเรียกคืนไป 
 
มาตรา ๑๒๗  เอกสารมหาชนซ่ึงพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ทําข้ึนหรือรับรอง หรือสําเนา

อันรับรองถูกต�องแห"งเอกสารนั้น และเอกสารเอกชนท่ีมีคําพิพากษาแสดงว"าเป9นของแท�จริงและ
ถูกต�องนั้น ให�สันนิษฐานไว�ก"อนว"าเป9นของแท�จริงและถูกต�อง เป9นหน�าท่ีของคู"ความฝLายท่ีถูกอ�าง
เอกสารนั้นมายัน ต�องนําสืบความไม"บริสุทธิ์หรือความไม"ถูกต�องแห"งเอกสาร 

 
มาตรา ๑๒๗ ทวิ๘๓  ต�นฉบับพยานเอกสารหรือพยานวัตถุอันสําคัญท่ีคู"ความได�ยื่น

ต"อศาลหรือท่ีบุคคลภายนอกได�ยื่นต"อศาล หากผู�ท่ียื่นต�องใช�เป9นประจําหรือตามความจําเป9นหรือมี
ความสําคัญในการเก็บรักษา ศาลจะอนุญาตให�ผู�ท่ียื่นรับคืนไป โดยให�คู"ความตรวจดู และให�ผู�ท่ียื่นส"ง
สําเนาหรือภาพถ"ายไว�แทน หรือจะมีคําสั่งอย"างใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได� 

 
หมวด ๔ 

การตรวจและการแต"งต้ังผู�เชี่ยวชาญโดยศาล 
   

 
มาตรา ๑๒๘๘๔  ถ�าพยานหลักฐานท่ีศาลจะทําการตรวจนั้นเป9นบุคคลหรือ

สังหาริมทรัพย1ซ่ึงอาจนํามาศาลได� ให�คู"ความฝLายท่ีได�รับอนุญาตให�นําสืบพยานหลักฐานเช"นว"านั้นนํา
                                                 

๘๓ มาตรา ๑๒๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๘๔ มาตรา ๑๒๘ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 
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บุคคลหรือทรัพย1นั้นมาในวันสืบพยาน หรือวันอ่ืนใดท่ีศาลจะได�กําหนดให�นํามา 
ถ�าการตรวจไม"สามารถกระทําได�ในศาล ให�ศาลทําการตรวจ ณ สถานท่ี เวลา และ

ภายในเง่ือนไข ตามท่ีศาลจะเห็นสมควร แล�วแต"สภาพแห"งการตรวจนั้น ๆ 
 
มาตรา ๑๒๘/๑๘๕  ในกรณีท่ีจําเป9นต�องใช�พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร1เพ่ือ

พิสูจน1ข�อเท็จจริงใดท่ีเป9นประเด็นสําคัญแห"งคดี เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่ง
ร�องขอ ศาลมีอํานาจสั่งให�ทําการตรวจพิสูจน1บุคคล วัตถุหรือเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร1ได� 

ในกรณีท่ีพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร1จะสามารถพิสูจน1ให�เห็นถึงข�อเท็จจริงท่ีทํา
ให�ศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีได�โดยไม"ต�องสืบพยานหลักฐานอ่ืนอีก เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู"ความฝLาย
ใดฝLายหนึ่งร�องขอ ศาลอาจสั่งให�ทําการตรวจพิสูจน1ตามวรรคหนึ่งโดยไม"ต�องรอให�ถึงวันสืบพยาน
ตามปกติก็ได� 

ในกรณีท่ีการตรวจพิสูจน1ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจําเป9นต�องเก็บตัวอย"าง เลือด 
เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เส�นผมหรือขน ป;สสาวะ อุจจาระ น้ําลายหรือสารคัดหลั่งอ่ืน สารพันธุกรรม หรือ
ส"วนประกอบอ่ืนของร"างกาย หรือสิ่งท่ีอยู"ในร"างกายจากคู"ความหรือบุคคลใด ศาลอาจให�คู"ความหรือ
บุคคลใดรับการตรวจพิสูจน1จากแพทย1หรือผู�เชี่ยวชาญอ่ืนได� แต"ต�องกระทําเพียงเท"าท่ีจําเป9นและ
สมควร  ท้ังนี้ ถือเป9นสิทธิของคู"ความหรือบุคคลนั้นท่ีจะยินยอมหรือไม"ก็ได� 

ในกรณีท่ีคู"ความฝLายใดไม"ยินยอมหรือไม"ให�ความร"วมมือต"อการตรวจพิสูจน1ตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม"ให�ความยินยอมหรือกระทําการขัดขวางมิให�บุคคลท่ีเก่ียวข�องให�ความ
ยินยอมต"อการตรวจเก็บตัวอย"างส"วนประกอบของร"างกายตามวรรคสาม ก็ให�สันนิษฐานไว�ก"อนว"า
ข�อเท็จจริงเป9นไปตามท่ีคู"ความฝLายตรงข�ามกล"าวอ�าง 

ค"าใช�จ"ายในการตรวจพิสูจน1ตามมาตรานี้ ให�คู"ความฝLายท่ีร�องขอให�ตรวจพิสูจน1เป9น
ผู�รับผิดชอบโดยให�ถือว"าเป9นส"วนหนึ่งของค"าฤชาธรรมเนียม แต"ถ�าผู�ร�องขอไม"สามารถเสียค"าใช�จ"ายได�
หรือเป9นกรณีท่ีศาลเป9นผู�สั่งให�ตรวจพิสูจน1 ให�ศาลสั่งจ"ายตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมกําหนด ส"วนความรับผิดในค"าใช�จ"ายดังกล"าวให�เป9นไปตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๖๑ 

 
มาตรา ๑๒๙  ในการท่ีศาลจะมีคําสั่งให�แต"งต้ังผู�เชี่ยวชาญดังกล"าวมาในมาตรา ๙๙ 

โดยท่ีศาลเห็นสมควรหรือโดยท่ีคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งร�องขอนั้น 
(๑) การแต"งต้ังผู�เชี่ยวชาญเช"นว"านั้นให�อยู"ในดุลพินิจของศาล แต"ศาลจะเรียกคู"ความ

มาให�ตกลงกันกําหนดตัวผู�เชี่ยวชาญท่ีจะแต"งต้ังนั้นก็ได� แต"ศาลจะบังคับบุคคลใดให�เป9นผู�เชี่ยวชาญ
ไม"ได� นอกจากบุคคลนั้นได�ยินยอมลงชื่อเป9นผู�เชี่ยวชาญไว�ในทะเบียนผู�เชี่ยวชาญของศาลแล�ว 

(๒) ผู�เชี่ยวชาญท่ีศาลแต"งต้ังอาจถูกคัดค�านได�และต�องสาบานหรือปฏิญาณตน ท้ังมี
สิทธิท่ีจะได�รับค"าธรรมเนียมและรับชดใช�ค"าใช�จ"ายท่ีได�ออกไปตามท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงว"าด�วย
การนั้น 

 
มาตรา ๑๓๐  ผู�เชี่ยวชาญท่ีศาลแต"งต้ังอาจแสดงความเห็นด�วยวาจาหรือเป9นหนังสือ

ก็ได� แล�วแต"ศาลจะต�องการ ถ�าศาลยังไม"เป9นท่ีพอใจในความเห็นของผู�เชี่ยวชาญท่ีทําเป9นหนังสือนั้น 
                                                 

๘๕ มาตรา ๑๒๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 
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หรือเม่ือคู"ความฝLายใดเรียกร�องโดยทําเป9นคําร�อง ให�ศาลเรียกให�ผู�เชี่ยวชาญทําความเห็นเพ่ิมเติมเป9น
หนังสือ หรือเรียกให�มาศาลเพ่ืออธิบายด�วยวาจา หรือให�ตั้งผู�เชี่ยวชาญคนอ่ืนอีก 

ถ�าผู�เชี่ยวชาญท่ีศาลต้ังจะต�องแสดงความเห็นด�วยวาจาหรือต�องมาศาลเพ่ืออธิบาย
ด�วยวาจา ให�นําบทบัญญัติในลักษณะนี้ว"าด�วยพยานบุคคลมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ลักษณะ ๖ 

คําพิพากษาและคําสั่ง 
   

 
หมวด ๑ 

หลักท่ัวไปว"าด�วยการชี้ขาดตัดสินคดี 
   

 
มาตรา ๑๓๑  คดีท่ียื่นฟRองต"อศาลนั้น ให�ศาลปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ในเรื่องคําขอซ่ึงคู"ความยื่นในระหว"างการพิจารณาคดีนั้น โดยทําเป9นคําร�องหรือ

ขอด�วยวาจาก็ดี ให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตหรือยกเสียซ่ึงคําขอเช"นว"านั้น โดยทําเป9นหนังสือหรือด�วยวาจา
ก็ได� แต"ถ�าศาลมีคําสั่งด�วยวาจาให�ศาลจดคําสั่งนั้นไว�ในรายงานพิสดาร 

(๒) ในเรื่องประเด็นแห"งคดี ให�ศาลวินิจฉัยชี้ขาดโดยทําเป9นคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
หรือให�จําหน"ายคดีเสียจากสารบบความตามท่ีบัญญัติไว�ในลักษณะนี้ 
 

มาตรา ๑๓๒  ให�ศาลมีคําสั่งให�จําหน"ายคดีเสียจากสารบบความได� โดยไม"ต�องมี
คําวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเรื่องนั้น และให�กําหนดเง่ือนไขในเรื่องค"าฤชาธรรมเนียมตามท่ีเห็นสมควร 

(๑) ๘๖ เม่ือโจทก1ท้ิงฟRอง ถอนฟRอง หรือไม"มาศาลในวันนัดพิจารณา ดังท่ีบัญญัติไว�ใน
มาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ และมาตรา ๑๙๓ ทวิ 

(๒)๘๗ เม่ือโจทก1ไม"หาประกันมาให�ดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๓๒๓ 
หรือเม่ือคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่ง หรือท้ังสองฝLายขาดนัดดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๐๐ 
และมาตรา ๒๐๑ 

(๓) ถ�าความมรณะของคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งยังให�คดีนั้นไม"มีประโยชน1ต"อไป หรือ
ถ�าไม"มีผู�ใดเข�ามาแทนท่ีคู"ความฝLายท่ีมรณะดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๔๒ 

(๔) เม่ือศาลได�มีคําสั่งให�พิจารณาคดีรวมกันหรือให�แยกกัน ซ่ึงเป9นเหตุให�ต�องโอนคดี
ไปยังอีกศาลหนึ่งดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๒๘ และ ๒๙ 
 

มาตรา ๑๓๓  เม่ือศาลมิได�จําหน"ายคดีออกจากสารบบความดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา
ก"อน ให�ศาลชี้ขาดคดีนั้นโดยทําเป9นคําพิพากษาหรือคําสั่งในวันท่ีสิ้นการพิจารณา แต"เพ่ือการท่ีจะ
                                                 

๘๖ มาตรา ๑๓๒ (๑) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๗ มาตรา ๑๓๒ (๒) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 
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พิเคราะห1คดีต"อไป ศาลจะเลื่อนการพิพากษาหรือการทําคําสั่งต"อไปในวันหลังก็ได�ตามท่ีเห็นสมควร
เพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม 
 

มาตรา ๑๓๔  ไม"ว"ากรณีใด ๆ ห�ามมิให�ศาลท่ีรับฟRองคดีไว� ปฏิเสธไม"ยอมพิพากษา
หรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีโดยอ�างว"า ไม"มีบทบัญญัติแห"งกฎหมายที่จะใช�บังคับแก"คดี หรือว"าบทบัญญัติ
แห"งกฎหมายท่ีจะใช�บังคับนั้นเคลือบคลุมหรือไม"บริบูรณ1 
 

มาตรา ๑๓๕ ๘๘  ในคดีท่ีเรียกร�องให�ชําระหนี้เป9นเงิน หรือมีการเรียกร�องให�ชําระ
หนี้เป9นเงินรวมอยู"ด�วย ไม"ว"าเวลาใด ๆ ก"อนมีคําพิพากษา จําเลยจะนําเงินมาวางศาลเต็มจํานวนท่ี
เรียกร�อง หรือแต"บางส"วน หรือตามจํานวนเท"าท่ีตนคิดว"าพอแก"จํานวนท่ีโจทก1มีสิทธิเรียกร�องก็ได�  
ท้ังนี้ โดยยอมรับผิดหรือไม"ยอมรับผิดก็ได� 
 

มาตรา ๑๓๖ ๘๙  ในกรณีท่ีจําเลยวางเงินต"อศาลโดยยอมรับผิด ถ�าโจทก1พอใจ
ยอมรับเงินท่ีจําเลยวางโดยไม"ติดใจเรียกร�องมากกว"านั้น และคดีไม"มีประเด็นท่ีจะต�องวินิจฉัยต"อไปอีก 
ให�ศาลพิพากษาคดีไปตามนั้น คําพิพากษานั้นเป9นท่ีสุด แต"ถ�าโจทก1ไม"พอใจในจํานวนเงินท่ีจําเลยวาง 
และยังติดใจท่ีจะดําเนินคดีเพ่ือให�จําเลยต�องรับผิดในจํานวนเงินตามท่ีเรียกร�องต"อไปอีก จําเลยมีสิทธิ
ถอนเงินที่วางไว�นั้นได� โดยให�ถือเสมือนว"ามิได�มีการวางเงิน หรือจําเลยจะยอมให�โจทก1รับเงินนั้น
ไปก็ได� ในกรณีหลังนี้ โจทก1จะรับเงินไปหรือไม"ก็ตาม จําเลยไม"ต�องเสียดอกเบ้ียในจํานวนเงินท่ีวาง 
แม�ว"าจําเลยมีความรับผิดตามกฎหมายจะต�องเสีย  ท้ังนี้ นับแต"วันท่ีจําเลยยอมให�โจทก1รับเงินไป 

ในกรณีท่ีจําเลยวางเงินต"อศาลโดยไม"ยอมรับผิด จําเลยจะรับเงินนั้นคืนไปก"อนที่มี
คําพิพากษาว"าจําเลยไม"ต�องรับผิดไม"ได� การวางเงินเช"นว"านี้ ไม"เป9นเหตุระงับการเสียดอกเบ้ียหาก
จําเลยมีความรับผิดตามกฎหมายจะต�องเสีย 
 

มาตรา ๑๓๗  ในคดีท่ีเรียกร�องให�ชําระหนี้อย"างอ่ืนนอกจากให�ชําระเงิน จําเลยชอบ
ท่ีจะทําการชําระหนี้นั้นได�โดยแจ�งให�ศาลทราบในคําให�การหรือแถลงโดยหนังสือเป9นส"วนหนึ่งต"างหาก
ก็ได� 

ถ�าโจทก1ยอมรับการชําระหนี้นั้นเป9นการพอใจเต็มตามท่ีเรียกร�องแล�ว ให�ศาล
พิพากษาคดีไปตามนั้น และคําพิพากษานั้นให�เป9นท่ีสุด 

ถ�าโจทก1ไม"พอใจในการชําระหนี้เช"นว"านั้น โจทก1ชอบท่ีจะดําเนินคดีนั้นต"อไปได� 
 

มาตรา ๑๓๘  ในคดีท่ีคู"ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็น
แห"งคดีโดยมิได�มีการถอนคําฟRองนั้น และข�อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม"เป9นการ
ฝLาฝTนต"อกฎหมาย ให�ศาลจดรายงานพิสดารแสดงข�อความแห"งข�อตกลงหรือการประนีประนอมยอม
ความเหล"านั้นไว� แล�วพิพากษาไปตามนั้น 
                                                 

๘๘ มาตรา ๑๓๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๘๙ มาตรา ๑๓๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 
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ห�ามมิให�อุทธรณ1คําพิพากษาเช"นว"านี้ เว�นแต"ในเหตุต"อไปนี้ 
(๑) เม่ือมีข�อกล"าวอ�างว"าคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งฉ�อฉล 
(๒) เม่ือคําพิพากษานั้นถูกกล"าวอ�างว"าเป9นการละเมิดต"อบทบัญญัติแห"ง 

กฎหมายอันเก่ียวด�วยความสงบเรียบร�อยของประชาชน 
(๓)  เ ม่ือคําพิพากษานั้น ถูกกล"าวอ� างว" า มิ ได� เป9นไปตามข�อตกลงหรือการ

ประนีประนอมยอมความ 
ถ�าคู"ความตกลงกันเพียงแต"ให�เสนอคดีต"ออนุญาโตตุลาการ ให�นําบทบัญญัติแห"ง

ประมวลกฎหมายนี้ว"าด�วยอนุญาโตตุลาการมาใช�บังคับ 
 

มาตรา ๑๓๙  เม่ือคดีสองเรื่องหรือกว"านั้นข้ึนไปได�พิจารณารวมกันเพ่ือสะดวกแก"
การพิจารณา ศาลจะพิพากษาคดีเหล"านั้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ่ึงเสร็จการพิจารณาแล�วจึงพิพากษาเรื่อง
อ่ืน ๆ ต"อไปภายหลังก็ได� 
 

หมวด ๒ 
ข�อความและผลแห"งคําพิพากษาและคําสั่ง 

   
 

มาตรา ๑๔๐๙๐  การทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล ให�ดําเนินตามข�อบังคับ
ต"อไปนี้ 

(๑) ศาลจะต�องประกอบครบถ�วนตามบทบัญญัติแห"งกฎหมายว"าด�วยเขตอํานาจศาล 
และอํานาจผู�พิพากษา 

(๒) ภายใต�บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถ�าคําพิพากษาหรือคําสั่งจะต�องทําโดย
ผู�พิพากษาหลายคน คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะต�องบังคับตามความเห็นของฝLายข�างมาก จํานวน
ผู�พิพากษาฝLายข�างมากนั้น ในศาลชั้นต�นหรือศาลอุทธรณ1ต�องไม"น�อยกว"าสองคน และในศาลฎีกา
ไม"น�อยกว"าสามคน ในศาลชั้นต�นและศาลอุทธรณ1 ถ�าผู�พิพากษาคนใดมีความเห็นแย�งก็ให�ผู�พิพากษาคนนั้น
เขียนใจความแห"งความเห็นแย�งของตนกลัดไว�ในสํานวน และจะแสดงเหตุผลแห"งข�อแย�งไว�ด�วยก็ได� 

ในศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกา ถ�าอธิบดีผู�พิพากษาศาลอุทธรณ1 หรือประธานศาล
ฎีกา แล�วแต"กรณี เห็นสมควร จะให�มีการวินิจฉัยป;ญหาใดในคดีเรื่องใด โดยท่ีประชุมใหญ"ก็ได� หรือถ�า
มีกฎหมายกําหนดให�วินิจฉัยป;ญหาใดหรือคดีเรื่องใด โดยท่ีประชุมใหญ" ก็ให�วินิจฉัยโดยท่ีประชุม
ใหญ"๙๑ 

ภายใต� บังคับแห"งมาตรา ๑๓ ท่ีประชุมใหญ"นั้น สําหรับศาลอุทธรณ1ให�
ประกอบด�วยอย"างน�อยผู�พิพากษาหัวหน�าคณะไม"น�อยกว"า ๑๐ คน สําหรับศาลฎีกาให�ประกอบด�วย
ผู�พิพากษาทุกคนซึ่งอยู"ปฏิบัติหน�าที่ แต"ต�องไม"น�อยกว"ากึ่งจํานวนผู�พิพากษาแห"งศาลนั้น และให�
อธิบดีผู�พิพากษาศาลอุทธรณ1 หรือประธานศาลฎีกา แล�วแต"กรณี หรือผู�ทําการแทน เป9นประธาน 
                                                 

๙๐ มาตรา ๑๔๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๙๑มาตรา ๑๔๐ (๒) วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 
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คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ"ให�เป9นไปตามเสียงข�างมาก และถ�ามีคะแนนเสียง
เท"ากัน ให�ประธานแห"งท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป9นเสียงชี้ขาด 

ในคดีซ่ึงท่ีประชุมใหญ"ได�วินิจฉัยป;ญหาแล�ว คําพิพากษาหรือคําสั่งต�องเป9นไป
ตามคําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ" และต�องระบุไว�ด�วยว"าป;ญหาข�อใดได�วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ" 
ผู�พิพากษาที่เข�าประชุมแม�มิใช"เป9นผู�นั่งพิจารณา ก็ให�มีอํานาจพิพากษาหรือทําคําสั่งในคดีนั้นได� 
และเฉพาะในศาลอุทธรณ1ให�ทําความเห็นแย�งได�ด�วย 

(๓) การอ"านคําพิพากษาหรือคําสั่ง ให�อ"านข�อความท้ังหมดในศาลโดยเปWดเผย ตาม
เวลาท่ีกําหนดไว�ในประมวลกฎหมายนี้ ต"อหน�าคู"ความท้ังสองฝLาย หรือฝLายใดฝLายหนึ่งในกรณีเช"นว"านี้ 
ให�ศาลจดลงไว�ในคําพิพากษาหรือคําสั่ง หรือในรายงานซ่ึงการอ"านนั้น และให�คู"ความท่ีมาศาลลง
ลายมือชื่อไว�เป9นสําคัญ 

ถ�าคู"ความไม"มาศาล ศาลจะงดการอ"านคําพิพากษาหรือคําสั่งก็ได� ในกรณีเช"นว"า
นี้ ให�ศาลจดแจ�งไว�ในรายงาน และให�ถือว"าคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นได�อ"านตามกฎหมายแล�ว 

เม่ือศาลท่ีพิพากษาคดี หรือท่ีได�รับคําสั่งจากศาลสูงให�อ"านคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ได�อ"านคําพิพากษาหรือคําสั่งตามบทบัญญัติในมาตรานี้วันใด ให�ถือว"าวันนั้นเป9นวันท่ีพิพากษาหรือมี
คําสั่งคดีนั้น 
 

มาตรา ๑๔๑  คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให�ทําเป9นหนังสือ และต�องกล"าวหรือแสดง 
(๑) ชื่อศาลท่ีพิพากษาคดีนั้น 
(๒) ชื่อคู"ความทุกฝLายและผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�แทน ถ�าหากมี 
(๓) รายการแห"งคดี 
(๔) เหตุผลแห"งคําวินิจฉัยท้ังปวง 
(๕) คําวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห"งคดีตลอดท้ังค"าฤชาธรรมเนียม 
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นต�องลงลายมือชื่อผู�พิพากษาท่ีพิพากษาหรือทําคําสั่ง หรือ

ถ�าผู�พิพากษาคนใดลงลายมือชื่อไม"ได� ก็ให�ผู�พิพากษาอ่ืนท่ีพิพากษาหรือทําคําสั่งคดีนั้นหรืออธิบดี
ผู�พิพากษา แล�วแต"กรณี จดแจ�งเหตุท่ีผู�พิพากษาคนนั้นมิได�ลงลายมือชื่อและมีความเห็นพ�องด�วย
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น แล�วกลัดไว�ในสํานวนความ 

ในกรณีท่ีศาลมีอํานาจทําคําสั่งหรือพิพากษาคดีได�ด�วยวาจา การท่ีศาลจะต�องทํา
รายงานเก่ียวด�วยคําสั่งหรือคําพิพากษานั้นไม"จําต�องจดแจ�งรายการแห"งคดีหรือเหตุผลแห"งคําวินิจฉัย 
แต"เม่ือคู"ความฝLายใดแจ�งความจํานงท่ีจะอุทธรณ1หรือได�ยื่นอุทธรณ1ข้ึนมา ให�ศาลมีอํานาจทําคําชี้แจง
แสดงรายการข�อสําคัญ หรือเหตุผลแห"งคําวินิจฉัยกลัดไว�กับบันทึกนั้นภายในเวลาอันสมควร 
 

มาตรา ๑๔๒  คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลท่ีชี้ขาดคดีต�องตัดสินตามข�อหาในคํา
ฟRองทุกข�อ แต"ห�ามมิให�พิพากษาหรือทําคําสั่งให�สิ่งใด ๆ เกินไปกว"าหรือนอกจากท่ีปรากฏในคําฟRอง 
เว�นแต" 

(๑) ในคดีฟRองเรียกอสังหาริมทรัพย1 ให�พึงเข�าใจว"าเป9นประเภทเดียวกับฟRองขอให�
ขับไล"จําเลย ถ�าศาลพิพากษาให�โจทก1ชนะคดี เม่ือศาลเห็นสมควรศาลจะมีคําสั่งให�ขับไล"จําเลยก็ได� 
คําสั่งเช"นว"านี้ให�ใช�บังคับตลอดถึงวงศ1ญาติท้ังหลายและบริวารของจําเลยท่ีอยู"บนอสังหาริมทรัพย1นั้น 
ซ่ึงไม"สามารถแสดงอํานาจพิเศษให�ศาลเห็นได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 
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(๒) ในคดีท่ีโจทก1ฟRองเรียกทรัพย1ใด ๆ เป9นของตนท้ังหมด แต"พิจารณาได�ความว"า
โจทก1ควรได�แต"ส"วนแบ"ง เม่ือศาลเห็นสมควร ศาลจะพิพากษาให�โจทก1ได�รับแต"ส"วนแบ"งนั้นก็ได� 

(๓) ในคดีท่ีโจทก1ฟRองขอให�ชําระเงินพร�อมด�วยดอกเบ้ียจนถึงวันฟRอง เม่ือศาล
เห็นสมควร ศาลจะพิพากษาให�จําเลยชําระดอกเบ้ียจนถึงวันท่ีได�ชําระเสร็จตามคําพิพากษาก็ได� 

(๔) ในคดีท่ีโจทก1ฟRองเรียกค"าเช"าหรือค"าเสียหายอันต"อเนื่องคํานวณถึงวันฟRอง เม่ือ
ศาลเห็นสมควร ศาลจะพิพากษาให�ชําระค"าเช"าและค"าเสียหายเช"นว"านี้จนถึงวันท่ีได�ชําระเสร็จตามคํา
พิพากษาก็ได� 

(๕) ในคดีท่ีอาจยกข�อกฎหมายอันเก่ียวด�วยความสงบเรียบร�อยของประชาชนข้ึน
อ�างได�นั้น เม่ือศาลเห็นสมควร ศาลจะยกข�อเหล"านั้นข้ึนวินิจฉัยแล�วพิพากษาคดีไปก็ได� 

(๖)๙๒ ในคดีท่ีโจทก1ฟRองขอให�ชําระเงินพร�อมด�วยดอกเบ้ียซ่ึงมิได�มีข�อตกลงกําหนด
อัตราดอกเบ้ียกันไว� เม่ือศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสู�ความหรือการ
ดําเนินคดี ศาลจะพิพากษาให�จําเลยชําระดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงข้ึนกว"าท่ีโจทก1มีสิทธิได�รับตาม
กฎหมายแต"ไม"เกินร�อยละสิบห�าต"อป:นับต้ังแต"วันฟRองหรือวันอ่ืนหลังจากนั้นก็ได� 
 

มาตรา ๑๔๓  ถ�าในคําพิพากษาหรือคําสั่งใด มีข�อผิดพลาดเล็กน�อยหรือข�อผิดหลง
เล็กน�อยอ่ืน ๆ และมิได�มีการอุทธรณ1หรือฎีกาคัดค�านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น เม่ือศาลท่ีได�พิพากษา
หรือมีคําสั่งนั้นเห็นสมควร หรือเม่ือคู"ความท่ีเก่ียวข�องร�องขอ ศาลจะมีคําสั่งเพ่ิมเติมแก�ไขข�อผิดพลาด 
หรือข�อผิดหลงเช"นว"านั้นให�ถูกก็ได� แต"ถ�าได�มีการอุทธรณ1หรือฎีกาคัดค�านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 
อํานาจท่ีจะแก�ไขข�อผิดพลาดหรือข�อผิดหลงนั้น ย"อมอยู"แก"ศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกา แล�วแต"กรณี คํา
ขอให�แก�ไขข�อผิดพลาดหรือข�อผิดหลงนั้น ให�ยื่นต"อศาลดังกล"าวแล�ว โดยกล"าวไว�ในฟRองอุทธรณ1หรือ
ฎีกา หรือโดยทําเป9นคําร�องส"วนหนึ่งต"างหาก 

การทําคําสั่งเพ่ิมเติมมาตรานี้ จะต�องไม"เป9นการกลับหรือแก�คําวินิจฉัยในคํา
พิพากษาหรือคําสั่งเดิม 

เม่ือได�ทําคําสั่งเช"นว"านั้นแล�ว ห�ามไม"ให�คัดสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งเดิม เว�นแต"
จะได�คัดสําเนาคําสั่งเพ่ิมเติมนั้นรวมไปด�วย 
 

มาตรา ๑๔๔  เม่ือศาลใดมีคําพิพากษา หรือคําสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็น
ข�อใดแห"งคดีแล�ว ห�ามมิให�ดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเก่ียวกับคดีหรือประเด็นท่ีได�วินิจฉัย
ชี้ขาดแล�วนั้น เว�นแต"กรณีจะอยู"ภายใต�บังคับบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ว"าด�วย 

(๑) การแก�ไขข�อผิดพลาดเล็กน�อยหรือข�อผิดหลงเล็กน�อยอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๑๔๓ 
(๒) การพิจารณาใหม"แห"งคดีซ่ึงได�พิจารณาและชี้ขาดตัดสินไปฝLายเดียว ตามมาตรา 

๒๐๙ และคดีท่ีเอกสารได�สูญหายหรือบุบสลายตามมาตรา ๕๓ 
(๓) การยื่น การยอมรับ หรือไม"ยอมรับ ซ่ึงอุทธรณ1หรือฎีกาตามมาตรา ๒๒๙ และ 

๒๔๗ และการดําเนินวิธีบังคับชั่วคราวในระหว"างการยื่นอุทธรณ1 หรือฎีกาตามมาตรา ๒๕๔ วรรคสุดท�าย 
(๔) การท่ีศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ1ส"งคดีคืนไปยังศาลล"างท่ีได�พิจารณาและชี้ขาด

ตัดสินคดีนั้น เพ่ือให�พิพากษาใหม"หรือพิจารณาและพิพากษาใหม"ตามมาตรา ๒๔๓ 
                                                 

๙๒ มาตรา ๑๔๒ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 
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(๕)๙๓ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามมาตรา ๒๗๑ 
ท้ังนี้ ไม"เป9นการตัดสิทธิในอันท่ีจะบังคับตามบทบัญญัติแห"งมาตรา ๑๖ และ ๒๔๐ 

ว"าด�วยการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยศาลอ่ืนแต"งต้ัง 
 

มาตรา ๑๔๕  ภายใต�บังคับบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ว"าด�วยการอุทธรณ1
ฎีกา และการพิจารณาใหม" คําพิพากษาหรือคําสั่งใด ๆ ให�ถือว"าผูกพันคู"ความในกระบวนพิจารณา
ของศาลท่ีพิพากษาหรือมีคําสั่ง นับต้ังแต"วันท่ีได�พิพากษาหรือมีคําสั่ง จนถึงวันท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
นั้นได�ถูกเปลี่ยนแปลง แก�ไข กลับหรืองดเสีย ถ�าหากมี 

ถึงแม�ศาลจะได�กล"าวไว�โดยท่ัวไปว"าให�ใช�คําพิพากษาบังคับแก"บุคคลภายนอกซ่ึงมิได�
เป9นคู"ความในกระบวนพิจารณาของศาลด�วยก็ดี คําพิพากษาหรือคําสั่ งนั้นย"อมไม"ผูกพัน
บุคคลภายนอก เว�นแต"ท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๔๒ (๑) มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๓๖๖ และในข�อ
ต"อไปนี้ 

(๑) คําพิพากษาเก่ียวด�วยฐานะหรือความสามารถของบุคคล หรือคําพิพากษาสั่งให�
เลิกนิติบุคคล หรือคําสั่งเรื่องล�มละลายเหล"านี้ บุคคลภายนอกจะยกข้ึนอ�างอิงหรือจะใช�ยันแก"
บุคคลภายนอกก็ได� 

(๒) คําพิพากษาท่ีวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห"งทรัพย1สินใด ๆ เป9นคุณแก"คู"ความฝLายใด
ฝLายหนึ่งอาจใช�ยันแก"บุคคลภายนอกได� เว�นแต"บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน1ได�ว"าตนมีสิทธิดีกว"า๙๔ 
 

มาตรา ๑๔๖  เม่ือมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอันเป9นท่ีสุดของสองศาลซ่ึงต"างชั้นกัน 
ต"างกล"าวถึงการปฏิบัติชําระหนี้อันแบ"งแยกจากกันไม"ได� และคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นขัดกัน ให�ถือ
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลท่ีสูงกว"า 

ถ�าศาลชั้นต�นศาลเดียวกัน หรือศาลชั้นต�นสองศาลในลําดับชั้นเดียวกัน หรือศาล
อุทธรณ1 ได�พิพากษาหรือมีคําสั่งดังกล"าวมาแล�ว คู"ความในกระบวนพิจารณาแห"งคดีท่ีมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งนั้น ชอบท่ีจะยื่นคําร�องขอต"อศาลท่ีอยู"ในลําดับสูงขึ้นไปให�มีคําสั่งกําหนดว"าจะให�ถือตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งใด คําสั่งเช"นว"านี้ให�เป9นท่ีสุด 
 

มาตรา ๑๔๗  คําพิพากษาหรือคําสั่งใด ซ่ึงตามกฎหมายจะอุทธรณ1หรือฎีกาหรือมี
คําขอให�พิจารณาใหม"ไม"ได�นั้น ให�ถือว"าเป9นท่ีสุดต้ังแต"วันท่ีได�อ"านเป9นต�นไป 

คําพิพากษาหรือคําสั่งใด ซ่ึงอาจอุทธรณ1ฎีกา หรือมีคําขอให�พิจารณาใหม"ได�นั้นถ�า
มิได�อุทธรณ1 ฎีกาหรือร�องขอให�พิจารณาใหม"ภายในเวลาท่ีกําหนดไว� ให�ถือว"าเป9นท่ีสุดต้ังแต"
ระยะเวลาเช"นว"านั้นได�สิ้นสุดลง ถ�าได�มีอุทธรณ1 ฎีกา หรือมีคําขอให�พิจารณาใหม" และศาลอุทธรณ1
หรือศาลฎีกาหรือศาลชั้นต�นซ่ึงพิจารณาคดีเรื่องนั้นใหม" มีคําสั่งให�จําหน"ายคดีเสียจากสารบบความ
ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๓๒ คําพิพากษาหรือคําสั่งเช"นว"านั้นให�ถือว"าเป9นท่ีสุดต้ังแต"วันท่ีมีคําสั่งให�
จําหน"ายคดีจากสารบบความ 
                                                 

๙๓ มาตรา ๑๔๔ (๕) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙๔ มาตรา ๑๔๕ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 
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คู"ความฝLายหนึ่งฝLายใดอาจยื่นคําขอต"อศาลชั้นต�นซ่ึงพิจารณาคดีนั้น ให�ออก
ใบสําคัญแสดงว"าคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีนั้นได�ถึงท่ีสุดแล�ว 
 

มาตรา ๑๔๘  คดีท่ีได�มีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดแล�วห�ามมิให�คู"ความเดียวกัน
รื้อร�องฟRองกันอีก ในประเด็นท่ีได�วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย"างเดียวกัน เว�นแต"ในกรณีต"อไปนี้ 

(๑) เม่ือเป9นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 
(๒) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งได�กําหนดวิธีการชั่วคราวให�อยู"ภายในบังคับท่ีจะแก�ไข

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียได�ตามพฤติการณ1 
(๓) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นให�ยกฟRองเสียโดยไม"ตัดสิทธิโจทก1ท่ีจะนําคําฟRองมา

ยื่นใหม" ในศาลเดียวกันหรือในศาลอ่ืน ภายใต�บังคับแห"งบทบัญญัติของกฎหมายว"าด�วยอายุความ 
 

หมวด ๓ 
ค"าฤชาธรรมเนียม 
   

 
ส"วนท่ี ๑ 

การกําหนดและการชําระค"าฤชาธรรมเนียม และการยกเว�นค"าธรรมเนียมศาล๙๕ 
   

 
มาตรา ๑๔๙๙๖  ค"าฤชาธรรมเนียม ได�แก" ค"าธรรมเนียมศาล ค"าสืบพยานหลักฐาน

นอกศาล ค"าปLวยการ ค"าพาหนะเดินทาง และค"าเช"าที่พักของพยาน ผู�เชี่ยวชาญ ล"าม และ
เจ�าพนักงานศาล ค"าทนายความ ค"าใช�จ"ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค"าธรรมเนียมหรือค"าใช�จ"ายอ่ืน ๆ 
บรรดาท่ีกฎหมายบังคับให�ชําระ 

ภายใต�บังคับบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน ว"าด�วยการยกเว�น
ค"าธรรมเนียมศาล ค"าธรรมเนียมศาลท่ีเป9นค"าข้ึนศาล ให�คู"ความผู�ยื่นคําฟRองเป9นผู�ชําระเม่ือยื่นคําฟRอง 

ค"าธรรมเนียมศาลนั้น ให�ชําระหรือนํามาวางศาลเป9นเงินสดหรือเช็คซึ่งธนาคาร
รับรอง โดยเจ�าพนักงานศาลออกใบรับให� หรือตามวิธีการที่กําหนดไว�ในข�อกําหนดของประธาน
ศาลฎีกา 

คําฟRอง คําฟRองอุทธรณ1 คําฟRองฎีกา คําร�องสอด คําให�การ หรือคําร�องคําขออ่ืนซ่ึงได�
ยื่นต"อศาลพร�อมคําร�องขอยกเว�นค"าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๑๕๖ ตลอดจนการดําเนินกระบวน
พิจารณาในชั้นไต"สวนคําร�องดังกล"าว ไม"ต�องนําเงินค"าธรรมเนียมศาลและเงินวางศาลมาชําระ เว�นแต"
ศาลจะได�ยกคําร�องนั้นเสีย 
 

                                                 
๙๕ ช่ือส"วนท่ี ๑ การกําหนดและการชําระค"าฤชาธรรมเนียม และการยกเว�นค"าธรรมเนียมศาล 

แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๖ มาตรา ๑๔๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 
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มาตรา ๑๕๐๙๗  ในคดีท่ีคําขอให�ปลดเปลื้องทุกข1นั้นอาจคํานวณเป9นราคาเงินได� ให�
โจทก1เสียค"าข้ึนศาลในศาลชั้นต�นตามจํานวนทุนทรัพย1ท่ีเรียกร�องหรือราคาทรัพย1สินท่ีพิพาท 

ค"าข้ึนศาลในชั้นอุทธรณ1หรือฎีกานั้น ถ�าจํานวนทุนทรัพย1ท่ีเรียกร�องหรือราคา
ทรัพย1สินท่ีพิพาทกันในชั้นอุทธรณ1หรือฎีกาเป9นอย"างเดียวกับในศาลชั้นต�น ให�ผู�อุทธรณ1หรือผู�ฎีกาเสีย
ตามจํานวนทุนทรัพย1หรือราคาเช"นเดียวกับในศาลชั้นต�น แต"ถ�าผู�อุทธรณ1หรือผู�ฎีกาได�รับความพอใจ
แต"บางส"วนตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลล"างแล�ว และจํานวนทุนทรัพย1หรือราคาทรัพย1ท่ีพิพาท
ในชั้นอุทธรณ1หรือฎีกาตํ่ากว"าในศาลชั้นต�น ให�ผู�อุทธรณ1หรือผู�ฎีกาเสียค"าข้ึนศาลตามจํานวนทุนทรัพย1
หรือราคาตํ่านั้น 

เม่ือได�ชําระค"าข้ึนศาลแล�ว ถ�าทุนทรัพย1แห"งคําฟRองหรือคําฟRองอุทธรณ1หรือคําฟRอง
ฎีกาทวีข้ึนโดยการยื่นคําฟRองเพิ่มเติมหรือโดยประการอื่น ให�เรียกค"าขึ้นศาลเพิ่มขึ้นตามที่บัญญัติไว�
ในตารางท�ายประมวลกฎหมายนี้เมื่อยื่นคําฟRองเพิ่มเติมหรือภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร 
แล�วแต"กรณี 

ถ�าเนื่องจากศาลได�มีคําสั่งให�พิจารณาคดีรวมกันหรือให�แยกคดีกัน คําฟRองใดหรือ
ข�อหาอันมีอยู"ในคําฟRองใดจะต�องโอนไปยังศาลอ่ืน หรือจะต�องกลับยื่นต"อศาลนั้นใหม" หรือต"อศาลอ่ืน
เป9นคดีเรื่องหนึ่งต"างหาก ให�โจทก1ได�รับผ"อนผันไม"ต�องเสียค"าข้ึนศาลในการยื่น หรือกลับยื่นคําฟRอง
หรือข�อหาเช"นว"านั้น เว�นแต"จํานวนทุนทรัพย1หรือราคาทรัพย1แห"งคําฟRอง หรือข�อหานั้นจะได�ทวีข้ึน ใน
กรณีเช"นนี้ ค"าข้ึนศาลเฉพาะท่ีทวีข้ึนให�คํานวณและชําระตามท่ีบัญญัติไว�ในวรรคก"อน 

ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงเป9นคู"ความร"วมในคดีท่ีมูลความแห"งคดีเป9นการชําระหนี้อันไม"อาจ
แบ"งแยกได�ต"างยื่นอุทธรณ1หรือฎีกาแยกกัน โดยต"างได�เสียค"าข้ึนศาลในชั้นอุทธรณ1หรือฎีกาตามความ
ในวรรคสอง หากค"าข้ึนศาลดังกล"าวเม่ือรวมกันแล�วมีจํานวนสูงกว"าค"าข้ึนศาลท่ีคู"ความเหล"านั้นต�อง
ชําระในกรณีท่ียื่นอุทธรณ1หรือฎีการ"วมกัน ให�ศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกา แล�วแต"กรณี มีคําสั่งคืนค"าข้ึน
ศาลส"วนท่ีเกินแก"คู"ความเหล"านั้นตามส"วนของค"าข้ึนศาลท่ีคู"ความแต"ละคนได�ชําระไปในเวลาท่ีศาลนั้น
มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
 

มาตรา ๑๕๑๙๘  ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งไม"รับคําฟRองหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ1 หรือ
ฎีกาหรือมีคําขอให�พิจารณาใหม" ถ�าศาลไม"รับอุทธรณ1หรือฎีกาหรือคําขอให�พิจารณาใหม" หรือศาล
อุทธรณ1หรือศาลฎีกามีคําสั่งให�ยกอุทธรณ1หรือฎีกาโดยยังมิได�วินิจฉัยประเด็นแห"งอุทธรณ1หรือฎีกานั้น 
ให�ศาลมีคําสั่งให�คืนค"าข้ึนศาลท้ังหมด 

เม่ือได�มีการถอนคําฟRอง หรือเม่ือศาลได�ตัดสินให�ยกคําฟRองโดยไม"ตัดสิทธิโจทก1ท่ีจะ
ฟRองคดีใหม" หรือเม่ือคดีนั้นได�เสร็จเด็ดขาดลงโดยสัญญาหรือการประนีประนอมยอมความหรือการ
พิพากษาตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะสั่งคืนค"าข้ึนศาลท้ังหมด หรือ
บางส"วนแก"คู"ความซ่ึงได�เสียไว�ได�ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีมีการท้ิงฟRองหรือศาลสั่งจําหน"ายคดีในกรณีอ่ืน ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะสั่งคืน
ค"าข้ึนศาลบางส"วนได�ตามท่ีเห็นสมควร 
                                                 

๙๗ มาตรา ๑๕๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๙๘ มาตรา ๑๕๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 
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ถ�าศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกามีคําสั่งให�ส"งสํานวนความคืนไปยังศาลล"างเพ่ือตัดสิน
ใหม"หรือเพ่ือพิจารณาใหม"ท้ังหมดหรือแต"บางส"วนตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๒๔๓ ศาลอุทธรณ1หรือ
ศาลฎีกามีอํานาจท่ีจะยกเว�นมิให�คู"ความต�องเสียค"าธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณาใหม" 
หรือในการท่ีจะยื่นอุทธรณ1หรือฎีกาคัดค�านคําพิพากษาใหม"ของศาลล"างได�ตามท่ีเห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๕๒๙๙  ค"าฤชาธรรมเนียมอ่ืนนอกจากค"าข้ึนศาล ให�คู"ความผู�ดําเนิน
กระบวนพิจารณาเป9นผู�ชําระเม่ือมีการดําเนินกระบวนพิจารณานั้นหรือภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด
หรือท่ีศาลมีคําสั่ง ถ�าศาลเป9นผู�สั่งให�ดําเนินกระบวนพิจารณาใด ให�ศาลกําหนดผู�ซึ่งจะต�องชําระ
ค"าฤชาธรรมเนียมในการดําเนินกระบวนพิจารณานั้น รวมท้ังระยะเวลาท่ีต�องชําระไว�ด�วย 

ถ�าผู�ซ่ึงจะต�องชําระค"าฤชาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งไม"ชําระ ศาลจะสั่งให�งดหรือ
เพิกถอนกระบวนพิจารณานั้น หรือจะสั่งให�คู"ความฝLายอ่ืนเป9นผู�ชําระค"าฤชาธรรมเนียมดังกล"าวก็ได�
หากคู"ความฝLายนั้นยินยอม 
 

มาตรา ๑๕๓๑๐๐  ค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ได�แก" ค"าธรรมเนียมในการ
บังคับคดี ค"าปLวยการ ค"าพาหนะเดินทาง และค"าเช"าท่ีพักของเจ�าพนักงานบังคับคดีตลอดจนค"าใช�จ"าย
อ่ืน ๆ ในการบังคับคดีบรรดาท่ีกฎหมายบังคับให�ชําระ 

ค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ให�เจ�าหนี้ผู�ขอบังคับคดีนั้นเป9นผู�ชําระ 
การชําระค"าธรรมเนียมในการบังคับคดี ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีออกใบรับให� 
ในกรณีท่ีมีการเข�าดําเนินการบังคับคดีต"อไปตามมาตรา ๓๒๗ หรือมาตรา ๓๒๙ (๒) 

ให�เจ�าหนี้ผู�เข�าดําเนินการบังคับคดีต"อไปเป9นผู�ชําระค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีเฉพาะทรัพย1สิน
ในส"วนท่ีดําเนินการบังคับคดีต"อไป๑๐๑ 

 
มาตรา ๑๕๓/๑๑๐๒  ค"าฤชาธรรมเนียมตามมาตรา ๑๔๙ และค"าฤชาธรรมเนียมใน

การบังคับคดีตามมาตรา ๑๕๓ ให�ชําระตามวิธีการและอัตราท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายนี้หรือ
ตามวิธีการและอัตราท่ีมีกฎหมายอ่ืนบังคับไว� 
 

มาตรา ๑๕๔๑๐๓  เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจท่ีจะสั่งให�เจ�าหนี้ผู�ขอบังคับคดี
วางเงินค"าใช�จ"ายเพ่ือปฏิบัติตามวิธีการเพ่ือคุ�มครองสิทธิของคู"ความในระหว"างการพิจารณา หรือ
วางเงินค"าใช�จ"ายเพื่อบังคับให�เป9นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งได�ตามจํานวนที่เห็นจําเป9น ถ�า
                                                 

๙๙ มาตรา ๑๕๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐๐ มาตรา ๑๕๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐๑ มาตรา ๑๕๓ วรรคสี่ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐๒ มาตรา ๑๕๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐๓ มาตรา ๑๕๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 
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เจ�าพนักงานบังคับคดีเห็นว"าจํานวนเงินท่ีวางไว�นั้นจะไม"พอ ก็ให�แจ�งให�เจ�าหนี้ผู�ขอบังคับคดีวางเงิน
เพ่ิมข้ึนอีกได� 

ถ�าเจ�าหนี้ผู�ขอบังคับคดีเห็นว"าการวางเงินตามวรรคหนึ่งไม"จําเป9นหรือมากเกินไป 
ก็อาจยื่นคําร�องต"อศาลภายในเจ็ดวันนับแต"วันท่ีได�รับแจ�งเพ่ือขอให�ศาลมีคําสั่งได� คําสั่งดังกล"าวให�
เป9นท่ีสุด 

ถ�าเจ�าหนี้ผู�ขอบังคับคดีไม"ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือไม"ปฏิบัติตามคําสั่งศาลตาม
วรรคสอง ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว�จนกว"าเจ�าหนี้ผู�ขอบังคับคดีนั้นจะได�ปฏิบัติตาม
คําสั่งของเจ�าพนักงานบังคับคดีหรือศาล แล�วแต"กรณี 

บทบัญญัติมาตรานี้ให�ใช�บังคับแก"เจ�าหนี้ผู �เข�าดําเนินการบังคับคดีต"อไปตาม
มาตรา ๓๒๗ และมาตรา ๓๒๙ (๒) โดยอนุโลม๑๐๔ 
 

มาตรา ๑๕๕๑๐๕  คู"ความซ่ึงไม"สามารถเสียค"าธรรมเนียมศาลอาจยื่นคําร�องต"อศาล
ขอให�ยกเว�นค"าธรรมเนียมศาลในการฟRองหรือต"อสู�คดีในศาลชั้นต�นหรือชั้นอุทธรณ1หรือชั้นฎีกาตามท่ี
บัญญัติไว�ในมาตรา ๑๕๖ และมาตรา ๑๕๖/๑ 
 

มาตรา ๑๕๖๑๐๖  ผู�ใดมีความจํานงจะขอยกเว�นค"าธรรมเนียมศาลในการฟRองหรือ
ต"อสู�คดี ให�ยื่นคําร�องต"อศาลชั้นต�นที่จะฟRองหรือได�ฟRองคดีไว�นั้นพร�อมกับคําฟRอง คําฟRองอุทธรณ1 
คําฟRองฎีกา คําร�องสอด หรือคําให�การ แล�วแต"กรณี แต"ถ�าบุคคลนั้นตกเป9นผู�ไม"สามารถเสีย
ค"าธรรมเนียมศาลในภายหลัง จะยื่นคําร�องในเวลาใด ๆ ก็ได� 

การยื่นคําร�องตามวรรคหนึ่ง ผู�ร�องอาจเสนอพยานหลักฐานไปพร�อมคําร�องและหาก
ศาลเห็นสมควรไต"สวนพยานหลักฐานเพ่ิมเติมก็ให�ดําเนินการไต"สวนโดยเร็วเท"าท่ีจําเป9น  ท้ังนี้ ศาลจะ
มีคําสั่งให�งดการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นไว�ท้ังหมดหรือแต"บางส"วนเป9นการชั่วคราวจนกว"าการ
พิจารณาสั่งคําร�องขอยกเว�นค"าธรรมเนียมศาลจะถึงท่ีสุดก็ได�ตามท่ีศาลเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๕๖/๑๑๐๗ เม่ือศาลพิจารณาคําร�องขอยกเว�นค"าธรรมเนียมศาลเสร็จแล�วให�

ศาลมีคําสั่งโดยเร็ว โดยศาลจะมีคําสั่งอนุญาตท้ังหมดหรือแต"เฉพาะบางส"วน หรือยกคําร�องนั้นเสียก็ได� 
ห�ามมิให�ศาลอนุญาตตามคําร�องเช"นว"านั้น เว�นแต"จะเป9นท่ีเชื่อได�ว"าผู�ร�องไม"มี

ทรัพย1สินพอท่ีจะเสียค"าธรรมเนียมศาลหรือหากผู�ร�องไม"ได�รับยกเว�นค"าธรรมเนียมศาลจะได�รับความ
เดือดร�อนเกินสมควรเม่ือพิจารณาถึงสถานะของผู�ร�อง และในกรณีผู�ร�องเป9นโจทก1หรือผู�อุทธรณ1หรือ
ฎีกา การฟRองร�องหรืออุทธรณ1หรือฎีกานั้นมีเหตุผลอันสมควรด�วย 

                                                 
๑๐๔ มาตรา ๑๕๔ วรรคสี่ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐๕ มาตรา ๑๕๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๖ มาตรา ๑๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๗ มาตรา ๑๕๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 
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เม่ือคู"ความคนใดได�รับยกเว�นค"าธรรมเนียมศาลในการฟRองหรือต"อสู�คดีในศาลชั้นต�น
แล�วยื่นคําร�องเช"นว"านั้นในชั้นอุทธรณ1หรือฎีกา แล�วแต"กรณี อีก ให�ถือว"าคู"ความนั้นยังคงไม"มีทรัพย1สิน
พอจะเสียค"าธรรมเนียมศาลหรือหากไม"ได�รับยกเว�นค"าธรรมเนียมศาลแล�วจะได�รับความเดือดร�อน
เกินสมควรอยู" เว�นแต"จะปรากฏต"อศาลเป9นอย"างอ่ืน 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาตให�ยกเว�นค"าธรรมเนียมศาลให�แต"เฉพาะบางส"วน หรือมี
คําสั่งให�ยกคําร�อง ผู�ขออาจอุทธรณ1คําสั่งนั้นต"อศาลได�ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต"วันมีคําสั่ง คําสั่งของ
ศาลอุทธรณ1เช"นว"านี้ให�เป9นท่ีสุด 
 

มาตรา ๑๕๗๑๐๘  เม่ือศาลอนุญาตให�บุคคลใดได�รับยกเว�นค"าธรรมเนียมศาลในศาล
ใด บุคคลนั้นไม"ต�องเสียค"าธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น ค"าธรรมเนียมเช"น
ว"านี้ให�รวมถึงเงินวางศาลในการยื่นฟRองอุทธรณ1หรือฎีกา ถ�าเป9นกรณีท่ีศาลอนุญาตในระหว"างการ
พิจารณา การยกเว�นไม"ต�องเสียค"าธรรมเนียมศาลนั้นให�ใช�บังคับแต"เฉพาะค"าธรรมเนียมศาลและเงิน
วางศาลท่ีจะต�องเสียหรือวางภายหลังคําสั่งอนุญาตเท"านั้น ส"วนค"าธรรมเนียมศาลหรือเงินวางศาลท่ี
เสียหรือวางไว�ก"อนคําสั่งเช"นว"านั้นเป9นอันไม"ต�องคืน 
 

มาตรา ๑๕๘๑๐๙  ถ�าศาลเห็นว"าคู"ความอีกฝLายหนึ่งจะต�องเป9นผู�รับผิดเสียค"าฤชา
ธรรมเนียมท้ังหมดหรือแต"บางส"วนของคู"ความท้ังสองฝLาย ให�ศาลพิพากษาในเรื่องค"าฤชาธรรมเนียม 
โดยสั่งให�คู"ความอีกฝLายหนึ่งนั้นชําระต"อศาลในนามของผู� ท่ีได�รับยกเว�นค"าธรรมเนียมศาลซ่ึง
ค"าธรรมเนียมศาลท่ีผู�นั้นได�รับยกเว�นท้ังหมดหรือแต"บางส"วนตามท่ีศาลเห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๕๙๑๑๐  ถ�าปรากฏต"อศาลว"าผู�ท่ีได�รับยกเว�นค"าธรรมเนียมศาลนั้นสามารถ
เสียค"าธรรมเนียมศาลได�ต้ังแต"เวลาท่ียื่นคําร�องตามมาตรา ๑๕๖ หรือในภายหลังก"อนศาลวินิจฉัย
ชี้ขาดคดี ให�ศาลมีคําสั่งให�บุคคลนั้นชําระค"าธรรมเนียมศาลท่ีได�รับยกเว�นต"อศาลภายในระยะเวลาท่ี
ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได� หากไม"ปฏิบัติตาม ให�ศาลมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย1สินของผู�ได�รับยกเว�น
ค"าธรรมเนียมศาลนั้นท้ังหมดหรือแต"บางส"วนไว�รอคําวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องค"าฤชาธรรมเนียม 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ�าศาลเห็นว"า 
(๑) ค"าฤชาธรรมเนียมจะเป9นพับแก"คู"ความท้ังสองฝLาย ให�ศาลมีคําสั่งให�เอาชําระ

ค"าธรรมเนียมศาลท่ีผู�นั้นได�รับยกเว�น จากทรัพย1สินท่ียึดหรืออายัดดังท่ีกล"าวไว�ในวรรคหนึ่งตาม
จํานวนท่ีศาลเห็นสมควร 

(๒) คู"ความอีกฝLายหนึ่งจะต�องชําระค"าฤชาธรรมเนียมท้ังหมดหรือแต"บางส"วนแทนผู�
ท่ีได�รับยกเว�นค"าธรรมเนียมศาล ให�ศาลมีคําสั่งให�คู"ความอีกฝLายหนึ่งนั้นชําระค"าธรรมเนียมศาลต"อ
ศาลในนามของผู�ท่ีได�รับยกเว�นค"าธรรมเนียมศาล แต"ถ�าคู"ความอีกฝLายหนึ่งนั้นไม"ปฏิบัติตามคําสั่ง ให�

                                                 
๑๐๘ มาตรา ๑๕๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๙ มาตรา ๑๕๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๐ มาตรา ๑๕๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 
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ศาลเอาชําระค"าธรรมเนียมศาลนั้นจากทรัพย1สินท่ียึดหรืออายัดดังท่ีกล"าวไว�ในวรรคหนึ่งตามจํานวนท่ี
ศาลเห็นสมควร หรือ 

(๓) ผู�ท่ีได�รับยกเว�นค"าธรรมเนียมศาลจะต�องชําระค"าฤชาธรรมเนียมท้ังหมดหรือแต"
บางส"วนแทนคู"ความอีกฝLายหนึ่ง ให�ศาลมีคําสั่งให�เอาชําระค"าฤชาธรรมเนียมนั้นจากทรัพย1สินท่ียึด
หรืออายัดดังท่ีกล"าวไว�ในวรรคหนึ่ง ส"วนค"าธรรมเนียมศาลท่ีผู�นั้นได�รับยกเว�น ให�เอาชําระจาก
ทรัพย1สินท่ีเหลือ ถ�าหากมี ตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๖๐๑๑๑  ถ�าผู�ท่ีได�รับยกเว�นค"าธรรมเนียมศาลประพฤติตนไม"เรียบร�อย เช"น 
ดําเนินกระบวนพิจารณาในทางก"อความรําคาญถึงขนาด หรือกระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล
หรือจงใจประวิงความเรื่องนั้น ศาลจะถอนการอนุญาตเสียในเวลาใด ๆ ก็ได� และบุคคลเช"นว"านั้น
จําต�องรับผิดเสียค"าฤชาธรรมเนียมสําหรับกระบวนพิจารณาภายหลังท่ีศาลได�ถอนการอนุญาตนั้นแล�ว 
 

ส"วนท่ี ๒ 
ความรับผิดชั้นท่ีสุดในค"าฤชาธรรมเนียม๑๑๒ 

   
 

มาตรา ๑๖๑๑๑๓  ภายใต�บังคับบทบัญญัติห�ามาตราต"อไปนี้ ให�คู"ความฝLายท่ีแพ�คดี
เป9นผู�รับผิดในชั้นท่ีสุดสําหรับค"าฤชาธรรมเนียมท้ังปวง แต"ไม"ว"าคู"ความฝLายใดจะชนะคดีเต็มตามข�อหา
หรือแต"บางส"วน ศาลมีอํานาจท่ีจะพิพากษาให�คู"ความฝLายท่ีชนะคดีนั้นรับผิดในค"าฤชาธรรมเนียมท้ัง
ปวง หรือให�คู"ความแต"ละฝLายรับผิดในค"าฤชาธรรมเนียมส"วนของตนหรือตามส"วนแห"งค"าฤชาธรรม
เนียมซ่ึงคู"ความทุกฝLายได�เสียไปก"อนได�ตามท่ีศาลจะใช�ดุลพินิจ โดยคํานึงถึงเหตุสมควรและความ
สุจริตในการดําเนินคดี 

คดีท่ีไม"มีข�อพิพาทให�ฝLายเริ่มคดีเป9นผู�เสียค"าฤชาธรรมเนียม 
 

มาตรา ๑๖๒  บุคคลท่ีเป9นโจทก1ร"วมกันหรือจําเลยร"วมกันนั้น หาต�องรับผิดร"วมกัน
ในค"าฤชาธรรมเนียมไม" หากต�องรับผิดเป9นส"วนเท"า ๆ กัน เว�นแต"จะได�เป9นเจ�าหนี้ร"วมหรือลูกหนี้ร"วม 
หรือศาลได�มีคําสั่งเป9นอย"างอ่ืน 
 

มาตรา ๑๖๓  ถ�าคดีได�เสร็จเด็ดขาดลงโดยการตกลงหรือการประนีประนอมยอม
ความหรืออนุญาโตตุลาการ คู"ความแต"ละฝLายย"อมรับผิดในค"าฤชาธรรมเนียมในส"วนการดําเนิน
กระบวนพิจารณาของตน เว�นแต"คู"ความจะได�ตกลงกันไว�เป9นอย"างอ่ืน 
 

                                                 
๑๑๑ มาตรา ๑๖๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๒ ช่ือส"วนท่ี ๒ ความรับผิดช้ันท่ีสุดในค"าฤชาธรรมเนียม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๓ มาตรา ๑๖๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 
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มาตรา ๑๖๔  ในกรณีท่ีวางเงินต"อศาลตามมาตรา ๑๓๕, ๑๓๖ นั้น จําเลยไม"ต�องรับ
ผิดในค"าฤชาธรรมเนียมแห"งจํานวนเงินท่ีวางนั้นอันเกิดข้ึนภายหลัง 

ถ�าโจทก1ยอมรับเงินท่ีวางต"อศาลเป9นการพอใจเต็มตามท่ีเรียกร�องแล�ว จําเลยต�อง
เป9นผู�รับผิดในค"าฤชาธรรมเนียม 

ถ�าโจทก1ยอมรับเงินท่ีวางต"อศาลนั้นเป9นการพอใจเพียงส"วนหนึ่งแห"งจํานวนเงินท่ี
เรียกร�อง และดําเนินคดีต"อไป จําเลยต�องรับผิดในค"าฤชาธรรมเนียม เว�นแต"ศาลจะได�พิพากษาให�
โจทก1แพ�คดี ในกรณีเช"นนี้โจทก1ต�องเป9นผู�รับผิดในค"าฤชาธรรมเนียมท้ังสิ้นอันเกิดแต"การท่ีตนไม"
ยอมรับเงินท่ีวางต"อศาลเป9นการพอใจตามท่ีเรียกร�อง 
 

มาตรา ๑๖๕  ในกรณีท่ีมีการชําระหนี้ ดังบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๓๗ ถ�าโจทก1ยอมรับ
การชําระหนี้นั้นเป9นการพอใจเต็มตามท่ีเรียกร�องแล�ว จําเลยต�องเป9นผู�รับผิดในค"าฤชาธรรมเนียม 
เว�นแต"ศาลจะเห็นสมควรมีคําสั่งเป9นอย"างอ่ืน 

ถ�าโจทก1ไม"พอใจในการชําระหนี้เช"นว"านั้น และดําเนินคดีต"อไป ค"าฤชาธรรมเนียม
ให�อยู"ในดุลพินิจของศาล แต"ถ�าศาลเห็นว"าการชําระหนี้นั้นเป9นการพอใจเต็มตามท่ีโจทก1เรียกร�องแล�ว 
ค"าฤชาธรรมเนียมท้ังสิ้นอันเกิดแต"การท่ีโจทก1ปฏิเสธไม"ยอมรับชําระหนี้นั้น โจทก1ต�องเป9นผู�รับผิด 
 

มาตรา ๑๖๖๑๑๔  คู"ความฝLายใดทําให�ต�องเสียค"าฤชาธรรมเนียมในกระบวนพิจารณา
ใด ๆ ท่ีได�ดําเนินไปโดยไม"จําเป9น หรือมีลักษณะประวิงคดี หรือท่ีต�องดําเนินไปเพราะความผิดหรือ
ความประมาทเลินเล"ออย"างร�ายแรง คู"ความฝLายนั้นต�องรับผิดในค"าฤชาธรรมเนียมนั้น โดยมิพักคํานึง
ว"าคู"ความฝLายนั้นจักได�ชนะคดีหรือไม" 
 

มาตรา ๑๖๗  คําสั่งในเรื่องค"าฤชาธรรมเนียมนั้น ไม"ว"าคู"ความท้ังปวงหรือแต"ฝLายใด
ฝLายหนึ่ง จักมีคําขอหรือไม"ก็ดี ให�ศาลสั่งลงไว�ในคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีหรือในคําสั่งจําหน"าย
คดีออกสารบบความ แล�วแต"กรณี แต"ถ�าเพ่ือชี้ขาดตัดสินคดีใด ศาลได�มีคําสั่งอย"างใดในระหว"างการ
พิจารณา ศาลจะมีคําสั่งเรื่องค"าฤชาธรรมเนียมสําหรับกระบวนพิจารณาท่ีเสร็จไปในคําสั่งฉบับนั้น 
หรือในคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีก็ได�แล�วแต"จะเลือก 

ในกรณีท่ีมีข�อพิพาทในเรื่องท่ีไม"เป9นประเด็นในคดี ให�ศาลมีคําสั่งในเรื่องค"าฤชา
ธรรมเนียมสําหรับข�อพิพาทเช"นว"านี้ในคําสั่งชี้ขาดข�อพิพาทนั้น 

ในกรณีท่ีมีการพิจารณาใหม" ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะสั่งเรื่องค"าฤชาธรรมเนียมสําหรับ
การพิจารณาครั้งแรก และการพิจารณาใหม"ในคําพิพากษาหรือคําสั่งได� 
 

มาตรา ๑๖๘  ในกรณีคู"ความอาจอุทธรณ1 หรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลได�
นั้น ห�ามมิให�คู"ความอุทธรณ1หรือฎีกาในป;ญหาเรื่องค"าฤชาธรรมเนียมแต"อย"างเดียว เว�นแต"อุทธรณ1
หรือฎีกานั้นจะได�ยกเหตุว"า ค"าฤชาธรรมเนียมนั้นมิได�กําหนดหรือคํานวณให�ถูกต�องตามกฎหมาย 
 

                                                 
๑๑๔ มาตรา ๑๖๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 
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มาตรา ๑๖๙๑๑๕  เม่ือมีคําวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องค"าฤชาธรรมเนียมแล�ว ให�หัวหน�า
สํานักงานประจําศาลยุติธรรมชั้นต�นทําบัญชีแสดงค"าฤชาธรรมเนียมท่ีคู"ความทุกฝLายได�เสียไปโดย
ลําดับ และจํานวนท่ีคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งหรือท้ังสองฝLายจะต�องรับผิดตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาล 
คู"ความหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องอาจขอสําเนาบัญชีเช"นว"านั้นได� 

 
มาตรา ๑๖๙/๑๑๑๖  ถ�าบุคคลซ่ึงต�องชําระค"าฤชาธรรมเนียมค�างชําระค"าฤชาธรรม

เนียมต"อศาลก็ดี หรือต"อเจ�าพนักงานบังคับคดีก็ดี หรือต"อบุคคลอ่ืนท่ีมิใช"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาก็ดี 
ศาล เจ�าพนักงานบังคับคดี หรือบุคคลเช"นว"านั้นอาจบังคับเอาแก"ทรัพย1สินของบุคคลนั้นเสมือนหนึ่ง
เป9นลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพ่ือชําระค"าฤชาธรรมเนียมดังกล"าวได� ในกรณีเช"นนี้ ให�ถือว"าหัวหน�า
สํานักงานประจําศาลยุติธรรมชั้นต�น เจ�าพนักงานบังคับคดี หรือบุคคลท่ีมีสิทธิได�รับค"าฤชาธรรมเนียม
นั้น แล�วแต"กรณี เป9นเจ�าหนี้ตามคําพิพากษา 

การบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให�ได�รับยกเว�นค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีท้ังปวง 
แต"หากยังมีเงินท่ีได�จากการบังคับคดีคงเหลือภายหลังชําระให�แก"ผู�มีสิทธิได�รับ ให�หักค"าฤชาธรรม
เนียมท่ีได�รับยกเว�นดังกล"าวไว�จากเงินนั้น 

 
มาตรา ๑๖๙/๒๑๑๗  ภายใต�บังคับแห"งบทบัญญัติมาตรา ๑๖๙/๓ ให�ลูกหนี้ตามคํา

พิพากษาเป9นผู�รับผิดในค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี โดยให�หักออกจากเงินท่ีได�จากการยึด อายัด 
ขาย หรือจําหน"ายทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือจากเงินท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาได�วางไว� 

ในกรณีท่ีมีการบังคับคดีแก"ผู�ประกันในศาล ค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีใน
ส"วนนั้นให�หักออกจากเงินท่ีได�จากการบังคับคดีตามสัญญาประกัน๑๑๘ 

ในกรณีท่ีมีการบังคับคดีตามคําพิพากษาให�แบ"งกรรมสิทธิ์รวมหรือมรดกให�เจ�าของ
รวมหรือทายาทผู�ได�รับส"วนแบ"งทุกคนเป9นผู�รับผิดในค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีโดยให�หักออก
จากเงินท่ีได�จากการขายหรือจําหน"ายทรัพย1สินอันเป9นกรรมสิทธิ์รวมหรือทรัพย1มรดกนั้น 

ในกรณีท่ีมีการถอนการบังคับคดีนอกจากกรณีตามมาตรา ๒๙๒ (๑) และ (๕) ให�
เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาผู�ขอยึดหรืออายัดทรัพย1สินเป9นผู�รับผิดในค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี๑๑๙ 

 
มาตรา ๑๖๙/๓๑๒๐  บุคคลใดทําให�ต�องเสียค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีส"วนใด

                                                 
๑๑๕ มาตรา ๑๖๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๖ มาตรา ๑๖๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๗ มาตรา ๑๖๙/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๘ มาตรา ๑๖๙/๒ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑๙ มาตรา ๑๖๙/๒ วรรคสี่ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒๐ มาตรา ๑๖๙/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 
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โดยไม"จําเป9นหรือมีลักษณะประวิงการบังคับคดี หรือท่ีต�องดําเนินไปเพราะความผิดหรือความ
ประมาทเลินเล"ออย"างร�ายแรง หรือเพราะบังคับคดีไปโดยไม"สุจริตก"อนการบังคับคดีได�เสร็จลง ผู�ท่ี
ได�รับความเสียหาย หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา แล�วแต"กรณี อาจยื่นคําร�องต"อศาลภายในเจ็ดวันนับ
แต"วันทราบพฤติการณ1อันเป9นมูลแห"งข�ออ�างนั้น เพ่ือให�ศาลมีคําสั่งให�บุคคลเช"นว"านั้นรับผิดในค"าฤชา
ธรรมเนียมดังกล"าว 

คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ให�อุทธรณ1ไปยังศาลอุทธรณ1ได� และคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลอุทธรณ1ให�เป9นท่ีสุด 
 

ภาค ๒ 
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต�น 

   
 

ลักษณะ ๑ 
วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต�น 

   
 

มาตรา ๑๗๐  ห�ามมิให�ฟRอง พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเป9นครั้งแรกในศาลหรือ
โดยศาลอ่ืนนอกจากศาลชั้นต�น เว�นแต"จะมีกฎหมายบัญญัติไว�ชัดแจ�งเป9นอย"างอ่ืน 

ภายใต�บังคับแห"งบทบัญญัติในภาคนี้ว"าด�วยคดีไม"มีข�อพิพาท คดีมโนสาเร" คดีขาดนัด 
และคดีท่ีมอบให�อนุญาโตตุลาการชี้ขาด การฟRอง การพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นต�น 
นอกจากจะต�องบังคับตามบทบัญญัติท่ัวไปแห"งภาค ๑ แล�ว ให�บังคับตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ด�วย 
 

มาตรา ๑๗๑  คดีท่ีประมวลกฎหมายนี้บัญญัติว"าจะฟRองยังศาลชั้นต�น หรือจะเสนอ
ป;ญหาต"อศาลชั้นต�นเพ่ือชี้ขาดตัดสิน โดยทําเป9นคําร�องขอก็ได�นั้น ให�นําบทบัญญัติแห"งประมวล
กฎหมายนี้ว"าด�วยสิทธิและหน�าท่ีของโจทก1และจําเลย และวิธีพิจารณาท่ีต"อจากการยื่นคําฟRองมาใช�
บังคับแก"ผู�ยื่นคําขอและคู"ความอีกฝLายหนึ่ง ถ�าหากมี และบังคับแก"วิธีพิจารณาท่ีต"อจากการยื่นคําร�อง
ขอด�วยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๗๒  ภายใต�บังคับบทบัญญัติมาตรา ๕๗ ให�โจทก1เสนอข�อหาของตนโดยทํา
เป9นคําฟRองเป9นหนังสือยื่นต"อศาลชั้นต�น 

คําฟRองต�องแสดงโดยแจ�งชัดซ่ึงสภาพแห"งข�อหาของโจทก1และคําขอบังคับท้ังข�ออ�าง
ท่ีอาศัยเป9นหลักแห"งข�อหาเช"นว"านั้น 

ให�ศาลตรวจคําฟRองนั้นแล�วสั่งให�รับไว� หรือให�ยกเสีย หรือให�คืนไป ตามท่ีบัญญัติไว�
ในมาตรา ๑๘ 
 

มาตรา ๑๗๓  เม่ือศาลได�รับคําฟRองแล�ว ให�ศาลออกหมายส"งสําเนาคําฟRองให�แก"
จําเลยเพ่ือแก�คดี และภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต"วันยื่นคําฟRอง ให�โจทก1ร�องขอต"อพนักงานเจ�าหน�าท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ - 
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เพ่ือให�ส"งหมายนั้น๑๒๑ 
นับแต"เวลาท่ีได�ยื่นคําฟRองแล�ว คดีนั้นอยู"ในระหว"างพิจารณา และผลแห"งการนี้ 
(๑) ห�ามไม"ให�โจทก1ยื่นคําฟRองเรื่องเดียวกันนั้นต"อศาลเดียวกัน หรือต"อศาลอ่ืนและ 
(๒) ถ�ามีเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในพฤติการณ1อันเก่ียวด�วยการยื่นฟRองคดีต"อศาลท่ีมี

เขตศาลเหนือคดีนั้น เช"น การเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาของจําเลย การเปลี่ยนแปลงเช"นว"านี้หาตัด
อํานาจศาลท่ีรับฟRองคดีไว�ในอันท่ีจะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไม" 
 

มาตรา ๑๗๔  ในกรณีต"อไปนี้ให�ถือว"าโจทก1ได�ท้ิงฟRอง คือ 
(๑)๑๒๒ ภายหลังท่ีได�เสนอคําฟRองแล�ว โจทก1เพิกเฉยไม"ร�องขอต"อพนักงานเจ�าหน�าท่ี

เพ่ือให�ส"งหมายเรียกให�แก�คดีแก"จําเลย และไม"แจ�งให�ศาลทราบเหตุแห"งการเพิกเฉยเช"นว"านั้นภายใน
กําหนดเจ็ดวันนับแต"วันยื่นคําฟRอง 

(๒) โจทก1เพิกเฉยไม"ดําเนินคดีภายในเวลาตามท่ีศาลเห็นสมควรกําหนดไว�เพ่ือการ
นั้นโดยได�ส"งคําสั่งให�แก"โจทก1โดยชอบแล�ว 
 

มาตรา ๑๗๕  ก"อนจําเลยยื่นคําให�การ โจทก1อาจถอนคําฟRองได�โดยยื่นคําบอกกล"าว
เป9นหนังสือต"อศาล 

ภายหลังจําเลยยื่นคําให�การแล�ว โจทก1อาจยื่นคําขอโดยทําเป9นคําร�องต"อศาลชั้นต�น 
เพ่ืออนุญาตให�โจทก1ถอนคําฟRองได� ศาลจะอนุญาตหรือไม"อนุญาตหรืออนุญาตภายในเง่ือนไขตามท่ี
เห็นสมควรก็ได� แต" 

(๑) ห�ามไม"ให�ศาลให�อนุญาต โดยมิได�ฟ;งจําเลยหรือผู�ร�องสอด ถ�าหากมี ก"อน 
(๒) ในกรณีท่ีโจทก1ถอนคําฟRอง เนื่องจากมีข�อตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับ

จําเลย ให�ศาลอนุญาตไปตามคําขอนั้น 
 

มาตรา ๑๗๖  การท้ิงคําฟRองหรือถอนคําฟRองย"อมลบล�างผลแห"งการยื่นคําฟRองนั้น 
รวมท้ังกระบวนพิจารณาอ่ืน ๆ อันมีมาต"อภายหลังยื่นคําฟRอง และกระทําให�คู"ความกลับคืนเข�าสู"ฐานะ
เดิมเสมือนหนึ่งมิได�มีการยื่นฟRองเลย แต"ว"าคําฟRองใด ๆ ท่ีได�ท้ิงหรือถอนแล�ว อาจยื่นใหม"ได� ภายใต�
บังคับแห"งบทบัญญัติของกฎหมายว"าด�วยอายุความ 
 

มาตรา ๑๗๗  เม่ือได�ส"งหมายเรียกและคําฟRองให�จําเลยแล�ว ให�จําเลยทําคําให�การ
เป9นหนังสือยื่นต"อศาลภายในสิบห�าวัน๑๒๓ 

ให�จําเลยแสดงโดยชัดแจ�งในคําให�การว"า จําเลยยอมรับหรือปฏิเสธข�ออ�างของโจทก1
ท้ังสิ้นหรือแต"บางส"วน รวมท้ังเหตุแห"งการนั้น 

                                                 
๑๒๑ มาตรา ๑๗๓ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๑๒๒ มาตรา ๑๗๔ (๑) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๑๒๓ มาตรา ๑๗๗ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ - 
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จําเลยจะฟRองแย�งมาในคําให�การก็ได� แต"ถ�าฟRองแย�งนั้นเป9นเรื่องอ่ืนไม"เก่ียวกับคํา
ฟRองเดิมแล�ว ให�ศาลสั่งให�จําเลยฟRองเป9นคดีต"างหาก 

ให�ศาลตรวจดูคําให�การนั้นแล�วสั่งให�รับไว� หรือให�คืนไปหรือสั่งไม"รับตามท่ีบัญญัติไว�
ในมาตรา ๑๘ 

บทบัญญัติแห"งมาตรานี้ ให�ใช�บังคับแก"บุคคลภายนอกท่ีถูกเรียกเข�ามาเป9นผู�ร�องสอด
ตามมาตรา ๕๗ (๓) โดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๗๘๑๒๔  ถ�าจําเลยฟRองแย�งรวมมาในคําให�การ ให�โจทก1ทําคําให�การแก�ฟRอง
แย�งยื่นต"อศาลภายในสิบห�าวันนับแต"วันท่ีได�ส"งคําให�การถึงโจทก1 

บทบัญญัติแห"งมาตราก"อน ให�ใช�บังคับแก"คําให�การแก�ฟRองแย�งนี้โดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๗๙  โจทก1หรือจําเลยจะแก�ไขข�อหา ข�อต"อสู� ข�ออ�าง หรือข�อเถียงอันกล"าว
ไว�ในคําฟRองหรือคําให�การท่ีเสนอต"อศาลแต"แรกก็ได� 

การแก�ไขนั้น โดยเฉพาะอาจเป9นการแก�ไขในข�อต"อไปนี้ 
(๑) เพ่ิม หรือลด จํานวนทุนทรัพย1 หรือราคาทรัพย1สินท่ีพิพาทในฟRองเดิม หรือ 
(๒) สละข�อหาในฟRองเดิมเสียบางข�อ หรือเพ่ิมเติมฟRองเดิมให�บริบูรณ1โดยวิธีเสนอคํา

ฟRองเพ่ิมเติม หรือเสนอคําฟRองเพ่ือคุ�มครองสิทธิของตนในระหว"างการพิจารณา หรือเพ่ือบังคับตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่ง หรือ 

(๓) ยกข�อต"อสู�ข้ึนใหม" เป9นข�อแก�ข�อหาเดิม หรือท่ียื่นภายหลัง หรือเปลี่ยนแปลง
แก�ไขข�ออ�าง หรือข�อเถียงเพ่ือสนับสนุนข�อหา หรือเพ่ือหักล�างข�อหาของคู"ความอีกฝLายหนึ่ง 

แต"ห�ามมิให�คู"ความฝLายใดเสนอคําฟRองใดต"อศาล ไม"ว"าโดยวิธีฟRองเพ่ิมเติมหรือฟRอง
แย�ง ภายหลังท่ีได�ยื่นคําฟRองเดิมต"อศาลแล�ว เว�นแต"คําฟRองเดิมและคําฟRองภายหลังนี้จะเก่ียวข�องกัน
พอท่ีจะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข�าด�วยกันได� 
 

มาตรา ๑๘๐๑๒๕  การแก�ไขคําฟRองหรือคําให�การท่ีคู"ความเสนอต"อศาลไว�แล�ว ให�ทํา
เป9นคําร�องยื่นต"อศาลก"อนวันชี้สองสถาน หรือก"อนวันสืบพยานไม"น�อยกว"าเจ็ดวัน ในกรณีที่ไม"มีการ
ชี ้สองสถาน เว�นแต"มีเหตุอันสมควรท่ีไม"อาจยื่นคําร�องได�ก"อนนั้นหรือเป9นการขอแก�ไขในเรื่องท่ี
เก่ียวกับความสงบเรียบร�อยของประชาชน หรือเป9นการแก�ไขข�อผิดพลาดเล็กน�อยหรือข�อผิดหลง
เล็กน�อย 
 

มาตรา ๑๘๑  เว�นแต"ในกรณีท่ีคําร�องนั้นอาจทําได�แต"ฝLายเดียว 
(๑) ห�ามไม"ให�มีคําสั่งยอมรับการแก�ไข เว�นแต"จะได�ส"งสําเนาคําร�องให�แก"คู"ความอีก

ฝLายหนึ่งทราบล"วงหน�าอย"างน�อยสามวัน ก"อนกําหนดนัดพิจารณาคําร�องนั้น 
(๒) ห�ามมิให�ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดในประเด็นท่ีคู"ความได�แก�ไขคําฟRอง หรือ

                                                 
๑๒๔ มาตรา ๑๗๘ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒๕ มาตรา ๑๘๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ - 
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คําให�การ เว�นแต"คู"ความอีกฝLายหนึ่งจะได�มีโอกาสบริบูรณ1ในอันท่ีจะตรวจโต�แย�งและหักล�างข�อหาหรือ
ข�อต"อสู�ใหม" หรือข�ออ�าง หรือข�อเถียงใหม"ท่ีกล"าวไว�ในคําร�องขอแก�ไขนั้น 
 

มาตรา ๑๘๒ ๑๒๖  เม่ือได�ยื่นคําฟRอง คําให�การ และคําให�การแก�ฟRองแย�งถ�าหากมี
แล�ว ให�ศาลทําการชี้สองสถานโดยแจ�งกําหนดวันชี้สองสถานให�คู"ความทราบล"วงหน�าไม"น�อยกว"าสิบห�าวัน 
เว�นแต"ในกรณีดังต"อไปนี้ 

(๑) จําเลยคนใดคนหนึ่งขาดนัดยื่นคําให�การ 
(๒) คําให�การของจําเลยเป9นการยอมรับโดยชัดแจ�งตามคําฟRองโจทก1ท้ังสิ้น 
(๓) คําให�การของจําเลยเป9นคําให�การปฏิเสธข�ออ�างของโจทก1ท้ังสิ้น โดยไม"มีเหตุ

แห"งการปฏิเสธ ซ่ึงศาลเห็นว"าไม"จําเป9นต�องมีการชี้สองสถาน 
(๔) ศาลเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดีให�เสร็จไปท้ังเรื่องโดยไม"ต�องสืบพยาน 
(๕) คดีมโนสาเร"ตามมาตรา ๑๘๙ หรือคดีไม"มีข�อยุ"งยากตามมาตรา ๑๙๖ 
(๖) คดีท่ีศาลเห็นว"ามีประเด็นข�อพิพาทไม"ยุ"งยากหรือไม"จําเป9นท่ีจะต�องชี้สองสถาน 
ในกรณีท่ีไม"ต�องมีการชี้สองสถาน ให�ศาลมีคําสั่งงดการชี้สองสถานและกําหนดวัน

สืบพยาน ถ�าหากมี แล�วให�ส"งคําสั่งดังกล"าวให�คู"ความทราบตามมาตรา ๑๘๔ เว�นแต"คู"ความฝLายใดจะ
ได�ทราบหรือถือว"าได�ทราบคําสั่งดังกล"าวแล�ว 

คู"ความอาจตกลงกันกะประเด็นข�อพิพาทโดยยื่นคําแถลงร"วมกันต"อศาลในกรณี
เช"นว"านี้ ให�กําหนดประเด็นข�อพิพาทไปตามนั้น แต"ถ�าศาลเห็นว"าคําแถลงนั้นไม"ถูกต�อง ก็ให�ศาลมี
อํานาจท่ีจะมีคําสั่งยกคําแถลงนั้น แล�วดําเนินการชี้สองสถานไปตามมาตรา ๑๘๓ 
 

มาตรา ๑๘๒ ทวิ๑๒๗  (ยกเลิก)  
 

มาตรา ๑๘๓๑๒๘  ในวันชี้สองสถาน ให�คู"ความมาศาล และให�ศาลตรวจคําคู"ความ
และคําแถลงของคู"ความ แล�วนําข�ออ�าง ข�อเถียง ท่ีปรากฏในคําคู"ความและคําแถลงของคู"ความเทียบ
กันดู และสอบถามคู"ความทุกฝLายถึงข�ออ�าง ข�อเถียง และพยานหลักฐานท่ีจะยื่นต"อศาลว"าฝLายใด
ยอมรับหรือโต�แย�งข�ออ�าง ข�อเถียงนั้นอย"างไร ข�อเท็จจริงใดท่ีคู"ความยอมรับกันก็เป9นอันยุติไปตามนั้น 
ส"วนข�อกฎหมายหรือข�อเท็จจริงท่ีคู"ความฝLายหนึ่งยกข้ึนอ�างแต"คําคู"ความฝLายอ่ืนไม"รับและเก่ียวเนื่อง
โดยตรงกับประเด็นข�อพิพาทตามคําคู"ความให�ศาลกําหนดไว�เป9นประเด็นข�อพิพาท และกําหนดให�
คู"ความฝLายใดนําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข�อใดก"อนหรือหลังก็ได� 

ในการสอบถามคู"ความตามวรรคหนึ่ง คู"ความแต"ละฝLายต�องตอบคําถามท่ีศาลถามเอง
หรือถามตามคําขอของคู"ความฝLายอ่ืน เก่ียวกับข�อเท็จจริงท่ีคู"ความฝLายอ่ืนยกข้ึนเป9นข�ออ�าง ข�อเถียง 
และพยานหลักฐานต"าง ๆ ท่ีคู"ความจะยื่นต"อศาล ถ�าคู"ความฝLายใดไม"ตอบคําถามเก่ียวกับข�อเท็จจริงใด 

                                                 
๑๒๖ มาตรา ๑๘๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๑๒๗ มาตรา ๑๘๒ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๑๒๘ มาตรา ๑๘๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ - 
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หรือปฏิเสธข�อเท็จจริงใดโดยไม"มีเหตุผลอันสมควร ให�ถือว"ายอมรับข�อเท็จจริงนั้นแล�ว เว�นแต"คู"ความ
ฝLายนั้นไม"อยู"ในวิสัยท่ีจะตอบหรือแสดงเหตุผลแห"งการปฏิเสธได�ในขณะนั้น 

คู"ความมีสิทธิคัดค�านว"าประเด็นข�อพิพาทหรือหน�าที่นําสืบที่ศาลกําหนดไว�นั้น
ไม"ถูกต�อง โดยแถลงด�วยวาจาต"อศาลในขณะนั้นหรือยื่นคําร�องต"อศาลภายในเจ็ดวันนับแต"วันท่ีศาลสั่ง
กําหนดประเด็นข�อพิพาทหรือหน�าท่ีนําสืบ ให�ศาลชี้ขาดคําคัดค�านนั้นก"อนวันสืบพยาน คําชี้ขาดคําคัดค�าน
ดังกล"าวให�อยู"ภายใต�บังคับมาตรา ๒๒๖ 
 

มาตรา ๑๘๓ ทวิ ๑๒๙  ในกรณีที่คู"ความทุกฝLายหรือฝLายใดฝLายหนึ่งไม"มาศาลใน
วันชี้สองสถาน ให�ศาลทําการชี้สองสถานโดยให�ถือว"าคู"ความท่ีไม"มาศาลได�ทราบกระบวนพิจารณาใน
วันนั้นแล�ว 

คู"ความท่ีไม"มาศาลนั้นไม"มีสิทธิคัดค�านว"าประเด็นข�อพิพาทและหน�าท่ีนําสืบท่ีศาล
กําหนดไว�นั้นไม"ถูกต�อง เว�นแต"เป9นกรณีท่ีไม"สามารถมาศาลได�ในวันชี้สองสถาน เพราะเหตุจําเป9นอัน
ไม"อาจก�าวล"วงได� หรือเป9นการคัดค�านในเรื่องท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบร�อยของประชาชน ในกรณี
เช"นนี้ให�นํามาตรา ๑๘๓ วรรคสาม มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๘๓ ตรี๑๓๐  (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๑๘๓ จัตวา๑๓๑  (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๑๘๔๑๓๒  ในกรณีท่ีมีการชี้สองสถาน ให�ศาลกําหนดวันสืบพยานซ่ึงมี
ระยะเวลาไม"น�อยกว"าสิบวันนับแต"วันชี้สองสถาน 

ในกรณีท่ีไม"มีการชี้สองสถาน ให�ศาลออกหมายกําหนดวันสืบพยานส"งให�แก"คู"ความ
ทราบล"วงหน�าไม"น�อยกว"าสิบวัน 
 

มาตรา ๑๘๕  ในวันนัดสืบพยาน เม่ือศาลเห็นสมควร หรือเม่ือคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่ง
มีคําขอ ศาลจะอ"านให�คู"ความฟ;งซ่ึงคําฟRอง คําให�การ และคําให�การแก�ฟRองแย�ง ถ�าหากมี หรือรายงาน
พิสดารแห"งการชี้สองสถาน แล�วแต"กรณี และคําร�องขอแก�ไขเพ่ิมเติม (ท่ีได�ยื่นต"อศาลและส"งไปให�แก"
คู"ความแล�วโดยชอบ) ก็ได� 

ภายใต�บังคับแห"งบทบัญญัติสามมาตราต"อไปนี้ ให�ศาลสืบพยานตามประเด็นในข�อ
พิพาทตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ว"าด�วยพยานหลักฐาน และฟ;งคําแถลงการณ1ด�วยวาจา
ของคู"ความท้ังปวง 
                                                 

๑๒๙ มาตรา ๑๘๓ ทวิ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๓๐ มาตรา ๑๘๓ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๓๑ มาตรา ๑๘๓ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๓๒ มาตรา ๑๘๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๔ - 
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มาตรา ๑๘๖  เม่ือสืบพยานเสร็จแล�ว ให�ศาลอนุญาตให�โจทก1แถลงการณ1ด�วยวาจา

ก"อน แล�วจึงให�จําเลยแถลงการณ1ด�วยวาจาทบทวน ข�อเถียง แสดงผลแห"งพยานหลักฐานในประเด็นท่ี
พิพาท ต"อจากนี้ให�ศาลอนุญาตให�โจทก1แถลงตอบจําเลยได�อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ห�ามไม"ให�คู"ความ
แถลงการณ1ด�วยวาจาอย"างใดอีก เว�นแต"จะได�รับอนุญาตจากศาล 

ก"อนพิพากษาคดี ไม"ว"าคู"ความฝLายใดจะได�แถลงการณ1ด�วยวาจาแล�วหรือไม" คู"ความ
ฝLายนั้นจะยื่นคําแถลงการณ1เป9นหนังสือต"อศาลก็ได� แต"ต�องส"งสําเนานั้น ๆ ไปยังคู"ความอ่ืน ๆ 
 

มาตรา ๑๘๗  เม่ือได�สืบพยานตามท่ีจําเป9นและคู"ความได�แถลงการณ1 ถ�าหากมี 
เสร็จแล�ว ให�ถือว"าการพิจารณาเป9นอันสิ้นสุด แต"ตราบใดท่ียังมิได�มีคําพิพากษา ศาลอาจทําการ
พิจารณาต"อไปอีกได�ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม 
 

มาตรา ๑๘๘  ในคดีท่ีไม"มีข�อพิพาท ให�ใช�ข�อบังคับต"อไปนี้ 
(๑) ให�เริ่มคดีโดยยื่นคําร�องขอต"อศาล 
(๒) ศาลอาจเรียกพยานมาสืบได�เองตามท่ีเห็นจําเป9น และวินิจฉัยชี้ขาดตามท่ี

เห็นสมควรและยุติธรรม 
(๓) ทางแก�แห"งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลนั้นให�ใช�ได�แต"โดยวิธียื่นอุทธรณ1หรือ

ฎีกาเท"านั้น และให�อุทธรณ1ฎีกาได�แต"เฉพาะในสองกรณีต"อไปนี้ 
(ก) ถ�าศาลได�ยกคําร�องขอของคู"ความฝLายท่ีเริ่มคดีเสียท้ังหมดหรือแต"บางส"วน 

หรือ 
(ข) ในเหตุท่ีมิได�ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ว"าด�วยการ

พิจารณาหรือพิพากษาหรือคําสั่ง 
(๔) ถ�าบุคคลอ่ืนใดนอกจากคู"ความท่ีได�ยื่นฟRองคดีอันไม"มีข�อพิพาทได�เข�ามา

เก่ียวข�องในคดีโดยตรงหรือโดยอ�อม ให�ถือว"าบุคคลเช"นว"ามานี้เป9นคู"ความ และให�ดําเนินคดีไปตาม
บทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ว"าด�วยคดีอันมีข�อพิพาท แต"ในคดีท่ียื่นคําร�องขอต"อศาล เพ่ือให�ศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ให�คําอนุญาตท่ีผู�แทนโดยชอบธรรมได�ปฏิเสธเสียหรือให�ศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งถอนคืนคําอนุญาตอันได�ให�ไว�แก"ผู�ไร�ความสามารถนั้น ให�ถือว"าเป9นคดีไม"มีข�อพิพาท แม�ถึง
ว"าผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�ไร�ความสามารถนั้นจะได�มาศาล และแสดงข�อคัดค�านในการให�คํา
อนุญาตหรือถอนคืนคําอนุญาตเช"นว"านั้น 
 

ลักษณะ ๒ 
วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต�น 

   
 

หมวด ๑ 
วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร" 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๕ - 
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มาตรา ๑๘๙๑๓๓  คดีมโนสาเร" คือ 
(๑)๑๓๔ คดีท่ีมีคําขอให�ปลดเปลื้องทุกข1อันอาจคํานวณเป9นราคาเงินได�ไม"เกินสี่หม่ืน

บาทหรือไม"เกินจํานวนท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(๒)๑๓๕ คดีฟRองขับไล"บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย1อันมีค"าเช"าหรืออาจให�เช"า

ได�ในขณะยื่นคําฟRองไม"เกินเดือนละสี่พันบาทหรือไม"เกินจํานวนท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙๐  จํานวนทุนทรัพย1หรือราคาอันพิพาทกันในคดีนั้น ให�คํานวณดังนี้ 
(๑) จํานวนทุนทรัพย1หรือราคานั้นให�คํานวณตามคําเรียกร�องของโจทก1 ส"วนดอกผล

อันมิถึงกําหนดเกิดข้ึนในเวลายื่นคําฟRองหรือค"าธรรมเนียมศาลซ่ึงอาจเป9นอุปกรณ1รวมอยู"ในคํา
เรียกร�อง ห�ามไม"ให�คํานวณรวมเข�าด�วย 

(๒) ในกรณีมีข�อสงสัยหรือมีข�อโต�แย�ง จํานวนทุนทรัพย1หรือราคานั้น ให�ศาลกะ
ประมาณตามท่ีเป9นอยู"ในเวลายื่นฟRองคดี 

(๓)๑๓๖ คดีอันเก่ียวด�วยทรัพย1สินท่ีมีข�อหาหลายข�อ อันมีจํานวนทุนทรัพย1หรือราคา
ไม"เกินสี่หม่ืนบาทหรือไม"เกินจํานวนท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ให�รวมจํานวนทุนทรัพย1หรือราคา
เหล"านั้นเข�าด�วยกัน แต"ถ�าข�อหาเหล"านั้นจะต�องเรียกร�องเอาแก"จําเลยหลายคน ถึงแม�ว"าถ�ารวมความ
รับผิดของจําเลยหลายคนนั้นเข�าด�วยกันแล�วจะไม"เป9นคดีมโนสาเร"ก็ตาม ให�ถือเอาจํานวนท่ีเรียกร�อง
เอาจากจําเลยคนหนึ่ง ๆ นั้น เป9นประมาณแก"การท่ีจะถือว"าคดีนั้นเป9นคดีมโนสาเร"หรือไม" 
 

มาตรา ๑๙๐ ทวิ๑๓๗  ในคดีมโนสาเร" ให�ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไปตาม
บทบัญญัติในหมวดนี้ 
 

มาตรา ๑๙๐ ตรี๑๓๘  ในคดีมโนสาเร" ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะออกคําสั่งขยายหรือย"น
ระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว�ในประมวลกฎหมายนี้หรือตามท่ีศาลได�กําหนดไว� หรือระยะเวลาท่ีเก่ียว
ด�วยวิธีพิจารณาความแพ"งอันกําหนดไว�ในกฎหมายอ่ืน เพ่ือให�ดําเนินหรือมิให�ดําเนินกระบวนพิจารณา
ใด ๆ ก"อนสิ้นระยะเวลานั้นได� เม่ือมีความจําเป9นเพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม 
 

                                                 
๑๓๓ มาตรา ๑๘๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๓๔ พระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินในคดีมโนสาเร" พ.ศ. ๒๕๔๖ ได�กําหนดขยายเป9น 

คดีท่ีมีคําขอให�ปลดเปลื้องทุกข1อันอาจคํานวณเป9นราคาเงินได�ไม"เกินสามแสนบาท 
๑๓๕ พระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินในคดีมโนสาเร" พ.ศ. ๒๕๔๖ ได�กําหนดขยายเป9น 

คดีฟRองขับไล"บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย1อันมีค"าเช"าหรือาจให�เช"าได�ในขณะยื่นคําฟRองไม"เกินเดือนละ
สามหมื่นบาท 

๑๓๖ มาตรา ๑๙๐ (๓) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓๗ มาตรา ๑๙๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๓๘ มาตรา ๑๙๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๖ - 
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มาตรา ๑๙๐ จัตวา๑๓๙  ในคดีมโนสาเร" ให�โจทก1เสียค"าข้ึนศาลตามตาราง ๑ ท�าย
ประมวลกฎหมายนี้ แต"ค"าข้ึนศาลรวมกันแล�วไม"เกินหนึ่งพันบาท๑๔๐ 

ค"าข้ึนศาลในชั้นอุทธรณ1หรือฎีกานั้น ให�ผู�อุทธรณ1หรือผู�ฎีกาเสียตามจํานวนทุนทรัพย1 
หรือราคาทรัพย1สินท่ีพิพาทกันในชั้นอุทธรณ1หรือฎีกา แล�วแต"กรณี 
 

มาตรา ๑๙๑๑๔๑  วิธีฟRองคดีมโนสาเร"นั้น โจทก1อาจยื่นคําฟRองเป9นหนังสือหรือมา
แถลงข�อหาด�วยวาจาต"อศาลก็ได� 

ในกรณีท่ีโจทก1ยื่นคําฟRองเป9นหนังสือ หากศาลเห็นว"าคําฟRองดังกล"าวไม"ถูกต�อง หรือ
ขาดสาระสําคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคําสั่งให�โจทก1แก�ไขคําฟRองในส"วนนั้นให�ถูกต�องหรือชัดเจนข้ึนก็ได� 

ถ�าโจทก1มาแถลงข�อหาด�วยวาจาดังกล"าวแล�ว ให�ศาลบันทึกรายการแห"งข�อหา
เหล"านั้นไว�อ"านให�โจทก1ฟ;ง แล�วให�โจทก1ลงลายมือชื่อไว�เป9นสําคัญ 
 

มาตรา ๑๙๒  เม่ือศาลเห็นว"าคดีท่ีฟRองไม"ใช"คดีมโนสาเร"และศาลนั้นมีเขตอํานาจท่ี
จะพิจารณาคดีนั้นอย"างคดีสามัญได� ถ�าคดีนั้นได�ฟRองโดยคําแถลงด�วยวาจา ก็ให�ศาลมีคําสั่งให�โจทก1
ยื่นคําฟRองเป9นหนังสืออย"างคดีสามัญ แต"ถ�าคดีนั้นได�ยื่นคําฟRองเป9นหนังสืออยู"แล�ว ห�ามมิให�ศาลออก
หมายเรียกอย"างอ่ืนนอกจากท่ีบัญญัติไว�สําหรับคดีสามัญ 

ถ�าคดีนั้นไม"เป9นคดีมโนสาเร"ต"อไป เนื่องจากได�มีคําฟRองเพ่ิมเติมยื่นเข�ามาภายหลัง 
และศาลนั้นมีเขตอํานาจท่ีจะพิจารณาคดีนั้นอย"างคดีสามัญได� ก็ให�ศาลดําเนินการพิจารณาไปอย"าง
คดีสามัญ 

ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล"าวมาแล�ว ถ�าศาลไม"มีเขตอํานาจพิจารณาคดีนั้นอย"างคดี
สามัญ ให�ศาลมีคําสั่งคืนคําฟRองนั้นไปเพ่ือยื่นต"อศาลท่ีมีเขตอํานาจ 

ในกรณีท่ีจําเลยฟRองแย�งเข�ามาในคดีมโนสาเร"และฟRองแย�งนั้นมิใช"คดีมโนสาเร" หรือ
ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งให�พิจารณาคดีสามัญรวมกับคดีมโนสาเร" ให�ศาลดําเนินการพิจารณาคดีมโนสาเร"
ไปอย"างคดีสามัญ แต"เม่ือศาลพิจารณาถึงจํานวนทุนทรัพย1 ลักษณะคดี สถานะของคู"ความ หรือเหตุ
สมควรประการอ่ืนแล�วเห็นว"า การนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช�บังคับแก"คดีในส"วนของฟRองแย�งหรือ
คดีสามัญเช"นว"านั้นจะทําให�การดําเนินคดีเป9นไปด�วยความรวดเร็วและเป9นธรรมแก"คู"ความทุกฝLาย ก็
ให�ศาลมีอํานาจพิจารณาคดีในส"วนของฟRองแย�งหรือคดีสามัญนั้นอย"างคดีมโนสาเร"ได�๑๔๒ 

คําสั่งอย"างใดอย"างหนึ่งของศาลตามวรรคสี่ ไม"กระทบถึงค"าข้ึนศาลท่ีคู"ความแต"ละ
ฝLายต�องชําระอยู"ก"อนท่ีศาลจะมีคําสั่งเช"นว"านั้น๑๔๓ 
                                                 

๑๓๙ มาตรา ๑๙๐ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๔๐ มาตรา ๑๙๐ จัตวา วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๔๑ มาตรา ๑๙๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๔๒ มาตรา ๑๙๒ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๔๓ มาตรา ๑๙๒ วรรคห�า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๗ - 
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มาตรา ๑๙๓๑๔๔  ในคดีมโนสาเร" ให�ศาลกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วและออก

หมายเรียกไปยังจําเลย ในหมายนั้นให�จดแจ�งประเด็นแห"งคดีและจํานวนทุนทรัพย1หรือราคาท่ี
เรียกร�อง และข�อความว"าให�จําเลยมาศาลเพ่ือการไกล"เกลี่ย ให�การ และสืบพยานในวันเดียวกัน และ
ให�ศาลสั่งให�โจทก1มาศาลในวันนัดพิจารณานั้นด�วย 

ในวันนัดพิจารณา เม่ือโจทก1และจําเลยมาพร�อมกันแล�ว ให�ศาลไกล"เกลี่ยให�คู"ความ
ได�ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในข�อท่ีพิพาทนั้นก"อน 

ถ�าคู"ความไม"อาจตกลงกันหรือไม"อาจประนีประนอมยอมความกันได�และจําเลยยัง
ไม"ได�ยื่นคําให�การให�ศาลสอบถามคําให�การของจําเลย โดยจําเลยจะยื่นคําให�การเป9นหนังสือ หรือจะ
ให�การด�วยวาจาก็ได� ในกรณียื่นคําให�การเป9นหนังสือให�นํามาตรา ๑๙๑ วรรคสอง มาใช�บังคับโดย
อนุโลม ในกรณีให�การด�วยวาจา ให�ศาลบันทึกคําให�การรวมท้ังเหตุการณ1นั้นไว� อ"านให�จําเลยฟ;ง แล�ว
ให�จําเลยลงลายมือชื่อไว�เป9นสําคัญ 

ถ�าจําเลยไม"ให�การตามวรรคสาม ให�ศาลมีอํานาจใช�ดุลพินิจมีคําสั่งไม"ยอมเลื่อนเวลา
ให�จําเลยยื่นคําให�การ โดยให�ถือว"าจําเลยขาดนัดยื่นคําให�การ และให�ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้
ขาดโดยนํามาตรา ๑๙๘ ทวิ มาใช�บังคับโดยอนุโลม แต"ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งให�สืบพยาน ก็ให�ศาล
ดําเนินการต"อไปตามมาตรา ๑๙๓ ตรี มาตรา ๑๙๓ จัตวา และมาตรา ๑๙๓ เบญจ๑๔๕ 
 

มาตรา ๑๙๓ ทวิ๑๔๖  ในคดีมโนสาเร" เม่ือโจทก1ได�ทราบคําสั่งให�มาศาลตามมาตรา 
๑๙๓ แล�วไม"มาในวันนัดพิจารณาโดยไม"ได�รับอนุญาตจากศาลให�เลื่อนคดีให�ถือว"าโจทก1ไม"ประสงค1จะ
ดําเนินคดีต"อไป ให�ศาลมีคําสั่งจําหน"ายคดีออกเสียจากสารบบความ 

เม่ือจําเลยได�รับหมายเรียกให�มาศาลตามมาตรา ๑๙๓ แล�วไม"มาในวันนัดพิจารณา
โดยไม"ได�รับอนุญาตจากศาลให�เลื่อนคดี ถ�าจําเลยไม"ได�ยื่นคําให�การไว�ให�ถือว"าจําเลยขาดนัดยื่น
คําให�การและให�ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยนํามาตรา ๑๙๘ ทวิ มาใช�บังคับโดยอนุโลม แต"ถ�า
จําเลยได�ยื่นคําให�การไว�ก"อนหรือในวันนัดดังกล"าว ให�ถือว"าจําเลยขาดนัดพิจารณา และให�บังคับตาม
มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ และไม"ว"าจะเป9นกรณีใด ถ�าศาลมีคําสั่ง ให�
สืบพยานก็ให�ศาลดําเนินการต"อไปตามมาตรา ๑๙๓ ตรี มาตรา ๑๙๓ จัตวา และมาตรา ๑๙๓ เบญจ 
 

มาตรา ๑๙๓ ตรี๑๔๗  เม่ือศาลได�รับคําให�การของจําเลยตามมาตรา ๑๙๓ วรรคสาม 
หรือศาลมีคําสั่งให�สืบพยานตามมาตรา ๑๙๓ วรรคสี่ หรือมาตรา ๑๙๓ ทวิ วรรคสอง ให�ศาล
ดําเนินการพิจารณาคดีต"อไปโดยเร็ว และให�ศาลสอบถามคู"ความฝLายท่ีจะต�องนําพยานเข�าสืบว"า

                                                 
๑๔๔ มาตรา ๑๙๓ แก�ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔๕ มาตรา ๑๙๓ วรรคสี่ แก�ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๖ มาตรา ๑๙๓ ทวิ แก�ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๗ มาตรา ๑๙๓ ตรี แก�ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๘ - 
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ประสงค1จะอ�างอิงพยานหลักฐานใดแล�วบันทึกไว� หรือสั่งให�คู"ความจัดทําบัญชีระบุพยานยื่นต"อศาล
ภายในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร โดยในกรณีท่ีมิใช"การพิจารณาคดีฝLายเดียว ศาลจะกําหนดให�
คู"ความฝLายใดนําพยานหลักฐานมาสืบก"อนหรือหลังก็ได� 
 

มาตรา ๑๙๓ จัตวา๑๔๘  ในคดีมโนสาเร" เพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรมให�ศาลมี
อํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได�เองตามท่ีเห็นสมควร 

ในการสืบพยานไม"ว"าจะเป9นพยานท่ีคู"ความฝLายใดอ�างหรือท่ีศาลเรียกมาเอง ให�ศาล
เป9นผู�ซักถามพยานก"อน เสร็จแล�วจึงให�ตัวความหรือทนายความซักถามเพ่ิมเติมได� 

ให�ศาลมีอํานาจซักถามพยานเก่ียวกับข�อเท็จจริงใด ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับคดี แม�จะไม"มี
คู"ความฝLายใดยกข้ึนอ�างก็ตาม 

ในการบันทึกคําเบิกความของพยาน เม่ือศาลเห็นสมควร จะบันทึกข�อความแต"โดย
ย"อก็ได� แล�วให�พยานลงลายมือชื่อไว� 
 

มาตรา ๑๙๓ เบญจ๑๔๙  ในคดีมโนสาเร" ให�ศาลนั่งพิจารณาคดีติดต"อกันไปโดยไม"
ต�องเลื่อน เว�นแต"มีเหตุจําเป9น ศาลจะมีคําสั่งเลื่อนได�ครั้งละไม"เกินเจ็ดวัน 
 

มาตรา ๑๙๔  คดีมโนสาเร"นั้น ให�ศาลมีอํานาจออกคําสั่งหรือคําพิพากษาด�วยวาจา
ดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๔๑ 
 

มาตรา ๑๙๕๑๕๐  นอกจากท่ีบัญญัติมาแล�ว ให�นําบทบัญญัติอ่ืนในประมวลกฎหมาย
นี้มาใช�บังคับแก"การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีมโนสาเร"ด�วยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๙๖๑๕๑  ในคดีสามัญซ่ึงโจทก1ฟRองเพียงขอให�ชําระเงินจํานวนแน"นอนตาม
ตั๋วเงินซึ่งการรับรองหรือการชําระเงินตามตั๋วเงินนั้นได�ถูกปฏิเสธ หรือตามสัญญาเป9นหนังสือ
ซึ่งปรากฏในเบ้ืองต�นว"าเป9นสัญญาอันแท�จริงมีความสมบูรณ1และบังคับได�ตามกฎหมาย โจทก1จะยื่น
คําขอโดยทําเป9นคําร�องต"อศาลพร�อมกับคําฟRองขอให�ศาลพิจารณาคดีนั้นโดยรวบรัดก็ได� 

ถ�าศาลเห็นว"าคดีตามวรรคหนึ่งนั้นปรากฏในเบ้ืองต�นว"าเป9นคดีไม"มีข�อยุ"งยาก ไม"ว"า
โจทก1จะได�ยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งหรือไม" ให�ศาลมีคําสั่งให�นําบทบัญญัติในหมวดนี้ว"าด�วยวิธีพิจารณา
คดีมโนสาเร" เว�นแต"มาตรา ๑๙๐ จัตวา มาใช�บังคับแก"คดีเช"นว"านั้นได� 

ถ�าในระหว"างการพิจารณาปรากฏว"าคดีไม"ตกอยู"ภายใต�บังคับแห"งมาตรานี้ ศาลอาจ
มีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งเดิมแล�วดําเนินการพิจารณาต"อไปตามข�อบังคับแห"งคดีสามัญได� 
                                                 

๑๔๘ มาตรา ๑๙๓ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๔๙ มาตรา ๑๙๓ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๕๐ มาตรา ๑๙๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๕๑ มาตรา ๑๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๙ - 
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หมวด ๒ 

การพิจารณาโดยขาดนัด๑๕๒ 
   

 
ส"วนท่ี ๑ 

การขาดนัดยื่นคําให�การ 
   

 
มาตรา ๑๙๗๑๕๓  เม่ือจําเลยได�รับหมายเรียกให�ยื่นคําให�การแล�ว จําเลยมิได�ยื่น

คําให�การภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล ให�ถือว"าจําเลยขาดนัดยื่น
คําให�การ 
 

มาตรา ๑๙๘๑๕๔  ถ�าจําเลยขาดนัดยื่นคําให�การ ให�โจทก1มีคําขอต"อศาลภายใน
สิบห�าวันนับแต"ระยะเวลาท่ีกําหนดให�จําเลยยื่นคําให�การได�สิ้นสุดลง เพ่ือให�ศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งชี้ขาดให�ตนเป9นฝLายชนะคดีโดยขาดนัด 

ถ�าโจทก1ไม"ยื่นคําขอต"อศาลภายในกําหนดระยะเวลาดังกล"าวแล�ว ให�ศาลมีคําสั่ง
จําหน"ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ 

ถ�าโจทก1ยื่นคําขอต"อศาลภายในกําหนดระยะเวลาดังกล"าวแล�ว ให�ศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งชี้ขาดคดีโดยขาดนัดไปตามมาตรา ๑๙๘ ทวิ แต"ถ�าศาลมีเหตุสงสัยว"าจําเลยจะไม"ทราบ
หมายเรียกให�ยื่นคําให�การ ก็ให�ศาลมีคําสั่งให�มีการส"งหมายเรียกใหม" โดยวิธีส"งหมายธรรมดาหรือโดย
วิธีอ่ืนแทนและจะกําหนดเง่ือนไขอย"างใดตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือให�จําเลยได�ทราบหมายเรียกนั้นก็ได� 
 

มาตรา ๑๙๘ ทวิ๑๕๕  ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดให�โจทก1เป9นฝLายชนะคดี
โดยจําเลยขาดนัดยื่นคําให�การมิได� เว�นแต"ศาลเห็นว"าคําฟRองของโจทก1มีมูลและไม"ขัดต"อกฎหมาย 
ในการนี้ศาลจะยกข้ึนอ�างโดยลําพังซ่ึงข�อกฎหมายอันเก่ียวด�วยความสงบเรียบร�อยของประชาชนก็ได� 

เพ่ือประโยชน1ในการพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจสืบพยาน
เก่ียวกับข�ออ�างของโจทก1หรือพยานหลักฐานอ่ืนไปฝLายเดียวตามท่ีเห็นว"าจําเป9นก็ได� แต"ในคดีเก่ียว
ด�วยสิทธิแห"งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัวหรือคดีพิพาทเก่ียวด�วยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย1 ให�
ศาลสืบพยานหลักฐานโจทก1ไปฝLายเดียว และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบได�เองตามท่ีเห็นว"า
จําเป9น เพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม 
                                                 

๑๕๒ หมวด ๒ การพิจารณาโดยขาดนัด มาตรา ๑๙๗ ถึงมาตรา ๒๐๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๕๓ มาตรา ๑๙๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๕๔ มาตรา ๑๙๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๕๕ มาตรา ๑๙๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๐ - 
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ในการกําหนดจํานวนเงินตามคําขอบังคับของโจทก1 ให�ศาลปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีโจทก1มีคําขอบังคับให�จําเลยชําระหนี้เป9นเงินจํานวนแน"นอนให�ศาลมี

คําสั่งให�โจทก1ส"งพยานเอกสารตามท่ีศาลเห็นว"าจําเป9นแทนการสืบพยาน 
(๒) ในกรณีท่ีโจทก1มีคําขอบังคับให�จําเลยชําระหนี้เป9นเงินอันไม"อาจกําหนดจํานวน

ได�โดยแน"นอน ให�ศาลสืบพยานหลักฐานโจทก1ไปฝLายเดียว และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบ
ได�เองตามท่ีเห็นว"าจําเป9น 

ถ�าจําเลยท่ีขาดนัดยื่นคําให�การไม"มาศาลในวันสืบพยานตามมาตรานี้ มิให�ถือว"า
จําเลยนั้นขาดนัดพิจารณา 

ถ�าโจทก1ไม"นําพยานหลักฐานมาสืบตามความในมาตรานี้ภายในระยะเวลาท่ีศาล
กําหนด ให�ถือว"าคดีของโจทก1ไม"มีมูล และให�ศาลยกฟRองของโจทก1 
 

มาตรา ๑๙๘ ตรี๑๕๖  ในคดีท่ีจําเลยบางคนขาดนัดยื่นคําให�การ ให�ศาลมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีโดยขาดนัดยื่นคําให�การระหว"างโจทก1กับจําเลยท่ีขาดนัดยื่นคําให�การนั้น
ไปก"อนและดําเนินการพิจารณาคดีระหว"างโจทก1กับจําเลยท่ียื่นคําให�การต"อไป แต"ถ�ามูลความแห"งคดี
นั้นเป9นการชําระหนี้ซ่ึงแบ"งแยกจากกันมิได� ให�ศาลรอการพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดีโดยขาดนัดยื่น
คําให�การไว�ก"อน เม่ือศาลดําเนินการพิจารณาสําหรับจําเลยท่ียื่นคําให�การเสร็จสิ้นแล�ว ก็ให�ศาลมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีไปตามรูปคดีสําหรับจําเลยทุกคน 

ในกรณีท่ีจําเลยท่ีขาดนัดยื่นคําให�การไม"มาศาลในวันสืบพยานของคู"ความอ่ืนมิให�ถือว"า
จําเลยนั้นขาดนัดพิจารณา 

 
มาตรา ๑๙๙๑๕๗  ถ�าจําเลยท่ีขาดนัดยื่นคําให�การมาศาลก"อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี

และแจ�งต"อศาลในโอกาสแรกว"าตนประสงค1จะต"อสู�คดี เม่ือศาลเห็นว"าการขาดนัดยื่นคําให�การนั้นมิได�
เป9นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควร ให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตให�จําเลยยื่นคําให�การภายในกําหนดเวลา
ตามท่ีศาลเห็นสมควรและดําเนินกระบวนพิจารณาใหม"ตั้งแต"เวลาท่ีจําเลยขาดนัดยื่นคําให�การ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ�าจําเลยท่ีขาดนัดยื่นคําให�การมิได�แจ�งต"อศาลก็ดี หรือศาล
เห็นว"าการขาดนัดยื่นคําให�การนั้นเป9นไปโดยจงใจหรือไม"มีเหตุอันสมควรก็ดี ให�ศาลดําเนินกระบวน
พิจารณาต"อไป ในกรณีเช"นนี้ จําเลยอาจถามค�านพยานโจทก1ท่ีอยู"ระหว"างการสืบได� แต"จะนําสืบ
พยานหลักฐานของตนไม"ได� 

ในกรณีที่จําเลยมิได�ยื่นคําให�การภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือศาล
ไม"อนุญาตให�จําเลยยื่นคําให�การตามวรรคสอง หรือศาลเคยมีคําสั่งให�พิจารณาคดีใหม" ตามคําขอของ
จําเลยท่ีขาดนัดยื่นคําให�การตามมาตรา ๑๙๙ ตรี มาก"อน จําเลยนั้นจะขอยื่นคําให�การตามมาตรานี้
อีกหรือจะร�องขอให�พิจารณาคดีใหม"ไม"ได� 

 

                                                 
๑๕๖ มาตรา ๑๙๘ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๕๗ มาตรา ๑๙๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๑ - 
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มาตรา ๑๙๙ ทวิ๑๕๘  เม่ือศาลพิพากษาให�จําเลยท่ีขาดนัดยื่นคําให�การแพ�คดี ศาล
อาจกําหนดการอย"างใด ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือส"งคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งให�แก"จําเลยท่ีขาด
นัดยื่นคําให�การโดยวิธีส"งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอ่ืนแทน หรือศาลจะให�เลื่อนการบังคับตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งเช"นว"านั้นไปภายในระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควรก็ได� 

การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งแก"จําเลยท่ีขาดนัดยื่นคําให�การนั้นให�บังคับตาม
มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๘๙ และมาตรา ๓๓๘๑๕๙ 

 
มาตรา ๑๙๙ ตรี๑๖๐  จําเลยซ่ึงศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดให�แพ�คดีโดยขาด

นัดยื่นคําให�การ ถ�ามิได�ยื่นอุทธรณ1คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น จําเลยนั้นอาจมีคําขอให�พิจารณาคดีใหม"ได� 
เว�นแต" 

(๑) ศาลเคยมีคําสั่งให�พิจารณาคดีนั้นใหม"มาครั้งหนึ่งแล�ว 
(๒) คําขอให�พิจารณาคดีใหม"นั้นต�องห�ามตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๙๙ จัตวา๑๖๑  คําขอให�พิจารณาคดีใหม"นั้น ให�ยื่นต"อศาลภายในสิบห�าวัน

นับจากวันท่ีได�ส"งคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งให�แก"จําเลยท่ีขาดนัดยื่นคําให�การ แต"ถ�าศาลได�
กําหนดการอย"างใด ๆ เพ่ือส"งคําบังคับเช"นว"านี้โดยวิธีส"งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอ่ืนแทน จะต�องได�มี
การปฏิบัติตามข�อกําหนดนั้นแล�ว ในกรณีท่ีจําเลยท่ีขาดนัดยื่นคําให�การไม"สามารถยื่นคําขอภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยพฤติการณ1นอกเหนือไม"อาจบังคับได� จําเลยนั้นอาจยื่นคําขอให�พิจารณาคดี
ใหม"ได�ภายในกําหนดสิบห�าวันนับแต"วันท่ีพฤติการณ1นั้นได�สิ้นสุดลง แต"กรณีจะเป9นอย"างไรก็ตาม ห�าม
มิให�ยื่นคําขอเช"นว"านี้เม่ือพ�นกําหนดหกเดือนนับแต"วันท่ีได�ยึดทรัพย1หรือได�มีการบังคับตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งโดยวิธีอ่ืน 

คําขอตามวรรคหนึ่งให�กล"าวโดยชัดแจ�งซ่ึงเหตุท่ีจําเลยได�ขาดนัดยื่นคําให�การและข�อ
คัดค�านคําตัดสินชี้ขาดของศาลท่ีแสดงให�เห็นว"าหากศาลได�พิจารณาคดีนั้นใหม"ตนอาจเป9นฝLายชนะ 
และในกรณีท่ียื่นคําขอล"าช�า ให�แสดงเหตุแห"งการท่ีล"าช�านั้นด�วย 

 
มาตรา ๑๙๙ เบญจ๑๖๒  เ ม่ือศาลได�รับคําขอให� พิจารณาคดีใหม"แล�ว หาก

เห็นสมควรศาลจะมีคําสั่งให�งดการบังคับคดีไว�ก"อนก็ได� ในกรณีเช"นนี้ ให�ศาลแจ�งคําสั่งให�เจ�าพนักงาน
บังคับคดีทราบ 

                                                 
๑๕๘ มาตรา ๑๙๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๕๙  มาตรา ๑๙๙ ทวิ วรรคสอง  แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖๐ มาตรา ๑๙๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๖๑ มาตรา ๑๙๙ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๖๒ มาตรา ๑๙๙ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๒ - 
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ในการพิจารณาคําขอให�พิจารณาคดีใหม" ถ�ามีเหตุควรเชื่อว"าการขาดนัดยื่นคําให�การ
นั้นมิได�เป9นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควร และศาลเห็นว"าเหตุผลท่ีอ�างมาในคําขอนั้นผู�ขออาจมีทาง
ชนะคดีได� ท้ังในกรณีท่ียื่นคําขอล"าช�านั้นผู�ขอได�ยื่นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให�ศาลมีคําสั่งอนุญาต
ตามคําขอ ในกรณีเช"นนี้ ถ�ามีการอุทธรณ1หรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีให�คู"ความฝLายท่ีขาดนัดยื่น
คําให�การแพ�คดี ให�ศาลแจ�งคําสั่งดังกล"าวให�ศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกา แล�วแต"กรณี ทราบด�วย 

เม่ือศาลได�มีคําสั่งอนุญาตตามคําขอให�พิจารณาคดีใหม"ตามวรรคสอง คําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลโดยจําเลยขาดนัดยื่นคําให�การและคําพิพากษาหรือคําสั่งอ่ืน ๆ ของศาลอุทธรณ1
หรือศาลฎีกาในคดีเดียวกันนั้น และวิธีการบังคับคดีท่ีได�ดําเนินไปแล�ว ให�ถือว"าเป9นอันเพิกถอนไปใน
ตัว และให�ศาลแจ�งให�เจ�าพนักงานบังคับคดีทราบ แต"ถ�าเป9นการพ�นวิสัยท่ีจะให�คู"ความกลับคืนสู"ฐานะ
เดิมดังเช"นก"อนบังคับคดีได� หรือเม่ือศาลเห็นว"าไม"จําเป9นท่ีจะบังคับเช"นนั้น เพ่ือประโยชน1แก"คู"ความ
หรือบุคคลภายนอก ให�ศาลมีอํานาจสั่งอย"างใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควร แล�วให�ศาลพิจารณาคดีนั้นใหม"
ต้ังแต"เวลาท่ีจําเลยขาดนัดยื่นคําให�การ โดยให�จําเลยยื่นคําให�การภายในกําหนดเวลาตามท่ีศาล
เห็นสมควร 

คําสั่งศาลท่ีอนุญาตให�พิจารณาคดีใหม"ให�เป9นท่ีสุด แต"ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งไม"
อนุญาตผู�ขออาจอุทธรณ1คําสั่งดังกล"าวได� คําพิพากษาของศาลอุทธรณ1ให�เป9นท่ีสุด 

ถ�าจําเลยขาดนัดยื่นคําให�การโดยจงใจหรือไม"มีเหตุอันสมควรเป9นเหตุให�คู"ความอีก
ฝLายหนึ่งต�องเสียค"าฤชาธรรมเนียมมากกว"าท่ีควรจะต�องเสีย ค"าฤชาธรรมท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นให�ถือว"าเป9นค"า
ฤชาธรรมเนียมอันไม"จําเป9นตามความหมายแห"งมาตรา ๑๖๖ 

 
มาตรา ๑๙๙ ฉ๑๖๓  ในกรณีท่ีโจทก1มิได�ให�การแก�ฟRองแย�งของจําเลยภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว� ให�นําบทบัญญัติในส"วนท่ี ๑ นี้มาใช�บังคับเพียงเท"าท่ีเก่ียวกับฟRองแย�งเช"นว"านั้น
โดยอนุโลม 

 
ส"วนท่ี ๒ 

การขาดนัดพิจารณา 
   

 
มาตรา ๒๐๐๑๖๔  ภายใต�บังคับมาตรา ๑๙๘ ทวิ และมาตรา ๑๙๘ ตรี ถ�าคู"ความ

ฝLายใดฝLายหนึ่งไม"มาศาลในวันสืบพยาน และไม"ได�รับอนุญาตจากศาลให�เลื่อนคดี ให�ถือว"าคู"ความฝLาย
นั้นขาดนัดพิจารณา 

ถ�าคู"ความฝLายใดไม"มาศาลในวันนัดอ่ืนท่ีมิใช"วันสืบพยาน ให�ถือว"าคู"ความฝLายนั้น
สละสิทธิการดําเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดนั้น และทราบกระบวนพิจารณาท่ีศาลได�ดําเนินไป
ในนัดนั้นด�วยแล�ว 

 
                                                 

๑๖๓ มาตรา ๑๙๙ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๖๔ มาตรา ๒๐๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๓ - 
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มาตรา ๒๐๑๑๖๕  ถ�าคู"ความท้ังสองฝLายขาดนัดพิจารณา ให�ศาลมีคําสั่งจําหน"ายคดี
นั้นเสียจากสารบบความ 

 
มาตรา ๒๐๒๑๖๖  ถ�าโจทก1ขาดนัดพิจารณา ให�ศาลมีคําสั่งจําหน"ายคดีนั้นเสียจาก

สารบบความ เว�นแต"จําเลยจะได�แจ�งต"อศาลในวันสืบพยานขอให�ดําเนินการพิจารณาคดีต"อไป ก็ให�
ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝLายเดียว 

 
มาตรา ๒๐๓๑๖๗   ห�ามมิให�โจทก1อุทธรณ1คําสั่งจําหน"ายคดีตามมาตรา ๒๐๑ และ

มาตรา ๒๐๒ แต"ภายใต�บังคับบทบัญญัติแห"งกฎหมายว"าด�วยอายุความ คําสั่งเช"นว"านี้ไม"ตัดสิทธิโจทก1
ท่ีจะเสนอคําฟRองของตนใหม" 

 
มาตรา ๒๐๔๑๖๘   ถ�าจําเลยขาดนัดพิจารณา ให�ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดี

นั้นไปฝLายเดียว 
 
มาตรา ๒๐๕๑๖๙   ในกรณีดังกล"าวมาในมาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๔ ถ�ายังไม"

เป9นท่ีพอใจของศาลว"าได�ส"งหมายกําหนดวันนัดสืบพยานไปให�คู"ความฝLายที่ขาดนัดทราบโดยชอบ
แล�ว ให�ศาลมีคําสั่งเลื่อนวันสืบพยานไป และกําหนดวิธีการอย"างใดตามที่เห็นสมควร เพื่อให�มีการ
ส"งหมายกําหนดวันนัดสืบพยานใหม"แก"คู"ความฝLายที่ขาดนัดพิจารณาโดยวิธีส"งหมายธรรมดาหรือ
โดยวิธีอ่ืนแทน ถ�าได�กระทําดังเช"นว"ามาแล�ว คู"ความฝLายนั้นยังไม"มาศาลก"อนเริ่มสืบพยานในวันท่ี
กําหนดไว�ในหมายนั้น ก็ให�ศาลดําเนินคดีนั้นไปดังที่บัญญัติไว�ในมาตรา ๒๐๒ หรือมาตรา ๒๐๔ 
แล�วแต"กรณี 

 
มาตรา ๒๐๖๑๗๐   คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งจะร�องต"อศาลให�วินิจฉัยชี้ขาดคดีให�ตน

เป9นฝLายชนะโดยอาศัยเหตุแต"เพียงว"าคู"ความอีกฝLายหนึ ่งขาดนัดพิจารณานั ้นหาได�ไม" ให�ศาล
วินิจฉัยชี้ขาดคดีให�คู"ความท่ีมาศาลเป9นฝLายชนะต"อเม่ือศาลเห็นว"าข�ออ�างของคู"ความเช"นว"านี้มีมูลและ
ไม"ขัดต"อกฎหมาย ในการนี้ ศาลจะยกข้ึนอ�างโดยลําพัง ซ่ึงข�อกฎหมายอันเก่ียวด�วยความสงบ
เรียบร�อยของประชาชนก็ได� 
                                                 

๑๖๕ มาตรา ๒๐๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๖๖ มาตรา ๒๐๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๖๗ มาตรา ๒๐๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๖๘ มาตรา ๒๐๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๖๙ มาตรา ๒๐๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๗๐ มาตรา ๒๐๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๔ - 
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เพ่ือประโยชน1ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๘ 
ทวิ วรรคสองและวรรคสาม มาใช�บังคับแก"คดีของคู"ความฝLายท่ีมาศาลโดยอนุโลม 

ในระหว"างการพิจารณาคดีฝLายเดียว ถ�าคู"ความฝLายท่ีขาดนัดพิจารณามาศาล
ภายหลังท่ีเริ่มต�นสืบพยานไปบ�างแล�ว และแจ�งต"อศาลในโอกาสแรกว"าตนประสงค1จะดําเนินคดี เม่ือ
ศาลเห็นว"าการขาดนัดพิจารณานั้นมิได�เป9นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรและศาลไม"เคยมีคําสั่งให�
พิจารณาคดีใหม"ตามคําขอของคู"ความฝLายนั้นมาก"อนตามมาตรา ๑๙๙ ตรี ซ่ึงให�นํามาใช�บังคับกับการ
ขาดนัดพิจารณาตามมาตรา ๒๐๗ ด�วย ให�ศาลมีคําสั่งให�พิจารณาคดีนั้นใหม" ในกรณีเช"นนี้ หาก
คู"ความนั้นขาดนัดพิจารณาอีก จะขอให�พิจารณาคดีใหม"ตามมาตรานี้ไม"ได� 

ในกรณีตามวรรคสาม ถ�าคู"ความฝLายท่ีขาดนัดพิจารณามิได�แจ�งต"อศาลก็ดีหรือศาล
เห็นว"าการขาดนัดพิจารณานั้นเป9นไปโดยจงใจหรือไม"มีเหตุอันสมควรก็ดี หรือคําขอให�พิจารณาคดี
ใหม"นั้นต�องห�ามตามกฎหมายก็ดี ให�ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาต"อไป แต" 

(๑) ห�ามไม"ให�ศาลอนุญาตให�คู"ความท่ีขาดนัดพิจารณานําพยานเข�าสืบถ�าคู"ความนั้น
มาศาลเม่ือพ�นเวลาท่ีจะนําพยานของตนเข�าสืบแล�ว 

(๒) ถ�าคู"ความท่ีขาดนัดพิจารณามาศาลเม่ือคู"ความอีกฝLายหนึ่งได�นําพยานหลักฐาน
เข�าสืบไปแล�ว ห�ามไม"ให�ศาลยอมให�คู"ความท่ีขาดนัดพิจารณาคัดค�านพยานหลักฐานเช"นว"านั้น โดยวิธี
ถามค�านพยานของคู"ความอีกฝLายหนึ่งท่ีได�สืบไปแล�วหรือโดยวิธีคัดค�านการระบุเอกสารหรือคัดค�านคํา
ขอท่ีให�ศาลไปทําการตรวจหรือให�ต้ังผู�เชี่ยวชาญของศาล แต"ถ�าคู"ความอีกฝLายหนึ่งนําพยานหลักฐาน
เข�าสืบยังไม"บริบูรณ1 ให�ศาลอนุญาตให�คู"ความท่ีขาดนัดพิจารณาหักล�างได�แต"เฉพาะพยานหลักฐานท่ี
นําสืบภายหลังท่ีตนมาศาล 

(๓) ในกรณีเช"นนี้ คู"ความท่ีขาดนัดพิจารณาไม"มีสิทธิท่ีจะร�องขอให�พิจารณาคดีใหม" 
 
มาตรา ๒๐๗๑๗๑  เม่ือศาลพิพากษาให�คู"ความฝLายท่ีขาดนัดพิจารณาแพ�คดี ให�นํา

บทบัญญัติมาตรา ๑๙๙ ทวิ มาใช�บังคับโดยอนุโลม และคู"ความฝLายนั้นอาจมีคําขอให�พิจารณาคดีใหม"ได�  
ท้ังนี้ ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๙ ตรี มาตรา ๑๙๙ จัตวา และมาตรา ๑๙๙ เบญจ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐๘๑๗๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๐๙๑๗๓  (ยกเลิก) 

 
หมวด ๓ 

อนุญาโตตุลาการ 
   

                                                 
๑๗๑ มาตรา ๒๐๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๗๒ มาตรา ๒๐๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๗๓ มาตรา ๒๐๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๕ - 
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มาตรา ๒๑๐  บรรดาคดีท้ังปวงซ่ึงอยู"ในระหว"างพิจารณาของศาลชั้นต�น คู"ความจะ

ตกลงกันเสนอข�อพิพาทอันเก่ียวกับประเด็นท้ังปวงหรือแต"ข�อใดข�อหนึ่ง ให�อนุญาโตตุลาการคนเดียว
หรือหลายคนเป9นผู�ชี้ขาดก็ได� โดยยื่นคําขอร"วมกันกล"าวถึงข�อความแห"งข�อตกลงเช"นว"านั้นต"อศาล 

ถ�าศาลเห็นว"าข�อตกลงนั้นไม"ผิดกฎหมาย ให�ศาลอนุญาตตามคําขอนั้น 
 
มาตรา ๒๑๑  ถ�าในข�อตกลงมิได� กําหนดข�อความไว� เป9นอย"างอ่ืน การ ต้ัง

อนุญาโตตุลาการให�ใช�ข�อบังคับดังต"อไปนี้ 
(๑) คู"ความชอบท่ีจะต้ังอนุญาโตตุลาการได�ฝLายละคน แต"ถ�าคดีมีโจทก1ร"วมหรือ

จําเลยร"วมหลายคน ให�ตั้งอนุญาโตตุลาการเพียงคนหนึ่งแทนโจทก1ร"วมท้ังหมดและคนหนึ่งแทนจําเลย
ร"วมท้ังหมด 

(๒) ถ�าคู"ความจะต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือหลายคน ด�วยความเห็นชอบ
พร�อมกัน การต้ังเช"นว"านี้ให�ทําเป9นหนังสือ ลงวัน เดือน ป: และให�คู"ความลงลายมือชื่อไว�เป9นสําคัญ 

(๓) ถ�าตกลงกันให�คู"ความฝLายหนึ่ง หรือบุคคลภายนอกเป9นผู�ต้ังอนุญาโตตุลาการ 
การต้ังเช"นว"านี้ ให�ทําเป9นหนังสือ ลงวัน เดือน ป: และลงลายมือชื่อของคู"ความหรือบุคคลภายนอกนั้น 
แล�วส"งไปให�คู"ความอ่ืน ๆ 

(๔) ถ�าศาลไม"เห็นชอบด�วยบุคคลท่ีคู"ความต้ังหรือท่ีเสนอต้ังเป9นอนุญาโตตุลาการให�
ศาลสั่งให�คู"ความต้ังบุคคลอ่ืนหรือเสนอบุคคลอ่ืนต้ังเป9นอนุญาโตตุลาการ ถ�าคู"ความมิได�ต้ังหรือเสนอ
ให�ต้ังบุคคลใดเป9นอนุญาโตตุลาการ ให�ศาลมีอํานาจต้ังบุคคลใดเป9นอนุญาโตตุลาการได�ตามท่ี
เห็นสมควร แล�วให�ศาลส"งคําสั่งเช"นว"านี้ไปยังอนุญาโตตุลาการท่ีต้ังข้ึน และคู"ความท่ีเก่ียวข�องโดยทาง
เจ�าพนักงานศาล 

 
มาตรา ๒๑๒  ข�อความในหมวดนี้ มิ ได� ให� อํานาจศาลท่ีจะต้ังบุคคลใดเป9น

อนุญาโตตุลาการโดยมิได�รับความยินยอมจากบุคคลนั้น 
 
มาตรา ๒๑๓  เมื่อบุคคลหรือคู"ความที่มีสิทธิ ได�ตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นแล�ว 

ห�ามมิให�บุคคลหรือคู"ความนั้นถอนการต้ังเสีย เว�นแต"คู"ความอีกฝLายหนึ่งจะได�ยินยอมด�วย 
อนุญาโตตุลาการท่ีตั้งข้ึนโดยชอบนั้น ถ�าเป9นกรณีท่ีศาลหรือบุคคลภายนอกเป9นผู�ต้ัง 

คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งจะคัดค�านก็ได� หรือถ�าเป9นกรณีท่ีคู"ความฝLายหนึ่งเป9นผู�ต้ัง คู"ความอีกฝLายหนึ่ง
จะคัดค�านก็ได� โดยอาศัยเหตุดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๑ หรือเหตุท่ีอนุญาโตตุลาการนั้นเป9นผู�ไร�
ความสามารถ หรือไม"สามารถทําหน�าท่ีอนุญาโตตุลาการได� ในกรณีท่ีมีการคัดค�านอนุญาโตตุลาการ
ดังว"านี้ ให�นําบทบัญญัติว"าด�วยการคัดค�านผู�พิพากษามาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ถ�าการคัดค�านอนุญาโตตุลาการนั้นฟ;งข้ึน ให�ตั้งอนุญาโตตุลาการข้ึนใหม" 
 
มาตรา ๒๑๔  ถ�าในข�อตกลงมิได� กําหนดค"าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการไว� 

อนุญาโตตุลาการชอบท่ีจะเสนอความข�อนี้ต"อศาลโดยทําเป9นคําร�อง และให�ศาลมีอํานาจมีคําสั่งให�
ชําระค"าธรรมเนียมตามท่ีเห็นสมควร 
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มาตรา ๒๑๕  เม่ือได�ต้ังอนุญาโตตุลาการข้ึนแล�ว ถ�าในข�อตกลงหรือในคําสั่งศาล 
แล�วแต"กรณี มิได�กําหนดประเด็นข�อพิพาทไว� ให�อนุญาโตตุลาการกําหนดประเด็นข�อพิพาทเหล"านั้น 
แล�วจดลงในรายงานพิสดารกลัดไว�ในสํานวนคดีอนุญาโตตุลาการ 

 
มาตรา ๒๑๖  ก"อนท่ีจะทําคําชี้ขาด ให�อนุญาโตตุลาการฟ;งคู"ความท้ังปวงและอาจ

ทําการไต"สวนตามท่ีเห็นสมควรในข�อพิพาทอันเสนอมาให�พิจารณานั้น 
อนุญาโตตุลาการ อาจตรวจเอกสารท้ังปวงท่ียื่นข้ึนมาและฟ;งพยาน หรือผู�เชี่ยวชาญ

ซ่ึงเต็มใจมาให�การ ถ�าอนุญาโตตุลาการขอให�ศาลส"งคําคู"ความ หรือบรรดาเอกสารอ่ืน ๆ ในสํานวน
เช"นว"านี้มาให�ตรวจดู ให�ศาลจัดการให�ตามคําร�องขอนั้น 

ถ�าอนุญาโตตุลาการเห็นว"าจําต�องดําเนินกระบวนพิจารณาอย"างใด ท่ีต�องดําเนินทาง
ศาล (เช"น หมายเรียกพยาน หรือให�พยานสาบานตน หรือให�ส"งเอกสาร) อนุญาโตตุลาการอาจยื่นคํา
ขอโดยทําเป9นคําร�องต"อศาล ให�ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาเช"นว"านั้น ถ�าศาลเห็นว"ากระบวน
พิจารณานั้นอยู"ในอํานาจศาลและพึงรับทําให�ได�แล�ว ให�ศาลจัดการให�ตามคําขอเช"นว"านี้ โดยเรียก
ค"าธรรมเนียมศาลตามอัตราท่ี กําหนดไว�สํ าหรับกระบวนพิจารณาท่ีขอให�จัดการนั้นจาก
อนุญาโตตุลาการ 

ภายใต�บังคับบทบัญญัติมาตรา ๒๑๕ และมาตรานี้ อนุญาโตตุลาการมีอํานาจท่ีจะ
ดําเนินตามวิธีพิจารณาใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได� เว�นแต"ในข�อตกลงจะกําหนดไว�เป9นอย"างอ่ืน 

 
มาตรา ๒๑๗  ถ� า ในข�อตกลง มิ ได� กําหนดไว� เป9นอย" า ง อ่ืน คําชี้ ขาดของ

อนุญาโตตุลาการนั้นให�อยู"ภายในบังคับต"อไปนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีมีอนุญาโตตุลาการหลายคน ให�ชี้ขาดตามคะแนนเสียงฝLายข�างมาก 
(๒) ถ�าคะแนนเสียงเท"ากัน ให�อนุญาโตตุลาการต้ังบุคคลภายนอกเป9นประธานขึ้น

คนหนึ่ง เพ่ือออกคะแนนเสียงชี้ขาด ถ�าอนุญาโตตุลาการไม"ตกลงกันในการต้ังประธาน ให�ยื่นคําขอ
โดยทําเป9นคําร�องต"อศาลให�มีคําสั่งต้ังประธาน 

 
มาตรา ๒๑๘  ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๐, ๑๔๑ และ ๑๔๒ ว"าด�วยคําพิพากษา

และคําสั่งของศาลมาใช�บังคับแก"คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม 
ให�อนุญาโตตุลาการยื่นคําชี้ขาดของตนต"อศาล และให�ศาลพิพากษาตามคําชี้ขาดนั้น 
แต"ถ�าศาลเห็นว"า คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต"อกฎหมายประการใดประการ

หนึ่ง ให�ศาลมีอํานาจทําคําสั่งปฏิเสธไม"ยอมพิพากษาตามคําชี้ขาดนั้น แต"ถ�าคําชี้ขาดนั้นอาจแก�ไขให�
ถูกต�องได� ศาลอาจให�อนุญาโตตุลาการหรือคู"ความท่ีเก่ียวข�องแก�ไขเสียก"อนภายในเวลาอันสมควรท่ี
ศาลจะกําหนดไว� 

 
มาตรา ๒๑๙  ถ�าในข�อตกลงมิได�กําหนดข�อความไว�เป9นอย"างอ่ืน ในกรณีท่ีไม"อาจ

ดําเนินตามข�อตกลง เสนอข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการชี้ขาด เพราะบุคคลภายนอกซ่ึงรับมอบหมาย
ให�เป9นผู�ต้ังอนุญาโตตุลาการมิได�ต้ังอนุญาโตตุลาการข้ึน หรืออนุญาโตตุลาการท่ีต้ังข้ึนคนเดียวหรือ
หลายคนนั้นปฏิเสธไม"ยอมรับหน�าท่ี หรือตายเสียก"อน หรือตกเป9นผู�ไร�ความสามารถ หรือด�วยเหตุ
ประการอ่ืนไม"อาจท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีของตนได�ก"อนให�คําชี้ขาด หรือปฏิเสธ หรือเพิกเฉยไม"กระทําตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๗ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

หน�าท่ีของตนภายในเวลาอันสมควร ถ�าคู"ความไม"สามารถทําความตกลงกันเป9นอย"างอ่ืน ให�ถือว"า
ข�อตกลงนั้นเป9นอันสิ้นสุด 

 
มาตรา ๒๒๐  ถ�ามีข�อพิพาทเกิดข้ึนเนื่องจากการดําเนินตามข�อตกลงเสนอข�อพิพาท

ให�อนุญาโตตุลาการชี้ขาด หรือมีข�อพิพาทกันว"า ข�อตกลงนั้นได�สิ้นสุดลงตามมาตราก"อนแล�วหรือหาไม" 
ข�อพิพาทนั้นให�เสนอต"อศาลท่ีเห็นชอบด�วยข�อตกลงดังกล"าวแล�ว 

 
มาตรา ๒๒๑๑๗๔  การเสนอข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอกศาล ให�เป9นไป

ตามกฎหมายว"าด�วยอนุญาโตตุลาการ 
 
มาตรา ๒๒๒  ห�ามมิให�อุทธรณ1คําสั่งศาลซ่ึงปฏิเสธไม"ยอมพิพากษาตามคําสั่งชี้ขาด

ของอนุญาโตตุลาการ หรือคําพิพากษาของศาลตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เว�นแต"ในเหตุ
ต"อไปนี้ 

(๑) เม่ือมีข�ออ�างแสดงว"าอนุญาโตตุลาการหรือประธานมิได�กระทําการโดยสุจริต 
หรือคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งใช�กลฉ�อฉล 

(๒) เม่ือคําสั่งหรือคําพิพากษานั้นฝLาฝTนต"อบทกฎหมายอันเก่ียวด�วยความสงบ
เรียบร�อยของประชาชน 

(๓) เม่ือคําพิพากษานั้นไม"ตรงกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
 

หมวด ๔ 
การดําเนินคดีแบบกลุ"ม๑๗๕ 

   
 

ส"วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๒๒๒/๑๑๗๖ ในหมวดนี้ 
“กลุ"มบุคคล” หมายความว"า บุคคลหลายคนท่ีมีสิทธิอย"างเดียวกันอันเนื่องมาจาก

ข�อเท็จจริงและหลักกฎหมายเดียวกัน และมีลักษณะเฉพาะของกลุ"มเหมือนกัน แม�ว"าจะมีลักษณะของ
ความเสียหายท่ีแตกต"างกันก็ตาม 

“สมาชิกกลุ"ม” หมายความว"า บุคคลใด ๆ ท่ีอยู"ในกลุ"มบุคคล 

                                                 
๑๗๔ มาตรา ๒๒๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๗๕ หมวด ๔ การดําเนินคดีแบบกลุ"ม มาตรา ๒๒๒/๑ ถึงมาตรา ๒๒๒/๔๙ เ พ่ิมโดย

พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗๖ มาตรา ๒๒๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๘ - 
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“การดําเนินคดีแบบกลุ"ม” หมายความว"า การดําเนินคดีท่ีศาลอนุญาตให�เสนอคําฟRอง
ต"อศาลเพ่ือให�ศาลมีคําพิพากษาแสดงสิทธิของโจทก1และสมาชิกกลุ"ม 

“เจ�าพนักงานคดีแบบกลุ"ม” หมายความว"า บุคคลท่ีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
แต"งต้ังให�ทําหน�าท่ีช"วยเหลือศาลในการดําเนินคดีแบบกลุ"ม 

 
มาตรา ๒๒๒/๒๑๗๗  เพ่ือความเหมาะสมสําหรับคดีบางประเภท หรือเพ่ือให�การ

ดําเนินกระบวนพิจารณาหรือการบังคับคดีเป9นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม ประธานศาล
ฎีกามีอํานาจออกข�อกําหนดใด ๆ ท่ีไม"ขัดหรือแย�งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ได� ดังนี้ 

(๑) กําหนดคุณสมบัติ ส"วนได�เสีย รวมตลอดท้ังการได�มาซ่ึงสิทธิการเป9นสมาชิกกลุ"ม
ของโจทก1ท่ีจะมีอํานาจฟRองคดีแบบกลุ"มได� 

(๒) กําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักเกณฑ1 วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาต
ให�ดําเนินคดีแบบกลุ"ม 

(๓) กําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการแจ�งเรื่องการดําเนินคดีแบบกลุ"มให�สมาชิกกลุ"มทราบ 
(๔) กําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการนัดพร�อม การแก�ไขคําฟRองและคําให�การ การ

ดําเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟ;งพยานหลักฐาน ในการดําเนินคดีแบบกลุ"ม 
(๕) กําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบังคับคดีและเงินรางวัลของทนายความฝLายโจทก1 
(๖) ออกข�อกําหนดเก่ียวกับเรื่องท่ีจําเป9นอ่ืน ๆ ในการดําเนินคดีแบบกลุ"ม 
ข�อกําหนดนั้น เม่ือได�รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ"ศาลฎีกาและประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 
มาตรา ๒๒๒/๓๑๗๘  ศาลตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมท่ีมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีแพ"งเว�นแต"ศาลแขวง มีอํานาจในการดําเนินคดีแบบกลุ"ม 
 
มาตรา ๒๒๒/๔๑๗๙  กระบวนพิจารณาส"วนใดท่ีมิได�บัญญัติไว�ในหมวดนี้โดยเฉพาะ 

ให�นําบทบัญญัติในภาค ๑ บทท่ัวไป และบทบัญญัติในคดีสามัญมาใช�บังคับโดยอนุโลมเท"าท่ีไม"ขัดหรือ
แย�งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ 

ในกรณีท่ีมีการร�องขอให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มในคดีซ่ึงมีกฎหมายกําหนดวิธีพิจารณา
ความไว�เป9นการเฉพาะ ให�ศาลในคดีนั้นมีอํานาจสั่งให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มและนําวิธีพิจารณาตาม
บทบัญญัติแห"งหมวดนี้มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒๒/๕๑๘๐  ให�มีเจ�าพนักงานคดีแบบกลุ"มทําหน�าท่ีช"วยเหลือศาลในการ

ดําเนินคดีแบบกลุ"มตามท่ีศาลมอบหมาย ดังต"อไปนี้ 

                                                 
๑๗๗ มาตรา ๒๒๒/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗๘ มาตรา ๒๒๒/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗๙ มาตรา ๒๒๒/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๙ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๑) ไกล"เกลี่ยคดีแบบกลุ"ม 
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน 
(๓) บันทึกคําพยาน 
(๔) ดําเนินการให�มีการคุ�มครองสิทธิของคู"ความและสมาชิกกลุ"มท้ังก"อนและระหว"าง

การพิจารณา 
(๕) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามบทบัญญัติแห"งหมวดนี้หรือตามข�อกําหนดของประธานศาล

ฎีกาในการทําหน�าท่ีช"วยเหลือนั้น 
ในการปฏิบัติหน�าที่ตามบทบัญญัติแห"งหมวดนี้ ให�เจ�าพนักงานคดีแบบกลุ"มเป9น

เจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและให�มีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให�ข�อมูล
หรือให�จัดส"งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอํานาจหน�าท่ี 

หลักเกณฑ1และวิธีการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าพนักงานคดีแบบกลุ"มให�เป9นไปตามท่ี
กําหนดไว�ในข�อกําหนดของประธานศาลฎีกา 

ในกรณีท่ีกฎหมายวิธีพิจารณาความใดบัญญัติให�มีเจ�าพนักงานคดีทําหน�าท่ีช"วยเหลือ
ศาลในการดําเนินคดีไว�เป9นการเฉพาะ ให�เจ�าพนักงานคดีดังกล"าวนอกจากมีหน�าท่ีตามกฎหมายนั้น
แล�วมีหน�าท่ีตามบทบัญญัติแห"งหมวดนี้ด�วย 

 
มาตรา ๒๒๒/๖๑๘๑  ผู� ท่ีจะได�รับแต"งต้ังเป9นเจ�าพนักงานคดีแบบกลุ"ม ต�องมี

คุณสมบัติอย"างหนึ่งอย"างใด ดังต"อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย เป9นสามัญสมาชิกแห"งเนติ

บัณฑิตยสภาและได�ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามท่ีคณะกรรมการข�าราชการศาลยุติธรรมตาม
กฎหมายว"าด�วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนดเป9นเวลาไม"น�อยกว"าหนึ่งป: 

(๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอ่ืนท่ี
คณะกรรมการข�าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว"าด�วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
กําหนดซ่ึงไม"ตํ่ากว"าปริญญาตรีและได�ประกอบวิชาชีพตามท่ีคณะกรรมการข�าราชการศาลยุติธรรม
ตามกฎหมายว"าด�วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนดเป9นเวลาไม"น�อยกว"าสี่ป: 

ให�เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาแต"งต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ
ตามวรรคหนึ่งเป9นเจ�าพนักงานคดีแบบกลุ"ม  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการข�าราชการศาลยุติธรรม
ตามกฎหมายว"าด�วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

 
มาตรา ๒๒๒/๗๑๘๒  ในกรณีท่ีการฟRองคดีแบบกลุ"มตามบทบัญญัติแห"งหมวดนี้เป9นคดี

แพ"งเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา แม�ว"าจะมีการฟRองเป9นคดีอาญาแล�วก็ตาม ศาลท่ีพิจารณาคดีแบบกลุ"ม

                                                                                                                                            
๑๘๐ มาตรา ๒๒๒/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘๑ มาตรา ๒๒๒/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘๒ มาตรา ๒๒๒/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๐ - 
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อาจพิจารณาคดีต"อไปโดยไม"ต�องรอให�ศาลคดีอาญามีคําพิพากษาก"อน และหากศาลในคดีอาญา
ได�มีคําพิพากษาแล�ว 

(๑) ในกรณีท่ีคําพิพากษาคดีส"วนอาญานั้นได�วินิจฉัยว"าจําเลยได�กระทําความผิด 
ศาลท่ีพิจารณาคดีแบบกลุ"มต�องถือข�อเท็จจริงตามท่ีปรากฏในคําพิพากษาคดีส"วนอาญา 

(๒) ในกรณีท่ีคําพิพากษาคดีส"วนอาญานั้นได�วินิจฉัยเป9นอย"างอ่ืน ศาลท่ีพิจารณาคดี
แบบกลุ"มไม"จําต�องถือข�อเท็จจริงตามท่ีปรากฏในคําพิพากษาคดีส"วนอาญา 

 
ส"วนท่ี ๒ 

การขออนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"ม 
   

 
มาตรา ๒๒๒/๘๑๘๓  คดีท่ีมีสมาชิกกลุ"มจํานวนมากดังต"อไปนี้ โจทก1ซ่ึงเป9นสมาชิก

กลุ"มอาจร�องขอให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มได� 
(๑) คดีละเมิด 
(๒) คดีผิดสัญญา 
(๓) คดีเรียกร�องสิทธิตามกฎหมายต"าง ๆ เช"น กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล�อม การ

คุ�มครองผู�บริโภคแรงงาน หลักทรัพย1และตลาดหลักทรัพย1 การแข"งขันทางการค�า 
 
มาตรา ๒๒๒/๙๑๘๔  ในการร�องขอให�ดําเนินคดีแบบกลุ"ม ให�โจทก1ยื่นคําร�องต"อศาล

พร�อมกับคําฟRองเริ่มคดีเพ่ือขอให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มได�ตามบทบัญญัติแห"งหมวดนี้ 
คําร�องขอให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มตามวรรคหนึ่ง โจทก1ต�องแสดงเหตุตามสมควรท่ีศาล

จะอนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"ม 
 
มาตรา ๒๒๒/๑๐๑๘๕  คําฟRองของโจทก1ต�องทําเป9นหนังสือและแสดงโดยแจ�งชัดซ่ึง

สภาพแห"งข�อหาคําขอบังคับ รวมท้ังข�ออ�างท่ีอาศัยเป9นหลักแห"งข�อหาของโจทก1และของกลุ"มบุคคลท่ีมี
ลักษณะเดียวกับโจทก1ด�วย และในกรณีท่ีโจทก1มีคําขอบังคับให�จําเลยชําระหนี้เป9นเงิน คําขอบังคับ
ของกลุ"มบุคคลต�องระบุหลักการและวิธีการคํานวณเพ่ือชําระเงินให�แก"สมาชิกกลุ"มเท"าท่ีจะระบุได� แต"ไม"
จําเป9นต�องแสดงจํานวนเงินท่ีสมาชิกกลุ"มแต"ละรายจะได�รับด�วย 

ในการดําเนินคดีแบบกลุ"ม ให�โจทก1ผู�เริ่มคดีเสียค"าข้ึนศาลตามคําขอบังคับเฉพาะใน
ส"วนของโจทก1ผู�เริ่มคดีเท"านั้น 

 

                                                 
๑๘๓ มาตรา ๒๒๒/๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘๔ มาตรา ๒๒๒/๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘๕ มาตรา ๒๒๒/๑๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๑ - 
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มาตรา ๒๒๒/๑๑๑๘๖  ในกรณีท่ีโจทก1ยื่นคําร�องขอให�ดําเนินคดีแบบกลุ"ม หากศาล
เห็นว"าคําฟRองของโจทก1ไม"มีข�อขัดข�องที่จะรับไว�ตามมาตรา ๑๘ หรือมีข�อขัดข�องแต"โจทก1ได�แก�ไข
ให�ถูกต�องแล�ว ก"อนท่ีศาลจะมีคําสั่งรับคําฟRอง ให�ศาลพิจารณาคําร�องของโจทก1ตามมาตรา ๒๒๒/๑๒ 
แล�วมีคําสั่งอนุญาตหรือไม"อนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มโดยไม"ชักช�า 

 
มาตรา ๒๒๒/๑๒๑๘๗  ในการพิจารณาคําร�องขออนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"ม ให�

ศาลจัดส"งสําเนาคําฟRองและคําร�องเช"นว"านั้นไปให�จําเลย เมื่อศาลได�ฟ;งคู"ความทุกฝLายและทําการ
ไต"สวนตามท่ีเห็นสมควรแล�ว ศาลจะอนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มได�ต"อเม่ือเป9นท่ีพอใจแก"ศาลว"า 

(๑) สภาพแห"งข�อหา คําขอบังคับ และข�ออ�างท่ีอาศัยเป9นหลักแห"งข�อหาของโจทก1
และของกลุ"มบุคคล มีลักษณะตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๒๒๒/๑๐ 

(๒) โจทก1ได�แสดงให�เห็นถึงลักษณะเฉพาะท่ีเหมือนกันของกลุ"มบุคคลท่ีชัดเจน
เพียงพอเพ่ือให�รู�ได�ว"าเป9นกลุ"มบุคคลใด 

(๓) กลุ"มบุคคลมีสมาชิกกลุ"มจํานวนมาก ซ่ึงการดําเนินคดีอย"างคดีสามัญจะทําให�
เกิดความยุ"งยากและไม"สะดวก 

(๔) การดําเนินคดีแบบกลุ"มจะเป9นธรรมและมีประสิทธิภาพมากกว"าการดําเนินคดี
อย"างคดีสามัญ 

(๕) โจทก1ได�แสดงให�เห็นว"าโจทก1เป9นสมาชิกกลุ"มท่ีมีคุณสมบัติ ส"วนได�เสีย รวมตลอด
ท้ังการได�มาซ่ึงสิทธิการเป9นสมาชิกกลุ"ม ตามข�อกําหนดของประธานศาลฎีกา ถ�ามี และโจทก1รวมท้ัง
ทนายความท่ีโจทก1เสนอให�เป9นทนายความของกลุ"มสามารถดําเนินคดีคุ�มครองสิทธิของกลุ"มบุคคลได�
อย"างเพียงพอและเป9นธรรม 

คําสั่งศาลท่ีอนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"ม ศาลอาจจํากัดขอบเขตของกลุ"มบุคคลให�
ชัดเจนเพียงพอเพ่ือให�รู�ว"าเป9นกลุ"มบุคคลใดก็ได� 

คําสั่งอนุญาตหรือไม"อนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มอาจอุทธรณ1ไปยังศาลอุทธรณ1
ภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแต"วันท่ีศาลมีคําสั่ง และให�งดการพิจารณาไว�จนกว"าคําสั่งนั้นจะถึงท่ีสุด  
ท้ังนี้ ให�ศาลอุทธรณ1วินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ1ให�เป9นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"ม ให�ศาลสั่งรับคําฟRองไว�พิจารณา
เม่ือได�ส"งหมายเรียกให�จําเลยแล�ว ให�จําเลยทําคําให�การเป9นหนังสือยื่นต"อศาลภายในหนึ่งเดือนและให�
ถือว"าทนายความของโจทก1เป9นทนายความของกลุ"มด�วย 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งไม"อนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"ม ให�ศาลดําเนินกระบวน
พิจารณาต"อไปอย"างคดีสามัญ 

 
มาตรา ๒๒๒/๑๓๑๘๘  ในกรณีท่ีมีการยื่นคําร�องขอให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มเก่ียวกับ

สิทธิอย"างเดียวกันหลายรายในศาลเดียวกันหรือต"างศาลกัน ให�ศาลรวมการพิจารณาคําร�องขอ

                                                 
๑๘๖ มาตรา ๒๒๒/๑๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘๗ มาตรา ๒๒๒/๑๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๒ - 
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เหล"านั้นเข�าด�วยกัน และมีคําสั่งให�ผู�ร�องรายหนึ่งรายใดเป9นโจทก1ในการดําเนินคดีแบบกลุ"ม  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ1 วิธีการ และเง่ือนไขในข�อกําหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๒๒๒/๒ คําสั่งของ
ศาลตามมาตรานี้ให�เป9นท่ีสุด เว�นแต"จะเป9นกรณีตามมาตรา ๒๒๒/๑๒ วรรคสาม 

 
ส"วนท่ี ๓ 

การพิจารณาคดีแบบกลุ"ม 
   

 
มาตรา ๒๒๒/๑๔๑๘๙  เม่ือคําสั่งอนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มถึงท่ีสุดแล�ว ให�ศาลสั่ง

ให�โจทก1นําเงินค"าใช�จ"ายในการดําเนินคดีแบบกลุ"มมาวางต"อศาลตามจํานวนท่ีเห็นสมควรภายในเจ็ดวัน
นับแต"วันท่ีศาลมีคําสั่ง ในกรณีท่ีโจทก1เพิกเฉยไม"ดําเนินการตามคําสั่งดังกล"าวและไม"แจ�งให�ศาลทราบ
เหตุแห"งการเพิกเฉยเช"นว"านั้น ให�ศาลมีคําสั่งยกเลิกการดําเนินคดีแบบกลุ"มและให�ดําเนินกระบวน
พิจารณาต"อไปอย"างคดีสามัญ 

หากต"อมาปรากฏว"าค"าใช�จ"ายท่ีวางไว�มีจํานวนไม"เพียงพอ ศาลจะสั่งให�มีการวางเงิน
ค"าใช�จ"ายดังกล"าวเพ่ิมเติมตามจํานวนท่ีเห็นสมควรก็ได� ในกรณีท่ีโจทก1เพิกเฉยไม"ดําเนินการตามคําสั่ง
ดังกล"าวและไม"แจ�งให�ศาลทราบเหตุแห"งการเพิกเฉยเช"นว"านั้น ให�ถือว"าโจทก1ท้ิงฟRอง 

 
มาตรา ๒๒๒/๑๕๑๙๐  ให�ศาลส"งคําบอกกล"าวคําสั่งอนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มให�

สมาชิกกลุ"มเท"าท่ีทราบ และประกาศทางหนังสือพิมพ1รายวันท่ีแพร"หลายเป9นเวลาสามวันติดต"อกัน 
รวมท้ังทางสื่อมวลชนอ่ืนหรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร 

คําบอกกล"าวและประกาศอย"างน�อยต�องมีรายการดังต"อไปนี้ 
(๑) ชื่อศาลและเลขคดี 
(๒) ชื่อและท่ีอยู"ของคู"ความและทนายความฝLายโจทก1 
(๓) ข�อความโดยย"อของคําฟRองและลักษณะของกลุ"มบุคคลท่ีชัดเจน 
(๔) ข�อความท่ีแสดงว"าศาลอนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"ม และวันเดือนป:ท่ีศาลมี

คําสั่ง 
(๕) สิทธิของสมาชิกกลุ"มตามมาตรา ๒๒๒/๑๖ และมาตรา ๒๒๒/๑๗ 
(๖) กําหนดวันเพ่ือให�สมาชิกกลุ"มแจ�งความประสงค1ออกจากการเป9นสมาชิกกลุ"ม  

ท้ังนี้ ตามท่ีศาลเห็นสมควรแต"ต�องไม"น�อยกว"าสี่สิบห�าวัน 
(๗) ผลของการออกจากการเป9นสมาชิกกลุ"ม 
(๘) ผลของคําพิพากษาท่ีจะผูกพันสมาชิกกลุ"ม 
(๙) ชื่อและตําแหน"งผู�พิพากษาผู�ออกคําบอกกล"าวและประกาศ 
 

                                                                                                                                            
๑๘๘ มาตรา ๒๒๒/๑๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘๙ มาตรา ๒๒๒/๑๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๙๐ มาตรา ๒๒๒/๑๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๓ - 
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มาตรา ๒๒๒/๑๖๑๙๑  สมาชิกกลุ"มมีสิทธิออกจากการเป9นสมาชิกกลุ"มได�โดยแจ�ง
ความประสงค1เป9นหนังสือยื่นต"อศาลภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนดตามมาตรา ๒๒๒/๑๕ (๖) และให�
ถือว"าสมาชิกกลุ"มดังกล"าวไม"เป9นสมาชิกกลุ"มนับแต"วันท่ีได�แจ�งความประสงค1นั้นต"อศาล 

เม่ือพ�นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง สมาชิกกลุ"มจะออกจากการเป9นสมาชิกกลุ"ม
ไม"ได� เว�นแต"จะได�รับอนุญาตจากศาล และคําสั่งของศาลให�เป9นท่ีสุด 

บุคคลท่ีออกจากการเป9นสมาชิกกลุ"มแล�ว จะร�องขอกลับเข�ามาเป9นสมาชิกกลุ"มอีก
ไม"ได� 

สมาชิกกลุ"มและบุคคลท่ีออกจากการเป9นสมาชิกกลุ"มจะร�องสอดเข�ามาเป9นโจทก1
ร"วมในการดําเนินคดีแบบกลุ"มโดยอาศัยสิทธิตามมาตรา ๕๗ ไม"ได� 

 
มาตรา ๒๒๒/๑๗๑๙๒  สมาชิกกลุ"มท่ีไม"ได�ออกจากการเป9นสมาชิกกลุ"มตามมาตรา 

๒๒๒/๑๖ ย"อมมีสิทธิดังต"อไปนี้ 
(๑) เข�าฟ;งการพิจารณาคดี 
(๒) ร�องขอให�ศาลสั่งแสดงว"าโจทก1มิได�มีคุณสมบัติ ส"วนได�เสีย รวมตลอดท้ังการ

ได�มาซ่ึงสิทธิการเป9นสมาชิกกลุ"มตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๒๒๒/๑๒ (๕) 
(๓) ขอตรวจเอกสารท้ังหมดหรือบางส"วนในสํานวนความหรือขอคัดสําเนาเอกสาร

เหล"านั้น 
(๔) จัดหาทนายความคนใหม"มาดําเนินคดีแทนทนายความของกลุ"มตามมาตรา 

๒๒๒/๑๙ วรรคสอง 
(๕) ร�องขอเข�าแทนท่ีโจทก1โดยอาศัยสิทธิตามบทบัญญัติในส"วนนี้ 
(๖) คัดค�านการร�องขอเข�าแทนท่ีโจทก1ตามมาตรา ๒๒๒/๒๕ การท่ีโจทก1ขอถอนฟRอง

ตามมาตรา ๒๒๒/๒๘ การท่ีมีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห"งคดีตาม
มาตรา ๒๒๒/๒๙ และการท่ีคู"ความตกลงกันเสนอข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการเป9นผู�ชี้ขาดตามมาตรา 
๒๒๒/๓๐ 

(๗) ตรวจและโต�แย�งคําขอรับชําระหนี้ตามมาตรา ๒๒๒/๔๐ 
สมาชิกกลุ"มจะแต"งต้ังทนายความเพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได� 
 
มาตรา ๒๒๒/๑๘๑๙๓  ห�ามมิให�สมาชิกกลุ"มท่ีไม"ได�ออกจากการเป9นสมาชิกกลุ"มตาม

มาตรา ๒๒๒/๑๖ ยื่นฟRองจําเลยในเรื่องเดียวกันกับท่ีโจทก1ได�ยื่นฟRอง 
ในกรณีท่ีสมาชิกกลุ"มท่ีไม"ได�ออกจากการเป9นสมาชิกกลุ"มได�ยื่นฟRองคดีไว�ก"อนสิ้น

กําหนดระยะเวลาของการออกจากสมาชิกกลุ"ม ให�ศาลท่ีได�รับฟRองไว�นั้นมีคําสั่งจําหน"ายคดีออกจาก
สารบบความ 

                                                 
๑๙๑ มาตรา ๒๒๒/๑๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๙๒ มาตรา ๒๒๒/๑๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๙๓ มาตรา ๒๒๒/๑๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๔ - 
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มาตรา ๒๒๒/๑๙๑๙๔  ในกรณีท่ีการดําเนินคดีแบบกลุ"มจะไม"คุ�มครองหรือเป9น

ประโยชน1ต"อสมาชิกกลุ"มอย"างเพียงพอ หรือไม"มีความจําเป9นที่จะดําเนินคดีแบบกลุ"มอีกต"อไป 
เมื่อความปรากฏต"อศาลเองหรือตามคําแถลงของคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่ง ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะสั่ง
ยกเลิกการดําเนินคดีแบบกลุ"มและดําเนินกระบวนพิจารณาต"อไปอย"างคดีสามัญ โดยให�ถือว"ากระบวน
พิจารณาท่ีได�กระทําไปแล�วมีผลผูกพันการดําเนินคดีสามัญของโจทก1และจําเลยต"อไปด�วย 

หากความปรากฏต"อศาลในระหว"างการพิจารณาว"าทนายความฝLายโจทก1ไม"สามารถ
ดําเนินคดีคุ�มครองสิทธิของกลุ"มบุคคลได�อย"างเพียงพอและเป9นธรรม หรือทนายความฝLายโจทก1ขอ
ถอนตัวจากการดําเนินคดีแบบกลุ"ม ศาลอาจมีคําสั่งให�โจทก1และสมาชิกกลุ"มจัดหาทนายความคนใหม"
มาดําเนินคดีแทนภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด หากโจทก1และสมาชิกกลุ"มเพิกเฉยไม"ดําเนินการ
ดังกล"าว ให�นําความในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ให�เป9นท่ีสุด 
 
มาตรา ๒๒๒/๒๐๑๙๕  เม่ือศาลได�มีคําสั่งอนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มและจําเลยได�

ยื่นคําให�การแล�ว ให�ศาลกําหนดวันนัดพร�อมโดยสั่งให�คู"ความทุกฝLายมาศาลเพ่ือดําเนินการดังนี้ 
(๑) ไกล"เกลี่ยหรือนําวิธีอนุญาโตตุลาการมาใช�เพ่ือให�คดีเสร็จไปท้ังหมดหรือบางส"วน 
(๒) ให�คู"ความนําต�นฉบับพยานเอกสารหรือพยานวัตถุท้ังหมดท่ีประสงค1จะอ�างอิง

และอยู"ในความครอบครองของตนท่ีสามารถนํามาศาลได�มาแสดงต"อศาล เพ่ือให�ศาลและคู"ความอีก
ฝLายหนึ่งตรวจดู 

ถ�าพยานหลักฐานดังกล"าวอยู"ในความครอบครองของคู"ความฝLายอ่ืนหรือของ
บุคคลภายนอก คู"ความฝLายที่ประสงค1จะอ�างอิงต�องขอให�ศาลมีคําสั่งเรียกพยานหลักฐานนั้นมา
จากผู�ครอบครอง โดยยื่นคําขอต"อศาลพร�อมกับการยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ือให�ได�พยานหลักฐานนั้นมา
ก"อนวันนัดพร�อม 

ในกรณีท่ีมีเหตุขัดข�องทําให�คู"ความไม"สามารถนําพยานหลักฐานท่ีอยู"ในความ
ครอบครองของตนมาหรือยังไม"ได�มาซ่ึงพยานหลักฐานท่ีศาลออกคําสั่งเรียกจากคู"ความฝLายอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอก หรือมีเหตุจําเป9นอ่ืนใด ถ�าศาลเห็นสมควร ก็ให�ศาลเลื่อนวันนัดพร�อมออกไปตามท่ี
เห็นสมควร 

หากคู"ความฝLายใดจงใจไม"ดําเนินการดังกล"าวในวันนัดพร�อมหรือวันอ่ืนท่ีศาลได�
เลื่อนไป คู"ความฝLายนั้นไม"มีสิทธิท่ีจะนําพยานหลักฐานดังกล"าวมาสืบในภายหลัง แต"ถ�าศาลเห็นว"าเพ่ือ
ประโยชน1แห"งความยุติธรรมจําเป9นจะต�องสืบพยานหลักฐานอันสําคัญซ่ึงเก่ียวกับประเด็นข�อสําคัญใน
คดีโดยฝLาฝTนต"อบทบัญญัติแห"งอนุมาตรานี้ ให�ศาลมีอํานาจรับฟ;งพยานหลักฐานเช"นว"านั้นได� 

(๓) ให�ศาลตรวจคําคู"ความและคําแถลงของคู"ความแล�วนําข�ออ�าง ข�อเถียง ท่ีปรากฏ
ในคําคู"ความและคําแถลงของคู"ความเทียบกันดูและสอบถามคู"ความทุกฝLายถึงข�ออ�าง ข�อเถียง และ
พยานหลักฐานท่ียื่นต"อศาล ว"าฝLายใดยอมรับหรือโต�แย�งข�ออ�าง ข�อเถียง นั้นอย"างไร ข�อเท็จจริงใดท่ี
                                                 

๑๙๔ มาตรา ๒๒๒/๑๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๙๕ มาตรา ๒๒๒/๒๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๕ - 
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คู"ความยอมรับกันก็เป9นอันยุติไปตามนั้น ส"วนข�อกฎหมายหรือข�อเท็จจริงท่ีคู"ความฝLายหนึ่งยกข้ึนอ�าง
แต"คู"ความฝLายอ่ืนไม"รับและเก่ียวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข�อพิพาทตามคําคู"ความ ให�ศาลกําหนดไว�
เป9นประเด็นข�อพิพาทและกําหนดให�คู"ความฝLายใดนําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข�อใดก"อนหรือ
หลังก็ได� 

ในการสอบถามคู"ความดังกล"าว คู"ความแต"ละฝLายต�องตอบคําถามท่ีศาลถามเอง 
หรือถามตามคําขอของคู"ความฝLายอ่ืน เก่ียวกับข�อเท็จจริงท่ีคู"ความฝLายอ่ืนยกเป9นข�ออ�าง ข�อเถียง และ
พยานหลักฐานต"าง ๆ ท่ีคู"ความได�ยื่นต"อศาล ถ�าคู"ความฝLายใดไม"ตอบคําถามเก่ียวกับข�อเท็จจริงใด 
หรือปฏิเสธข�อเท็จจริงใดโดยไม"มีเหตุแห"งการปฏิเสธโดยชัดแจ�ง ให�ถือว"ายอมรับข�อเท็จจริงนั้นแล�ว 
เว�นแต"ศาลจะเห็นว"าคู"ความฝLายนั้นไม"อยู"ในวิสัยท่ีจะตอบหรือแสดงเหตุแห"งการปฏิเสธโดยชัดแจ�งได�
ในขณะนั้นและเป9นข�อเท็จจริงท่ีจําเป9นต"อการกําหนดประเด็นข�อพิพาท ศาลจะมีคําสั่งให�เลื่อนวันนัด
พร�อมเฉพาะส"วนท่ียังไม"เสร็จสิ้นออกไป และให�คู"ความฝLายนั้นทําคําแถลงเก่ียวกับข�อเท็จจริงนั้นมายื่น
ต"อศาลภายในเวลาท่ีศาลเห็นสมควรก็ได� 

(๔) กําหนดระยะเวลาท้ังหมดในการดําเนินคดีแบบกลุ"ม 
(๕) กําหนดวัน เวลา วิธีการ และข้ันตอนในการดําเนินคดีแบบกลุ"มท่ีจําเป9น เช"น 

จํานวนและรายละเอียดเก่ียวกับพยานท่ีจะนํามาเบิกความ บันทึกถ�อยคําแทนการสืบพยานบุคคล 
พยานผู�เชี่ยวชาญ พยานเอกสาร และพยานหลักฐานท่ีต�องการให�ศาลเรียกจากคู"ความอีกฝLายหนึ่ง
หรือบุคคลภายนอก รวมท้ังการพิสูจน1ทางวิทยาศาสตร1 การเดินเผชิญสืบ และการส"งประเด็นไปสืบยัง
ศาลอ่ืน 

ในกรณีท่ีคู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งไม"มาศาลในวันนัดพร�อมหรือวันอ่ืนท่ีศาลได�เลื่อนไป 
ให�ศาลดําเนินการตามมาตรานี้โดยให�ถือว"าคู"ความท่ีไม"มาศาลได�ทราบการดําเนินการในวันนั้นแล�ว 
และคู"ความท่ีไม"มาศาลไม"มีสิทธิขอเลื่อนกําหนดนัดหรือคัดค�านประเด็นข�อพิพาทและหน�าท่ีนําสืบท่ี
ศาลกําหนด เว�นแต"เป9นกรณีท่ีไม"สามารถมาศาลได�ในวันนัดพร�อมหรือวันอ่ืนท่ีศาลได�เลื่อนไปเพราะ
เหตุจําเป9นอันไม"อาจก�าวล"วงเสียได�หรือเป9นการคัดค�านประเด็นข�อพิพาทเก่ียวกับความสงบเรียบร�อย
ของประชาชน 

เม่ือศาลได�ดําเนินการตามมาตรานี้เสร็จสิ้นแล�ว ให�ศาลกําหนดวันสืบพยานซ่ึงมี
ระยะเวลาไม"น�อยกว"าสิบวันนับแต"วันนัดพร�อมวันสุดท�าย 

ให�ถือว"าวันนัดพร�อมวันแรกตามมาตรานี้เป9นวันชี้สองสถานตามประมวลกฎหมายนี้ 
 
มาตรา ๒๒๒/๒๑๑๙๖  ก"อนวันนัดพร�อมตามมาตรา ๒๒๒/๒๐ ไม"น�อยกว"าสิบห�า

วัน ให�คู"ความยื่นบัญชีระบุพยานต"อศาลพร�อมสําเนาในจํานวนท่ีเพียงพอเพ่ือให�คู"ความฝLายอ่ืนรับไป
จากเจ�าพนักงานศาลและถ�าคู"ความฝLายใดมีความจํานงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติม ให�ยื่นต"อศาล
ก"อนกระบวนพิจารณาท่ีต�องกระทําในวันนัดพร�อมเสร็จสิ้น 

การยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมเม่ือล"วงพ�นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได�
ต"อเม่ือได�รับอนุญาตจากศาลเม่ือผู�ร�องขอแสดงเหตุอันสมควรว"าไม"สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้น
หรือเป9นกรณีจําเป9นเพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม หรือเพ่ือให�โอกาสแก"คู"ความในการต"อสู�คดีอย"าง
เต็มท่ี 
                                                 

๑๙๖ มาตรา ๒๒๒/๒๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๖ - 
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มาตรา ๒๒๒/๒๒๑๙๗  ในกรณีท่ีจําเลยขาดนัดยื่นคําให�การหรือขาดนัดพิจารณาศาล

จะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดให�โจทก1เป9นฝLายชนะคดีโดยจําเลยขาดนัดยื่นคําให�การหรือขาดนัด
พิจารณามิได� ให�ศาลสืบพยานหลักฐานโจทก1ไปฝLายเดียว และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบ
ได�เองตามท่ีเห็นว"าจําเป9นเพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม 

ถ�าโจทก1ไม"นําพยานหลักฐานมาสืบตามความในวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาท่ีศาล
กําหนด หรือในกรณีท่ีคู"ความท้ังสองฝLายหรือโจทก1ขาดนัดพิจารณา ให�บังคับตามบทบัญญัติมาตรา 
๒๒๒/๒๕ 

นอกจากท่ีบัญญัติไว�ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให�นําบทบัญญัติว"าด�วยการพิจารณา
โดยขาดนัดมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒๒/๒๓๑๙๘  ในการพิจารณาพิพากษาคดี เพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม

ให�ศาลมีอํานาจแสวงหาข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมได�  ในการนี้ ศาลจะรับฟ;งพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู"ความก็ได� แต"ต�องให�คู"ความทุกฝLายทราบและไม"
ตัดสิทธิคู"ความในอันท่ีจะโต�แย�งพยานหลักฐานดังกล"าว 

ศาลอาจขอให�ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญมาให�ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา
พิพากษาคดีได� แต"ต�องให�คู"ความทุกฝLายทราบและไม"ตัดสิทธิคู"ความในอันท่ีจะขอให�เรียกผู�ทรงคุณวุฒิ
หรือผู�เชี่ยวชาญฝLายตนมาให�ความเห็นโต�แย�งหรือเพ่ิมเติมความเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญ
ดังกล"าว 

บุคคลท่ีศาลขอให�มาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมีสิทธิได�รับค"าปLวยการ ค"าพาหนะ
เดินทาง ค"าเช"าท่ีพัก และการชดใช�ค"าใช�จ"ายท่ีต�องเสียไป ตามข�อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยได�รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และไม"ถือว"าเงินท่ีศาลสั่งจ"ายตามวรรคนี้เป9นค"า
ฤชาธรรมเนียมในการดําเนินคดีแบบกลุ"มท่ีคู"ความจะต�องชําระ 

 
มาตรา ๒๒๒/๒๔๑๙๙  ไม"ว"าการพิจารณาคดีจะได�ดําเนินไปแล�วเพียงใด ศาลอาจมี

คําสั่งให�มีการแบ"งกลุ"มย"อยเนื่องจากมีลักษณะของความเสียหายท่ีแตกต"างกันระหว"างบุคคลในกลุ"ม 
และในกรณีเช"นนี้ศาลอาจสั่งให�มีการนําสืบถึงความเสียหายของกลุ"มย"อยให�ชัดเจนด�วยก็ได� คําสั่งของ
ศาลให�เป9นท่ีสุด 

 

                                                 
๑๙๗ มาตรา ๒๒๒/๒๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๙๘ มาตรา ๒๒๒/๒๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๙๙ มาตรา ๒๒๒/๒๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๗ - 
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มาตรา ๒๒๒/๒๕๒๐๐  ในกรณีดังต"อไปนี้ ให�ศาลกําหนดวันตามท่ีเห็นสมควรแต"ต�อง
ไม"น�อยกว"าสี่สิบห�าวันเพื่อให�สมาชิกกลุ"มยื่นคําขอเข�าแทนที่โจทก1 รวมทั้งกําหนดวันยื่นคําคัดค�าน 
คําขอเข�าแทนท่ีโจทก1วันนัดไต"สวนคําขอเข�าแทนท่ีโจทก1 และส"งคําบอกกล"าวให�สมาชิกกลุ"มเท"าท่ีทราบ 
กับประกาศโดยใช�วิธีการตามท่ีเห็นสมควร 

(๑) เม่ือโจทก1มิได�มีคุณสมบัติตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๒๒๒/๑๒ (๕) 
(๒) เม่ือโจทก1มรณะหรือตกเป9นผู�ไร�ความสามารถ 
(๓) เม่ือศาลมีคําสั่งพิทักษ1ทรัพย1โจทก1 
(๔) เม่ือโจทก1ท้ิงฟRอง 
(๕) เม่ือคู"ความท้ังสองฝLายหรือโจทก1ขาดนัดพิจารณา 
(๖) เม่ือโจทก1ไม"นําพยานหลักฐานมาสืบตามมาตรา ๒๒๒/๒๒ 
(๗) เม่ือโจทก1ร�องขอต"อศาลว"าไม"ประสงค1ท่ีจะเป9นโจทก1ดําเนินคดีแทนกลุ"มอีกต"อไป 
ในกรณีตาม (๒) นอกจากสมาชิกกลุ"มแล�ว บุคคลตามมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๕ 

แล�วแต"กรณี อาจร�องขอเข�าแทนท่ีโจทก1ได�ด�วย โดยให�นํามาตรา ๒๒๒/๒๖ และมาตรา ๒๒๒/๒๗ 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒๒/๒๖๒๐๑  ในการพิจารณาอนุญาตให�สมาชิกกลุ"มคนใดเข�าแทนท่ีโจทก1

ต�องเป9นท่ีพอใจแก"ศาลว"าสมาชิกกลุ"มคนนั้นมีคุณสมบัติตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๒๒๒/๑๒ (๕) 
ถ�าศาลอนุญาตให�สมาชิกกลุ"มเข�าแทนท่ีโจทก1 ให�โจทก1เดิมยังคงมีฐานะเป9นสมาชิก

กลุ"มคนหนึ่งและทนายความของโจทก1เดิมยังคงเป9นทนายความของกลุ"มต"อไป ในกรณีตามมาตรา 
๒๒๒/๒๕ (๕) และ (๖) ให�ศาลกําหนดวันสืบพยานใหม"โดยเร็ว ถ�าศาลไม"อนุญาตให�สมาชิกกลุ"มเข�า
แทนท่ีโจทก1หรือไม"มีการร�องขอเข�าแทนท่ีโจทก1 ให�ศาลมีคําสั่งยกเลิกการดําเนินคดีแบบกลุ"มและให�
ดําเนินกระบวนพิจารณาต"อไปอย"างคดีสามัญ โดยให�ถือว"ากระบวนพิจารณาท่ีได�กระทําไปแล�วมีผล
ผูกพันการดําเนินคดีสามัญของโจทก1ต"อไปด�วย 

คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ให�เป9นท่ีสุด 
 
มาตรา ๒๒๒/๒๗๒๐๒  ห�ามมิให�สมาชิกกลุ"มท่ีเข�าแทนท่ีโจทก1ตามมาตรา ๒๒๒/๒๕ 

ใช�สิทธิอย"างอ่ืนนอกจากสิทธิท่ีมีอยู"แก"โจทก1ในชั้นพิจารณาเม่ือตนร�องขอเข�าแทนท่ีโจทก1 และห�ามมิให�
ใช�สิทธิเช"นว"านั้นในทางท่ีขัดกับสิทธิของโจทก1เดิม เว�นแต"เป9นท่ีพอใจแก"ศาลตามคําร�องของสมาชิก
กลุ"มท่ีเข�าแทนท่ีโจทก1ว"าการดําเนินกระบวนพิจารณาของโจทก1ท่ีได�ทําไปแล�วซ่ึงก"อให�เกิดความ
เสียหายแก"สมาชิกกลุ"มนั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล"ออย"างร�ายแรงของโจทก1 ในกรณี
เช"นว"านี้ เพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม ศาลอาจมีคําสั่งอย"างใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได� 

 

                                                 
๒๐๐ มาตรา ๒๒๒/๒๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๐๑ มาตรา ๒๒๒/๒๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๐๒ มาตรา ๒๒๒/๒๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๘ - 
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มาตรา ๒๒๒/๒๘๒๐๓  เม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มแล�วโจทก1จะ
ถอนคําฟRองไม"ได� เว�นแต"ศาลจะอนุญาต 

ในกรณีท่ีจําเลยยื่นคําให�การแล�ว ห�ามไม"ให�ศาลอนุญาตให�ถอนฟRองโดยมิได�ฟ;ง
จําเลยก"อน 

ในกรณีท่ีได�มีการส"งคําบอกกล"าวกับประกาศให�สมาชิกกลุ"มตามมาตรา ๒๒๒/๑๕ แล�ว 
หากศาลจะมีคําสั่งอนุญาตให�ถอนคําฟRอง ให�ศาลกําหนดวันตามท่ีเห็นสมควรแต"ต�องไม"น�อยกว"าสี่สิบ
ห�าวันเพ่ือให�สมาชิกกลุ"มคัดค�านโดยทําเป9นหนังสือยื่นต"อศาล และสั่งให�โจทก1นําเงินค"าใช�จ"ายมาวาง
ศาล รวมท้ังแจ�งเรื่องการถอนฟRองให�สมาชิกกลุ"มทราบตามวิธีการเช"นเดียวกับท่ีกําหนดไว�ในมาตรา 
๒๒๒/๑๕ วรรคหนึ่ง  

ในกรณีท่ีโจทก1เพิกเฉยไม"นําเงินค"าใช�จ"ายมาวางศาลตามวรรคสามโดยไม"แจ�งให�ศาล
ทราบเหตุแห"งการเพิกเฉยเช"นว"านั้น ให�ศาลมีคําสั่งไม"อนุญาตให�ถอนคําฟRอง 

 
มาตรา ๒๒๒/๒๙๒๐๔  เม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มและพ�น

ระยะเวลาตามมาตรา ๒๒๒/๑๕ (๖) แล�ว ก"อนท่ีศาลจะอนุญาตให�มีการตกลงกันหรือประนีประนอม
ยอมความกันในประเด็นแห"งคดี ให�ศาลกําหนดวันตามท่ีเห็นสมควรแต"ต�องไม"น�อยกว"าสี่สิบห�าวัน
เพ่ือให�สมาชิกกลุ"มคัดค�านหรือแจ�งความประสงค1ออกจากการเป9นสมาชิกกลุ"มโดยทําเป9นหนังสือยื่น
ต"อศาล และสั่งให�โจทก1นําเงินค"าใช�จ"ายมาวางศาล เพ่ือแจ�งเรื่องการตกลงกันหรือประนีประนอมยอม
ความกันในประเด็นแห"งคดีให�สมาชิกกลุ"มทราบตามวิธีการเช"นเดียวกับท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๒๒๒/๑๕ 
วรรคหนึ่ง เม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาตให�มีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห"ง
คดีแล�ว ให�ถือว"าสมาชิกกลุ"มรายท่ีแจ�งความประสงค1ออกจากการเป9นสมาชิกกลุ"มและมิได�ขอถอน
ความประสงค1ดังกล"าวก"อนศาลมีคําสั่งอนุญาต ไม"เป9นสมาชิกกลุ"มนับแต"วันท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาต 

ในกรณีท่ีโจทก1เพิกเฉยไม"นําเงินค"าใช�จ"ายมาวางศาลตามวรรคหนึ่งโดยไม"แจ�งให�ศาล
ทราบเหตุแห"งการเพิกเฉยเช"นว"านั้น ให�ศาลมีคําสั่งไม"อนุญาตให�มีการตกลงกันหรือประนีประนอม
ยอมความกันในประเด็นแห"งคดี 

 
มาตรา ๒๒๒/๓๐๒๐๕  เม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มและพ�นระยะเวลา

ตามมาตรา ๒๒๒/๑๕ (๖) แล�ว ก"อนท่ีศาลจะอนุญาตให�มีการเสนอข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการเป9น
ผู�ชี้ขาดตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ว"าด�วยอนุญาโตตุลาการ ให�นําความในมาตรา ๒๒๒/๒๙ 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 

                                                 
๒๐๓ มาตรา ๒๒๒/๒๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๐๔ มาตรา ๒๒๒/๒๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๐๕ มาตรา ๒๒๒/๓๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๙ - 
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มาตรา ๒๒๒/๓๑๒๐๖  คําบอกกล"าวและประกาศตามมาตรา ๒๒๒/๒๘ มาตรา ๒๒๒/๒๙ 
และมาตรา ๒๒๒/๓๐ อย"างน�อยต�องมีรายการดังต"อไปนี้ 

(๑) ชื่อศาลและเลขคดี 
(๒) ชื่อและท่ีอยู"ของคู"ความ 
(๓) ข�อความโดยย"อของคําฟRองและลักษณะของกลุ"มบุคคลท่ีชัดเจน 
(๔) ข�อความโดยย"อของการดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีได�กระทําไปแล�วและเหตุท่ี

ต�องมีคําบอกกล"าวและประกาศ 
(๕) สิทธิของสมาชิกกลุ"มและผลของคําสั่งอนุญาตของศาลตามมาตรา ๒๒๒/๒๘ 

มาตรา ๒๒๒/๒๙ หรือมาตรา ๒๒๒/๓๐ แล�วแต"กรณี 
(๖) ผลของการออกจากการเป9นสมาชิกกลุ"มตามมาตรา ๒๒๒/๒๙ หรือมาตรา 

๒๒๒/๓๐ แล�วแต"กรณี 
(๗) ชื่อและตําแหน"งผู�พิพากษาผู�ออกคําบอกกล"าวและประกาศ 
 
มาตรา ๒๒๒/๓๒๒๐๗  ในการพิจารณามีคําสั่งตามมาตรา ๒๒๒/๒๘ มาตรา ๒๒๒/

๒๙ หรือมาตรา ๒๒๒/๓๐ ให�ศาลคํานึงถึง 
(๑) ความจําเป9นในการดําเนินคดีแบบกลุ"มต"อไป 
(๒) ความคุ�มครองหรือประโยชน1ของสมาชิกกลุ"ม 
(๓) ความยุ"งยากหรือความสะดวกในการดําเนินคดีแบบกลุ"มต"อไป 
(๔) ความเป9นธรรมและความมีประสิทธิภาพในการดําเนินคดีแบบกลุ"มต"อไป 
(๕) จํานวนของสมาชิกกลุ"มท่ีคัดค�าน 
(๖) ความสามารถของจําเลยในการชดใช�ค"าเสียหายในกรณีมีการตกลงกันหรือ

ประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห"งคดี 
(๗) การตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห"งคดีของคู"ความมี

ความเป9นธรรมและเป9นประโยชน1กับสมาชิกกลุ"ม 
 
มาตรา ๒๒๒/๓๓๒๐๘  ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งถึงท่ีสุดอนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"มให�

อายุความในการฟRองคดีของสมาชิกกลุ"มสะดุดหยุดลงนับแต"วันท่ีโจทก1ยื่นคําร�องขออนุญาตให�
ดําเนินคดีแบบกลุ"ม 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งถึงท่ีสุดไม"อนุญาตให�ดําเนินคดีแบบกลุ"ม หากปรากฏว"าอายุ
ความการฟRองคดีของสมาชิกกลุ"มครบกําหนดไปแล�วในระหว"างการพิจารณาคําร�องขออนุญาตให�
ดําเนินคดีแบบกลุ"ม หรือจะครบกําหนดภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแต"วันท่ีศาลมีคําสั่งถึงที่สุด 

                                                 
๒๐๖ มาตรา ๒๒๒/๓๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๐๗ มาตรา ๒๒๒/๓๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๐๘ มาตรา ๒๒๒/๓๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๐ 
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ให�สมาชิกกลุ"มมีสิทธิฟRองคดีเพ่ือต้ังหลักฐานสิทธิเรียกร�องหรือเพ่ือให�ชําระหนี้ภายในหกสิบวันนับแต"
วันท่ีศาลมีคําสั่งถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๒๒๒/๓๔๒๐๙  ในกรณีท่ีอายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา ๒๒๒/๓๓ 

หากมีกรณีดังต"อไปนี้ ให�ถือว"าอายุความไม"เคยสะดุดหยุดลง 
(๑) ศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�ยกฟRอง 
(๒) ศาลมีคําสั่งยกเลิกการดําเนินคดีแบบกลุ"ม 
(๓) ศาลมีคําสั่งจําหน"ายคดีเพราะเหตุถอนฟRอง 
(๔) ศาลยกคําฟRองเพราะเหตุคดีไม"อยู"ในอํานาจศาลหรือโดยไม"ตัดสิทธิสมาชิกกลุ"มท่ี

จะฟRองคดีใหม" 
(๕) สมาชิกกลุ"มออกจากการเป9นสมาชิกกลุ"มตามมาตรา ๒๒๒/๑๖ มาตรา ๒๒๒/๒๙ 

หรือมาตรา ๒๒๒/๓๐ 
ในกรณีตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) หากปรากฏว"าอายุความการฟRองคดีของสมาชิก

กลุ"มครบกําหนดไปแล�วในระหว"างการพิจารณา หรือจะครบกําหนดภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับ
แต"วันท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นถึงท่ีสุด ให�สมาชิกกลุ"มมีสิทธิฟRองคดีเพ่ือต้ังหลักฐานสิทธิเรียกร�อง
หรือเพ่ือให�ชําระหนี้ภายในหกสิบวันนับแต"วันท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดหรือนับแต"วันท่ีสมาชิก
กลุ"มไม"เป9นสมาชิกกลุ"ม แล�วแต"กรณี 

ความในวรรคสองให�ใช�บังคับในกรณีท่ีสมาชิกกลุ"มผู�ใดถูกปฏิเสธคําขอรับชําระหนี้
โดยอ�างเหตุว"าไม"เป9นสมาชิกกลุ"มตามคําพิพากษา เนื่องจากศาลได�มีคําพิพากษาโดยกําหนด
ลักษณะเฉพาะของกลุ"มแตกต"างจากลักษณะเฉพาะของกลุ"มตามท่ีศาลได�มีคําสั่งอนุญาตให�ดําเนินคดี
แบบกลุ"มตามมาตรา ๒๒๒/๑๒ วรรคสอง โดยให�มีสิทธิฟRองคดีนับแต"วันท่ีคําสั่งปฏิเสธคําขอรับชําระ
หนี้ถึงท่ีสุด 

 
ส"วนท่ี ๔ 

คําพิพากษาและการบังคับคดี 
   

 
มาตรา ๒๒๒/๓๕๒๑๐  คําพิพากษาของศาลมีผลเป9นการผูกพันคู"ความและสมาชิก

กลุ"มและในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาให�โจทก1ชนะคดี ให�โจทก1หรือทนายความฝLายโจทก1มีอํานาจ
ดําเนินการบังคับคดีแทนโจทก1และสมาชิกกลุ"ม 

สมาชิกกลุ"มมีสิทธิท่ีจะยื่นคําขอรับชําระหนี้ แต"ไม"มีสิทธิท่ีจะดําเนินการบังคับคดี
ตามส"วนนี้ด�วยตนเอง 

                                                 
๒๐๙ มาตรา ๒๒๒/๓๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๑๐ มาตรา ๒๒๒/๓๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๑ 
- 
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หากความปรากฏต"อศาลว"าทนายความฝLายโจทก1ไม"สามารถดําเนินการบังคับคดีเพ่ือ
คุ�มครองประโยชน1ของสมาชิกกลุ"มได�อย"างเพียงพอและเป9นธรรม ศาลอาจมีคําสั่งให�โจทก1และสมาชิก
กลุ"มจัดหาทนายความคนใหม"มาดําเนินการบังคับคดีต"อไปได� 

 
มาตรา ๒๒๒/๓๖๒๑๑  คําพิพากษาของศาลต�องกล"าวหรือแสดงรายการดังต"อไปนี้ 
(๑) รายการตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๑๔๑ 
(๒) ลักษณะโดยชัดเจนของกลุ"มบุคคลหรือกลุ"มย"อยท่ีจะต�องถูกผูกพันตามคําพิพากษา 
(๓) ในกรณีท่ีศาลพิพากษาให�จําเลยชําระหนี้เป9นเงิน ต�องระบุจํานวนเงินท่ีจําเลย

จะต�องชําระให�แก"โจทก1 รวมท้ังหลักเกณฑ1และวิธีการคํานวณในการชําระเงินให�สมาชิกกลุ"ม 
(๔) จํานวนเงินรางวัลของทนายความฝLายโจทก1ตามมาตรา ๒๒๒/๓๗ 
 
มาตรา ๒๒๒/๓๗๒๑๒  ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาให�จําเลยกระทําการหรืองดเว�น

กระทําการหรือส"งมอบทรัพย1สิน ให�ศาลกําหนดจํานวนเงินรางวัลท่ีจําเลยจะต�องชําระให�แก"
ทนายความฝLายโจทก1ตามท่ีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความยากง"ายของคดีประกอบกับระยะเวลาและ
การทํางานของทนายความฝLายโจทก1 รวมท้ังค"าใช�จ"ายเก่ียวกับการดําเนินคดีแบบกลุ"ม ซ่ึงมิใช"ค"าฤชา
ธรรมเนียมท่ีทนายความฝLายโจทก1ได�เสียไป และเพ่ือประโยชน1แห"งการนี้ เม่ือการพิจารณาสิ้นสุดลงให�
ทนายความฝLายโจทก1ยื่นบัญชีค"าใช�จ"ายดังกล"าวต"อศาลโดยให�ส"งสําเนาแก"จําเลยด�วย 

ถ�าคําพิพากษากําหนดให�จําเลยใช�เงิน นอกจากศาลต�องคํานึงถึงหลักเกณฑ1ตาม
วรรคหนึ่งแล�ว ให�ศาลคํานึงถึงจํานวนเงินท่ีโจทก1และสมาชิกกลุ"มมีสิทธิได�รับประกอบด�วย โดยกําหนด
เป9นจํานวนร�อยละของจํานวนเงินดังกล"าว แต"จํานวนเงินรางวัลของทนายความฝLายโจทก1ดังกล"าวต�อง
ไม"เกินร�อยละสามสิบของจํานวนเงินนั้น 

ถ�าคําพิพากษากําหนดให�จําเลยกระทําการหรืองดเว�นกระทําการหรือส"งมอบ
ทรัพย1สินและให�ใช�เงินรวมอยู"ด�วย ให�นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ในการกําหนดจํานวนเงินรางวัลของทนายความฝLายโจทก1ตามมาตรานี้ หากมีการ
เปลี่ยนทนายความฝLายโจทก1 ให�ศาลกําหนดจํานวนเงินรางวัลของทนายความฝLายโจทก1ตามสัดส"วน
ของการทํางานและค"าใช�จ"ายท่ีทนายความแต"ละคนเสียไป 

ให�ถือว"าทนายความฝLายโจทก1เป9นเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาและจําเลยเป9นลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาในส"วนของเงินรางวัลของทนายความฝLายโจทก1ด�วย และเงินรางวัลดังกล"าวมิใช"ค"าฤชา
ธรรมเนียม 

 
มาตรา ๒๒๒/๓๘๒๑๓  ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาให�โจทก1ชนะคดี ให�ศาลมีอํานาจ

กําหนดหลักเกณฑ1 วิธีการ และเง่ือนไขในการปฏิบัติตามคําพิพากษา โดยจะกําหนดไว�ในคําพิพากษา

                                                 
๒๑๑ มาตรา ๒๒๒/๓๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๑๒ มาตรา ๒๒๒/๓๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๑๓ มาตรา ๒๒๒/๓๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๒ 
- 
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หรือโดยคําสั่งในภายหลังก็ได� และในระหว"างการบังคับคดีให�ศาลมีอํานาจออกคําบังคับเพ่ิมเติมเพ่ือให�
เป9นไปตามคําพิพากษาได�ตามท่ีเห็นสมควร 

ให�ศาลชั้นต�นมีอํานาจพิจารณาสั่งคําร�องขอทุเลาการบังคับตามคําพิพากษาคําสั่ง
ของศาลชั้นต�นให�เป9นท่ีสุด 

 
มาตรา ๒๒๒/๓๙๒๑๔  ให�ศาลแจ�งคําพิพากษาให�สมาชิกกลุ"มทราบตามวิธีการ

เช"นเดียวกับท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๒๒๒/๑๕ วรรคหนึ่ง และให�แจ�งอธิบดีกรมบังคับคดีทราบด�วย 
ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาให�จําเลยชําระหนี้เป9นเงินหรือชําระหนี้เป9นเงินรวมอยู"ด�วย 

ให�ศาลต้ังเจ�าพนักงานบังคับคดีเพ่ือดําเนินการต"อไป รวมท้ังกําหนดวันตามท่ีเห็นสมควรในคําบอก
กล"าวและประกาศตามวรรคหนึ่ง เพ่ือให�สมาชิกกลุ"มยื่นคําขอรับชําระหนี้ต"อเจ�าพนักงานบังคับคดี 
แต"ถ�าเป9นกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาให�จําเลยชําระหนี้อย"างอ่ืนและจําเป9นจะต�องมีการดําเนินการอย"างหนึ่ง
อย"างใดเพ่ือประโยชน1แก"การบังคับตามคําพิพากษา โจทก1อาจยื่นคําขอต"อศาลเพ่ือต้ังเจ�าพนักงาน
บังคับคดีดําเนินการได� 

เม่ือพ�นกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง สมาชิกกลุ"มท่ีไม"ได�ยื่นคําขอรับชําระหนี้ไม"มี
สิทธิขอเฉลี่ยทรัพย1สินหรือเงินในการบังคับคดีตามส"วนนี้ เว�นแต"ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย สมาชิกกลุ"มท่ี
ไม"ได�ยื่นคําขอรับชําระหนี้ภายในกําหนดระยะเวลา อาจยื่นคําขอรับชําระหนี้ต"อเจ�าพนักงานบังคับคดี
ได�ภายในสามสิบวันนับแต"วันพ�นกําหนดระยะเวลา 

 
มาตรา ๒๒๒/๔๐๒๑๕  คู"ความในคดีและสมาชิกกลุ"มรายอื่นอาจขอตรวจและ

โต�แย�งคําขอรับชําระหนี้ของสมาชิกกลุ"มผู�ยื่นคําขอรับชําระหนี้ได� แต"ต�องกระทําภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต"วันท่ีพ�นกําหนดเวลายื่นคําขอรับชําระหนี้ เว�นแต"ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย อาจขอขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกได�ไม"เกินสามสิบวัน 

 
มาตรา ๒๒๒/๔๑๒๑๖ ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจเรียกคู"ความในคดี สมาชิก

กลุ"ม ผู�มีส"วนได�เสียในการบังคับคดี หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�อง มาสอบสวนในเรื่องคําขอรับชําระหนี้ของ
สมาชิกกลุ"มเพ่ือพิจารณามีคําสั่งต"อไปได� 

 
มาตรา ๒๒๒/๔๒๒๑๗  คําขอรับชําระหนี้ของสมาชิกกลุ"มรายใด ถ�าคู"ความในคดีและ

สมาชิกกลุ"มรายอ่ืนไม"โต�แย�ง ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่งอนุญาตให�รับชําระหนี้ได� เว�นแต"มีเหตุ
อันสมควรสั่งเป9นอย"างอ่ืนโดยให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแจ�งให�ศาลทราบถึงการดําเนินการดังกล"าวด�วย 

                                                 
๒๑๔ มาตรา ๒๒๒/๓๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๑๕ มาตรา ๒๒๒/๔๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๑๖ มาตรา ๒๒๒/๔๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๑๗ มาตรา ๒๒๒/๔๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๓ 
- 
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คําขอรับชําระหนี้ของสมาชิกกลุ"มรายใด ถ�ามีผู�โต�แย�ง ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมี
คําสั่งอย"างหนึ่งอย"างใด ดังต"อไปนี้ 

(๑) ให�ยกคําขอรับชําระหนี้ 
(๒) อนุญาตให�ได�รับชําระหนี้เต็มจํานวน 
(๓) อนุญาตให�ได�รับชําระหนี้บางส"วน 
สมาชิกกลุ"มท่ียื่นคําขอรับชําระหนี้และไม"มีผู�โต�แย�งตามวรรคหนึ่ง สมาชิกกลุ"มท่ียื่น

คําขอรับชําระหนี้และมีผู�โต�แย�งตามวรรคสอง หรือผู�โต�แย�ง อาจยื่นคําร�องคัดค�านคําสั่งของเจ�า
พนักงานบังคับคดีต"อศาลได�ภายในกําหนดสิบห�าวันนับแต"วันท่ีทราบคําสั่งของเจ�าพนักงานบังคับคดี 

คําสั่งของศาลตามวรรคสามให�อุทธรณ1และฎีกาได�ภายใต�บทบัญญัติในภาค ๓ 
อุทธรณ1และฎีกา 

 
มาตรา ๒๒๒/๔๓๒๑๘  เม่ือเจ�าพนักงานบังคับคดีได�ยึดหรืออายัดทรัพย1สินอย"างใด

ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีอ่ืนไว�แทนเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาแล�ว ให�ทนายความฝLายโจทก1ในคดี
แบบกลุ"มมีอํานาจยื่นคําขอโดยทําเป9นคําร�องต"อศาลท่ีออกหมายบังคับคดีให�ยึดหรืออายัดทรัพย1สินนั้น 
เพ่ือให�ศาลมีคําสั่งให�เฉลี่ยทรัพย1แก"ทนายความฝLายโจทก1 โจทก1 และสมาชิกกลุ"มตามมาตรา ๓๒๖ 
ตามจํานวนท่ีมีสิทธิได�รับ๒๑๙ 

ในกรณีที่จํานวนเงินที่สมาชิกกลุ"มได�ยื่นคําขอรับชําระหนี้ตามมาตรา ๒๒๒/๔๒ 
ยังไม"เป9นท่ียุติ ให�ศาลท่ีได�รับคําร�องขอเฉลี่ยทรัพย1ตามวรรคหนึ่งรอการมีคําสั่งให�เฉลี่ยทรัพย1ไว�ก"อน 
และเม่ือได�ข�อยุติในจํานวนเงินดังกล"าวแล�ว ให�ทนายความฝLายโจทก1แจ�งให�ศาลนั้นทราบ 

เม่ือศาลได�มีคําสั่งให�เฉลี่ยทรัพย1แล�ว ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีในคดีนั้นส"งเงินให�เจ�า
พนักงานบังคับคดีในคดีแบบกลุ"มเพ่ือจ"ายให�แก"ผู�มีสิทธิตามมาตรา ๒๒๒/๔๔ 

 
มาตรา ๒๒๒/๔๔๒๒๐  เม่ือจําเลยนําเงินหรือทรัพย1สินมาวางต"อเจ�าพนักงานบังคับ

คดีหรือเม่ือได�ขายทอดตลาดหรือจําหน"ายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงทรัพย1สินของจําเลย หรือเม่ือเจ�าพนักงานบังคับ
คดีได�รวบรวมทรัพย1สินอ่ืนใดของจําเลยเสร็จ และได�หักค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีแล�ว ให�เจ�า
พนักงานบังคับคดีจ"ายเงินให�แก"ผู�มีสิทธิตามลําดับ ดังนี้ 

(๑)๒๒๑ ผู�มีสิทธิได�รับชําระหนี้ก"อนตามมาตรา ๓๒๒ และมาตรา ๓๒๔ 
(๒) เงินรางวัลของทนายความฝLายโจทก1ตามมาตรา ๒๒๒/๓๗ 
(๓) ค"าฤชาธรรมเนียมใช�แทนโจทก1 
(๔)๒๒๒ โจทก1 สมาชิกกลุ"ม และเจ�าหนี้อ่ืนท่ีมีสิทธิได�รับเฉลี่ยทรัพย1ตามมาตรา ๓๒๖ 

                                                 
๒๑๘ มาตรา ๒๒๒/๔๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๑๙ มาตรา ๒๒๒/๔๓ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๒๐ มาตรา ๒๒๒/๔๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒๑ มาตรา ๒๒๒/๔๔ (๑) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๔ 
- 
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ส"วนท่ี ๕ 

อุทธรณ1และฎีกา 
   

 
มาตรา ๒๒๒/๔๕๒๒๓  ให�คู"ความมีสิทธิอุทธรณ1และฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของ

ศาล โดยไม"นําข�อจํากัดสิทธิเรื่องทุนทรัพย1ของการอุทธรณ1และฎีกาในข�อเท็จจริงมาใช�บังคับ 
 
มาตรา ๒๒๒/๔๖๒๒๔  สมาชิกกลุ"มไม"มีสิทธิอุทธรณ1และฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของ

ศาล ยกเว�นในกรณีตามมาตรา ๒๒๒/๔๒ 
 
มาตรา ๒๒๒/๔๗๒๒๕  ในกรณีท่ีจําเลยยื่นคําร�องอุทธรณ1คําสั่งไม"รับอุทธรณ1หรือฎีกา

ให�จําเลยนําค"าฤชาธรรมเนียมท้ังปวงมาวางศาลและนําเงินมาชําระตามคําพิพากษาหรือหาประกันให�
ไว�ต"อศาลเฉพาะในส"วนท่ีจําเลยต�องรับผิดชําระหนี้ให�แก"โจทก1 แต"ไม"ต�องนําเงินมาชําระหรือหาประกัน
ให�ไว�ต"อศาลสําหรับเงินรางวัลของทนายความฝLายโจทก1 

 
มาตรา ๒๒๒/๔๘๒๒๖  คดีท่ีศาลชั้นต�นมีคําสั่งรับอุทธรณ1หรือฎีกาส"งมาให�ศาล

อุทธรณ1หรือศาลฎีกา หากศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกาแล�วแต"กรณีพิจารณาเห็นว"าอุทธรณ1หรือฎีกานั้น
ต�องห�ามอุทธรณ1หรือห�ามฎีกา ให�ยกอุทธรณ1หรือฎีกา โดยไม"จําต�องวินิจฉัยประเด็นท่ีอุทธรณ1หรือฎีกา 
แต"ถ�าศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกา แล�วแต"กรณี พิจารณาเห็นสมควรเพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม
จําเป9นต�องแก�ไขข�อผิดพลาดจะรับพิจารณาพิพากษาคดีท่ีต�องห�ามอุทธรณ1หรือห�ามฎีกาดังกล"าวนั้นก็ได� 
 

ส"วนท่ี ๖ 
ค"าธรรมเนียม 

   
 

มาตรา ๒๒๒/๔๙๒๒๗  ให�คิดค"าธรรมเนียมตามอัตราดังต"อไปนี้ 

                                                                                                                                            
๒๒๒ มาตรา ๒๒๒/๔๔ (๔) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๒๓ มาตรา ๒๒๒/๔๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒๔ มาตรา ๒๒๒/๔๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒๕ มาตรา ๒๒๒/๔๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒๖ มาตรา ๒๒๒/๔๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒๗ มาตรา ๒๒๒/๔๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๕ 
- 
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(๑) ค"ายื่นคําขอรับชําระหนี้สองร�อยบาท แต"การขอรับชําระหนี้ท่ีไม"เกินสองหม่ืน
บาทไม"ต�องเสียค"าธรรมเนียม 

(๒) ค"าคัดค�านคําสั่งของเจ�าพนักงานบังคับคดีต"อศาลในเรื่องการขอรับชําระหนี้เรื่องละ
สองร�อยบาท 

(๓) ค"าข้ึนศาลในกรณีท่ีมีการอุทธรณ1เรื่องการขอรับชําระหนี้ หรือการอุทธรณ1เรื่อง
เงินรางวัลของทนายความ เรื่องละสองร�อยบาท 

(๔) ค"าธรรมเนียมอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให�คิดอัตราเดียวกับค"าธรรมเนียม
ตามตารางท�ายประมวลกฎหมายนี้ 

 
ภาค ๓ 

อุทธรณ1และฎีกา 
   

 
ลักษณะ ๑ 
อุทธรณ1 

   
 

มาตรา ๒๒๓  ภายใต�บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘, ๑๖๘, ๑๘๘ และ ๒๒๒ และใน
ลักษณะนี้ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต�นนั้น ให�ยื่นอุทธรณ1ต"อศาลอุทธรณ1 เว�นแต"คําพิพากษา
หรือคําสั่งนั้นประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนจะได�บัญญัติว"าให�เป9นท่ีสุด 

 
มาตรา ๒๒๓ ทวิ๒๒๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๒๔๒๒๙  ในคดีท่ีราคาทรัพย1สินหรือจํานวนทุนทรัพย1ท่ีพิพาทกันในชั้น

อุทธรณ1ไม"เกินห�าหม่ืนบาทหรือไม"เกินจํานวนท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ห�ามมิให�คู"ความอุทธรณ1ใน
ข�อเท็จจริง เว�นแต"ผู�พิพากษาท่ีนั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลชั้นต�นได�ทําความเห็นแย�งไว�หรือได�รับรองว"ามี
เหตุอันควรอุทธรณ1ได� หรือถ�าไม"มีความเห็นแย�งหรือคํารับรองเช"นว"านี้ต�องได�รับอนุญาตให�อุทธรณ1
เป9นหนังสือจากอธิบดีผู�พิพากษาชั้นต�นหรืออธิบดีผู�พิพากษาภาคผู�มีอํานาจ แล�วแต"กรณี 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิได�ให�บังคับในคดีเก่ียวด�วยสิทธิแห"งสภาพบุคคลหรือสิทธิใน
ครอบครัวและคดีฟRองขอให�ปลดเปลื้องทุกข1อันไม"อาจคํานวณเป9นราคาเงินได� เว�นแต"ในคดีฟRองขับไล"
บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย1อันมีค"าเช"าหรืออาจให�เช"าได�ในขณะยื่นคําฟRองไม"เกินเดือนละสี่
พันบาทหรือไม"เกินจํานวนท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

การขอให�ผู�พิพากษาท่ีนั่งพิจารณาในคดีในศาลชั้นต�นรับรองว"ามีเหตุอันควรอุทธรณ1
ได� ให�ผู�อุทธรณ1ยื่นคําร�องถึงผู�พิพากษานั้นพร�อมกับคําฟRองอุทธรณ1ต"อศาลชั้นต�น เม่ือศาลได�รับคําร�อง
                                                 

๒๒๘ มาตรา ๒๒๓ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๒๙ มาตรา ๒๒๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๖ 
- 
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เช"นว"านั้น ให�ศาลส"งคําร�องพร�อมด�วยสํานวนความไปยังผู�พิพากษาดังกล"าวเพ่ือพิจารณารับรอง 
 
มาตรา ๒๒๕๒๓๐  ข�อเท็จจริงหรือข�อกฎหมายท่ีจะยกข้ึนอ�างในการยื่นอุทธรณ1นั้น

คู"ความจะต�องกล"าวไว�โดยชัดแจ�งในอุทธรณ1และต�องเป9นข�อท่ีได�ยกข้ึนว"ากันมาแล�วโดยชอบในศาล
ชั้นต�น ท้ังจะต�องเป9นสาระแก"คดีอันควรได�รับการวินิจฉัยด�วย 

ถ�าคู"ความฝLายใดมิได�ยกป;ญหาข�อใดอันเก่ียวด�วยความสงบเรียบร�อยของประชาชน
ข้ึนกล"าวในศาลชั้นต�นหรือคู"ความฝLายใดไม"สามารถยกป;ญหาข�อกฎหมายใด ๆ ข้ึนกล"าวในศาลชั้นต�น 
เพราะพฤติการณ1ไม"เปWดช"องให�กระทําได� หรือเพราะเหตุเป9นเรื่องท่ีไม"ปฏิบัติตามบทบัญญัติว"าด�วย
กระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ1 คู"ความท่ีเก่ียวข�องย"อมมีสิทธิท่ีจะยกข้ึนอ�างซ่ึงป;ญหาเช"นว"านั้นได� 

 
มาตรา ๒๒๖  ก"อนศาลชั้นต�นได�มีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดี ถ�าศาลนั้น

ได�มีคําสั่งอย"างใดอย"างหนึ่งนอกจากท่ีระบุไว�ในมาตรา ๒๒๗ และ ๒๒๘ 
(๑) ห�ามมิให�อุทธรณ1คําสั่งนั้นในระหว"างพิจารณา 
(๒) ถ�าคู"ความฝLายใดโต�แย�งคําสั่งใด ให�ศาลจดข�อโต�แย�งนั้นลงไว�ในรายงานคู"ความท่ี

โต�แย�งชอบท่ีจะอุทธรณ1คําสั่งนั้นได�ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต"วันท่ีศาลได�มีคําพิพากษา หรือคําสั่ง
ชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเป9นต�นไป 

เพ่ือประโยชน1แห"งมาตรานี้ ไม"ว"าศาลจะได�มีคําสั่งให�รับคําฟRองไว�แล�วหรือไม" ให�ถือ
ว"าคําสั่งอย"างใดอย"างหนึ่งของศาลนับต้ังแต"มีการยื่นคําฟRองต"อศาลนอกจากท่ีระบุไว�ในมาตรา ๒๒๗ 
และ ๒๒๘ เป9นคําสั่งระหว"างพิจารณา๒๓๑ 

 
มาตรา ๒๒๗  คําสั่งของศาลชั้นต�นท่ีไม"รับหรือให�คืนคําคู"ความตามมาตรา ๑๘หรือ

คําสั่งวินิจฉัยชี้ขาดเบ้ืองต�นตามมาตรา ๒๔ ซ่ึงทําให�คดีเสร็จไปท้ังเรื่องนั้น มิให�ถือว"าเป9นคําสั่งใน
ระหว"างพิจารณา และให�อยู"ภายในข�อบังคับของการอุทธรณ1คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดี 

 
มาตรา ๒๒๘๒๓๒  ก"อนศาลชี้ขาดตัดสินคดี ถ�าศาลมีคําสั่งอย"างใดอย"างหนึ่ง

ดังต"อไปนี้ คือ 
(๑) ให�กักขัง หรือปรับไหม หรือจําขัง ผู�ใด ตามประมวลกฎหมายนี้ 
(๒) มีคําสั่งอันเก่ียวด�วยคําขอเพ่ือคุ�มครองประโยชน1ของคู"ความในระหว"างการ

พิจารณา หรือมีคําสั่งอันเก่ียวด�วยคําขอเพ่ือจะบังคับคดีตามคําพิพากษาต"อไป หรือ 
(๓) ไม"รับหรือคืนคําคู"ความตามมาตรา ๑๘ หรือวินิจฉัยชี้ขาดเบ้ืองต�นตามมาตรา 

๒๔ ซ่ึงมิได�ทําให�คดีเสร็จไปท้ังเรื่อง หากเสร็จไปเฉพาะแต"ประเด็นบางข�อ 
คําสั่งเช"นว"านี้ คู"ความย"อมอุทธรณ1ได�ภายในกําหนดหนึ่งเดือน นับแต"วันมีคําสั่งเป9นต�นไป 

                                                 
๒๓๐ มาตรา ๒๒๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๓๑ มาตรา ๒๒๖ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๓๒ มาตรา ๒๒๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๗ 
- 
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แม�ถึงว"าจะมีอุทธรณ1ในระหว"างพิจารณา ให�ศาลดําเนินคดีต"อไป และมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนั้น แต"ถ�าในระหว"างพิจารณา คู"ความอุทธรณ1คําสั่งชนิดท่ีระบุไว�ในอนุมาตรา (๓) 
ถ�าศาลอุทธรณ1เห็นว"า การกลับหรือแก�ไขคําสั่งท่ีคู"ความอุทธรณ1นั้น จะเป9นการวินิจฉัยชี้ขาดคดี หรือ
วินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข�อใดท่ีศาลล"างมิได�วินิจฉัยไว� ให�ศาลอุทธรณ1มีอํานาจทําคําสั่งให�ศาลล"างงดการ
พิจารณาไว�ในระหว"างอุทธรณ1 หรืองดการวินิจฉัยคดีไว�จนกว"าศาลอุทธรณ1จะได�วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ1
นั้น 

ถ�าคู"ความมิได�อุทธรณ1คําสั่งในระหว"างพิจารณาตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรานี้ ก็ให�
อุทธรณ1ได�ในเม่ือศาลพิพากษาคดีแล�วตามความในมาตรา ๒๒๓ 

 
มาตรา ๒๒๙  การอุทธรณ1นั้นให�ทําเป9นหนังสือยื่นต"อศาลชั้นต�นซ่ึงมีคําพิพากษา

หรือคําสั่งภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต"วันท่ีได�อ"านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น และผู�อุทธรณ1ต�องนํา
เงินค"าธรรมเนียมซ่ึงจะต�องใช�แก"คู"ความอีกฝLายหนึ่งตามคําพิพากษาหรือคําสั่งมาวางศาลพร�อมกับ
อุทธรณ1นั้นด�วย ให�ผู�อุทธรณ1ยื่นสําเนาอุทธรณ1ต"อศาล เพ่ือส"งให�แก"จําเลยอุทธรณ1 (คือฝLายโจทก1หรือ
จําเลยความเดิมซ่ึงเป9นฝLายท่ีมิได�อุทธรณ1ความนั้น) ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๒๓๕ และ ๒๓๖ 

 
มาตรา ๒๓๐๒๓๓  คดีตามมาตรา ๒๒๔ ถ�าคู"ความอุทธรณ1ในข�อเท็จจริง ให�ศาล

ชั้นต�นตรวจเสียก"อนว"าฟRองอุทธรณ1นั้นจะรับไว�พิจารณาได�หรือไม" 
ถ�าผู�พิพากษาท่ีได�พิจารณาคดีนั้นมีความเห็นแย�ง หรือได�รับรองไว�แล�ว หรือรับรอง

ในเวลาท่ีตรวจอุทธรณ1นั้นว"ามีเหตุอันควรอุทธรณ1ในป;ญหาข�อเท็จจริงนั้นได� ก็ให�ศาลมีคําสั่งรับ
อุทธรณ1นั้นไว�พิจารณาในป;ญหาข�อเท็จจริงดังกล"าวแล�ว 

ถ�าไม"มีความเห็นแย�งหรือคํารับรองเช"นว"านั้น ให�ศาลมีคําสั่งไม"รับอุทธรณ1ในป;ญหา
ข�อเท็จจริงท่ีกล"าวแล�ว ในกรณีเช"นนี้ ถ�าอธิบดีผู�พิพากษาหรืออธิบดีผู�พิพากษาภาคมิได�เป9นคณะใน
คําสั่งนั้น ผู�อุทธรณ1ชอบท่ีจะยื่นคําร�องต"อศาลถึงอธิบดีผู�พิพากษาหรืออธิบดีผู�พิพากษาภาคภายในเจ็ด
วัน เม่ือศาลได�รับคําร�องเช"นว"านั้น ให�ศาลส"งคําร�องนั้นพร�อมด�วยสํานวนความไปยังอธิบดีผู�พิพากษา
หรืออธิบดีผู�พิพากษาภาคเพ่ือมีคําสั่งยืนตามหรือกลับคําสั่งของศาลนั้น คําสั่งของอธิบดีผู�พิพากษา 
หรืออธิบดีผู�พิพากษาภาค เช"นว"านี้ ให�เป9นท่ีสุด 

บทบัญญัติแห"งมาตรานี้ ไม"ห�ามศาลในอันท่ีจะมีคําสั่งตามมาตรา ๒๓๒ ปฏิเสธไม"ส"ง
อุทธรณ1ในเหตุอ่ืน หรือในอันท่ีศาลจะมีคําสั่งให�ส"งอุทธรณ1นั้นไปเท"าท่ีเป9นอุทธรณ1ในข�อกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๓๑  การยื่นอุทธรณ1ย"อมไม"เป9นการทุเลาการบังคับตามคําพิพากษาหรือ

คําสั่งของศาลชั้นต�น แต"คู"ความท่ียื่นอุทธรณ1อาจยื่นคําขอต"อศาลอุทธรณ1ไม"ว"าเวลาใด ๆ ก"อน
พิพากษา โดยทําเป9นคําร�องชี้แจงเหตุผลอันสมควรแห"งการขอ ให�ศาลอุทธรณ1ทุเลาการบังคับไว� 

คําขอเช"นว"านั้น ให�ผู�อุทธรณ1ยื่นต"อศาลชั้นต�นได�จนถึงเวลาท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาตให�
อุทธรณ1 ถ�าภายหลังศาลได�มีคําสั่งเช"นว"านี้แล�ว ให�ยื่นตรงต"อศาลอุทธรณ1 ถ�าได�ยื่นคําขอต"อศาลชั้นต�น
ก็ให�ศาลรีบส"งคําขอนั้นไปยังศาลอุทธรณ1 ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินอย"างยิ่ง เม่ือศาลชั้นต�นได�รับคําขอไว� 
ก็ให�มีอํานาจทําคําสั่งให�ทุเลาการบังคับไว�รอคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาลอุทธรณ1ในคําขอเช"นว"านั้น 
                                                 

๒๓๓ มาตรา ๒๓๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๘ 
- 
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ถ�าผู�อุทธรณ1วางเงินต"อศาลชั้นต�นเป9นจํานวนพอชําระหนี้ตามคําพิพากษารวมทั้ง
ค"าฤชาธรรมเนียมในการฟRองร�องและการบังคับคดี หรือได�หาประกันมาให�สําหรับเงินจํานวนเช"นว"านี้
จนเป9นท่ีพอใจของศาลให�ศาลท่ีกล"าวมาแล�วงดการบังคับคดีไว�ดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๒๙๒ (๑)๒๓๔ 

เม่ือได�รับคําขอเช"นว"านี้ ศาลอุทธรณ1จะอนุญาตให�ทุเลาการบังคับไว�ในกรณีท่ีมีเหตุ
ฉุกเฉินก็ได� โดยมิต�องฟ;งคู"ความอีกฝLายหนึ่ง แต"ในกรณีเช"นว"านี้ ให�ถือว"าคําสั่งนี้เป9นการชั่วคราว
จนกว"าศาลจะได�ฟ;งคู"ความอีกฝLายหนึ่งในภายหลัง ถ�าศาลมีคําสั่งให�ทุเลาการบังคับไว�ตามท่ีขอ คําสั่ง
นี้อาจอยู"ภายใต�บังคับเง่ือนไขใด ๆ หรือไม"ก็ได� ศาลจะมีคําสั่งให�ผู�อุทธรณ1ทําทัณฑ1บนว"าจะไม"ยักย�าย
จําหน"ายทรัพย1สินของตนในระหว"างอุทธรณ1 หรือให�หาประกันมาให�ศาลให�พอกับเงินท่ีต�องใช�ตามคํา
พิพากษาหรือจะให�วางเงินจํานวนนั้นต"อศาลก็ได� ถ�าผู�อุทธรณ1ไม"ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ศาลจะสั่งให�ยึด
หรืออายัดทรัพย1สินของผู�อุทธรณ1นั้นก็ได� และถ�าทรัพย1สินเช"นว"านั้น หรือส"วนใดส"วนหนึ่งเป9น
สังหาริมทรัพย1 ศาลอาจมีคําสั่งให�เอาออกขายทอดตลาดก็ได� ถ�าปรากฏว"าการขายนั้นเป9นการจําเป9น
และสมควร เพราะทรัพย1สินนั้นมีสภาพเป9นของเสียได�ง"ายหรือว"าการเก็บรักษาไว�ในระหว"างอุทธรณ1
น"าจะนําไปสู"ความยุ"งยากหรือจะต�องเสียค"าใช�จ"ายเป9นจํานวนมาก 

 
มาตรา ๒๓๒  เม่ือได�รับอุทธรณ1แล�ว ให�ศาลชั้นต�นตรวจอุทธรณ1และมีคําสั่งให�ส"ง

หรือปฏิเสธไม"ส"งอุทธรณ1นั้นไปยังศาลอุทธรณ1ตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ ถ�าศาลปฏิเสธไม"
ส"ง ให�ศาลแสดงเหตุท่ีไม"ส"งนั้นไว�ในคําสั่งทุกเรื่องไป ถ�าคู"ความท้ังสองฝLายได�ยื่นอุทธรณ1 ศาลจะ
วินิจฉัยอุทธรณ1ท้ังสองฉบับนั้นในคําสั่งฉบับเดียวกันก็ได� 

 
มาตรา ๒๓๓  ถ�าศาลยอมรับอุทธรณ1และมีความเห็นว"าการอุทธรณ1นั้นคู"ความท่ีศาล

พิพากษาให�ชนะจะต�องเสียค"าฤชาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน ให�ศาลมีอํานาจกําหนดไว�ในคําสั่งให�ผู�อุทธรณ1นํา
เงินมาวางศาลอีกให�พอกับจํานวนค"าฤชาธรรมเนียมซ่ึงจะต�องเสียดังกล"าวแล�ว ตามอัตราท่ีใช�บังคับอยู"
ในเวลานั้น ก"อนสิ้นระยะเวลาอุทธรณ1หรือภายในระยะเวลาตามท่ีศาลจะเห็นสมควรอนุญาต หรือ
ตามแต"ผู�อุทธรณ1จะมีคําขอข้ึนมาไม"เกินสิบวันนับแต"สิ้นระยะเวลาอุทธรณ1นั้น ถ�าผู�อุทธรณ1ไม"นําเงิน
จํานวนท่ีกล"าวข�างต�นมาวางศาลภายในกําหนดเวลาท่ีอนุญาตไว�ก็ให�ศาลยกอุทธรณ1นั้นเสีย 

 
มาตรา ๒๓๔๒๓๕  ถ�าศาลชั้นต�นไม"รับอุทธรณ1 ผู�อุทธรณ1อาจอุทธรณ1คําสั่งศาลนั้นไป

ยังศาลอุทธรณ1โดยยื่นคําขอเป9นคําร�องต"อศาลชั้นต�น และนําค"าฤชาธรรมเนียมท้ังปวงมาวางศาลและ
นําเงินมาชําระตามคําพิพากษาหรือหาประกันให�ไว�ต"อศาลภายในกําหนดสิบห�าวันนับแต"วันท่ีศาลได�มี
คําสั่ง 

 
มาตรา ๒๓๕  เม่ือศาลชั้นต�นได�รับอุทธรณ1แล�วให�ส"งสําเนาอุทธรณ1นั้นให�แก"จําเลย

อุทธรณ1ภายในกําหนดเจ็ดวัน นับแต"วันท่ีจําเลยอุทธรณ1ยื่นคําแก�อุทธรณ1 หรือถ�าจําเลยอุทธรณ1ไม"ยื่น
คําแก�อุทธรณ1 ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต"ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๒๓๗ สําหรับการยื่นคําแก�
                                                 

๒๓๔ มาตรา ๒๓๑ วรรคสาม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๓๕ มาตรา ๒๓๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๙ 
- 
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อุทธรณ1ได�สิ้นสุดลง ให�ศาลส"งอุทธรณ1และคําแก�อุทธรณ1ถ�าหากมี พร�อมท้ังสํานวนและหลักฐานต"าง ๆ 
ไปยังศาลอุทธรณ1 เม่ือศาลอุทธรณ1ได�รับฟRองอุทธรณ1และสํานวนความไว�แล�ว ให�นําคดีลงสารบบความ
ของศาลอุทธรณ1โดยพลัน 

 
มาตรา ๒๓๖  เม่ือคู"ความยื่นคําร�องอุทธรณ1คําสั่งศาลท่ีปฏิเสธไม"ยอมรับอุทธรณ1 ให�

ศาลส"งคําร�องเช"นว"านั้นไปยังศาลอุทธรณ1โดยไม"ชักช�าพร�อมด�วยคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีของ
ศาลชั้นต�นและฟRองอุทธรณ1 ถ�าศาลอุทธรณ1เห็นเป9นการจําเป9นท่ีจะต�องตรวจสํานวน ให�มีคําสั่งให�ศาล
ชั้นต�นส"งสํานวนไปยังศาลอุทธรณ1 ในกรณีเช"นนี้ให�ศาลอุทธรณ1พิจารณาคําร�อง แล�วมีคําสั่งยืนตามคํา
ปฏิเสธของศาลชั้นต�นหรือมีคําสั่งให�รับอุทธรณ1 คําสั่งนี้ให�เป9นท่ีสุด แล�วส"งไปให�ศาลชั้นต�นอ"าน 

เม่ือได�อ"านคําสั่งศาลอุทธรณ1ให�รับอุทธรณ1แล�ว ให�ศาลชั้นต�นส"งสําเนาอุทธรณ1แก"
จําเลยอุทธรณ1 และภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต"วันท่ีจําเลยอุทธรณ1ยื่นคําแก�อุทธรณ1 หรือนับแต"
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๒๓๗ สําหรับการยื่นคําแก�อุทธรณ1ได�สิ้นสุดลง ให�ศาลส"งคําแก�
อุทธรณ1ไปยังศาลอุทธรณ1หรือแจ�งให�ทราบว"าไม"มีคําแก�อุทธรณ1 เม่ือศาลอุทธรณ1ได�รับคําแก�อุทธรณ1
หรือแจ�งความเช"นว"าแล�ว ให�นําคดีลงสารบบความของศาลอุทธรณ1โดยพลัน 

 
มาตรา ๒๓๗  จําเลยอุทธรณ1อาจยื่นคําแก�อุทธรณ1ต"อศาลชั้นต�นได�ภายในกําหนดสิบ

ห�าวันนับแต"วันส"งสําเนาอุทธรณ1 
ไม"ว"าในกรณีใด ๆ ห�ามมิให�ศาลแสดงว"า จําเลยอุทธรณ1ขาดนัดเพราะไม"ยื่นคําแก�

อุทธรณ1 
 
มาตรา ๒๓๘๒๓๖  ภายใต�บังคับมาตรา ๒๔๓ (๓) ในคดีท่ีอุทธรณ1ได�แต"เฉพาะใน

ป;ญหาข�อกฎหมายนั้น การวินิจฉัยป;ญหาเช"นว"านี้ ศาลอุทธรณ1จําต�องถือตามข�อเท็จจริงท่ีศาลชั้นต�น
ได�วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสํานวน 

 
มาตรา ๒๓๙๒๓๗  อุทธรณ1คําสั่งนั้นจะต�องพิจารณาก"อนอุทธรณ1คําพิพากษาเท"าท่ี

สามารถจะทําได� แม�ถึงว"าอุทธรณ1คําพิพากษานั้นจะได�ลงไว�ในสารบบความของศาลอุทธรณ1ก"อน
อุทธรณ1คําสั่งนั้นก็ดี 

 
มาตรา ๒๔๐๒๓๘  ศาลอุทธรณ1มีอํานาจท่ีจะวินิจฉัยคดีโดยเพียงแต"พิจารณาฟRอง

อุทธรณ1 คําแก�อุทธรณ1 เอกสารและหลักฐานท้ังปวง ในสํานวนความซ่ึงศาลชั้นต�นส"งข้ึนมา เว�นแต" 
(๑) ศาลอุทธรณ1ได�นัดฟ;งคําแถลงการณ1ด�วยวาจาตามที่บัญญัติไว�ในมาตรา ๒๔๑ 

แต"ถ�าคู"ความฝLายใดหรือท้ังสองฝLายไม"มาศาลในวันกําหนดนัด ศาลอุทธรณ1อาจดําเนินคดีไปได� และ

                                                 
๒๓๖ มาตรา ๒๓๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๓๗ มาตรา ๒๓๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๓๘ มาตรา ๒๔๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๐ 
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คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ1นั้น ไม"ให�ถือเป9นคําพิพากษาโดยขาดนัด 
(๒) ถ�าศาลอุทธรณ1ยังไม"เป9นท่ีพอใจในการพิจารณาฟRองอุทธรณ1 คําแก�อุทธรณ1 และ

พยานหลักฐาน ท่ีปรากฏในสํานวน ภายใต�บังคับแห"งมาตรา ๒๓๘ และเฉพาะในป;ญหาท่ีอุทธรณ1 ให�
ศาลมีอํานาจท่ีจะกําหนดประเด็นทําการสืบพยานท่ีสืบมาแล�ว หรือพยานท่ีเห็นควรสืบต"อไป และ
พิจารณาคดีโดยท่ัว ๆ ไป ดังท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายนี้สําหรับการพิจารณาในศาลชั้นต�น และ
ให�นําบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ว"าด�วยการพิจารณาในศาลชั้นต�น มาใช�บังคับด�วยโดยอนุโลม 

(๓) ในคดีท่ีคู"ความอุทธรณ1ในป;ญหาข�อกฎหมาย ถ�าศาลอุทธรณ1เห็นว"าศาลชั้นต�นยัง
มิได�พิจารณาหรือวินิจฉัยป;ญหาข�อเท็จจริงอันเป9นสาระสําคัญในประเด็น ให�ศาลอุทธรณ1มีอํานาจทํา
คําสั่งให�ศาลชั้นต�นพิจารณาป;ญหาข�อเท็จจริงเช"นว"านั้น แล�วพิพากษาไปตามรูปความ 

 
มาตรา ๒๔๑๒๓๙  ถ�าคู"ความฝLายใดประสงค1จะมาแถลงการณ1ด�วยวาจาในชั้นศาล

อุทธรณ1 ให�ขอมาในตอนท�ายคําฟRองอุทธรณ1 หรือคําแก�อุทธรณ1 แล�วแต"กรณี และให�ศาลอุทธรณ1
กําหนดนัดฟ;งคําแถลงการณ1ด�วยวาจานั้น เว�นแต"ศาลอุทธรณ1จะพิจารณาเห็นว"าการแถลงการณ1ด�วย
วาจาไม"จําเป9นแก"คดี จะสั่งงดฟ;งคําแถลงการณ1เสียก็ได� ในกรณีท่ีศาลอุทธรณ1นัดฟ;งคําแถลงการณ1
ด�วยวาจา คู"ความอีกฝLายหนึ่งชอบท่ีจะไปแถลงการณ1ด�วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ1ได�ด�วย ถึงแม�ว"าตน
จะมิได�แสดงความประสงค1ไว� 

การแถลงการณ1ด�วยวาจา ผู�ขอแถลง เป9นผู�แถลงก"อน แล�วอีกฝLายหนึ่งแถลงแก� แล�ว
ผู�ขอแถลง แถลงได�อีกครั้งหนึ่ง ถ�าขอแถลงท้ังสองฝLาย ให�ผู�อุทธรณ1แถลงก"อน ถ�าท้ังสองฝLายอุทธรณ1
และต"างขอแถลง ให�ศาลอุทธรณ1พิจารณาสั่ง 

 
มาตรา ๒๔๒๒๔๐  เม่ือศาลอุทธรณ1ได�ตรวจสํานวนความและฟ;งคู"ความท้ังปวง หรือ

สืบพยานต"อไปดังบัญญัติไว�ในมาตรา ๒๔๐ เสร็จแล�ว ให�ศาลอุทธรณ1ชี้ขาดตัดสินอุทธรณ1โดยประการ
ใดประการหนึ่งในสี่ประการนี้ 

(๑) ถ�าศาลอุทธรณ1เห็นว"า อุทธรณ1นั้นต�องห�ามตามกฎหมาย ก็ให�ยกอุทธรณ1นั้นเสีย
โดยไม"ต�องวินิจฉัยในประเด็นแห"งอุทธรณ1 

(๒) ถ�าศาลอุทธรณ1เห็นว"า คําวินิจฉัยของศาลชั้นต�นถูกต�อง ไม"ว"าโดยเหตุเดียวกัน
หรือเหตุอ่ืน ก็ให�พิพากษายืนตามศาลชั้นต�นนั้น 

(๓) ถ�าศาลอุทธรณ1เห็นว"า คําชี้ขาดของศาลชั้นต�นไม"ถูกต�อง ให�กลับคําพิพากษาของ
ศาลชั้นต�นเสีย และพิพากษาในป;ญหาเหล"านั้นใหม" 

(๔) ถ�าศาลอุทธรณ1เห็นว"า คําวินิจฉัยของศาลชั้นต�นถูกแต"บางส"วน และผิดบางส"วน 
ก็ให�แก�คําพิพากษาศาลชั้นต�นไปตามนั้น โดยพิพากษายืนบางส"วน กลับบางส"วน และมีคําพิพากษา
ใหม"แทนส"วนท่ีกลับนั้น 

 

                                                 
๒๓๙ มาตรา ๒๔๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๔๐ มาตรา ๒๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๑ 
- 
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มาตรา ๒๔๓๒๔๑  ให�ศาลอุทธรณ1มีอํานาจดังต"อไปนี้ด�วย คือ 
(๑) เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิได�ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ว"าด�วย

คําพิพากษาและคําสั่ง และศาลอุทธรณ1เห็นว"ามีเหตุอันสมควร ก็ให�ศาลอุทธรณ1มีคําสั่งยกคําพิพากษา
หรือคําสั่งศาลชั้นต�นนั้นเสีย แล�วส"งสํานวนคืนไปยังศาลชั้นต�นเพื่อให�พิพากษาหรือมีคําสั่งใหม" 
ในกรณีเช"นนี้ศาลชั้นต�นอาจประกอบด�วยผู�พิพากษาอื่นนอกจากที่ได�พิพากษาหรือมีคําสั่งมาแล�ว 
และคําพิพากษาหรือคําสั่งใหม"นี้อาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีเป9นอย"างอื่นนอกจากคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ี
ถูกยกได� 

(๒) เม่ือคดีปรากฏเหตุท่ีมิได�ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ว"าด�วย
การพิจารณาหรือมีเหตุท่ีศาลได�ปฏิเสธไม"สืบพยานตามท่ีผู�อุทธรณ1ร�องขอ และศาลอุทธรณ1เห็นว"ามี
เหตุอันสมควร ก็ให�ศาลอุทธรณ1มีคําสั่งยกคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลชั้นต�นนั้นแล�วกําหนดให�ศาล
ชั้นต�นซ่ึงประกอบด�วยผู�พิพากษาคณะเดิมหรือผู�พิพากษาอ่ืน หรือศาลชั้นต�นอ่ืนใดตามท่ีศาลอุทธรณ1
จะเห็นสมควร พิจารณาคดีนั้นใหม"ท้ังหมดหรือบางส"วน และพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม" 

(๓) ในกรณีท่ีศาลอุทธรณ1จําต�องถือตามข�อเท็จจริงของศาลชั้นต�น ถ�าปรากฏว"า 
(ก) การท่ีศาลชั้นต�นวินิจฉัยข�อเท็จจริงนั้นผิดต"อกฎหมาย ศาลอุทธรณ1อาจฟ;ง

ข�อเท็จจริงใหม"แทนข�อเท็จจริงของศาลชั้นต�น แล�วมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดีไปตามนั้น 
หรือ 

(ข) ข�อเท็จจริงท่ีศาลชั้นต�นฟ;งมาไม"พอแก"การวินิจฉัยข�อกฎหมาย ศาลอุทธรณ1
อาจทําคําสั่งให�ยกคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลชั้นต�นนั้นเสีย แล�วกําหนดให�ศาลชั้นต�นซึ่งประกอบด�วย
ผู�พิพากษาคณะเดิม หรือผู�พิพากษาอ่ืน หรือศาลชั้นต�นอ่ืนใด ตามท่ีศาลอุทธรณ1เห็นสมควร พิจารณา
คดีนั้นใหม"ท้ังหมดหรือบางส"วน โดยดําเนินตามคําชี้ขาดของศาลอุทธรณ1แล�วมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
วินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามรูปความ  ท้ังนี้ ไม"ว"าจะปรากฏจากการอุทธรณ1หรือไม" 

ในคดีท้ังปวงท่ีศาลชั้นต�นได�มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหม"ตามมาตรานี้ คู"ความชอบท่ี
จะอุทธรณ1คําพิพากษาหรือคําสั่งใหม"เช"นว"านี้ไปยังศาลอุทธรณ1ได�ตามบทบัญญัติแห"งลักษณะนี้ 

 
มาตรา ๒๔๔  ศาลอุทธรณ1จะอ"านคําพิพากษานั้นเอง หรือจะส"งไปให�ศาลชั้นต�นอ"าน

ก็ได� ในกรณีเหล"านี้ให�ศาลท่ีอ"านคําพิพากษามีคําสั่งกําหนดนัดวันอ"านส"งให�แก"คู"ความอุทธรณ1ทุกฝLาย 
 
มาตรา ๒๔๔/๑๒๔๒  ภายใต�บังคับมาตรา ๒๔๗ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล

อุทธรณ1ให�เป9นท่ีสุด 
 
มาตรา ๒๔๕  คําพิพากษาหรือคําสั่งชั้นอุทธรณ1ให�มีผลเฉพาะระหว"างคู"ความ

ชั้นอุทธรณ1 เว�นแต"ในกรณีต"อไปนี้ 
(๑) ถ�าคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีอุทธรณ1นั้นเก่ียวด�วยการชําระหนี้อันไม"อาจแบ"งแยก

ได� และคู"ความแต"บางฝLายเป9นผู�อุทธรณ1ซ่ึงทําให�คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นมีผลเป9นท่ีสุดระหว"างคู"ความ
                                                 

๒๔๑ มาตรา ๒๔๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒๔๒ มาตรา ๒๔๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๒ 
- 
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อ่ืน ๆ ถ�าศาลอุทธรณ1เห็นว"าควรกลับคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีอุทธรณ1 ให�ศาลอุทธรณ1มีอํานาจชี้ขาดว"า
คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอุทธรณ1 ให�มีผลระหว"างคู"ความทุกฝLายในคดีในศาลชั้นต�นด�วย 

(๒) ถ�าได�มีการอนุญาตให�ผู�ร�องสอดเข�ามาในคดีแทนคู"ความฝLายใด คําพิพากษาศาล
อุทธรณ1ย"อมมีผลบังคับแก"คู"ความฝLายนั้นด�วย 

 
มาตรา ๒๔๖  เว�นแต"ท่ีได�บัญญัติไว�ดังกล"าวมาข�างต�น บทบัญญัติแห"งประมวล

กฎหมายนี้ว"าด�วยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นต�นนั้น ให�ใช�บังคับแก"การพิจารณา
และการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นอุทธรณ1ได�โดยอนุโลม 

 
ลักษณะ ๒ 

ฎีกา 
   

 
มาตรา ๒๔๗๒๔๓  การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ1 ให�กระทําได�เม่ือ

ได�รับอนุญาตจากศาลฎีกา 
การขออนุญาตฎีกา ให�ยื่นคําร�องพร�อมกับคําฟRองฎีกาต"อศาลชั้นต�นท่ีมีคําพิพากษา

หรือคําสั่งในคดีนั้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต"วันท่ีได�อ"านคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ1 
แล�วให�ศาลชั้นต�นรีบส"งคําร�องพร�อมคําฟRองฎีกาดังกล"าวไปยังศาลฎีกา และให�ศาลฎีกาพิจารณา
วินิจฉัยคําร�องให�เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

 
 
มาตรา ๒๔๘๒๔๔  คําร�องตามมาตรา ๒๔๗ ให�พิจารณาและวินิจฉัยโดยองค1คณะผู�

พิพากษาท่ีประธานศาลฎีกาแต"งต้ัง ซ่ึงประกอบด�วยรองประธานศาลฎีกาและผู�พิพากษาในศาลฎีกา
ซ่ึงดํารงตําแหน"งไม"ต่ํากว"าผู�พิพากษาศาลฎีกาอีกอย"างน�อยสามคน 

การวินิจฉัยให�เป9นไปตามเสียงข�างมาก ถ�าคะแนนเสียงเท"ากันให�บังคับตามความเห็น
ของฝLายท่ีเห็นควรอนุญาตให�ฎีกา 

 
มาตรา ๒๔๙๒๔๕  ให�ศาลฎีกาพิจารณาอนุญาตให�ฎีกาตามมาตรา ๒๔๗ ได� เม่ือเห็น

ว"าป;ญหาตามฎีกานั้นเป9นป;ญหาสําคัญท่ีศาลฎีกาควรวินิจฉัย 
ป;ญหาสําคัญตามวรรคหนึ่ง ให�รวมถึงกรณีดังต"อไปนี้ 
(๑) ป;ญหาท่ีเก่ียวพันกับประโยชน1สาธารณะ หรือความสงบเรียบร�อยของประชาชน 

                                                 
๒๔๓ มาตรา ๒๔๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๔๔ มาตรา ๒๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๔๕ มาตรา ๒๔๙ แก�ไขเพ่ิมเติมเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๓ 
- 
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(๒) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ1ได�วินิจฉัยข�อกฎหมายท่ีสําคัญขัดกัน
หรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกา 

(๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ1ได�วินิจฉัยข�อกฎหมายท่ีสําคัญซ่ึงยังไม"มี
แนวคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกามาก"อน 

(๔) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ1ขัดกับคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึง
ท่ีสุดของศาลอ่ืน 

(๕) เพ่ือเป9นการพัฒนาการตีความกฎหมาย 
(๖) ป;ญหาสําคัญอ่ืนตามข�อกําหนดของประธานศาลฎีกา 
ข�อกําหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคสอง (๖) เม่ือได�รับความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมใหญ"ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
ในกรณีท่ีศาลฎีกามีคําสั่งไม"อนุญาตให�ฎีกา ให�คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ1

เป9นท่ีสุดต้ังแต"วันท่ีได�อ"านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 
 
มาตรา ๒๕๐๒๔๖  หลักเกณฑ1และวิธีการในการยื่นคําร�อง การพิจารณาวินิจฉัยและ

ระยะเวลาในการพิจารณาคําร�องตามมาตรา ๒๔๗ การตรวจรับฎีกา การแก�ฎีกา การพิจารณา และ
การพิพากษาคดี รวมท้ังการสั่งคืนค"าฤชาธรรมเนียม ให�เป9นไปตามข�อกําหนดของประธานศาลฎีกา 

ข�อกําหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง เม่ือได�รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
ใหญ"ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 

 
มาตรา ๒๕๑๒๔๗  ในคดีท่ีได�รับอนุญาตให�ฎีกาท่ีมีแต"เฉพาะป;ญหาข�อกฎหมาย หาก

ศาลฎีกาเห็นว"าคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ1ไม"ถูกต�องไม"ว"าท้ังหมดหรือบางส"วน ศาลฎีกาจะ
มีคําวินิจฉัยในป;ญหาข�อกฎหมายนั้นและยกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ1หรือศาลชั้นต�น 
แล�วมีคําสั่งให�ศาลอุทธรณ1หรือศาลชั้นต�น แล�วแต"กรณี ทําคําพิพากษาหรือคําสั่งใหม"ภายใต�กรอบคํา
วินิจฉัยของศาลฎีกาก็ได� 

 
มาตรา ๒๕๒๒๔๘  ในกรณีท่ีไม"มีข�อกําหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๒๕๐ 

กําหนดไว�เป9นอย"างอ่ืน ให�นําบทบัญญัติในลักษณะ ๑ ว"าด�วยอุทธรณ1มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

ภาค ๔ 
วิธีการชั่วคราวก"อนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

   
 

                                                 
๒๔๖ มาตรา ๒๕๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๔๗ มาตรา ๒๕๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๔๘ มาตรา ๒๕๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๔ 
- 
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ลักษณะ ๑ 
วิธีการชั่วคราวก"อนพิพากษา 

   
 

หมวด ๑ 
หลักท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๒๕๓๒๔๙  ถ�าโจทก1มิได�มีภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานอยู"ในราชอาณาจักร
และไม"มีทรัพย1สินท่ีอาจถูกบังคับคดีได�อยู"ในราชอาณาจักร หรือถ�าเป9นท่ีเชื่อได�ว"าเม่ือโจทก1แพ�คดีแล�ว
จะหลีกเลี่ยงไม"ชําระค"าฤชาธรรมเนียมและค"าใช�จ"าย จําเลยอาจยื่นคําร�องต"อศาลไม"ว"าเวลาใด ๆ ก"อน
พิพากษาขอให�ศาลมีคําสั่งให�โจทก1วางเงินต"อศาลหรือหาประกันมาให�เพ่ือการชําระค"าฤชาธรรมเนียม
และค"าใช�จ"ายดังกล"าวได� 

ถ�าศาลไต"สวนแล�วเห็นว"า มีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุเป9นท่ีเชื่อได� แล�วแต"กรณี ก็ให�
ศาลมีคําสั่งให�โจทก1วางเงินต"อศาลหรือหาประกันมาให�ตามจํานวนและภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
โดยจะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได� 

ถ�าโจทก1มิได�ปฏิบัติตามคําสั่งศาลตามวรรคสอง ให�ศาลมีคําสั่งจําหน"ายคดีออกจาก
สารบบความ เว�นแต"จําเลยจะขอให�ดําเนินการพิจารณาต"อไป หรือมีการอุทธรณ1คําสั่งศาลตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๒๕๓ ทวิ๒๕๐  ในกรณีท่ีโจทก1ได�ยื่นอุทธรณ1หรือฎีกาคัดค�านคําพิพากษาถ�ามี

เหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๕๓ วรรคหนึ่ง จําเลยอาจยื่นคําร�องต"อศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกา แล�วแต"
กรณี ไม"ว"าเวลาใด ๆ ก"อนพิพากษา ขอให�ศาลมีคําสั่งให�โจทก1วางเงินต"อศาลหรือหาประกันมาให�เพ่ือ
การชําระค"าฤชาธรรมเนียมและค"าใช�จ"ายดังกล"าวได� 

ในระหว"างท่ีศาลชั้นต�นยังมิได�ส"งสํานวนความไปยังศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกา คําร�อง
ตามวรรคหนึ่งให�ยื่นต"อศาลชั้นต�น และให�ศาลชั้นต�นทําการไต"สวน แล�วส"งคําร�องนั้นพร�อมด�วยสํานวน
ความไปให�ศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกาสั่ง 

ให�นําความในมาตรา ๒๕๓ วรรคสองและวรรคสาม มาใช�บังคับแก"การพิจารณาใน
ชั้นอุทธรณ1และฎีกาโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๕๔๒๕๑  ในคดีอ่ืน ๆ นอกจากคดีมโนสาเร" โจทก1ชอบท่ีจะยื่นต"อศาลพร�อม

กับคําฟRองหรือในเวลาใด ๆ ก"อนพิพากษา ซ่ึงคําขอฝLายเดียว ร�องขอให�ศาลมีคําสั่งภายในบังคับแห"ง
เง่ือนไขซ่ึงจะกล"าวต"อไป เพ่ือจัดให�มีวิธีคุ�มครองใด ๆ ดังต"อไปนี้ 

                                                 
๒๔๙ มาตรา ๒๕๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒๕๐ มาตรา ๒๕๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒๕๑ มาตรา ๒๕๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๕ 
- 
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(๑) ให�ยึดหรืออายัดทรัพย1สินท่ีพิพาทหรือทรัพย1สินของจําเลยท้ังหมดหรือบางส"วน
ไว�ก"อนพิพากษา รวมท้ังจํานวนเงินหรือทรัพย1สินของบุคคลภายนอกซ่ึงถึงกําหนดชําระแก"จําเลย 

(๒) ให�ศาลมีคําสั่งห�ามชั่วคราวมิให�จําเลยกระทําซํ้าหรือกระทําต"อไป ซ่ึงการละเมิด
หรือการผิดสัญญาหรือการกระทําท่ีถูกฟRองร�อง หรือมีคําสั่งอ่ืนใดในอันท่ีจะบรรเทาความเดือดร�อน
เสียหายท่ีโจทก1อาจได�รับต"อไปเนื่องจากการกระทําของจําเลยหรือมีคําสั่งห�ามชั่วคราวมิให�จําเลยโอน 
ขาย ยักย�ายหรือจําหน"ายซ่ึงทรัพย1สินท่ีพิพาทหรือทรัพย1สินของจําเลย หรือมีคําสั่งให�หยุดหรือปRองกัน
การเปลืองไปเปล"าหรือการบุบสลายซ่ึงทรัพย1สินดังกล"าว  ท้ังนี้ จนกว"าคดีจะถึงท่ีสุดหรือศาลจะมี
คําสั่งเป9นอย"างอ่ืน 

(๓) ให�ศาลมีคําสั่งให�นายทะเบียน พนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือบุคคลอ่ืนผู�มีอํานาจ
หน�าท่ีตามกฎหมาย ระงับการจดทะเบียน การแก�ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือการเพิกถอนการ
จดทะเบียนท่ีเก่ียวกับทรัพย1สินท่ีพิพาทหรือทรัพย1สินของจําเลยหรือท่ีเก่ียวกับการกระทําท่ีถูก
ฟRองร�องไว�ชั่วคราวจนกว"าคดีจะถึงท่ีสุดหรือศาลจะมีคําสั่งเป9นอย"างอ่ืน  ท้ังนี้ เท"าท่ีไม"ขัดหรือแย�งต"อ
บทบัญญัติแห"งกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

(๔) ให�จับกุมและกักขังจําเลยไว�ชั่วคราว 
ในระหว"างระยะเวลานับแต"ศาลชั้นต�นหรือศาลอุทธรณ1ได�อ"านคําพิพากษา หรือ

คําสั่งชี้ขาดคดีหรือชี้ขาดอุทธรณ1ไปจนถึงเวลาท่ีศาลชั้นต�นได�ส"งสํานวนความท่ีอุทธรณ1หรือฎีกาไปยัง
ศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกา แล�วแต"กรณี คําขอตามมาตรานี้ให�ยื่นต"อศาลชั้นต�น ให�ศาลชั้นต�นมีอํานาจท่ี
จะสั่งอนุญาตหรือยกคําขอเช"นว"านี้ 

 
มาตรา ๒๕๕๒๕๒  ในการพิจารณาอนุญาตตามคําขอท่ียื่นไว�ตามมาตรา ๒๕๔ ต�องให�

เป9นท่ีพอใจของศาลว"า คําฟRองมีมูลและมีเหตุเพียงพอท่ีจะนําวิธีคุ�มครองตามท่ีขอนั้นมาใช�ได�ตาม
หลักเกณฑ1 ดังต"อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ียื่นคําขอให�ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๒๕๔ (๑) ต�องให�เป9นท่ีพอใจของ
ศาลว"า 

(ก) จําเลยต้ังใจจะยักย�ายทรัพย1สินท่ีพิพาทหรือทรัพย1สินของตนท้ังหมดหรือแต"
บางส"วนไปให�พ�นจากอํานาจศาล หรือจะโอน ขายหรือจําหน"ายทรัพย1สินดังกล"าวเพ่ือประวิงหรือ
ขัดขวางต"อการบังคับตามคําบังคับใด ๆ ซ่ึงอาจจะออกบังคับเอาแก"จําเลยหรือเพ่ือจะทําให�โจทก1
เสียเปรียบ หรือ 

(ข) มีเหตุจําเป9นอ่ืนใดตามท่ีศาลจะพิเคราะห1เห็นเป9นการยุติธรรมและสมควร 
(๒) ในกรณีท่ียื่นคําขอให�ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๒๕๔ (๒) ต�องให�เป9นท่ีพอใจของ

ศาลว"า 
(ก) จําเลยต้ังใจจะกระทําซํ้าหรือกระทําต"อไปซ่ึงการละเมิด การผิดสัญญา หรือ

การกระทําท่ีถูกฟRองร�อง 
(ข) โจทก1จะได�รับความเดือดร�อนเสียหายต"อไปเนื่องจากการกระทําของจําเลย 
(ค) ทรัพย1สินท่ีพิพาทหรือทรัพย1สินของจําเลยนั้นมีพฤติการณ1ว"าจะมีการกระทํา

ให�เปลืองไปเปล"าหรือบุบสลายหรือโอนไปยังผู�อ่ืน หรือ 
                                                 

๒๕๒ มาตรา ๒๕๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๖ 
- 
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(ง) มีเหตุตาม (๑) (ก) หรือ (ข) 
(๓) ในกรณีท่ียื่นคําขอให�ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๒๕๔ (๓) ต�องให�เป9นท่ีพอใจของ

ศาลว"า 
(ก) เป9นท่ีเกรงว"าจําเลยจะดําเนินการให�มีการจดทะเบียน แก�ไขเปลี่ยนแปลง

ทางทะเบียน หรือเพิกถอนการจดทะเบียนเก่ียวกับทรัพย1สินท่ีพิพาทหรือทรัพย1สินของจําเลยหรือท่ี
เก่ียวกับการกระทําท่ีถูกฟRองร�อง ซ่ึงการดําเนินการดังกล"าวจะก"อให�เกิดความเสียหายแก"โจทก1 หรือ 

(ข) มีเหตุตาม (๑) (ข) 
(๔) ในกรณีท่ียื่นคําขอให�ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๒๕๔ (๔) ต�องให�เป9นท่ีพอใจของ

ศาลว"า เพ่ือท่ีจะประวิงหรือขัดขวางต"อการพิจารณาคดีหรือการบังคับตามคําบังคับใด ๆ ซ่ึงอาจจะ
ออกบังคับเอาแก"จําเลย หรือเพ่ือจะทําให�โจทก1เสียเปรียบ 

(ก) จําเลยซ"อนตัวเพ่ือจะไม"รับหมายเรียกหรือคําสั่งของศาล 
(ข) จําเลยได�ยักย�ายไปให�พ�นอํานาจศาลหรือซุกซ"อนเอกสารใด ๆ ซ่ึงพอจะเห็น

ได�ว"าจะใช�เป9นพยานหลักฐานยันจําเลยในคดีท่ีอยู"ในระหว"างพิจารณา หรือทรัพย1สินท่ีพิพาท หรือ
ทรัพย1สินของจําเลยท้ังหมดหรือแต"บางส"วน หรือเป9นท่ีเกรงว"าจําเลยจะจําหน"ายหรือทําลายเอกสาร
หรือทรัพย1สินเช"นว"านั้น หรือ 

(ค) ปรากฏตามกิริยาหรือตามวิธีท่ีจําเลยประกอบการงานหรือการค�าของตนว"า
จําเลยจะหลีกหนีหรือพอเห็นได�ว"าจะหลีกหนีไปให�พ�นอํานาจศาล 

 
มาตรา ๒๕๖๒๕๓  ในกรณีท่ียื่นคําขอให�ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๒๕๔ (๒) หรือ (๓) 

ถ�าศาลเห็นว"าหากให�โอกาสจําเลยคัดค�านก"อนจะไม"เสียหายแก"โจทก1 ก็ให�ศาลแจ�งกําหนดวันนั่ง
พิจารณาพร�อมท้ังส"งสําเนาคําขอให�แก"จําเลยโดยทางเจ�าพนักงานศาล จําเลยจะเสนอข�อคัดค�านของ
ตนในการท่ีศาลนั่งพิจารณาคําขอนั้นก็ได� 

 
มาตรา ๒๕๗๒๕๔  ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะสั่งอนุญาตตามคําขอท่ีได�ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ 

ได�ภายในขอบเขตหรือโดยมีเง่ือนไขอย"างใดก็ได� แล�วแต"จะเห็นสมควร 
ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอท่ีได�ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๒) ให�ศาลแจ�ง

คําสั่งนั้นให�จําเลยทราบ 
ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งห�ามชั่วคราวมิให�จําเลยโอน ขาย ยักย�าย หรือจําหน"ายซ่ึง

ทรัพย1สินท่ีพิพาทหรือทรัพย1สินของจําเลย ศาลจะกําหนดวิธีการโฆษณาตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือปRองกัน
การฉ�อฉลก็ได� 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งห�ามชั่วคราวมิให�จําเลยโอน ขาย ยักย�าย หรือจําหน"ายซ่ึง
ทรัพย1สินท่ีพิพาทหรือทรัพย1สินของจําเลยท่ีกฎหมายกําหนดไว�ให�จดทะเบียน หรือมีคําสั่งให�นาย
ทะเบียน พนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือบุคคลอ่ืนผู�มีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย ระงับการจดทะเบียน การ
แก�ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนท่ีเก่ียวกับทรัพย1สินดังกล"าวหรือท่ี
                                                 

๒๕๓ มาตรา ๒๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๕๔ มาตรา ๒๕๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๗ 
- 
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เก่ียวกับการกระทําท่ีถูกฟRองร�อง ให�ศาลแจ�งคําสั่งนั้นให�นายทะเบียน พนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือบุคคล
อ่ืนผู�มีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายทราบ และให�บุคคลดังกล"าวบันทึกคําสั่งของศาลไว�ในทะเบียน 

ไม"ว"าในกรณีใด ๆ ก"อนท่ีศาลจะออกหมายยึด หมายอายัด หมายห�ามชั่วคราว
หมายจับ หรือคําสั่งใด ๆ ศาลจะสั่งให�ผู�ขอนําเงินหรือหาประกันตามจํานวนท่ีเห็นสมควรมาวางศาล
เพ่ือการชําระค"าสินไหมทดแทนซ่ึงจําเลยอาจได�รับตามมาตรา ๒๖๓ ก็ได� 

 
มาตรา ๒๕๘๒๕๕  คําสั่งศาลซ่ึงอนุญาตตามคําขอท่ีได�ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๑) นั้น 

ให�บังคับจําเลยได�ทันทีแล�วแจ�งคําสั่งนั้นให�จําเลยทราบโดยไม"ชักช�าแต"จะใช�บังคับบุคคลภายนอก ซ่ึง
พิสูจน1ได�ว"าได�รับโอนสุจริตและเสียค"าตอบแทนก"อนการแจ�งคําสั่งให�จําเลยทราบมิได� 

คําสั่งศาลซ่ึงอนุญาตตามคําขอท่ีได�ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๒) นั้น ให�บังคับจําเลยได�
ทันที ถึงแม�ว"าจําเลยจะยังมิได�รับแจ�งคําสั่งเช"นว"านั้นก็ตาม เว�นแต"ศาลจะได�พิเคราะห1พฤติการณ1แห"ง
คดีแล�วเห็นสมควรให�คําสั่งมีผลบังคับเม่ือจําเลยได�รับแจ�งคําสั่งเช"นว"านั้นแล�ว 

คําสั่งศาลซ่ึงอนุญาตตามคําขอท่ีได�ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๓) ท่ีเก่ียวกับทรัพย1สินท่ี
พิพาทหรือทรัพย1สินของจําเลย นั้น ให�มีผลใช�บังคับได�ทันที ถึงแม�ว"านายทะเบียน พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
หรือบุคคลอ่ืนผู�มีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายจะยังมิได�รับแจ�งคําสั่งเช"นว"านั้นก็ตาม เว�นแต"ศาลจะได�
พิเคราะห1พฤติการณ1แห"งคดีแล�วเห็นสมควรให�คําสั่งมีผลบังคับเม่ือบุคคลดังกล"าวได�รับแจ�งคําสั่งเช"น
ว"านั้นแล�ว 

คําสั่งศาลซ่ึงอนุญาตตามคําขอท่ีได�ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๓) ท่ีเก่ียวกับการกระทําท่ี
ถูกฟRองร�องให�มีผลใช�บังคับแก"นายทะเบียน พนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือบุคคลอ่ืนผู�มีอํานาจหน�าท่ีตาม
กฎหมายต"อเม่ือบุคคลดังกล"าวได�รับแจ�งคําสั่งเช"นว"านั้นแล�ว 

หมายจับจําเลยท่ีศาลได�ออกตามคําขอท่ีได�ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๔) ให�บังคับได�ท่ัว
ราชอาณาจักร การกักขังตามหมายจับเช"นว"านี้ ห�ามมิให�กระทําเกินหกเดือนนับแต"วันจับ 

 
มาตรา ๒๕๘ ทวิ๒๕๖  การท่ีจําเลยได�ก"อให�เกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซ่ึงสิทธิใน

ทรัพย1สินท่ีพิพาท หรือทรัพย1สินของจําเลยภายหลังท่ีคําสั่งของศาลท่ีห�ามโอน ขาย ยักย�าย หรือ
จําหน"าย ซ่ึงออกตามคําขอท่ีได�ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๒) มีผลใช�บังคับแล�วนั้น หาอาจใช�ยันแก"โจทก1
หรือเจ�าพนักงานบังคับคดีได�ไม" ถึงแม�ว"าราคาแห"งทรัพย1สินนั้นจะเกินกว"าจํานวนหนี้และค"าฤชาธรรม
เนียมในการฟRองร�องและการบังคับคดี และจําเลยได�จําหน"ายทรัพย1สินเพียงส"วนท่ีเกินจํานวนนั้นก็ตาม 

การท่ีนายทะเบียน พนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือบุคคลอ่ืนผู�มีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย
รับจดทะเบียนหรือแก�ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือเพิกถอนการจดทะเบียนท่ีเก่ียวกับทรัพย1สินท่ี
พิพาทหรือทรัพย1สินของจําเลยภายหลังท่ีคําสั่งของศาลซ่ึงออกตามคําขอท่ีได�ยื่นตามมาตรา ๒๕๔ (๓) 
มีผลใช�บังคับแล�วนั้นหาอาจใช�ยันแก"โจทก1หรือเจ�าพนักงานบังคับคดีได�ไม" เว�นแต"ผู�รับโอนจะพิสูจน1ได�
ว"าได�รับโอนโดยสุจริต และเสียค"าตอบแทนก"อนท่ีนายทะเบียน พนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือบุคคลอ่ืนผู�มี
อํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายจะได�รับแจ�งคําสั่ง 
                                                 

๒๕๕ มาตรา ๒๕๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒๕๖ มาตรา ๒๕๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๘ 
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การท่ีนายทะเบียน พนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือบุคคลอ่ืนผู�มีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย
รับจดทะเบียน หรือแก�ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือเพิกถอนการจดทะเบียนท่ีเก่ียวกับการกระทํา
ท่ีถูกฟRองร�องภายหลังท่ีบุคคลดังกล"าวได�รับแจ�งคําสั่งของศาลซ่ึงออกตามคําขอท่ีได�ยื่นตามมาตรา 
๒๕๔ (๓) แล�วนั้น ยังไม"มีผลใช�บังคับตามกฎหมายในระหว"างใช�วิธีการชั่วคราวก"อนพิพากษา 

 
มาตรา ๒๕๙๒๕๗  ให�นําบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แห"งภาคนี้ว"าด�วยการบังคับคดีตาม

คําพิพากษาหรือคําสั่งมาใช�บังคับแก"วิธีการชั่วคราวก"อนพิพากษาด�วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๖๐๒๕๘  ในกรณีท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดีมิได�กล"าวถึงวิธีการ

ชั่วคราวก"อนพิพากษาท่ีศาลได�สั่งไว�ในระหว"างการพิจารณา 
(๑) ถ�าคดีนั้นศาลตัดสินให�จําเลยเป9นฝLายชนะคดีเต็มตามข�อหาหรือบางส"วนคําสั่ง

ของศาลเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวในส"วนท่ีจําเลยชนะคดีนั้น ให�ถือว"าเป9นอันยกเลิกเม่ือพ�นกําหนดเจ็ด
วันนับแต"วันท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง เว�นแต"โจทก1จะได�ยื่นคําขอฝLายเดียวต"อศาลชั้นต�นภายใน
กําหนดเวลาดังกล"าว แสดงว"าตนประสงค1จะยื่นอุทธรณ1หรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น และมีเหตุ
อันสมควรท่ีศาลจะมีคําสั่งให�วิธีการชั่วคราวเช"นว"านั้นยังคงมีผลใช�บังคับต"อไปในกรณีเช"นว"านี้ ถ�าศาล
ชั้นต�นมีคําสั่งให�ยกคําขอของโจทก1 คําสั่งของศาลให�เป9นท่ีสุด ถ�าศาลชั้นต�นมีคําสั่งให�วิธีการชั่วคราว
ยังคงมีผลใช�บังคับต"อไป คําสั่งของศาลชั้นต�นให�มีผลใช�บังคับต"อไปจนกว"าจะครบกําหนดยื่นอุทธรณ1
หรือฎีกาหรือศาลมีคําสั่งถึงท่ีสุดไม"รับอุทธรณ1หรือฎีกาแล�วแต"กรณี เม่ือมีการอุทธรณ1หรือฎีกาแล�ว 
คําสั่งของศาลชั้นต�นให�มีผลใช�บังคับต"อไปจนกว"าศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกาจะมีคําสั่งเป9นอย"างอ่ืน 

(๒) ถ�าคดีนั้นศาลตัดสินให�โจทก1เป9นฝLายชนะคดี คําสั่งของศาลเก่ียวกับวิธีการ
ชั่วคราวยังคงมีผลใช�บังคับต"อไปเท"าท่ีจําเป9นเพ่ือปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 

 
มาตรา ๒๖๑๒๕๙  จําเลยหรือบุคคลภายนอกซ่ึงได�รับหมายยึด หมายอายัด หรือ

คําสั่งตามมาตรา ๒๕๔ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือจะต�องเสียหายเพราะหมายยึด หมายอายัด หรือคําสั่ง
ดังกล"าว อาจมีคําขอต"อศาลให�ถอนหมาย เพิกถอนคําสั่ง หรือแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่ง หมายยึด หรือ
หมายอายัด ซ่ึงออกตามคําสั่งดังกล"าวได� แต"ถ�าบุคคลภายนอกเช"นว"านั้นขอให�ปล"อยทรัพย1สินท่ียึด
หรือคัดค�านคําสั่งอายัดให�นํามาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕ แล�วแต"กรณี มาใช�บังคับโดยอนุโลม๒๖๐ 

จําเลยซ่ึงถูกศาลออกคําสั่งจับกุมตามมาตรา ๒๕๔ (๔) อาจมีคําขอต"อศาลให�เพิก
ถอนคําสั่งถอนหมาย หรือให�ปล"อยตัวไปโดยไม"มีเง่ือนไขหรือให�ปล"อยตัวไปชั่วคราวโดยมีหลักประกัน
ตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควรหรือไม"ก็ได� 

                                                 
๒๕๗ มาตรา ๒๕๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒๕๘ มาตรา ๒๖๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒๕๙ มาตรา ๒๖๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘  
๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๙ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ถ�าปรากฏว"าวิธีการท่ีกําหนดไว�ตามมาตรา ๒๕๔ นั้น ไม"มีเหตุเพียงพอหรือมีเหตุอัน
สมควรประการอ่ืน ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอหรือมีคําสั่งอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือประโยชน1
แห"งความยุติธรรมก็ได�  ท้ังนี้ ศาลจะกําหนดให�ผู�ขอวางเงินต"อศาลหรือหาประกันมาให�ตามจํานวน
และภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรหรือจะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได�แต"ในกรณีท่ีเป9น
การฟRองเรียกเงิน ห�ามไม"ให�ศาลเรียกประกันเกินกว"าจํานวนเงินท่ีฟRองรวมท้ังค"าฤชาธรรมเนียม 

 
มาตรา ๒๖๒๒๖๑  ถ�าข�อเท็จจริงหรือพฤติการณ1ท่ีศาลอาศัยเป9นหลักในการมีคําสั่ง

อนุญาตตามคําขอในวิธีการชั่วคราวอย"างใดอย"างหนึ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไป เม่ือศาลเห็นสมควร หรือเม่ือ
จําเลยหรือบุคคลภายนอกตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๒๖๑ มีคําขอศาลท่ีคดีนั้นอยู"ในระหว"างพิจารณา
จะมีคําสั่งแก�ไขหรือยกเลิกวิธีการเช"นว"านั้นเสียก็ได� 

ในระหว"างระยะเวลานับแต"ศาลชั้นต�นหรือศาลอุทธรณ1ได�อ"านคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ชี้ขาดคดีหรือชี้ขาดอุทธรณ1ไปจนถึงเวลาท่ีศาลชั้นต�นได�ส"งสํานวนความท่ีอุทธรณ1หรือฎีกาไปยังศาล
อุทธรณ1หรือศาลฎีกา แล�วแต"กรณี คําขอตามมาตรานี้ให�ยื่นต"อศาลชั้นต�นและให�เป9นอํานาจของศาล
ชั้นต�นท่ีจะมีคําสั่งคําขอเช"นว"านั้น 

 
มาตรา ๒๖๓๒๖๒  ในกรณีท่ีศาลได�มีคําสั่งอนุญาตตามคําขอในวิธีการชั่วคราวตาม

ลักษณะนี้ จําเลยซ่ึงต�องถูกบังคับโดยวิธีการนั้นอาจยื่นคําขอต"อศาลชั้นต�นภายในสามสิบวันนับแต"
วันท่ีมีคําพิพากษาของศาลท่ีมีคําสั่งตามวิธีการชั่วคราวนั้น ขอให�มีคําสั่งให�โจทก1ชดใช�ค"าสินไหม
ทดแทนแก"ตนได�ในกรณีดังต"อไปนี้ 

(๑) คดีนั้นศาลตัดสินใจให�โจทก1เป9นฝLายแพ� และปรากฏว"าศาลมีคําสั่งโดยมี
ความเห็นหลงไปว"าสิทธิเรียกร�องของผู�ขอมีมูล โดยความผิดหรือเลินเล"อของผู�ขอ 

(๒) ไม"ว"าคดีนั้นศาลจะชี้ขาดตัดสินให�โจทก1ชนะหรือแพ�คดี ถ�าปรากฏว"าศาลมีคําสั่ง
โดยมีความเห็นหลงไปว"าวิธีการเช"นว"านี้มีเหตุผลเพียงพอ โดยความผิดหรือเลินเล"อของผู�ขอ 

เม่ือได�รับคําขอตามวรรคหนึ่ง ศาลมีอํานาจสั่งให�แยกการพิจารณาเป9นสํานวน
ต"างหากจากคดีเดิม และเม่ือศาลทําการไต"สวนแล�วเห็นว"าคําขอนั้นรับฟ;งได�ก็ให�มีคําสั่งให�โจทก1ชดใช�
ค"าสินไหมทดแทนให�แก"จําเลยได�ตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควร ถ�าศาลท่ีมีคําสั่งตามวิธีการชั่วคราวเป9น
ศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกา เม่ือศาลชั้นต�นทําการไต"สวนแล�ว ให�ส"งสํานวนให�ศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกา 
แล�วแต"กรณี เป9นผู�สั่งคําขอนั้น ถ�าโจทก1ไม"ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ศาลมีอํานาจบังคับโจทก1เสมือนหนึ่ง
ว"าเป9นลูกหนี้ตามคําพิพากษา แต"ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งให�โจทก1ชดใช�ค"าสินไหมทดแทนตาม (๑) ให�งด
การบังคับคดีไว�จนกว"าศาลจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�โจทก1แพ�คดี 

คําสั่งของศาลชั้นต�นหรือศาลอุทธรณ1ตามวรรคสอง ให�อุทธรณ1หรือฎีกาได�ตาม
บทบัญญัติว"าด�วยการอุทธรณ1หรือฎีกา 

 

                                                 
๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๐ 
- 
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มาตรา ๒๖๔๒๖๓  นอกจากกรณีที่บัญญัติไว�ในมาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๒๕๔ 
คู"ความชอบท่ีจะยื่นคําขอต"อศาล เพ่ือให�มีคําสั่งกําหนดวิธีการเพ่ือคุ�มครองประโยชน1ของผู�ขอใน
ระหว"างการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา เช"น ให�นําทรัพย1สินหรือเงินท่ีพิพาทมาวางต"อ
ศาลหรือต"อบุคคลภายนอก หรือให�ต้ังผู�จัดการหรือผู�รักษาทรัพย1สินของห�างร�านท่ีทําการค�าท่ีพิพาท 
หรือให�จัดให�บุคคลผู�ไร�ความสามารถอยู"ในความปกครองของบุคคลภายนอก 

คําขอตามวรรคหนึ่งให�บังคับตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ 
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๒ 
 

มาตรา ๒๖๕๒๖๔  ในกรณีท่ีศาลยอมรับเอาบุคคลเป9นประกันตามท่ีบัญญัติไว�ใน
ประมวลกฎหมายนี้ และบุคคลนั้นแสดงกิริยาซ่ึงพอจะเห็นได�ว"าจะทําให�โจทก1เสียเปรียบ หรือจะ
หลีกเลี่ยง ขัดขวาง หรือกระทําให�เนิ่นช�าซ่ึงการปฏิบัติตามหน�าท่ีของตน ให�นําบทบัญญัติแห"งหมวดนี้
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

คําขอในเหตุฉุกเฉิน 
   

 
มาตรา ๒๖๖๒๖๕  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเม่ือโจทก1ยื่นคําขอตามมาตรา ๒๕๔ โจทก1

จะยื่นคําร�องรวมไปด�วยเพ่ือให�ศาลมีคําสั่งหรือออกหมายตามท่ีขอโดยไม"ชักช�าก็ได� 
เม่ือได�ยื่นคําร�องเช"นว"ามานี้ วิธีพิจารณาและชี้ขาดคําขอนั้น ให�อยู"ภายใต�บังคับ

บทบัญญัติมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๙ 
 
มาตรา ๒๖๗๒๖๖  ให�ศาลพิจารณาคําขอเป9นการด"วน ถ�าเป9นท่ีพอใจจากคําแถลง

ของโจทก1หรือพยานหลักฐานท่ีโจทก1ได�นํามาสืบ หรือท่ีศาลได�เรียกมาสืบเองว"าคดีนั้นเป9นคดีมีเหตุ
ฉุกเฉินและคําขอนั้นมีเหตุผลสมควรอันแท�จริง ให�ศาลมีคําสั่งหรือออกหมายตามท่ีขอภายในขอบเขต
และเง่ือนไขไปตามท่ีเห็นจําเป9นทันที ถ�าศาลมีคําสั่งให�ยกคําขอ คําสั่งเช"นว"านี้ให�เป9นท่ีสุด 

จําเลยอาจยื่นคําขอโดยพลัน ให�ศาลยกเลิกคําสั่งหรือหมายนั้นเสีย และให�นํา
บทบัญญัติแห"งวรรคก"อนมาใช�บังคับโดยอนุโลม คําขอเช"นว"านี้อาจทําเป9นคําขอฝLายเดียวโดยได�รับ
อนุญาตจากศาล ถ�าศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งเดิมตามคําขอคําสั่งเช"นว"านี้ให�เป9นท่ีสุด 

การท่ีศาลยกคําขอในเหตุฉุกเฉินหรือยกเลิกคําสั่งท่ีได�ออกตามคําขอในเหตุฉุกเฉิน

                                                 
๒๖๓ มาตรา ๒๖๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๑ 
- 
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นั้น ย"อมไม"ตัดสิทธิโจทก1ท่ีจะเสนอคําขอตามมาตรา ๒๕๔ นั้นใหม" 
 
มาตรา ๒๖๘๒๖๗  ในกรณีท่ีมีคําขอในเหตุฉุกเฉิน ให�ศาลมีอํานาจท่ีจะใช�ดุลพินิจ

วินิจฉัยว"าคดีนั้นมีเหตุฉุกเฉินหรือไม" ส"วนวิธีการท่ีศาลจะกําหนดนั้น หากจําเป9นต�องเสื่อมเสียแก"สิทธิ
ของคู"ความในประเด็นแห"งคดี ก็ให�เสื่อมเสียเท"าท่ีจําเป9นแก"กรณี 

 
มาตรา ๒๖๙๒๖๘  คําสั่งศาลซ่ึงอนุญาตตามคําขอในเหตุฉุกเฉินนั้น ให�มีผลบังคับ

ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๒๕๘ และมาตรา ๒๕๘ ทวิ อนึ่ง ศาลจะสั่งให�โจทก1รอการบังคับไว�จนกว"า
ศาลจะได�วินิจฉัยชี้ขาดคําขอให�ยกเลิกคําสั่งหรือจนกว"าโจทก1จะได�วางประกันก็ได� 

 
มาตรา ๒๗๐๒๖๙  บทบัญญัติในหมวดนี้ ให�ใช�บังคับแก"คําขออ่ืน ๆ นอกจากคําขอ

ตามมาตรา ๒๕๔ ได�ต"อเม่ือประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติไว�โดยชัดแจ�ง 
 

ลักษณะ ๒ 
การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง๒๗๐ 

   
 

หมวด ๑ 
หลักท่ัวไป 

   
 

ส"วนท่ี ๑ 
ศาลท่ีมีอํานาจในการบังคับคดี 

   
 

มาตรา ๒๗๑๒๗๑  ศาลท่ีมีอํานาจในการบังคับคดีซ่ึงมีอํานาจกําหนดวิธีการบังคับคดี
ตามมาตรา ๒๗๖ และมีอํานาจทําคําวินิจฉัยชี้ขาดหรือทําคําสั่งในเรื่องใด ๆ อันเก่ียวด�วยการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง คือศาลท่ีได�พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นต�น หรือตามท่ีมีกฎหมาย
บัญญัติ 

                                                 
๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒๗๐ ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง มาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๓๖๗ แก�ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๗๑ มาตรา ๒๗๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๒ 
- 
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ถ�าศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกาได�ส"งคดีไปยังศาลชั้นต�นแห"งอ่ืนท่ีมิได�มีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งท่ีอุทธรณ1หรือฎีกานั้นเพ่ือการพิจารณาและพิพากษาใหม"ตามมาตรา ๒๔๓ (๒) และ (๓) ให�ศาล
ท่ีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหม"นั้นเป9นศาลท่ีมีอํานาจในการบังคับคดี เว�นแต"ศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกา 
แล�วแต"กรณี จะได�กําหนดไว�เป9นอย"างอ่ืน 

ในกรณีท่ีจะต�องบังคับคดีนอกเขตศาล ให�ศาลท่ีมีอํานาจในการบังคับคดีมีอํานาจต้ัง
ให�ศาลอ่ืนบังคับคดีแทนได� หรือเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําแถลงหรือเจ�าพนักงานบังคับคดี
รายงานให�ศาลท่ีจะมีการบังคับคดีแทนทราบพร�อมด�วยสําเนาหมายบังคับคดีหรือสําเนาคําสั่งกําหนด
วิธีการบังคับคดี ในกรณีเช"นว"านี้ ให�ศาลดังกล"าวแจ�งให�ศาลท่ีมีอํานาจในการบังคับคดีทราบโดยไม"
ชักช�า และให�ศาลท่ีจะมีการบังคับคดีแทนต้ังเจ�าพนักงานบังคับคดีหรือมีคําสั่งอ่ืนใดเพ่ือดําเนินการ
บังคับคดีต"อไป 

ถ�าเป9นการยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�อง ให�ศาลท่ีบังคับคดีแทนส"งทรัพย1สินท่ี
ได�จากการยึดหรืออายัดหรือเงินท่ีได�จากการขายทรัพย1สินนั้น แล�วแต"กรณี ไปยังศาลท่ีมีอํานาจในการ
บังคับคดีเพ่ือดําเนินการไปตามกฎหมาย 

ในกรณีท่ีมีการบังคับคดีนอกเขตศาลโดยบกพร"อง ผิดพลาด หรือฝLาฝTนกฎหมาย ให�
ศาลท่ีบังคับคดีแทนมีอํานาจสั่งเพิกถอนหรือแก�ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีท้ังปวงหรือวิธีการบังคับคดี
ใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการอย"างใดแก"เจ�าพนักงานบังคับคดีเพ่ือแก�ไขข�อบกพร"อง 
ผิดพลาด หรือฝLาฝTนกฎหมายนั้น รวมถึงดําเนินกระบวนพิจารณาอ่ืนใดท่ีเก่ียวเนื่องได� เว�นแต"เม่ือการ
บังคับคดีได�เสร็จสิ้นและแจ�งผลการบังคับคดีไปยังศาลท่ีมีอํานาจในการบังคับคดีแล�ว ให�เป9นอํานาจ
ของศาลท่ีมีอํานาจในการบังคับคดีเท"านั้น 

 
ส"วนท่ี ๒ 
คําบังคับ 

   
 

มาตรา ๒๗๒๒๗๒  ถ�าศาลได�มีคําพิพากษาหรือคําสั่งอย"างใดซ่ึงต�องมีการบังคับคดีแก"
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ให�ศาลออกคําบังคับทันทีท่ีได�อ"านหรือถือว"าได�อ"านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 
และให�ถือว"าลูกหนี้ตามคําพิพากษาได�ทราบคําบังคับแล�วในวันนั้น 

ในคดีท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาขาดนัดยื่นคําให�การหรือขาดนัดพิจารณา และลูกหนี้
ตามคําพิพากษา ทนายความ หรือผู�รับมอบฉันทะจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล"าวให�มาฟ;งคําพิพากษา
หรือคําสั่ง มิได�อยู"ในศาลในเวลาท่ีออกคําบังคับ ให�บังคับตามมาตรา ๑๙๙ ทวิ หรือมาตรา ๒๐๗ 
แล�วแต"กรณี 

 
มาตรา ๒๗๓๒๗๓  ถ�าในคําบังคับได�กําหนดให�ใช�เงิน หรือให�ส"งทรัพย1สิน หรือให�

กระทําการหรืองดเว�นกระทําการอย"างใด ๆ ให�ศาลระบุไว�ในคําบังคับนั้นโดยชัดแจ�ง ซ่ึงระยะเวลาและ

                                                 
๒๗๒ มาตรา ๒๗๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๗๓ มาตรา ๒๗๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๓ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ อันจะต�องใช�เงิน ส"งทรัพย1สิน กระทําการ หรืองดเว�นกระทําการใด ๆ นั้น แต"ถ�า
เป9นคดีมโนสาเร"ศาลไม"จําต�องให�เวลาแก"ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกว"าสิบห�าวันในอันท่ีจะปฏิบัติตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 

ในคดีท่ีมีเหตุตามมาตรา ๒๗๒ วรรคสอง ให�ศาลให�เวลาแก"ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ในอันท่ีจะปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งไม"น�อยกว"าเจ็ดวัน 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให�เริ่มนับแต"วันท่ีถือว"าลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาได�ทราบคําบังคับแล�ว เว�นแต"ศาลจะได�กําหนดไว�โดยชัดแจ�งในเวลาท่ีออกคําบังคับหรือใน
ภายหลังว"าให�นับแต"วันใดวันหนึ่งตามท่ีศาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรม 

ในระหว"างท่ีระยะเวลาตามคําบังคับยังไม"ครบกําหนดหรือการปฏิบัติตามวิธีการหรือ
เง่ือนไขในคําบังคับยังไม"เสร็จสิ้น เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอฝLายเดียวต"อศาลให�มีคําสั่ง
กําหนดวิธีการอย"างหนึ่งอย"างใดเพ่ือคุ�มครองประโยชน1ของตนก็ได� 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งอย"างหนึ่งอย"างใดตามวรรคสี่แล�ว คําสั่งนั้นยังคงมีผลต"อไป
เท"าท่ีจําเป9นเพ่ือปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล แต"ถ�าเจ�าหนี้ตามคําพิพากษามิได�ขอบังคับ
คดีภายในกําหนดสิบห�าวันนับแต"วันสิ้นระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในคําบังคับเพ่ือให�ปฏิบัติตามคําพิพากษา
หรือคําสั่ง ให�ถือว"าคําสั่งนั้นเป9นอันยกเลิกเม่ือสิ้นระยะเวลาเช"นว"านั้น 

 
ส"วนท่ี ๓ 

การขอบังคับคดี 
   

 
มาตรา ๒๗๔๒๗๔  ถ�าคู"ความหรือบุคคลซ่ึงเป9นฝLายแพ�คดีหรือบุคคลท่ีศาลมีคํา

พิพากษาหรือคําสั่งให�ชําระหนี้ (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) มิได�ปฏิบัติตามคําบังคับท่ีออกตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลท้ังหมดหรือบางส"วน คู"ความหรือบุคคลซ่ึงเป9นฝLายชนะคดีหรือบุคคลท่ีศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งให�ได�รับชําระหนี้ (เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบท่ีจะร�องขอให�มีการบังคับคดี
โดยวิธียึดทรัพย1สิน อายัดสิทธิเรียกร�อง หรือบังคับคดีโดยวิธีอ่ืนตามบทบัญญัติแห"งภาคนี้ภายในสิบป:
นับแต"วันท่ีมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง และถ�าเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาได�ร�องขอให�เจ�าพนักงานบังคับคดี
ยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องใดไว�หรือได�ดําเนินการบังคับคดีโดยวิธีอ่ืนไว�บางส"วนแล�วภายใน
ระยะเวลาดังกล"าว ก็ให�ดําเนินการบังคับคดีแก"ทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�อง หรือบังคับคดีโดยวิธีอ่ืนนั้น
ต"อไปจนแล�วเสร็จได� 

ถ�าคําพิพากษาหรือคําสั่งกําหนดให�ชําระหนี้เป9นงวด เป9นรายเดือน หรือเป9นรายป: 
หรือกําหนดให�ชําระหนี้อย"างใดในอนาคต ให�นับระยะเวลาสิบป:ตามวรรคหนึ่งตั้งแต"วันที่หนี้ตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นอาจบังคับให�ชําระได� 

ถ�าสิทธิเรียกร�องตามคําพิพากษาหรือคําสั่งเป9นการให�ชําระเงิน ส"งคืนหรือส"งมอบ
ทรัพย1เฉพาะสิ่ง บุคคลซ่ึงได�รับโอนหรือรับช"วงสิทธิตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นมีอํานาจบังคับคดี
ตามความในหมวด ๒ การบังคับคดีในกรณีท่ีเป9นหนี้เงิน หรือหมวด ๓ การบังคับคดีในกรณีท่ีให�ส"งคืน

                                                 
๒๗๔ มาตรา ๒๗๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๔ 
- 
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หรือส"งมอบทรัพย1เฉพาะสิ่ง แล�วแต"กรณี โดยการร�องขอต"อศาลเพื่อเข�าสวมสิทธิเป9นเจ�าหนี้ตาม
คําพิพากษาต"อไป 

 
มาตรา ๒๗๕๒๗๕  ถ�าเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาจะขอให�มีการบังคับคดี ให�ยื่นคําขอ

ฝLายเดียวต"อศาลให�บังคับคดีโดยระบุให�ชัดแจ�งซ่ึง 
(๑) หนี้ท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษายังมิได�ปฏิบัติตามคําบังคับ 
(๒) วิธีการท่ีขอให�ศาลบังคับคดีนั้น 
ในระหว"างท่ีศาลยังมิได�กําหนดวิธีการบังคับคดีตามท่ีเจ�าหนี้ตามคําพิพากษามีคําขอ

ตามวรรคหนึ่ง ถ�ามีเหตุจําเป9น เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาจะยื่นคําขอฝLายเดียวต"อศาลให�มีคําสั่งกําหนด
วิธีการอย"างหนึ่งอย"างใดเพ่ือคุ�มครองประโยชน1ของตนไว�ก"อนก็ได� และถ�าศาลเห็นสมควร จะมีคําสั่ง
อนุญาตโดยไม"ต�องไต"สวนก็ได� ในกรณีเช"นว"านี้ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอโดยพลันให�ศาล
ยกเลิกคําสั่งอนุญาตดังกล"าวได� คําขอเช"นว"านี้อาจทําเป9นคําขอฝLายเดียวโดยได�รับอนุญาตจากศาล 
และถ�าศาลเห็นสมควรจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งอนุญาตนั้นโดยไม"ต�องไต"สวนก็ได� คําสั่งของศาลตาม
วรรคนี้ให�เป9นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งคุ�มครองประโยชน1ของเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาตามวรรคสอง
แล�ว คําสั่งนั้นยังคงมีผลต"อไปเท"าท่ีจําเป9นเพ่ือปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 

 
ส"วนท่ี ๔ 

การพิจารณาคําขอบังคับคดี 
   

 
มาตรา ๒๗๖๒๗๖  เม่ือเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาขอให�บังคับคดี ถ�าศาลเห็นว"าลูกหนี้

ตามคําพิพากษาได�ทราบหรือถือว"าได�ทราบคําบังคับแล�ว ทั้งระยะเวลาที่กําหนดไว�เพื่อให�ปฏิบัติ
ตามคําบังคับนั้นได�ล"วงพ�นไปแล�ว และคําขอได�ระบุข�อความไว�ครบถ�วน ให�ศาลกําหนดวิธีการบังคับ
คดีตามท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายนี้และตามมาตรา ๒๑๓ แห"งประมวลกฎหมายแพ"งและ
พาณิชย1 ดังต"อไปนี้ 

(๑) ถ�าการบังคับคดีต�องทําโดยทางเจ�าพนักงานบังคับคดี ให�ศาลออกหมายบังคับคดี
ต้ังเจ�าพนักงานบังคับคดีและแจ�งให�เจ�าพนักงานบังคับคดีทราบเพ่ือดําเนินการต"อไปตามท่ีกําหนดไว�
ในหมายนั้น 

(๒) ถ�าการบังคับคดีอาจทําได�โดยไม"ต�องต้ังเจ�าพนักงานบังคับคดี ให�ศาลมีคําสั่ง
กําหนดวิธีการตามท่ีเห็นสมควรเท"าท่ีสภาพแห"งการบังคับคดีจะเปWดช"องให�กระทําได� 

(๓) ถ�าเป9นการขอให�ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษา ให�ดําเนิน
กระบวนพิจารณาต"อไปตามบทบัญญัติว"าด�วยการนั้น 

                                                 
๒๗๕ มาตรา ๒๗๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๗๖ มาตรา ๒๗๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๕ 
- 
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ในคดีมโนสาเร" ก"อนออกหมายบังคับคดี หากศาลเห็นเป9นการสมควร ศาลจะออก
หมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนมาสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําพิพากษาเพ่ือ
พิจารณาว"าสมควรจะออกหมายบังคับคดีหรือไม"ก็ได� 

ในกรณีท่ีผู�ขอบังคับคดีขอให�ดําเนินการอย"างหนึ่งอย"างใดเก่ียวกับการบังคับคดี หาก
มีเหตุสงสัยว"าไม"สมควรบังคับคดีแก"ทรัพย1สินใดหรือมีเหตุสมควรอย"างอ่ืนเพ่ือคุ�มครองบุคคลภายนอก
ท่ีอาจได�รับความเสียหายจากการดําเนินการดังกล"าว ก"อนท่ีศาลจะมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ ศาลมี
อํานาจสั่งให�ผู�ขอบังคับคดีวางเงินหรือหาประกันต"อศาลตามจํานวนและภายในระยะเวลาท่ีศาล
เห็นสมควรเพ่ือเป9นประกันการชําระค"าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายอันจะพึงเกิดข้ึนเนื่องจาก
การดําเนินการบังคับคดีดังกล"าวถ�าผู�ขอบังคับคดีไม"ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ให�ศาลมีคําสั่งยกคําขอให�
ดําเนินการบังคับคดีนั้นเสียส"วนเงินหรือหลักประกันท่ีวางไว�ต"อศาลดังกล"าว เม่ือศาลเห็นว"าไม"มีความ
จําเป9นท่ีจะต�องวางไว�ต"อไปจะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได� คําสั่งของศาลตามวรรคนี้ให�เป9นท่ีสุด 

ในกรณีตามวรรคสาม ถ�าเกิดความเสียหายจากการบังคับคดีโดยความผิดหรือ
เลินเล"อของผู�ขอบังคับคดี ผู�ท่ีได�รับความเสียหายอาจยื่นคําร�องต"อศาลภายในสามสิบวันนับแต"วันท่ีมี
การดําเนินการบังคับคดีเพ่ือขอให�ศาลสั่งให�ผู�ขอบังคับคดีชดใช�ค"าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนแก"ตนได� ในกรณีเช"นว"านี้ ให�ศาลมีอํานาจสั่งให�แยกการพิจารณาเป9นสํานวนต"างหากจากคดีเดิม 
และเม่ือศาลไต"สวนแล�วเห็นว"าคําร�องนั้นฟ;งได� ให�ศาลมีคําสั่งให�ผู�ขอบังคับคดีชดใช�ค"าสินไหมทดแทน
ตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควรถ�าบุคคลดังกล"าวไม"ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ผู�ที่ได�รับความเสียหายอาจ
ร�องขอให�ศาลบังคับคดีแก"บุคคลนั้นเสมือนหนึ่งว"าเป9นลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
 

ส"วนท่ี ๕ 
การขอให�ศาลไต"สวนเก่ียวกับกิจการและทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

   
 

มาตรา ๒๗๗๒๗๗  ในการบังคับคดี ถ�าเจ�าหนี้ตามคําพิพากษามีเหตุอันสมควรเชื่อได�
ว"าลูกหนี้ตามคําพิพากษามีทรัพย1สินท่ีจะต�องถูกบังคับคดีมากกว"าท่ีตนทราบ หรือมีทรัพย1สินท่ีจะต�อง
ถูกบังคับคดีแต"ไม"ทราบว"าทรัพย1สินนั้นต้ังอยู"หรือเก็บรักษาไว�ท่ีใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว"าทรัพย1สิน
ใดเป9นของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือไม" เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอฝLายเดียวโดยทํา
เป9นคําร�องเพ่ือให�ศาลทําการไต"สวนได� 

เม่ือมีคําขอตามวรรคหนึ่ง หรือเม่ือศาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชน1แก"การบังคับคดีใน
คดีมโนสาเร" ศาลมีอํานาจออกหมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนท่ีเชื่อว"าอยู"ในฐานะท่ีจะ
ให�ถ�อยคําอันจะเป9นประโยชน1มาศาลด�วยตนเองเพ่ือการไต"สวนเช"นว"านั้นได� และมีอํานาจสั่งให�บุคคล
นั้น ๆ ส"งเอกสารหรือวัตถุพยานซ่ึงอยู"ในความยึดถือหรืออํานาจของผู�นั้นอันเก่ียวกับทรัพย1สินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา  ท้ังนี้ ตามกําหนดและเง่ือนไขใด ๆ ท่ีเห็นสมควร 

 
ส"วนท่ี ๖ 

อํานาจท่ัวไปของเจ�าพนักงานบังคับคดี 
                                                 

๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๖ 
- 
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มาตรา ๒๗๘๒๗๘  เมื่อศาลได�ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ�าพนักงานบังคับคดีแล�ว 
ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจในฐานะเป9นเจ�าพนักงานศาลในการดําเนินการบังคับคดีให�เป9นไป
ตามท่ีศาลได�กําหนดไว�ในหมายบังคับคดีและตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แห"งภาคนี้  ท้ังนี้ จะเรียก
ให�เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาช"วยเหลือก็ได� คําสั่งของเจ�าพนักงานบังคับคดีในการดําเนินการบังคับคดี
ต�องกล"าวหรือแสดงเหตุผลไว�ด�วย 

ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจในฐานะเป9นผู�แทนของเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาใน
อันท่ีจะรับชําระหนี้หรือทรัพย1สินท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอกนํามาวางและออกใบรับให� 

เงินท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอกนํามาวางโดยมิได�เป9นผลมาจากการ
ยึดหรืออายัด ให�นํามาชําระหนี้แก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาผู�ขอบังคับคดี เว�นแต"ในกรณีท่ีมีเจ�าหนี้ผู�ขอ
เฉลี่ยตามมาตรา ๓๒๖ อยู"ก"อนแล�วในขณะท่ีมีการวางเงินนั้น ก็ให�ถือว"าเป9นเงินท่ีได�ยึดหรืออายัดไว�
ตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แห"งภาคนี้ แต"ให�ได�รับยกเว�นค"าธรรมเนียมในการบังคับคดี 

ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีทําบันทึกวิธีการบังคับคดีท้ังหลายท่ีได�จัดทําไปและเก็บ
รักษาไว�ในท่ีปลอดภัย แล�วรายงานต"อศาลเป9นระยะ ๆ ไป 

ในการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าพนักงานบังคับคดี เจ�าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให�
บุคคลอ่ืนปฏิบัติการแทนก็ได�  ท้ังนี้ ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ1 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ให�หักค"าธรรมเนียมเจ�าพนักงานบังคับคดีตามตาราง ๕ ท�ายประมวลกฎหมายนี้ 
เพ่ือให�กรมบังคับคดีพิจารณาจ"ายเป9นค"าตอบแทนแก"ผู�ท่ีได�รับมอบหมายตามวรรคห�าโดยไม"ต�องนําส"ง
คลังเป9นรายได�แผ"นดิน  ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีว"าการกระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยได�รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๒๗๙๒๗๙  ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีรักษาไว�โดยปลอดภัยซ่ึงเงิน ทรัพย1สิน 

และเอกสารท่ีได�มาตามอํานาจหน�าท่ีของตน รวมท้ังให�มีอํานาจขัดขวางมิให�บุคคลใดสอดเข�าเก่ียวข�อง
โดยมิชอบด�วยกฎหมายกับเงินหรือทรัพย1สินหรือเอกสารเช"นว"านั้น ตลอดจนมีอํานาจติดตามและเอา
คืนซ่ึงเงินหรือทรัพย1สินหรือเอกสารดังกล"าวจากบุคคลผู�ไม"มีสิทธิจะยึดถือเอาไว� 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เม่ือมีความจําเป9น เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจ
แจ�งให�พนักงานฝLายปกครองหรือตํารวจช"วยเหลือได� ในกรณีเช"นนี้ พนักงานฝLายปกครองหรือตํารวจมี
อํานาจจับกุมและควบคุมตัวผู�สอดเข�าเก่ียวข�องหรือผู�ไม"มีสิทธิจะยึดถือตามวรรคหนึ่งได�เท"าท่ีจําเป9น
ในการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าพนักงานบังคับคดี 

 

                                                 
๒๗๘ มาตรา ๒๗๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๗๙ มาตรา ๒๗๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๗ 
- 
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มาตรา ๒๘๐๒๘๐  ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจส"งเอกสารเก่ียวกับการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แห"งภาคนี้ และให�รายงานการส"งเอกสารนั้น
รวมไว�ในสํานวนการบังคับคดีด�วย  ทั้งนี้ ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๖๘ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ 
มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๐ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

นอกจากการส"งเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่งให�ส"งโดย
ทางไปรษณีย1ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยทางไปรษณีย1ด"วนพิเศษในประเทศก็ได� โดยให�ผู�มีหน�าท่ีนําส"ง
เป9นผู�เสียค"าใช�จ"าย กรณีเช"นว"านี้ ให�ถือว"าเอกสารท่ีส"งโดยเจ�าพนักงานไปรษณีย1มีผลเสมือนเจ�าพนักงาน
บังคับคดีเป9นผู�ส"งและให�นําบทบัญญัติมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ถ�าการส"งเอกสารไม"สามารถจะทําได�ดังที่บัญญัติไว�ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่งให�ส"งโดยวิธีอ่ืนแทนได� กล"าวคือ ปWดเอกสารไว�ในท่ีแลเห็นได�ง"าย ณ 
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลผู�มีชื่อระบุไว�ในเอกสารหรือมอบหมายเอกสารไว�แก"พนักงาน
ฝLายปกครองหรือตํารวจแล�วปWดประกาศแสดงการท่ีได�มอบหมายดังกล"าวแล�ว หรือลงโฆษณา หรือ
ทําวิธีอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังนี้ ให�มีผลใช�ได�ต"อเม่ือกําหนดเวลาสิบห�าวันหรือระยะเวลานานกว"า
นั้นตามท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรกําหนดไว�ล"วงพ�นไปแล�ว นับแต"เวลาท่ีเอกสารหรือประกาศ
แสดงการมอบหมายนั้นได�ปWดไว�หรือการโฆษณาหรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีสั่งนั้นได�ทํา
หรือได�ตั้งต�นแล�ว 

การส"งเอกสารให�แก"คู"ความและบุคคลภายนอก ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของบุคคลดังกล"าวนอกราชอาณาจักร ถ�าไม"มีข�อตกลงระหว"างประเทศท่ีประเทศไทยเป9นภาคีกําหนด
ไว�เป9นอย"างอ่ืน เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่งให�ส"งโดยทางไปรษณีย1ด"วนพิเศษระหว"างประเทศ
หรือผู�ประกอบกิจการรับส"งพัสดุภัณฑ1ระหว"างประเทศ หรือโดยผ"านกระทรวงยุติธรรมและกระทรวง
การต"างประเทศ หากไม"อาจกระทําได�เพราะเหตุท่ีภูมิลําเนาและสํานักทําการงานของบุคคลดังกล"าว
ไม"ปรากฏหรือเพราะเหตุอ่ืนใดหรือเม่ือได�ดําเนินการส"งให�แก"คู"ความหรือบุคคลภายนอกแล�วแต"ไม"อาจ
ทราบผลการส"งได� ถ�าเจ�าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร ให�มีอํานาจสั่งให�ส"งเอกสารโดยวิธีอ่ืนแทนได� 
กล"าวคือ ปWดเอกสารไว�ในท่ีแลเห็นได�ง"าย ณ สํานักงานท่ีต้ังของเจ�าพนักงานบังคับคดี หรือลงโฆษณา 
หรือทําวิธีอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๘๑๒๘๑  เจ�าพนักงานบังคับคดีจะต�องดําเนินการบังคับคดีในวันทําการงาน

ปกติในเวลาระหว"างพระอาทิตย1ข้ึนและพระอาทิตย1ตก ถ�ายังไม"แล�วเสร็จประกอบกับมีความจําเป9น
และสมควรจะกระทําต"อไปในเวลาหลังพระอาทิตย1ตกก็ได� 

ในกรณีที่มีความจําเป9นและสมควร ศาลจะอนุญาตให�ดําเนินการบังคับคดีนอกวัน
ทําการงานปกติหรือในเวลาหลังพระอาทิตย1ตกก็ได� 

ในการดําเนินการบังคับคดีแก"ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแสดง
หมายบังคับคดีให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ผู�ครอบครองหรือผู�ดูแลทรัพย1สินท่ีจะถูกบังคับคดีทราบ 
ถ�าบุคคลดังกล"าวไม"อยู"หรือไม"อาจแสดงหมายบังคับคดีแก"บุคคลดังกล"าวได�ด�วยเหตุใด ๆ ให�เจ�าพนักงาน
                                                 

๒๘๐ มาตรา ๒๘๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๘๑ มาตรา ๒๘๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๘ 
- 
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บังคับคดีปWดสําเนาหมายบังคับคดีไว�ในท่ีแลเห็นได�ง"าย ณ สถานท่ีท่ีดําเนินการบังคับคดีนั้น ในกรณี
เช"นว"านี้ ให�ถือว"าเป9นการแสดงหมายบังคับคดีให�บุคคลดังกล"าวทราบแล�ว 

 
มาตรา ๒๘๒๒๘๒  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อว"ามีทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคํา

พิพากษาหรือมีบัญชีเอกสาร จดหมาย หรือวัตถุอ่ืนใดเก่ียวกับทรัพย1สินหรือกิจการของลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาอยู"ในสถานท่ีใด ๆ ท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาครอบครองหรือครอบครองร"วมกับผู�อ่ืน ให�เจ�า
พนักงานบังคับคดีมีอํานาจค�นสถานท่ีดังกล"าว ท้ังมีอํานาจตรวจสอบและยึดบัญชี เอกสาร จดหมาย 
หรือวัตถุอ่ืนใดอันเก่ียวกับทรัพย1สินหรือกิจการของลูกหนี้ตามคําพิพากษามาเพ่ือตรวจสอบได� และมี
อํานาจกระทําการใด ๆ ตามท่ีจําเป9น เพ่ือเปWดสถานท่ีดังกล"าวรวมท้ังตู�นิรภัย ตู� หรือท่ีเก็บของอ่ืน ๆ 

 
มาตรา ๒๘๓๒๘๓  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อว"ามีทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคํา

พิพากษาหรือมีบัญชี เอกสาร จดหมาย หรือวัตถุอ่ืนใดอันเก่ียวกับทรัพย1สินหรือกิจการของลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาอยู"ในสถานท่ีท่ีบุคคลอ่ืนครอบครองอยู" เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอฝLายเดียวโดยทํา
เป9นคําร�องต"อศาลเพ่ือขอให�ศาลออกหมายค�นสถานท่ีนั้น เม่ือได�รับคําร�องเช"นว"านี้ ให�ศาลไต"สวนโดย
ไม"ชักช�า ถ�าเป9นท่ีพอใจจากพยานหลักฐานท่ีเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาได�นํามาสืบหรือท่ีศาลได�เรียกมา
สืบเองว"ามีเหตุอันควรเชื่อตามท่ีร�องขอ ให�ศาลมีอํานาจออกหมายค�นสถานท่ีนั้นเพ่ือให�เจ�าพนักงาน
บังคับคดีตรวจสอบและยึดทรัพย1สินหรือสิ่งต"าง ๆ ดังกล"าวภายในขอบเขตและเง่ือนไขตามท่ีศาลเห็น
ว"าจําเป9น ถ�าศาลมีคําสั่งยกคําขอคําสั่งเช"นว"านั้นให�เป9นท่ีสุด 

 
มาตรา ๒๘๔๒๘๔  ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการไปตามความจําเป9น

และสมควรแห"งพฤติการณ1เพ่ือดําเนินการบังคับคดีจนได� ในกรณีท่ีมีผู�ขัดขวางหรือมีเหตุอันควรเชื่อว"า
จะมีผู�ขัดขวาง เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจแจ�งให�พนักงานฝLายปกครองหรือตํารวจช"วยเหลือได� 
ในการนี้ให�พนักงานฝLายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวผู�ขัดขวางได�เท"าท่ีจําเป9นแก"
การปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าพนักงานบังคับคดี 

 
มาตรา ๒๘๕๒๘๕  ความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชย1ต"อ

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือต"อบุคคลภายนอกเพ่ือความเสียหายท่ีเกิดจากหรือเก่ียวเนื่องกับการยึด 
อายัด หรือขายทรัพย1สินโดยมิชอบหรือเกินกว"าท่ีจําเป9นแก"การบังคับคดี หรือการบังคับคดีโดยมิชอบ
ในกรณีอ่ืนย"อมไม"ตกแก"เจ�าพนักงานบังคับคดี แต"ตกอยู"แก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา เว�นแต"ในกรณี
เจ�าพนักงานบังคับคดีได�กระทําการฝLาฝTนต"อบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้ 

                                                 
๒๘๒ มาตรา ๒๘๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๘๓ มาตรา ๒๘๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๘๔ มาตรา ๒๘๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๙ 
- 
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ในกรณีท่ีความรับผิดตกแก"เจ�าพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง และเป9นเรื่องความ
รับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีในการปฏิบัติหน�าท่ี การใช�สิทธิฟRองคดีต"อศาลตามกฎหมายว"าด�วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีหรือตามกฎหมายอ่ืนไม"ว"าโดยบุคคลใด ให�อยู"ในอํานาจของศาล
ยุติธรรม 

ถ�าเจ�าพนักงานบังคับคดีไม"ยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องอันจะต�องยึดหรือ
อายัด หรือไม"ขายทรัพย1สิน หรือไม"ดําเนินการบังคับคดีในกรณีอ่ืน หรือไม"กระทําการดังกล"าวภายใน
เวลาอันควรโดยจงใจหรือปราศจากความระมัดระวังหรือโดยสมรู�เป9นใจกับลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เป9นเหตุให�เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาได�รับความเสียหาย ให�นําความในวรรคสองมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๘๖๒๘๖  ในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติให�นําบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ"งไปใช�บังคับโดยอนุโลมกับการดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลอ่ืนท่ีไม"ใช"ศาลยุติธรรม คําว"า ศาลยุติธรรม ตามมาตรา ๒๘๕ วรรคสอง ให�หมายถึงศาลนั้น 

 
ส"วนท่ี ๗ 

ผู�มีส"วนได�เสียในการบังคับคดี 
   

 
มาตรา ๒๘๗๒๘๗  บุคคลผู�มีส"วนได�เสียในการบังคับคดี ได�แก" 
(๑) เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และในกรณีท่ีมีการอายัดสิทธิ

เรียกร�อง ให�รวมถึงลูกหนี้แห"งสิทธิเรียกร�อง ผู�ทรงสิทธิเรียกร�อง หรือผู�รับโอนสิทธิเรียกร�องนั้นด�วย 
(๒) บุคคลผู�มีทรัพยสิทธิหรือได�จดทะเบียนสิทธิของตนเก่ียวกับทรัพย1สินท่ีถูกบังคับคดี 
(๓) บุคคลซ่ึงได�ยื่นคําร�องขอตามมาตรา ๓๒๓ มาตรา ๓๒๔ มาตรา ๓๒๖ และ

มาตรา ๓๒๙ เก่ียวกับทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องท่ีถูกบังคับคดี 
(๔) บุคคลผู�เป9นเจ�าของรวมหรือบุคคลผู�มีบุริมสิทธิ สิทธิยึดหน"วง หรือสิทธิอ่ืนตาม

มาตรา ๓๒๒ เก่ียวกับทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องท่ีถูกบังคับคดี 
(๕) บุคคลอ่ืนใดซ่ึงต�องเสียหายเพราะเหตุแห"งการดําเนินการบังคับคดีนั้น 
 
มาตรา ๒๘๘๒๘๘  นอกจากสิทธิอื่นตามที่บัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายนี้แล�ว 

ให�ผู�มีส"วนได�เสียในการบังคับคดีมีสิทธิดังต"อไปนี้ 
(๑) อยู"รู�เห็นด�วยในการดําเนินการบังคับคดีท่ีตนมีส"วนได�เสีย แต"ต�องไม"ทําการ

ปRองกันหรือขัดขวางการบังคับคดี รวมท้ังเข�าสู�ราคาหรือหาบุคคลอ่ืนเข�าสู�ราคาในการขายทอดตลาด 

                                                 
๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๘๗ มาตรา ๒๘๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๘๘ มาตรา ๒๘๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๐ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๒) ขออนุญาตตรวจหรือคัดสําเนาเอกสารอันเกี่ยวด�วยการบังคับคดีทั้งหมดหรือ
แต"บางฉบับ หรือขอให�เจ�าพนักงานบังคับคดีคัดหรือรับรองสําเนาเอกสารนั้นโดยเสียค"าธรรมเนียม
ตามท่ีระบุไว�ในตาราง ๒ ท�ายประมวลกฎหมายนี้ 

 
ส"วนท่ี ๘ 

การงดการบังคับคดี 
   

 
มาตรา ๒๘๙๒๘๙  ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีในกรณีดังต"อไปนี้ 
(๑) เม่ือศาลได�มีคําสั่งให�งดการบังคับคดีเพราะเหตุมีการยื่นคําขอให�พิจารณาคดีใหม"

และได�แจ�งให�เจ�าพนักงานบังคับคดีทราบตามที่บัญญัติไว�ในมาตรา ๑๙๙ เบญจ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๒๐๗ 

ในกรณีดังกล"าว ถ�าเจ�าหนี้ตามคําพิพากษายื่นคําร�องว"าตนอาจได�รับความเสียหาย
จากการยื่นคําขอดังกล"าวและมีพยานหลักฐานเบ้ืองต�นแสดงว"าคําขอนั้นไม"มีมูลและยื่นเข�ามาเพ่ือ
ประวิงการบังคับคดี ศาลมีอํานาจสั่งให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาวางเงินหรือหาประกันตามท่ีศาล
เห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ีศาลจะกําหนด เพ่ือเป9นประกันการชําระค"าสินไหมทดแทนแก"เจ�าหนี้
ตามคําพิพากษาสําหรับความเสียหายท่ีอาจได�รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช�าในการบังคับคดีอันเกิดจากการ
ยื่นคําขอนั้น หรือกําหนดวิธีการชั่วคราวเพ่ือคุ�มครองอย"างใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได� ถ�าลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาไม"ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ให�ศาลสั่งเพิกถอนคําสั่งท่ีให�งดการบังคับคดี 

(๒) เม่ือศาลได�มีคําสั่งให�งดการบังคับคดี และได�ส"งคําสั่งนั้นไปให�เจ�าพนักงานบังคับ
คดีทราบในกรณีเช"นนี้ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว�ภายในระยะเวลาหรือเง่ือนไขตามท่ี
ศาลกําหนด 

(๓) เม่ือเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาได�แจ�งเป9นหนังสือไปยังเจ�าพนักงานบังคับคดีว"าตน
ตกลงงดการบังคับคดีไว�ชั่วระยะเวลาท่ีกําหนดไว�หรือภายในเง่ือนไขอย"างใดอย"างหนึ่งโดยได�รับความ
ยินยอมเป9นหนังสือจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาและบุคคลภายนอกผู�มีส"วนได�เสียในการบังคับคดี 

(๔) เม่ือเจ�าหนี้ผู�ขอบังคับคดีไม"ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๔ 
ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีส"งคําบอกกล"าวงดการบังคับคดีให�เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา

และบุคคลภายนอกผู�มีส"วนได�เสียทราบโดยไม"ชักช�า เว�นแต"จะได�งดการบังคับคดีตามคําขอของบุคคล
นั้นเอง 

 
มาตรา ๒๙๐๒๙๐  ลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําร�องต"อศาลให�งดการบังคับคดีไว� 

โดยเหตุท่ีตนได�ยื่นฟRองเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาเป9นคดีเรื่องอ่ืนในศาลเดียวกันนั้นไว�แล�ว ซ่ึงศาลยังมิได�
วินิจฉัยชี้ขาดและถ�าหากตนเป9นฝLายชนะจะไม"ต�องมีการยึด อายัด ขายทอดตลาด หรือจําหน"าย
ทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาโดยวิธีอ่ืน เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได� 

                                                 
๒๘๙ มาตรา ๒๘๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๙๐ มาตรา ๒๙๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๑ 
- 
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ถ�าศาลเห็นว"าข�ออ�างของลูกหนี้ตามคําพิพากษามีเหตุฟ;งได� ศาลอาจมีคําสั่งให�งดการ
บังคับคดีไว�คําสั่งนี้อาจอยู"ภายใต�บังคับเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาใด ๆ หรือไม"ก็ได� และศาลจะมีคําสั่งให�
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาวางเงินหรือหาประกันต"อศาลตามจํานวนท่ีเห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดเพ่ือเป9นประกันการชําระหนี้ตามคําพิพากษาและค"าสินไหมทดแทนแก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา
สําหรับความเสียหายท่ีอาจได�รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช�าในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นคําร�องนั้นด�วยก็ได� 

คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ให�เป9นท่ีสุด 
 
มาตรา ๒๙๑๒๙๑  ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีได�งดการบังคับคดีไว�ตามคําสั่งของ

ศาล ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดีต"อไปเม่ือได�รับคําสั่งจากศาล โดยศาลเป9นผู�ออก
คําสั่งนั้นเองหรือโดยเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาเป9นผู�ยื่นคําขอให�ศาลออกคําสั่ง เนื่องจากระยะเวลาท่ีให�
งดการบังคับคดีนั้นได�ล"วงพ�นไปแล�ว หรือมิได�เป9นไปตามเง่ือนไขท่ีศาลได�กําหนดไว� หรือคดีนั้นศาล
อุทธรณ1หรือศาลฎีกาได�พิพากษายืนหรือไม"มีความจําเป9นท่ีจะต�องงดการบังคับคดีอีกต"อไปแล�ว 

ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีได�งดการบังคับคดีไว�ตามมาตรา ๒๘๙ (๓) หรือ (๔) 
ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดีต"อไปเม่ือระยะเวลาท่ีให�งดการบังคับคดีได�ล"วงพ�นไปแล�ว 
หรือมิได�เป9นไปตามเง่ือนไขท่ีเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาได�กําหนดไว� หรือเจ�าหนี้ผู�ขอบังคับคดีได�ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๕๔ แล�ว 

 
ส"วนท่ี ๙ 

การถอนการบังคับคดี 
   

 
มาตรา ๒๙๒๒๙๒  ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีในกรณีดังต"อไปนี้ 
(๑) เม่ือศาลได�มีคําสั่งให�ถอนการบังคับคดีเนื่องจากลูกหนี้ตามคําพิพากษายื่น

อุทธรณ1หรือฎีกาและได�วางเงินต"อศาลเป9นจํานวนพอชําระหนี้ตามคําพิพากษาพร�อมท้ังค"าฤชาธรรมเนียม
และค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี หรือได�หาประกันมาให�จนเป9นท่ีพอใจของศาลสําหรับจํานวน
เงินเช"นว"านี้ 

(๒) เม่ือศาลได�มีคําสั่งให�ถอนการบังคับคดีเนื่องจากคําพิพากษาในระหว"างบังคับคดี
ได�ถูกกลับหรือถูกยก หรือหมายบังคับคดีได�ถูกเพิกถอน แต"ถ�าคําพิพากษาในระหว"างบังคับคดีนั้นได�
ถูกกลับแต"เพียงบางส"วน การบังคับคดีอาจดําเนินการต"อไปจนกว"าเงินท่ีรวบรวมได�นั้นจะพอชําระแก"
เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา 

(๓) เม่ือศาลได�แจ�งให�เจ�าพนักงานบังคับคดีทราบว"าศาลมีคําสั่งอนุญาตให�พิจารณา
คดีใหม"ตามมาตรา ๑๙๙ เบญจ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๐๗ 

(๔) เม่ือศาลได�มีคําสั่งให�ถอนการบังคับคดีตามมาตรา ๒๙๓ 

                                                 
๒๙๑ มาตรา ๒๙๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๙๒ มาตรา ๒๙๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๒ 
- 
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(๕) เม่ือลูกหนี้ตามคําพิพากษาได�วางเงินต"อเจ�าพนักงานบังคับคดี เพ่ือเป9นการชําระ
หนี้ตามคําพิพากษาพร�อมท้ังค"าฤชาธรรมเนียมและค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี 

(๖) เม่ือเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาได�แจ�งเป9นหนังสือไปยังเจ�าพนักงานบังคับคดีว"าตน
สละสิทธิในการบังคับคดี ในกรณีเช"นว"านี้ เจ�าหนี้ตามคําพิพากษานั้นจะบังคับคดีแก"ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาสําหรับหนี้นั้นอีกมิได� 

(๗) เม่ือเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาได�แจ�งเป9นหนังสือไปยังเจ�าพนักงานบังคับคดีว"าตน
ขอถอนการบังคับคดี 

 
มาตรา ๒๙๓๒๙๓  ถ�าเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาเพิกเฉยไม"ดําเนินการบังคับคดีภายใน

ระยะเวลาท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีกําหนด ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีรายงานต"อศาลขอให�ศาลสั่งถอน
การบังคับคดีนั้นเสีย 

 
มาตรา ๒๙๔๒๙๔  ในกรณีท่ีมีการยึดทรัพย1สินซ่ึงมิใช"ตัวเงิน หรือในกรณียึดหรืออายัด

เงิน หรืออายัดทรัพย1สินแล�วไม"มีการขายหรือจําหน"ายเนื่องจากเจ�าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับ
คดีนั้นเองหรือถอนโดยคําสั่งศาล และผู�ขอให�ยึดหรืออายัดไม"ชําระค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี 
ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีรายงานต"อศาลขอให�บังคับคดีแก"ทรัพย1สินของผู�นั้นเพ่ือชําระค"าฤชาธรรม
เนียมในการบังคับคดี ในกรณีเช"นว"านี้ ให�ถือว"าเจ�าพนักงานบังคับคดีเป9นเจ�าหนี้ตามคําพิพากษา และ
ผู�ขอให�ยึดหรืออายัดเป9นลูกหนี้ตามคําพิพากษาในส"วนท่ีเก่ียวกับค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีนั้น 
และให�เจ�าพนักงานบังคับคดีบังคับคดีได�เอง โดยได�รับยกเว�นค"าธรรมเนียมท้ังปวง 

 
ส"วนท่ี ๑๐ 

การเพิกถอนหรือแก�ไขการบังคับคดีท่ีผิดระเบียบ 
   

 
มาตรา ๒๙๕๒๙๕  ในกรณีท่ีคําบังคับ หมายบังคับคดี หรือคําสั่งศาลในชั้นบังคับคดี

บกพร"อง ผิดพลาด หรือฝLาฝTนกฎหมาย เพ่ือประโยชน1แห"งความยุติธรรมจําเป9นจะต�องเพิกถอนหรือ
แก�ไขคําบังคับ หมายบังคับคดี หรือคําสั่งดังกล"าวนั้น เม่ือศาลเห็นสมควรไม"ว"าในเวลาใดก"อนการ
บังคับคดีได�เสร็จลง หรือเม่ือเจ�าพนักงานบังคับคดีรายงานต"อศาล หรือเม่ือเจ�าหนี้ตามคําพิพากษา 
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอกผู�มีส"วนได�เสียในการบังคับคดีซ่ึงต�องเสียหายเพราะเหตุ
ดังกล"าว ยื่นคําร�องต"อศาลให�ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนหรือแก�ไขคําบังคับ หมายบังคับคดี หรือคําสั่ง
ดังกล"าวท้ังหมดหรือบางส"วน หรือมีคําสั่งอย"างใดตามท่ีศาลเห็นสมควร 

                                                 
๒๙๓ มาตรา ๒๙๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๙๔ มาตรา ๒๙๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๙๕ มาตรา ๒๙๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๓ 
- 
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ภายใต�บังคับมาตรา ๓๓๑ วรรคสาม ถ�าเจ�าพนักงานบังคับคดีได�ดําเนินการบังคับคดี
บกพร"อง ผิดพลาด หรือฝLาฝTนกฎหมาย เม่ือศาลเห็นสมควรไม"ว"าในเวลาใดก"อนการบังคับคดีได�เสร็จลง 
หรือเม่ือเจ�าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู�มีส"วนได�เสียในการ
บังคับคดีซ่ึงต�องเสียหายเพราะเหตุดังกล"าว ยื่นคําร�องต"อศาล ให�ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนหรือแก�ไข
กระบวนวิธีการบังคับคดีท้ังปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะหรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการอย"างใดแก"
เจ�าพนักงานบังคับคดีตามท่ีศาลเห็นสมควร 

การยื่นคําร�องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอาจกระทําได�ไม"ว"าในเวลาใดก"อนการ
บังคับคดีได�เสร็จลงแต"ต�องไม"ช�ากว"าสิบห�าวันนับแต"วันที่ได�ทราบข�อความหรือพฤติการณ1อันเป9น
มูลแห"งข�ออ�างนั ้น  ทั้งนี ้ ผู �ยื ่นคําร�องต�องมิได�ดําเนินการอันใดขึ้นใหม"หลังจากได�ทราบเรื ่อง
บกพร"อง ผิดพลาด หรือฝLาฝTนกฎหมายนั้นแล�ว หรือต�องมิได�ให�สัตยาบันแก"การกระทํานั้น และใน
กรณีเช"นว"านี้ผู�ยื่นคําร�องจะขอต"อศาลในขณะเดียวกันนั้นให�มีคําสั่งงดการบังคับคดีไว�ในระหว"าง
วินิจฉัยชี้ขาดก็ได� 

เพ่ือประโยชน1แห"งมาตรานี้ให�ถือว"าการบังคับคดีได�เสร็จลงเม่ือได�มีการดําเนินการ
ดังต"อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีคําบังคับกําหนดให�ส"งทรัพย1สิน กระทําการ หรืองดเว�นกระทําการ
อย"างใด เม่ือได�มีการปฏิบัติตามคําบังคับท่ีให�ส"งทรัพย1สิน กระทําการ หรืองดเว�นกระทําการอย"างนั้น
แล�ว แต"ถ�าการปฏิบัติตามคําบังคับดังกล"าวอาจแยกเป9นส"วน ๆ ได� เม่ือได�มีการปฏิบัติตามคําบังคับใน
ส"วนใดแล�ว ให�ถือว"าการบังคับคดีได�เสร็จลงเฉพาะในส"วนนั้น 

(๒) ในกรณีท่ีคําบังคับกําหนดให�ใช�เงิน เม่ือเจ�าพนักงานบังคับคดีได�จ"ายเงินตาม
มาตรา ๓๓๙ มาตรา ๓๔๐ มาตรา ๓๔๒ มาตรา ๓๔๓ หรือมาตรา ๓๔๔ แล�วแต"กรณี แล�ว แต"ถ�า
ทรัพย1สินท่ีถูกบังคับคดีมีหลายรายการ เม่ือเจ�าพนักงานบังคับคดีได�จ"ายเงินท่ีได�จากการขาย
ทอดตลาดทรัพย1สินรายการใดแล�ว ให�ถือว"าการบังคับคดีได�เสร็จลงเฉพาะทรัพย1สินรายการนั้น 

ในการยื่นคําร�องต"อศาลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากมีพยานหลักฐานเบ้ืองต�น
แสดงว"าคําร�องนั้นไม"มีมูลและยื่นเข�ามาเพ่ือประวิงให�ชักช�า ศาลมีอํานาจสั่งให�ผู�ยื่นคําร�องวางเงินหรือ
หาประกันต"อศาลตามจํานวนและภายในระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควรเพ่ือเป9นประกันการชําระค"า
สินไหมทดแทนแก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลนั้นสําหรับความเสียหายท่ีอาจได�รับจากการยื่น
คําร�องนั้น ถ�าผู�ยื่นคําร�องไม"ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ให�ศาลมีคําสั่งยกคําร�องนั้นเสีย ส"วนเงินหรือประกัน
ท่ีวางไว�ต"อศาลดังกล"าวเม่ือศาลเห็นว"าไม"มีความจําเป9นต"อไป จะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได� 
คําสั่งของศาลท่ีออกตามความในวรรคนี้ให�เป9นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีศาลได�มีคําสั่งยกคําร�องท่ียื่นไว�ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ�าบุคคลท่ี
ได�รับความเสียหายเนื่องจากการยื่นคําร�องดังกล"าวเห็นว"าคําร�องนั้นไม"มีมูลและยื่นเข�ามาเพ่ือประวิงให�
ชักช�า บุคคลดังกล"าวอาจยื่นคําร�องต"อศาลภายในสามสิบวันนับแต"วันท่ีมีคําสั่งยกคําร�อง เพ่ือขอให�
ศาลสั่งให�ผู�ยื่นคําร�องนั้นชดใช�ค"าสินไหมทดแทน ในกรณีเช"นว"านี้ ให�ศาลมีอํานาจสั่งให�แยกการ
พิจารณาเป9นสํานวนต"างหากจากคดีเดิม และเม่ือศาลไต"สวนแล�วเห็นว"าคําร�องนั้นฟ;งได� ให�ศาลมีคําสั่ง
ให�ผู�ยื่นคําร�องนั้นชดใช�ค"าสินไหมทดแทนให�แก"บุคคลท่ีได�รับความเสียหายดังกล"าวตามจํานวนท่ีศาล
เห็นสมควร ถ�าผู�ยื่นคําร�องนั้นไม"ปฏิบัติตามคําสั่งศาล บุคคลท่ีได�รับความเสียหายอาจร�องขอให�ศาล
บังคับคดีแก"ผู�ยื่นคําร�องนั้นเสมือนหนึ่งว"าเป9นลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
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หมวด ๒ 
การบังคับคดีในกรณีท่ีเป9นหนี้เงิน 

   
 

ส"วนท่ี ๑ 
อํานาจของเจ�าพนักงานบังคับคดี 

   
 

มาตรา ๒๙๖๒๙๖  ในกรณีท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลกําหนดให�ชาํระเงิน ให�
เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจบังคับคดีโดยวิธีดังต"อไปนี้ 

(๑) ยึดทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
(๒) อายัดสิทธิเรียกร�องของลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ีจะเรียกให�บุคคลภายนอกชําระ

เงินหรือส"งมอบหรือโอนทรัพย1สิน 
(๓) อายัดสิทธิเรียกร�องของลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ีจะเรียกให�บุคคลภายนอกชําระ

หนี้อย"างอ่ืนนอกจากท่ีกล"าวมาแล�วใน (๒) 
(๔) ขายทอดตลาดหรือจําหน"ายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงทรัพย1สินท่ีได�มาจากการยึดหรือการ

อายัดหรือซ่ึงสิทธิเรียกร�องท่ีได�อายัดไว� 
ในกรณีท่ียังไม"อาจยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

เนื่องจากมีเหตุขัดข�องอย"างหนึ่งอย"างใดท่ีทําให�ไม"อาจยึดหรืออายัดได�ทันที เม่ือเจ�าพนักงานบังคับคดี
เห็นเองหรือเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาร�องขอ ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่งห�ามมิให�ลูกหนี้
ตามคําพิพากษา โอน ขาย ยักย�าย หรือจําหน"ายซ่ึงทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องนั้นไว�เป9นการชั่วคราว
ไว�ก"อนได�เท"าท่ีจําเป9น และถ�าทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องนั้นเป9นทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องท่ี
บุคคลภายนอกมีส"วนเก่ียวข�องด�วย ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแจ�งคําสั่งห�ามดังกล"าวให�บุคคลท่ีมีส"วน
เกี่ยวข�องนั ้นทราบ หรือหากทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องนั้นเป9นทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องท่ี
จะต�องจดทะเบียนหรือได�จดทะเบียนไว�ตามกฎหมาย ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแจ�งคําสั่งห�ามดังกล"าว
ให�นายทะเบียนหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจหน�าท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายว"าด�วยการนั้นทราบ 
ถ�าได�มีการจดทะเบียนไว�แล�ว ให�นายทะเบียนหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีบันทึกคําสั่งของเจ�าพนักงาน
บังคับคดีไว�ในทะเบียน และให�นําบทบัญญัติมาตรา ๓๑๕ (๑) และมาตรา ๓๒๐ (๑) และ (๒) มาใช�
บังคับโดยอนุโลม ในกรณีมีเหตุอันสมควร เจ�าพนักงานบังคับคดีอาจมีคําสั่งยกเลิก หรือแก�ไข
เปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกล"าวได� โดยให�นําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๑ และมาตรา ๒๖๒ มาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

ในกรณีเหตุขัดข�องสิ้นสุดลงหรือไม"มีความจําเป9นต�องบังคับคดีต"อไป หรือเจ�าหนี้ตาม
คําพิพากษาเพิกเฉยไม"ดําเนินการอย"างหนึ่งอย"างใดตามท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีกําหนด ให�เจ�าพนักงาน
บังคับคดีแจ�งยกเลิกคําสั่งห�ามดังกล"าวให�บุคคลท่ีมีส"วนเก่ียวข�องทราบ 

 

                                                 
๒๙๖ มาตรา ๒๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๒๙๗๒๙๗  ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจบังคับคดีเอากับทรัพย1สิน
ดังต"อไปนี้ได�เช"นเดียวกับท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๒๙๖ 

(๑) สินสมรสของคู"สมรสของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เฉพาะในกรณีที่ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาและคู"สมรสเป9นลูกหนี้ร"วมกันตามมาตรา ๑๔๙๐ แห"งประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชย1 
หรือทรัพย1สินของคู"สมรสของลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งตามกฎหมายอาจบังคับเอาชําระหนี้ตาม
คําพิพากษาได� 

(๒) ทรัพย1สินของบุคคลอ่ืนซ่ึงตามกฎหมายอาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษาได� 
ให�นําบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แห"งภาคนี้ที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแก"ทรัพย1สิน

ของลูกหนี้ตามคําพิพากษามาใช�บังคับในการบังคับคดีแก"ทรัพย1สินของบุคคลตามมาตรานี้โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๙๘๒๙๘  ในกรณีท่ีทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องท่ีเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอ�าง

ว"าเป9นของลูกหนี้ตามคําพิพากษามีชื่อบุคคลอ่ืนเป9นเจ�าของในทะเบียนหรือปรากฏตามหลักฐานอย"าง
อ่ืนว"าเป9นของบุคคลอ่ืน หากเจ�าพนักงานบังคับคดีสงสัยว"าทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องนั้นไม"ใช"เป9น
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและไม"ยอมทําการยึดหรืออายัด ถ�าเจ�าหนี้ตามคําพิพากษายืนยันให�ยึดหรือ
อายัดเจ�าพนักงานบังคับคดีจะทําการยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องนั้น หรือจะสั่งงดการยึดหรือ
การอายัดก็ได�ในกรณีท่ีสั่งงด ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งห�ามการโอน ขาย ยักย�าย จําหน"าย 
ทําลาย ทําให�เสื่อมค"าหรือเปลี่ยนแปลงซ่ึงสิทธิในทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องนั้นไว�ก"อน 

คําสั่งห�ามของเจ�าพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่งให�มีผลใช�บังคับได�ทันที และให�
เจ�าพนักงานบังคับคดีแจ�งคําสั่งห�ามให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และบุคคลผู�มีชื่อเป9นเจ�าของทรัพย1สิน
หรือสิทธิเรียกร�องตามท่ีปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย"างอ่ืนทราบโดยเร็ว ในกรณีท่ีทรัพย1สิน
ดังกล"าวเป9นทรัพย1สินท่ีจะต�องจดทะเบียนหรือได�จดทะเบียนไว�ตามกฎหมาย ให�เจ�าพนักงานบังคับคดี
แจ�งคําสั่งห�ามดังกล"าวให�นายทะเบียนหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจหน�าท่ีจดทะเบียนตาม
กฎหมายว"าด�วยการนั้นทราบด�วยถ�าได�มีการจดทะเบียนไว�แล�ว ให�นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีบันทึกคําสั่งของเจ�าพนักงานบังคับคดีไว�ในทะเบียน  ท้ังนี้ ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๓๑๕ (๑) 
และมาตรา ๓๒๐ (๑) มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําร�องต"อศาลภายในสิบห�าวันนับแต"วันท่ีเจ�าพนักงาน
บังคับคดีมีคําสั่งงดการยึดหรือการอายัดตามวรรคหนึ่ง เพ่ือขอให�ศาลสั่งให�เจ�าพนักงานบังคับคดีทํา
การยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องนั้น ในกรณีเช"นนี้ ให�ศาลส"งสําเนาคําร�องแก"เจ�าพนักงาน
บังคับคดีและบุคคลผู�มีชื่อเป9นเจ�าของทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องตามท่ีปรากฏในทะเบียนหรือ
หลักฐานอย"างอ่ืนทราบและบุคคลดังกล"าวอาจคัดค�านว"าทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องนั้นไม"ใช"ของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได� โดยยื่นคําคัดค�านต"อศาลภายในสิบห�าวันนับแต"วันท่ีรับสําเนาคําร�อง และให�
นําบทบัญญัติมาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕ แล�วแต"กรณี มาใช�บังคับโดยอนุโลม โดยหากศาลมีคําสั่ง
ให�ยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องแล�ว บุคคลดังกล"าวท่ีได�ยื่นคําคัดค�านตามวรรคนี้จะใช�สิทธิตาม
มาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕ แล�วแต"กรณี อีกหาได�ไม" 
                                                 

๒๙๗ มาตรา ๒๙๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๙๘ มาตรา ๒๙๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๖ 
- 
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ในกรณีท่ีเจ�าหนี้ตามคําพิพากษามิได�ยื่นคําร�องภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามหรือ
ศาลมีคําสั่งยกคําร�องดังกล"าว หรือในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําร�องในวรรคสาม แต"เจ�าหนี้ตาม
คําพิพากษาไม"ดําเนินการบังคับคดีแก"ทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องดังกล"าวภายในสิบห�าวันนับแต"วันท่ี
ศาลมีคําสั่งให�คําสั่งห�ามตามวรรคหนึ่งเป9นอันยกเลิกไป และให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแจ�งการยกเลิก
คําสั่งห�ามดังกล"าวให�บุคคลตามวรรคสองทราบด�วย 

 
มาตรา ๒๙๙๒๙๙  ในกรณีที่เจ�าพนักงานบังคับคดีมีคําสั ่งห�ามตามมาตรา ๒๙๘ 

วรรคหนึ่ง บุคคลผู�มีชื่อเป9นเจ�าของทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องตามท่ีปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐาน
อย"างอ่ืน หรือผู�มีส"วนได�เสียในทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องนั้น จะร�องขอต"อเจ�าพนักงานบังคับคดีให�
เพิกถอนคําสั่งห�ามดังกล"าวโดยวางเงินหรือหาประกันมาให�แทนทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องนั้นก็ได� 
ถ�าเจ�าพนักงานบังคับคดีพอใจในเงินหรือประกันก็ให�เพิกถอนคําสั่งห�ามดังกล"าวและรับเงินหรือ
ประกันนั้นไว� 

ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีไม"เพิกถอนคําสั่งห�ามตามวรรคหนึ่ง ผู�ร�องนั้นจะยื่น
คําร�องต"อศาลภายในสิบห�าวันนับแต"วันท่ีทราบคําสั่งของเจ�าพนักงานบังคับคดีเพ่ือขอให�เพิกถอน
คําสั่งห�ามโดยวางเงินหรือหาประกันมาให�ก็ได� ให�ศาลส"งสําเนาคําร�องแก"เจ�าพนักงานบังคับคดีและ
เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาเพ่ือทําการไต"สวนเป9นการด"วน คําสั่งของศาลให�เป9นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งให�ยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องตามมาตรา ๒๙๘ วรรคสาม 
ถ�าไม"อาจยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องนั้นได� แต"ได�มีการวางเงินหรือประกันไว�แทนทรัพย1สิน
หรือสิทธิเรียกร�องนั้น เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจขอให�ศาลดําเนินการบังคับคดีแก"เงินหรือประกันท่ี
รับไว�หรือแก"ผู�ประกันได�โดยไม"ต�องฟRองเป9นคดีใหม" 

ในกรณีท่ีเจ�าหนี้ตามคําพิพากษามิได�ยื่นคําร�องหรือศาลมีคําสั่งยกคําร�องตามมาตรา 
๒๙๘ วรรคสาม ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีคืนเงินหรือประกันท่ีรับไว�แก"ผู�วางเงินหรือประกันนั้นหรือ
ยกเลิกการประกัน 

 
มาตรา ๓๐๐๓๐๐  เว�นแต"จะมีกฎหมายบัญญัติไว�หรือศาลมีคําสั่งเป9นอย"างอ่ืน ห�าม

ไม"ให�เจ�าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือขาย
ทอดตลาดหรือจําหน"ายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องท่ีได�มาจากการยึดหรืออายัดหลายราย
เกินกว"าท่ีพอจะชําระหนี้ให�แก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา พร�อมท้ังค"าฤชาธรรมเนียมและค"าฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดี 

ในกรณีท่ีมีความจําเป9นต�องยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องรายใดท่ีมีราคาสูง
เกินกว"าท่ีพอจะชําระหนี้ให�แก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา ถ�าทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องนั้นอยู"ในสภาพท่ี
จะแบ"งยึดหรืออายัดได�โดยไม"ก"อให�เกิดความเสียหาย ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจแบ"งยึดหรือ
แบ"งอายัดทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องรายใดแต"เพียงบางส"วนหรือเฉพาะส"วนแห"งกรรมสิทธิ์เท"าท่ีพอจะ
ชําระหนี้ให�แก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา พร�อมท้ังค"าฤชาธรรมเนียมและค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี 
                                                 

๒๙๙ มาตรา ๒๙๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๐๐ มาตรา ๓๐๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๗ 
- 
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บุคคลผู�มีส"วนได�เสียในการบังคับคดีอาจคัดค�านคําสั่งหรือการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองของเจ�าพนักงานบังคับคดี โดยยื่นคําร�องต"อศาลก"อนวันขายทอดตลาดหรือจําหน"ายโดยวิธี
อ่ืนแต"ต�องไม"ช�ากว"าสิบห�าวันนับแต"วันท่ีได�ทราบคําสั่งหรือการดําเนินการนั้น คําสั่งของศาลให�เป9นท่ีสุด 

 
ส"วนท่ี ๒ 

ทรัพย1สินท่ีไม"อยู"ในความรับผิดแห"งการบังคับคดี 
   

 
มาตรา ๓๐๑๓๐๑  ทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาต"อไปนี้ ย"อมไม"อยู"ในความรับ

ผิดแห"งการบังคับคดี 
(๑) เครื่องนุ"งห"มหลับนอน เครื่องใช�ในครัวเรือน หรือเครื่องใช�สอยส"วนตัว 

โดยประมาณรวมกันราคาไม"เกินประเภทละสองหม่ืนบาท แต"ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควร เจ�าพนักงานบังคับคดีจะกําหนดให�ทรัพย1สินแต"ละประเภทดังกล"าวท่ีมีราคารวมกันเกิน
สองหม่ืนบาทเป9นทรัพย1สินท่ีไม"ต�องอยู"ในความรับผิดแห"งการบังคับคดีก็ได�  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความ
จําเป9นตามฐานะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

(๒) สัตว1 สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช� ในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพ
เท"าท่ีจําเป9นในการเลี้ยงชีพของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ราคารวมกันโดยประมาณไม"เกินหนึ่งแสนบาท 
แต"ถ�าลูกหนี้ตามคําพิพากษามีความจําเป9นในการเลี้ยงชีพก็อาจร�องขอต"อเจ�าพนักงานบังคับคดี
ขออนุญาตใช�สัตว1 สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช�เท"าท่ีจําเป9นในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพ
ในกิจการดังกล"าวของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอันมีราคารวมกันเกินกว"าจํานวนราคาที่กําหนดนั้น 
ในกรณีเช"นนี ้ ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจใช�ดุลพินิจไม"อนุญาตหรืออนุญาตได�เท"าท่ีจําเป9น
ภายในบังคับแห"งเง่ือนไขตามท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 

(๓) สัตว1 สิ่งของ เครื่องใช� และอุปกรณ1ท่ีจําเป9นต�องใช�ทําหน�าท่ีช"วยหรือแทนอวัยวะ
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

(๔) ทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอันมีลักษณะเป9นของส"วนตัวโดยแท� เช"น 
หนังสือสําหรับวงศ1ตระกูลโดยเฉพาะ จดหมาย หรือสมุดบัญชีต"าง ๆ 

(๕) ทรัพย1สินอย"างใดท่ีโอนกันไม"ได�ตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายย"อมไม"อยู"ใน
ความรับผิดแห"งการบังคับคดี 

ทรัพย1สินหรือจํานวนราคาทรัพย1สินท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจร�องขอให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งกําหนด
ใหม"ได� คําสั่งของเจ�าพนักงานบังคับคดีดังกล"าวนั้น ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจ�าหนี้ตามคําพิพากษา
อาจร�องคัดค�านต"อศาลได�ภายในสิบห�าวันนับแต"วันที่ได�ทราบคําสั่งของเจ�าพนักงานบังคับคดี 
ในกรณีเช"นนี้ ให�ศาลมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีที่พฤติการณ1ได�เปลี่ยนแปลงไป ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจ�าหนี้ตาม
คําพิพากษาอาจยื่นคําร�องให�ศาลมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงทรัพย1สินหรือจํานวนราคาทรัพย1สินท่ีศาล
กําหนดไว�เดิมได� 
                                                 

๓๐๑ มาตรา ๓๐๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๘ 
- 
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ประโยชน1แห"งข�อยกเว�นท่ีบัญญัติไว�ในมาตรานี้ ให�ขยายไปถึงทรัพย1สินตามวรรคหนึ่ง
อันเป9นของคู"สมรสของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือของบุคคลอ่ืน ซ่ึงทรัพย1สินเช"นว"านี้ตามกฎหมาย
อาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษาได� 

 
มาตรา ๓๐๒๓๐๒  ภายใต�บังคับบทบัญญัติแห"งกฎหมายอ่ืน เงินหรือสิทธิเรียกร�อง

เป9นเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาต"อไปนี้ ไม"อยู"ในความรับผิดแห"งการบังคับคดี 
(๑) เบ้ียเลี้ยงชีพซ่ึงกฎหมายกําหนดไว� ส"วนเงินรายได�เป9นคราว ๆ ซ่ึงบุคคลภายนอก

ได�ยกให�เพ่ือเลี้ยงชีพนั้น ให�มีจํานวนไม"เกินเดือนละสองหม่ืนบาทหรือตามจํานวนท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควร 

(๒) เงินเดือน ค"าจ�าง บํานาญ บําเหน็จ เบ้ียหวัด หรือรายได�อ่ืนในลักษณะเดียวกัน
ของข�าราชการ เจ�าหน�าท่ี หรือลูกจ�างในหน"วยราชการ และเงินสงเคราะห1 บํานาญ หรือบําเหน็จท่ี
หน"วยราชการได�จ"ายให�แก"คู"สมรสหรือญาติท่ียังมีชีวิตของบุคคลเหล"านั้น 

(๓) เงินเดือน ค"าจ�าง บํานาญ ค"าชดใช� เงินสงเคราะห1 หรือรายได�อ่ืนในลักษณะ
เดียวกันของพนักงาน ลูกจ�าง หรือคนงาน นอกจากท่ีกล"าวไว�ใน (๒) ท่ีนายจ�างหรือบุคคลอ่ืนใดได�จ"าย
ให�แก"บุคคลเหล"านั้น หรือคู"สมรส หรือญาติท่ียังมีชีวิตของบุคคลเหล"านั้น เป9นจํานวนรวมกันไม"เกิน
เดือนละสองหม่ืนบาทหรือตามจํานวนท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 

(๔) บําเหน็จหรือค"าชดเชยหรือรายได�อื่นในลักษณะเดียวกันของบุคคลตาม (๓) 
เป9นจํานวนไม"เกินสามแสนบาทหรือตามจํานวนท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 

(๕) เงินฌาปนกิจสงเคราะห1ท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาได�รับอันเนื่องมาแต"ความตาย
ของบุคคลอ่ืนเป9นจํานวนตามท่ีจําเป9นในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู�ตายท่ีเจ�าพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีเป9นผู�กําหนดจํานวนเงินตาม (๑) (๓) และ (๔) ให�
เจ�าพนักงานบังคับคดีคํานึงถึงฐานะในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและจํานวนบุพการี
และผู�สืบสันดานซ่ึงอยู"ในความอุปการะของลูกหนี้ตามคําพิพากษาด�วย และสําหรับในกรณีตาม (๑) 
และ (๓) ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีกําหนดให�ไม"น�อยกว"าอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าสุดของข�าราชการ
พลเรือนในขณะนั้นและไม"เกินอัตราเงินเดือนข้ันสูงสุดของข�าราชการพลเรือนในขณะนั้น 

ถ�าเจ�าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู�มีส"วนได�เสีย
ในการบังคับคดีไม"เห็นด�วยกับจํานวนเงินท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีกําหนด บุคคลดังกล"าวอาจยื่นคําร�อง
ต"อศาลภายในสิบห�าวันนับแต"วันท่ีได�ทราบถึงการกําหนดจํานวนเงินเช"นว"านั้น เพ่ือขอให�ศาลกําหนด
จํานวนเงินใหม"ได� 

ในกรณีท่ีพฤติการณ1แห"งการดํารงชีพของลูกหนี้ตามคําพิพากษาได�เปลี่ยนแปลงไป 
บุคคลตามวรรคสามจะยื่นคําร�องให�ศาลหรือเจ�าพนักงานบังคับคดี แล�วแต"กรณี กําหนดจํานวนเงิน
ตาม (๑) และ (๓) ใหม"ก็ได� 

 
ส"วนท่ี ๓ 

การยึดทรัพย1สิน 
                                                 

๓๐๒ มาตรา ๓๐๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๙ 
- 
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มาตรา ๓๐๓๓๐๓  การยึดสังหาริมทรัพย1มีรูปร"างของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น ให�
เจ�าพนักงานบังคับคดีกระทําโดย 

(๑) นําทรัพย1นั้นมาเก็บรักษาไว� หรือฝากทรัพย1นั้นไว� ณ สถานท่ีใดหรือแก"บุคคลใด
ตามท่ีเห็นสมควรหรือมอบให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป9นผู�รักษาทรัพย1นั้นโดยได�รับความยินยอมจาก
เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา 

(๒) แจ�งรายการทรัพย1ท่ียึดให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและผู�ครอบครองหรือผู�ดูแล
ทรัพย1นั้นทราบ ถ�าไม"สามารถกระทําได� ให�ปWดประกาศแจ�งรายการทรัพย1ท่ียึดไว� ณ สถานท่ีท่ีกระทํา
การยึด หรือแจ�งโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 

(๓) แสดงให�เห็นประจักษ1แจ�งโดยการประทับตราหรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีเจ�าพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควรว"าได�มีการยึดทรัพย1นั้นแล�ว 

 
มาตรา ๓๐๔๓๐๔  การยึด เรือ แพ สัตว1พาหนะ หรือสังหาริมทรัพย1มีรูปร"างอย"างอ่ืน

ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาซ่ึงจะต�องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือได�จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว�แล�วตาม
กฎหมาย ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีกระทําโดย 

(๑) ดําเนินการตามวิธีการท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๓๐๓ 
(๒) แจ�งให�นายทะเบียนหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจหน�าท่ีจดทะเบียนตาม

กฎหมายว"าด�วยการนั้นทราบ ถ�าได�มีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว�แล�ว ให�นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีบันทึกการยึดไว�ในทะเบียน 

 
มาตรา ๓๐๕๓๐๕  การยึดหลักทรัพย1ท่ีเป9นหลักทรัพย1ตามกฎหมายว"าด�วยหลักทรัพย1

และตลาดหลักทรัพย1ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีกระทําโดย 
(๑) ในกรณีท่ียังไม"มีการออกใบตราสาร ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแจ�งรายการและ

จํานวนหลักทรัพย1ท่ียึดให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและผู�ออกหลักทรัพย1นั้นทราบ และเม่ือได�ดําเนินการ
ยึดหลักทรัพย1ดังกล"าวเสร็จแล�ว ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีสั่งให�ผู�ออกหลักทรัพย1ออกใบตราสารส"ง
ให�แก"เจ�าพนักงานบังคับคดี 

(๒) ในกรณีท่ีมีการออกใบตราสารแล�ว ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแจ�งรายการและ
จํานวนหลักทรัพย1ท่ียึดให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ผู�ออกหลักทรัพย1 และผู�ครอบครองตราสารเท"าท่ี
ทราบ รวมท้ังบุคคลซ่ึงต�องชําระหนี้ตามตราสารนั้น ทราบ และเม่ือได�ดําเนินการยึดหลักทรัพย1
ดังกล"าวเสร็จแล�ว ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีนําตราสารนั้นมาเก็บรักษาไว�หากสามารถนํามาได� 

                                                 
๓๐๓ มาตรา ๓๐๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๐๔ มาตรา ๓๐๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๐๕ มาตรา ๓๐๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๐ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๓) ในกรณีท่ีเป9นหลักทรัพย1ซ่ึงฝากไว�กับศูนย1รับฝากหลักทรัพย1ตามกฎหมายว"าด�วย
หลักทรัพย1และตลาดหลักทรัพย1 ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแจ�งรายการและจํานวนหลักทรัพย1ท่ียึดให�
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ผู�ออกหลักทรัพย1 ผู�ฝากหลักทรัพย1และศูนย1รับฝากหลักทรัพย1ตามกฎหมาย
ว"าด�วยหลักทรัพย1และตลาดหลักทรัพย1 ทราบ เพ่ือปฏิบัติตามท่ีได�รับแจ�งจากเจ�าพนักงานบังคับคดี 

(๔) ในกรณีท่ีเป9นหลักทรัพย1ท่ีไม"มีการออกใบตราสาร ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแจ�ง
รายการและจํานวนหลักทรัพย1ท่ียึดให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและผู�ออกหลักทรัพย1ทราบ เพ่ือปฏิบัติ
ตามท่ีได�รับแจ�งจากเจ�าพนักงานบังคับคดี 

ในกรณีท่ีไม"สามารถแจ�งบุคคลตามวรรคหนึ่งได� ให�ปWดประกาศแจ�งรายการและ
จํานวนหลักทรัพย1ท่ียึดไว�ในท่ีแลเห็นได�ง"าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลเช"นว"านั้น 
หรือแจ�งโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร และให�มีผลใช�ได�นับแต"เวลาท่ีประกาศนั้น
ได�ปWดไว�หรือการแจ�งโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรนั้นได�ทําหรือได�ตั้งต�นแล�ว 

 
มาตรา ๓๐๖๓๐๖  การยึดต๋ัวเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใดของลูกหนี้ตามคํา

พิพากษา ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม และให�มี
ผลเป9นการอายัดสิทธิเรียกร�องตามต๋ัวเงินหรือตราสารนั้นด�วย 

ในกรณีท่ีเห็นสมควรเจ�าพนักงานบังคับคดีอาจร�องขอให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตให�
จําหน"ายตามราคาท่ีปรากฏในต๋ัวเงินหรือตราสารหรือราคาตํ่ากว"านั้นตามท่ีศาลเห็นสมควร ถ�าศาลสั่ง
ยกคําร�อง ให�นําต๋ัวเงินหรือตราสารนั้นออกขายทอดตลาด 

 
มาตรา ๓๐๗๓๐๗  การยึดหุ�นของลูกหนี้ตามคําพิพากษาซ่ึงเป9นหุ�นส"วนจําพวกจํากัด

ความรับผิดในห�างหุ�นส"วนจํากัด หรือผู�ถือหุ�นในบริษัทจํากัด ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีกระทําโดย 
(๑) แจ�งการยึดให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและห�างหุ�นส"วนจํากัดหรือบริษัทจํากัดท่ี

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป9นหุ�นส"วนหรือผู�ถือหุ�นอยู"ทราบ ถ�าไม"สามารถกระทําได� ให�ดําเนินการตาม
วิธีการท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง 

(๒) แจ�งให�นายทะเบียนหุ�นส"วนบริษัทนั้นบันทึกการยึดไว�ในทะเบียน 
 
มาตรา ๓๐๘๓๐๘  การยึดสิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค�า หรือสิทธิ

อย"างอ่ืนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ีมีลักษณะคล�ายคลึงกันหรือท่ีเก่ียวเนื่องกันกับสิทธิดังกล"าว ซ่ึงได�
จดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนไว�แล�ว ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีกระทําโดย 

(๑) แจ�งรายการสิทธิท่ียึดให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ ถ�าไม"สามารถกระทําได� 
ให�ดําเนินการตามวิธีการท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง 

                                                 
๓๐๖ มาตรา ๓๐๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๐๗ มาตรา ๓๐๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๐๘ มาตรา ๓๐๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๑ 
- 
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(๒) แจ�งให�นายทะเบียนหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจหน�าท่ีจดทะเบียนตาม
กฎหมายว"าด�วยการนั้นบันทึกการยึดไว�ในทะเบียน 

 
มาตรา ๓๐๙๓๐๙  การยึดสิทธ ิในเครื ่องหมายการค�าซึ ่งย ังมิได �จดทะเบียน 

ลิขสิทธิ์ สิทธิขอรับสิทธิบัตร สิทธิในชื่อทางการค�าหรือยี่ห�อ หรือสิทธิอย"างอ่ืนของลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาท่ีมีลักษณะคล�ายคลึงกันหรือท่ีเก่ียวเนื่องกันกับสิทธิดังกล"าว ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีกระทํา
โดยแจ�งรายการสิทธิท่ียึดให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ ถ�าไม"สามารถกระทําได� ให�ดําเนินการตาม
วิธีการท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง 

 
มาตรา ๓๑๐๓๑๐  การยึดสิทธิการเช"าทรัพย1สินหรือสิทธิท่ีจะได�ใช�บริการต"าง ๆ ซ่ึง

อาจมีราคาและถือเอาได�ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เช"น บริการโทรศัพท1หรือโทรคมนาคม หรือ
บริการอ่ืนใดท่ีอาจได�รับจากทรัพย1สินหรือบริการของผู�อ่ืน ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีกระทําโดย 

(๑) แจ�งรายการสิทธิท่ียึดให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและผู�ให�เช"าหรือผู�ให�บริการ 
แล�วแต"กรณี ทราบ ถ�าไม"สามารถกระทําได� ให�ดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว�ในมาตรา ๓๐๕ 
วรรคสอง 

(๒) ในกรณีท่ีได�มีการจดทะเบียนการเช"าทรัพย1สินหรือการให�บริการดังกล"าว ให�แจ�ง
นายทะเบียนหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายว"าด�วยการนั้นบันทึกการยึดไว�ใน
ทะเบียนด�วย 

 
มาตรา ๓๑๑๓๑๑  การยึดสิทธิของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามใบอนุญาต ประทาน

บัตร อาชญาบัตร สัมปทาน หรือสิทธิอย"างอ่ืนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ีมีลักษณะคล�ายคลึงกันหรือ
ท่ีเก่ียวเนื่องกันกับสิทธิดังกล"าว ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีกระทําโดย 

(๑) แจ�งรายการสิทธิท่ียึดให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ ถ�าไม"สามารถกระทําได� 
ให�ดําเนินการตามวิธีการท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง 

(๒) แจ�งให�นายทะเบียนหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายว"าด�วย
การนั้นบันทึกการยึดไว�ในทะเบียน 

 
มาตรา ๓๑๒๓๑๒  การยึดอสังหาริมทรัพย1ของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น ให�เจ�า

พนักงานบังคับคดีกระทําโดย 

                                                 
๓๐๙ มาตรา ๓๐๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑๐ มาตรา ๓๑๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑๑ มาตรา ๓๑๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑๒ มาตรา ๓๑๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๒ 
- 
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(๑) นําหนังสือสําคัญสําหรับทรัพย1นั้นมาเก็บรักษาไว� หรือฝากไว�แก"บุคคลใดตามท่ี
เห็นสมควร เว�นแต"ทรัพย1นั้นยังไม"มีหนังสือสําคัญหรือนําหนังสือสําคัญมาไม"ได� 

(๒) แสดงให�เห็นประจักษ1แจ�งโดยการปWดประกาศไว�ท่ีทรัพย1นั้นว"า ได�มีการยึดทรัพย1
นั้นแล�ว 

(๓) แจ�งรายการทรัพย1ท่ียึดให�บุคคลดังต"อไปนี้ทราบ 
(ก) ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
(ข) บุคคลอ่ืนซ่ึงมีชื่อในทะเบียนว"าเป9นเจ�าของทรัพย1นั้น 
(ค) เจ�าพนักงานท่ีดินหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจหน�าท่ีจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมเก่ียวกับทรัพย1นั้น ถ�าทรัพย1นั้นมีทะเบียน ให�เจ�าพนักงานท่ีดินหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ี
บันทึกการยึดไว�ในทะเบียน 

ในกรณีท่ีไม"สามารถแจ�งตามวรรคหนึ่ง (๓) (ก) หรือ (ข) ได� ให�ปWดประกาศแจ�ง
รายการทรัพย1ท่ียึดไว�ในท่ีแลเห็นได�ง"าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลเช"นว"านั้น หรือ
แจ�งโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร และให�มีผลใช�ได�นับแต"เวลาท่ีประกาศนั้นได�
ปWดไว�หรือการแจ�งโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรนั้นได�ทําหรือได�ตั้งต�นแล�ว 

เม่ือได�แจ�งการยึดให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและเจ�าพนักงานท่ีดินหรือพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจหน�าท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับทรัพย1นั้นแล�ว ให�ถือว"าเป9นการยึด
ตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๑๓๓๑๓  การยึดทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย1นั้น ให�เจ�าพนักงาน

บังคับคดีกระทําโดยดําเนินการตามวิธีการท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๓๑๒ โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๑๔๓๑๔  การยึดสังหาริมทรัพย1มีรูปร"างของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นให�มี

ผลเป9นการยึดครอบไปถึงดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยของทรัพย1นั้นด�วย 
การยึดอสังหาริมทรัพย1ของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นให�มีผลเป9นการยึดครอบไปถึง 
(๑) เครื่องอุปกรณ1และดอกผลนิตินัยของทรัพย1นั้น 
(๒) ดอกผลธรรมดาของทรัพย1นั้นที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิเก็บเกี่ยว เมื่อ

เจ�าพนักงานบังคับคดีได�แจ�งหรือปWดประกาศให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและผู�ครอบครองหรือผู�ดูแล
ทรัพย1นั้นทราบในขณะทําการยึดว"าได�ยึดดอกผลด�วยแล�ว 

 
มาตรา ๓๑๕๓๑๕  การยึดทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นให�มีผลดังต"อไปนี้ 
(๑) การท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาได�ก"อให�เกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซ่ึงสิทธิใน

ทรัพย1สินที่ถูกยึดภายหลังที่ได�ทําการยึดไว�แล�วนั้น หาอาจใช�ยันแก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาหรือ

                                                 
๓๑๓ มาตรา ๓๑๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑๔ มาตรา ๓๑๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑๕ มาตรา ๓๑๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๓ 
- 
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เจ�าพนักงานบังคับคดีได�ไม"ถึงแม�ว"าราคาแห"งทรัพย1สินนั้นจะเกินกว"าจํานวนหนี้ตามคําพิพากษากับ
ค"าฤชาธรรมเนียมและค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี และลูกหนี้ตามคําพิพากษาได�กระทําการ
ดังกล"าวแก"ทรัพย1สินท่ีถูกยึดเพียงส"วนท่ีมีราคาเกินจํานวนนั้นก็ตาม 

(๒) ถ�าลูกหนี้ตามคําพิพากษาได�รับมอบให�เป9นผู�รักษาทรัพย1สินท่ีถูกยึด ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาชอบท่ีจะใช�ทรัพย1สินเช"นว"านั้นได�ตามสมควร แต"ถ�าเจ�าพนักงานบังคับคดีเห็นว"าลูกหนี้
ตามคําพิพากษาจะทําให�ทรัพย1สินนั้นเสียหายหรือเกรงว"าจะเสียหาย โดยเจ�าพนักงานบังคับคดีเห็น
เองหรือเม่ือเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลผู�มีส"วนได�เสียในการบังคับคดีแก"ทรัพย1สินนั้นร�องขอ 
เจ�าพนักงานบังคับคดีจะรักษาทรัพย1สินนั้นเสียเองหรือต้ังให�ผู�ใดเป9นผู�รักษาทรัพย1สินนั้นก็ได� 

 
ส"วนท่ี ๔ 

การอายัดสิทธิเรียกร�อง 
   

 
มาตรา ๓๑๖๓๑๖  การอายัดสิทธิเรียกร�องของลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ีจะเรียกให�

บุคคลภายนอกชําระเงินหรือส"งมอบหรือโอนทรัพย1สินก็ดี หรือท่ีจะเรียกให�บุคคลภายนอกชําระหนี้
อย"างอ่ืนนอกจากการชําระเงินหรือการส"งมอบหรือการโอนทรัพย1สินก็ดี ให�ศาลหรือเจ�าพนักงาน
บังคับคดีกระทําโดยมีคําสั่งอายัด และแจ�งคําสั่งนั้นให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและบุคคลภายนอกทราบ 

คําสั่งอายัดตามวรรคหนึ่ง ต�องมีข�อห�ามลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม"ให�จําหน"ายสิทธิ
เรียกร�องและมีข�อห�ามบุคคลภายนอกไม"ให�ปฏิบัติการชําระหนี้นั้นแก"ลูกหนี้ตามคําพิพากษา แต"ให�
ชําระเงินหรือส"งมอบหรือโอนทรัพย1สินหรือชําระหนี้อย"างอ่ืนให�แก"ศาล เจ�าพนักงานบังคับคดีหรือ
บุคคลอ่ืน หรือให�ดําเนินการโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีศาลหรือเจ�าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร ณ เวลาหรือ
ภายในเวลา หรือเง่ือนไขตามท่ีกําหนดให� แล�วแต"กรณี 

คําสั่งอายัดนั้นให�บังคับได�ไม"ว"าท่ีใด ๆ 
 
มาตรา ๓๑๗๓๑๗  การอายัดตามมาตรา ๓๑๖ อาจกระทําได�ไม"ว"าหนี้ท่ีเรียกร�องนั้น

จะมีข�อโต�แย�ง ข�อจํากัด เง่ือนไข หรือว"าได�กําหนดจํานวนไว�แน"นอนหรือไม"ก็ตาม 
 
มาตรา ๓๑๘๓๑๘  การอายัดสิทธิเรียกร�องของลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ีมีสิทธิได�รับ

ชําระหนี้เป9นคราว ๆ ให�มีผลเป9นการอายัดสิทธิเรียกร�องของลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ีมีสิทธิได�รับชําระ
หนี้ภายหลังการอายัดนั้นด�วย 

 

                                                 
๓๑๖ มาตรา ๓๑๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑๗ มาตรา ๓๑๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑๘ มาตรา ๓๑๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๔ 
- 
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มาตรา ๓๑๙๓๑๙  การอายัดสิทธิเรียกร�องของลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ีมีจํานองหรือ
จํานําเป9นประกัน ให�มีผลรวมตลอดถึงการจํานองหรือการจํานํานั้นด�วย ถ�าทรัพย1สินท่ีจํานองนั้นมี
ทะเบียน ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแจ�งคําสั่งอายัดไปยังผู�มีอํานาจหน�าท่ีเพ่ือให�จดแจ�งไว�ในทะเบียน 

ในกรณีผู�จํานองหรือผู�จํานํามิใช"ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร�อง เม่ือได�ดําเนินการอายัดแล�ว 
ให�แจ�งผู�จํานองหรือผู�จํานําเพ่ือทราบด�วย 

 
มาตรา ๓๒๐๓๒๐  การอายัดสิทธิเรียกร�องนั้นให�มีผลดังต"อไปนี้ 
(๑) การท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาได�ก"อให�เกิดสิทธิแก"บุคคลภายนอกเหนือสิทธิ

เรียกร�องท่ีได�ถูกอายัด โอน เปลี่ยนแปลง หรือระงับซ่ึงสิทธิเรียกร�องดังกล"าวภายหลังท่ีได�ทําการอายัด
ไว�แล�วนั้น หาอาจใช�ยันแก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจ�าพนักงานบังคับคดีได�ไม"ถึงแม�ว"าราคาแห"ง
สิทธิเรียกร�องนั้นจะเกินกว"าจํานวนหนี้ตามคําพิพากษากับค"าฤชาธรรมเนียมและค"าฤชาธรรมเนียมใน
การบังคับคดี และลูกหนี้ตามคําพิพากษาได�กระทําการดังกล"าวแก"สิทธิเรียกร�องท่ีถูกอายัดเพียงส"วนท่ี
มีราคาเกินจํานวนนั้นก็ตาม 

ความในวรรคหนึ่งมิให�ใช�บังคับแก"ผู�จํานองหรือผู�จํานําซ่ึงมิใช"ลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร�องตามมาตรา ๓๑๙ วรรคสอง หากผู�จํานองหรือผู�จํานําพิสูจน1ได�ว"าความระงับสิ้นไปแห"งการ
จํานองหรือการจํานําเกิดข้ึนโดยผู�จํานองหรือผู�จํานํากระทําการโดยสุจริตและเสียค"าตอบแทนก"อนมี
การแจ�งการอายัดไปยังผู�จํานองหรือผู�จํานําเพ่ือทราบ 

(๒) ถ�าค"าแห"งสิทธิเรียกร�องซ่ึงอายัดไว�นั้นต�องเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของเจ�าหนี้
ตามคําพิพากษา เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาต�องรับผิดชดใช�ค"าสินไหมทดแทนให�แก"ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เพ่ือความเสียหายใด ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนแก"ลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น 

(๓) การชําระหนี้โดยบุคคลภายนอกตามท่ีระบุไว�ในคําสั่งอายัดนั้นให�ถือว"าเป9นการ
ชําระหนี้ตามกฎหมาย 

 
ส"วนท่ี ๕ 

การขอให�ศาลบังคับบุคคลภายนอกชําระหนี้ตามสิทธิเรียกร�อง 
   

 
มาตรา ๓๒๑๓๒๑  ถ�าบุคคลภายนอกไม"ชําระหนี้ตามคําสั่งอายัดของศาลหรือ

เจ�าพนักงานบังคับคดีตามมาตรา ๓๑๖ ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแจ�งให�เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาทราบ 
ในกรณีเช"นว"านี้ เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําร�องต"อศาลให�บังคับบุคคลภายนอกนั้นปฏิบัติการ
ชําระหนี้ตามที่เจ�าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งหรือชําระค"าสินไหมทดแทนเพื่อการไม"ชําระหนี้แก"
เจ�าพนักงานบังคับคดีก็ได� เม่ือศาลทําการไต"สวนแล�วถ�าเป9นท่ีพอใจว"าสิทธิเรียกร�องของลูกหนี้ตาม

                                                 
๓๑๙ มาตรา ๓๑๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๒๐ มาตรา ๓๒๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๒๑ มาตรา ๓๒๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๕ 
- 
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คําพิพากษานั้นมีอยู"จริงและอาจบังคับได�จะมีคําสั่งให�บุคคลภายนอกปฏิบัติการชําระหนี้ตามท่ี
เจ �าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งหรือให�ชําระค"าสินไหมทดแทนตามจํานวนท่ีเห็นสมควรก็ได� ถ�า
บุคคลภายนอกนั้นมิได�ปฏิบัติตามคําสั่งของศาล เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจร�องขอให�ศาลบังคับคดีแก"
บุคคลภายนอกนั้นเสมือนหนึ่งว"าเป9นลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ได� 

 
ส"วนท่ี ๖ 

สิทธิของบุคคลภายนอกและผู�มีส"วนได�เสียเก่ียวกับทรัพย1สินท่ีถูกบังคับคดี 
   

 
มาตรา ๓๒๒๓๒๒  ภายใต�บังคับมาตรา ๓๒๓ และมาตรา ๓๒๔ บทบัญญัติแห"ง

ประมวลกฎหมายนี้ว"าด�วยการบังคับคดีแก"ทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาย"อมไม"กระทบกระท่ัง
ถึงทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน"วง หรือสิทธิอื่นซึ่งบุคคลภายนอกมีอยู"เหนือทรัพย1สินหรืออาจ
ร�องขอให�บังคับเหนือทรัพย1สินนั้นตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๒๓๓๒๓  ภายใต�บังคับมาตรา ๕๕ บุคคลใดกล"าวอ�างว"าจําเลยหรือลูกหนี้

ตามคําพิพากษาไม"ใช"เจ�าของทรัพย1สินท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีได�ยึดไว� หรือตนเป9นเจ�าของรวมซ่ึงมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย1สินนั้นซ่ึงเป9นอสังหาริมทรัพย1ท่ีได�แบ"งการครอบครองเป9นส"วนสัด 
หรือตนเป9นเจ�าของรวมในทรัพย1สินนั้นซ่ึงเป9นสังหาริมทรัพย1ท่ีเป9นทรัพย1แบ"งได� หรือตนเป9นผู�อยู"ใน
ฐานะอันจะให�จดทะเบียนสิทธิของตนในทรัพย1สินนั้นได�อยู"ก"อน บุคคลนั้นอาจร�องขอให�ปล"อย
ทรัพย1สินนั้นท้ังหมดหรือบางส"วนหรือเฉพาะส"วนของตน แล�วแต"กรณี โดยยื่นคําร�องขอต"อศาลท่ีออก
หมายบังคับคดีภายในหกสิบวันนับแต"วันท่ีมีการยึดทรัพย1สินนั้น แต"ถ�าไม"สามารถยื่นคําร�องขอภายใน
ระยะเวลาดังกล"าว บุคคลนั้นจะยื่นคําร�องขอเม่ือพ�นระยะเวลาเช"นว"านั้นได�ก็ต"อเม่ือมีพฤติการณ1พิเศษ
และได�ยื่นคําร�องขอไม"ช�ากว"าเจ็ดวันก"อนวันท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีกําหนดไว�เพ่ือการขายทอดตลาด
หรือจําหน"ายโดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย1สินนั้นเป9นครั้งแรก เว�นแต"ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย บุคคลนั้นจะยื่น
คําร�องขอในภายหลังก็ได� แต"จะต�องยื่นเสียก"อนขายทอดตลาดหรือจําหน"ายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงทรัพย1สินนั้น 

ในกรณีท่ีเป9นทรัพย1สินตามมาตรา ๓๓๒ ผู�กล"าวอ�างอาจยื่นคําร�องขอต"อศาลภายใน
หกสิบวันนับแต"วันท่ีได�มีการยึดทรัพย1สินนั้น แต"ถ�าไม"สามารถยื่นคําร�องขอภายในระยะเวลาดังกล"าว 
บุคคลนั้นจะยื่นคําร�องขอเม่ือพ�นระยะเวลาเช"นว"านั้นได�ก็ต"อเม่ือมีพฤติการณ1พิเศษ แต"จะต�องยื่นเสีย
ก"อนท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีจะจ"ายเงินท่ีได�จากการขายทรัพย1สินนั้นแก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาตาม
มาตรา ๓๓๙ หรือก"อนท่ีบัญชีส"วนเฉลี่ยแสดงจํานวนเงินท่ีขายทรัพย1สินนั้นเป9นท่ีสุดตามมาตรา ๓๔๐ 
แล�วแต"กรณี  ท้ังนี้ ให�ถือว"าเงินจํานวนสุทธิท่ีได�จากการขายนั้นเป9นเสมือนทรัพย1สินท่ีขอให�ปล"อย 

เมื่อศาลสั่งรับคําร�องขอไว�แล�ว ให�ส"งสําเนาคําร�องขอแก"โจทก1หรือเจ�าหนี้ตาม
คําพิพากษาจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา และเจ�าพนักงานบังคับคดี เม่ือเจ�าพนักงานบังคับคดีได�
รับคําร�องขอเช"นว"านี้ถ�าทรัพย1สินท่ียึดนั้นไม"ใช"ทรัพย1สินตามมาตรา ๓๓๒ ให�งดการขายทอดตลาดหรือ

                                                 
๓๒๒ มาตรา ๓๒๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๒๓ มาตรา ๓๒๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๖ 
- 
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จําหน"ายทรัพย1สินนั้นไว�ในระหว"างรอคําวินิจฉัยชี้ขาด และให�ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้น
เหมือนอย"างคดีธรรมดา 

โจทก1หรือเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําร�องว"าคําร�องขอนั้นไม"มีมูลและยื่นเข�ามา
เพ่ือประวิงการบังคับคดี เม่ือปรากฏพยานหลักฐานเบ้ืองต�นว"าคําร�องนั้นฟ;งได� ศาลมีอํานาจสั่งให�
ผู�กล"าวอ�างวางเงินหรือหาประกันต"อศาลตามจํานวนและภายในระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควร เพ่ือเป9น
ประกันการชําระค"าสินไหมทดแทนแก"โจทก1หรือเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาสําหรับความเสียหายท่ีอาจ
ได�รับจากการยื่นคําร�องขอนั้น ถ�าผู�กล"าวอ�างไม"ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ให�ศาลมีคําสั่งจําหน"ายคดีออก
จากสารบบความ ส"วนเงินหรือประกันท่ีวางไว�ต"อศาลดังกล"าว เม่ือศาลเห็นว"าไม"มีความจําเป9นต"อไป 
จะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได�คําสั่งของศาลตามวรรคนี้ให�เป9นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีศาลได�มีคําสั่งยกคําร�องขอท่ียื่นไว�ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ�าโจทก1
หรือเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาท่ีได�รับความเสียหายเนื่องจากการยื่นคําร�องขอดังกล"าวเห็นว"าคําร�องขอ
นั้นไม"มีมูลและยื่นเข�ามาเพ่ือประวิงการบังคับคดี บุคคลดังกล"าวอาจยื่นคําร�องต"อศาลภายในสามสิบวัน
นับแต"วันท่ีศาลได�มีคําสั่งยกคําร�องขอเพ่ือขอให�ศาลสั่งให�ผู�กล"าวอ�างชดใช�ค"าสินไหมทดแทนสําหรับ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก"ตนได� ในกรณีเช"นว"านี้ ให�ศาลมีอํานาจสั่งให�แยกการพิจารณาเป9นสํานวน
ต"างหากจากคดีเดิม และเม่ือศาลไต"สวนแล�วเห็นว"าคําร�องนั้นฟ;งได� ให�ศาลมีคําสั่งให�ผู�กล"าวอ�างชดใช�
ค"าสินไหมทดแทนตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควรถ�าบุคคลดังกล"าวไม"ปฏิบัติตามคําสั่งศาล โจทก1หรือ
เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจร�องขอให�ศาลบังคับคดีแก"บุคคลนั้นเสมือนหนึ่งว"าเป9นลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

 
มาตรา ๓๒๔๓๒๔  บุคคลใดมีสิทธิท่ีจะได�รับชําระหนี้หรือได�รับส"วนแบ"งจากเงินท่ีได�

จากการขายทอดตลาดหรือจําหน"ายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ีเจ�าพนักงาน
บังคับคดีได�ยึดไว�โดยอาศัยอํานาจแห"งทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน"วง หรือสิทธิอ่ืนซ่ึงบุคคลนั้นมี
อยู"เหนือทรัพย1สินหรืออาจร�องขอให�บังคับเหนือทรัพย1สินนั้นตามกฎหมาย ให�ดําเนินการดังต"อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีเป9นผู�รับจํานองทรัพย1สินหรือเป9นผู�ทรงบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย1
อันได�จดทะเบียนไว� บุคคลนั้นอาจยื่นคําร�องขอต"อศาลท่ีออกหมายบังคับคดีก"อนเอาทรัพย1สินนั้นออก
ขายหรือจําหน"าย ขอให�มีคําสั่งอย"างหนึ่งอย"างใดดังต"อไปนี้ 

(ก) ในกรณีท่ีอาจบังคับเอาทรัพย1สินซ่ึงจํานองหลุด ขอให�เอาทรัพย1สินซ่ึง
จํานองนั้นหลุด ถ�าศาลมีคําสั่งอนุญาต การยึดทรัพย1ท่ีจํานองนั้นเป9นอันเพิกถอนไปในตัว 

(ข) ในกรณีอ่ืน ขอให�เจ�าพนักงานบังคับคดีนําเงินท่ีได�จากการขายหรือจําหน"าย
ทรัพย1สินนั้นมาชําระหนี้แก"ตนก"อนเจ�าหนี้อ่ืน  ท้ังนี้ ตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายแพ"งและ
พาณิชย1หรือกฎหมายอ่ืน 

(๒) ในกรณีท่ีปรากฏแก"เจ�าพนักงานบังคับคดีว"าทรัพย1สินซ่ึงขายหรือจําหน"ายนั้น
เป9นของเจ�าของรวมอันได�จดทะเบียนไว� ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีกันเงินส"วนของเจ�าของรวมอ่ืน 
นอกจากส"วนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาออกจากเงินท่ีได�จากการขายหรือจําหน"ายทรัพย1สินนั้นตามท่ี
กําหนดไว�ในมาตรา ๓๔๐ 

(๓) ในกรณีท่ีเป9นผู�ทรงสิทธิยึดหน"วงซ่ึงไม"มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย1สินท่ีขายหรือ
จําหน"าย บุคคลนั้นอาจยื่นคําร�องขอต"อศาลท่ีออกหมายบังคับคดีภายในสิบห�าวันนับแต"วันขายหรือ
                                                 

๓๒๔ มาตรา ๓๒๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๗ 
- 
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จําหน"ายทรัพย1สินนั้นขอให�นําเงินท่ีได�จากการขายหรือจําหน"ายมาชําระหนี้แก"ตนก"อนเจ�าหนี้อ่ืนซ่ึงไม"
มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย1สินนั้น 

(๔) ในกรณีอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว�ใน (๑) (๒) และ (๓) ผู�ทรงสิทธินั้นอาจยื่นคําร�องขอ
ต"อศาลท่ีออกหมายบังคับคดีภายในสิบห�าวันนับแต"วันขายหรือจําหน"ายทรัพย1สินนั้น ขอให�ตนได�รับ
ส"วนแบ"งในเงินท่ีได�จากการขายหรือจําหน"ายหรือขอให�นําเงินดังกล"าวมาชําระหนี้แก"ตนก"อนเจ�าหนี้อ่ืน  
ท้ังนี้ ตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชย1หรือกฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๓๒๕๓๒๕  เม่ือได�แจ�งคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร�องให�บุคคลภายนอกตามมาตรา 

๓๑๖ แล�ว บุคคลภายนอกนั้นอาจยื่นคําร�องคัดค�านคําสั่งอายัดต"อศาลได�ภายในสิบห�าวัน 
บุคคลผู�จะต�องเสียหายเพราะคําสั่งอายัดอาจยื่นคําร�องคัดค�านคําสั่งดังกล"าวได�

ภายในกําหนดเวลา ดังต"อไปนี้  ท้ังนี้ ต�องไม"ช�ากว"าสิบห�าวันนับแต"วันทราบคําสั่งอายัด 
(๑) ถ�าสิทธิเรียกร�องนั้นเป9นการให�ชําระเงิน ให�ยื่นคําร�องต"อศาลก"อนวันท่ีเจ�าพนักงาน

บังคับคดีจ"ายเงินดังกล"าวท้ังหมดหรือแต"บางส"วนแก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา 
(๒) ถ�าสิทธิเรียกร�องนั้นเป9นการให�ส"งมอบหรือโอนทรัพย1สิน ให�ยื่นคําร�องต"อศาล

ก"อนขายทอดตลาดหรือจําหน"ายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงทรัพย1สินนั้น 
(๓) ถ�าสิทธิเรียกร�องนั้นเป9นการให�ชําระหนี้อย"างอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให�

ยื่นคําร�องต"อศาลก"อนท่ีบุคคลภายนอกจะปฏิบัติการชําระหนี้ 
เม่ือศาลสั่งรับคําร�องคัดค�านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล�ว ให�ส"งสําเนาคําร�องแก"

เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และเจ�าพนักงานบังคับคดี และให�เจ�าพนักงานบังคับ
คดีงดการบังคับตามคําสั่งอายัดไว�ในระหว"างรอคําวินิจฉัยชี้ขาด เม่ือศาลทําการไต"สวนแล�ว ถ�าเป9นท่ี
พอใจว"าสิทธิเรียกร�องของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นมีอยู"จริงและอาจบังคับได� ก็ให�ยกคําร�องนั้นเสีย
และมีคําสั่งให�บุคคลภายนอกปฏิบัติตามคําสั่งอายัด แต"ถ�าเป9นที่พอใจว"าคําร�องคัดค�านรับฟ;งได� 
ให�ศาลมีคําสั่งถอนการอายัดสิทธิเรียกร�อง 

ในระหว"างการพิจารณาคําร�องคัดค�านตามวรรคสาม เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่น
คําร�องว"าคําร�องคัดค�านนั้นไม"มีมูลและยื่นเข�ามาเพ่ือประวิงการบังคับคดี เม่ือปรากฏพยานหลักฐาน
เบ้ืองต�นว"าคําร�องนั้นฟ;งได� ศาลมีอํานาจสั่งให�ผู�ร�องคัดค�านวางเงินหรือหาประกันต"อศาลตามจํานวน
และภายในระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควร เพ่ือเป9นประกันการชําระเงินค"าสินไหมทดแทนแก"เจ�าหนี้ตาม
คําพิพากษาสําหรับความเสียหายท่ีอาจได�รับจากการยื่นคําร�องคัดค�านนั้น ถ�าผู�ร�องคัดค�านไม"ปฏิบัติ
ตามคําสั่งศาลให�ศาลมีคําสั่งจําหน"ายคําร�องคัดค�าน ส"วนเงินหรือประกันท่ีวางไว�ต"อศาลดังกล"าว เม่ือ
ศาลเห็นว"าไม"มีความจําเป9นต"อไป จะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได� 

ถ�าศาลได�มีคําสั่งให�บุคคลภายนอกปฏิบัติตามคําสั่งอายัด และบุคคลนั้นมิได�ปฏิบัติ
ตามคําสั่งศาลเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจร�องขอให�ศาลบังคับคดีแก"บุคคลภายนอกเสมือนหนึ่งว"า
บุคคลนั้นเป9นลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

ในกรณีท่ีคําร�องคัดค�านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม"มีมูลและยื่นเข�ามาเพ่ือประวิง
การบังคับคดีเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําร�องต"อศาลภายในสามสิบวันนับแต"วันท่ีศาลได�มีคําสั่ง
ยกคําร�องคัดค�านเพ่ือขอให�ศาลสั่งให�ผู�ร�องคัดค�านชดใช�ค"าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ี
                                                 

๓๒๕ มาตรา ๓๒๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๘ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

เกิดข้ึนแก"ตนได� ในกรณีเช"นว"านี้ ให�ศาลมีอํานาจสั่งให�แยกการพิจารณาเป9นสํานวนต"างหากจากคดีเดิม 
และเม่ือศาลไต"สวนแล�วเห็นว"าคําร�องนั้นฟ;งได� ให�ศาลมีคําสั่งให�ผู�ร�องคัดค�านชดใช�ค"าสินไหมทดแทน
ตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควรถ�าบุคคลดังกล"าวไม"ปฏิบัติตามคําสั่งศาล เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจร�อง
ขอให�ศาลบังคับคดีแก"บุคคลนั้นเสมือนหนึ่งว"าเป9นลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

 
ส"วนท่ี ๗ 

การขอเฉลี่ยและการเข�าดําเนินการบังคับคดีต"อไป 
   

 
มาตรา ๓๒๖๓๒๖  เม่ือมีการยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องอย"างใดของลูกหนี้

ตามคําพิพากษาเพ่ือเอาชําระหนี้แก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษารายหนึ่งแล�ว ห�ามไม"ให�เจ�าหนี้ตามคํา
พิพากษาอ่ืนดําเนินการให�มีการยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องนั้นซํ้าอีก แต"ให�มีสิทธิยื่นคําร�อง
ต"อศาลท่ีออกหมายบังคับคดี ขอให�มีคําสั่งให�ตนเข�าเฉลี่ยในทรัพย1สินหรือเงินท่ีได�จากการขายหรือ
จําหน"ายทรัพย1สินจากการยึดหรืออายัดนั้นได�ตามส"วนแห"งจํานวนหนี้ตามคําพิพากษา 

ห�ามมิให�ศาลอนุญาตตามคําร�องเช"นว"านี้ เว�นแต"ศาลเห็นว"าผู�ยื่นคําร�องไม"สามารถ
เอาชําระได�จากทรัพย1สินอ่ืน ๆ ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

ถ�าเจ�าพนักงานผู�มีอํานาจตามกฎหมายว"าด�วยภาษีอากรหรือกฎหมายอ่ืนท่ีจะสั่งยึด
ทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เพ่ือบังคับชําระหนี้ท่ีค�างชําระตาม
กฎหมายนั้น ๆ ได�เองได�ยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องตามวรรคหนึ่งไว�ก"อนแล�ว ให�มีสิทธิขอเข�า
เฉลี่ยได�โดยไม"อยู"ภายในบังคับของบทบัญญัติวรรคสอง แต"ถ�าเจ�าพนักงานดังกล"าวมิได�ยึดหรืออายัดไว�
ก"อน ให�มีสิทธิขอเข�าเฉลี่ยได�เช"นเดียวกับเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอ่ืน 

ในกรณีท่ียึดทรัพย1สินเพ่ือขายทอดตลาดหรือจําหน"ายโดยวิธีอ่ืน คําร�องเช"นว"านี้ให�
ยื่นก"อนสิ้นระยะเวลาสิบห�าวันนับแต"วันท่ีมีการขายทอดตลาดหรือจําหน"ายทรัพย1สินท่ีขายทอดตลาด
หรือจําหน"ายได�ในครั้งนั้น ๆ 

ในกรณีท่ีอายัดสิทธิเรียกร�อง ให�ยื่นคําร�องเสียก"อนสิ้นระยะเวลาสิบห�าวันนับแต"วัน
ชําระเงินหรือวันท่ีมีการขายทอดตลาดหรือจําหน"ายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงสิทธิเรียกร�องตามท่ีอายัดนั้นได� 

ในกรณีท่ียึดเงิน ให�ยื่นคําร�องเช"นว"านี้ก"อนสิ้นระยะเวลาสิบห�าวันนับแต"วันยึด 
เม่ือได�ส"งสําเนาคําร�องดังกล"าวให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแล�ว ให�เจ�าพนักงานบังคับคดี

งดการจ"ายเงินหรือทรัพย1สินตามคําบังคับต้ังแต"การขาย การจําหน"าย หรือการชําระเงินตามท่ีได�อายัด
ในครั้งท่ีขอเฉลี่ยนั้น แล�วแต"กรณี ไว�จนกว"าศาลจะได�มีคําวินิจฉัยชี้ขาด เม่ือศาลได�มีคําสั่งประการใด
และส"งให�เจ�าพนักงานบังคับคดีทราบแล�ว ก็ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติไปตามคําสั่งเช"นว"านั้น 

 
มาตรา ๓๒๗๓๒๗  ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดี ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีส"ง

คําบอกกล"าวถอนการบังคับคดีให�ผู�ยื่นคําร�องขอซ่ึงได�รับอนุญาตจากศาลตามมาตรา ๓๒๔ หรือ

                                                 
๓๒๖ มาตรา ๓๒๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๒๗ มาตรา ๓๒๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๙ 
- 
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เจ�าหนี้ผู�ขอเฉลี่ยซ่ึงได�รับอนุญาตตามมาตรา ๓๒๖ ทราบโดยไม"ชักช�า โดยบุคคลดังกล"าวอาจขอเข�า
ดําเนินการบังคับคดีต"อไปจากเจ�าหนี้ผู�ขอยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�อง โดยยื่นคําร�องต"อเจ�า
พนักงานบังคับคดีภายในสิบห�าวันนับแต"วันส"งคําบอกกล"าวถึงบุคคลเช"นว"านั้น ถ�ามีผู�ยื่นคําร�องภายใน
กําหนดเวลาดังกล"าว ให�ผู�นั้นเป9นผู�ขอดําเนินการบังคับคดีต"อไป ถ�าไม"มีผู�ยื่นคําร�องภายในกําหนดเวลา
ดังกล"าว ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีถอนการยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องนั้น 

ในกรณีท่ีมีผู�ยื่นคําร�องหลายคน ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีออกหมายเรียกให�ผู�ยื่น
คําร�องทุกคนมาทําความตกลงกัน เลือกคนใดคนหนึ่งเป9นผู�ดําเนินการบังคับคดีต"อไป แต"ต�องแจ�งให�
ทราบล"วงหน�าไม"น�อยกว"าสามวัน ถ�าไม"สามารถตกลงกันได�ให�ผู�ยื่นคําร�องซ่ึงมาตามหมายเรียกและมี
จํานวนหนี้มากท่ีสุดเป9นผู�ดําเนินการบังคับคดีต"อไป ถ�าผู�ยื่นคําร�องดังกล"าวมีจํานวนหนี้มากท่ีสุด
เท"ากันหลายคน ให�ผู�ยื่นคําร�องซ่ึงมีหนี้รายเก"าท่ีสุดเป9นผู�เข�าดําเนินการบังคับคดีต"อไป ในกรณีท่ีผู�ยื่น
คําร�องรายใดไม"มาตามหมายเรียกให�ถือว"าผู�ยื่นคําร�องรายนั้นสละสิทธิท่ีจะเป9นผู�เข�าดําเนินการบังคับ
คดีต"อไป 

ในกรณีท่ีมีการเข�าดําเนินการบังคับคดีต"อไป ให�ถือว"าผู�ขอเข�าดําเนินการบังคับคดี
ต"อไปเป9นเจ�าหนี้ผู�ขอยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�อง และให�ศาลท่ีออกหมายบังคับคดีในคดีท่ีมี
การถอนการบังคับคดีเป9นศาลท่ีมีอํานาจในการบังคับคดี ถ�าเจ�าหนี้ผู�เข�าดําเนินการบังคับคดีต"อไปจะ
ขอให�บังคับคดีแก"ทรัพย1สินท่ีถูกบังคับคดีไว�เดิมแต"เพียงบางส"วน ซ่ึงเพียงพอแก"การชําระหนี้ของ
บรรดาเจ�าหนี้ตามวรรคหนึ่งพร�อมท้ังค"าฤชาธรรมเนียมและค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ให�ยื่น
คําร�องขออนุญาตต"อเจ�าพนักงานบังคับคดีภายในเจ็ดวันนับแต"วันท่ีเข�าดําเนินการบังคับคดีต"อไป ใน
กรณีเช"นว"านี้ ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งอนุญาตหรือไม"อนุญาตตามคําร�องหรือมีคําสั่งอย"างหนึ่ง
อย"างใดตามท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรโดยคํานึงถึงส"วนได�เสียของบรรดาเจ�าหนี้ตามวรรคหนึ่ง 
เจ�าหนี้ผู�เข�าดําเนินการบังคับคดีต"อไปอาจร�องคัดค�านคําสั่งของเจ�าพนักงานบังคับคดีต"อศาลได�ภายใน
สิบห�าวันนับแต"วันท่ีได�ทราบคําสั่งของเจ�าพนักงานบังคับคดี 

สําหรับเจ�าหนี้ผู�ขอยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องท่ีมีการถอนการบังคับคดีนั้น 
(๑) ถ�าเป9นการถอนการบังคับคดีเพราะตนได�สละสิทธิในการบังคับคดีตามมาตรา 

๒๙๒ (๖) ไม"มีสิทธิได�รับส"วนเฉลี่ยในทรัพย1สินหรือเงินท่ีได�จากการขายหรือจําหน"ายทรัพย1สินในการ
บังคับคดี 

(๒) ถ�าเป9นการถอนการบังคับคดีตามมาตรา ๒๙๒ (๔) แต"ยังมีหนี้ตามคําพิพากษา
อยู"อาจยื่นคําร�องต"อศาลขอให�มีคําสั่งให�ตนได�รับชําระจากเงินที่เหลือภายหลังที่ได�ชําระให�แก"
เจ�าหนี้ผู�ขอเฉลี่ยแล�วในฐานะเดียวกันกับผู�ยื่นคําร�องตามมาตรา ๓๒๙ (๑) 

(๓) ถ�าเป9นการถอนการบังคับคดีเพราะหมายบังคับคดีได�ถูกเพิกถอนหรือในกรณีอ่ืน
นอกจาก (๑) และ (๒) แต"ยังมีหนี้ตามคําพิพากษาอยู" อาจยื่นคําร�องต"อศาลขอให�มีคําสั่งให�ตนมีสิทธิ
ได�รับส"วนเฉลี่ยในทรัพย1สินหรือเงินท่ีได�จากการขายหรือจําหน"ายทรัพย1สินในการบังคับคดีครั้งนี้ ก"อน
การจ"ายเงินตามมาตรา ๓๓๙ หรือก"อนส"งคําบอกกล"าวตามมาตรา ๓๔๐ (๓) แล�วแต"กรณี 

 
มาตรา ๓๒๘๓๒๘  เจ�าหนี้ผู�เข�าดําเนินการบังคับคดีต"อไปตามมาตรา ๓๒๗ อาจ

ยื่นคําร�องต"อศาลท่ีมีอํานาจในการบังคับคดีให�โอนการบังคับคดีไปยังศาลท่ีพิพากษาคดีซ่ึงตนเป9น
                                                 

๓๒๘ มาตรา ๓๒๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๐ 
- 
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เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาได�และเม่ือได�พิจารณาคําร�องดังกล"าวแล�ว ถ�าศาลท่ีมีอํานาจในการบังคับคดี
เห็นว"าการบังคับคดีในศาลท่ีจะรับโอนการบังคับคดีจะเป9นการสะดวกแก"ทุกฝLายและได�รับความ
ยินยอมของศาลท่ีจะรับโอนแล�ว ให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตให�โอนการบังคับคดีไปได� คําสั่งของศาลตาม
มาตรานี้ให�เป9นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีมีการโอนการบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให�ถือว"าศาลท่ีรับโอนเป9นศาลตาม
มาตรา ๒๗๑ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๒๙๓๒๙  ในกรณีท่ีเจ�าหนี้ตามคําพิพากษามิได�ยื่นคําร�องขอเฉลี่ยภายใน

กําหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๖ หรือศาลได�ยกคําร�องขอเฉลี่ยเพราะเหตุท่ียื่นไม"ทันกําหนดเวลาดังกล"าว 
เจ�าหนี้ตามคําพิพากษานั้นอาจยื่นคําร�องต"อศาลเพ่ือขอให�ศาลมีคําสั่งอย"างหนึ่งอย"างใดดังต"อไปนี้ 

(๑) ให�ตนมีสิทธิได�รับชําระจากเงินท่ีเหลือภายหลังท่ีได�ชําระให�แก"เจ�าหนี้ผู�ขอยึด
ทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องนั้นและเจ�าหนี้ผู�ขอเฉลี่ยตามมาตรา ๓๒๖ หรือมาตรา ๓๒๗ แล�วแต"กรณี 

(๒) ในกรณีท่ีมีการถอนการบังคับคดี และไม"มีเจ�าหนี้เข�าดําเนินการบังคับคดีต"อไป
ตามมาตรา ๓๒๗ ให�ถือว"าตนเป9นเจ�าหนี้ผู�ดําเนินการบังคับคดีต"อไปจากเจ�าหนี้ผู�ขอยึดทรัพย1สินหรือ
อายัดสิทธิเรียกร�องท่ีมีการถอนการบังคับคดีตั้งแต"วันท่ีมีการถอนการบังคับคดี 

คําร�องตาม (๑) ให�ยื่นก"อนการจ"ายเงินตามมาตรา ๓๓๙ หรือก"อนส"งคําบอกกล"าว
ตามมาตรา ๓๔๐ (๓) แล�วแต"กรณี 

คําร�องตาม (๒) ให�ยื่นก"อนมีการถอนการบังคับคดี 
ในกรณีท่ีมีผู�ยื่นคําร�องตาม (๒) ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๓๒๗ วรรคสอง วรรคสาม 

และวรรคสี่ มาใช�บังคับโดยอนุโลม ถ�ามีผู�ยื่นคําร�องตาม (๒) หลายคน ให�ถือว"าผู�ยื่นคําร�องรายอ่ืน
นอกจากผู�ยื่นคําร�องซ่ึงได�รับเลือกหรือกฎหมายกําหนดให�เป9นผู�ดําเนินการบังคับคดีต"อไป และเจ�าหนี้
ซ่ึงมิได�ยื่นคําร�องขอเข�าดําเนินการบังคับคดีต"อไปตามมาตรา ๓๒๗ เป9นเจ�าหนี้ท่ีมีสิทธิได�รับชําระหนี้
จากทรัพย1สินหรือเงินท่ีได�จากการขายหรือจําหน"ายทรัพย1สินในคดีนั้นด�วย 

 
มาตรา ๓๓๐๓๓๐  คําสั่งของศาลตามมาตรา ๓๒๗ วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา 

๓๒๙ ให�เป9นท่ีสุด 
 

ส"วนท่ี ๘ 
การขายหรือจําหน"าย 

   
 

มาตรา ๓๓๑๓๓๑  ภายใต�บังคับมาตรา ๓๓๒ และมาตรา ๓๓๖ เม่ือได�ยึดทรัพย1สิน
หรืออายัดสิทธิเรียกร�องท้ังหมดหรือบางส"วนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือได�มีการส"งมอบทรัพย1สิน

                                                 
๓๒๙ มาตรา ๓๒๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๓๐ มาตรา ๓๓๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๑ 
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ตามสิทธิเรียกร�องท่ีถูกอายัดแก"เจ�าพนักงานบังคับคดีแล�ว ถ�าไม"มีเหตุสมควรงดการบังคับคดีไว�ก"อน 
ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องนั้นตามประมวล
กฎหมายแพ"งและพาณิชย1และกฎกระทรวงว"าด�วยการนั้นหรือตามท่ีศาลมีคําสั่งกําหนด หรือขายโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส1ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ก"อนการขายทอดตลาดทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องตามวรรคหนึ่ง เจ�าพนักงาน
บังคับคดีต�องแจ�งกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีซ่ึงจะทําการขายทอดตลาดให�บรรดาผู�มีส"วนได�เสียใน
การบังคับคดีซ่ึงปรากฏตามทะเบียนหรือประการอ่ืนได�ทราบด�วย โดยจะทําการขายทอดตลาดใน
วันหยุดงานหรือในเวลาใด ๆ นอกเวลาทําการปกติก็ได�  ท้ังนี้ กําหนดวันและเวลาขายดังกล"าวจะต�อง
ไม"น�อยกว"าหกสิบวันนับแต"วันยึด อายัด หรือส"งมอบทรัพย1สินนั้น 

เพ่ือให�การขายทอดตลาดเป9นไปด�วยความเท่ียงธรรม บุคคลผู�มีส"วนได�เสียในการ
บังคับคดีมีสิทธิเต็มท่ีในการเข�าสู�ราคาเองหรือหาบุคคลอ่ืนเข�าสู�ราคาเพ่ือให�ได�ราคาตามท่ีตนต�องการ 
และเม่ือเจ�าพนักงานบังคับคดีเคาะไม�ขายให�แก"ผู�เสนอราคาสูงสุดแล�ว ห�ามมิให�บุคคลผู�มีส"วนได�เสียใน
การบังคับคดีท้ังหลายหยิบยกเรื่องราคาท่ีได�จากการขายทอดตลาดมีจํานวนตํ่าเกินสมควรมาเป9นเหตุ
ขอให�มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นอีก 

 
มาตรา ๓๓๒๓๓๒  ในกรณีท่ีทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องท่ีจะขายหรือจําหน"ายมี

สภาพเป9นของสดของเสียได� หรือถ�าหน"วงช�าไว�จะเป9นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค"าใช�จ"ายจะเกิน
ส"วนแห"งค"าของทรัพย1สินหรือสิทธิเรียกร�องนั้น ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีขายหรือจําหน"ายได�ทันทีโดย
วิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนท่ีสมควร 

ในกรณีท่ีการขายหรือจําหน"ายทรัพย1สินท่ีถูกยึดหรือท่ีได�มีการส"งมอบตามคําสั่ง
อายัดกระทําได�โดยยาก หรือการขายหรือจําหน"ายสิทธิเรียกร�องนั้นกระทําได�โดยยากเนื่องจากการ
ชําระหนี้นั้นต�องอาศัยการชําระหนี้ตอบแทนหรือด�วยเหตุอ่ืนใด และการบังคับคดีอาจล"าช�าเป9นการ
เสียหายแก"คู"ความทุกฝLายหรือฝLายใดฝLายหนึ่ง หรือแก"บุคคลผู�มีส"วนได�เสีย เม่ือเจ�าพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควรหรือคู"ความหรือบุคคลเช"นว"านั้นร�องขอ เจ�าพนักงานบังคับคดีจะมีคําสั่งกําหนดให�จําหน"าย
โดยวิธีการอ่ืนใดท่ีสมควรก็ได�  ท้ังนี้ บุคคลผู�มีส"วนได�เสียในการบังคับคดีอาจคัดค�านคําสั่งหรือการ
ดําเนินการของเจ�าพนักงานบังคับคดี โดยยื่นคําร�องต"อศาลภายในสองวันนับแต"วันท่ีได�ทราบคําสั่ง
หรือการดําเนินการนั้น คําสั่งของศาลให�เป9นท่ีสุด 

 
มาตรา ๓๓๓๓๓๓  ในการขายทอดตลาดทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น 

ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังต"อไปนี้ 
(๑) ในการขายทรัพย1สินท่ีมีหลายสิ่งด�วยกัน ให�แยกขายทีละสิ่งต"อเนื่องกันไป แต" 

                                                                                                                                            
๓๓๑ มาตรา ๓๓๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๓๒ มาตรา ๓๓๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๓๓ มาตรา ๓๓๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๒ 
- 
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(ก) เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพย1ซ่ึงมีราคาเล็กน�อยรวมขาย
เป9นกอง ๆ ได�เสมอ 

(ข) เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพย1หรืออสังหาริมทรัพย1สองสิ่ง
หรือกว"านั้นข้ึนไปรวมขายไปด�วยกันได� ในเม่ือเป9นท่ีคาดหมายได�ว"าเงินรายได�ในการขายจะเพ่ิมข้ึน
เพราะเหตุนั้น 

(๒) ในการขายอสังหาริมทรัพย1ซ่ึงอาจแบ"งแยกออกได�เป9นส"วน ๆ เจ�าพนักงานบังคับ
คดีมีอํานาจขายทรัพย1สินนั้นเป9นส"วน ๆ ได� ในเม่ือเป9นท่ีคาดหมายได�ว"าเงินรายได�ในการขายทรัพย1สิน
บางส"วนจะเพียงพอแก"การบังคับคดี หรือว"าเงินรายได�ท้ังหมดจะเพ่ิมข้ึนเพราะเหตุนั้น 

(๓) ในการขายทรัพย1สินหลายสิ่งด�วยกัน เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจกําหนด
ลําดับท่ีจะขายทรัพย1สินนั้น 

บุคคลผู�มีส"วนได�เสียในการบังคับคดีแก"ทรัพย1สินซึ่งจะต�องขาย อาจร�องขอให�
เจ�าพนักงานบังคับคดีรวมหรือแยกทรัพย1สิน หรือขอให�ขายทรัพย1สินนั้นตามลําดับท่ีกําหนดไว� หรือ
จะร�องคัดค�านคําสั่งของเจ�าพนักงานบังคับคดีท่ีสั่งตามวรรคหนึ่งก็ได� การยื่นคําร�องตามมาตรานี้ต�อง
กระทําก"อนวันทําการขายทอดตลาดแต"ต�องไม"ช�ากว"าสามวันนับแต"ทราบวิธีการขาย ในกรณีท่ีเจ�า
พนักงานบังคับคดีไม"ยอมปฏิบัติตามคําร�องขอหรือคําคัดค�านเช"นว"านั้น ผู�ร�องจะยื่นคําร�องต"อศาล
ภายในสองวันนับแต"วันปฏิเสธ เพ่ือขอให�มีคําสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได� คําสั่งของศาลให�เป9นท่ีสุด และ
ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไปจนกว"าศาลจะได�มีคําสั่ง หรือจนกว"าจะได�พ�นระยะเวลาซ่ึงให�
นําเรื่องข้ึนสู"ศาลได� 

 
มาตรา ๓๓๔๓๓๔  เม่ือเจ�าพนักงานบังคับคดีโอนอสังหาริมทรัพย1ท่ีขายให�แก"ผู�ซ้ือ 

หากทรัพย1สินท่ีโอนนั้นมีลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารอยู"อาศัย และลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
บริวารไม"ยอมออกไปจากอสั งหาริมทรัพย1นั้น ผู� ซ้ือชอบท่ีจะยื่น คําขอฝLายเดียวต"อศาล ท่ี
อสังหาริมทรัพย1นั้นต้ังอยู"ในเขตศาลให�ออกหมายบังคับคดีเพ่ือบังคับให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
บริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย1นั้นโดยให�นําบทบัญญัติมาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๓๕๑ มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๓๕๓ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง มาตรา ๓๕๔ มาตรา ๓๖๑ 
มาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๓ และมาตรา ๓๖๔ มาใช�บังคับโดยอนุโลม  ท้ังนี้ ให�ถือว"าผู�ซ้ือเป9นเจ�าหนี้
ตามคําพิพากษา และลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารท่ีอยู"อาศัยในอสังหาริมทรัพย1นั้นเป9นลูกหนี้
ตามคําพิพากษาตามบทบัญญัติดังกล"าว 

 
มาตรา ๓๓๕๓๓๕  เม่ือทําการขายทอดตลาดทรัพย1สินท่ีมีกฎหมายกําหนดไว�ให�จด

ทะเบียนให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแจ�งนายทะเบียน พนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือบุคคลอ่ืนผู�มีอํานาจหน�าท่ี
ตามกฎหมายให�ดําเนินการแก�ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทรัพย1สินนั้นให�แก"ผู�ซ้ือ 

ถ�าทรัพย1สินท่ีจะขายทอดตลาดเป9นห�องชุดตามกฎหมายว"าด�วยอาคารชุด ก"อนทํา
การขายทอดตลาด ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีบอกกล"าวให�นิติบุคคลอาคารชุดแจ�งรายการหนี้ค"าใช�จ"าย
                                                 

๓๓๔ มาตรา ๓๓๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๓๕ มาตรา ๓๓๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๓ 
- 
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ท่ีต�องชําระเพ่ือการออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ตามกฎหมายว"าด�วยอาคารชุดต"อเจ�าพนักงาน
บังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต"วันท่ีได�รับคําบอกกล"าว เม่ือขายทอดตลาดแล�วให�เจ�าพนักงานบังคับ
คดีกันเงินท่ีได�จากการขายทอดตลาดไว�เพื่อชําระหนี้ที่ค�างชําระดังกล"าวจนถึงวันขายทอดตลาด
แก"นิติบุคคลอาคารชุดก"อนเจ�าหนี้จํานอง และให�พนักงานเจ�าหน�าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให�แก"
ผู�ซ้ือโดยไม"ต�องใช�หนังสือรับรองการปลอดหนี้ 

หากนิติบุคคลอาคารชุดไม"แจ�งรายการหนี้ท่ีค�างชําระดังกล"าวต"อเจ�าพนักงานบังคับ
คดีภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือแจ�งว"าไม"มีหนี้ท่ีค�างชําระ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ให�แก"ผู�ซ้ือโดยไม"ต�องใช�หนังสือรับรองการปลอดหนี้ 

ถ�าทรัพย1สินท่ีจะขายทอดตลาดเป9นท่ีดินจัดสรรตามกฎหมายว"าด�วยการจัดสรรท่ีดิน 
ก"อนทําการขายทอดตลาด ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีบอกกล"าวให�นิติบุคคลหมู"บ�านจัดสรรแจ�งรายการ
หนี้ค"าบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคพร�อมค"าปรับตามกฎหมายว"าด�วยการจัดสรรท่ีดินต"อ
เจ�าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต"วันที่ได�รับคําบอกกล"าว เมื่อขายทอดตลาดแล�วให�
เจ�าพนักงานบังคับคดีกันเงินท่ีได�จากการขายทอดตลาดไว�เพ่ือชําระหนี้ท่ีค�างชําระดังกล"าวจนถึงวัน
ขายทอดตลาดแก"นิติบุคคลหมู"บ�านจัดสรรก"อนเจ�าหนี้จํานอง และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีจดทะเบียน
โอนสิทธิในท่ีดินให�แก"ผู�ซ้ือ  ท้ังนี้ หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไว� ให�การระงับการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเป9นอันยกเลิกไป 

หากนิติบุคคลหมู"บ�านจัดสรรไม"แจ�งรายการหนี้ท่ีค�างชําระดังกล"าวต"อเจ�าพนักงาน
บังคับคดีภายในกําหนดเวลาตามวรรคสี่หรือแจ�งว"าไม"มีหนี้ท่ีค�างชําระ หรือในกรณีท่ียังมิได�จัดตั้ง
นิติบุคคลหมู"บ�านจัดสรร ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีจดทะเบียนโอนสิทธิในท่ีดินให�แก"ผู�ซ้ือ  ท้ังนี้ หากมีการ
ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไว� ให�การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเป9นอันยกเลิกไป 

การจ"ายเงินท่ีกันไว�ตามวรรคสองและวรรคสี่ ให�เป9นไปตามบทบัญญัติในส"วนท่ี ๑๐ 
การทําบัญชีส"วนเฉลี่ย และส"วนท่ี ๑๑ เงินค�างจ"าย ของหมวดนี้ 

 
ส"วนท่ี ๙ 

การต้ังผู�จัดการอสังหาริมทรัพย1หรือการประกอบกิจการแทนการขายหรือจําหน"าย 
   

 
มาตรา ๓๓๖๓๓๖  ถ�ารายได�จากอสังหาริมทรัพย1หรือการประกอบอุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม เกษตรกรรม หรือการประกอบกิจการอ่ืนใดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจเพียง
พอท่ีจะชําระหนี้ตามคําพิพากษาพร�อมด�วยค"าฤชาธรรมเนียม และค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี 
ภายในเวลาอันสมควรเม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือลูกหนี้ตามคําพิพากษาร�องขอ และไม"มีข�อเท็จจริง
ว"าจะเป9นการประวิงการชําระหนี้ ศาลอาจมีคําสั่งต้ังผู�จัดการอสังหาริมทรัพย1หรือผู�จัดการกิจการ
เหล"านั้น โดยมอบเงินรายได�ท้ังหมดหรือแต"บางส"วนแก"เจ�าพนักงานบังคับคดีภายในเวลาและเง่ือนไขท่ี
ศาลเห็นสมควรกําหนดแทนการขายหรือจําหน"ายทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาได� 

 
ส"วนท่ี ๑๐ 

                                                 
๓๓๖ มาตรา ๓๓๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๔ 
- 
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การทําบัญชีส"วนเฉลี่ย 
   

 
มาตรา ๓๓๗๓๓๗  ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวนเงิน

ท้ังหมดท่ีได�มาจากการยึด อายัด ขาย หรือจําหน"ายทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือท่ีได�วาง
ไว�แก"ตน  นอกจากนี้ ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีทําบัญชีพิเศษสําหรับจํานวนเงินท่ีได�มาจากการขายหรือ
จําหน"ายทรัพย1สินแต"ละรายซ่ึงอยู"ในบังคับแห"งทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน"วง หรือสิทธิอ่ืนซ่ึงได�มี
การแจ�งให�ทราบหรือปรากฏแก"เจ�าพนักงานบังคับคดีแล�วตามมาตรา ๓๒๔ 

ถ�าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมิได�บัญญัติไว�เป9นอย"างอ่ืน ให�เจ�าพนักงาน
บังคับคดีจัดสรรหรือแบ"งเฉลี่ยเงินตามวรรคหนึ่งดังบัญญัติไว�ในมาตราต"อไปนี้ 

 
มาตรา ๓๓๘๓๓๘  ในกรณีท่ีจะต�องบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งซ่ึงได�พิพากษา

หรือสั่งโดยจําเลยขาดนัดนั้น ห�ามมิให�จัดสรรหรือแบ"งเฉลี่ยเงินที่ได�มาจนกว"าระยะเวลาหกเดือน
นับแต"วันยึดทรัพย1สินหรืออายัดสิทธิเรียกร�องของลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะได�ล"วงพ�นไปแล�ว เว�นแต"
เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาจะแสดงให�เป9นท่ีพอใจแก"ศาลได�ว"า ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได�ทราบถึงการท่ี
ถูกฟRองนั้นแล�ว 

 
มาตรา ๓๓๙๓๓๙  ในกรณีท่ีมีเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาคนเดียวร�องขอให�บังคับคดีแก"

ทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและไม"มีกรณีตามมาตรา ๓๒๔ เม่ือได�ขายทอดตลาดหรือจําหน"าย
โดยวิธีอ่ืนซ่ึงทรัพย1สินนั้นเสร็จและได�หักค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไว�แล�ว ให�เจ�าพนักงานบังคับคดี
จ"ายเงินตามจํานวนหนี้และค"าฤชาธรรมเนียมตามคําพิพากษาให�แก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาเท"าท่ีเงิน
รายได�จํานวนสุทธิจะพอแก"การท่ีจะจ"ายให�ได� 

 
มาตรา ๓๔๐๓๔๐  ในกรณีท่ีมีเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาหลายคนร�องขอให�บังคับคดีแก"

ทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือในกรณีตามมาตรา ๓๒๔ เม่ือเจ�าพนักงานบังคับคดีได�ขาย
ทอดตลาดหรือจําหน"ายโดยวิธีอ่ืนซ่ึงทรัพย1สินนั้นเสร็จแล�ว ให�ดําเนินการดังนี้ 

(๑) หักค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไว� แต"ถ�าทรัพย1สินนั้นเป9นของเจ�าของรวม 
ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีกันเงินส"วนของเจ�าของรวมอ่ืนนอกจากส"วนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาออก
จากเงินท่ีได�จากการขายหรือจําหน"ายทรัพย1สินนั้นเสียก"อน แล�วจึงหักค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับ
คดีจากเงินเฉพาะส"วนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

                                                 
๓๓๗ มาตรา ๓๓๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๓๘ มาตรา ๓๓๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๓๙ มาตรา ๓๓๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๔๐ มาตรา ๓๔๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๕ 
- 
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(๒) จัดทําบัญชีส"วนเฉลี่ยแสดงจํานวนเงินท่ีจ"ายให�แก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
ผู�ทรงสิทธิเหนือทรัพย1สินนั้นแต"ละคนจากเงินจํานวนสุทธิท่ีพอแก"การท่ีจะจ"ายให�ตามสิทธิของบุคคล
เช"นว"านั้นตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชย1 ประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอ่ืน
โดยให�แสดงจํานวนเงินท่ีกันส"วนให�แก"เจ�าของรวมไว�ในบัญชีดังกล"าวด�วย 

(๓) ส"งคําบอกกล"าวไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษา เจ�าของรวม และบุคคลตาม (๒) 
ขอให�ตรวจสอบบัญชีส"วนเฉลี่ยนั้นและให�ยื่นคําแถลงคัดค�านได�ภายในสิบห�าวันนับแต"วันส"งคําบอกกล"าว 

ถ�าไม"มีคําแถลงคัดค�านภายในกําหนดเวลาตาม (๓) ให�ถือว"าบัญชีส"วนเฉลี่ยดังกล"าว
เป9นท่ีสุดและให�เจ�าพนักงานบังคับคดีจ"ายเงินให�แก"บุคคลตามบัญชีส"วนเฉลี่ยนั้น 

 
มาตรา ๓๔๑๓๔๑  ในกรณีท่ีมีผู�ยื่นคําแถลงคัดค�านตามมาตรา ๓๔๐ ให�เจ�าพนักงาน

บังคับคดีออกหมายเรียกเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาทุกคน ผู�ทรงสิทธิเหนือทรัพย1สินนั้น เจ�าของรวม 
และลูกหนี้ตามคําพิพากษา มาชี้แจงในเวลาและ ณ สถานที่ที่กําหนด โดยต�องแจ�งให�ทราบล"วงหน�า
ไม"น�อยกว"าสามวัน บุคคลดังกล"าวจะไปตามหมายเรียกด�วยตนเองหรือจะมอบให�ผู�รับมอบอํานาจไป
กระทําการแทนก็ได� 

เม่ือได�ตรวจพิจารณาคําแถลงคัดค�านและได�ฟ;งคําชี้แจงของผู�ซ่ึงมาตามหมายเรียกแล�ว 
ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีทําคําสั่งยืนตามหรือแก�ไขบัญชีส"วนเฉลี่ยนั้นแล�วอ"านคําสั่งดังกล"าวให�ผู�ซ่ึงมา
ตามหมายเรียกฟ;งและให�ลงลายมือชื่อรับทราบไว� 

ในกรณีท่ีไม"อาจทําคําสั่งได�ภายในวันท่ีกําหนด ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแจ�งให�ผู�ซ่ึง
มาตามหมายเรียกหรือตามนัดทราบวันนัดฟ;งคําสั่งท่ีเลื่อนไปและให�ลงลายมือชื่อรับทราบไว� 

ถ�าบุคคลตามวรรคหนึ่งมิได�ไปตามหมายเรียกหรือตามนัดของเจ�าพนักงานบังคับคดี 
ให�ถือว"าได�ทราบวันนัดและคําสั่งของเจ�าพนักงานบังคับคดีแล�ว 

 
มาตรา ๓๔๒๓๔๒  ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งยืนตามบัญชีส"วนเฉลี่ย ผู�ซ่ึง

ได�ยื่นคําแถลงคัดค�านตามมาตรา ๓๔๐ อาจยื่นคําร�องคัดค�านคําสั่งดังกล"าวต"อศาลได�ภายในเจ็ดวันนับ
แต"วันท่ีได�อ"านคําสั่ง 

ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งแก�ไขบัญชีส"วนเฉลี่ย บุคคลตามมาตรา ๓๔๑ 
อาจยื่นคําร�องคัดค�านคําสั่งดังกล"าวต"อศาลได�ภายในสิบห�าวันนับแต"วันท่ีได�อ"านคําสั่ง 

ในกรณีท่ีมีผู�ยื่นคําร�องคัดค�านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให�เจ�าพนักงานบังคับคดี
เลื่อนการจ"ายส"วนเฉลี่ยไปก"อนจนกว"าศาลจะได�มีคําสั่งหรือทําการจ"ายส"วนเฉลี่ยชั่วคราวตามมาตรา ๓๔๓ 

ถ�าไม"มีผู�ยื่นคําร�องคัดค�านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให�ถือว"าบัญชีส"วนเฉลี่ยนั้น
เป9นท่ีสุด และให�เจ�าพนักงานบังคับคดีจ"ายเงินให�แก"บุคคลตามบัญชีส"วนเฉลี่ยนั้น 

คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ให�เป9นท่ีสุด 
 

                                                 
๓๔๑ มาตรา ๓๔๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๔๒ มาตรา ๓๔๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๖ 
- 
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มาตรา ๓๔๓๓๔๓  เม่ือเจ�าพนักงานบังคับคดีเห็นว"า ถ�าจะเลื่อนการจ"ายส"วนเฉลี่ยไป
จนกว"าได�จําหน"ายทรัพย1สินท่ีประสงค1จะบังคับท้ังหมดหรือจนกว"าการเรียกร�องท้ังหมดท่ีมาสู"ศาลได�
เสร็จเด็ดขาดแล�วจะทําให�บุคคลผู�มีส"วนเฉลี่ยในเงินรายได�แห"งทรัพย1สินท่ีบังคับนั้นทุกคนหรือคนใด
คนหนึ่งได�รับความเสียหายเจ�าพนักงานบังคับคดีมีสิทธิท่ีจะแบ"งเงินรายได�เท"าท่ีพอแก"การท่ีจะจ"ายให�
ดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๓๔๐ มาตรา ๓๔๑ และมาตรา ๓๔๒ ได� ในเม่ือเจ�าพนักงานบังคับคดีได�กัน
เงินไว�สําหรับชําระค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนต"อไป และสําหรับ
ชําระการเรียกร�องใด ๆ ท่ียังมีข�อโต�แย�งไว�แล�ว 

 
มาตรา ๓๔๔๓๔๔  เม่ือผู�มีส"วนได�เสียในการบังคับคดีทุกคนได�รับส"วนแบ"งเป9นท่ีพอใจ

แล�ว ถ�ายังมีเงินท่ีได�จากการขายหรือจําหน"ายทรัพย1สินเหลืออยู"หลังจากท่ีได�หักค"าฤชาธรรมเนียมใน
การบังคับคดีแล�วและเงินเช"นว"านั้นอยู"ในบังคับท่ีจะต�องจ"ายแก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาตามมาตรา ๓๒๙ 
หรือถูกอายัดโดยประการอ่ืน ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีจ"ายเงินส"วนท่ีเหลือนั้นตามมาตรา ๓๒๙ หรือ
ตามคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร�อง แล�วแต"กรณี 

ถ�าเงินรายได�จํานวนสุทธิท่ีได�จากการขายหรือจําหน"ายทรัพย1สินนั้นไม"ต�องการใช�
สําหรับการบังคับคดีต"อไปก็ดี หรือมีเงินได�จากการขายหรือจําหน"ายทรัพย1สินเหลืออยู"หลังจากท่ีได�หัก
ชําระค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีและจ"ายให�แก"เจ�าหนี้ทุกคนเป9นท่ีพอใจแล�วก็ดี ให�เจ�าพนักงาน
บังคับคดีจ"ายเงินรายได�จํานวนสุทธิหรือส"วนท่ีเหลือนั้นให�แก"ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และถ�าทรัพย1สิน
ของบุคคลภายนอกต�องถูกจําหน"ายไปเพ่ือประโยชน1แก"ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ให�จ"ายเงินรายได�
จํานวนสุทธิหรือส"วนท่ีเหลืออยู"แก"บุคคลภายนอกนั้น 

ถ�าได�มีการขายทรัพย1สินรายใดตามมาตรา ๓๒๓ ไปแล�ว และได�มีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดเป9นคุณแก"ผู�เรียกร�อง ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีจ"ายเงินท่ีได�จากการขายแก"ผู�เรียกร�องไป 

 
ส"วนท่ี ๑๑ 
เงินค�างจ"าย 

   
 

มาตรา ๓๔๕๓๔๕  บรรดาเงินต"าง ๆ ท่ีค�างจ"ายอยู"ในศาลหรือท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดี 
ถ�าผู�มีสิทธิมิได�เรียกเอาภายในห�าป: ให�ตกเป9นของแผ"นดิน 

 
หมวด ๓ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีให�ส"งคืนหรือส"งมอบทรัพย1เฉพาะสิ่ง 
   

 
                                                 

๓๔๓ มาตรา ๓๔๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๔๔ มาตรา ๓๔๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๔๕ มาตรา ๓๔๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๗ 
- 
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มาตรา ๓๔๖๓๔๖  การบังคับคดีในกรณีท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลกําหนดให�
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาส"งคืนหรือส"งมอบทรัพย1เฉพาะสิ่งแก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา ถ�าบทบัญญัติใน
หมวดนี้มิได�กําหนดวิธีการบังคับคดีไว�โดยเฉพาะ ให�นําบทบัญญัติในหมวด ๒ การบังคับคดีในกรณีท่ี
เป9นหนี้เงินมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔๗๓๔๗  ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลกําหนดให�ลูกหนี้ตาม

คําพิพากษาส"งคืนทรัพย1เฉพาะสิ่งแก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาหรือส"งมอบทรัพย1เฉพาะสิ่งเพ่ือชําระหนี้
ตามสิทธิเรียกร�องแก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจยึดทรัพย1นั้นเพ่ือ
ดําเนินการให�เป9นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

ถ�าทรัพย1เฉพาะสิ่งของลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ีต�องส"งมอบแก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา
เพ่ือชําระหนี้ตามสิทธิเรียกร�องได�ถูกยึดหรืออายัดไว�เพ่ือเอาชําระหนี้เงินในคดีอ่ืนแล�ว เจ�าหนี้ตาม
คําพิพากษาชอบท่ีจะยื่นคําร�องต"อศาลท่ีออกหมายบังคับคดีก"อนมีการขายทอดตลาดหรือจําหน"าย
โดยวิธีอ่ืนขอให�มีคําสั่งให�เจ�าพนักงานบังคับคดีส"งมอบทรัพย1นั้นให�แก"ตน โดยต�องแสดงให�เป9นท่ีพอใจ
แก"ศาลได�ว"า เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาผู�ขอยึดหรืออายัดทรัพย1ในคดีอ่ืนนั้นสามารถบังคับคดีเอาจาก
ทรัพย1สินอ่ืนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาได�เพียงพอ  ท้ังนี้ ให�ศาลแจ�งให�เจ�าพนักงานบังคับคดีทราบ
และอาจมีคําสั่งงดการบังคับคดีไว�ในระหว"างพิจารณาก็ได� ในกรณีเช"นว"านี้ ให�เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา
ชดใช�ค"าใช�จ"ายท่ีเกิดข้ึนจากการยึดหรืออายัดทรัพย1แก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาผู�ขอยึดหรืออายัดทรัพย1
ในคดีอื่นนั้น และให�เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาในคดีอื่นนั้นได�รับยกเว�นไม"ต�องเสียค"าธรรมเนียม
เจ�าพนักงานบังคับคดี 

ถ�าเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาไม"สามารถแสดงให�เป9นท่ีพอใจแก"ศาลได�ตามวรรคสอง ให�
ศาลมีคําสั่งให�เจ�าหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิเข�าเฉลี่ยในเงินท่ีได�จากการขายหรือจําหน"ายทรัพย1สินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีอ่ืนนั้น ในกรณีเช"นว"านี้ ให�นํามาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๙ มาใช�บังคับ 

 
มาตรา ๓๔๘๓๔๘  การบังคับคดีในกรณีท่ีศาลพิพากษาให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษา

ส"งคืนหรือส"งมอบทรัพย1เฉพาะสิ่งท่ีมีทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือมีหนังสือรับรองการทําประโยชน1แก"
เจ�าหนี้ตามคําพิพากษานั้น ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแจ�งให�พนักงานเจ�าหน�าที่หรือนายทะเบียน
ดําเนินการจดทะเบียนต"อไป 

การบังคับคดีในกรณีท่ีศาลพิพากษาให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาส"งคืนหรือส"งมอบ
อสังหาริมทรัพย1เฉพาะสิ่ง ถ�ามีเหตุขัดขวางหรือเหตุขัดข�องในการส"งคืนหรือส"งมอบอสังหาริมทรัพย1
นั้นแก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา ให�นําบทบัญญัติในหมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีท่ีให�ขับไล" มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

 

                                                 
๓๔๖ มาตรา ๓๔๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๔๗ มาตรา ๓๔๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๔๘ มาตรา ๓๔๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๘ 
- 
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มาตรา ๓๔๙๓๔๙  การบังคับคดีท่ีขอให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาส"งคืนหรือส"งมอบ
ทรัพย1เฉพาะสิ่ง ให�เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาได�รับยกเว�นค"าธรรมเนียมเจ�าพนักงานบังคับคดี 

ให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป9นผู�รับผิดในค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีท่ีเจ�าหนี้
ตามคําพิพากษาต�องเสียไปในคดีที่มีคําพิพากษาให�ส"งคืนหรือส"งมอบทรัพย1เฉพาะสิ่ง รวมทั้ง
ค"าฤชาธรรมเนียมและค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีท่ีเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาต�องเสียไปในคดีอ่ืน
ตามมาตรา ๓๔๗ วรรคสอง โดยให�ถือว"าเป9นค"าฤชาธรรมเนียมและค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
ท่ีต�องใช�แทนแก"เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาในคดีท่ีมีคําพิพากษาให�ส"งคืนหรือส"งมอบทรัพย1เฉพาะสิ่งนั้น 

 
หมวด ๔ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีให�ขับไล" 
   

 
มาตรา ๓๕๐๓๕๐  การบังคับคดีในกรณีท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให�ขับไล"

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย1 ท่ีอยู"อาศัย หรือทรัพย1ท่ีครอบครอง ให�เจ�า
พนักงานบังคับคดีดําเนินการตามมาตรา ๓๕๑ มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๓๕๓ และมาตรา ๓๕๔ 

การบังคับคดีในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษารื้อถอน
สิ่งปลูกสร�าง ไม�ยืนต�น ไม�ล�มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย�ายทรัพย1สินออกไปจากอสังหาริมทรัพย1 
ท่ีอยู"อาศัย หรือทรัพย1ท่ีครอบครอง ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามมาตรา ๓๕๕ 

 
ส"วนท่ี ๑ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาต�องออกไปจากอสังหาริมทรัพย1 ท่ีอยู"อาศัย 
หรือทรัพย1ท่ีครอบครอง 

   
 

มาตรา ๓๕๑๓๕๑  ในกรณีท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให�ขับไล"ลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย1 ท่ีอยู"อาศัย หรือทรัพย1ท่ีครอบครอง 

(๑) ถ�าทรัพย1นั ้นไม"มีบุคคลใดอยู"แล�ว ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีดําเนินการตาม
มาตรา ๓๕๒ 

(๒) ถ�าลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารไม"ออกไปจากทรัพย1นั้น ให�เจ�าพนักงาน
บังคับคดีดําเนินการตามมาตรา ๓๕๓ 

 
มาตรา ๓๕๒๓๕๒  ในกรณีตามมาตรา ๓๕๑ (๑) ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจส"ง

มอบทรัพย1นั้นท้ังหมดหรือบางส"วนให�เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาเข�าครอบครองได�ทันที ถ�ามีสิ่งกีดขวาง
                                                 

๓๔๙ มาตรา ๓๔๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๕๐ มาตรา ๓๕๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๕๑ มาตรา ๓๕๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๙ 
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อันเป9นอุปสรรคต"อการส"งมอบ ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจทําลายสิ่งกีดขวางดังกล"าวได�ตาม
ความจําเป9น 

ถ�ายังมีสิ่งของของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือของบุคคลใดอยู"ในทรัพย1นั ้น ให�
เจ�าพนักงานบังคับคดีทําบัญชีสิ่งของนั้นไว� และมีอํานาจดําเนินการดังต"อไปนี้ 

(๑) ถ�าสิ่งของนั้นมีสภาพเป9นของสดของเสียได� หรือมีสภาพอันจะก"อให�เกิดอันตราย
ได� หรือถ�าหน"วงช�าไว�จะเป9นการเสี่ยงความเสียหายหรือค"าใช�จ"ายจะเกินส"วนแห"งค"าของสิ่งของนั้น ให�
เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจําหน"ายสิ่งของนั้นได�ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนท่ีเห็นสมควร 
และเก็บรักษาเงินสุทธิหลังจากหักค"าใช�จ"ายไว�แทนสิ่งของนั้น หรือทําลายสิ่งของนั้น หรือดําเนินการ
อ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได�  ท้ังนี้ ให�คํานึงถึงสภาพแห"งสิ่งของ ประโยชน1ของผู�มีส"วนได�เสีย และ
ประโยชน1สาธารณะ 

(๒) ถ�าสิ่งของนั้นมิใช"สิ่งของตามท่ีระบุไว�ใน (๑) ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจนํา
สิ่งของนั้นมาเก็บรักษาไว� หรือมอบให�เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาเป9นผู�รักษา หรือฝากไว� ณ สถานท่ีใด 
หรือแก"บุคคลใดตามท่ีเห็นสมควร แล�วแจ�งหรือประกาศให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจ�าของสิ่งของ
มารับคืนไปภายในเวลาท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีกําหนด ถ�าลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจ�าของสิ่งของ
ไม"มารับหรือไม"ยอมรับสิ่งของนั้นคืนไปภายในเวลาท่ีกําหนด ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีดําเนินการตาม 
(๑) โดยอนุโลม 

เงินท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีได�มาจากการจําหน"ายสิ่งของตามวรรคสอง (๑) หรือ (๒) 
ถ�าลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจ�าของสิ่งของไม"มาขอรับคืนภายในกําหนดห�าป:นับแต"ได�รับแจ�ง
จากเจ�าพนักงานบังคับคดี ให�ตกเป9นของแผ"นดิน 

ในกรณีท่ีสิ่งของตามวรรคสองถูกยึด อายัด หรือห�ามโอน ยักย�าย หรือจําหน"ายตาม
วิธีการชั่วคราวก"อนพิพากษาหรือเพ่ือการบังคับคดีในคดีอ่ืน ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจย�าย
สิ่งของดังกล"าวไปเก็บไว� ณ สถานท่ีอ่ืนได�ตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังนี้ ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีแจ�งศาล
หรือเจ�าพนักงานบังคับคดีในคดีอ่ืนทราบด�วย 

ให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป9นผู�เสียค"าใช�จ"ายท่ีเกิดจากการดําเนินการตามมาตรานี้ 
และให�ถือว"าเป9นหนี้ตามคําพิพากษาท่ีจะบังคับคดีกันต"อไป 

 
มาตรา ๓๕๓๓๕๓  ในกรณีตามมาตรา ๓๕๑ (๒) ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติ

ดังต"อไปนี้ 
(๑) รายงานต"อศาลเพ่ือมีคําสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวาร 

และให�ศาลมีอํานาจสั่งจับกุมและกักขังได�ทันที ในกรณีเช"นว"านี้ ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๓๖๓ มาใช�
บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ปWดประกาศให�บุคคลท่ีอยู"อาศัยหรือครอบครองทรัพย1นั้นซ่ึงอ�างว"ามิได�เป9น
บริวารของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ยื่นคําร�องต"อศาลภายในกําหนดเวลาสิบห�าวันนับแต"วันปWดประกาศ
แสดงว"าตนมีอํานาจพิเศษในการอยู"อาศัยหรือครอบครองทรัพย1นั้น 
                                                                                                                                            

๓๕๒ มาตรา ๓๕๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๕๓ มาตรา ๓๕๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๐ 
- 
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เม่ือมีการจับกุมลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารตาม (๑) แล�ว หรือในกรณีท่ีบุคคล
ดังกล"าวหลบหนีไปจากทรัพย1นั้นแล�ว ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามมาตรา ๓๕๒ 

 
มาตรา ๓๕๔๓๕๔  เพ่ือประโยชน1ในการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว�ในมาตรา ๓๕๑ 

ให�ถือว"าบุคคลดังต"อไปนี้เป9นบริวารของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
(๑) บุคคลท่ีอยู"อาศัยหรือครอบครองทรัพย1นั้นและมิได�ยื่นคําร�องต"อศาลภายใน

กําหนดเวลาตามมาตรา ๓๕๓ (๒) หรือยื่นคําร�องต"อศาลแล�วแต"แสดงต"อศาลไม"ได�ว"าตนมีอํานาจ
พิเศษในการอยู"อาศัยหรือครอบครองทรัพย1นั้น 

(๒) บุคคลท่ีเข�ามาอยู"ในทรัพย1นั้นในระหว"างเวลาท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีดําเนินการ
ให�เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาเข�าครอบครองทรัพย1นั้น 

 
ส"วนท่ี ๒ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาต�องรื้อถอนสิ่งปลูกสร�าง 
ไม�ยืนต�น ไม�ล�มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย�ายทรัพย1สิน ออกไปจากอสังหาริมทรัพย1 

ท่ีอยู"อาศัย หรือทรัพย1ท่ีครอบครอง 
   

 
มาตรา ๓๕๕๓๕๕  ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลกําหนดให�ลูกหนี้ตาม

คําพิพากษาต�องรื้อถอนสิ่งปลูกสร�าง ไม�ยืนต�น ไม�ล�มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย�ายทรัพย1สิน ออกไป
จากอสังหาริมทรัพย1 ท่ีอยู"อาศัย หรือทรัพย1ท่ีครอบครอง ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการ
รื้อถอน และขนย�ายทรัพย1สินออกจากทรัพย1นั้นได�โดยให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป9นผู�เสียค"าใช�จ"ายใน
การรื้อถอนหรือขนย�ายทรัพย1สินนั้น และให�ถือว"าเป9นหนี้ตามคําพิพากษาท่ีจะบังคับคดีกันต"อไป 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ให�เจ�าพนักงานบังคับคดีปWดประกาศกําหนดการรื้อถอนหรือ
ขนย�ายทรัพย1สินไว� ณ บริเวณนั้นไม"น�อยกว"าสิบห�าวัน และให�เจ�าพนักงานบังคับคดีใช�ความ
ระมัดระวังตามสมควรแก"พฤติการณ1ในการรื้อถอนหรือขนย�ายทรัพย1สินนั้น 

ในการจัดการกับวัสดุท่ีถูกรื้อถอนและทรัพย1สินท่ีถูกขนย�ายออกจากอสังหาริมทรัพย1 
ท่ีอยู"อาศัยหรือทรัพย1ท่ีครอบครองนั้น ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๓๕๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีให�กระทําการหรืองดเว�นกระทําการ 
   

 

                                                 
๓๕๔ มาตรา ๓๕๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๕๕ มาตรา ๓๕๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๓๕๖๓๕๖  การบังคับคดีในกรณีท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลกําหนดให�
ลูกหนี้ตามคําพิพากษากระทําการหรืองดเว�นกระทําการอย"างหนึ่งอย"างใดนอกจากกรณีท่ีคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลกําหนดให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาส"งคืนหรือส"งมอบทรัพย1เฉพาะสิ่งหรือให�ขับไล"
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามท่ีบัญญัติไว�ในหมวด ๓ การบังคับคดีในกรณีท่ีให�ส"งคืนหรือส"งมอบทรัพย1
เฉพาะสิ่ง และหมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีท่ีให�ขับไล" ให�ศาลมีอํานาจกําหนดวิธีการบังคับคดีตามท่ี
บัญญัติไว�ในส"วนท่ี ๑ หรือส"วนท่ี ๒ แห"งหมวดนี้ เว�นแต"ในกรณีท่ีศาลเห็นว"าวิธีการบังคับคดีดังกล"าว
ไม"อาจบรรลุผลตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลได� ก็ให�ศาลมีอํานาจกําหนดวิธีการบังคับคดีตามท่ี
ศาลเห็นสมควรเท"าท่ีสภาพแห"งการบังคับคดีจะเปWดช"องให�กระทําได� 

 
ส"วนท่ี ๑ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีให�กระทําการ 
   

 
มาตรา ๓๕๗๓๕๗  การบังคับคดีในกรณีท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลกําหนดให�

ลูกหนี้ตามคําพิพากษากระทํานิติกรรมอย"างหนึ่งอย"างใดซ่ึงอาจถือเอาคําพิพากษาของศาลแทนการ
แสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคําพิพากษาได� และคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลไม"ได�กําหนดให�ถือเอา
คําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไว� เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจมีคําขอให�
ศาลมีคําสั่งให�ถือเอาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
นั้นได� 

ถ�าการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะบริบูรณ1ต"อเม่ือได�จดทะเบียนต"อ
นายทะเบียนพนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือบุคคลอ่ืนผู�มีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย เจ�าหนี้ตามคําพิพากษา
อาจมีคําขอให�ศาลสั่งให�ดําเนินการจดทะเบียนให�ก็ได� ในกรณีเช"นนี้ ให�บุคคลดังกล"าวนั้นจดทะเบียน
ไปตามคําสั่งศาล 

ถ�าหนังสือสําคัญ เช"น โฉนดท่ีดิน ใบจอง หนังสือรับรองการทําประโยชน1 ใบทะเบียน 
หรือเอกสารสิทธิท่ีจะต�องใช�เพ่ือการจดทะเบียนสูญหาย บุบสลาย หรือนํามาไม"ได�เพราะเหตุอ่ืนใด 
ศาลจะสั่งให�นายทะเบียน พนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือบุคคลผู�มีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายออกใบแทน
หนังสือสําคัญดังกล"าวก็ได� เม่ือได�ออกใบแทนแล�ว หนังสือสําคัญเดิมเป9นอันยกเลิก 

 
มาตรา ๓๕๘๓๕๘  การบังคับคดีในกรณีท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลกําหนดให�

ลูกหนี้ตามคําพิพากษากระทําการอย"างหนึ่งอย"างใดซึ่งไม"ใช"กรณีตามมาตรา ๓๕๗ นอกจาก
เจ�าหนี ้ตามคําพิพากษาอาจมีคําขอตามมาตรา ๓๖๑ แล�ว ถ�าการกระทํานั้นเป9นกรณีท่ีอาจให�
บุคคลภายนอกกระทําการแทนได�เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจมีคําขอฝLายเดียวให�ศาลมีคําสั่งอนุญาต

                                                 
๓๕๖ มาตรา ๓๕๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๕๗ มาตรา ๓๕๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๕๘ มาตรา ๓๕๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๒ 
- 
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ให�บุคคลภายนอกกระทําการนั้นแทนลูกหนี้ตามคําพิพากษา โดยลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป9นผู�เสีย
ค"าใช�จ"าย 

ค"าใช�จ"ายท่ีเสียไปในกรณีขอให�บุคคลภายนอกกระทําการแทนตามวรรคหนึ่ง ให�ถือ
ว"าเป9นหนี้ตามคําพิพากษาท่ีจะบังคับคดีกันต"อไป 

 
ส"วนท่ี ๒ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีให�งดเว�นกระทําการ 
   

 
มาตรา ๓๕๙๓๕๙  การบังคับคดีในกรณีท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลกําหนดให�

ลูกหนี้ตามคําพิพากษางดเว�นกระทําการ เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจขอให�ศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขัง
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามมาตรา ๓๖๑ และขอให�ศาลมีคําสั่งอย"างหนึ่งอย"างใด ดังต"อไปนี้ได�ด�วย 

(๑) ให�ลูกหนี้ตามคําพิพากษาชําระค"าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายอันเกิด
จากการไม"งดเว�นกระทําการนั้น 

(๒) รื้อถอนหรือทําลายทรัพย1สินอันเกิดจากการไม"งดเว�นกระทําการนั้น เว�นแต"ใน
กรณีท่ีกฎหมายว"าด�วยการนั้นได�กําหนดวิธีการจัดการกับทรัพย1สินดังกล"าวไว�เป9นอย"างอ่ืนแล�ว 

ในกรณีตาม (๑) เม่ือศาลไต"สวนแล�วเห็นว"าคําขอนั้นฟ;งได� ให�ศาลมีคําสั่งให�ลูกหนี้
ตามคําพิพากษาชดใช�ค"าสินไหมทดแทนตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งตาม (๒) ให�ศาลแจ�งคําสั่งให�เจ�าพนักงานบังคับคดีทราบ แล�วให�
เจ�าพนักงานบังคับคดีดําเนินการให�เป9นไปตามคําสั่งศาล โดยลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป9นผู�รับผิดใน
ค"าใช�จ"าย 

การขอและการดําเนินการตามมาตรานี้ ไม"ต�องเสียค"าธรรมเนียมศาล ส"วนค"าสินไหม
ทดแทนท่ีศาลกําหนดตามวรรคสองและค"าใช�จ"ายตามวรรคสาม ให�ถือว"าเป9นหนี้ตามคําพิพากษาท่ีจะ
บังคับคดีกันต"อไป 

 
หมวด ๖ 

การบังคับคดีในกรณีได�มาซ่ึงทรัพย1สินท่ีมีทะเบียน 
   

 
มาตรา ๓๖๐๓๖๐  การบังคับคดีในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให�หรือแสดงว"า

เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลใดได�มาซ่ึงกรรมสิทธิ์ ทรัพยสิทธิหรือสิทธิอ่ืน ๆ เก่ียวกับทรัพย1สิน 
หากทรัพย1สินนั้นเป9นทรัพย1ท่ีมีทะเบียนและมีเหตุขัดข�องไม"อาจแก�ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได� 
เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลดังกล"าวอาจมีคําขอให�ศาลสั่งให�นายทะเบียน พนักงานเจ�าหน�าท่ี 

                                                 
๓๕๙ มาตรา ๓๕๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๖๐ มาตรา ๓๖๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๓ 
- 
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หรือบุคคลผู�มีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายดําเนินการจดทะเบียนให�ผู�มีสิทธิมีชื่อในทะเบียนให�เป9นไป
ตามคําสั่งศาล 

ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๓๕๗ วรรคสาม มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๗ 
การบังคับคดีในกรณีท่ีขอให�ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

   
 

มาตรา ๓๖๑๓๖๑  ภายใต�บังคับบทบัญญัติหมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีท่ีให�ขับไล" 
ในกรณีท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาจงใจขัดขืนไม"ปฏิบัติตามคําบังคับ และไม"มีวิธีการบังคับอ่ืนใดท่ีเจ�าหนี้
ตามคําพิพากษาจะใช�บังคับได� เจ�าหนี้ตามคําพิพากษาอาจมีคําขอฝLายเดียว ให�ศาลมีคําสั่งจับกุมและ
กักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ได� 

เม่ือได�รับคําขอตามวรรคหนึ่ง ให�ศาลพิจารณาคําขอโดยเร็ว หากเป9นท่ีพอใจจาก
พยานหลักฐานซ่ึงเจ�าหนี้ตามคําพิพากษานํามาสืบหรือท่ีศาลเรียกมาสืบว"า ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
สามารถท่ีจะปฏิบัติตามคําบังคับได�ถ�าได�กระทําการโดยสุจริต และเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาไม"มีวิธีการ
บังคับอ่ืนใดท่ีจะใช�บังคับได�ให�ศาลออกหมายจับลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

ถ�าลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาลหรือถูกจับตัวมา แต"ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม"อาจ
แสดงเหตุอันสมควรในการท่ีไม"ปฏิบัติตามคําบังคับได� ศาลมีอํานาจสั่งกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ทันทีหรือในวันหนึ่งวันใดท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษายังคงขัดขืนอยู"ก็ได� หากลูกหนี้ตามคําพิพากษาแสดง
เหตุอันสมควรในการท่ีไม"ปฏิบัติตามคําบังคับได� หรือตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําบังคับทุกประการ ศาล
จะมีคําสั่งให�ยกคําขอ หรือมีคําสั่งเป9นอย"างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ได� 

 
มาตรา ๓๖๒๓๖๒  เม่ือศาลได�ออกหมายจับลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามมาตรา ๓๖๑ 

แล�ว ถ�าลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาลหรือถูกจับกุมตัวมา ให�ศาลมีอํานาจกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
นั้นไว�ในระหว"างการพิจารณาคําขอจนกว"าจะมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได�ตามท่ีศาล
เห็นสมควร 

ในกรณีท่ีผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ศาลมีอํานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกัน
หรือตามจํานวนเงินท่ีศาลเห็นสมควรโดยมิต�องฟRองผู�ทําสัญญาประกันเป9นคดีใหม" 

 
มาตรา ๓๖๓๓๖๓  ในกรณีท่ีศาลสั่งกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลใดตาม

มาตรา ๓๕๓ หรือมาตรา ๓๖๑ บุคคลนั้นจะต�องถูกกักขังไว�จนกว"าจะมีประกัน หรือมีประกันและ

                                                 
๓๖๑ มาตรา ๓๖๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๖๒ มาตรา ๓๖๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๖๓ มาตรา ๓๖๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๔ 
- 
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หลักประกันตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควรกําหนดว"าตนยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามคําบังคับทุกประการ  
แต"ท้ังนี้ ห�ามไม"ให�กักขังแต"ละครั้งเกินกว"าหกเดือนนับแต"วันจับกุมหรือวันเริ่มกักขัง แล�วแต"กรณี 

ในกรณีท่ีผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๓๖๒ วรรคสอง 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖๔๓๖๔  ในกรณีท่ีศาลยอมรับบุคคลเป9นประกัน และบุคคลนั้นจงใจ

ขัดขวางการบังคับคดีหรือร"วมกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาขัดขืนไม"ปฏิบัติตามคําบังคับ ให�นําบทบัญญัติ
มาตรา ๓๖๑ มาตรา ๓๖๒ และมาตรา ๓๖๓ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖๕๓๖๕  การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามบทบัญญัติใน

ลักษณะนี้ ให�พนักงานฝLายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน�าท่ี
ปฏิบัติตามคําสั่งหรือหมายของศาล หรือตามท่ีได�รับแจ�งจากเจ�าพนักงานบังคับคดี 

การจับกุม ควบคุมตัว หรือกักขังบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสอง 
มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๓๕๓ มาตรา ๓๖๑ และมาตรา ๓๖๔ ไม"ตัดสิทธิท่ีจะดําเนินคดีในความผิดอาญา 

 
หมวด ๘ 

การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล 
   

 
มาตรา ๓๖๖๓๖๖  ถ�าบุคคลใดได�เข�าเป9นผู�ประกันในศาลโดยทําเป9นหนังสือหรือโดย

วิธีอ่ืน เพ่ือการชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง หรือแต"ส"วนหนึ่งส"วนใดแห"งคําพิพากษาหรือคําสั่ง
นั้น คําพิพากษาหรือคําสั่งเช"นว"านั้นย"อมใช�บังคับแก"การประกันได� โดยให�เจ�าหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิ
ร�องขอให�ศาลบังคับคดีแก"ผู�ประกันเสมือนหนึ่งเป9นลูกหนี้ตามคําพิพากษาโดยไม"ต�องฟRองผู�ประกันเป9น
คดีใหม" 

ให�นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับแก"การประกันการปฏิบัติตามคําสั่งศาลใน
กรณีอ่ืนด�วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖๗๓๖๗  ในกรณีท่ีคู"ความหรือบุคคลใดนําเงิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

หนังสือประกันของธนาคาร หรือหลักประกันอย"างอื่นซึ่งอาจจ"ายเป9นเงินแทนได� มาวางต"อศาล
ตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายนี้หรือตามคําสั่งของศาล เช"น คําสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว

                                                 
๓๖๔ มาตรา ๓๖๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๖๕ มาตรา ๓๖๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๖๖ มาตรา ๓๖๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๖๗ มาตรา ๓๖๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 

(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๕ 
- 
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ก"อนพิพากษาหรือทุเลาการบังคับคดีในระหว"างอุทธรณ1หรือฎีกา หรือในกรณีอื่นใด เจ�าหนี้ตาม
คําพิพากษาในคดีนั้นชอบท่ีจะร�องขอต"อศาลให�สั่งจ"ายเงินหรือดําเนินการเรียกเงินมาจ"ายให�แก"ตนได� 

การขอและการดําเนินการตามมาตรานี้ ไม"ต�องเสียค"าธรรมเนียมศาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๖ 
- 
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ตาราง ๑ 
ค"าธรรมเนียมศาล (ค"าข้ึนศาล)๓๖๘ 

   
 

ลักษณะของคดี ทุนทรัพย1 อัตรา หมายเหตุ 

(๑) คดีท่ีมีคําขอให�ปลดเปลื้องทุกข1อันอาจคํานวณ
เป9นราคาเงินได�  ให� คิดค"าข้ึนศาลตามทุน
ทรัพย1 ดังต"อไปนี้ 

  ค"าธรรมเนียมตาม (ก) 
(ข) และ (ค) ถ�ารวม
แล�วมีเศษไม"ถึงหนึ่ง
บาทให�ป;ดท้ิง 

(ก) คําฟRองนอกจากท่ีระบุไว�ใน (ข) และ (ค) ไม"เกินห�าสิบล�าน
บาท 

ร�อยละ ๒ 
แต"ไม"เกิน
สองแสนบาท 
 

 

 ส"วนท่ีเกินห�าสิบ
ล�านบาทข้ึนไป 
 

ร�อยละ ๐.๑  

(ข) คําร�องขอให�ศาลบังคับตามคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการในประเทศหรือคําร�อง
ข อ เ พิ ก ถ อ น คํ า ชี้ ข า ด ข อ ง
อนุญาโตตุลาการในประเทศ 

ไม"เกินห�าสิบล�าน
บาท 

ร�อยละ ๐.๕ 
ของจํานวนท่ี
ร�องขอให�
ศาลบังคับ 
แต"ไม"เกินห�า
หม่ืนบาท 
 

 

 ส"วนท่ีเกินห�าสิบ
ล�านบาทข้ึนไป 
 

ร�อยละ ๐.๑  

คําร�องขอให�ศาลบังคับตามคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการต"างประเทศหรือคําร�อง
ข อ เ พิ ก ถ อ น คํ า ชี้ ข า ด ข อ ง
อนุญาโตตุลาการต"างประเทศ 

ไม"เกินห�าสิบล�าน
บาท 

ร�อยละ ๑ 
ของจํานวนท่ี
ร�องขอให�
ศาลบังคับ 
แต"ไม"เกิน
หนึ่งแสน
บาท 
 

 

                                                 
๓๖๘ ตาราง ๑ ค"าธรรมเนียมศาล (ค"าข้ึนศาล) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๗ 
- 
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ลักษณะของคดี ทุนทรัพย1 อัตรา หมายเหตุ 

 ส"วนท่ีเกินห�าสิบ
ล�านบาทข้ึนไป 
 

ร�อยละ ๐.๑  

(ค) คําฟRองขอให�บังคับจํานอง หรือบังคับเอา
ทรัพย1สินจํานองหลุด 

ไม"เกินห�าสิบล�าน
บาท 

ร�อยละ ๑ 
ของจํานวน
หนี้ท่ี
เรียกร�องแต"
ไม"เกินหนึ่ง
แสนบาท 
 

 

 ส"วนท่ีเกินห�าสิบ
ล�านบาทข้ึนไป 
 

ร�อยละ ๐.๑  

(๒) คดีท่ีมีคําขอให�ปลดเปลื้องทุกข1อันไม"อาจ
คํานวณเป9นราคาเงินได� 

   

(ก) คดีท่ัวไปรวมท้ังคดีไม"มีข�อพิพาท  เรื่องละ 
๒๐๐ บาท 
 

 

(ข) อุทธรณ1หรือฎีกาคําสั่งตามมาตรา ๒๒๗ 
หรือมาตรา ๒๒๘ (๒) และ (๓) 

 เรื่องละ 
๒๐๐ บาท 

การอุทธรณ1หรือฎีกา
คําสั่งตามมาตรา ๒๒๘ 
(๑) ไม"เรียกเก็บค"าข้ึน
ศาล 
 

(๓) คดีท่ีมีคําขอให�ปลดเปลื้องทุกข1อันอาจคํานวณ
เป9นราคาเงินได�และไม"อาจคํานวณเป9นราคา
เงินได�รวมอยู"ด�วย 

 ให�คิดค"าข้ึน
ศาลตาม
อัตราใน (๑) 
แต"ไม"ให�น�อย
กว"าอัตราใน 
(๒) (ก) หรือ 
(ข) แล�วแต"
กรณี 
 

 

(๔) คดีท่ีขอให�ชําระค"าเสียหาย ค"าอุปการะเลี้ยงดู 
หรือค"าเลี้ยงชีพก็ดี เงินป: เงินเดือน เงินเบ้ีย
บํานาญ ค"าบํารุงรักษา หรือเงินอ่ืน ๆ ก็ดี 

 ๑๐๐ บาท  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๘ 
- 
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ลักษณะของคดี ทุนทรัพย1 อัตรา หมายเหตุ 

บรรดาท่ีให�จ"ายมีกําหนดเป9นระยะเวลาใน
อนาคตนอกจากดอก เ บ้ี ยค" า เ ช" า  ห รื อ
ค"าเสียหายท่ีศาลมีอํานาจพิพากษาหรือสั่ง
ตามมาตรา ๑๔๒ อยู"แล�ว ถ�าคดีนั้นมีคําขอให�
ชําระหนี้ในเวลาป;จจุบัน หรือมีคําขอในข�อ
ก"อน ๆ รวมอยู"ด�วย ให�คิดค"าข้ึนศาลสําหรับ
คําขอในข�อนี้เป9นอีกส"วนหนึ่ง 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๙ 
- 
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ตาราง ๒ 
ค"าธรรมเนียมศาล (ค"าธรรมเนียมอ่ืน ๆ)๓๖๙ 

   
 

ลักษณะแห"ง 
กระบวนพิจารณา 

ศาลฎีกา 
และศาลอุทธรณ1 

ศาลชั้นต�น ชําระเม่ือใด 

(๑) ค"าคําร�องขอตามมาตรา ๑๐๑ ในกรณีท่ียัง
ไม"มีคดีอยู"ในศาล - ๑๐๐ บาท เม่ือยื่นคําร�องขอ 

(๒) ค"ารับรองสําเนาเอกสารต"าง ๆ โดยหัวหน�า
สํานักงานประจําศาลยุ ติธรรมหรือเจ�า
พนักงานบังคับคดีเป9นผู�รับรอง ฉบับละ ๕๐ บาท ๕๐ บาท เม่ือยื่นคําร�อง 

(๓) ใบสําคัญเพ่ือแสดงว"าคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ได�ถึงท่ีสุดแล�ว ฉบับละ ๕๐ บาท ๕๐ บาท เม่ือยื่นคําร�อง 

    

                                                 
๓๖๙ ตาราง ๒ ค"าธรรมเนียมศาล (ค"าธรรมเนียมอ่ืน ๆ) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๐ 
- 
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ตาราง ๓ 
ค"าสืบพยานหลักฐานนอกศาล๓๗๐ 

   
 

ในกรณีท่ีมีการสืบพยานหลักฐานนอกศาล ให�คิดค"าปLวยการให�ผู�พิพากษาในอัตรา
ต"อคนวันละสามร�อยบาท และให�คิดค"าปLวยการให�เจ�าพนักงานศาลในอัตราต"อคนวันละหนึ่งร�อยห�าสิบ
บาท โดยให�ชําระเม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาต 

ในคดีท่ีมีการรวมการพิจารณา ให�คิดค"าปLวยการโดยถือว"าเป9นคดีเดียว 
ในกรณีท่ีมีคู"ความหลายฝLายหรือหลายคนเป9นผู�ขอ ให�เฉลี่ยกันชําระค"าปLวยการใน

อัตราตามวรรคหนึ่งคนละส"วนเท"า ๆ กัน 
ในกรณีจําเป9น ศาลอาจสั่งให�คู"ความฝLายท่ีขอหรือฝLายใดฝLายหนึ่งหรือหลายฝLายเป9น

ผู�จัดการหาพาหนะ ถ�าไม"จัดพาหนะมาให� จะต�องชดใช�ค"าพาหนะท่ีเสียไปตามสมควร 
 

 

                                                 
๓๗๐ ตาราง ๓ ค"าสืบพยานหลักฐานนอกศาล แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๑ 
- 
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ตาราง ๔ 
ค"าปLวยการ ค"าพาหนะ และค"าเช"าท่ีพักของพยาน กับค"ารังวัดทําแผนท่ี๓๗๑ 

   
 

(๑) ให�ศาลกําหนดค"าปLวยการพยานตามรายได�และฐานะของพยานซ่ึงมาศาลตาม
หมายเรียก แต"ไม"ให�เกินวันละสี่ร�อยบาท กับค"าพาหนะเดินทางและค"าเช"าท่ีพักของพยานท่ีเสียไปด�วย
ตามสมควร 

(๒) ในกรณีท่ีศาลสั่งให�รังวัดทําแผนท่ี 
(ก) โดยเจ�าพนักงานศาล ให�ศาลกําหนดค"าปLวยการให�แก"เจ�าพนักงานศาลใน

อัตราต"อคนวันละสองร�อยบาท กับค"าพาหนะเดินทางและค"าเช"าท่ีพักของเจ�าพนักงานศาลท่ีเสียไป
ตามสมควร 

(ข) โดยพนักงานเจ�าหน�าท่ีของส"วนราชการหรือหน"วยงานอ่ืน ให�ศาลกําหนดค"า
ปLวยการ ค"าพาหนะเดินทาง และค"าเช"าท่ีพักของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามระเบียบของส"วนราชการหรือ
หน"วยงานนั้น ถ�าส"วนราชการหรือหน"วยงานนั้นไม"มีระเบียบดังกล"าวให�คิดตามอัตรา (ก) 
 

                                                 
๓๗๑ ตาราง ๔ ค"าปLวยการ ค"าพาหนะ และค"าเช"าท่ีพักของพยาน กับค"ารังวัดทําแผนท่ี แก�ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๒ 
- 
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ตาราง ๕ 
ค"าธรรมเนียมเจ�าพนักงานบังคับคดี๓๗๒ 

 
ค"าธรรมเนียม จํานวน หมายเหตุ 

๑. ขายทอดตลาดหรือจําหน"าย
โดยวิธีอ่ืนซ่ึงทรัพย1สินท่ียึด
หรืออายัด 

 

ร�อยละ ๓ ของจํานวนเงินท่ีขาย
หรือจําหน"ายได� 

ท้ังนี้ ต�องเสียค"าประกาศและค"า
ใช�สอยต"างหาก 

๒. จ"ายเงินท่ียึดหรืออายัดแก"
เจ�าหนี้ 

 

ร�อยละ ๒ ของจํานวนเงินท่ียึด
หรืออายัด 

 

๓. เม่ือยึดทรัพย1สินซ่ึงไม"ใช"ตัว
เงินแล�วไม"มีการขายหรือ
จําหน"าย 

 

ร�อยละ ๒ ของราคาทรัพย1สินท่ี
ยึด 

๔. เม่ือยึดหรืออายัดเงินหรือ
อายัดทรัพย1สินแล�ว ไม" มี
การขายหรือจําหน"าย 

 

ร�อยละ ๑ ของจํานวนเงินท่ียึด
หรืออายัด หรือราคาทรัพย1สินท่ี
อายัด 

๕. ขายโดยวิธีประมูลระหว"าง
คู"ความ 

ร�อยละ ๒ ของราคาประมูล
สูงสุด 

ส"วนการคํานวณราคาทรัพย1สิน
ท่ี ยึ ด ห รื อ อ า ยั ด เ พ่ื อ เ สี ย
ค"าธรรมเนียมตามหมายเลข ๓ 
และ ๔ ให�เจ�าพนักงานบังคับคดี
เป9นผู�กําหนด ถ�าไม"ตกลงกันให�
คู"ความท่ีเก่ียวข�องเสนอเรื่องต"อ
ศาลตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 
๒๙๖ 

 
 

                                                 
๓๗๒ ตาราง ๕ ค"าธรรมเนียมเจ�าพนักงานบังคับคดี แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๓ 
- 
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ตาราง ๖ 
ค"าทนายความ๓๗๓ 
   

 
(๑) ให�ศาลกําหนดค"าทนายความตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควรไม"เกินอัตราข้ันสูง

ดังท่ีระบุไว�ในตารางนี้ แต"ต�องไม"ต่ํากว"าคดีละสามพันบาท 
(๒) การกําหนดค"าทนายความท่ีคู"ความจะต�องรับผิดนั้น ให�ศาลพิจารณาตามความ

ยากง"ายแห"งคดีเทียบดูเวลาและงานท่ีทนายความต�องปฏิบัติในการว"าคดีเรื่องนั้น 
 

อัตรา คดีมีทุนทรัพย1 คดีไม"มีทุนทรัพย1 

 
อัตราข้ันสูงในศาลชั้นต�น 
 

ร�อยละ ๕ ๓๐,๐๐๐ บาท 

 
อัตราข้ันสูงในศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกา 
 

ร�อยละ ๓ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

                                                 
๓๗๓ ตาราง ๖ ค"าทนายความ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๔ 
- 
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ตาราง ๗ 
ค"าใช�จ"ายในการดําเนินคดี๓๗๔ 

   
 

ศาลอาจกําหนดให�คู"ความซ่ึงต�องรับผิดในค"าฤชาธรรมเนียมตามมาตรา ๑๖๑ ชดใช�
ค"าใช�จ"ายในการดําเนินคดีแก"คู"ความอีกฝLายตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควร โดยในคดีมีทุนทรัพย1ต�อง
ไม"เกิน ร�อยละ ๑ ของจํานวนทุนทรัพย1 หรือในคดีไม"มีทุนทรัพย1ต�องไม"เกินห�าพันบาท 

การกําหนดค"าใช�จ"ายในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให�ศาลคํานึงถึงค"าใช�จ"ายต"าง ๆ 
ท่ีคู"ความได�เสียไป รวมท้ังลักษณะและวิธีการดําเนินคดีของคู"ความ 

                                                 
๓๗๔ ตาราง ๗ ค"าใช�จ"ายในการดําเนินคดี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๕ 
- 
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พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉะบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗๓๗๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับได�เม่ือพ�นหกสิบวันนับแต"วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒๓๗๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๓๓๗๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙๓๗๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับได�เม่ือพ�นหกสิบวัน นับแต"วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให�คดีลุล"วงไปโดยรวดเร็วยิ่งข้ึน 
และแก�ข�อขัดข�องของศาลและคู"ความในการดําเนินกระบวนพิจารณาบางประการท่ีสําคัญ ท้ังสมควร
ปรับปรุงแก�ไขอัตราท่ีกําหนดไว�ในตารางท�ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งให�เหมาะสมด�วย 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๘๓๗๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต"วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป เว�นแต"มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
 

มาตรา ๑๐  การบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําสั่งท่ียังไม"เสร็จสิ้นลงในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ หากมิได�เป9นไปตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
มาตรา ๒๘๕ หรือมาตรา ๒๘๖ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือ

                                                 
๓๗๕ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๖๑/ตอนท่ี ๗๙/หน�า ๑๑๙๒/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗ 
๓๗๖ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๖๖/ตอนท่ี ๕๒/หน�า ๖๓๒/๒๐ กันยายน ๒๔๙๒ 
๓๗๗ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๖๗/ตอนท่ี ๕๘/หน�า ๙๖๗/๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๓ 
๓๗๘ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๗๓/ตอนท่ี ๒๑/หน�า ๒๗๘/๑๓ มีนาคม ๒๔๙๙ 
๓๗๙ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๙๒/ตอนท่ี ๕/ฉบับพิเศษ หน�า ๗๔/๙ มกราคม ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๖ 
- 
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ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเมื่อผู�มีส"วนได�เสียในการบังคับคดียื่นคําขอโดยทําเป9นคําร�องให�ศาลสั่ง
เพิกถอนเสียท้ังหมดหรือบางส"วน หรือสั่งแก�ไขหรือมีคําสั่งในเรื่องนั้นอย"างใดอย"างหนึ่งให�เป9นไปตาม
บทบัญญัติดังกล"าว  ท้ังนี้ เว�นแต"การบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําสั่งท่ีกําหนดสิทธิเรียกร�องเป9น
เงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา อันไม"อยู"ในความรับผิดแห"งการบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๖ (๑) หรือ (๓) 
ท่ีมีจํานวนน�อยกว"าอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าสุดของข�าราชการพลเรือนในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 
ให�ถือว"าเป9นจํานวนเงินท่ีไม"อยู"ในความรับผิดแห"งการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น มีจํานวน
เท"ากับอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าสุดของข�าราชการพลเรือนในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให�การพิจารณาพิพากษาคดีใน
ศาลอุทธรณ1และศาลฎีกาลุล"วงไปโดยเหมาะสมและรวดเร็วยิ่งข้ึนและเพ่ือเป9นหลักประกันในการดํารง
ชีพของลูกหนี้ตามคําพิพากษาให�ดีข้ึนกว"าเดิม  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑๓๘๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากค"าข้ึนศาล ค"าธรรมเนียม
อ่ืน ๆ ค"าสืบพยานนอกศาล ค"าปLวยการและค"าพาหนะพยานกับค"ารังวัดทําแผนท่ี และอัตราค"า
ทนายความท่ีกําหนดไว�ในตารางท�ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งท่ีใช�อยู"ได�กําหนดไว�นาน
มาแล�ว ไม"เหมาะสมแก"ภาวะการณ1ในป;จจุบัน สมควรแก�ไขให�เหมาะสมยิ่งข้ึน และควรแก�ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๕๑ แห"งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง ให�สอดคล�องกันด�วย  จึงเป9นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๒๒๓๘๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต"วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติแห"งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งท่ีใช�บังคับอยู"ในป;จจุบันมิได�ให�อํานาจศาลท่ีจะสั่งให�ส"งคําคู"ความหรือ
เอกสารโดยทางไปรษณีย1ลงทะเบียนตอบรับในโอกาสแรก ทําให�คู"ความต�องเสียเวลาและเสียค"าใช�จ"าย
ในการดําเนินคดีเพ่ิมมากข้ึนโดยไม"จําเป9น สมควรให�มีการส"งคําคู"ความหรือเอกสารโดยทางไปรษณีย1
ลงทะเบียนตอบรับในโอกาสแรกได�  จึงเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
       
                                                 

๓๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๙๕/ตอนท่ี ๓๗/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๒๑ 
๓๘๑ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๙๖/ตอนท่ี ๖๔/ฉบับพิเศษ หน�า ๖/๒๘ เมษายน ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๗ 
- 
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พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๗๓๘๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติแห"งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งท่ีใช�บังคับอยู"ในป;จจุบัน กําหนดให�ชําระหรือวางค"าธรรมเนียมโดยวิธี
ปWดแสตมป̂ตามจํานวนท่ีต�องปWดลงไว�ในคําคู"ความคําร�อง ใบรับหรือเอกสารท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงเป9นเหตุให�
เกิดความล"าช�าและไม"สะดวกในการเรียกเก็บและการชําระหรือวางค"าธรรมเนียมศาล และการ
ตรวจสอบคําคู"ความของศาล ท้ังยังเป9นการสิ้นเปลืองงบประมาณและเป9นภาระในการจัดพิมพ1 และ
การเก็บรักษาแสตมป̂ฤชาอากรอีกด�วย สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมให�มีการชําระหรือวางค"าธรรมเนียมศาล
เป9นเงินสดโดยเจ�าพนักงานศาลออกใบรับให� และสมควรแก�ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจ
คําคู"ความของศาลให�สอดคล�องกับการชําระหรือวางค"าธรรมเนียมศาลดังกล"าวด�วย  จึงเป9นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗๓๘๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"งท่ีใช�บังคับอยู"ในป;จจุบัน 

(๑) มีหลักเกณฑ1และวิธีการในการเลื่อนการพิจารณาคดีของศาลท่ียังไม"รัดกุมพอ 
และมิได�มีบทบัญญัติให�อํานาจศาลในการสั่งให�คู"ความฝLายซ่ึงขอเลื่อนคดีเสียค"าปLวยการพยานซ่ึงมา
ศาลตามหมายเรียกและเสียค"าใช�จ"ายในการท่ีคู"ความฝLายอ่ืนมาศาล 

(๒) มีหลักเกณฑ1ในการท่ีศาลจะสั่งต้ังเจ�าพนักงานหรือแพทย1ไปตรวจตัวความผู�แทน 
ทนายความ พยาน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีถูกเรียกให�มาศาลแต"มาศาลไม"ได�เพราะอ�างว"าปLวยเจ็บอันเป9น
เหตุให�มีการขอเลื่อนการนั่งพิจารณาท่ียังไม"รัดกุมพอ 

(๓) มิได�กําหนดให�เป9นหน�าท่ีของทนายความในคดี ซ่ึงมีความประสงค1จะถอนตัวจาก
การเป9นทนาย ท่ีจะต�องแจ�งให�ตัวความทราบก"อน อันเป9นเหตุให�มีการใช�สิทธิในการถอนตัวจากการ
เป9นทนายเพ่ือประวิงการพิจารณาคดีได� ทําให�การพิจารณาคดีล"าช�า 

(๔) มิได�กําหนดให�โจทก1เสียค"าธรรมเนียมในการส"งคําฟRองโดยชัดแจ�งและมิได�มีการ
กําหนดวิธีการส"งคําฟRองให�เหมาะสมกับสภาพการณ1ในป;จจุบัน ซ่ึงบทบัญญัติท่ีใช�บังคับอยู"ในป;จจุบัน
กําหนดให�โจทก1มีหน�าท่ีส"งคําฟRองแก"จําเลย แต"ในทางปฏิบัติโจทก1มิได�นําส"งเอง และในป;จจุบันก็ไม"มี
ความจําเป9นท่ีจะต�องให�โจทก1มีหน�าท่ีส"งคําฟRองแก"จําเลยในทุกคดีเพราะการคมนาคมสะดวกข้ึนใน
หลายท�องท่ีแล�ว 
                                                 

๓๘๒ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๐๑/ตอนท่ี ๑๓๖/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๒๗ 
๓๘๓ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๐๑/ตอนท่ี ๑๓๖/ฉบับพิเศษ หน�า ๔/๒ ตุลาคม ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๘ 
- 
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(๕) กําหนดเวลาท่ีโจทก1จะต�องร�องต"อพนักงานเจ�าหน�าท่ีเพ่ือให�ส"งหมายและสําเนา
คําฟRองไปให�แก"จําเลยเพ่ือแก�คดี ซ่ึงกําหนดไว�สิบห�าวันนับแต"วันยื่นคําฟRองนั้น เป9นกําหนดเวลาท่ีนาน
เกินไป 

(๖) กําหนดเวลาท่ีโจทก1จะต�องแจ�งให�ศาลทราบเหตุแห"งการเพิกเฉยไม"ร�องขอต"อ
พนักงานเจ�าหน�าท่ีเพ่ือให�ส"งหมายเรียกให�แก�คดีแก"จําเลย โดยท่ีการไม"แจ�งตามกําหนดเวลาดังกล"าว
ถือว"าโจทก1ท้ิงฟRอง ซ่ึงกําหนดไว�สิบห�าวันนับแต"วันยื่นคําฟRองนั้น เป9นกําหนดเวลาท่ีนานเกินไป 

(๗) มิได�กําหนดให�คู"ความมาศาลในวันชี้สองสถาน อันเป9นเหตุให�คู"ความมักจะขอ
เลื่อนคดีในวันนัดสืบพยานครั้งแรก และศาลไม"อาจดําเนินการไกล"เกลี่ยให�คู"ความได�ตกลง
ประนีประนอมหรือยอมรับในประเด็นข�อพิพาทท่ีอาจตกลงกันได� 

(๘) มีหลักเกณฑ1การบังคับคดีในส"วนท่ีเก่ียวกับการขอเฉลี่ยทรัพย1สินท่ียังไม"รัดกุมพอ 
ทําให�เกิดความไม"เป9นธรรมแก"เจ�าหนี้ผู�ขอเฉลี่ยทรัพย1 โดยเฉพาะอย"างยิ่งในกรณีท่ีเจ�าพนักงานผู�มี
อํานาจตามกฎหมายว"าด�วยภาษีอากรได�ยึดหรืออายัดทรัพย1สินนั้นไว�ก"อนแล�ว และในกรณีท่ีเจ�าหนี้
ผู�ยึดทรัพย1สินสละสิทธิในการบังคับคดีหรือเพิกเฉยไม"ดําเนินการบังคับคดีภายในเวลาท่ีเจ�าพนักงาน
บังคับคดีกําหนด 

(๙) มิได�กําหนดให�อํานาจศาลสั่งถอนการบังคับคดี ถ�าเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาไม"
ดําเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีกําหนด 

(๑๐) มิได� กําหนดให�เจ�าพนักงานบังคับคดีขอหมายบังคับคดีเ พ่ือชําระเป9น
ค"าธรรมเนียมเจ�าพนักงานบังคับคดี ในกรณีท่ีมีการยึดหรืออายัดทรัพย1สินซ่ึงมิใช"ตัวเงิน หรือในกรณี
ยึดหรืออายัดเงิน หรืออายัดทรัพย1สินแล�วไม"มีการขายหรือจําหน"ายเนื่องจากเจ�าพนักงานบังคับคดี
ถอนการบังคับคดีนั้นเอง หรือถอนโดยคําสั่งศาล และผู�ขอให�ยึดหรืออายัดไม"ชําระค"าธรรมเนียม
เจ�าพนักงานบังคับคดี 

(๑๑) มิได�มีบทบัญญัติเก่ียวกับบังคับคดีในการฟRองขับไล"ท่ีรัดกุมพอ ทําให�การบังคับ
คดีในคดีฟRองขับไล"ประสบป;ญหาและขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ีถูกพิพากษา
ให�ขับไล"หรือต�องรื้อถอนสิ่งปลูกสร�างออกไปจากอสังหาริมทรัพย1 ท่ีอยู"อาศัยหรือทรัพย1ท่ีครอบครอง
ไม"ยอมปฏิบัติตามคําบังคับของศาลโดยใช�วิธีหลีกเลี่ยงต"าง ๆ 

สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งในส"วนท่ีเก่ียวกับกรณี
ดังกล"าวเสียใหม"เพ่ือให�การพิจารณาพิพากษาคดีแพ"งและการบังคับคดีในคดีฟRองขับไล"มีประสิทธิภาพ 
สามารถอํานวยความยุติธรรมมากข้ึน  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๐๓๘๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได�มีการประกาศใช�
กฎหมายว"าด�วยอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงเป9นกฎหมายท่ีบัญญัติถึงหลักเกณฑ1เก่ียวกับการเสนอข�อพิพาท 

                                                 
๓๘๔ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๐๔/ตอนท่ี ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน�า ๑๘/๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๙ 
- 
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การพิจารณา การทําคําชี้ขาด และการบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนอกศาลไว�โดยเฉพาะแล�ว 
สมควรยกเลิกบทบัญญัติว"าด�วยอนุญาโตตุลาการนอกศาลในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
(มาตรา ๒๒๑)  จึงเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๓๘๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป เว�นแต"มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต"วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติว"าด�วยเขตอํานาจศาล
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งท่ีใช�บังคับอยู"ในป;จจุบันได�ก"อให�เกิดป;ญหาและความไม"เป9น
ธรรม เนื่องจากโจทก1ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยู"ในราชอาณาจักรไม"สามารถฟRองคดีจําเลยซ่ึงไม"มีภูมิลําเนาอยู"ใน
ราชอาณาจักรได�ตราบใดท่ียังไม"สามารถส"งหมายเรียกให�แก"จําเลยในราชอาณาจักรได� แต"ในทาง
กลับกันโจทก1หรือจําเลยซ่ึงมีภูมิลําเนาอยู"ในต"างประเทศสามารถฟRองจําเลยหรือฟRองแย�งโจทก1ซ่ึงมี
ภูมิลําเนาอยู"ในราชอาณาจักรได� และบทบัญญัติเรื่องเขตอํานาจศาลโดยท่ัวไปยังไม"เหมาะสม 
ก"อให�เกิดความไม"สะดวกในการดําเนินคดีในศาลประกอบกับในป;จจุบันยังไม"มีบทบัญญัติเก่ียวกับการ
ส"งคําคู"ความและเอกสารให�แก"จําเลยหรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข�องซ่ึงไม"มีภู มิลําเนาอยู" ใน
ราชอาณาจักรไว�โดยตรงคงอาศัยวิธีปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต"างประเทศเป9น
สําคัญซ่ึงต�องใช�เวลานานมากและในบางครั้งก็ไม"อาจส"งให�แก"บุคคลดังกล"าวได� ทําให�การดําเนินคดี
เป9นไปได�ด�วยความล"าช�าและยุ"งยาก นอกจากนี้ การพิจารณาคดีของศาลชั้นต�นบางคดีได�ประสบ
ความล"าช�าเนื่องจากการประวิงคดีของคู"ความบางฝLาย ท้ังหลักเกณฑ1การฟRองคดีมโนสาเร"และคดีไม"มี
ข�อยุ"งยากท่ีใช�บังคับอยู"มีข�อบกพร"องไม"สามารถนํามาบังคับใช�กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมขณะนี้ได�
อย"างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และคดีท่ีข้ึนสู"การพิจารณาของศาลอุทธรณ1และศาลฎีกาก็ได�
เพ่ิมข้ึนเป9นอย"างมากทําให�ศาลอุทธรณ1และศาลฎีกาไม"สามารถพิจารณาพิพากษาคดีให�เสร็จลุล"วงไป
ได�โดยรวดเร็วทําให�คดีค�างพิจารณาอยู"เป9นจํานวนมาก เพ่ือแก�ไขป;ญหาดังกล"าวข�างต�น สมควร
ปรับปรุงบทบัญญัติว"าด�วยเขตอํานาจศาลโดยกําหนดให�โจทก1สามารถฟRองคดีจําเลยซ่ึงไม"มีภูมิลําเนา
อยู"ในราชอาณาจักรได�ง"ายข้ึนกว"าเดิม และกําหนดให�การฟRองคดีหรือการร�องขอต"อศาลโดยท่ัวไป
เป9นไปโดยสะดวกและเป9นธรรมยิ่งข้ึน และสมควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติว"าด�วยการส"งคําคู"ความและ
เอกสารให�แก"จําเลยซ่ึงไม"มีภูมิลําเนาอยู"ในราชอาณาจักร โดยกําหนดให�การส"งคําคู"ความและเอกสาร
ดังกล"าวเป9นไปโดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน กับแก�ไขปรับปรุงให�ศาลมีดุลพินิจในการกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียสูงกว"าอัตราท่ีโจทก1มีสิทธิได�รับตามกฎหมายในกรณีท่ีจําเลยต�องชําระเงินพร�อมดอกเบ้ียแก"
โจทก1ในกรณีท่ีศาลเห็นว"าจําเลยมีพฤติการณ1ประวิงคดีให�ล"าช�าโดยไม"สุจริต ปรับปรุงหลักเกณฑ1ใน
การฟRองคดีมโนสาเร"และคดีไม"มีข�อยุ"งยากให�ทําได�กว�างขวางและสะดวกรวดเร็วข้ึน และปรับปรุง
หลักเกณฑ1ในการอุทธรณ1ฎีกาให�ทําได�เฉพาะคดีท่ีมีเหตุผลสมควรท่ีจะข้ึนสู"การพิจารณาของศาล

                                                 
๓๘๕ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๔๙/ฉบับพิเศษ หน�า ๑๑/๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๐ 
- 
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อุทธรณ1และศาลฎีการวมท้ังแก�ไขบทบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวข�องให�สอดคล�องกันด�วย  จึงจําเป9นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕๓๘๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหนึ่งร�อยยี่สิบวัน นับแต"วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป เว�นแต"มาตรา ๙ ให�ใช�บังคับตั้งแต"วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
 

มาตรา ๑๘  พระราชบัญญัตินี้ไม"ใช�บังคับแก"บรรดาคดีท่ีได�ยื่นฟRองไว�แล�วก"อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ และให�ใช�กฎหมายท่ีใช�บังคับอยู"ในวันท่ียื่นฟRองนั้นบังคับแก"คดีดังกล"าว
จนกว"าคดีจะถึงท่ีสุด เว�นแต"มาตรา ๙ ให�ใช�บังคับแก"คดีท่ีได�ยื่นฟRองไว�แล�ว ก"อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช�บังคับด�วย 

 
มาตรา ๑๙  ให�รัฐมนตรีว"าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งท่ีใช�บังคับอยู"ในป;จจุบันได�กําหนดให�มีกระบวนพิจารณาชั้นชี้สองสถาน
เพ่ือประโยชน1ในการทําให�การพิจารณาคดีสะดวกและรวดเร็วข้ึน แต"บทบัญญัติดังกล"าวไม"สามารถ
ปฏิบัติให�สมประโยชน1ได�เพราะกําหนดให�เป9นดุลพินิจของศาลท่ีจะทําการชี้สองสถานหรือไม"ก็ได� และ
ไม"มีสภาพบังคับให�คู"ความต�องมาศาลในวันชี้สองสถาน หากไม"มาคู"ความก็ไม"เสียสิทธิในการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาแต"อย"างใด นอกจากนี้ บทบัญญัติเก่ียวกับการอ�างพยานหลักฐานและการส"ง
พยานหลักฐานไม"รัดกุมและเอ้ืออํานวยแก"การชี้สองสถาน กล"าวคือ เปWดโอกาสให�มีการอ�าง
พยานหลักฐานกันอย"างฟุLมเฟTอย หรืออ�างพยานหลักฐานท่ีอยู"ในความครอบครองของบุคคลภายนอก 
หรือระบุอ�างพยานท่ีจะต�องส"งประเด็นไปสืบยังศาลอ่ืนไว�มากเกินความจําเป9น หรือระบุอ�างใน
ลักษณะเป9นการประวิงคดีทําให�การพิจารณาคดีล"าช�า และไม"ให�โอกาสศาลได�ทราบถึงพยานหลักฐาน
ของคู"ความก"อนวันชี้สองสถาน เพ่ือให�ศาลสามารถสอบถามให�คู"ความรับกันได�ในบางประเด็นหรือทุก
ประเด็น อันจะทําให�สามารถตัดประเด็นที่ไม"จําเป9นออกและกําหนดประเด็นข�อพิพาทและหน�าท่ี
นําสืบได�อย"างถูกต�องครบถ�วนทําให�คดีเสร็จไปโดยรวดเร็ว อีกท้ังบทบัญญัติว"าด�วยการประชุมใหญ"
ของศาลฎีกายังไม"คลุมถึงกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดให�มีการวินิจฉัยป;ญหาโดยท่ีประชุมใหญ"ของศาล
ฎีกา สมควรกําหนดให�ศาลทําการชี้สองสถานทุกคดี เว�นแต"คดีท่ีไม"มีความจําเป9น และกําหนดให�
คู"ความทุกฝLายยื่นคําแถลงเสนอประเด็นข�อพิพาท ยื่นบัญชีระบุพยาน และส"งสําเนาพยานเอกสารท่ีได�
อ�างอิงไว�ต"อศาลก"อนวันชี้สองสถาน เพ่ือให�ศาลทราบถึงพยานหลักฐานของคู"ความและสามารถ
กําหนดประเด็นข�อพิพาทและหน�าท่ีนําสืบได�อย"างถูกต�องครบถ�วน รวมท้ังกําหนดให�มีการยื่นต�นฉบับ
พยานเอกสารและพยานวัตถุท่ีสําคัญต"อศาลในวันชี้สองสถาน เพ่ือให�คู"ความสามารถแสดง
พยานหลักฐานหักล�างกันในประเด็นข�อพิพาท สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติว"าด�วยการประชุมใหญ"

                                                 
๓๘๖ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๑๖/หน�า ๓๖/๔ มีนาคม ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๑ 
- 
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ของศาลฎีกาให�คลุมถึงกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดให�มีการวินิจฉัยป;ญหาโดยท่ีประชุมใหญ"ของศาลฎีกา
และสมควรแก�ไขบทบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวข�องให�สอดคล�องกันด�วย  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘๓๘๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
 

มาตรา ๑๕  พระราชบัญญัตินี้ไม"มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ท่ีได�กระทํา
ไปแล�ว ก"อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ส"วนกระบวนการพิจารณาใดท่ียังมิได�กระทําจนล"วงพ�น
กําหนดเวลาท่ีจะต�องกระทําตามกฎหมายท่ีใช�บังคับอยู"ก"อนพระราชบัญญัตินี้ แต"ยังอยู"ในกําหนดเวลา
ท่ีอาจกระทําได�ตามพระราชบัญญัตินี้ ให�ดําเนินกระบวนพิจารณานั้นได�ภายในกําหนดเวลาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๑๖  ให�รัฐมนตรีว"าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ1เกี่ยวกับการ
ชี้สองสถานและระยะเวลาในการยื่นบัญชีระบุพยานตามท่ีกําหนดไว�ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"งในป;จจุบันยังไม"เหมาะสม ไม"ช"วยทําให�การพิจารณาคดีสะดวกและรวดเร็วข้ึนตามท่ีมุ"งหมายไว� 
สมควรแก�ไขหลักเกณฑ1ดังกล"าวให�เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘๓๘๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป9นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งว"าด�วยวิธีการชั่วคราวก"อนพิพากษาเสียใหม" 
โดยกําหนดให�จําเลยมีสิทธิยื่นคําร�องขอให�โจทก1วางเงินต"อศาลหรือหาประกันมาให�เพื่อการชําระ
ค"าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ1หรือชั้นฎีกาได�ด�วย  ท้ังนี้ เพ่ือความเป9นธรรมแก"จําเลยในกรณีท่ี
ปรากฏข�อเท็จจริงในชั้นการพิจารณาของศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกาว"าโจทก1จะหลีกเลี่ยงไม"ชําระ
ค"าฤชาธรรมเนียมและปรับปรุงวิธีการชั่วคราวก"อนพิพากษาให�คลุมถึงการขอให�ระงับ แก�ไข หรือเพิกถอน 
การดําเนินการทางทะเบียนท่ีเก่ียวกับทรัพย1สินท่ีพิพาทหรือทรัพย1สินของจําเลยหรือท่ีเก่ียวกับการ
กระทําท่ีถูกฟRองร�อง กับแก�ไขผลบังคับของคําสั่งศาลตามคําขอในวิธีการชั่วคราวก"อนพิพากษาในส"วน
ท่ีเก่ียวกับทรัพย1สินท่ีพิพาทหรือทรัพย1สินของจําเลย ให�มีผลใช�บังคับได�ทันที รวมท้ังแก�ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวข�องให�สอดคล�องกันด�วย เพ่ือให�มาตรการในการคุ�มครองโจทก1ในระหว"างการ
                                                 

๓๘๗ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๕๔ ก/หน�า ๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ 
๓๘๘ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๕๔ ก/หน�า ๘/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๒ 
- 
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พิจารณาของศาลและการบังคับชําระหนี้ตามคําพิพากษาของศาลเป9นไปโดยมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ1ให�จําเลยมีสิทธิจะขอให�ศาลสั่งให�โจทก1ชดใช�ค"าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการ
ถูกบังคับโดยวิธีการชั่วคราว และการพิจารณาคําขอดังกล"าว เพ่ือให�การคุ�มครองสิทธิของจําเลย
ชัดเจนยิ่งข้ึน  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙๓๘๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๘๗ แห"งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยกําหนดให�พนักงานฝLายปกครองหรือ
ตํารวจควบคุมตัวผู�ถูกจับในกรณีท่ีมีเหตุจําเป9นไว�ได�ไม"เกินสามวัน และแก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗ แห"ง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยกําหนดให�
พนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบส"งตัวผู�ต�องหาพร�อมด�วยสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ 
เพ่ือให�พนักงานอัยการยื่นฟRองต"อศาลแขวงให�ทันภายในกําหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต"เวลาท่ี
ผู�ต�องหาถูกจับ อันมีผลให�ศาลต�องเปWดทําการในวันหยุดงานหรือในเวลาใด ๆ นอกเวลาทําการปกติ 
สมควรกําหนดให�ผู�พิพากษาและเจ�าพนักงานศาลได�รับเงินค"าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 
หรือในเวลาใด ๆ นอกเวลาทํางานได�ตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนด  จึงจําเป9นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒๓๙๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับได�เม่ือพ�นกําหนดหนึ่งร�อยยี่สิบวันนับแต"วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
 

มาตรา ๑๗  พระราชบัญญัตินี้ไม"ใช�บังคับแก"บรรดาคดีท่ีได�ยื่นฟRองไว�แล�วก"อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ และให�ใช�กฎหมายท่ีใช�บังคับอยู"ในวันท่ียื่นฟRองนั้น บังคับแก"คดีดังกล"าว
จนกว"าคดีจะถึงท่ีสุด 
 

มาตรา ๑๘  ให�รัฐมนตรีว"าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งว"าด�วยวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร"ท่ีใช�อยู"ยังไม"เหมาะสมกับสถานการณ1
ป;จจุบัน ทําให�การพิจารณาคดีล"าช�า และคู"ความต�องเสียค"าใช�จ"ายสูงเกินสมควรเม่ือคํานึงถึงทุนทรัพย1
ในคดีท่ีพิพาทกัน สมควรแก�ไขปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร"ให�เหมาะสมข้ึน 
                                                 

๓๘๙ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๑ ก/หน�า ๔/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
๓๙๐ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน�า ๑/๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๓ 
- 
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โดยให�ศาลดําเนินการไกล"เกลี่ยและเข�าช"วยเหลือคู"ความซ่ึงไม"มีความรู�ทางกฎหมายได� เพ่ือให�คดีได�
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วและประหยัดค"าใช�จ"ายของคู"ความ ท้ังสมควรแก�ไขปรับปรุงบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งบางมาตราท่ีเก่ียวกับอํานาจและหน�าท่ีของศาล และการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให�เหมาะสมและสอดคล�องกันด�วย  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒๓๙๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
 

มาตรา ๑๙  ให�รัฐมนตรีว"าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งในส"วนท่ีเก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งบางเรื่อง
ไม"เหมาะสมกับสภาวการณ1ป;จจุบัน ทําให�การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลเป9นไปโดย
ล"าช�า สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งในส"วนท่ีเก่ียวกับ
การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งให�เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓๓๙๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
 

มาตรา ๔  บทบัญญัติแห"งกฎหมายที่อ�างถึงบทบัญญัติในหมวด ๒ การพิจารณา
โดยขาดนัด แห"งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง ให�ถือว"าบทบัญญัติแห"งกฎหมายดังกล"าวนั้น
อ�างถึงบทบัญญัติในหมวด ๒ การพิจารณาโดยขาดนัด แห"งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งซ่ึง
ได�แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในบทมาตราท่ีมีนัยเช"นเดียวกัน 
 

มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ ไม"ใช� บังคับแก"คดีท่ีได�ยื่นฟRองไว�แล�วก"อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ และให�ใช�กฎหมายท่ีใช�บังคับอยู"ในวันท่ียื่นฟRองนั้นบังคับแก"คดีดังกล"าว
จนกว"าคดีจะถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๖  ให�รัฐมนตรีว"าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งในส"วนท่ีเก่ียวกับการพิจารณาโดยขาดนัดท่ีใช�อยู"ในป;จจุบันมีความ
                                                 

๓๙๑ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน�า ๘/๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
๓๙๒ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๙ ก/หน�า ๑/๑๔ มีนาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๔ 
- 
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ล�าสมัยและไม"สอดคล�องกับสภาวการณ1ป;จจุบัน อีกท้ังมีบทบัญญัติท่ีขาดความชัดเจนในหลายประการ 
เป9นเหตุให�การดําเนินคดีในกรณีท่ีคู"ความขาดนัดยื่นคําให�การหรือขาดนัดพิจารณาเป9นไปโดยล"าช�า 
และมีข�อโต�แย�งท่ีคู"ความอาจใช�เป9นช"องทางในการประวิงคดีได� สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งในส"วนท่ีเก่ียวกับการพิจารณาโดยขาดนัดให�เหมาะสมและ
ชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือให�ศาลสามารถพิพากษาให�คู"ความฝLายใดฝLายหนึ่งเป9นฝLายชนะคดีไปได� เม่ือคู"ความ
อีกฝLายหนึ่งขาดนัดยื่นคําให�การ และเพ่ือให�กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีท่ีคู"ความขาดนัดยื่น
คําให�การ หรือขาดนัดพิจารณาเป9นไปด�วยความเป9นธรรมแก"ทุกฝLาย รวมท้ังรวดเร็ว ประหยัด และ
ชัดเจนแน"นอนยิ่งข้ึน อันจะเป9นหลักประกันการใช�สิทธิเรียกร�องของโจทก1และการคุ�มครองสิทธิของ
จําเลย ตลอดจนทําให�คดีท่ีค�างการพิจารณาในศาลลดน�อยลง  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓๓๙๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 

 
มาตรา ๕  บรรดากฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ ท่ีใช�บังคับอยู"ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 
ให�ยังคงใช�บังคับได�ต"อไปโดยอนุโลมเพียงเท"าท่ีไม"ขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว"าจะมี
กฎกระทรวงหรือข�อบังคับท่ีตราข้ึนใหม"ใช�บังคับแทน 

 
มาตรา ๖  ให�ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว"าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห"งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับกฎหมายว"าด�วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนดให�
สํานักงานศาลยุติธรรมเป9นหน"วยงานธุรการอิสระของศาลยุติธรรม แต"มิได�กําหนดให�กรมบังคับคดีเป9น
หน"วยงานธุรการของศาลยุติธรรม กรมบังคับคดีจึงยังอยู"ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม  
ดังนั้น สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง พุทธศักราช 
๒๔๗๗ ในส"วนท่ีเก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีของประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว"าการกระทรวงยุติธรรม
เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพการณ1ดังกล"าว  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓๓๙๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
                                                 

๓๙๓ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๐๓ ก/หน�า ๑/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
๓๙๔ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๐๓ ก/หน�า ๔/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๕ 
- 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห"งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับกฎหมายว"าด�วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนดให�
สํานักงานศาลยุติธรรมเป9นหน"วยงานธุรการอิสระของศาลยุติธรรม แต"มิได�กําหนดให�กรมบังคับคดีเป9น
หน"วยงานธุรการของศาลยุติธรรม กรมบังคับคดีจึงยังอยู"ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม  
ดังนั้น สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งในส"วนท่ีเก่ียวกับการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งเพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพการณ1ดังกล"าว  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๗๓๙๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งในส"วนท่ีเก่ียวกับการงดการบังคับคดีของเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาและ
การขายทอดตลาดทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาของเจ�าพนักงานบังคับคดีท่ีใช�บังคับอยู"ใน
ป;จจุบันบางส"วนยังไม"ชัดเจนเพียงพอ  ดังนั้น เพ่ือให�การบังคับคดีเป9นไปด�วยความเป9นธรรมโดย
คุ�มครองสิทธิของบุคคลภายนอกผู�มีส"วนได�เสียในการบังคับคดีและให�การขายทอดตลาดทรัพย1สินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาสามารถดําเนินไปได�อย"างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป9นธรรมแก"ผู�ซ้ือทรัพย1
จากการขายทอดตลาดและเป9นไปตามเจตนารมณ1ของประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชย1ที่ว"าด�วย
การขายทอดตลาด สมควรแก�ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล"าวให�เหมาะสมและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘๓๙๖ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป9นต�นไป 
 
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๙ แห"งพระราชบัญญัตินี้ไม"ใช�บังคับแก"การบังคับคดี

ของบรรดาคดีท่ีได�ยื่นฟRองไว�ก"อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ และให�ใช�ตาราง ๕ ท�ายประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง ท่ีใช�บังคับอยู"ในวันท่ีมีการฟRองคดีบังคับแก"การบังคับคดีดังกล"าว 

 
มาตรา ๑๑  ให�รัฐมนตรีว"าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งในส"วนท่ีเก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีใช�บังคับอยู"
                                                 

๓๙๕ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๓ ก/หน�า ๑/๘ มกราคม ๒๕๔๘ 
๓๙๖ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๖๑ ก/หน�า ๓๐/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๖ 
- 
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มีความไม"เหมาะสมกับสภาพการณ1ป;จจุบัน เป9นเหตุให�การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งเป9นไป
ด�วยความล"าช�า และคุ�มครองสิทธิของเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาและลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม"เพียงพอ 
ประกอบกับตาราง ๕ ท�ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งได�กําหนดอัตราค"าธรรมเนียม
เจ�าพนักงานบังคับคดีสูงเกินไป สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ"งในส"วนท่ีเก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งและอัตราค"าธรรมเนียมเจ�าพนักงาน
บังคับคดีให�เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐๓๙๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
 

มาตรา ๒๐  พระราชบัญญัตินี้ไม"มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ท่ีได�กระทํา
ไปแล�วก"อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ส"วนกระบวนพิจารณาใดท่ียังมิได�กระทําจนล"วงพ�น
กําหนดเวลาท่ีจะต�องกระทําตามกฎหมายท่ีใช�บังคับอยู"ก"อนพระราชบัญญัตินี้ แต"ยังอยู"ในกําหนดเวลา
ท่ีอาจกระทําได�ตามบทบัญญัติท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให�ดําเนินกระบวนพิจารณานั้นได�
ภายในกําหนดเวลาตามบทบัญญัติดังกล"าว  

 
มาตรา ๒๑  ให�ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป9นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติในภาค ๑ ลักษณะ ๕ ว"าด�วยพยานหลักฐานแห"งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง 
ให�ทันสมัยและสอดคล�องกับสภาวการณ1ทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาด�านเทคโนโลยีของ
ประเทศในป;จจุบัน  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๓๙๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดเก�าสิบวันนับแต"วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
 

มาตรา ๒๑  บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ เว�นแต"มาตรา ๖ ไม"ใช�บังคับแก"บรรดา
คดีท่ีได�ยื่นฟRองไว�ก"อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ และให�ใช�กฎหมายท่ีใช�บังคับอยู"ในวันท่ีมีการ
ฟRองคดีบังคับแก"คดีดังกล"าวจนกว"าคดีจะถึงท่ีสุด สําหรับค"าฤชาธรรมเนียมใดซ่ึงกฎหมายท่ีใช�บังคับ
อยู"ก"อนกําหนดให�เรียกเก็บ แต"ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ไม"ได�กําหนดไว� ห�ามมิให�เรียกค"าฤชาธรรมเนียมนั้นจากคู"ความสําหรับการดําเนิน
กระบวนพิจารณาต้ังแต"วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับเป9นต�นไป 
                                                 

๓๙๗ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน�า ๑/๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
๓๙๘ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๒ ก/หน�า ๑๔/๑๑ กุมภาพันธ1 ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๗ 
- 
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มาตรา ๒๒  ให�ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว"าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งในส"วนท่ีเก่ียวกับค"าฤชาธรรมเนียมยังมีความไม"เหมาะสมหลาย
ประการ และไม"ได�แยกค"าฤชาธรรมเนียมในการพิจารณาคดีออกจากค"าฤชาธรรมเนียมในการบังคับ
คดี รวมท้ังอัตราค"าฤชาธรรมเนียมในตารางท�ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งใช�บังคับมา
เป9นเวลานานไม"เหมาะสมกับสถานการณ1ป;จจุบัน สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องค"าฤชาธรรม
เนียมและตารางท�ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งให�มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน นอกจากนี้ 
สมควรกําหนดให�หลักเกณฑ1และวิธีการในการไกล"เกลี่ยของศาล การแต"งต้ังผู�ประนีประนอม รวมท้ัง
อํานาจหน�าท่ีของผู�ประนีประนอม เป9นไปตามท่ีกําหนดในข�อกําหนดของประธานศาลฎีกา และแก�ไข
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ1การขอเลื่อนการนั่งพิจารณาและการพิจารณาคําขอเลื่อนการนั่งพิจารณาให�
เคร"งครัดยิ่งข้ึน ตลอดจนแก�ไขเพ่ิมเติมการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีมโนสาเร"และคดีไม"มีข�อยุ"งยาก
ให�ชัดเจนข้ึน  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๓๙๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ"งในส"วนท่ีเก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง มิได�กําหนดให�เจ�าพนักงาน
บังคับคดีเป9นเจ�าพนักงานศาล และมิได�มีบทบัญญัติกําหนดวิธีการส"งเอกสารเก่ียวกับการบังคับคดีให�
ชัดเจน เป9นเหตุให�การบังคับคดีเป9นไปโดยล"าช�าและมีข�อโต�แย�ง สมควรกําหนดให�เจ�าพนักงานบังคับ
คดีมีสถานะเสมือนเป9นเจ�าพนักงานศาล และกําหนดหลักเกณฑ1และวิธีการส"งเอกสารเก่ียวกับการ
บังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งและการรายงานการส"งเอกสารโดยเจ�าพนักงานบังคับคดีให�ชัดเจน 
เพ่ือให�การบังคับคดีดําเนินไปด�วยความเป9นธรรม สะดวก รวดเร็ว และประหยัดยิ่งข้ึน  จึงจําเป9นต�อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘๔๐๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดสองร�อยสี่สิบวันนับแต"วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
 

                                                 
๓๙๙ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๔๕ ก/หน�า ๑/๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 
๔๐๐ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๒๘ ก/หน�า ๑/๘ เมษายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๘ 
- 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการดําเนินคดีแบบกลุ"มเป9น
กระบวนการดําเนินคดีท่ีช"วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการอํานวยความยุติธรรมให�กับประชาชน เนื่องจาก
เป9นวิธีการท่ีสามารถคุ�มครองผู�เสียหายจํานวนมากได�ในการดําเนินคดีเพียงครั้งเดียว และสามารถ
อํานวยความยุติธรรมให�แก"ผู�เสียหายท่ีไม"มีความสามารถฟRองคดีเพ่ือเยียวยาความเสียหายด�วยตนเองได� 
หรือผู�เสียหายที่ได�รับความเสียหายจํานวนเพียงเล็กน�อย เช"น คดีที่ผู�บริโภคได�รับความเสียหาย 
การดําเนินคดีแบบกลุ"มจึงเป9นมาตรการท่ีสร�างความเข�มแข็งให�แก"ประชาชนผู�ด�อยโอกาสในสังคมได�
เป9นอย"างดี ประกอบกับการดําเนินคดีแบบกลุ"มเป9นวิธีการท่ีประหยัดเวลาและค"าใช�จ"ายในการ
ดําเนินการ และยังช"วยหลีกเลี่ยงความซํ้าซ�อนในการฟRองคดีและปRองกันความขัดแย�งกันของคําพิพากษา 
ตลอดจนเป9นมาตรการในการลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสู"ศาลได�อย"างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง สมควร
แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งเพ่ือกําหนดกระบวนพิจารณาเก่ียวกับการ
ดําเนินคดีแบบกลุ"ม  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘๔๐๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต"วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
 

มาตรา ๙  บรรดาคดีท่ีได�ยื่นฟRองไว�ก"อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�บังคับ
ตามกฎหมายซ่ึงใช�อยู"ก"อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับจนกว"าคดีนั้นจะถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๑๐  ให�ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งในส"วนการฎีกาไม"สามารถกลั่นกรองคดีท่ีไม"เป9นสาระอันควรแก"การ
วินิจฉัยของศาลฎีกาได�อย"างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําให�การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาเกิด
ความล"าช�า ส"งผลกระทบต"อความเชื่อม่ันและความศรัทธาท่ีมีต"อระบบศาลยุติธรรม  ดังนั้น เพ่ือให�
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาเป9นไปอย"างมีประสิทธิภาพให�ความเป9นธรรมแก"บุคคลท่ี
เก่ียวข�องทุกฝLายได�อย"างแท�จริงและรวดเร็วข้ึน สมควรกําหนดให�ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาว"าคดีท่ีได�
ยื่นฎีกาใดสมควรอนุญาตให�ข้ึนสู"การพิจารณาของศาลฎีกา  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘๔๐๒ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป9นต�นไป 
 

                                                 
๔๐๑ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๘๖ ก/หน�า ๘๗/๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
๔๐๒ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๙๘ ก/หน�า ๕๑/๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๙ 
- 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีป;จจุบันมีคดีแพ"งท่ีเก่ียวกับ
ประโยชน1สาธารณะหรือประโยชน1ของสังคมเป9นส"วนรวม เช"น คดีสิ่งแวดล�อม คดีคุ�มครองผู�บริโภค 
เข�าสู"การพิจารณาของศาลเป9นจํานวนมาก ซ่ึงคดีเหล"านี้เป9นคดีท่ีมีความยุ"งยากซับซ�อน สมควร
กําหนดให�สามารถโอนคดีเหล"านี้ไปยังศาลแพ"งเป9นผู�พิจารณาพิพากษาคดี โดยกําหนดให�ศาลแพ"งท่ีรับ
คดีไว�มีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณานอกเขตศาลได�เพ่ือให�องค1คณะผู�พิพากษาสามารถออกไป
สืบพยานท่ีอยู"นอกเขตอํานาจด�วยตนเองได� และกําหนดให�ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของ
ท่ีประชุมใหญ"ศาลฎีกามีอํานาจออกข�อกําหนดเก่ียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ"งอันจะ
ช"วยให�การพิจารณาพิพากษาคดีเกิดความเป9นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ สมควร
แก�ไขเพ่ิมเติมการเก็บรักษาข�อมูลคดีของศาลโดยการจัดเก็บในรูปของข�อมูลอิเล็กทรอนิกส1 และใช�สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป9นเครื่องมือในการส"งคําคู"ความและเอกสารระหว"างศาลกับคู"ความ หรือ
ระหว"างคู"ความด�วยกัน และกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการส"งหมายเรียกและคําฟRองต้ังต�นคดีไปยัง
จําเลยหรือบุคคลภายนอกท่ีอยู"นอกราชอาณาจักรเพ่ือให�มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
ค"าใช�จ"าย  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘๔๐๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ป;จจุบันการขายทอดตลาด
ห�องชุดในอาคารชุดตามกฎหมายว"าด�วยอาคารชุดและท่ีดินจัดสรรตามกฎหมายว"าด�วยการจัดสรร
ท่ีดิน ซ่ึงมีการค�างชําระค"าใช�จ"ายส"วนกลาง ไม"เป9นท่ีน"าสนใจของตลาดเท"าท่ีควร เพราะผู�ซ้ือได�จะต�อง
รับผิดชอบภาระค"าใช�จ"ายส"วนกลางท่ีค�างชําระแทนลูกหนี้ตามคําพิพากษา สมควรเพ่ิมมาตรา ๓๐๙ จัตวา 
เพ่ือให�ผู�ซ้ือห�องชุดในอาคารชุดและท่ีดินจัดสรรจากการขายทอดตลาดของเจ�าพนักงานบังคับคดีได�รับ
ความเป9นธรรมยิ่งข้ึน และเพ่ือลดอุปสรรคในการขายทอดตลาดห�องชุดและท่ีดินจัดสรรให�สามารถ
จําหน"ายออกไปได�ภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ส"งผลดีต"อผู�มีส"วนได�เสียในการบังคับคดีและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๔๐๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป9นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่ป;จจุบันยังมิได�มีการ
กําหนดค"าปLวยการ ค"าพาหนะเดินทาง และค"าเช"าท่ีพักของพยานท่ีศาลเรียกมาให�ความเห็นต"อศาล 
ท้ังท่ีความเห็นของพยานท่ีศาลเรียกมานั้นเป9นประโยชน1ต"อคู"ความทุกฝLาย  ดังนั้น เพ่ือประโยชน1แห"ง
                                                 

๔๐๓  ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๑๐ ก/หน�า ๑/๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๔๐๔ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หน�า ๙/๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๐ 
- 
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ความยุติธรรม จึงสมควรกําหนดค"าปLวยการ ค"าพาหนะเดินทาง และค"าเช"าท่ีพักของพยานท่ีศาลเรียก
มาให�ความเห็นต"อศาลให�เกิดความชัดเจนและเป9นธรรม  จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐๔๐๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต"วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป9นต�นไป 
 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ไม"มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาของศาลและ
กระบวนวิธีการบังคับคดีของเจ�าพนักงานบังคับคดีที่ได�กระทําไปแล�วก"อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช�บังคับ 

ในการขายทอดตลาดทรัพย1สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซ่ึงเจ�าพนักงานบังคับคดี
ได�ประกาศขายทอดตลาดไว�ตามบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"ง ซ่ึงใช�บังคับ
อยู"ในวันก"อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย1สินนั้น ตามหลักเกณฑ1 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในประกาศขายทอดตลาดดังกล"าวต"อไปจนกว"าจะเสร็จสิ้น 

 
มาตรา ๒๒  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ท่ีออกตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งท่ีใช�บังคับอยู"ในวันก"อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ยังคงใช�
บังคับต"อไปเท"าท่ีไม"ขัดหรือแย�งกับบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว"าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ท่ีออกตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

 
มาตรา ๒๓  ให�ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว"าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ"งในส"วนท่ีเก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีใช�บังคับอยู"
บางส"วนไม"เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในป;จจุบัน ทําให�การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลเป9นไปโดยล"าช�าไม"มีประสิทธิภาพเพียงพอในการอํานวยความยุติธรรมให�แก"ประชาชน
ผู�มีอรรถคดี และเปWดโอกาสให�มีการประวิงคดีสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห"งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ"งในส"วนท่ีเก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาและคําสั่งให�เหมาะสมยิ่งขึ้น  
จึงจําเป9นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       

 
 
 

                                                 
๔๐๕ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๖๙ ก/หน�า ๑/๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๑ 
- 
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ปริยานุช,ปุณิกา/ผู�จัดทํา 
ป;ญญา/ผู�ตรวจ 

๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

วิศนี/เพ่ิมเติม 
ป;ญญา/ตรวจ 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

นุสรา/ปรับปรุง 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 

 
พรวิภา/เพ่ิมเติม 

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

วิชพงษ1/ตรวจ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


