
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗) 

อนุวัตนจาตุรนต 
อาทิตยทิพอาภา 
เจาพระยายมราช 

ตราไว ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
เปนปที่ ๒ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรที่จะยกเลิกบรรดากฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงตาง ๆ ที่ใชอยู ณ บัดนี้ และใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงแทน 
 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง พุทธศักราช ๒๔๗๗” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 
 
มาตรา ๓  ใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงตามที่ไดตราไวตอทาย 

พระราชบัญญัตินี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ เปนตนไป 
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ใหใชในศาลทั่วไปตลอดราชอาณาจักร ยกเวน

แตในศาลพิเศษที่มีขอบังคับสําหรับศาลนั้น และถามีกฎหมายใหใชธรรมเนียมประเพณีหรือ
กฎหมายทางศาสนาในศาลใด ใหศาลนั้นยกธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายนั้น ๆ มาใชแทน
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ เวนแตคูความจะไดตกลงกันไวใหใชประมวลกฎหมายนี้ 

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ ใหใชบังคับแกคดีความทั้งปวงซึ่งคางชําระอยู
ในศาลเมื่อวันใชประมวลกฎหมายนี้ หรือที่ไดย่ืนตอศาลภายหลังวันนั้น ไมวามูลคดีจะไดเกิดขึ้น
กอนหรือหลังวันใชนั้น 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๒/-/หนา ๗๒๓/๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔  ตั้งแตวันใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงนี้สืบไป ใหยกเลิก

บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในประมวลกฎหมายนี้ หรือซึ่ง
แยงกับบทแหงประมวลกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๕๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวง ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในเรื่องตอไปนี้ 
(๑) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องเจาพนักงานบังคับคดี รวมทั้งการกําหนด

คาธรรมเนียม นอกจากที่ระบุไวในตาราง ๕ ทายประมวลกฎหมายนี้ ตลอดจนการชดใชคาใชจาย
ใหบุคคลเหลานั้น 

(๒) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องการยึดและอายัด และการจําหนาย
ทรัพยสินเปนตัวเงินโดยวิธีขายทอดตลาดหรือโดยวิธีอ่ืน และในเรื่องวิธีการบังคับคดีทางอื่นๆ ที่
เจาพนักงานบังคับคดีจะพึงปฏิบัต ิ

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๖๓  ใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาล

ยุติธรรมมีอํานาจออกขอบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในเรื่องตอไปนี้ 
(๑) การแตงตั้ง การระบุตัว และการสาบานของลาม ผูแปล และผูเช่ียวชาญการ

กําหนดจํานวนคาปวยการ และการชดใชคาใชจายใหบุคคลเหลานั้น 
(๒) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องเจาพนักงานศาล รวมทั้งการกําหนด

คาธรรมเนียมนอกจากที่ระบุไวในตาราง ๕ ทายประมวลกฎหมายนี้ ตลอดจนการชดใชคาใชจาย
ใหบุคคลเหลานั้น 

(๓) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องการเก็บรักษาและการทําลายสารบบความ 
สารบบคําพิพากษา สมุดคําพิพากษา และสารบบอื่นๆ ของศาล ตลอดจนสํานวนความทั้งหลาย 

(๔) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องการยื่นเอกสารตอพนักงานเจาหนาที่ของ
ศาล เพ่ือย่ืนตอศาลหรือเพ่ือสงใหแกคูความหรือบุคคลผูใดผูหนึ่ง และในเรื่องการขอรองดวย
วาจาเพื่อใหศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีมโนสาเร 

(๕) จัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่องที่คูความฝายหนึ่งจะสงตนฉบับเอกสารไป
ยังอีกฝายหนึ่ง 

ขอบังคับนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 

                                                 
๒ มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓ มาตรา ๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 

นายกรัฐมนตร ี
 
 
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓๔ 
 

มาตรา ๕  บรรดากฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พุทธศักราช ๒๔๗๗ ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปโดยอนุโลมเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิ
นี้จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือขอบังคับที่ตราขึ้นใหมใชบังคับแทน 

 
มาตรา ๖  ใหประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๗๕ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาล
ยุติธรรมกําหนดใหสํานักงานศาลยุติธรรมเปนหนวยงานธุรการอิสระของศาลยุติธรรม แตมิได
กําหนดใหกรมบังคับคดีเปนหนวยงานธุรการของศาลยุติธรรม กรมบังคับคดีจึงยังอยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม  ดังนั้น สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พุทธศักราช ๒๔๗๗ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของประธาน
ศาลฎีกาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณดังกลาว  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๐๓ ก/หนา ๑/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สารบาญ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

   
 

 มาตรา 
ภาค ๑ บททัว่ไป 
ลักษณะ ๑ บทวิเคราะหศัพท ๑ 
ลักษณะ ๒ ศาล 

หมวด ๑ เขตอํานาจศาล ๒-๑๐ 
หมวด ๒ การคัดคานผูพิพากษา ๑๑-๑๔ 
หมวด ๓ อํานาจและหนาที่ของศาล ๑๕-๓๔ 
หมวด ๔ การนั่งพิจารณา ๓๕-๔๕ 
หมวด ๕ รายงานและสาํนวนความ๔๖-๕๔ 

ลักษณะ ๓ คูความ ๕๕-๖๖ 
ลักษณะ ๔ การย่ืนและสงคําคูความและเอกสาร ๖๗-๘๓ อัฏฐ 
ลักษณะ ๕ พยานหลักฐาน 

หมวด ๑ หลักทั่วไป ๘๔-๑๐๕ 
หมวด ๒ การมาศาลของพยานและการซักถามพยาน ๑๐๖-๑๒๑ 
หมวด ๓ การนําพยานเอกสารมาสืบ ๑๒๒-๑๒๗ ทว ิ

หมวด ๔ การตรวจและการแตงตั้งผูเช่ียวชาญโดยศาล ๑๒๘-๑๓๐ 
ลักษณะ ๖ คาํพิพากษาและคําส่ัง 

หมวด ๑ หลักทั่วไปวาดวยการชี้ขาดตดัสินคด ี ๑๓๑-๑๓๙ 
หมวด ๒ ขอความและผลแหงคําพิพากษาและคาํส่ัง ๑๔๐-๑๔๘ 
หมวด ๓ คาฤชาธรรมเนียม 

สวนที่ ๑ การกําหนดและการชําระคาฤชาธรรมเนียม  
และการยกเวนคาธรรมเนียมศาล ๑๔๙-๑๖๐ 

สวนที่ ๒ ความรับผิดชั้นที่สุดในคาฤชาธรรมเนียม ๑๖๑-๑๖๙ 
 
ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน 
ลักษณะ ๑ วิธพิีจารณาสามญัในศาลชั้นตน ๑๗๐-๑๘๘ 
ลักษณะ ๒ วธิพิีจารณาวิสามญัในศาลชั้นตน 

หมวด ๑ วธิีพิจารณาคดีมโนสาเร ๑๘๙-๑๙๖ 
หมวด ๒ การพิจารณาโดยขาดนัด 

สวนที่ ๑ การขาดนดัยื่นคาํใหการ  ๑๙๗-๑๙๙ ฉ 
สวนที่ ๒ การขาดนดัพิจารณา  ๒๐๐-๒๐๙ 

หมวด ๓ อนญุาโตตุลาการ ๒๑๐-๒๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ภาค ๓ อุทธรณและฎีกา 
ลักษณะ ๑ อุทธรณ ๒๒๓-๒๔๖ 
ลักษณะ ๒ ฎีกา ๒๔๗-๒๕๒ 
 
ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ลักษณะ ๑ วิธกีารชั่วคราวกอนพิพากษา 

หมวด ๑ หลักทั่วไป ๒๕๓-๒๖๕ 
หมวด ๒ คาํขอในเหตุฉุกเฉิน ๒๖๖-๒๗๐ 

ลักษณะ ๒ การบังคับตามคาํพิพากษาและคําส่ัง 
หมวด ๑ หลักทั่วไป ๒๗๑-๓๐๒ 
หมวด ๒ วิธียึดทรัพย อายัดและการจายเงนิ ๓๐๓-๓๒๓ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
   

 
ภาค ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ลักษณะ ๑ 
บทวิเคราะหศพัท 
   

 
มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
(๑) “ศาล” หมายความวา  ศาลยุติธรรมหรือผูพิพากษาที่มีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีแพง 
(๒) “คดี” หมายความวา  กระบวนพิจารณานับตั้งแตเสนอคําฟองตอศาลเพื่อ

ขอใหรับรอง คุมครองบังคับตามหรือเพ่ือการใชซึ่งสิทธิหรือหนาที่ 
(๓) “คําฟอง” หมายความวา กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทกไดเสนอขอหาตอ

ศาลไมวาจะไดเสนอดวยวาจาหรือทําเปนหนังสือ ไมวาจะไดเสนอตอศาลช้ันตน หรือช้ันอุทธรณ
หรือฎีกา ไมวาจะไดเสนอในขณะที่เร่ิมคดีโดยคําฟองหรือคํารองขอหรือเสนอในภายหลังโดยคํา
ฟองเพ่ิมเติมหรือแกไข หรือฟองแยงหรือโดยสอดเขามาในคดีไมวาดวยสมัครใจ หรือถูกบังคับ 
หรือโดยมีคําขอใหพิจารณาใหม 

(๔) “คําใหการ” หมายความวา กระบวนพิจารณาใด ๆ ซึ่งคูความฝายหนึ่งยก
ขอตอสูเปนขอแกคําฟองตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้ นอกจากคําแถลงการณ 

(๕) “คําคูความ” หมายความวา บรรดาคําฟอง คําใหการหรือคํารองทั้งหลายท่ี
ย่ืนตอศาลเพื่อตั้งประเด็นระหวางคูความ 

(๖) “คําแถลงการณ” หมายความวา คําแถลงดวยวาจาหรือเปนหนังสือ ซึ่ง
คูความฝายหนึ่งกระทําหรือย่ืนตอศาล ดวยมุงหมายที่จะเสนอความเห็นตอศาลในขอความใน
ประเด็นที่ไดยกข้ึนอางในคําคูความหรือในปญหาขอใดที่ศาลจะพึงมีคําส่ังหรือคําพิพากษา ซึ่งใน
ขอเหลานี้คูความฝายนั้นเพียงแตแสดง หรือกลาวทบทวนหรือยืนยันหรืออธิบายขอความแหงคํา
พยานหลักฐาน และปญหาขอกฎหมายและขอเท็จจริงทั้งปวง คําแถลงการณอาจรวมอยูในคํา
คูความ 

(๗) “กระบวนพิจารณา” หมายความวา การกระทําใด ๆ ตามที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายนี้อันเกี่ยวดวยคดีซึ่งไดกระทําไปโดยคูความในคดีนั้นหรือโดยศาล หรือตาม
คําส่ังของศาลไมวาการนั้นจะเปนโดยคูความฝายใดทําตอศาลหรือตอคูความอีกฝายหนึ่ง หรือศาล
ทําตอคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทุกฝาย และรวมถึงการสงคําคูความและเอกสารอื่นๆ ตามที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้ 

(๘) “การพิจารณา” หมายความวา กระบวนพิจารณาทั้งหมดในศาลใดศาลหนึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กอนศาลนั้นชี้ขาดตัดสินหรือจําหนายคดีโดยคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
(๙) “การนั่งพิจารณา” หมายความวา การที่ศาลออกนั่งเก่ียวกับการพิจารณาคดี

เชน ช้ีสองสถาน สืบพยาน ทําการไตสวน ฟงคําขอตาง ๆ และฟงคําแถลงการณดวยวาจา 
(๑๐) “วันสืบพยาน” หมายความวา  วันที่ศาลเริ่มตนทําการสืบพยาน 
(๑๑) “คูความ” หมายความวา บุคคลผูย่ืนคําฟอง หรือถูกฟองตอศาล และเพ่ือ

ประโยชนแหงการดําเนินกระบวนพิจารณาใหรวมถึงบุคคลผูมีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้นๆ 
ตามกฎหมาย หรือในฐานะทนายความ 

(๑๒) “บุคคลผู ไรความสามารถ” หมายความวา   บุคคลใดๆ ซึ่ งไมมี
ความสามารถตามกฎหมายหรือความสามารถถูกจํากัดโดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยวาดวยความสามารถ 

(๑๓) “ผูแทนโดยชอบธรรม” หมายความวา  บุคคลซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิที่จะ
ทําการแทนบุคคลผูไรความสามารถหรือเปนบุคคลที่จะตองใหคําอนุญาต หรือใหความยินยอมแก
ผูไรความสามารถในอันที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 

(๑๔)๕ เจาพนักงานบังคับคดี หมายความวา เจาพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี
หรือพนักงานอื่นผูมีอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชอยู ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่
บัญญัติไวในภาค ๔ แหงประมวลกฎหมายนี้ เพ่ือคุมครองสิทธิของคูความในระหวางการพิจารณา 
หรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ังและใหหมายความรวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
เจาพนักงานบังคับคดีใหปฏิบัติการแทน 

 

                                                 
๕ มาตรา ๑ (๑๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒ 
ศาล 

   
 

หมวด ๑ 
เขตอํานาจศาล 

   
 

มาตรา ๒  หามมิใหเสนอคําฟองตอศาลใด เวนแต 
(๑) เมื่อไดพิจารณาถึงสภาพแหงคําฟองและช้ันของศาลแลว ปรากฏวา ศาลนั้น

มีอํานาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม และ 

(๒) เมื่อไดพิจารณาถึงคําฟองแลว ปรากฏวาคดีนั้นอยูในเขตศาลนั้นตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยศาลที่จะรับคําฟอง และตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่
กําหนดเขตศาลดวย 

 
มาตรา ๓๖  เพ่ือประโยชนในการเสนอคําฟอง 
(๑) ในกรณีที่ มูลคดี เ กิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่ อ ยูนอก

ราชอาณาจักรใหศาลแพงเปนศาลที่มีเขตอํานาจ 
(๒) ในกรณีที่จําเลยไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร 
(ก) ถาจําเลยเคยมีภูมิลําเนาอยู ณ ที่ใดในราชอาณาจักรภายในกําหนดสองป

กอนวันที่มีการเสนอคําฟอง ใหถือวาที่นั้นเปนภูมิลําเนาของจําเลย 
(ข) ถาจําเลยประกอบหรือเคยประกอบกิจการทั้งหมดหรือแตบางสวนใน

ราชอาณาจักรไมวาโดยตนเองหรือตัวแทน หรือโดยมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูติดตอในการ
ประกอบกิจการนั้นในราชอาณาจักร ใหถือวาสถานที่ที่ใชหรือเคยใชประกอบกิจการหรือติดตอ
ดังกลาว หรือสถานที่อันเปนถิ่นที่อยูของตัวแทนหรือของผูติดตอในวันที่มีการเสนอคําฟองหรือ
ภายในกําหนดสองปกอนนั้น เปนภูมิลําเนาของจําเลย 

 
มาตรา ๔๗  เวนแตจะมีบทบัญญัติเปนอยางอ่ืน 
(๑) คําฟอง ใหเสนอตอศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล หรือตอศาลที่มูล

คดีเกิดข้ึนในเขตศาลไมวาจําเลยจะมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรหรือไม 
(๒) คํารองขอ ใหเสนอตอศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล หรือตอศาลที่ผูรองมี

ภูมิลําเนาอยูในเขตศาล 

                                                 
๖ มาตรา ๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗ มาตรา ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔ ทวิ๘  คําฟองเก่ียวดวยอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิหรือประโยชนอันเกี่ยว

ดวยอสังหาริมทรัพย ใหเสนอตอศาลที่อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยูในเขตศาล ไมวาจําเลยจะมี
ภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรหรือไม หรือตอศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล 

 
มาตรา ๔ ตรี๙  คําฟองอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๔ ทวิ ซึ่งจําเลยมิไดมี

ภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรและมูลคดีมิไดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ถาโจทกเปนผูมีสัญชาติไทย
หรือมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ใหเสนอตอศาลแพงหรือตอศาลที่โจทกมีภูมิลําเนาอยูในเขต
ศาล 

คําฟองตามวรรคหนึ่ ง  ถาจํา เลยมีทรัพย สินที่อาจถูกบังคับคดีไดอยู ใน
ราชอาณาจักร ไมวาจะเปนการชั่วคราวหรือถาวร โจทกจะเสนอคําฟองตอศาลที่ทรัพยสินนั้นอยูใน
เขตศาลก็ได 

 
มาตรา ๔ จัตวา๑๐  คํารองขอแตงตั้งผูจัดการมรดก ใหเสนอตอศาลที่เจามรดกมี

ภูมิลําเนาอยูในเขตศาลในขณะถึงแกความตาย 
ในกรณีที่เจามรดกไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ใหเสนอตอศาลที่ทรัพย

มรดกอยูในเขตศาล 
 
มาตรา ๔ เบญจ๑๑  คํารองขอเพิกถอนมติของที่ประชุมหรือที่ประชุมใหญของนิติ

บุคคล คํารองขอเลิกนิติบุคคล คํารองขอตั้งหรือถอนผูชําระบัญชีของนิติบุคคล หรือคํารองขออื่น
ใดเกี่ยวกับนิติบุคคล ใหเสนอตอศาลที่นิติบุคคลนั้นมีสํานักงานแหงใหญอยูในเขตศาล 

 
มาตรา ๔ ฉ๑๒  คํารองขอเกี่ยวกับทรัพยสินที่อยูในราชอาณาจักรก็ดี คํารองขอที่

หากศาลมีคําส่ังตามคํารองขอนั้นจะเปนผลใหตองจัดการหรือเลิกจัดการทรัพยสินที่อยูใน
ราชอาณาจักรก็ดี ซึ่ งมูลคดีมิได เ กิดขึ้นในราชอาณาจักรและผูรองไมมีภูมิ ลําเนาอยู ใน
ราชอาณาจักรใหเสนอตอศาลที่ทรัพยสินดังกลาวอยูในเขตศาล 

 

                                                 
๘ มาตรา ๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๙ มาตรา ๔ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๐ มาตรา ๔ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๑ มาตรา ๔ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๒ มาตรา ๔ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๑๓  คําฟองหรือคํารองขอซึ่งอาจเสนอตอศาลไดสองศาลหรือกวานั้นไม
วาจะเปนเพราะภูมิลําเนาของบุคคลก็ดี เพราะที่ตั้งของทรัพยสินก็ดี เพราะสถานที่ที่เกิดมูลคดีก็ดี 
หรือเพราะมีขอหาหลายขอก็ดี ถามูลความแหงคดีเก่ียวของกัน โจทกหรือผูรองจะเสนอคําฟอง
หรือคํารองขอตอศาลใดศาลหนึ่งเชนวานั้นก็ได 

 
มาตรา ๖๑๔  กอนยื่นคําใหการ จําเลยชอบที่จะยื่นคํารองตอศาลที่โจทกไดย่ืนคํา

ฟองไวขอใหโอนคดีไปยังศาลอ่ืนที่มีเขตอํานาจได  คํารองนั้นจําเลยตองแสดงเหตุที่ยกข้ึนอางอิง
วาการพิจารณาคดีตอไปในศาลนั้นจะไมสะดวก หรือจําเลยอาจไมไดรับความยุติธรรมเมื่อศาล
เห็นสมควร ศาลจะมีคําส่ังอนุญาตตามคํารองนั้นก็ได 

หามมิใหศาลออกคําส่ังอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เวนแตศาลที่จะรับโอนคดไีปนัน้ได
ยินยอมเสียกอน ถาศาลที่จะรับโอนคดีไมยินยอม ก็ใหศาลที่จะโอนคดีนั้นสงเร่ืองใหอธิบดีผู
พิพากษาศาลอุทธรณช้ีขาด คําส่ังของอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๗๑๕  บทบัญญัติในมาตรา ๔ มาตรา ๔ ทวิ มาตรา ๔ ตรี มาตรา ๔ จัตวา 

มาตรา ๔ เบญจ มาตรา ๔ ฉ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ ตองอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติ
ดังตอไปนี้ 

(๑) คําฟองหรือคํารองขอที่เสนอภายหลังเก่ียวเนื่องกับคดีที่คางพิจารณาอยูใน
ศาลใด ใหเสนอตอศาลนั้น 

(๒) คําฟองหรือคํารองขอที่เสนอเก่ียวเนื่องกับการบังคับคดีตามคําพิพากษา
หรือคําส่ังของศาลซึ่งคําฟองหรือคํารองขอนั้นจําตองมีคําวินิจฉัยของศาลกอนที่การบังคับคดีจะได
ดําเนินไปไดโดยครบถวนและถูกตองนั้น ใหเสนอตอศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดีตามมาตรา 
๓๐๒ 

(๓) คํารองตามมาตรา ๑๐๑ ถาไดเสนอคําฟองหรือคํารองขอตอศาลใดแลวให
เสนอตอศาลนั้น ในกรณีที่ยังไมไดเสนอคําฟองหรือคํารองขอตอศาลใด ถาพยานหลักฐานซึ่งจะ
เรียกมาสืบหรือบุคคลหรือทรัพยหรือสถานที่ที่จะตองตรวจอยูในเขตศาลใด ใหเสนอตอศาลนั้น 

(๔) คํารองที่เสนอใหศาลถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคําส่ังหรือการอนุญาตท่ีศาล
ไดใหไวก็ดี คํารองที่เสนอใหศาลถอดถอนบุคคลใดจากฐานะที่ศาลไดแตงตั้งไวก็ดี คํารองที่เสนอ
ใหศาลมีคําส่ังใดท่ีเก่ียวกับการถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคําส่ังหรือการอนุญาตหรือที่เก่ียวกับการ
แตงตั้งเชนวานั้นก็ดี คํารองขอหรือคํารองอ่ืนใดที่เสนอเก่ียวเนื่องกับคดีที่ศาลไดมีคําพิพากษา

                                                 
๑๓ มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๔ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 
๑๕ มาตรา ๗  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือคําส่ังไปแลวก็ดี ใหเสนอตอศาลในคดีที่ไดมีคําส่ังการอนุญาต การแตงตั้ง หรือคําพิพากษา
นั้น 

 
มาตรา ๘  ถาคดีสองเร่ืองซึ่งมีประเด็นอยางเดียวกัน หรือเก่ียวเนื่องใกลชิดกัน

อยูในระหวางพิจารณาของศาลชั้นตนที่มีเขตอํานาจสองศาลตางกัน และศาลทั้งสองนั้นไดยกคํา
รองทั้งหลายที่ไดย่ืนตอศาลขอใหคดีทั้งสองไดพิจารณาพิพากษารวมในศาลเดียวกันนั้นเสียตราบ
ใดที่ศาลใดศาลหนึ่งยังมิไดพิพากษาคดีนั้น ๆ คูความฝายใดฝายหนึ่งจะย่ืนคําขอโดยทําเปนคํา
รองตออธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ เพ่ือขอใหมีคําส่ังใหศาลใดศาลหนึ่งจําหนายคดีซึ่งอยูใน
ระหวางพิจารณานั้นออกเสียจากสารบบความ หรือใหโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก็ไดแลวแตกรณี 

คําส่ังใด ๆ ของอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณเชนวานี้ใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๙  ในกรณีดังกลาวในมาตรากอนนั้น ถาศาลใดศาลหนึ่งไดพิพากษาคดี

แลว และไดมีการยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษานั้น คูความฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นคําขอโดยทํา
เปนคํารองตอศาลอุทธรณ ขอใหมีคําส่ังใหงดการพิจารณาคดีช้ันอุทธรณนั้นไวกอนจนกวาอีกศาล
หนึ่งจะไดพิพากษาคดีอีกเร่ืองหนึ่งเสร็จแลวก็ได และถาไดมีการอุทธรณคดีเร่ืองหลังนี้ก็ใหศาล
อุทธรณรวมวินิจฉัยคดีทั้งสองนั้นโดยคําพิพากษาเดียวกัน ถาคดีเร่ืองหลังนั้นไมมีอุทธรณใหบังคบั
ตามบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๔๖ 

 
มาตรา ๑๐  ถาไมอาจดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นตนที่มีเขตศาลเหนือคดี

นั้นไดโดยเหตุสุดวิสัย คูความฝายที่เสียหายหรืออาจเสียหายเพราะการนั้นจะยื่นคําขอฝายเดียว
โดยทําเปนคํารองตอศาลช้ันตน ซึ่งตนมีภูมิลําเนาหรืออยูในเขตศาลในขณะนั้นก็ได และใหศาล
นั้นมีอํานาจทําคําส่ังอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควร เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 

 
หมวด ๒ 

การคัดคานผูพิพากษา 
   

 
มาตรา ๑๑  เมื่อคดีถึงศาล ผูพิพากษาคนหนึ่งคนใดในศาลนั้นอาจถูกคัดคานได

ในเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) ถาผูพิพากษานั้นมีผลประโยชนไดเสียเกี่ยวของอยูในคดีนั้น 
(๒) ถาเปนญาติเก่ียวของกับคูความฝายใดฝายหนึ่ง คือวาเปนบุพการี หรือ

ผูสืบสันดานไมวาช้ันใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปน
ญาติเก่ียวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น 

(๓) ถาเปนผูที่ไดถูกอางเปนพยานโดยที่ไดรูไดเห็นเหตุการณ หรือโดยเปน
ผูเช่ียวชาญมีความรูเปนพิเศษเกี่ยวของกับคดีนั้น 

(๔) ถาไดเปนหรือเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูแทนหรือไดเปนทนายความ
ของคูความฝายใดฝายหนึ่งมาแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ถาไดเปนผูพิพากษานั่งพิจารณาคดีเดียวกันนั้นในศาลอื่นมาแลว หรือเปน
อนุญาโตตุลาการมาแลว 

(๖) ถามีคดีอีกเร่ืองหนึ่งอยูในระหวางพิจารณาซึ่งผูพิพากษานั้นเอง หรือภริยา 
หรือญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ้นไป หรือตรงลงมาของผูพิพากษานั้นฝายหนึ่ง พิพาทกับคูความ
ฝายใดฝายหนึ่ง หรือภริยา หรือญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของคูความฝายนั้น
อีกฝายหนึ่ง 

(๗) ถาผูพิพากษานั้นเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูความฝายใด
ฝายหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๒  เมื่อศาลใดมีผูพิพากษาแตเพียงคนเดียว ผูพิพากษานั้นอาจถูก

คัดคานดวยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กําหนดไวในมาตรากอนนั้นได หรือดวยเหตุประการอื่นอันมี
สภาพรายแรงซึ่งอาจทําใหการพิจารณาหรือพิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไป 

 
มาตรา ๑๓  ถามีเหตุที่จะคัดคานไดอยางใดอยางหนึ่งดังที่กลาวไวในสองมาตรา

กอนเกิดขึ้นแกผูพิพากษาคนใดที่นั่งในศาล 
(๑) ผูพิพากษานั้นเองจะยื่นคําบอกกลาวตอศาลแสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดคาน 

แลวขอถอนตัวออกจากการนั่งพิจารณาคดีนั้นก็ได 
(๒) คูความที่เก่ียวของอาจยกขอคัดคานข้ึนอางโดยทําเปนคํารองย่ืนตอศาลแต

ถาตนไดทราบเหตุที่พึงคัดคานไดกอนวันสืบพยาน ก็ใหย่ืนคํารองคัดคานเสียกอนวันสืบพยานนั้น
หรือถาทราบเหตุที่พึงคัดคานไดในระหวางพิจารณา ก็ใหย่ืนคํารองคัดคานไมชากวาวันนัด
สืบพยานครั้งตอไป แตตองกอนเริ่มสืบพยานเชนวานั้น 

เมื่อไดย่ืนคํารองดังกลาวแลว ใหศาลงดกระบวนพิจารณาทั้งปวงไวกอนจนกวาจะ
ไดมีคําช้ีขาดในเรื่องที่คัดคานนั้นแลว แตความขอนี้มิใหใชแกกระบวนพิจารณาซึ่งจะตองดําเนิน
โดยมิชักชา อนึ่ง กระบวนพิจารณาทั้งหลายที่ไดดําเนินไปกอนไดย่ืนคํารองคัดคานก็ดี และ
กระบวนพิจารณาทั้งหลายในคดีที่จะตองดําเนินโดยมิชักชา แมถึงวาจะไดดําเนินไปภายหลังที่ได
ย่ืนคํารองคัดคานก็ดี เหลานี้ยอมสมบูรณไมเสียไป เพราะเหตุที่ศาลมีคําส่ังยอมฟงคําคัดคาน เวน
แตศาลจะไดกําหนดไวในคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

ถาศาลใดมีผูพิพากษาคนเดียว และผูพิพากษาคนนั้นถูกคัดคาน หรือถาศาลใดมี
ผูพิพากษาหลายคน และผูพิพากษาทั้งหมดถูกคัดคาน ใหศาลซึ่งมีอํานาจสูงกวาศาลนัน้ตามลาํดบั
เปนผูช้ีขาดคําคัดคาน 

ถาศาลใดมีผูพิพากษาหลายคน และผูพิพากษาที่มิไดถูกคัดคานรวมทั้งขาหลวง
ยุติธรรม ถาไดนั่งพิจารณาดวยมีจํานวนครบที่จะเปนองคคณะและมีเสียงขางมากตามที่กฎหมาย
ตองการ ใหศาลเชนวานั้นเปนผูช้ีขาดคําคัดคาน แตในกรณีที่อยูในอํานาจของผูพิพากษาคนเดียว
จะชี้ขาดคําคัดคาน หามมิใหผูพิพากษาคนนั้นมีคําส่ังใหยกคําคัดคาน โดยผูพิพากษาอีกคนหนึ่ง
หรือขาหลวงยุติธรรมมิไดเห็นพองดวย 

ถาศาลใดมีผูพิพากษาหลายคน และผูพิพากษาที่มิไดถูกคัดคาน แมจะนับรวม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาหลวงยุติธรรมเขาดวย ยังมีจํานวนไมครบที่จะเปนองคคณะและมีเสียงขางมากตามที่กฎหมาย
ตองการ หรือถาผูพิพากษาคนเดียวไมสามารถมีคําส่ังใหยกคําคัดคานเสียดวยความเห็นพองของ
ผูพิพากษาอีกคนหนึ่ง หรือขาหลวงยุติธรรมตามที่บัญญัติไวในวรรคกอน ใหศาลซึ่งมีอํานาจสูง
กวาศาลนั้นตามลําดับเปนผูช้ีขาดคําคัดคาน 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อไดมีการรองคัดคานข้ึน และผูพิพากษาที่ถูกคัดคานไมยอมถอน

ตัวออกจากการนั่งพิจารณาคดี ใหศาลฟงคําแถลงของคําคูความฝายที่เก่ียวของและของผู
พิพากษาที่ถูกคัดคาน กับทําการสืบพยานหลักฐานที่บุคคลเหลานั้นไดนํามาและพยานหลักฐานอืน่
ตามที่เห็นสมควร แลวออกคําส่ังยอมรับหรือยกเสียซึ่งคําคัดคานนั้น คําส่ังเชนวานี้ใหเปนที่สุด 

เมื่อศาลที่ผูพิพากษาแหงศาลนั้นเองถูกคัดคาน จะตองวินิจฉัยชี้ขาดคําคัดคาน
หามมิใหผูพิพากษาที่ถูกคัดคานนั้นนั่งหรือออกเสียงกับผูพิพากษาอ่ืน ๆ ในการพิจารณาและชี้
ขาดคําคัดคานนั้น 

ถาผูพิพากษาคนใดไดขอถอนตัวออกจากการนั่งพิจารณาคดีก็ดี หรือศาลได
ยอมรับคําคัดคานผูพิพากษาคนใดก็ดี ใหผูพิพากษาคนอื่นทําการแทนตามบทบัญญัติในพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม 

 
หมวด ๓ 

อํานาจและหนาที่ของศาล 
   

 
มาตรา ๑๕  หามมิใหศาลใชอํานาจนอกเขตศาล เวนแต 
(๑) ถาบุคคลผูที่จะถูกซักถามหรือถูกตรวจ หรือบุคคลผูเปนเจาของทรัพยหรือ

สถานที่ซึ่งจะถูกตรวจมิไดยกเรื่องเขตศาลขึ้นคัดคาน ศาลจะทําการซักถามหรือตรวจดังวานั้นนอก
เขตศาลก็ได 

(๒) ศาลจะออกหมายเรียกคูความหรือบุคคลนอกเขตศาลก็ได สวนการที่จะนํา
บทบัญญัติมาตรา ๓๑, ๓๓, ๑๐๘, ๑๐๙ และ ๑๑๑ แหงประมวลกฎหมายนี้และมาตรา ๑๔๗ 
แหงกฎหมายลักษณะอาญามาใชบังคับไดนั้น ตองใหศาลซึ่งมีอํานาจในเขตศาลนั้นสลักหลังหมาย
เสียกอน 

(๓)๑๖ หมายบังคับคดีและหมายของศาลที่ออกใหจับและกักขังบุคคลผูใดตาม
บทบัญญตัิแหงประมวลกฎหมายนี้ อาจบงัคับไดไมวาในที่ใด ๆ 

ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลที่ออกหมายบังคับคดี ใหเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาย่ืนคําแถลงหรือเจาพนักงานบังคับคดีรายงานใหศาลที่จะมีการบังคับคดีทราบในกรณี
เชนวานี้ ใหศาลที่จะมีการบังคับคดีตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพ่ือดําเนินการบังคับคดีโดยไมชักชา 

                                                 
๑๖ มาตรา ๑๕ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และใหศาลนั้นดําเนินการไปเสมือนหนึ่งเปนศาลที่บังคับคดีแทนตามมาตรา ๓๐๒ วรรคสาม๑๗ 
 
มาตรา ๑๖  ถาจะตองทําการซักถาม หรือตรวจ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด 

ๆ 
(๑) โดยศาลชั้นตนศาลใด นอกเขตศาลนั้น หรือ 
(๒) โดยศาลแพงหรือศาลอาญา นอกเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีหรือโดย

ศาลอุทธรณหรือฎีกา 
ใหศาลที่กลาวแลวมีอํานาจที่จะแตงตั้งศาลอ่ืนที่เปนศาลชั้นตนใหทําการซักถาม

หรือตรวจภายในบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐๒ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาแทนได 
 
มาตรา ๑๗  คดีที่ไดย่ืนฟองไวตอศาลนั้น ใหศาลดําเนินการไปตามลําดับเลข

หมายสํานวนในสารบบความ เวนแตศาลจะกําหนดเปนอยางอ่ืนเมื่อมีเหตุผลพิเศษ 
 
มาตรา ๑๘  ใหศาลมีอํานาจที่จะตรวจคําคูความที่พนักงานเจาหนาที่ของศาล

ไดรับไวเพ่ือย่ืนตอศาล หรือสงใหแกคูความ หรือบุคคลใด ๆ 
ถาศาลเห็นวาคําคูความที่ไดย่ืนไวดังกลาวแลวนั้น อานไมออกหรืออานไมเขาใจ

หรือเขียนฟุมเฟอยเกินไป หรือไมมีรายการ ไมมีลายมือช่ือ ไมแนบเอกสารตาง ๆ ตามที่กฎหมาย
ตองการ หรือมิไดชําระหรือวางคาธรรมเนียมศาลโดยถูกตองครบถวน ศาลจะมีคําส่ังใหคืนคํา
คูความนั้นไปใหทํามาใหม หรือแกไขเพิ่มเติม หรือชําระหรือวางคาธรรมเนียมศาลใหถูกตอง
ครบถวน ภายในระยะเวลาและกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ตลอดจนเรื่องคาฤชาธรรมเนียมตามที่ศาล
เห็นสมควรก็ได ถามิไดปฏิบัติตามขอกําหนดของศาลในระยะเวลาหรือเง่ือนไขที่กําหนดไวก็ใหมี
คําส่ังไมรับคําคูความนั้น๑๘ 

ถาศาลเห็นวาคําคูความที่ไดนํามาย่ืนดังกลาวขางตน มิไดเปนไปตามเงื่อนไขแหง
กฎหมายที่บังคับไว นอกจากท่ีกลาวมาในวรรคกอน และโดยเฉพาะอยางย่ิง เมื่อเห็นวาสิทธิของ
คูความหรือบุคคลซึ่งย่ืนคําคูความนั้นไดถูกจํากัดหามโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเรื่องเขตอํานาจ
ศาล ก็ใหศาลมีคําส่ังไมรับหรือคืนคําคูความนั้นไปเพื่อย่ืนตอศาลที่มีเขตอํานาจ 

ถาไมมีขอขัดของดังกลาวแลว ก็ใหศาลจดแจงแสดงการรับคําคูความนั้นไวบนคํา
คูความนั้นเองหรือในที่อ่ืน 

คําส่ังของศาลที่ไมรับหรือใหคืนคําคูความตามมาตรานี้ ใหอุทธรณและฎีกาได
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๒๗, ๒๒๘ และ ๒๔๗ 

 
มาตรา ๑๙  ศาลมีอํานาจสั่งไดตามที่เห็นสมควรใหคูความทุกฝาย หรือฝายใด

                                                 
๑๗ มาตรา ๑๕ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๘ มาตรา ๑๘ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ฝายหนึ่งมาศาลดวยตนเอง ถึงแมวาคูความนั้น ๆ จะไดมีทนายความวาตางแกตางอยูแลวก็ดี อนึ่ง
ถาศาลเห็นวาการที่คูความมาศาลดวยตนเองอาจยังใหเกิดความตกลงหรือการประนีประนอมยอม
ความดังที่บัญญัติไวในมาตราตอไปนี้ ก็ใหศาลสั่งใหคูความมาศาลดวยตนเอง 

 
มาตรา ๒๐๑๙  ไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวเพียงใด ใหศาลมีอํานาจ

ที่จะไกลเกล่ียใหคูความไดตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความกันในขอที่พิพาทนั้น 
 
มาตรา ๒๐ ทวิ๒๐  เพ่ือประโยชนในการไกลเกล่ีย เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อ

คูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ ศาลจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาตัวความทุกฝาย
หรือฝายใดฝายหนึ่งโดยจะใหมีทนายความอยูดวยหรือไมก็ได 

เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ ศาลอาจแตงตั้งบุคคล
หรือคณะบุคคลเปนผูประนีประนอม เ พ่ือชวยเหลือศาลในการไกล เกล่ียใหคูความได
ประนีประนอมกัน 

หลักเกณฑและวิธีการในการไกลเกล่ียของศาล การแตงตั้งผูประนีประนอม 
รวมทั้งอํานาจหนาที่ของผูประนีประนอม ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของประธานศาล
ฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญของศาลฎีกา๒๑ 

ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคสาม เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได๒๒ 

 
มาตรา ๒๑  เมื่อคูความฝายใดเสนอคําขอหรือคําแถลงตอศาล 
(๑) ถาประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติวา คําขอหรือคําแถลงจะตองทําเปนคํา

รองหรือเปนหนังสือ ก็ใหศาลมีอํานาจที่จะยอมรับคําขอหรือคําแถลงที่คูความไดทําในศาลดวย
วาจาไดแตศาลตองจดขอความนั้นลงไวในรายงาน หรือจะกําหนดใหคูความฝายนั้นยื่นคําขอโดย
ทําเปนคํารอง หรือย่ืนคําแถลงเปนหนังสือก็ได แลวแตศาลจะเห็นสมควร 

(๒) ถาประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไววา คําขออันใดจะทําไดแตฝายเดียว
หามมิใหศาลทําคําส่ังในเรื่องนั้น ๆ โดยมิใหคูความอีกฝายหนึ่งหรือคูความอื่น ๆ มีโอกาส
คัดคานกอนแตทั้งนี้ตองอยูในบังคับแหงบทบัญญัติของประมวลกฎหมายนี้วาดวยการขาดนัด 

(๓) ถาประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไววา คําขออันใดอาจทําไดแตฝายเดียวแลวให

                                                 
๑๙ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๑ มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒ มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ศาลมีอํานาจที่จะฟงคูความอีกฝายหนึ่งหรือคูความอื่น ๆ กอนออกคําส่ังในเรื่องนั้น ๆ ไดเวนแต
ในกรณีที่คําขอนั้นเปนเรื่องขอหมายเรียกใหใหการ หรือเพ่ือยึดหรืออายัดทรัพยสินกอนคํา
พิพากษาหรือเพ่ือใหออกหมายบังคับ หรือเพ่ือจับหรือกักขังจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

(๔) ถาประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไววาศาลตองออกคําส่ังอนุญาตตามคําขอ
ที่ไดเสนอตอศาลนั้นโดยไมตองทําการไตสวนแลว ก็ใหศาลมีอํานาจทําการไตสวนไดตามที่
เห็นสมควรกอนมีคําส่ังตามคําขอนั้น 

ในกรณีเร่ืองใดที่ศาลอาจออกคําส่ังไดเองหรือตอเมื่อคูความมีคําขอ ใหใช
บทบัญญัติอนุมาตรา (๒), (๓) และ (๔) แหงมาตรานี้บังคับ 

ในกรณีเร่ืองใดที่คูความไมมีอํานาจขอใหศาลมีคําส่ัง แตหากศาลอาจมีคําส่ังใน
กรณีเร่ืองนั้นไดเอง ใหศาลมีอํานาจภายในบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๐๓ และ ๑๘๑ (๒) ที่
จะงดฟงคูความหรืองดทําการไตสวนกอนออกคําส่ังได 

 
มาตรา ๒๒  กําหนดระยะเวลาทั้งปวงไมวาที่กฎหมายกําหนดไวหรือที่ศาลเปนผู

กําหนดก็ดี เพ่ือใหดําเนินหรือมิใหดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ กอนสิ้นระยะเวลานั้น ใหศาล
คํานวณตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยระยะเวลา 

 
มาตรา ๒๓  เมื่อศาลเห็นสมควรหรือมีคูความฝายที่เก่ียวของไดย่ืนคําขอโดยทํา

เปนคํารอง ใหศาลมีอํานาจที่จะออกคําส่ังขยายหรือยนระยะเวลาตามที่กําหนดไวในประมวล
กฎหมายนี้หรือตามที่ศาลไดกําหนดไว หรือระยะเวลาที่เก่ียวดวยวิธีพิจารณาความแพงอันกําหนด
ไวในกฎหมายอื่น เพ่ือใหดําเนินหรือมิใหดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาใด ๆ กอนสิ้นระยะเวลานั้น
แตการขยายหรือยนเวลาเชนวานี้ใหพึงทําไดตอเมื่อมีพฤติการณพิเศษ และศาลไดมีคําส่ังหรือ
คูความมีคําขอขึ้นมากอนสิ้นระยะเวลานั้น เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อคูความฝายใดยกปญหาขอกฎหมายขึ้นอาง ซึ่งถาหากไดวินิจฉัย

ใหเปนคุณแกฝายนั้นแลว จะไมตองมีการพิจารณาคดีตอไปอีก หรือไมตองพิจารณาประเด็น
สําคัญแหงคดีบางขอ หรือถึงแมจะดําเนินการพิจารณาประเด็นขอสําคัญแหงคดีไป ก็ไมทําใหได
ความชัดขึ้นอีกแลว เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอ ใหศาลมีอํานาจที่
จะมีคําส่ังใหมีผลวากอนดําเนินการพิจารณาตอไป ศาลจะไดพิจารณาปญหาขอกฎหมายเชนวานี้
แลววินิจฉัยชี้ขาดเบื้องตนในปญหานั้น 

ถาศาลเห็นวาคําวินิจฉัยชี้ขาดเชนวานี้จะทําใหคดีเสร็จไปไดทั้งเร่ืองหรือเฉพาะแต
ประเด็นแหงคดีบางขอ ศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่กลาวแลวและพิพากษาคดีเร่ืองนั้นหรือเฉพาะ
แตประเด็นที่เก่ียวของไปโดยคําพิพากษาหรือคําส่ังฉบับเดียวกันก็ได 

คําส่ังใด ๆ ของศาลที่ไดออกตามมาตรานี้ ใหอุทธรณและฎีกาไดตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๒๒๗, ๒๒๘ และ ๒๔๗ 

 
มาตรา ๒๕  ถาคูความฝายใดยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองใหศาลสั่งกําหนดวิธีการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อยางใด ๆ ที่บัญญัติไวในภาค ๔ เพ่ือคุมครองสิทธิของคูความในระหวางการพิจารณา หรือเพ่ือ
บังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง ใหศาลมีคําส่ังอนุญาตหรือยกคําขอนั้นเสียโดยไมชักชา 

ถาในเวลาที่ย่ืนคําขอนั้นศาลจะชี้ขาดคดีไดอยูแลว ศาลจะวินิจฉัยคําขอนั้นในคํา
พิพากษา หรือในคําส่ังช้ีขาดคดีก็ได 

 
มาตรา ๒๖  ถาศาลไดตั้งขอถาม หรือออกคําส่ังหรือช้ีขาดเกี่ยวดวยการ

ดําเนินคดีเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง และคูความฝายใดฝายหนึ่งในคดีเร่ืองนั้นคัดคานขอถามหรือคําส่ัง
หรือคําช้ีขาดนั้นวาไมชอบดวยกฎหมาย กอนที่ศาลจะดําเนินคดีตอไป ใหศาลจดขอถามหรือคําส่ัง
หรือคําช้ีขาดที่ถูกคัดคานและสภาพแหงการคัดคานลงไวในรายงาน แตสวนเหตุผลที่ผูคัดคาน
ยกขึ้นอางอิงนั้นใหศาลใชดุลพินิจจดลงไวในรายงาน หรือกําหนดใหคูความฝายที่คัดคานยื่นคํา
แถลงเปนหนังสือเพ่ือรวมไวในสํานวน 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ในขอที่

มุงหมายจะยังใหการเปนไปดวยความยุติธรรม หรือที่เก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน
ในเรื่องการเขียน และการยื่นหรือการสงคําคูความหรือเอกสารอื่น ๆ หรือในการพิจารณาคดีการ
พิจารณาพยานหลักฐาน หรือการบังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายที่เสียหาย
เนื่องจากการที่มิไดปฏิบัติเชนวานั้นยื่นคําขอโดยทําเปนคํารอง ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหเพิกถอน
การพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางสวน หรือส่ังแกไขหรือมีคําส่ังในเรื่องนั้นอยางใด
อยางหนึ่ง ตามที่ศาลเห็นสมควร 

ขอคานเรื่องผิดระเบียบนั้น คูความฝายที่เสียหายอาจยกขึ้นกลาวไดไมวาในเวลา
ใด ๆ กอนมีคําพิพากษา แตตองไมชากวาแปดวันนับแตวันที่คูความฝายนั้นไดทราบขอความหรือ
พฤติการณอันเปนมูลแหงขออางนั้น แตทั้งนี้คูความฝายนั้นตองมิไดดําเนินการอันใดข้ึนใหม
หลังจากที่ไดทราบเรื่องผิดระเบียบแลว หรือตองมิไดใหสัตยาบันแกการผิดระเบียบนั้น ๆ 

ถาศาลส่ังใหเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบใด ๆ อันมิใชเร่ืองที่คูความ
ละเลยไมดําเนินกระบวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาซึ่งกฎหมายหรือศาลกําหนดไว เพียง
เทานี้ไมเปนการตัดสิทธิคูความฝายนั้น ในอันที่จะดําเนินกระบวนพิจารณานั้น ๆ ใหมใหถูกตอง
ตามที่กฎหมายบังคับ 

 
มาตรา ๒๘  ถามีคดีหลายเรื่องคางพิจารณาอยูในศาลเดียวกันหรือในศาลชั้นตน

สองศาลตางกัน และคูความทั้งหมด หรือแตบางฝายเปนคูความรายเดียวกัน กับทั้งการพิจารณา
คดีเหลานั้น ถาไดรวมกันแลว จะเปนการสะดวก หากศาลนั้นหรือศาลหนึ่งศาลใดเหลานั้น
เห็นสมควรใหพิจารณาคดีรวมกัน หรือหากคูความทั้งหมดหรือแตบางฝายมีคําขอใหพิจารณาคดี
รวมกันโดยแถลงไวในคําใหการหรือทําเปนคํารองไมวาในเวลาใด ๆ กอนมีคําพิพากษา เมื่อศาล
ไดฟงคูความทุกฝายแหงคดีนั้น ๆ แลวถาศาลเปนที่พอใจวา คดีเหลานั้นเกี่ยวเนื่องกัน ก็ใหศาลมี
อํานาจออกคําส่ังใหพิจารณาคดีเหลานั้นรวมกัน 

ถาจะโอนคดีมาจากอีกศาลหนึ่งหรือโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งที่มีเขตอํานาจเหนือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คดีนั้น ศาลจะมีคําส่ังกอนที่ไดรับความยินยอมของอีกศาลหนึ่งนั้นไมได แตถาศาลที่จะรับโอนคดี
ไมยินยอม ก็ใหศาลที่จะโอนคดีนั้นสงเร่ืองใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณช้ีขาด คําส่ังของอธิบดี
ผูพิพากษาศาลอุทธรณใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๒๙  ถาคดีที่ฟองกันนั้นมีขอหาหลายขอดวยกันและศาลเห็นวาขอหาขอ

หนึ่งขอใดเหลานั้นมิไดเก่ียวของกันกับขออ่ืน ๆ เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคูความผูมีสวนได
เสียไดย่ืนคําขอโดยทําเปนคํารองใหศาลมีคําส่ังใหแยกคดีเสียโดยเร็ว ถาโจทกประสงคจะให
พิจารณาขอหาเชนวานั้นตอไป ก็ใหศาลดําเนินการพิจารณาคดีไปเสมือนหนึ่งวาเปนคดีอีกเร่ือง
หนึ่งตางหาก โดยมีเง่ือนไขที่ศาลจะกําหนดไวตามที่เห็นสมควร 

ถาคดีที่ฟองกันนั้นมีขอหาหลายขอ และศาลเห็นวาหากแยกพิจารณาขอหา
ทั้งหมดหรือขอใดขอหนึ่งออกจากกันแลว จะทําใหการพิจารณาขอหาเหลานั้นสะดวก ไมวาเวลา
ใด ๆ กอนมีคําพิพากษา เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคูความผูมีสวนไดเสียยื่นคําขอโดยทําเปน
คํารองและเมื่อศาลไดฟงคูความทุกฝายแลว ใหศาลมีอํานาจสั่งแยกขอหาเหลานั้นทั้งหมดหรือแต
ขอใดขอหนึ่งออกพิจารณาตางหากเปนเรื่อง ๆ ไป 

 
มาตรา ๓๐  ใหศาลมีอํานาจออกขอกําหนดใด ๆ แกคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือ

แกบุคคลภายนอกที่อยูตอหนาศาลตามที่เห็นจําเปน เพ่ือรักษาความเรียบรอยในบริเวณศาล และ
เพ่ือใหกระบวนพิจารณาดําเนินไปตามเที่ยงธรรมและรวดเร็ว อํานาจเชนวานี้ ใหรวมถึงการสั่ง
หามคูความมิใหดําเนินกระบวนพิจารณาในทางกอความรําคาญ หรือในทางประวิงใหชักชาหรือ
ในทางฟุมเฟอยเกินสมควร 

 
มาตรา ๓๑๒๓  ผูใดกระทําการอยางใด ๆ ดังกลาวตอไปนี้ ใหถือวากระทําผิดฐาน

ละเมิดอํานาจศาล 
(๑) ขัดขืนไมปฏิบัติตามขอกําหนดของศาลตามมาตรากอนอันวาดวยการรักษา

ความเรียบรอย หรือประพฤติตนไมเรียบรอยในบริเวณศาล 
(๒)๒๔ เมื่อไดมีคํารองและไดรับอนุญาตจากศาลใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลตาม

มาตรา ๑๕๖/๑ แลว ปรากฏวาไดแสดงขอเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐานอันเปนเท็จตอศาลใน
การไตสวนคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล 

(๓) เมื่อรูวาจะมีการสงคําคูความหรือสงเอกสารอื่น ๆ ถึงตน แลวจงใจไปเสียให
พน หรือหาทางหลีกเล่ียงที่จะไมรับคําคูความหรือเอกสารนั้นโดยสถานอื่น 

(๔) ตรวจเอกสารทั้งหมด หรือฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งอยูในสํานวนความ หรือคัด
เอาสําเนาเอกสารเหลานั้นไป โดยฝาฝนตอบทบัญญัติ มาตรา ๕๔ 

                                                 
๒๓ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๒๔ มาตรา ๓๑ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ขัดขืนไมมาศาล เมื่อศาลไดมีคําส่ังตามมาตรา ๑๙ หรือมีหมายเรียกตาม
มาตรา ๒๗๗ 

 
มาตรา  ๓๒   ผู ใดเปนผูประพันธ  บรรณาธิการ  หรือผู พิมพ โฆษณาซึ่ ง

หนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพอันออกโฆษณาตอประชาชน ไมวาบุคคลเหลานั้นจะไดรูถึงซึ่งขอความ
หรือการออกโฆษณาแหงหนังสือพิมพ หรือส่ิงพิมพเชนวานั้นหรือไม ใหถือวาไดกระทําผิดฐาน
ละเมิดอํานาจศาลในกรณีอยางใดอยางหนึ่งในสองอยางดังจะกลาวตอไปนี ้

(๑) ไมวาเวลาใด ๆ ถาหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพเชนวามานั้นไดกลาวหรือแสดง
ไมวาโดยวิธีใด ๆ ซึ่งขอความหรือความเห็นอันเปนการเปดเผยขอเท็จจริงหรือพฤติการณอ่ืน ๆ 
แหงคดี หรือกระบวนพิจารณาใด ๆ แหงคดี ซึ่งเ พ่ือความเหมาะสมหรือเพ่ือคุมครอง
สาธารณประโยชน ศาลไดมีคําส่ังหามการออกโฆษณาสิ่งเหลานั้น ไมวาโดยวิธีเพียงแตส่ังให
พิจารณาโดยไมเปดเผยหรือโดยวิธีหามการออกโฆษณาโดยชัดแจง 

(๒) ถาหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพ ไดกลาวหรือแสดงไมวาโดยวิธีใด ๆ ใน
ระหวางการพิจารณาแหงคดีไปจนมีคําพิพากษาเปนที่สุด ซึ่งขอความหรือความเห็นโดยประสงค
จะใหมีอิทธิพลเหนือความรูสึกของประชาชน หรือเหนือศาลหรือเหนือคูความหรือเหนือพยาน
แหงคดีซึ่งพอเห็นไดวาจะทําใหการพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไป เชน 

ก. เปนการแสดงผิดจากขอเท็จจริงแหงคดี หรือ 
ข. เปนรายงานหรือยอเร่ืองหรือวิภาค ซึ่งกระบวนพิจารณาแหงคดีอยางไมเปน

กลางและไมถูกตอง หรือ 
ค. เปนการวิภาคโดยไมเปนธรรม ซึ่งการดําเนินคดีของคูความ หรือคํา

พยานหลักฐาน หรือนิสัยความประพฤติของคูความหรือพยาน รวมทั้งการแถลงขอความอันเปน
การเสื่อมเสียตอช่ือเสียงของคูความหรือพยาน แมถึงวาขอความเหลานั้นจะเปนความจริง หรือ 

ง. เปนการชักจูงใหเกิดมีคําพยานเท็จ 
เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ใหนําวิเคราะหศัพททั้งปวงในมาตรา ๔ แหง

พระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช ๒๔๗๖ มาใชบังคับ 
 
มาตรา ๓๓  ถาคูความฝายใดหรือบุคคลใดกระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจ

ศาลใดใหศาลนั้นมีอํานาจสั่งลงโทษโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีดังจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(ก) ไลออกจากบริเวณศาล หรือ 
(ข) ใหลงโทษจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ 
การไลออกจากบริเวณศาลนั้นใหกระทําไดช่ัวระยะเวลาที่ศาลนั่งพิจารณาหรือ

ภายในระยะเวลาใด ๆ ก็ไดตามที่ศาลเห็นสมควร เมื่อจําเปนจะเรียกใหตํารวจชวยจัดการก็ได 
ในกรณีกําหนดโทษจําคุกและปรับนั้นใหจําคุกไดไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน

หารอยบาท 
 
มาตรา ๓๔  ถาจะตองดําเนินกระบวนพิจารณาทั้งเร่ืองหรือแตบางสวน โดยทาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อาศัยหรือโดยรองขอตอเจาหนาที่ในเมืองตางประเทศ เมื่อไมมีขอตกลงระหวางประเทศอยางใด
อยางหนึ่ง หรือไมมีกฎหมายบัญญัติไวสําหรับเรื่องนั้นแลว ใหศาลปฏิบัติตามหลักทั่วไปแหง
กฎหมายระหวางประเทศ 

 
หมวด ๔ 

การนั่งพิจารณา 
   

 
มาตรา ๓๕  ถาประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน การนั่งพิจารณา

คดีที่ย่ืนไวตอศาลใดจะตองกระทําในศาลนั้นในวันที่ศาลเปดทําการและตามเวลาทํางานที่ศาลได
กําหนดไว แตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเปนการจําเปนศาลจะมีคําส่ังกําหนดการนั่งพิจารณา ณ 
สถานที่อ่ืน หรือในวันหยุดงาน หรือในเวลาใด ๆ ก็ได 

ใหผูพิพากษาและเจาพนักงานศาลซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดงาน หรือในเวลาใด ๆ
นอกเวลาทําการปกติไดรับคาตอบแทนเปนพิเศษ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด โดย
ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง๒๕ 

 
มาตรา ๓๖  การนั่งพิจารณาคดีจะตองกระทําในศาลตอหนาคูความที่มาศาลและ

โดยเปดเผย เวนแต 
(๑) ในคดีเร่ืองใดที่มีความจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยในศาล เมื่อศาลได

ขับไลคูความฝายใดออกไปเสียจากบริเวณศาลโดยที่ประพฤติไมสมควร ศาลจะดําเนินการนั่ง
พิจารณาคดีตอไปลับหลังคูความฝายนั้นก็ได 

(๒) ในคดีเร่ืองใด เพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือคุมครองสาธารณประโยชนถา
ศาลเห็นสมควรจะหามมิใหมีการเปดเผยซึ่งขอเท็จจริง หรือพฤติการณตาง ๆ ทั้งหมด หรือแต
บางสวนแหงคดีซึ่งปรากฏจากคําคูความหรือคําแถลงการณของคูความหรือจากคําพยานหลักฐาน
ที่ไดสืบมาแลวศาลจะมีคําส่ังดังตอไปนี้ก็ได 

(ก) หามประชาชนมิใหเขาฟงการพิจารณาทั้งหมดหรือแตบางสวน แลว
ดําเนินการพิจารณาไปโดยไมเปดเผย หรือ 

(ข) หามมิใหออกโฆษณาขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาง ๆ เชนวานั้น 
ในบรรดาคดีทั้งปวงที่ฟองขอหยาหรือฟองชายชูหรือฟองใหรับรองบุตร ใหศาล

หามมิใหมีการเปดเผยซึ่งขอเท็จจริงหรือพฤติการณใด ๆ ที่ศาลเห็นเปนการไมสมควร หรือพอจะ
เห็นไดวาจะทําใหเกิดการเสียหายอันไมเปนธรรมแกคูความหรือบุคคลที่เก่ียวของ 

ไมวาศาลจะไดมีคําส่ังตามอนุมาตรา (๒) นี้หรือไม คําส่ังหรือคําพิพากษาช้ีขาด
คดีของศาลนั้น ตองอานในศาลโดยเปดเผย และมิใหถือวาการออกโฆษณาทั้งหมดหรือแต
บางสวนแหงคําพิพากษานั้นหรือยอเร่ืองแหงคําพิพากษาโดยเปนกลางและถูกตองนั้น เปนผิด
                                                 

๒๕ มาตรา ๓๕ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎหมาย 
 
มาตรา ๓๗  ใหศาลดําเนินการนั่งพิจารณาคดีติดตอกันไปเทาที่สามารถจะทําได

โดยไมตองเล่ือนจนกวาจะเสร็จการพิจารณาและพิพากษาคดี 
 
มาตรา ๓๘  ถาในวันที่กําหนดนัดนั่งพิจารณาศาลไมมีเวลาพอที่จะดําเนินการนั่ง

พิจารณา เนื่องจากกิจธุระของศาล ศาลจะมีคําส่ังใหเล่ือนการนั่งพิจารณาไปในวันอื่นตามที่
เห็นสมควรก็ได 

 
มาตรา ๓๙  ถาการที่จะชี้ขาดตัดสินคดีเร่ืองใดที่คางพิจารณาอยูในศาลใดจําตอง

อาศัยทั้งหมดหรือแตบางสวนซึ่งคําช้ีขาดตัดสินบางขอที่ศาลนั้นเองหรือศาลอ่ืนจะตองกระทํา
เสียกอน หรือจําตองรอใหเจาพนักงานฝายธุรการวินิจฉัยชี้ขาดในขอเชนนั้นเสียกอน หรือถา
ปรากฏวาไดมีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้นซึ่งอาจมีการฟองรองอันอาจกระทําใหการชี้ขาดตัดสินคดี
ที่พิจารณาอยูนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีอ่ืนใดซึ่งศาลเห็นวาถาไดเล่ือนการพิจารณาไปจักทํา
ใหความยุติธรรมดําเนินไปดวยดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความที่เก่ียวของรองขอศาลจะมี
คําส่ังเล่ือนการนั่งพิจารณาตอไปจนกวาจะไดมีการพิพากษาหรือช้ีขาดในขอนั้น ๆ แลวหรอืภายใน
ระยะเวลาใด ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได 

ถาศาลมีคําส่ังใหเล่ือนการนั่งพิจารณาดังกลาวแลวโดยไมมีกําหนด เมื่อศาล
เห็นสมควรหรือคูความที่เก่ียวของรองขอ ศาลจะมีคําส่ังใหเร่ิมการนั่งพิจารณาตอไปในวันใด ๆ 
ตามที่เห็นสมควรก็ได 

 
มาตรา ๔๐๒๖  เมื่อศาลไดกําหนดวันนั่งพิจารณาและแจงใหคูความทราบแลว ถา

คูความฝายใดฝายหนึ่งจะขอเลื่อนการนั่งพิจารณา คูความฝายนั้นตองเสนอคําขอเขามากอนหรือ
ในวันนัดและแสดงเหตุผลแหงการขอเลื่อนนั้น ในกรณีเชนวานี้ หามมิใหศาลมีคําส่ังอนุญาตตาม
คําขอ เวนแตการขอเลื่อนการนั่งพิจารณานั้นมีเหตุจําเปนอันไมอาจกาวลวงเสียได และหากศาลไม
อนุญาตจะทําใหเสียความยุติธรรม 

เมื่อศาลจะสั่งใหเล่ือนการนั่งพิจารณา ศาลอาจสั่งใหคูความฝายนั้นเสียคาปวย
การพยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกและเสียคาใชจายในการที่คูความฝายอื่นมาศาล เชน คา
พาหนะเดินทางและคาเชาที่พักของตัวความ ทนายความ หรือพยาน เปนตน ตามจํานวนที่ศาล
เห็นสมควร ถาคูความฝายที่ขอเลื่อนคดีไมชําระคาปวยการหรือคาใชจายตามที่ศาลกําหนด ให
ศาลยกคําขอเลื่อนคดีนั้นเสีย 

คาปวยการหรือคาใชจายที่จายตามวรรคสองใหตกเปนพับ 
คําขอเลื่อนคดีตามวรรคหนึ่ง ถาไมไดเสนอตอหนาศาลดวยวาจา ก็ใหทําเปนคํา

รองและจะทําฝายเดียวโดยไดรับอนุญาตจากศาลก็ได 
                                                 

๒๖ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๑๒๗  ถามีการขอเลื่อนการนั่งพิจารณาโดยอางวาตัวความผูแทน

ทนายความ พยาน หรือบุคคลอื่นที่ถูกเรียกใหมาศาลไมสามารถมาศาลไดเพราะปวยเจ็บ เมื่อศาล
เห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอฝายเดียว ศาลจะมีคําส่ังตั้งเจาพนักงานไปทํา
การตรวจก็ไดและถาสามารถหาแพทยไดก็ใหตั้งแพทยไปตรวจดวย ถาผูที่ศาลตั้งใหไปตรวจได
รายงานโดยสาบานตนหรือกลาวคําปฏิญาณแลว และศาลเช่ือวาอาการของผูที่อางวาปวยนั้นไม
รายแรงถึงกับจะมาศาลไมได ใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้วาดวยการขาดนัดหรือการไมมาศาลของบุคคลที่อางวาปวยนั้น แลวแตกรณี 

ศาลอาจสั่งใหคูความฝายที่ขอใหไปตรวจตามวรรคหนึ่ง หรือคูความใดไปกับผูที่
ศาลตั้งใหไปตรวจ คูความนั้นจะมอบใหผูใดไปแทนตนก็ได 

คาพาหนะและคาปวยการของเจาพนักงานและแพทย ใหถือวาเปนคาฤชาธรรม
เนียม และใหนํามาตรา ๑๖๖ มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๔๒  ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งในคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลไดมรณะ

เสียกอนศาลพิพากษาคดี ใหศาลเล่ือนการนั่งพิจารณาไปจนกวาทายาทของผูมรณะหรือผูจัดการ
ทรัพยมรดกของผูมรณะ หรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพยมรดกไว จะไดเขามาเปนคูความแทนที่
ผูมรณะโดยมีคําขอเขามาเอง หรือโดยที่ศาลหมายเรียกใหเขามา เนื่องจากคูความฝายใดฝายหนึ่ง
มีคําขอฝายเดียว คําขอเชนวานี้จะตองย่ืนภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่คูความฝายนั้นมรณะ 

ถาไมมีคําขอของบุคคลดังกลาวมาแลว หรือไมมีคําขอของคูความฝายใดฝายหนึ่ง
ภายในเวลาที่กําหนดไว ใหศาลมีคําส่ังจําหนายคดีเร่ืองนั้นเสียจากสารบบความ 

 
มาตรา ๔๓  ถาทายาทของผูมรณะ หรือผูจัดการทรัพยมรดกของผูมรณะ หรือ

บุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพยมรดก ประสงคจะขอเขามาเปนคูความแทน ก็ใหย่ืนคําขอโดยทําเปน
คํารองตอศาลเพื่อการนั้น 

ในกรณีเชนนี้ เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอศาล
อาจสั่งใหผูที่จะเขามาเปนคูความแทนนั้นแสดงพยานหลักฐานสนับสนุนคําขอเชนวานั้นไดเมื่อได
แสดงพยานหลักฐานดังกลาวนั้นแลว ใหศาลมีคําส่ังอนุญาตหรือไมอนุญาตในการที่จะเขามาเปน
คูความแทน 

 
มาตรา ๔๔  คําส่ังใหหมายเรียกบุคคลใดเขามาแทนผูมรณะนั้น จะตองกําหนด

ระยะเวลาพอสมควรเพื่อใหบุคคลนั้นมีโอกาสคัดคานในศาลวาตนมิไดเปนทายาทของผูมรณะ 
หรือมิไดเปนผูจัดการทรัพยมรดกหรือผูปกครองทรัพยมรดกนั้น 

ทายาท ผูจัดการทรัพยมรดก หรือบุคคลผูถูกเรียกไมจําตองปฏิบัติตามหมายเชน
วานั้นกอนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวเพ่ือการยอมรับฐานะนั้นไดลวงพนไปแลว 

                                                 
๒๗ มาตรา ๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาบุคคลที่ถูกศาลหมายเรียกนั้น ยินยอมรับเขามาเปนคูความแทนผูมรณะให
ศาลจดรายงานพิสดารไวและดําเนินคดีตอไป 

ถาบุคคลนั้นไมยินยอมหรือไมมาศาล ใหศาลทําการไตสวนตามที่เห็นสมควรถา
ศาลเห็นวาหมายเรียกนั้นมีเหตุผลฟงได ก็ใหออกคําส่ังตั้งบุคคลผูถูกเรียกเปนคูความแทนผู
มรณะแลวดําเนินคดีตอไป ถาศาลเห็นวาขอคัดคานของบุคคลผูถูกเรียกมีเหตุผลฟงได ก็ใหศาล
ส่ังเพิกถอนหมายเรียกนั้นเสีย และถาคูความฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถเรียกทายาทอันแทจริง
หรือผูจัดการทรัพยมรดกหรือบุคคลที่ปกครองทรัพยมรดกของผูมรณะเขามาเปนคูความแทนผู
มรณะไดภายในกําหนดเวลาหนึ่งป ก็ใหศาลมีคําส่ังตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรม 

 
มาตรา ๔๕  ถาปรากฏตอศาลวาคูความฝายหนึ่งตกเปนผูไรความสามารถก็ดี 

หรือผูแทนโดยชอบธรรมของคูความฝายที่เปนผูไรความสามารถไดมรณะหรือหมดอํานาจเปน
ผูแทนก็ดีใหศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาไปภายในระยะเวลาอันสมควรเพื่อผูแทนโดยชอบธรรมหรือ
ผูแทนโดยชอบธรรมคนใหมจะไดแจงใหทราบถึงการไดรับแตงตั้งของตนโดยยื่นคําขอเปนคํารอง
ตอศาลเพื่อการนั้น ถามิไดย่ืนคําขอดังกลาวมาแลวใหนํามาตรา ๕๖ มาใชบังคับ 

ถาผูแทนหรือทนายความของคูความไดมรณะหรือหมดอํานาจเปนผูแทน ใหศาล
เล่ือนการนั่งพิจารณาไปจนกวาตัวความจะไดย่ืนคํารองตอศาลแจงใหทราบถึงการที่ไดแตงตั้ง
ผูแทนหรือทนายความขึ้นใหม หรือคูความฝายนั้นมีความประสงคจะมาวาคดีดวยตนเอง แตถา
ศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคูความอีกฝายหนึ่งมีคําขอฝายเดียว ใหศาลมีอํานาจสั่งกําหนดระยะเวลา
ไวพอสมควร เพ่ือใหตัวความมีโอกาสแจงใหทราบถึงการแตงตั้งหรือความประสงคของตนนั้นก็ได
ในกรณีเชนวานี้ ถาตัวความมิไดแจงใหทราบภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ศาลจะมีคําส่ังใหเร่ิม
การนั่งพิจารณาตอไปในวันใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได 

บทบัญญัติแหงวรรคกอนนั้น ใหนํามาใชบังคับแกกรณีที่ผูแทนโดยชอบธรรมของ
ผูไรความสามารถหมดอํานาจลง เพราะเหตุที่บุคคลนั้นไดมีความสามารถขึ้นแลวดวยโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

รายงานและสาํนวนความ 
   

 
มาตรา ๔๖  บรรดากระบวนพิจารณาเกี่ยวดวยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสิน

คดีแพงทั้งหลายซึ่งศาลเปนผูทํานั้น ใหทําเปนภาษาไทย 
บรรดาคําคูความและเอกสารหรือแผนกระดาษไมวาอยางใด ๆ ที่คูความหรือ

ศาลหรือเจาพนักงานศาลไดทําข้ึนซึ่งประกอบเปนสํานวนของคดีนั้น ใหเขียนเปนหนังสือไทยและ
เขียนดวยหมึกหรือดีดพิมพหรือตีพิมพ ถามีผิดตกที่ใดหามมิใหขูดลบออก แตใหขีดฆาเสียแลว
เขียนลงใหม และผูเขียนตองลงช่ือไวที่ริมกระดาษ ถามีขอความตกเติมใหผูตกเติมลงลายมือช่ือ 
หรือลงช่ือยอไวเปนสําคัญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาตนฉบับเอกสารหรือแผนกระดาษไมวาอยางใด ๆ ที่สงตอศาลไดทําข้ึนเปน
ภาษาตางประเทศ ใหศาลสั่งคูความฝายที่สงใหทําคําแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะแตสวนสําคัญ โดยมี
คํารับรองมายื่นเพื่อแนบไวกับตนฉบับ 

ถาคูความฝายใดหรือบุคคลใดที่มาศาลไมเขาใจภาษาไทยหรือเปนใบหรือหู
หนวกและอานเขียนหนังสือไมได ใหใหคูความฝายที่เก่ียวของจัดหาลาม 

 
มาตรา ๔๗  ถาคูความหรือบุคคลใดยื่นใบมอบอํานาจตอศาล ใหศาลมีอํานาจที่

จะสั่งใหคูความหรือบุคคลนั้น ใหถอยคําสาบานตัววาเปนใบมอบอํานาจอันแทจริง 
ถาศาลมีเหตุอันควรสงสัยวา ใบมอบอํานาจที่ย่ืนนั้นจะไมใชใบมอบอํานาจอัน

แทจริงก็ดี หรือเมื่อคูความอีกฝายหนึ่งย่ืนคํารองแสดงเหตุอันควรสงสัยวาใบมอบอํานาจนั้นจะ
มิใชใบมอบอํานาจอันแทจริงก็ดี ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหคูความหรือบุคคลที่เก่ียวของนั้นยื่นใบ
มอบอํานาจตามที่บัญญัติไวตอไปนี้ 

ถาใบมอบอํานาจนั้นไดทําในราชอาณาจักรสยามตองใหนายอําเภอเปนพยานถา
ไดทําในเมืองตางประเทศที่มีกงสุลสยาม ตองใหกงสุลนั้นเปนพยาน ถาไดทําในเมืองตางประเทศ
ที่ไมมีกงสุลสยาม ตองใหบุคคลเหลานี้เปนพยานคือเจาพนักงานโนตารีปบลิกหรือแมยิสเตร็ด 
หรือบุคคลอื่นซึ่งกฎหมายแหงทองถ่ินตั้งใหเปนผูมีอํานาจเปนพยานในเอกสารเชนวานี้ และตองมี
ใบสําคัญของรัฐบาลตางประเทศที่เก่ียวของแสดงวาบุคคลที่เปนพยานนั้นเปนผูมีอํานาจกระทํา
การได 

บทบัญญัติแหงมาตรานี้ใหใชบังคับแกใบสําคัญและเอกสารอื่น ๆ ทํานองเชนวา
มานี้ ซึ่งคูความจะตองย่ืนตอศาล 

 
มาตรา ๔๘  ในคดีทุกเร่ือง ใหเปนหนาที่ของศาลตองจดแจงรายงานการนั่ง

พิจารณาหรือกระบวนพิจารณาอื่น ๆ ของศาลไวทุกครั้ง 
รายงานนัน้ตองมีรายการตอไปนี ้
(๑) เลขคด ี
(๒) ช่ือคูความ 
(๓) สถานที่ วัน และเวลาทีศ่าลนั่งพิจารณาหรือดําเนนิกระบวนพิจารณา 
(๔) ขอความโดยยอเก่ียวดวยเรื่องที่กระทําและรายการขอสําคัญอื่น ๆ 
(๕) ลายมือช่ือผูพิพากษา 
เมื่อมีกฎหมายบัญญัติไวหรือเมื่อศาลเห็นเปนการจําเปนก็ใหศาลจดบันทึก (โดย

จดรวมไวในรายงานพิสดารหรืออีกสวนหนึ่งตางหาก) ซึ่งคําแถลงหรือคําคัดคานในขอสําคัญ
ขอตกลง คําช้ีขาด คําส่ัง หรือการอื่น ๆ หรือกระบวนพิจารณาที่ทําดวยวาจาตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๔๙  ในสวนที่เก่ียวดวยคําแถลงหรือคําคัดคานของคูความ หรือคําใหการ

ของพยานหรือผูเช่ียวชาญหรือขอตกลงในการสละสิทธิของคูความนั้น ใหถือวารายงานของศาล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนพยานหลักฐานเบื้องตนไดตอเมื่อศาลไดอานใหคูความหรือบุคคลที่เก่ียวของฟงและไดจดลง
ไวซึ่งขอแกไขเพิ่มเติมตามที่ขอรองหรือที่ช้ีแจงใหม ทั้งคูความหรือบุคคลนั้น ๆ ไดลงลายมือช่ือไว
เปนสําคัญ 

 
มาตรา ๕๐  ถาคูความฝายใด หรือบุคคลใดจะตองลงลายมือช่ือในรายงานใด

เพ่ือแสดงรับรูรายงานนั้น หรือจะตองลงลายมือช่ือในเอกสารใดเพื่อรับรองการอานหรือการสง
เอกสารเชนวานั้น 

(๑) การลงลายมือ พิมพนิ้วมือ แกงได หรือเครื่องหมายอยางอ่ืนที่ไดทําตอหนา
ศาลนั้น ไมจําตองมีลายมือช่ือของพยานสองคนรับรอง 

(๒) ถาคูความ หรือบุคคลที่จะตองลงลายมือช่ือในรายงานดังกลาวแลวลง
ลายมือช่ือไมได หรือไมยอมลงลายมือช่ือ ใหศาลทํารายงานจดแจงเหตุที่ไมมีลายมือช่ือเชนนั้นไว
แทนการลงลายมือช่ือ 

 
มาตรา ๕๑  ใหเปนหนาที่ของศาลที่จะปฏิบัตดิังนี ้
(๑) ลงทะเบียนคดีในสารบบความของศาลตามลําดับที่รับไว กลาวคือ ตามวัน

และเวลาที่ย่ืนหรือเสนอคําฟองเพ่ือเร่ิมคดีตอศาล ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้ 
(๒) ลงทะเบียนคําพิพากษา หรือคําส่ังช้ีขาดคดีทั้งหมดของศาลในสารบบคํา

พิพากษา 
(๓) รวบรวมรายงานและเอกสารที่สงตอศาลหรือศาลทําข้ึน กับคําส่ังและคํา

พิพากษาของศาล ไวในสํานวนความเรื่องนั้น แลวเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย 
(๔) คัดสําเนาคําพิพากษา คําส่ังช้ีขาดคดี แลวเก็บรักษาไวเรียงตามลําดับและใน

ที่ปลอดภัย 
(๕) เก็บรักษาสารบบและสมุดของศาล เชนสารบบความและสารบบคําพิพากษา

ไวในที่ปลอดภัย 
 
มาตรา ๕๒  เมื่อคําพิพากษาหรือคําส่ังอันเปนเด็ดขาดถึงที่สุดแลวเรื่องใดไดมี

การปฏิบัติตาม หรือบังคับไปแลว หรือระยะเวลาที่กําหนดไวเพ่ือการบังคับนั้นไดลวงพนไปแลว 
ใหศาลที่เก็บสํานวนนั้นไว จัดสงสํานวนนั้นไปยังกระทรวงยุติธรรม เพ่ือเก็บรักษาไวหรือจัดการ
ตามกฎกระทรวงวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๕๓  ถารายงาน คําพิพากษา คําส่ังหรือเอกสารอื่นใดที่รวมไวในสํานวน

ความซึ่งยังอยูในระหวางพิจารณา หรือรอการบังคับของศาลสูญหายไป หรือบุบสลายทั้งหมดหรือ
แตบางสวน เปนการขัดของตอการชี้ขาดตัดสินหรือบังคับคดีเมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคูความ
ฝายที่เก่ียวของย่ืนคําขอโดยทําเปนคํารอง ใหศาลสั่งคูความหรือบุคคลผูถือเอกสารนั้น นําสําเนาที่
รับรองถูกตองมาสงตอศาล ถาหากสําเนาเชนวานั้นทั้งหมดหรือบางสวนหาไมได ใหศาลมีคําส่ังให
พิจารณาคดีนั้นใหม หรือมีคําส่ังอยางอ่ืนตามที่เห็นสมควร เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๔  คูความก็ดี หรือพยานในสวนที่เก่ียวกับคําใหการของตนในคดนีัน้กด็ี
หรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควรก็ดี อาจรองขออนุญาตตอศาล
ไมวาเวลาใดในระหวาง หรือภายหลังการพิจารณาเพื่อตรวจเอกสารทั้งหมดหรือแตบางฉบับใน
สํานวนเรื่องนั้น หรือขอคัดสําเนา หรือขอใหจาศาลคัดสําเนาและรับรอง แตทั้งนี้ 

(๑) หามมิใหอนุญาตเชนวานั้นแกบุคคลอื่นนอกจากคูความหรือพยานในคดีที่
พิจารณาโดยไมเปดเผย หรือในคดีที่ศาลไดมีคําส่ังหามการตรวจหรือคัดสําเนาเอกสารในสํานวน
ทั้งหมดหรือบางฉบับเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือผลประโยชนทั่วไปของประชาชน ถึงแมผู
ขอจะเปนคูความหรือพยานก็หามมิใหอนุญาตดุจกัน แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิของคูความในการที่จะ
ตรวจหรือคัดสําเนาคําพิพากษาหรือคําส่ังในคดีนั้น หรือในการที่จะขอสําเนาอันรับรองถูกตอง 

(๒) หามมิใหอนุญาตใหคูความคัดถอยคําพยานฝายตนจนกวาจะไดสืบพยาน
ฝายตนเสร็จสิ้นแลว เวนแตจะมีพฤติการณพิเศษที่จะใหอนุญาต 

เมื่อไดใหอนุญาตแลว การตรวจ หรือการคัดสําเนานั้น ใหผูขอหรือบุคคลซึ่ง
ไดรับการแตงตั้งจากผูขอโดยชอบเปนผูคัดตามเวลาและเงื่อนไขซึ่งจาศาลจะไดกําหนดใหเพ่ือ
ความสะดวกของศาลหรือเพ่ือความปลอดภัยของเอกสารนั้น 

หามมิใหคัดสําเนาคําพิพากษาหรือคําส่ัง กอนที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น
และกอนที่ไดลงทะเบียนในสารบบคําพิพากษา 

ในกรณีที่ศาลไดทําคําอธิบายเพิ่มเติมกลัดไวกับรายงานแหงคําส่ังหรือคํา
พิพากษาซึ่งกระทําดวยวาจาตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ คําอธิบายเพิ่มเติมเชนวานั้นคูความจะขอ
ตรวจหรือขอคัดสําเนา หรือขอสําเนาเสมือนเปนสวนหนึ่งแหงคําส่ังหรือคําพิพากษาก็ได 

สําเนาที่รับรองนั้น ใหจาศาลเปนผูรับรองโดยเรียกคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไว
ในอัตราทายประมวลกฎหมายนี้ ในกรณีที่ผูขอตรวจเอกสารหรือขอคัดสําเนาดวยตนเอง ไมตอง
เรียกคาธรรมเนียม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๓ 
คูความ 

   
 

มาตรา ๕๕  เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้น เก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตาม
กฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวน
แพงที่มีเขตอํานาจได ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๕๖  ผูไรความสามารถหรือผูทําการแทนจะเสนอขอหาตอศาลหรือดําเนิน

กระบวนพิจารณาใด ๆ ได ตอเมื่อไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
วาดวยความสามารถและตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ การใหอนุญาตหรือยินยอมตาม
บทบัญญัติเชนวานั้น ใหทําเปนหนังสือย่ืนตอศาลเพื่อรวมไวในสํานวนความ 

ไมวาเวลาใด ๆ กอนมีคําพิพากษาเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายหนึ่ง
ฝายใดยื่นคําขอโดยทําเปนคํารอง ใหศาลมีอํานาจทําการสอบสวนในเรื่องความสามารถของผูขอ
หรือของคูความอีกฝายหนึ่ง และถาเปนที่พอใจวามีการบกพรองในเร่ืองความสามารถ ศาลอาจมี
คําส่ังกําหนดใหแกไขขอบกพรองนั้นเสียใหบริบูรณภายในกําหนดเวลาอันสมควรที่ศาลจะสั่ง 

ถาศาลเห็นวา เพ่ือความยุติธรรมไมควรใหกระบวนพิจารณาดําเนินเนิ่นชาไป 
ศาลจะสั่งใหคูความฝายที่บกพรองในเรื่องความสามารถนั้นดําเนินคดีไปกอนชั่วคราวก็ได แตหาม
มิใหศาลพิพากษาในประเด็นแหงคดีจนกวาขอบกพรองนั้นไดแกไขโดยบริบูรณแลว 

ถาผูไรความสามารถไมมีผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูแทนโดยชอบธรรมทําหนาที่
ไมได ศาลมีอํานาจออกคําส่ังใหอนุญาตหรือใหความยินยอมตามที่ตองการ หรือตั้งผูแทนเฉพาะ
คดีนั้นใหแกผูไรความสามารถ ถาไมมีบุคคลอื่นใดใหศาลมีอํานาจตั้งพนักงานอัยการหรือเจา
พนักงานฝายปกครองอื่นใหเปนผูแทนได 

 
มาตรา ๕๗  บุคคลภายนอกซึ่งมิใชคูความอาจเขามาเปนคูความไดดวยการรอง

สอด 
(๑) ดวยความสมัครใจเองเพราะเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อยังใหไดรับความ

รับรองคุมครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู โดยยื่นคํารองขอตอศาลที่คดีนั้นอยูในระหวาง
พิจารณาหรือเมื่อตนมีสิทธิเรียกรองเก่ียวเนื่องดวยการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง โดยยื่นคํา
รองขอตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้น 

(๒) ดวยความสมัครใจเองเพราะตนมีสวนไดเสียตามกฎหมายในผลแหงคดีนั้น
โดยยื่นคํารองขอตอศาลไมวาเวลาใด ๆ กอนมีคําพิพากษา ขออนุญาตเขาเปนโจทกรวมหรือ
จําเลยรวม หรือเขาแทนที่คูความฝายใดฝายหนึ่งเสียทีเดียวโดยไดรับความยินยอมของคูความฝาย
นั้นแตวาแมศาลจะไดอนุญาตใหเขาแทนที่กันไดก็ตาม คูความฝายนั้นจําตองผูกพันตนโดยคํา
พิพากษาของศาลทุกประการเสมือนหนึ่งวามิไดมีการเขาแทนที่กันเลย 

(๓) ดวยถูกหมายเรียกใหเขามาในคดี (ก) ตามคําขอของคูความฝายใดฝาย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนึ่งทําเปนคํารองแสดงเหตุวาตนอาจฟองหรือถูกคูความเชนวานั้นฟองตนได  เพ่ือการใชสิทธิไล
เบี้ยหรือเพ่ือใชคาทดแทน ถาหากศาลพิจารณาใหคูความเชนวานั้นแพคดี หรือ (ข) โดยคําส่ังของ
ศาลเมื่อศาลนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอ ในกรณีที่กฎหมายบังคับให
บุคคลภายนอกเขามาในคดี หรือศาลเห็นจําเปนที่จะเรียกบุคคลภายนอกเขามาในคดีเพ่ือ
ประโยชนแหงความยุติธรรม แตถาคูความฝายใดฝายหนึ่ง จะเรียกบุคคลภายนอกเขามาในคดี
ดังกลาวแลวใหเรียกดวยวิธีย่ืนคํารองเพ่ือใหหมายเรียกพรอมกับคําฟองหรือคําใหการ หรือใน
เวลาใด ๆ ตอมากอนมีคําพิพากษาโดยไดรับอนุญาตจากศาล เมื่อศาลเปนที่พอใจวาคํารองนั้นไม
อาจยื่นกอนนั้นได 

การสงหมายเรียกบุคคลภายนอกตามอนุมาตรานี้ตองมีสําเนาคําขอ หรือคําส่ัง
ของศาล แลวแตกรณี และคําฟองตั้งตนคดีนั้นแนบไปดวย 

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ไมตัดสิทธิของเจาหนี้ ในอันที่จะใชสิทธิ
เรียกรองของลูกหนี้และท่ีจะเรียกลูกหนี้ใหเขามาในคดีดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 

 
มาตรา ๕๘  ผูรองสอดท่ีไดเขาเปนคูความตามอนุมาตรา (๑) และ (๓) แหง

มาตรากอนนี้ มีสิทธิเสมือนหนึ่งวาตนไดฟองหรือถูกฟองเปนคดีเร่ืองใหม ซึ่งโดยเฉพาะผูรอง
สอดอาจนําพยานหลักฐานใหมมาแสดง คัดคานเอกสารที่ไดย่ืนไว ถามคานพยานที่ไดสืบมาแลว
และคัดคานพยานหลักฐานที่ไดสืบไปแลวกอนที่ตนไดรองสอด อาจอุทธรณฎีกาคําพิพากษาหรือ
คําส่ังของศาลตามที่กฎหมายบัญญัติไว และอาจไดรับหรือถูกบังคับใหใชคาฤชาธรรมเนียม 

หามมิใหผูรองสอดที่ไดเปนคูความตามอนุมาตรา (๒) แหงมาตรากอน ใชสิทธิ
อยางอ่ืนนอกจากสิทธิที่มีอยูแกคูความฝายซึ่งตนเขาเปนโจทกรวมหรือจําเลยรวมในชั้นพิจารณา
เมื่อตนรองสอด และหามมิใหใชสิทธิเชนวานั้นในทางที่ขัดกับสิทธิของโจทกหรือจําเลยเดิม และ
ใหผูรองสอดเสียคาฤชาธรรมเนียมอันเกิดแตการที่รองสอด แตถาศาลไดอนุญาตใหเขาแทนที่
โจทกหรือจําเลยเดิม ผูรองสอดจึงมีฐานะเสมอดวยคูความที่ตนเขาแทน 

เมื่อไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังแลว ถามีขอเก่ียวของกับคดี เปนปญหาจะตอง
วินิจฉัยในระหวางผูรองสอดกับคูความฝายที่ตนเขามารวม หรือที่ตนถูกหมายเรียกใหเขามารวมผู
รองสอดยอมตองผูกพันตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น เวนแตในกรณีตอไปนี้ 

(๑) เนื่องจากความประมาทเลินเลอของคูความนั้น ทําใหผูรองสอดเขามาเปน
คูความในคดีชาเกินสมควรที่จะแสดงขอเถียงอันเปนสาระสําคัญได หรือ 

(๒) เมื่อคูความนั้นจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงมิไดยกขึ้นใชซึ่งขอ
เถียงในปญหาขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งผูรองสอดมิไดรูวามีอยูเชนนั้น 

 
มาตรา ๕๙  บุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป อาจเปนคูความในคดีเดียวกันได โดยเปน

โจทกรวมหรือจําเลยรวม ถาหากปรากฏวาบุคคลเหลานั้นมีผลประโยชนรวมกันในมูลความแหง
คดีแตหามมิใหถือวาบุคคลเหลานั้นแทนซึ่งกันและกัน เวนแตมูลแหงความคดีเปนการชําระหนี้ซึ่ง
แบงแยกจากกันมิได หรือไดมีกฎหมายบัญญัติไวดังนั้นโดยชัดแจง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาบุคคล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เหลานั้นแทนซึ่งกันและกันเพียงเทาที่จะกลาวตอไปนี ้
(๑) บรรดากระบวนพิจารณาซึ่งไดทําโดย หรือทําตอคูความรวมคนหนึ่งนั้นให

ถือวาไดทําโดย หรือทําตอ คูความรวมคนอื่น ๆ ดวย เวนแตกระบวนพิจารณาที่คูความรวมคน
หนึ่งกระทําไปเปนที่เส่ือมเสียแกคูความรวมคนอื่น ๆ 

(๒) การเลื่อนคดีหรือการงดพิจารณาคดีซึ่งเก่ียวกับคูความรวมคนหนึ่งนั้นใหใช
ถึงคูความรวมคนอื่น ๆ ดวย 

 
มาตรา ๖๐๒๘  คูความฝายใดฝายหนึ่ง หรือผูแทนโดยชอบธรรมในกรณีที่คูความ

เปนผูไรความสามารถ หรือผูแทนในกรณีที่คูความเปนนิติบุคคล จะวาความดวยตนเองและ
ดําเนินกระบวนพิจารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควร เพ่ือประโยชนของตน หรือจะตั้งแตงทนายความ
คนเดียวหรือหลายคนใหวาความและดําเนินกระบวนพิจารณาแทนตนก็ได 

ถาคูความ หรือผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูแทน ดังที่ไดกลาวมาแลว ทําหนังสือ
มอบอํานาจใหบุคคลใดเปนผูแทนตนในคดี ผูรับมอบอํานาจเชนวานั้นจะวาความอยางทนายความ
ไมได แตยอมตั้งทนายความเพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาได 

 
มาตรา ๖๑  การตั้งทนายความนั้น ตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือตัวความและ

ทนายความ แลวยื่นตอศาลเพ่ือรวมไวในสํานวน ใบแตงทนายนี้ใหใชไดเฉพาะคดีเร่ืองหนึ่ง ๆ 
ตามที่ไดย่ืนไวเทานั้น เมื่อทนายความผูใดไดรับมอบอํานาจทั่วไปที่จะแทนบุคคลอื่นไมวาในคดีใด 
ๆ ใหทนายความผูนั้นแสดงใบมอบอํานาจทั่วไป แลวคัดสําเนายื่นตอศาลแทนใบแตงทนายเพื่อ
ดําเนินคดีเปนเรื่อง ๆ ไป ตามความในมาตรานี้ 

 
มาตรา ๖๒  ทนายความซึ่งคูความไดตั้งแตงนั้นมีอํานาจวาความและดําเนิน

กระบวนพิจารณาใด ๆ แทนคูความไดตามที่เห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชนของคูความนั้น แต
ถากระบวนพิจารณาใดเปนไปในทางจําหนายสิทธิของคูความ เชน การยอมรับตามที่คูความอีก
ฝายหนึ่งเรียกรอง การถอนฟอง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือใชสิทธิในการ
อุทธรณหรือฎีกา หรือในการขอใหพิจารณาคดีใหม ทนายความไมมีอํานาจที่จะดําเนินกระบวน
พิจารณาเชนวานี้ได โดยมิไดรับอํานาจจากตัวความโดยชัดแจง อํานาจโดยชัดแจงเชนวานี้จะระบุ
ใหไวในใบแตงทนายสําหรับคดีเร่ืองนั้น หรือทําเปนใบมอบอํานาจตางหากในภายหลังใบเดียว
หรือหลายใบก็ได และในกรณีหลังนี้ใหใชบทบัญญัติมาตรา ๖๑ บังคับ 

กรณีจะเปนอยางไรก็ตาม ตัวความหรือผูแทนจะปฏิเสธหรือแกไขขอเท็จจริงที่
ทนายความของตนไดกลาวดวยวาจาตอหนาตนในศาลในขณะนั้นก็ได แมถึงวาตัวความหรอืผูแทน
นั้นจะมิไดสงวนสิทธิเชนนั้นไวในใบแตงทนายก็ดี 

 
มาตรา ๖๓  บทบัญญัติแหงมาตรากอนนี้ไมตัดสิทธิตัวความในอันที่จะตั้งแตง

                                                 
๒๘ มาตรา ๖๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูแทนหรือทนายความโดยทําเปนหนังสือย่ืนตอศาลเพื่อใหรับเงินหรือทรัพยสินซึ่งไดชําระไวใน
ศาลหรือวางไวยังศาลเปนเงินคาธรรมเนียมหรืออยางอ่ืน และศาลไดส่ังใหจายคืน หรือสงมอบ
ใหแกตัวความฝายนั้น แตถาศาลนั้นมีความสงสัยในความสามารถหรือตัวบุคคลผูแทน หรือ
ทนายความซึ่งไดรับตั้งแตงดังกลาวขางตน ศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหตัวความหรือทนายความหรือทั้ง
สองคนใหมาศาลโดยตนเองได 

 
มาตรา ๖๔  เวนแตศาลจะไดส่ังเปนอยางอ่ืน เมื่อคดีมีเหตุผลพิเศษอันเกี่ยวกับ

คูความฝายใดฝายหนึ่ง หรือทนายความฝายใดฝายหนึ่งโดยเฉพาะ คูความหรือทนายความอาจตั้ง
แตงใหบุคคลใดทําการแทนได โดยยื่นใบมอบฉันทะตอศาลทุกครั้ง เพ่ือกระทํากิจการอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้ คือกําหนดวันนั่งพิจารณาหรือวันสืบพยาน หรือวันฟงคําส่ัง คําบังคับ หรือคํา
ช้ีขาดใด ๆ ของศาล มาฟงคําส่ัง คําบังคับ หรือคําช้ีขาดใด ๆ ของศาลหรือสลักหลังรับรูซึ่ง
ขอความนั้น ๆ รับสําเนาแหงคําใหการ คํารองหรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๑ 
และ ๗๒ และแสดงการรับรูส่ิงเหลานั้น 

 
มาตรา ๖๕๒๙  ทนายความที่ตัวความไดตั้งแตงใหเปนทนายในคดีจะมีคําขอตอ

ศาลใหส่ังถอนตนจากการตั้งแตงนั้นก็ได แตตองแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาทนายความผูนัน้ได
แจงใหตัวความทราบแลว เวนแตจะหาตัวความไมพบ 

เมื่อศาลมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอแลว ใหศาลสงคําส่ังนั้นใหตัวความทราบ
โดยเร็วโดยวิธีสงหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอ่ืนแทนแลวแตจะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๖๖  ผูใดอางวาเปนผูแทนโดยชอบธรรมของตัวความหรือเปนผูแทนของ

นิตบิุคคล เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายที่เก่ียวของย่ืนคําขอ โดยทาํเปนคํารองในขณะที่
ย่ืนคําฟองหรือคําใหการ ศาลจะทําการสอบสวนถึงอํานาจของผูนัน้ก็ได และถาเปนที่พอใจวาผูนั้น
ไมมีอํานาจ หรืออํานาจของผูนั้นบกพรอง ศาลมีอํานาจยกฟองคดีนั้นเสีย หรือมีคําพิพากษาหรือ
คําส่ังอยางอ่ืนไดตามที่เห็นสมควร เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 
 

                                                 
๒๙ มาตรา ๖๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๔ 
การยื่นและสงคําคูความและเอกสาร 

   
 
มาตรา ๖๗  เมื่อประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติวา เอกสารใด

จะตองสงใหแกคูความฝายใดฝายหนึ่ง หรือบุคคลที่เก่ียวของ (เชนคําคูความที่ทําโดยคําฟอง 
คําใหการหรือคํารองหรือคําขอโดยทําเปนคํารอง หมายเรียกหรือหมายอื่น ๆ สําเนาคํา
แถลงการณ หรือสําเนาพยานเอกสาร ฯลฯ) เอกสารนั้นตองทําข้ึนใหปรากฏขอความแนชัดถึงตัว
บุคคลและมีรายการตอไปนี้ 

(๑) ช่ือศาลที่จะรับคําฟอง หรือถาคดีอยูในระหวางพิจารณา ช่ือของศาลนั้นและ
เลขหมายคดี 

(๒) ช่ือคูความในคดี 
(๓) ช่ือคูความหรือบุคคล ซึ่งจะเปนผูรับคําคูความหรือเอกสารนั้น 
(๔) ใจความ และเหตุผลถาจําเปนแหงคําคูความหรือเอกสาร 
(๕) วัน เดือน ป ของคําคูความ หรือเอกสาร และลายมือช่ือของเจาพนักงาน 

คูความ หรือบุคคลซึ่งเปนผูย่ืนหรือเปนผูสง 
ในการยื่นหรือสงคําคูความ หรือเอกสารอื่นใดอันจะตองทําตามแบบพิมพที่จัดไว 

เจาพนักงาน คูความ หรือบุคคลผูเก่ียวของจะตองใชกระดาษแบบพิมพนั้น สวนราคากระดาษ
แบบพิมพนั้นใหเรียกตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมจะไดกําหนดไว 

 
มาตรา ๖๘  เพ่ือประโยชนแหงประมวลกฎหมายนี้ ใหเรียกนิติบุคคลตามชื่อหรือ

ตามชื่อที่จดทะเบียน และภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของนิติบุคคลนั้น ใหถือเอาสํานักงานหรือ
สํานักงานแหงใหญ ซึ่งอยูภายในเขตศาลที่จะยื่นฟองคดีหรือที่คดีนั้นอยูในระหวางพิจารณา 

 
มาตรา ๖๙  การยื่นคําคูความ หรือเอกสารอื่นใดตอศาลนั้น ใหกระทําไดโดยสง

ตอพนักงานเจาหนาที่ของศาล หรือย่ืนตอศาลในระหวางนั่งพิจารณา 
 
มาตรา ๗๐  บรรดาคําฟอง หมายเรียกและหมายอื่น ๆ คําส่ัง คําบังคับของศาล

นั้นใหเจาพนักงานศาลเปนผูสงใหแกคูความหรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ แตวา 
(๑) หมายเรียกพยาน ใหคูความฝายที่อางพยานนั้นเปนผูสงโดยตรง เวนแตศาล

จะสั่งเปนอยางอ่ืน หรือพยานปฏิเสธไมยอมรับหมาย ในกรณีเชนวานี้ใหเจาพนักงานศาลเปนผูสง 
(๒) คําส่ัง คําบังคับของศาล รวมทั้งคําส่ังกําหนดวันนั่งพิจารณาหรือสืบพยาน

แลวแตกรณี หรือคําส่ังใหเล่ือนคดี ถาคูความหรือบุคคลที่เก่ียวของนั้นอยูในศาลในเวลาที่มีคําส่ัง
และไดลงลายมือช่ือรับรูไว ใหถือวาไดสงโดยชอบดวยกฎหมายแลว 

คําฟองนั้น ใหโจทกเสียคาธรรมเนียมในการสง สวนการนําสงนั้นโจทกจะนําสง
หรือไมก็ได เวนแตศาลจะส่ังใหโจทกมีหนาที่จัดการนําสง สวนหมายเรียก หมายอื่น ๆ คําส่ัง คํา
บังคับของศาลที่ไดออกตามคําขอของคูความฝายใด ถาศาลมิไดส่ังใหจัดการนําสงดวย ก็ให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คูความฝายนั้นเพียงแตเสียคาธรรมเนียมในการสง ในกรณีอ่ืน ๆ ใหเปนหนาที่ของศาลที่จะ
จัดการสงใหแกคูความหรือบุคคลที่เก่ียวของ๓๐ 

 
มาตรา ๗๑  คําใหการนั้น ใหฝายที่ใหการนําตนฉบับยื่นไวตอศาลพรอมดวย

สําเนาสําหรับใหคูความอีกฝายหนึ่ง หรือคูความอื่น ๆ รับไปโดยทางเจาพนักงานศาล 
คํารองเพ่ือแกไขเพิ่มเติมคําใหการนั้น ใหเจาพนักงานศาลเปนผูสงใหคูความอีก

ฝายหนึ่งหรือคูความอื่น ๆ โดยฝายที่ย่ืนคํารองเปนผูมีหนาที่จัดการนําสง 
 
มาตรา ๗๒  คํารองและคําแถลงการณซึ่งไดย่ืนตอศาลภายในเวลาที่กฎหมาย

หรือศาลกําหนดไว หรือโดยขอตกลงของคูความตามที่ศาลจดลงไวในรายงานนั้น ใหผูย่ืนคํารอง
หรือคําแถลงการณนําตนฉบับยื่นไวตอศาลพรอมดวยสําเนาเพื่อใหคูความอีกฝายหนึ่งหรือคูความ
อ่ืน ๆ หรือบุคคลที่เก่ียวของมารับไปโดยทางเจาพนักงานศาล 

บรรดาคํารองอ่ืน ๆ ใหย่ืนตอศาลพรอมดวยสําเนา เพ่ือสงใหแกคูความอีกฝาย
หนึ่งหรือคูความอื่น ๆ หรือบุคคลที่เก่ียวของและถาศาลกําหนดใหเจาพนักงานศาลเปนผูสงสําเนา
เชนวานั้น ก็ใหเจาพนักงานศาลเปนผูสงโดยใหคูความฝายที่ย่ืนคํารองเปนผูออกคาใชจาย 

บรรดาเอกสารอื่น ๆ เชนสําเนาคําแถลงการณหรือสําเนาพยานเอกสารนั้น ใหสง
แกคูความอีกฝายหนึ่งหรือคูความอื่น ๆ หรือบุคคลที่เก่ียวของ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธี
ดังตอไปนี ้

(๑) โดยคูความฝายที่ตองสงนั้น สงสําเนาใหแกคูความอีกฝายหนึ่งหรือคูความ
อ่ืน ๆ หรือบุคคลที่เก่ียวของเอง แลวสงใบรับตอศาลพรอมกับตนฉบับนั้น ๆ ใบรับนั้นจะทําโดย
วิธีลงไวในตนฉบับวาไดรับสําเนาแลว และลงลายมือช่ือผูรับกับวัน เดือน ป ที่ไดรับก็ได หรือ 

(๒) โดยคูความฝายที่ตองสงนั้นนําสําเนายื่นไวตอศาลพรอมกับตนฉบับ แลว
ขอใหเจาพนักงานศาลเปนผูนําสงใหแกคูความอีกฝายหนึ่งหรือคูความอื่น ๆ หรือบุคคลที่
เก่ียวของ ในกรณีเชนนี้ ผูขอตองไปกับเจาพนักงานศาลและเสียคาธรรมเนียมในการสงนั้นดวย 

 
มาตรา ๗๓  ถาคําคูความหรือเอกสารอื่นใดจะตองใหเจาพนักงานศาลเปนผูสง

เมื่อคูความผูมีหนาที่ตองสงไดรองขอ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการสงโดยเร็วเทาที่จะทําได 
เพ่ือการนี้ พนักงานผูสงหมายจะใหผูขอหรือบุคคลที่ผูขอเห็นสมควรไปดวยเพื่อช้ีตัวคูความหรือ
บุคคลผูรับหรือเพ่ือคนหาภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับก็ได 

ในกรณีที่ตองสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดไปตามคําส่ังของศาล ซึ่งบุคคลอื่น
หรือคูความไมมีหนาที่ตองรับผิดชอบในการสงนั้น ใหเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ของศาลจะ
ดําเนินการสง 

 

                                                 
๓๐ มาตรา ๗๐ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๓ ทวิ๓๑  คําคูความหรือเอกสารที่เจาพนักงานศาลเปนผูสงไมวาการสง
นั้นจะเปนหนาที่ของศาลจัดการสงเองหรือคูความมีหนาที่จัดการนําสงก็ตาม ศาลอาจสั่งใหสงโดย
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหคูความฝายที่มีหนาที่นําสงเปนผูเสียคาธรรมเนียมไปรษณี
ยากร กรณีเชนนี้ ใหถือวาคําคูความหรือเอกสารที่สงโดยเจาพนักงานไปรษณีย มีผลเสมือนเจา
พนักงานศาลเปนผูสง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๔  การสงคําคูความหรือเอกสารอ่ืนใดโดยเจาพนักงานศาลนั้นให

ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ใหสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก และ 
(๒) ใหสงแกคูความ หรือบุคคลซึ่งระบุไวในคําคูความหรือเอกสาร ณ ภูมิลําเนา

หรือสํานักทําการงานของคูความหรือบุคคลนั้น แตใหอยูในบังคับแหงบทบัญญัติหกมาตรา
ตอไปนี้ 

 
มาตรา ๗๕  การสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดใหแกทนายความที่คูความตั้ง

แตงใหวาคดี หรือใหแกบุคคลที่ทนายความเชนวานั้นไดตั้งแตง เพ่ือกระทํากิจการอยางใด ๆ ที่
ระบุไวในมาตรา ๖๔ นั้น ใหถือวาเปนการสงโดยชอบดวยกฎหมาย 

 
มาตรา ๗๖  เมื่อเจาพนักงานศาลไมพบคูความหรือบุคคลที่จะสงคําคูความหรือ

เอกสาร ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลนั้น ๆ ถาไดสงคําคูความหรือเอกสารใหแก
บุคคลใด ๆ ที่มีอายุเกินยี่สิบป ซึ่งอยูหรือทํางานในบานเรือนหรือที่สํานักทําการงานที่ปรากฏวา
เปนของคูความหรือบุคคลนั้น หรือไดสงคําคูความหรือเอกสารนั้นตามขอความในคําส่ังของศาล
ใหถือวาเปนการเพียงพอที่จะฟงวาไดมีการสงคําคูความหรือเอกสารถูกตองตามกฎหมายแลว 

ในกรณีเชนวามานี้ การสงคําคูความหรือเอกสารแกคูความฝายใด หามมิใหสงแก
คูความฝายปรปกษเปนผูรับไวแทน 

 
มาตรา ๗๗  การสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดโดยเจาพนักงานศาลไปยังที่อ่ืน

นอกจากภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของคูความหรือของบุคคลซึ่งระบุไวในคําคูความ หรือ
เอกสารนั้น ใหถือวาเปนการถูกตองตามกฎหมาย เมื่อ 

(๑) คูความหรือบุคคลนั้นยอมรับคําคูความหรือเอกสารนั้นไว หรือ 
(๒) การสงคําคูความหรือเอกสารนั้นไดกระทําในศาล 
 
มาตรา ๗๘  ถาคูความหรือบุคคลที่ระบุไวในคําคูความหรือเอกสารปฏิเสธไม

ยอมรับคําคูความหรือเอกสารนั้นจากเจาพนักงานศาลโดยปราศจากเหตุอันชอบดวยกฎหมาย เจา

                                                 
๓๑ มาตรา ๗๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานนั้นชอบที่จะขอใหพนักงานเจาหนาที่ฝายปกครองที่มีอํานาจหรือเจาพนักงานตํารวจไป
ดวยเพื่อเปนพยาน และถาคูความหรือบุคคลนั้นยังคงปฏิเสธไมยอมรับอยูอีก ก็ใหวางคําคูความ
หรือเอกสารไว ณ ที่นั้น เมื่อไดทําดังนี้แลวใหถือวาการสงคําคูความหรือเอกสารนั้นเปนการ
ถูกตองตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๗๙๓๒  ถาการสงคําคูความหรือเอกสารนั้นไมสามารถจะทําไดดังที่

บัญญัติไวในมาตรากอน ศาลอาจสั่งใหสงโดยวิธีอ่ืนแทนได กลาวคือปดคําคูความหรือเอกสารไว
ในที่แลเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของคูความหรือบุคคลผูมีช่ือระบุไวในคํา
คูความหรือเอกสาร หรือมอบหมายคําคูความหรือเอกสารไวแกเจาพนักงานฝายปกครองใน
ทองถ่ินหรือเจาพนักงานตํารวจ แลวปดประกาศแสดงการที่ไดมอบหมายดังกลาวแลวนั้นไว
ดังกลาวมาขางตน หรือลงโฆษณาหรือทําวิธีอ่ืนใดตามที่ศาลเห็นสมควร 

การสงคําคูความหรือเอกสารโดยวิธีอ่ืนแทนนั้น ใหมีผลใชไดตอเมื่อกําหนดเวลา
สิบหาวันหรือระยะเวลานานกวานั้นตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด ไดลวงพนไปแลวนับตั้งแตเวลา
ที่คําคูความหรือเอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นไดปดไว หรือการโฆษณาหรือวิธีอ่ืน
ใดตามที่ศาลสั่งนั้นไดทําหรือไดตั้งตนแลว 

 
มาตรา ๘๐  การสงคําคูความหรือเอกสารโดยเจาพนักงานศาลหรือทางเจา

พนักงานศาลนั้น ใหเจาพนักงานศาลสงใบรับลงลายมือช่ือคูความ หรือผูรับคําคูความหรือเอกสาร 
หรือสงรายงานการสงคําคูความหรือเอกสารลงลายมือช่ือเจาพนักงานศาลตอศาลแลวแตกรณี 
เพ่ือรวมไวในสํานวนความ 

ใบรับหรือรายงานนั้นตองลงขอความใหปรากฏแนชัดถึงตัวบุคคลและรายการ
ตอไปนี้ 

(๑) ช่ือเจาพนักงานผูสงหมาย และช่ือผูรับหมาย ถาหากม ี
(๒) วิธีสง วัน เดือน ป และเวลาที่สง 
รายงานนั้นตองลงวันเดือนป และลงลายมือช่ือของเจาพนักงานผูทํารายงาน 
ใบรับนั้นจะทําโดยวิธีจดลงไวที่ตนฉบับซึ่งย่ืนตอศาลก็ได 
 
มาตรา ๘๑  การสงหมายเรียกพยานโดยคูความที่เก่ียวของนั้นใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ใหสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก และ 
(๒) ใหสงแกบุคคลซึ่งระบุไวในหมายเรียก ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของบุคคลเชนวานั้น แตวาใหอยูภายในบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๗๖ และ ๗๗ 
 
มาตรา ๘๒  ถาจะตองสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดไปยังคูความหรือบุคคล

หลายคน ใหสงสําเนาคําคูความหรือเอกสารที่จะตองสงไปใหทุก ๆ คน ในกรณีที่ตองสงคําคูความ
                                                 

๓๒ มาตรา ๗๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือเอกสารโดยเจาพนักงานศาลหรือทางเจาพนักงานศาลนั้นใหคูความฝายซึ่งมีหนาที่จัดการ
นําสงมอบสําเนาคําคูความหรือเอกสารตอพนักงานเจาหนาที่ใหพอกับจํานวนคูความหรือบุคคลที่
จะตองสงใหนั้น 

 
มาตรา ๘๓  ถาคูความฝายใดจะตองย่ืนตอศาลหรือจะตองสงใหแกคูความฝาย

ใดฝายหนึ่ง หรือบุคคลภายนอกซึ่งคําคูความหรือเอกสารอ่ืนใด ภายในเวลาหรือกอนเวลาที่
กฎหมายหรือศาลไดกําหนดไว และการสงเชนวานี้จะตองกระทําโดยทางเจาพนักงานศาล ใหถือวา
คูความฝายนั้นไดปฏิบัติตามความมุงหมายของกฎหมายหรือของศาลแลว เมื่อคูความฝายนั้นได
สงคําคูความหรือเอกสารเชนวานั้นแกพนักงานเจาหนาที่ของศาลเพ่ือใหย่ืนหรือใหสงในเวลาหรือ
กอนเวลาที่กําหนดนั้นแลว แมถึงวาการรับคําคูความหรือเอกสารหรือการขอใหสงคําคูความหรือ
เอกสารหรือการสงคําคูความหรือเอกสารใหแกคูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกนั้นจะได
เปนไปภายหลังเวลาที่กําหนดนั้นก็ดี 

ถาประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไววาการสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใด จะตองให
คูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกทราบลวงหนาตามระยะเวลาที่กําหนดไวกอนวันเริ่มตนนั่ง
พิจารณาหรือสืบพยาน ใหถือวาคูความฝายที่ตองรับผิดในการสงนั้นไดปฏิบัติตามความมุงหมาย
ของกฎหมายหรือของศาลตามที่บัญญัติไวในวรรคกอนนั้นไดตอเมื่อคูความฝายนั้นไดย่ืนคํา
คูความหรือเอกสารที่จะตองสงใหแกพนักงานเจาหนาที่ของศาลไมต่ํากวาสามวันกอนวันเริ่มตน
แหงระยะเวลาที่กําหนดลวงหนาไวนั้น 

ในกรณีที่คูความอาจสงคําคูความหรือเอกสารโดยวิธีสงสําเนาตรงไปยังคูความอกี
ฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกไดนั้น บทบัญญัติแหงมาตรานี้มิไดหามคูความที่มีหนาที่ตองสงคํา
คูความหรือเอกสารดังกลาวแลวในอันที่จะใชวิธีเชนวานี้ แตคูความฝายนั้นจะตองสงใบรับของ
คูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกตอศาลในเวลาหรือกอนเวลาที่กฎหมายหรือศาลไดกําหนด
ไว 

 
มาตรา ๘๓ ทวิ๓๓  ในกรณีที่จําเลยไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรใหสง

หมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีแกจําเลย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของจําเลยนอก
ราชอาณาจักร เวนแตในกรณีที่จําเลยประกอบกิจการในราชอาณาจักรดวยตนเองหรือโดยตัวแทน
หรือในกรณีที่มีการตกลงเปนหนังสือวาคําคูความและเอกสารที่จะตองสงใหแกจําเลยนั้น ใหสงแก
ตัวแทนซึ่งมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรที่จําเลยไดแตงตั้งไวเพ่ือการนี้ใหสงหมายเรียกและคําฟองตั้ง
ตนคดีแกจําเลยหรือตัวแทนในการประกอบกิจการหรือตัวแทนในการรับคําคูความและเอกสาร ณ 
สถานที่ที่จําเลยหรือตัวแทนใชประกอบกิจการหรือสถานที่อันเปนถิ่นที่อยูของตัวแทนในการ
ประกอบกิจการหรือของตัวแทนในการรับคําคูความและเอกสาร ซึ่งตั้งอยูในราชอาณาจักร แลวแต
กรณี 

                                                 
๓๓ มาตรา ๘๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการเรียกบุคคลภายนอกซึ่งไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรเขามา
เปนคูความตามมาตรา ๕๗ (๓) ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๓ ตรี๓๔  การสงคําคูความ คํารอง คําแถลง หรือเอกสารอื่นใดนอกจาก

ที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๓ ทวิ ถาผูรับไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรแตประกอบกิจการใน
ราชอาณาจักรดวยตนเองหรือโดยตัวแทน หรือมีตัวแทนในการรับคําคูความและเอกสารหรือ
ทนายความในการดําเนินคดีอยูในราชอาณาจักร ใหสงแกผู รับหรือตัวแทนเชนวานั้นหรือ
ทนายความ ณ สถานที่ที่ผูรับหรือตัวแทนใชประกอบกิจการ หรือสถานที่อันเปนถิ่นที่อยูของ
ตัวแทน หรือภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของทนายความซึ่งตั้งอยูในราชอาณาจักร แลวแต
กรณี แตถาผูรับมิไดประกอบกิจการในราชอาณาจักรดวยตนเองหรือไมมีตัวแทนดังกลาวหรือ
ทนายความอยูในราชอาณาจักร ใหสงโดยวิธีปดประกาศไวที่ศาล 

 
มาตรา ๘๓ จัตวา๓๕  ในกรณีที่จะตองสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีตาม

มาตรา ๘๓ ทวิ แกจําเลย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของจําเลยนอกราชอาณาจักรใหโจทก
ย่ืนคํารองตอศาลภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันยื่นคําฟอง เพ่ือใหศาลจัดสงหมายเรียกและคํา
ฟองตั้งตนคดีแกจําเลย ในกรณีเชนวานี้ ถาไมมีขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคี
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหโจทกทําคําแปลหมายเรียก คําฟองตั้งตนคดีและเอกสารอื่นใดที่จะ
สงไปยังประเทศที่จําเลยมีภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานอยู เปนภาษาราชการของประเทศนั้น
หรือเปนภาษาอังกฤษ พรอมทั้งคํารับรองคําแปลวาถูกตองย่ืนตอศาลพรอมกับคํารองดังกลาวและ
วางเงินคาใชจายไวตอศาลตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําส่ังใหโจทกจัดทําเอกสารอื่นเพิ่มเติมยื่นตอ
ศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ได 

ในกรณีที่โจทกเพิกเฉยไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหถือวาโจทก
ทิ้งฟองตามมาตรา ๑๗๔ 

ในกรณีที่มีการเรียกบุคคลภายนอกซึ่งไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรเขามา
เปนคูความตามมาตรา ๕๗ (๓) ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๓ เบญจ๓๖  การสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีตามมาตรา ๘๓ ทวิ

                                                 
๓๔ มาตรา ๘๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ และตอมาแกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓๕ มาตรา ๘๓ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๖ มาตรา ๘๓ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แกจําเลยหรือบุคคลภายนอก ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลดังกลาวนอก
ราชอาณาจักร ใหมีผลใชไดตอเมื่อพนกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่ไดมีการสง และในกรณีสง
โดยวิธีอ่ืนแทนการสงใหแกจําเลยหรือบุคคลภายนอก ใหมีผลใชไดตอเมื่อพนกําหนดเวลาเจ็ดสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดมีการสงโดยวิธีอ่ืน 

 
มาตรา ๘๓ ฉ๓๗  การสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีตามมาตรา ๘๓ ทวิ แก

จําเลยหรือตัวแทนซึ่งประกอบกิจการในราชอาณาจักรหรือตัวแทนในการรับคําคูความและเอกสาร 
ใหมีผลใชไดตอเมื่อพนกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการสงโดยชอบดวยกฎหมาย 

การสงคําคูความหรือเอกสารอื่นตามมาตรา ๘๓ ตรี แกผูรับหรือตัวแทนหรือ
ทนายความ ใหมีผลใชไดตอเมื่อพนกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดมีการสงโดยชอบดวย
กฎหมาย 

การปดประกาศตามมาตรา ๘๓ ตรี ใหมีผลใชไดตอเมื่อพนกําหนดเวลาสามสิบ
วันนับแตวันปดประกาศ และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๙ มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๓ สัตต๓๘  เมื่อโจทกไดปฏิบัติตามมาตรา ๘๓ จัตวา แลว ถาไมมี

ขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคีกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหศาลดําเนินการสงใหแก
จําเลยหรือบุคคลภายนอกโดยผานกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการตางประเทศ 

 
มาตรา ๘๓ อัฎฐ๓๙  ในกรณีที่จะตองสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีตาม

มาตรา ๘๓ ทวิ แกจําเลยหรือบุคคลภายนอก ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคล
ดังกลาวนอกราชอาณาจักร ถาโจทกย่ืนคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองและสามารถแสดงใหเปน
ที่พอใจแกศาลไดวาการสงตามมาตรา ๘๓ สัตต ไมอาจกระทําได เพราะเหตุที่ภูมิลําเนาและสํานัก
ทําการงานของบุคคลดังกลาวไมปรากฏหรือเพราะเหตุอ่ืนใด หรือเมื่อศาลไดดําเนินการตาม
มาตรา ๘๓ สัตต เปนเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันแลว แตยังมิไดรับแจงผลการสง ถาศาลเห็นสมควร
ก็ใหศาลอนุญาตใหสงโดยวิธีปดประกาศไวที่ศาลแทน ในกรณีเชนวานี้ ศาลจะสั่งใหสงโดยวิธี
ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพหรือโดยวิธีอ่ืนใดดวยก็ได 

การสงโดยวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลใชไดตอเมื่อพนกําหนดเวลาหกสิบวันนบั
แตวันที่ปดประกาศไวที่ศาล และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๙ มาใชบังคับ 

 

                                                 
๓๗ มาตรา ๘๓ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๘ มาตรา ๘๓ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๙ มาตรา ๘๓ อัฎฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๕ 
พยานหลักฐาน 

   
 

หมวด ๑ 
หลักทั่วไป 

   
 

มาตรา ๘๔๔๐  การวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงในคดีใดจะตองกระทําโดยอาศัย
พยานหลักฐานในสํานวนคดีนั้น เวนแต 

(๑) ขอเท็จจริงซึ่งรูกันอยูทั่วไป 
(๒) ขอเท็จจริงซึ่งไมอาจโตแยงได หรือ 
(๓) ขอเท็จจริงที่คูความรับหรือถือวารับกันแลวในศาล 
 
มาตรา ๘๔/๑๔๑  คูความฝายใดกลาวอางขอเท็จจริงเพ่ือสนับสนุนคําคูความของ

ตน ใหคูความฝายนั้นมีภาระการพิสูจนขอเท็จจริงนั้น แตถามีขอสันนิษฐานไวในกฎหมายหรือมี
ขอสันนิษฐานที่ควรจะเปนซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณเปนคุณแกคูความฝาย
ใด คูความฝายนั้นตองพิสูจนเพียงวาตนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่ตนจะไดรับประโยชนจาก
ขอสันนิษฐานนั้นครบถวนแลว 

 
มาตรา ๘๕  คูความฝายที่มีหนาที่ตองนําสืบขอเท็จจริงยอมมีสิทธิที่จะนํา

พยานหลักฐานใด ๆ มาสืบไดภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นอันวาดวย
การรับฟงพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลักฐาน 

 
มาตรา ๘๖  เมื่อศาลเห็นวาพยานหลักฐานใดเปนพยานหลักฐานที่รับฟงไมไดก็ดี

หรือเปนพยานหลักฐานที่รับฟงได แตไดย่ืนฝาฝนตอบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ใหศาล
ปฏิเสธไมรับพยานหลักฐานนั้นไว 

เมื่อศาลเห็นวาพยานหลักฐานใดฟุมเฟอยเกินสมควร หรือประวิงใหชักชา 
หรือไมเก่ียวแกประเด็น ใหศาลมีอํานาจงดการสืบพยานหลักฐานเชนวานั้น หรือพยานหลักฐาน
อ่ืนตอไป 

เมื่อศาลเห็นวาเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมเปนการจําเปนที่จะตองนํา
พยานหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับประเด็นในคดีมาสืบเพิ่มเติม ใหศาลทําการสืบพยานหลักฐานตอไป 
ซึ่งอาจรวมทั้งการที่จะเรียกพยานที่สืบแลวมาสืบใหมดวย โดยไมตองมีฝายใดรองขอ 

                                                 
๔๐ มาตรา ๘๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๑ มาตรา ๘๔/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘๗  หามมิใหศาลรับฟงพยานหลักฐานใดเวนแต 
(๑) พยานหลักฐานนั้นเกี่ยวถึงขอเท็จจริงที่คูความฝายหนึ่งฝายใดในคดีจะตอง

นําสืบ และ 
(๒) คูความฝ ายที่อ างพยานหลักฐานไดแสดงความจํ านงที่ จะอ าง อิง

พยานหลักฐานนั้นดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๘ และ ๙๐ แตถาศาลเห็นวา เพ่ือประโยชนแหง
ความยุติธรรม จําเปนจะตองสืบพยานหลักฐานอันสําคัญซึ่งเก่ียวกับประเด็นขอสําคัญในคดี โดย
ฝาฝนตอบทบัญญัติของอนุมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจรับฟงพยานหลักฐานเชนวานั้นได 

 
มาตรา ๘๘๔๒  เมื่อคูความฝายใดมีความจํานงที่จะอางอิงเอกสารฉบับใดหรือคํา

เบิกความของพยานคนใด หรือมีความจํานงที่จะใหศาลตรวจบุคคล วัตถุ สถานที่ หรืออางอิง
ความเห็นของผูเช่ียวชาญที่ศาลตั้งหรือความเห็นของผูมีความรูเช่ียวชาญ เพ่ือเปนพยานหลักฐาน
สนับสนุนขออางหรือขอเถียงของตน ใหคูความฝายนั้นยื่นบัญชีระบุพยานตอศาลกอนวันสืบพยาน
ไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยแสดงเอกสารหรือสภาพของเอกสารที่จะอาง และรายชื่อ ที่อยูของบุคคล ผู
มีความรูเช่ียวชาญ วัตถุ หรือสถานที่ซึ่งคูความฝายนั้นระบุอางเปนพยานหลักฐาน หรือขอใหศาล
ไปตรวจ หรือขอใหตั้งผูเช่ียวชาญแลวแตกรณี พรอมทั้งสําเนาบัญชีระบุพยานดังกลาวในจํานวนที่
เพียงพอ เพ่ือใหคูความฝายอื่นมารับไปจากเจาพนักงานศาล 

ถาคูความฝายใดมีความจํานงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ใหย่ืนคําแถลงขอ
ระบุพยานเพิ่มเติมตอศาลพรอมกับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและสําเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
ดังกลาวไดภายในสิบหาวันนับแตวันสืบพยาน 

เมื่อระยะเวลาที่กําหนดใหย่ืนบัญชีระบุพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแต
กรณี ไดส้ินสุดลงแลว ถาคูความฝายใดซึ่งไดย่ืนบัญชีระบุพยานไวแลว มีเหตุอันสมควรแสดงไดวา
ตนไมสามารถทราบไดวาตองนําพยานหลักฐานบางอยางมาสืบเพื่อประโยชนของตนหรือไมทราบ
วาพยานหลักฐานบางอยางไดมีอยู หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด หรือถาคูความฝายใดซึ่งมิไดย่ืน
บัญชีระบุพยานแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลไดวา มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถยื่นบัญชีระบุพยาน
ตามกําหนดเวลาดังกลาวได คูความฝายนั้นอาจยื่นคํารองขออนุญาตอางพยานหลักฐานเชนวานั้น
ตอศาลพรอมกับบัญชีระบุพยานและสําเนาบัญชีระบุพยานดังกลาวไมวาเวลาใด ๆ กอนพิพากษา
คดีและถาศาลเห็นวา เพ่ือใหการวินิจฉัยชี้ขาดขอสําคัญแหงประเด็นเปนไปโดยเที่ยงธรรม จําเปน
จะตองสืบพยานหลักฐานเชนวานั้น ก็ใหศาลอนุญาตตามคํารอง 

 
มาตรา ๘๙๔๓  คูความฝายใดประสงคจะนําสืบพยานหลักฐานของตนเพื่อพิสูจน

                                                 
๔๒ มาตรา ๘๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ และตอมา วรรคหนึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔๓ มาตรา ๘๙ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตอพยานของคูความฝายอื่นในกรณีตอไปนี้ 
(๑) หักลางหรือเปล่ียนแปลงแกไขถอยคําพยานในขอความทั้งหลายซึ่งพยาน

เชนวานั้นเปนผูรูเห็นหรือ 
(๒) พิสูจนขอความอยางหนึ่งอยางใดอันเกี่ยวดวยการกระทํา ถอยคํา เอกสาร 

หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งพยานเชนวานั้นไดกระทําข้ึน 
ใหคูความฝายนั้นถามคานพยานดังกลาวเสียในเวลาที่พยานเบิกความ เพ่ือใหพยานมีโอกาส
อธิบายถึงขอความเหลานั้น แมวาพยานนั้นจะมิไดเบิกความถึงขอความดังกลาวก็ตาม 

ในกรณีที่คูความฝายนั้นมิไดถามคานพยานของคูความฝายอื่นไวดังกลาวมา
ขางตนแลว ตอมานําพยานหลักฐานมาสืบถึงขอความนั้น คูความฝายอื่นที่สืบพยานนั้นไวชอบที่จะ
คัดคานไดในขณะที่คูความฝายนั้นนําพยานหลักฐานมาสืบ และในกรณีเชนวานี้ ใหศาลปฏิเสธไม
ยอมรับฟงพยานหลักฐานเชนวามานั้น 

ในกรณีที่คูความฝายที่ประสงคจะนําสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนตอพยานตาม
วรรคหนึ่งแสดงใหเปนที่พอใจของศาลวา เมื่อเวลาพยานเบิกความนั้นตนไมรูหรือไมมีเหตุอันควร
รูถึงขอความดังกลาวมาแลว หรือถาศาลเห็นวาเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมจําเปนตองสืบ
พยานหลักฐานเชนวานี้ศาลจะยอมรับฟงพยานหลักฐานเชนวานี้ก็ได แตในกรณีเชนนี้ คูความอีก
ฝายหนึ่งจะขอใหเรียกพยานหลักฐานที่เก่ียวของมาสืบอีกก็ได หรือเมื่อศาลเห็นสมควรจะเรียกมา
สืบเองก็ได 

 
มาตรา ๙๐๔๔  ใหคูความฝายที่อางอิงเอกสารเปนพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุน

ขออางหรือขอเถียงของตนตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง ย่ืนตอศาลและสงใหคูความฝายอื่นซึ่งสําเนา
เอกสารนั้นกอนวันสืบพยานไมนอยกวาเจ็ดวัน 

ในกรณีที่คูความฝายใดยื่นคําแถลงหรือคํารองขออนุญาตอางอิงเอกสารเปน
พยานหลักฐานตามมาตรา ๘๘ วรรคสองหรือวรรคสาม ใหย่ืนตอศาลและสงใหคูความฝายอื่นซึ่ง
สําเนาเอกสารนั้นพรอมกับการยื่นคําแถลงหรือคํารองดังกลาว เวนแตศาลจะอนุญาตใหย่ืนสําเนา
เอกสารภายหลังเมื่อมีเหตุอันสมควร 

คูความฝายที่อางอิงพยานหลักฐานไมตองย่ืนสําเนาเอกสารตอศาล และไมตอง
สงสําเนาเอกสารใหคูความฝายอื่นในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อคูความฝายใดอางอิงเอกสารเปนชุดซึ่งคูความฝายอื่นทราบดีอยูแลว
หรือสามารถตรวจตราใหทราบไดโดยงายถึงความมีอยูและความแทจริงแหงเอกสารนั้น เชน 
จดหมายโตตอบระหวางคูความในคดี หรือสมุดบัญชีการคา และสมุดบัญชีของธนาคารหรือ
เอกสารในสํานวนคดีเร่ืองอ่ืน 

(๒) เมื่อคูความฝายใดอางอิงเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่อยูในความ
ครอบครองของคูความฝายอื่นหรือของบุคคลภายนอก 

                                                 
๔๔ มาตรา ๙๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ถาการคัดสําเนาเอกสารจะทําใหกระบวนพิจารณาลาชาเปนที่เส่ือมเสียแก
คูความซึ่งอางอิงเอกสารนั้น หรือมีเหตุผลแสดงวาไมอาจคัดสําเนาเอกสารใหเสร็จภายใน
กําหนดเวลาที่ใหย่ืนสําเนาเอกสารนั้น 

กรณีตาม (๑) หรือ (๓) ใหคูความฝายที่อางอิงเอกสารยื่นคําขอฝายเดียวโดยทํา
เปนคํารองตอศาล ขออนุญาตงดการยื่นสําเนาเอกสารนั้นและขอยื่นตนฉบับเอกสารแทน เพ่ือให
ศาลหรือคูความฝายอื่นตรวจดูตามเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนด 

กรณีตาม (๒) ใหคูความฝายที่อางอิงเอกสารขอใหศาลมีคําส่ังเรียกเอกสารนั้น
มาจากผูครอบครองตามมาตรา ๑๒๓ โดยตองย่ืนคํารองตอศาลภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง แลวแตกรณี และใหคูความฝายนั้นมีหนาที่ติดตามเพื่อใหไดเอกสารดังกลาวมา
ภายในเวลาที่ศาลกําหนด 

 
มาตรา ๙๑  คูความทั้งสองฝายตางมีสิทธิที่จะอางอิงพยานหลักฐานรวมกันได 
 
มาตรา ๙๒  ถาคูความหรือบุคคลใดจะตองเบิกความหรือนําพยานหลักฐานชนิด

ใด ๆ มาแสดง และคําเบิกความหรือพยานหลักฐานนั้นอาจเปดเผย 
(๑) หนังสือราชการหรือขอความอันเกี่ยวกับงานของแผนดินซึ่งโดยสภาพจะตอง

รักษาเปนความลับไวช่ัวคราวหรือตลอดไป และคูความหรือบุคคลนั้นเปนผูรักษาไว หรือไดทราบ
มาโดยตําแหนงราชการ หรือในหนาที่ราชการ หรือก่ึงราชการอื่นใด 

(๒) เอกสารหรือขอความที่เปนความลับใด ๆ ซึ่งตนไดรับมอบหมายหรือบอก
เลาจากลูกความในฐานะที่ตนเปนทนายความ 

(๓) การประดิษฐ แบบ หรือการงานอื่น ๆ ซึ่งไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ไมใหเปดเผย 

คูความหรือบุคคลเชนว านั้นชอบที่ จะปฏิเสธไมยอมเบิกความหรือนํ า
พยานหลักฐานนั้น ๆ มาแสดงได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่เก่ียวของ
ใหเปดเผยได 

เมื่อคูความหรือบุคคลใดปฏิเสธไมยอมเบิกความหรือนําพยานหลักฐานมาแสดง
ดังกลาวมาแลว ใหศาลมีอํานาจที่จะหมายเรียกพนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลที่เก่ียวของใหมาศาล
และใหช้ีแจงขอความตามที่ศาลตองการเพื่อวินิจฉัยวา การปฏิเสธนั้นชอบดวยเหตุผลหรือไม ถา
ศาลเห็นวา การปฏิเสธนั้นไมมีเหตุผลฟงได ศาลมีอํานาจออกคําส่ังมิใหคูความหรือบุคคลเชนวา
นั้นยกประโยชนแหงมาตรานี้ข้ึนใช และบังคับใหเบิกความหรือนําพยานหลักฐานนั้นมาแสดงได 

 
มาตรา ๙๓๔๕  การอางเอกสารเปนพยานหลักฐานใหยอมรับฟงไดเฉพาะตนฉบับ

เอกสารเทานั้น เวนแต 
(๑) เมื่อคูความที่เก่ียวของทุกฝายตกลงกันวาสําเนาเอกสารนั้นถูกตองแลวให

                                                 
๔๕ มาตรา ๙๓ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ศาลยอมรับฟงสําเนาเชนวานั้นเปนพยานหลักฐาน 
(๒) ถาตนฉบับเอกสารนํามาไมได เพราะถูกทําลายโดยเหตุสุดวิสัย หรือสูญหาย 

หรือไมสามารถนํามาไดโดยประการอื่น อันมิใชเกิดจากพฤติการณที่ผูอางตองรับผิดชอบ หรือเมื่อ
ศาลเห็นวาเปนกรณีจําเปนและเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมที่จะตองสืบสําเนาเอกสารหรือ
พยานบุคคลแทนตนฉบับเอกสารที่นํามาไมไดนั้น ศาลจะอนุญาตใหนําสําเนาหรือพยานบุคคลมา
สืบก็ได 

(๓) ตนฉบับเอกสารที่อยูในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการ
นั้นจะนํามาแสดงไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากทางราชการที่เก่ียวของเสียกอน อนึ่ง สําเนาเอกสาร
ซึ่งผูมีอํานาจหนาที่ไดรับรองวาถูกตองแลว ใหถือวาเปนอันเพียงพอในการที่จะนํามาแสดง เวนแต
ศาลจะไดกําหนดเปนอยางอ่ืน 

(๔) เมื่อคูความฝายที่ถูกคูความอีกฝายหนึ่งอางอิงเอกสารมาเปนพยานหลักฐาน
ยันตนมิไดคัดคานการนําเอกสารนั้นมาสืบตามมาตรา ๑๒๕ ใหศาลรับฟงสําเนาเอกสารเชนวานั้น
เปนพยานหลักฐานไดแตทั้งนี้ไมตัดอํานาจศาลตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม 

 
มาตรา ๙๔  เมื่อใดมีกฎหมายบังคับใหตองมีพยานเอกสารมาแสดง หามมิให

ศาลยอมรับฟงพยานบุคคลในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ แมถึงวาคูความอีกฝายหนึ่งจะได
ยินยอมก็ดี 

(ก) ขอสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร เมื่อไมสามารถนําเอกสารมาแสดง 
(ข) ขอสืบพยานบุคคลประกอบขออางอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อไดนําเอกสารมา

แสดงแลววา ยังมีขอความเพิ่มเติม ตัดทอน หรือเปล่ียนแปลงแกไขขอความในเอกสารนั้นอยูอีก 
แตวาบทบัญญัติแหงมาตรานี้ มิใหใชบังคับในกรณีที่บัญญัติไวในอนุมาตรา (๒) 

แหงมาตรา ๙๓ และมิใหถือวาเปนการตัดสิทธิคูความในอันที่จะกลาวอางและนําพยานบุคคลมา
สืบประกอบขออางวา พยานเอกสารที่แสดงนั้นเปนเอกสารปลอมหรือไมถูกตองทั้งหมด หรือแต
บางสวน หรือสัญญาหรือหนี้อยางอ่ืนที่ระบุไวในเอกสารนั้นไมสมบูรณ หรือคูความอีกฝายหนึ่ง
ตีความหมายผิด 

 
มาตรา ๙๕  หามมิใหยอมรับฟงพยานบุคคลใดเวนแตบุคคลนั้น 
(๑) สามารถเขาใจและตอบคําถามได และ 
(๒) เปนผูที่ไดเห็น ไดยิน หรือทราบขอความเกี่ยวในเรื่องที่จะใหการเปนพยาน

นั้นมาดวยตนเองโดยตรง แตความในขอนี้ใหใชไดตอเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยชัดแจง
หรือคําส่ังของศาลวาใหเปนอยางอ่ืน 

ถาศาลไมยอมรับไวซึ่งคําเบิกความของบุคคลใด เพราะเห็นวาบุคคลนั้นจะเปน
พยานหรือใหการดังกลาวขางตนไมได และคูความฝายที่เก่ียวของรองคัดคานกอนที่ศาลจะ
ดําเนินคดีตอไป ใหศาลจดรายงานระบุนามพยาน เหตุผลที่ไมยอมรับและขอคัดคานของคูความ
ฝายที่เก่ียวของไว สวนเหตุผลที่คูความฝายคัดคานยกขึ้นอางนั้น ใหศาลใชดุลพินิจจดลงไวใน
รายงานหรือกําหนดใหคูความฝายนั้นยื่นคําแถลงตอศาลเพื่อรวมไวในสํานวน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙๕/๑๔๖   ขอความซึ่งเปนการบอกเลาที่พยานบุคคลใดนํามาเบิกความ

ตอศาลก็ดี หรือที่บันทึกไวในเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งไดอางเปนพยานหลักฐานตอศาลก็ดี หาก
นําเสนอเพื่อพิสูจนความจริงแหงขอความนั้น ใหถือเปนพยานบอกเลา 

หามมิใหศาลรับฟงพยานบอกเลา เวนแต 
(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหลงที่มา และขอเท็จจริงแวดลอมของพยานบอกเลา

นั้น นาเช่ือวาจะพิสูจนความจริงได หรือ 
(๒) มีเหตุจําเปนเนื่องจากไมสามารถนําบุคคลซึ่งเปนผูที่ไดเห็น ไดยิน หรือ

ทราบขอความเกี่ยวในเรื่องที่จะใหการเปนพยานนั้นดวยตนเองโดยตรงมาเปนพยานได และมี
เหตุผลสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมที่จะรับฟงพยานบอกเลานั้น 

ในกรณีที่ศาลเห็นวาไมควรรับไวซึ่งพยานบอกเลาใด ใหนําความในมาตรา ๙๕ 
วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๖  พยานที่เปนคนหูหนวก หรือเปนใบหรือทั้งหูหนวกและเปนใบนั้น

อาจถูกถามหรือใหคําตอบโดยวิธีเขียนหนังสือ หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่สมควรได และคําเบิกความของ
บุคคลนั้น ๆ ใหถือวาเปนคําพยานบุคคลตามประมวลกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๙๗  คูความฝายหนึ่ง จะอางคูความอีกฝายหนึ่งเปนพยานของตนหรือจะ

อางตนเองเปนพยานก็ได 
 
มาตรา ๙๘  คูความฝายใดฝายหนึ่งจะอางบุคคลใดเปนพยานของตนก็ไดเมื่อ

บุคคลนั้นเปนผูมีความรูเช่ียวชาญในศิลป วิทยาศาสตร การฝมือ การคา หรือการงานที่ทําหรือใน
กฎหมายตางประเทศ และซ่ึงความเห็นของพยานอาจเปนประโยชนในการวินิจฉัยชี้ขาดขอความ
ในประเด็นทั้งนี้ไมวาพยานจะเปนผูมีอาชีพในการนั้นหรือไม 

 
มาตรา ๙๙  ถาศาลเห็นวา จําเปนที่จะตองตรวจบุคคล วัตถุ สถานที่หรือตั้ง

ผูเช่ียวชาญตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๒๙ และ ๑๓๐ เมื่อศาลเห็นสมควร ไมวาการพิจารณาคดี
จะอยูในชั้นใด หรือเมื่อมีคําขอของคูความฝายใดภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๘๗ และ 
๘๘ ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังกําหนดการตรวจหรือการแตงตั้งผูเช่ียวชาญเชนวานั้นได 

บทบัญญัติแหงมาตรานี้ไมตัดสิทธิของคูความในอันที่จะเรียกบุคคลผูมีความรู
เช่ียวชาญมาเปนพยานฝายตนได 

 
มาตรา ๑๐๐๔๗  คูความฝายใดฝายหนึ่งซึ่งประสงคจะอางอิงขอเท็จจริงใดและ

                                                 
๔๖ มาตรา ๙๕/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๗ มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอใหคูความฝายอื่นตอบวาจะรับรองขอเท็จจริงนั้นวาถูกตองหรือไม อาจสงคําบอกกลาวเปน
หนังสือแจงรายการขอเท็จจริงนั้นไปใหคูความฝายอื่นกอนวันสืบพยานไมนอยกวาเจ็ดวัน 

ถาคูความฝายอื่นไดรับคําบอกกลาวโดยชอบแลว เมื่อคูความฝายที่สงคําบอก
กลาวรองขอตอศาลในวันสืบพยาน ใหศาลสอบถามคูความฝายอื่นวาจะยอมรับขอเท็จจริงตามที่
ไดรับคําบอกกลาวนั้นวาถูกตองหรือไม แลวใหศาลจดคําตอบไวในรายงานกระบวนพิจารณา ถา
คูความฝายนั้นไมตอบคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงใด หรือปฏิเสธขอเท็จจริงใดโดยไมมีเหตุแหงการ
ปฏิเสธโดยชัดแจง ใหถือวายอมรับขอเท็จจริงนั้นแลว เวนแตศาลจะเห็นวาคูความฝายนั้นไมอยูใน
วิสัยที่จะตอบหรือแสดงเหตุแหงการปฏิเสธโดยชัดแจงในขณะนั้น ศาลจะมีคําส่ังใหคูความฝายนั้น
ทําคําแถลงเก่ียวกับขอเท็จจริงนั้นมายื่นตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก็ได 

บทบัญญัติแหงมาตรานี้ใหใชบังคับแกเร่ืองเอกสารทั้งหมดหรือฉบับใดฉบับหนึ่ง
ที่คูความแสดงความจํานงจะอางอิงดวยโดยอนุโลม แตตองสงสําเนาเอกสารนั้นไปพรอมกับคํา
บอกกลาวและตองมีตนฉบับเอกสารนั้นใหคูความฝายอื่นตรวจดูไดเมื่อตองการ เวนแตตนฉบับ
เอกสารนั้นอยูในความครอบครองของคูความฝายอื่นหรือของบุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๑๐๑  ถาบุคคลใดเกรงวา พยานหลักฐานซึ่งตนอาจตองอางอิงในภาย

หนาจะสูญหายหรือยากแกการนํามา หรือถาคูความฝายใดในคดีเกรงวาพยานหลักฐานซึ่งตนจํานง
จะอางอิงจะสูญหายเสียกอนที่จะนํามาสืบ หรือเปนการยากที่จะนํามาสืบในภายหลังบุคคลนั้นหรือ
คูความฝายนั้นอาจยื่นคําขอตอศาลโดยทําเปนคํารองขอหรือคํารองใหศาลมีคําส่ังใหสืบ
พยานหลักฐานนั้นไวทันที 

เมื่อศาลไดรับคําขอเชนวานั้น ใหศาลหมายเรียกผูขอและคูความอีกฝายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวของมายังศาล และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว ใหศาลสั่งคําขอตามที่
เห็นสมควร ถาศาลส่ังอนุญาตตามคําขอแลว ใหสืบพยานไปตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้
สวนรายงานและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการนั้นใหศาลเก็บรักษาไว 

ในกรณีที่คูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวของไมมีภูมิลําเนาอยูใน
ราชอาณาจักรและยังมิไดเขามาในคดีนั้น เมื่อศาลไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหศาลสั่งคําขอนั้น
อยางคําขออันอาจทําไดแตฝายเดียว ถาศาลส่ังอนุญาตตามคําขอแลวใหสืบพยานไปฝายเดียว๔๘ 

 
มาตรา ๑๐๑/๑๔๙  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินซึ่งจําเปนตองสืบพยานหลักฐานใดเปน

การเรงดวนและไมสามารถแจงใหคูความฝายอื่นทราบกอนได เมื่อมีการยื่นคําขอตามมาตรา ๑๐๑ 
พรอมกับคําฟองหรือคําใหการหรือภายหลังจากนั้น คูความฝายที่ขอจะยื่นคําขอฝายเดียวโดยทํา
เปนคํารองรวมไปดวย เพ่ือใหศาลมีคําส่ังโดยไมชักชาก็ได และถาจําเปนจะขอใหศาลมีคําส่ังใหยึด
หรือใหสงตอศาลซึ่งเอกสารหรือวัตถุที่จะใชเปนพยานหลักฐานที่ขอสืบไวกอนดวยก็ได 
                                                 

๔๘ มาตรา ๑๐๑ วรรคสาม เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๔๙ มาตรา ๑๐๑/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คํารองตามวรรคหนึ่งตองบรรยายถึงขอเท็จจริงที่แสดงวามีเหตุฉุกเฉินซึ่ง
จําเปนตองสืบพยานหลักฐานใดโดยเรงดวนและไมสามารถแจงใหคูความฝายอื่นทราบกอนได 
รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการที่มิไดมีการสืบพยานหลักฐานดังกลาว สวนในกรณีที่จะ
ขอใหศาลมีคําส่ังใหยึดหรือใหสงตอศาลซึ่งเอกสารหรือวัตถุที่จะใชเปนพยานหลักฐาน คํารองนั้น
ตองบรรยายถึงขอเท็จจริงที่แสดงถึงความจําเปนที่จะตองยึดหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุนั้นวามีอยู
อยางไร ในการนี้หามมิใหศาลอนุญาตตามคํารองนั้น เวนแตจะเปนที่พอใจของศาลจากการไตสวน
วามีเหตุฉุกเฉินและมีความจําเปนตามคํารองนั้นจริง แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิคูความฝายอื่นที่จะขอให
ศาลออกหมายเรียกพยานดังกลาวมาศาล เพ่ือถามคานและดําเนินการตามมาตรา ๑๑๗ ใน
ภายหลัง หากไมอาจดําเนินการดังกลาวได ศาลตองใชความระมัดระวังในการชั่งน้ําหนัก
พยานหลักฐาน 
 

มาตรา ๑๐๑/๒๕๐  ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอใหยึดหรือใหสง
เอกสารหรือวัตถุที่จะใชเปนพยานหลักฐาน ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควร และ
จะสั่งดวยวาใหผูขอนําเงินหรือหาประกันตามจํานวนที่เห็นสมควรมาวางศาลเพื่อการชําระคา
สินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกบุคคลใด เนื่องจากศาลไดมีคําส่ังโดยมี
ความเห็นหลงไปวามีเหตุจําเปนโดยความผิดหรือเลินเลอของผูขอก็ได 

ใหนําความในมาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๒๖๗ มาตรา 
๒๖๘ และมาตรา ๒๖๙ มาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม และในกรณีที่ทรัพยซึ่งศาล
ส่ังยึดนั้นเปนของบุคคลที่สาม ใหบุคคลที่สามมีสิทธิเสมือนเปนจําเลยในคดี และเมื่อหมดความ
จําเปนที่จะใชเอกสารหรือวัตถุนั้นเปนพยานหลักฐานตอไปแลว เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อผูมี
สิทธิจะไดรับคืนรองขอใหศาลมีคําส่ังคืนเอกสารหรือวัตถุนั้นแกผูขอ 

 
มาตรา ๑๐๒  ใหศาลท่ีพิจารณาคดีเปนผูสืบพยานหลักฐาน โดยจะสืบในศาล

หรือนอกศาล ณ ที่ใด ๆ ก็ได แลวแตศาลจะสั่งตามที่เห็นสมควรตามความจําเปนแหงสภาพของ
พยานหลักฐานนั้น 

แตถาศาลที่พิจารณาคดีเห็นเปนการจําเปน ใหมีอํานาจมอบใหผูพิพากษาคนใด
คนหนึ่งในศาลนั้น หรือตั้งใหศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทนได ใหผูพิพากษาที่รับมอบหรือศาลที่
ไดรับแตงตั้งนั้นมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับศาลที่พิจารณาคดีรวมทั้งอํานาจที่จะมอบใหผู
พิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลนั้นหรือตั้งศาลอ่ืนใหทําการสืบพยานหลักฐานแทนตอไปดวย 

ถาศาลที่พิจารณาคดีไดแตงตั้งใหศาลอื่นสืบพยานแทน คูความฝายใดฝายหนึ่ง
จะแถลงตอศาลที่พิจารณาคดีวา ตนมีความจํานงจะไปฟงการพิจารณาก็ได ในกรณีเชนนี้ใหศาลท่ี
ไดรับแตงตั้งแจงวันกําหนดสืบพยานหลักฐานใหผูขอทราบลวงหนาอยางนอยไมต่ํากวาเจ็ดวัน
คูความที่ไปฟงการพิจารณานั้นชอบที่จะใชสิทธิไดเสมือนหนึ่งวากระบวนพิจารณานั้นไดดําเนินใน

                                                 
๕๐ มาตรา ๑๐๑/๒ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ศาลที่พิจารณาคด ี
ใหสงสําเนาคําฟองและคําใหการพรอมดวยเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ อัน

จําเปนเพื่อสืบพยานหลักฐานไปยังศาลที่ไดรับแตงตั้งดังกลาวแลว ถาคูความฝายที่อางอิง
พยานหลักฐานนั้นมิไดแถลงความจํานงที่จะไปฟงการพิจารณา ก็ใหแจงไปใหศาลที่ไดรับแตงตั้ง
ทราบขอประเด็นที่จะสืบ เมื่อไดสืบพยานหลักฐานเสร็จแลว ใหเปนหนาที่ของศาลที่รับแตงตั้ง
จะตองสงรายงานที่จําเปนและเอกสารอื่น ๆ ทั้งหมดอันเกี่ยวของในการสืบพยานหลักฐานไปยัง
ศาลที่พิจารณาคดี 

 
มาตรา ๑๐๓  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการขาดนัด

การรองสอด และการขับไลออกนอกศาล  หามมิใหศาลที่พิจารณาคดี หรือผูพิพากษาที่รับ
มอบหมาย หรือศาลที่ไดรับแตงตั้งดังกลาวขางตนทําการสืบพยานหลักฐานใด โดยมิไดใหโอกาส
เต็มที่แกคูความทุกฝายในอันที่จะมาฟงการพิจารณา และใชสิทธิเก่ียวดวยกระบวนพิจารณาเชนวา
นั้น ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้ ไมวาพยานหลักฐานนั้นคูความฝายใดจะเปนผูอางอิง
หรือศาลเปนผูส่ังใหสืบ 

 
มาตรา ๑๐๓/๑๕๑  ในกรณีที่คูความตกลงกัน และศาลเห็นเปนการจําเปนและ

สมควร ศาลอาจแตงตั้งเจาพนักงานศาลหรือเจาพนักงานอื่นซึ่งคูความเห็นชอบใหทําการสืบ
พยานหลักฐานสวนใดสวนหนึ่งที่จะตองกระทํานอกศาลแทนได 

ใหเจาพนักงานผูปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและใหนําความในมาตรา ๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๓/๒๕๒  คูความฝายที่เก่ียวของอาจรองขอตอศาลใหดําเนินการสืบ

พยานหลักฐานไปตามวิธีการที่คูความตกลงกัน ถาศาลเห็นสมควรเพื่อใหการสืบพยานหลักฐาน
เปนไปโดยสะดวกรวดเร็ว และเที่ยงธรรม ศาลจะอนุญาตตามคํารองขอนั้นก็ได เวนแตการสืบ
พยานหลักฐานนั้นจะเปนการไมชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน 

 
มาตรา ๑๐๓/๓๕๓  เพ่ือใหการสืบพยานหลักฐานเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และ

เที่ยงธรรมประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญของศาลฎีกามีอํานาจออก
ขอกําหนดใดๆ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการนําสืบพยานหลักฐานได แตตองไมขัดหรือแยงกับ

                                                 
๕๑ มาตรา ๑๐๓/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๒ มาตรา ๑๐๓/๒ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๓ มาตรา ๑๐๓/๓ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทบัญญัติในกฎหมาย 
ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๐๔  ใหศาลมีอํานาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยวาพยานหลักฐานที่คูความ

นํามาสืบนั้นจะเกี่ยวกับประเด็นและเปนอันเพียงพอ ใหเช่ือฟงเปนยุติไดหรือไม แลวพิพากษาคดี
ไปตามนั้น 

ในการวินิจฉัยวาพยานบอกเลาตามมาตรา ๙๕/๑ หรือบันทึกถอยคําที่ผูให
ถอยคํามิไดมาศาลตามมาตรา ๑๒๐/๑ วรรคสามและวรรคสี่ หรือบันทึกถอยคําตามมาตรา 
๑๒๐/๒ จะมีน้ําหนักใหเช่ือไดหรือไมเพียงใดนั้น ศาลจะตองกระทําดวยความระมัดระวังโดย
คํานึงถึงสภาพ ลักษณะและแหลงที่มาของพยานบอกเลาหรือบันทึกถอยคํานั้นดวย๕๔ 

 
มาตรา ๑๐๕  คูความฝายใดไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วา

ดวยพยานหลักฐาน กระทําใหคูความอีกฝายหนึ่งตองเสียคาฤชาธรรมเนียม หรือคาธรรมเนียม
เกินกวาที่ควรเสีย คาฤชาธรรมเนียมที่เพ่ิมขึ้นนั้น ใหถือวาเปนคาฤชาธรรมเนียมอันไมจําเปนตาม
ความหมายแหงมาตรา ๑๖๖ และใหคูความฝายที่กอใหเกิดขึ้นนั้นเปนผูออกใชให 

 
หมวด ๒ 

วาดวยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน 
   

 
มาตรา ๑๐๖๕๕  ในกรณีที่คูความฝายใดไมสามารถนําพยานของตนมาศาลไดเอง 

คูความฝายนั้นอาจขอตอศาลกอนวันสืบพยานใหออกหมายเรียกพยานนั้นมาศาลได โดยศาลอาจ
ใหคูความฝายนั้นแถลงถึงความเกี่ยวพันของพยานกับขอเท็จจริงในคดีอันจําเปนที่จะตองออก
หมายเรียกพยานดังกลาวดวยและตองสงหมายเรียกพรอมสําเนาคําแถลงของผูขอใหพยานรู
ลวงหนาอยางนอยสามวัน 

หมายเรียกพยานตองมีขอความดังนี้ 
(๑) ช่ือและตําบลที่อยูของพยาน ช่ือคูความ ศาล และทนายความฝายผูขอ 
(๒) สถานที่และวันเวลาซึ่งพยานจะตองไป 
(๓) กําหนดโทษที่จะตองรับในกรณีที่ไมไปตามหมายเรียกหรือเบิกความเท็จ 
ถาศาลเห็นวาพยานจะไมสามารถเบิกความไดโดยมิไดตระเตรียม ศาลจะจดแจง

ขอเท็จจริงซึ่งพยานอาจถูกซักถามลงไวในหมายเรียกดวยก็ได 
 

                                                 
๕๔ มาตรา ๑๐๔ วรรคสอง เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๕ มาตรา ๑๐๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๖/๑๕๖  หามมิใหออกหมายเรียกพยานดังตอไปนี้ 
(๑) พระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท หรือผู สําเร็จราชการแทน

พระองคไมวาในกรณีใดๆ 
(๒) พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา ไมวาในกรณีใดๆ 
(๓) ผูที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันตามกฎหมาย 
ในกรณีตาม (๒) และ (๓) ใหศาลหรือผูพิพากษาที่รับมอบ หรือศาลที่ไดรับ

แตงตั้งออกคําบอกกลาววาจะสืบพยานนั้น ณ สถานที่และวันเวลาใดแทนการออกหมายเรียก โดย
ในกรณีตาม (๒) ใหสงไปยังพยาน สวนตาม (๓) ใหสงคําบอกกลาวไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม
เพ่ือดําเนินการตามบทบัญญัติวาดวยการนั้น หรือตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ 

 
มาตรา ๑๐๗  ถาศาลเห็นวาในการสืบสวนหาความจริงจําเปนตองไปสืบพยาน ณ 

สถานที่ซึ่งขอเท็จจริงอันประสงคจะใหพยานเบิกความนั้นไดเกิดขึ้น ใหศาลหรือผูพิพากษาที่รับ
มอบ หรือศาลที่ไดรับแตงตั้งเพ่ือการนั้นสงหมายเรียกไปยังพยานระบุสถานที่และวันเวลาที่จะไป
สืบพยาน แลวสืบพยานไปตามนั้น 

 
มาตรา ๑๐๘๕๗  พยานที่ไดรับหมายเรียกโดยชอบดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๖ 

และมาตรา ๑๐๗ นั้น จําตองไป ณ สถานที่และตามวันเวลาที่กําหนดไว เวนแตมีเหตุเจ็บปวยหรือ
มีขอแกตัวอันจําเปนอยางอ่ืนโดยไดแจงเหตุนั้นใหศาลทราบแลว และศาลเห็นวาขออางหรือขอแก
ตัวนั้นฟงได 

 
มาตรา ๑๐๙  เมื่อพยานคนใดไดเบิกความแลว ไมวาพยานนั้นจะไดรับ

หมายเรียกหรือคูความนํามาเองก็ดี พยานนั้นยอมหมดหนาที่ ๆ จะอยูที่ศาลอีกตอไป เวนแตศาล
จะไดส่ังใหพยานนั้นรอคอยอยูตามระยะเวลาที่ศาลจะกําหนดไว 

 
มาตรา ๑๑๐  ถาพยานคนใดที่คูความไดบอกกลาวความจํานงจะอางอิงคําเบิก

ความของพยานโดยชอบแลว ไมไปศาลในวันกําหนดนับสืบพยานนั้น ศาลชอบที่จะดําเนินการ
พิจารณาตอไป  และช้ีขาดตัดสินคดีโดยไมตองสืบพยานเชนวานั้นได แตตองอยูภายใตบังคับ
บทบัญญัติแหงมาตราตอไปนี ้

 
มาตรา ๑๑๑๕๘  เมื่อศาลเห็นวาคําเบิกความของพยานที่ไมมาศาลเปนขอสําคัญ

ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี 
                                                 

๕๖ มาตรา ๑๐๖/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕๗ มาตรา ๑๐๘ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕๘ มาตรา ๑๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) แตศาลเห็นวาขออางวาพยานไมสามารถมาศาลนั้นเปนเพราะเหตุเจ็บปวย
ของพยาน หรือพยานมีขอแกตัวอันจําเปนอยางอ่ืนที่ฟงได ศาลจะเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีไป
เพ่ือใหพยานมาศาลหรือเพ่ือสืบพยานนั้น ณ สถานที่และเวลาอันควรแกพฤติการณก็ได หรือ 

(๒) ศาลเห็นวาพยานไดรับหมายเรียกโดยชอบแลว จงใจไมไปยังศาลหรือไมไป 
ณ สถานที่และตามวันเวลาที่กําหนดไว หรือไดรับคําส่ังศาลใหรอคอยอยูแลวจงใจหลบเสีย ศาลจะ
เล่ือนการนั่งพิจารณาคดีไปและออกหมายจับและเอาตัวพยานกักขังไวจนกวาพยานจะไดเบิกความ
ตามวันที่ศาลเห็นสมควรก็ได ทั้งนี้ ไมเปนการลบลางโทษตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
มาตรา ๑๑๒๕๙  กอนเบิกความพยานทุกคนตองสาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือ

จารีตประเพณีแหงชาติของตน หรือกลาวคําปฏิญาณวาจะใหการตามความสัตยจริงเสียกอน เวน
แต 

(๑) พระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท หรือผู สําเร็จราชการแทน
พระองค 

(๒) บุคคลที่มีอายุต่ํากวาสิบหาป หรือบุคคลที่ศาลเห็นวาหยอนความรูสึกผิด
และชอบ 

(๓) พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา 
(๔) บุคคลซึ่งคูความทั้งสองฝายตกลงกันวาไมตองใหสาบานหรือกลาวคํา

ปฏิญาณ 
 
มาตรา ๑๑๓  พยานทุกคนตองเบิกความดวยวาจาและหามไมใหพยานอาน

ขอความที่เขียนมา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล หรือเปนพยานผูเช่ียวชาญ 
 
มาตรา ๑๑๔  หามไมใหพยานเบิกความตอหนาพยานอื่นที่จะเบิกความภายหลัง

และศาลมีอํานาจที่จะสั่งพยานอื่นที่อยูในหองพิจารณาใหออกไปเสียได 
แตถาพยานคนใดเบิกความโดยไดฟงคําพยานคนกอนเบิกความตอหนาตน

มาแลวและคูความอีกฝายหนึ่งอางวาศาลไมควรฟงคําเบิกความเชนวานี้ เพราะเปนการผิดระเบยีบ
ถาศาลเห็นวาคําเบิกความเชนวานี้เปนที่เช่ือฟงได หรือมิไดเปลี่ยนแปลงไปโดยไดฟงคําเบิกความ
ของพยานคนกอน หรือไมสามารถทําใหคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปลี่ยนแปลงไปได ศาลจะไมฟง
วาคําเบิกความเชนวานี้เปนผิดระเบียบก็ได 

 
มาตรา ๑๑๕๖๐  พระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน

                                                 
๕๙ มาตรา ๑๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๐ มาตรา ๑๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระองคหรือพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา แมมาเปนพยานจะไมยอมเบิกความหรือตอบ
คําถามใดๆ ก็ไดสําหรับบุคคลที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันตามกฎหมายจะไมยอมเบิกความ
หรือตอบคําถามใดๆ ภายใตเง่ือนไขที่กําหนดไวตามกฎหมายนั้นๆ ก็ได 

 
มาตรา ๑๑๖  ในเบื้องตนใหพยานตอบคําถามเร่ือง นาม อายุ ตําแหนง หรือ

อาชีพภูมิลําเนาและความเกี่ยวพันกับคูความ 
แลวศาลอาจปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี ้
(๑) ศาลเปนผูถามพยานเอง กลาวคือ แจงใหพยานทราบประเด็นและ

ขอเท็จจริงซึ่งตองการสืบแลวใหพยานเบิกความในขอนั้น ๆ โดยวิธีเลาเร่ืองตามลําพังหรือโดยวิธี
ตอบคําถามของศาล หรือ 

(๒) ใหคูความซักถาม และถามคานพยานไปทีเดียว ดังที่บัญญัติไวในมาตรา
ตอไปนี้ 

 
มาตรา ๑๑๗๖๑  คูความฝายที่อางพยานชอบที่จะตั้งขอซักถามพยานไดในทันใดที่

พยานไดสาบานตนและแสดงตนตามมาตรา ๑๑๒ และ ๑๑๖ แลว หรือถาศาลเปนผูซักถามพยาน
กอนก็ใหคูความซักถามไดตอเมื่อศาลไดซักถามเสร็จแลว 

เมื่อคูความฝายที่ตองอางพยานไดซักถามพยานเสร็จแลว คูความอีกฝายหนึ่ง
ชอบที่จะถามคานพยานนั้นได 

เมื่อไดถามคานพยานเสร็จแลว คูความฝายที่อางพยานชอบที่จะถามติงได 
เมื่อไดถามติงพยานเสร็จแลว หามมิใหคูความฝายใดซักถามพยานอีก เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากศาล ถาคูความฝายใดไดรับอนุญาตใหถามพยานไดดังกลาวนี้ คูความอีกฝาย
หนึ่งยอมถามคานพยานไดอีกในขอที่เก่ียวกับคําถามนั้น 

คูความที่ระบุพยานคนใดไว จะไมติดใจสืบพยานคนนั้นก็ได ในเมื่อพยานคนนั้น
ยังมิไดเบิกความตามขอถามของศาล หรือของคูความฝายที่อาง แตถาพยานไดเร่ิมเบิกความแลว
พยานอาจถูกถามคานหรือถามติงได 

ถาพยานเบิกความเปนปรปกษแกคูความฝายที่อางตนมา คูความฝายนั้นอาจขอ
อนุญาตตอศาลเพื่อซักถามพยานนั้นเสมือนหนึ่งพยานนั้นเปนพยานซึ่งคูความอีกฝายหนึ่งอางมา 

การซักถามพยานก็ดี การซักคานพยานก็ดี การถามติงพยานก็ดี ถาคูความคนใด
ไดตั้งทนายความไวหลายคน ใหทนายความคนเดียวเปนผูถาม เวนแตศาลจะเห็นสมควรเปนอยาง
อ่ืน 

 
มาตรา ๑๑๘  ในการที่คูความฝายที่อางพยานจะซักถามพยานก็ดี หรือถามติง

พยานก็ดี หามมิใหคูความฝายนั้นใชคําถามนํา เวนแตคูความอีกฝายหนึ่งยินยอมหรือไดรับ
อนุญาตจากศาล 
                                                 

๖๑ มาตรา ๑๑๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการที่คูความฝายที่อางพยานจะถามติงพยาน หามมิใหคูความฝายนั้นใช
คําถามอื่นใดนอกจากคําถามที่เก่ียวกับคําพยานเบิกความตอบคําถามคาน 

ไมวาในกรณีใด ๆ หามไมใหคูความฝายใดฝายหนึ่งถามพยานดวย 
(๑) คําถามอันไมเก่ียวกับประเด็นแหงคดี 
(๒) คําถามที่อาจทําใหพยาน หรือคูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกตอง

รับโทษทางอาญา หรือคําถามที่ เปนหมิ่นประมาทพยาน เวนแตคําถามเชนวานั้นเปนขอ
สาระสําคัญในอันที่จะชี้ขาดขอพิพาท 

ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งถามพยานฝาฝนตอบทบัญญัติแหงมาตรานี้ เมื่อศาล
เห็นสมควร หรือเมื่อคูความอีกฝายหนึ่งรองคัดคาน ศาลมีอํานาจที่จะชี้ขาดวาควรใหใชคําถามนั้น
หรือไม ในกรณีเชนนี้ ถาคูความฝายที่เก่ียวของคัดคานคําช้ีขาดของศาล กอนที่ศาลจะดําเนินคดี
ตอไป ใหศาลจดไวในรายงานซึ่งคําถามและขอคัดคาน สวนเหตุที่คูความคัดคานยกขึ้นอางนั้นให
ศาลใชดุลพินิจจดลงไวในรายงาน หรือกําหนดใหคูความฝายนั้นยื่นคําแถลงเปนหนังสือเพ่ือรวม
ไวในสํานวน 

 
มาตรา ๑๑๙  ไมวาเวลาใด ๆ ในระหวางที่พยานเบิกความ หรือภายหลังที่พยาน

ไดเบิกความแลว แตกอนมีคําพิพากษา ใหศาลมีอํานาจที่จะถามพยานดวยคําถามใด ๆ ตามที่
เห็นวาจําเปน เพ่ือใหคําเบิกความของพยานบริบูรณ หรือชัดเจนยิ่งข้ึน หรือเพ่ือสอบสวนถึง
พฤติการณที่ทําใหพยานเบิกความเชนนั้น 

ถาพยานสองคนหรือกวานั้นเบิกความขัดกัน ในขอสําคัญแหงประเด็น เมื่อศาล
เห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอ ใหศาลมีอํานาจเรียกพยานเหลานั้นมา
สอบถามปากคําพรอมกันได 

 
มาตรา ๑๒๐  ถาคูความฝายใดอางวาคําเบิกความของพยานคนใดที่คูความอีก

ฝายหนึ่งอาง หรือที่ศาลเรียกมาไมควรเชื่อฟง โดยเหตุผลซึ่งศาลเห็นวามีมูล ศาลอาจยอมให
คูความฝายนั้นนําพยานหลักฐานมาสืบสนับสนุนขออางของตนไดแลวแตจะเห็นควร 

 
มาตรา ๑๒๐/๑๖๒  เมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคํารองและคูความอีกฝายไม

คัดคาน และศาลเห็นสมควรศาลอาจอนุญาตใหคูความฝายที่มีคํารองเสนอบันทึกถอยคําทั้งหมด
หรือแตบางสวนของผูที่ตนประสงคจะอางเปนพยานยืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นของผูให
ถอยคําตอศาลแทนการซักถามผูใหถอยคําเปนพยานตอหนาศาลได 

คูความที่ประสงคจะเสนอบันทึกถอยคําแทนการซักถามพยานดังกลาวตามวรรค
หนึ่ง จะตองย่ืนคํารองแสดงความจํานงพรอมเหตุผลตอศาลกอนวันชี้สองสถาน หรือกอนวัน
สืบพยาน ในกรณีที่ไมมีการชี้สองสถาน และใหศาลพิจารณากําหนดระยะเวลาที่คูความจะตองย่ืน
บันทึกถอยคําดังกลาวตอศาลและสงสําเนาบันทึกถอยคํานั้นใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
                                                 

๖๒ มาตรา ๑๒๐/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันสืบพยานคนนั้น เมื่อมีการยื่นบันทึกถอยคําตอศาลแลวคูความที่ย่ืนไม
อาจขอถอนบันทึกถอยคํานั้น บันทึกถอยคํานั้นเมื่อพยานเบิกความรับรองแลวใหถือวาเปนสวน
หนึ่งของคําเบิกความตอบคําซักถาม 

ใหผูใหถอยคํามาศาลเพื่อเบิกความตอบคําซักถามเพิ่มเติม ตอบคําถามคาน 
และคําถามติงของคูความหากผูใหถอยคําไมมาศาล ใหศาลปฏิเสธที่จะรับฟงบันทึกถอยคําของผู
นั้นเปนพยานหลักฐานในคดีแตถาศาลเห็นวาเปนกรณีจําเปนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ผูใหถอยคําไม
สามารถมาศาลได และเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม จะรับฟงบันทึกถอยคําที่ผูใหถอยคํามิ
ไดมาศาลนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นก็ได 

ในกรณีที่คูความตกลงกันใหผูใหถอยคําไมตองมาศาล หรือคูความอีกฝายหนึ่ง
ยินยอมหรือไมติดใจถามคาน ใหศาลรับฟงบันทึกถอยคําดังกลาวเปนพยานหลักฐานในคดีได 

 
มาตรา ๑๒๐/๒๖๓  เมื่อคูความมีคํารองรวมกันและศาลเห็นสมควร ศาลอาจ

อนุญาตใหเสนอบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นของผูใหถอยคําซึ่งมีถ่ินที่อยูใน
ตางประเทศตอศาลแทนการนําพยานบุคคลมาเบิกความตอหนาศาลได แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิผูให
ถอยคําที่จะมาศาลเพื่อใหการเพิ่มเติม 

สําหรับลายมือช่ือของผูใหถอยคําใหนํามาตรา ๔๗ วรรคสาม มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๐/๓๖๔  บันทึกถอยคําตามมาตรา ๑๒๐/๑ และมาตรา ๑๒๐/๒ ใหมี

รายการดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือศาลและเลขคดี 
(๒) วัน เดือน ป และสถานที่ที่ทําบันทึกถอยคํา 
(๓) ช่ือและสกุลของคูความ 
(๔) ช่ือ สกุล อายุ ที่อยู และอาชีพ ของผูใหถอยคํา และความเกี่ยวพันกับ

คูความ 
(๕) รายละเอียดแหงขอเท็จจริง หรือความเห็นของผูใหถอยคํา 
(๖) ลายมือช่ือของผูใหถอยคําและคูความฝายผูเสนอบันทึกถอยคํา 
หามมิใหแกไขเพิ่มเติมบันทึกถอยคําที่ไดย่ืนไวแลวตอศาล เวนแตเปนการแกไข

ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย 
 

                                                 
๖๓ มาตรา ๑๒๐/๒ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๔ มาตรา ๑๒๐/๓ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๐/๔๖๕  คูความฝายใดฝายหนึ่งอาจขอใหศาลทําการสืบพยานบุคคลที่
อยูนอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพได โดยคูความฝายที่อางพยานตองเปนผูรับผิดชอบ
ในเรื่องคาใชจาย หากศาลเห็นวา เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมศาลจะอนุญาตตามคํารองนั้นก็
ได โดยใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามขอกําหนดแนวทางการสืบพยานของประธานศาล
ฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญของศาลฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๐๓/๓ รวมทั้งระบุ
วิธีการสืบพยาน สถานที่ และสักขีพยานในการสืบพยานตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา
ดังกลาว และไมถือวาคาใชจายนั้นเปนคาฤชาธรรมเนียมในการดําเนินคดี 

การเบิกความตามวรรคหนึ่งใหถือวาพยานเบิกความในหองพิจารณาของศาล 
 
มาตรา ๑๒๑  ในการนั่งพิจารณาทุกครั้ง เมื่อพยานคนใดเบิกความแลว ใหศาล

อานคําเบิกความนั้นใหพยานฟง และใหพยานลงลายมือช่ือไวดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๙ และ 
๕๐ 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับกรณีที่มีการใชบันทึกถอยคําแทนการเบิกความ
ของพยานตามมาตรา ๑๒๐/๑ หรือมาตรา ๑๒๐/๒ หรือกรณีที่มีการสืบพยานโดยใชระบบการ
ประชุมทางจอภาพตามมาตรา ๑๒๐/๔ หรือกรณีที่มีการบันทึกการเบิกความของพยานโดยใช
วิธีการบันทึกลงในวัสดุซึ่งสามารถถายทอดออกเปนภาพหรือเสียงหรือโดยใชวิธีการอื่นใดซึ่ง
คูความและพยานสามารถตรวจสอบถึงความถูกตองของบันทึกการเบิกความนั้นได แตถาคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งหรือพยานขอตรวจดูบันทึกการเบิกความของพยานนั้น ใหศาลจัดใหมีการตรวจดู
บันทึกการเบิกความนั้น๖๖ 

 
หมวด ๓ 

การนําพยานเอกสารมาสืบ 
   

 
มาตรา ๑๒๒๖๗  เมื่อคูความฝายใดอางอิงเอกสารฉบับใดเปนพยานหลักฐานและ

คูความอีกฝายหนึ่งคัดคานเอกสารนั้นตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๒๕ ถาตนฉบับเอกสารอยูใน
ความครอบครองของคูความฝายที่อางเอกสาร ใหคูความฝายนั้นนําตนฉบับเอกสารมาแสดงตอ
ศาลในวันสืบพยาน 

ไมวาเวลาใด ๆ กอนมีคําพิพากษา ถาศาลไดกําหนดใหคูความฝายที่อางเอกสาร
สงตนฉบับตอศาล โดยที่ศาลเห็นสมควร หรือโดยที่คูความอีกฝายหนึ่งย่ืนคําขอ ใหคูความฝาย

                                                 
๖๕ มาตรา ๑๒๐/๔ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๖ มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๗ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นั้นสงตนฉบับเอกสารตอศาล เพ่ือศาลหรือคูความอีกฝายหนึ่งจะตรวจดูไดตามเงื่อนไขซึ่งจะได
กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการนั้น หรือตามที่ศาลจะไดกําหนด แต 

(๑) ถาไมสามารถจะนํามาหรือย่ืนตนฉบับเอกสารดังกลาวขางตน คูความฝาย
นั้นอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลในวันหรือกอนวันที่กําหนดใหนํามาหรือใหย่ืนตนฉบับ
เอกสารนั้น แถลงใหทราบถึงความไมสามารถที่จะปฏิบัติตามไดพรอมทั้งเหตุผล ถาศาลเห็นวาผู
ย่ืนคําขอไมสามารถที่จะนํามาหรือย่ืนตนฉบับเอกสารได ศาลจะมีคําส่ังอนุญาตใหนําตนฉบับ
เอกสารมาในวันตอไป หรือจะส่ังเปนอยางอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมก็
ได ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอมีความประสงคเพียงใหศาลขยายระยะเวลาที่ตนจะตองนํามาหรือย่ืน
ตนฉบับเอกสารนั้น คําขอนั้นจะทําเปนคําขอฝายเดียวก็ได 

(๒) ถาการที่จะนํามาหรือย่ืนตนฉบับเอกสารตอศาลนั้น จะเปนเหตุใหเกิดการ
สูญหาย หรือบุบสลายหรือมีขอขัดของโดยอุปสรรคสําคัญหรือความลําบากยากยิ่งใด ๆ คูความ
ฝายที่อางอิงเอกสารอาจยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล ในวันหรือกอนวันสืบพยาน
แถลงใหทราบถึงเหตุเสียหาย อุปสรรค หรือความลําบากเชนวานั้น ถาศาลเห็นวาตนฉบับเอกสาร
นั้นไมอาจนํามาหรือย่ืนตอศาลได ศาลจะมีคําส่ังใหย่ืนตนฉบับเอกสารนั้น ณ สถานที่ใดตอเจา
พนักงานคนใด และภายในเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได หรือจะมีคําส่ังใหคัดสําเนาที่
รับรองวาถูกตองทั้งฉบับหรือเฉพาะสวนที่เก่ียวแกเร่ืองมายื่นแทนตนฉบับก็ได 

 
มาตรา ๑๒๓๖๘  ถาตนฉบับเอกสารซึ่งคูความฝายหนึ่งอางอิงเปนพยานหลักฐาน

นั้นอยูในความครอบครองของคูความอีกฝายหนึ่ง คูความฝายที่อางจะยื่นคําขอโดยทําเปนคํารอง
ตอศาลขอใหส่ังคูความอีกฝายหนึ่งสงตนฉบับเอกสารแทนการที่ตนจะตองสงสําเนาเอกสารนั้นก็
ไดถาศาลเห็นวาเอกสารนั้นเปนพยานหลักฐานสําคัญ และคํารองนั้นฟงได ใหศาลมีคําส่ังให
คูความอีกฝายหนึ่งย่ืนตนฉบับเอกสารตอศาลภายในเวลาอันสมควรแลวแตศาลจะกําหนด ถา
คูความอีกฝายหนึ่งมีตนฉบับเอกสารอยูในครอบครองไมปฏิบัติตามคําส่ังเชนวานั้น ใหถือวา
ขอเท็จจริงแหงขออางที่ผูขอจะตองนําสืบโดยเอกสารนั้น คูความอีกฝายหนึ่งไดยอมรับแลว 

ถาตนฉบับเอกสารอยู ในความครอบครองของบุคคลภายนอก  หรือใน
ครอบครองของทางราชการ หรือของเจาหนาที่ ซึ่งคูความที่อางไมอาจรองขอโดยตรงใหสงเอกสาร
นั้นมาได ใหนําบทบัญญัติในวรรคกอนวาดวยการที่คูความฝายที่อางเอกสารย่ืนคําขอ และการที่
ศาลมีคําส่ังมาใชบังคับโดยอนุโลม แตทั้งนี้ฝายที่อางตองสงคําส่ังศาลแกผูครอบครองเอกสารนั้น
ลวงหนาอยางนอยเจ็ดวัน ถาไมไดเอกสารนั้นมาสืบตามกําหนด เมื่อศาลเห็นสมควร ก็ใหศาล
สืบพยานตอไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๓ (๒) 

 
มาตรา ๑๒๔  ถาคูความฝายที่อางเอกสารไมยอมนํามาหรือย่ืนตนฉบับเอกสาร 

หรือถาคูความฝายนั้นไดทําใหเสียหาย ทําลาย ปดบัง หรือทําดวยประการอื่นใด ใหเอกสารนั้นไร

                                                 
๖๘ มาตรา ๑๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประโยชนโดยมุงหมายที่จะกีดกันไมใหคูความอีกฝายหนึ่งอางอิงเอกสารนั้นเปนพยานหลักฐานให
ถือวาขอเท็จจริงแหงขออางที่คูความอีกฝายหนึ่งจะตองนําสืบโดยเอกสารนั้น คูความฝายที่ไม
นํามาหรือย่ืนเอกสารดังกลาวขางตนนั้นไดยอมรับแลว 

 
มาตรา ๑๒๕๖๙  คูความฝายที่ถูกอีกฝายหนึ่งอางอิงเอกสารมาเปนพยานหลักฐาน

ยันตน อาจคัดคานการนําเอกสารนั้นมาสืบโดยเหตุที่วาไมมีตนฉบับหรือตนฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับ
หรือบางสวน หรือสําเนานั้นไมถูกตองกับตนฉบับ โดยคัดคานตอศาลกอนการสืบพยานเอกสาร
นั้นเสร็จ 

ถาคูความซึ่งประสงคจะคัดคานมีเหตุผลอันสมควรที่ไมอาจทราบไดกอนการ
สืบพยานเอกสารนั้นเสร็จวาตนฉบับเอกสารนั้นไมมี หรือเอกสารนั้นปลอม หรือสําเนาไมถูกตอง
คูความนั้นอาจยื่นคํารองขออนุญาตคัดคานการอางเอกสารมาสืบดังกลาวขางตนตอศาล ไมวาเวลา
ใดกอนศาลพิพากษา ถาศาลเห็นวาคูความนั้นไมอาจยกขอคัดคานไดกอนนั้น และคําขอนั้นมี
เหตุผลฟงได ก็ใหศาลมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอ 

ถาคูความซึ่งประสงคจะคัดคานไมคัดคานการอางเอกสารเสียกอนการสืบพยาน
เอกสารนั้นเสร็จ หรือศาลไมอนุญาตใหคัดคานภายหลังนั้น หามมิใหคูความนั้นคัดคานการมีอยู
และความแทจริงของเอกสารนั้น หรือความถูกตองแหงสําเนาเอกสารนั้น แตทั้งนี้ ไมตัดอํานาจ
ของศาลในอันที่จะไตสวนและชี้ขาดในเรื่องการมีอยู ความแทจริง หรือความถูกตองเชนวานั้น ใน
เมื่อศาลเห็นสมควร และไมตัดสิทธิของคูความนั้นที่จะอางวาสัญญาหรือหนี้ที่ระบุไวในเอกสารนั้น
ไมสมบูรณหรือคูความอีกฝายหนึ่งตีความหมายผิด 

 
มาตรา ๑๒๖  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตราตอไปนี้ ถาคูความที่ถูกอีกฝาย

หนึ่งอางอิงเอกสารมาเปนพยานหลักฐานยันแกตน ปฏิเสธความแทจริงของเอกสารนั้น หรือความ
ถูกตองแหงสําเนาเอกสารนั้น และคูความฝายที่อางยังคงยืนยันความแทจริงหรือความถูกตองแหง
สําเนาของเอกสาร ถาศาลเห็นสมควร ใหศาลช้ีขาดขอโตเถียงนั้นไดทันทีในเมื่อเห็นวาไม
จําเปนตองสืบพยานหลักฐานตอไป หรือมิฉะนั้นใหช้ีขาดในเมื่อไดสืบพยานตามวิธีตอไปนี้ทั้งหมด
หรือโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง คือ 

(๑) ตรวจสอบบรรดาเอกสารที่มิไดถูกคัดคานแลวจดลงไวซึ่งการมีอยูหรือ
ขอความแหงเอกสารที่ถูกคัดคาน 

(๒) ซักถามพยานที่ทราบการมีอยูหรือขอความแหงเอกสารที่ถูกคัดคาน หรือ
พยานผูที่สามารถเบิกความในขอความแทจริงแหงเอกสาร หรือความถูกตองแหงสําเนา 

(๓) ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเอกสารที่ถูกคัดคานนั้น 
ในระหวางที่ยังมิไดช้ีขาดตัดสินคดี ใหศาลยึดเอกสารที่สงสัยวาปลอมหรือไม

ถูกตองไว แตความขอนี้ไมบังคับถึงเอกสารราชการซึ่งทางราชการเรียกคืนไป 
 

                                                 
๖๙ มาตรา ๑๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๗  เอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดทําข้ึนหรือรับรอง หรือ
สําเนาอันรับรองถูกตองแหงเอกสารนั้น และเอกสารเอกชนที่มีคําพิพากษาแสดงวาเปนของแทจริง
และถูกตองนั้น ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนของแทจริงและถูกตอง เปนหนาที่ของคูความฝายที่ถูก
อางเอกสารนั้นมายัน ตองนําสืบความไมบริสุทธิ์หรือความไมถูกตองแหงเอกสาร 

 
มาตรา ๑๒๗ ทวิ๗๐  ตนฉบับพยานเอกสารหรือพยานวัตถุอันสําคัญที่คูความได

ย่ืนตอศาล หรือที่บุคคลภายนอกไดย่ืนตอศาล หากผูที่ย่ืนตองใชเปนประจําหรือตามความจําเปน
หรือมีความสําคัญในการเก็บรักษา ศาลจะอนุญาตใหผูที่ย่ืนรับคืนไป โดยใหคูความตรวจดู และ
ใหผูที่ย่ืนสงสําเนาหรือภาพถายไวแทน หรือจะมีคําส่ังอยางใดตามที่เห็นสมควรก็ได 

 
หมวด ๔ 

การตรวจและการแตงตั้งผูเช่ียวชาญโดยศาล 
   

 
มาตรา ๑๒๘๗๑  ถาพยานหลักฐานที่ศาลจะทําการตรวจนั้นเปนบุคคลหรือ

สังหาริมทรัพยซึ่งอาจนํามาศาลได ใหคูความฝายที่ไดรับอนุญาตใหนําสืบพยานหลักฐานเชนวานั้น
นําบุคคลหรือทรัพยนั้นมาในวันสืบพยาน หรือวันอื่นใดที่ศาลจะไดกําหนดใหนํามา 

ถาการตรวจไมสามารถกระทําไดในศาล ใหศาลทําการตรวจ ณ สถานที่ เวลาและ
ภายในเงื่อนไข ตามที่ศาลจะเห็นสมควร แลวแตสภาพแหงการตรวจนั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๒๘/๑๗๒  ในกรณีที่จําเปนตองใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพ่ือ

พิสูจนขอเท็จจริงใดที่เปนประเด็นสําคัญแหงคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝาย
หนึ่งรองขอ ศาลมีอํานาจสั่งใหทําการตรวจพิสูจนบุคคล วัตถุหรือเอกสารใดๆ โดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรได 

ในกรณีที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรจะสามารถพิสูจนใหเห็นถึงขอเท็จจริงที่
ทําใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีไดโดยไมตองสืบพยานหลักฐานอื่นอีก เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อ
คูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ ศาลอาจสั่งใหทําการตรวจพิสูจนตามวรรคหนึ่งโดยไมตองรอใหถึง
วันสืบพยานตามปกติก็ได 

ในกรณีที่การตรวจพิสูจนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจําเปนตองเก็บตัวอยาง 
เลือด เนื้อเย่ือ ผิวหนัง เสนผมหรือขน ปสสาวะ อุจจาระ น้ําลายหรือสารคัดหลั่งอ่ืน สาร
พันธุกรรม หรือสวนประกอบอื่นของรางกาย หรือส่ิงที่อยูในรางกายจากคูความหรือบุคคลใด ศาล
                                                 

๗๐ มาตรา ๑๒๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๗๑ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๗๒ มาตรา ๑๒๘/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อาจใหคูความหรือบุคคลใดรับการตรวจพิสูจนจากแพทยหรือผูเช่ียวชาญอื่นได แตตองกระทํา
เพียงเทาที่จําเปนและสมควร ทั้งนี้ ถือเปนสิทธิของคูความหรือบุคคลนั้นที่จะยินยอมหรือไมก็ได 

ในกรณีที่คูความฝายใดไมยินยอมหรือไมใหความรวมมือตอการตรวจพิสูจนตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไมใหความยินยอมหรือกระทําการขัดขวางมิใหบุคคลที่เก่ียวของให
ความยินยอมตอการตรวจเก็บตัวอยางสวนประกอบของรางกายตามวรรคสาม ก็ใหสันนิษฐานไว
กอนวาขอเท็จจริงเปนไปตามที่คูความฝายตรงขามกลาวอาง 

คาใชจายในการตรวจพิสูจนตามมาตรานี้ ใหคูความฝายที่รองขอใหตรวจพิสูจน
เปนผูรับผิดชอบโดยใหถือวาเปนสวนหนึ่งของคาฤชาธรรมเนียม แตถาผูรองขอไมสามารถเสีย
คาใชจายไดหรือเปนกรณีที่ศาลเปนผู ส่ังใหตรวจพิสูจน ใหศาลสั่งจายตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด สวนความรับผิดในคาใชจายดังกลาวใหเปนไปตามมาตรา 
๑๕๘ หรือมาตรา ๑๖๑ 

 
มาตรา ๑๒๙  ในการที่ศาลจะมีคําส่ังใหแตงตั้งผูเช่ียวชาญดังกลาวมาในมาตรา 

๙๙ โดยที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยที่คูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอนั้น 
(๑) การแตงตั้งผูเช่ียวชาญเชนวานั้นใหอยูในดุลพินิจของศาล แตศาลจะเรียก

คูความมาใหตกลงกันกําหนดตัวผูเช่ียวชาญที่จะแตงตั้งนั้นก็ได แตศาลจะบังคับบุคคลใดใหเปน
ผูเช่ียวชาญไมได นอกจากบุคคลนั้นไดยินยอมลงชื่อเปนผูเช่ียวชาญไวในทะเบียนผูเช่ียวชาญของ
ศาลแลว 

(๒) ผูเช่ียวชาญที่ศาลแตงตั้งอาจถูกคัดคานไดและตองสาบานหรือปฏิญาณตน 
ทั้งมีสิทธิที่จะไดรับคาธรรมเนียมและรับชดใชคาใชจายที่ไดออกไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
วาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๑๓๐  ผูเช่ียวชาญที่ศาลแตงตั้งอาจแสดงความเห็นดวยวาจาหรือเปน

หนังสือก็ได แลวแตศาลจะตองการ ถาศาลยังไมเปนที่พอใจในความเห็นของผูเช่ียวชาญที่ทําเปน
หนังสือนั้น หรือเมื่อคูความฝายใดเรียกรองโดยทําเปนคํารอง ใหศาลเรียกใหผูเช่ียวชาญทํา
ความเห็นเพิ่มเติมเปนหนังสือ หรือเรียกใหมาศาลเพื่ออธิบายดวยวาจา หรือใหตั้งผูเช่ียวชาญคน
อ่ืนอีก 

ถาผูเช่ียวชาญที่ศาลตั้งจะตองแสดงความเห็นดวยวาจาหรือตองมาศาลเพื่อ
อธิบายดวยวาจา ใหนําบทบัญญัติในลักษณะนี้วาดวยพยานบุคคลมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๖ 
คําพิพากษาและคําส่ัง 

   
 

หมวด ๑ 
หลักทั่วไปวาดวยการชี้ขาดตดัสินคด ี

   
 
มาตรา ๑๓๑  คดีที่ย่ืนฟองตอศาลนั้น ใหศาลปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ในเรื่องคําขอซึ่งคูความยื่นในระหวางการพิจารณาคดีนั้น โดยทําเปนคํารอง

หรือขอดวยวาจาก็ดี ใหศาลมีคําส่ังอนุญาตหรือยกเสียซึ่งคําขอเชนวานั้น โดยทําเปนหนังสือหรือ
ดวยวาจาก็ได แตถาศาลมีคําส่ังดวยวาจาใหศาลจดคําส่ังนั้นไวในรายงานพิสดาร 

(๒) ในเรื่องประเด็นแหงคดี ใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดโดยทําเปนคําพิพากษาหรือ
คําส่ังหรือใหจําหนายคดีเสียจากสารบบความตามที่บัญญัติไวในลักษณะนี้ 
 

มาตรา ๑๓๒  ใหศาลมีคําส่ังใหจําหนายคดีเสียจากสารบบความได โดยไมตองมี
คําวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเรื่องนั้น และใหกําหนดเงื่อนไขในเรื่องคาฤชาธรรมเนียมตามที่
เห็นสมควร 

(๑) ๗๓ เมื่อโจทกทิ้งฟอง ถอนฟอง หรือไมมาศาลในวันนัดพิจารณา ดังที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ และมาตรา ๑๙๓ ทวิ 

(๒) เมื่อโจทกไมหาประกันมาใหดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕๓ และ ๒๘๘หรือ
เมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้งสองฝายขาดนัดดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๙๘, ๒๐๐ และ 
๒๐๑ 

(๓) ถาความมรณะของคูความฝายใดฝายหนึ่งยังใหคดีนั้นไมมีประโยชนตอไป
หรือถาไมมีผูใดเขามาแทนที่คูความฝายที่มรณะดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๒ 

(๔) เมื่อศาลไดมีคําส่ังใหพิจารณาคดีรวมกันหรือใหแยกกัน ซึ่งเปนเหตุใหตอง
โอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘ และ ๒๙ 
 

มาตรา ๑๓๓  เมื่อศาลมิไดจําหนายคดีออกจากสารบบความดังที่บัญญัติไวใน
มาตรากอน ใหศาลชี้ขาดคดีนั้นโดยทําเปนคําพิพากษาหรือคําส่ังในวันที่ส้ินการพิจารณาแตเพ่ือ
การที่จะพิเคราะหคดีตอไป ศาลจะเลื่อนการพิพากษาหรือการทําคําส่ังตอไปในวันหลังก็ไดตามที่
เห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 
 

มาตรา ๑๓๔  ไมวากรณีใด ๆ หามมิใหศาลท่ีรับฟองคดีไว ปฏิเสธไมยอม
                                                 

๗๓ มาตรา ๑๓๒ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดีโดยอางวา ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะใชบังคับแกคดี หรือวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะใชบังคับนั้นเคลือบคลุมหรือไมบริบูรณ 
 

มาตรา ๑๓๕ ๗๔  ในคดีที่เรียกรองใหชําระหนี้เปนเงิน หรือมีการเรียกรองใหชําระ
หนี้เปนเงินรวมอยูดวย ไมวาเวลาใด ๆ กอนมีคําพิพากษา จําเลยจะนาํเงินมาวางศาลเต็มจํานวนที่
เรียกรอง หรือแตบางสวน หรือตามจํานวนเทาที่ตนคิดวาพอแกจํานวนที่โจทกมีสิทธิเรียกรองก็ได 
ทั้งนี้ โดยยอมรับผิดหรือไมยอมรับผิดกไ็ด 
 

มาตรา ๑๓๖ ๗๕  ในกรณีที่จําเลยวางเงินตอศาลโดยยอมรับผิด ถาโจทกพอใจ
ยอมรับเงินที่จําเลยวางโดยไมติดใจเรียกรองมากกวานั้น และคดีไมมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัย
ตอไปอีก ใหศาลพิพากษาคดีไปตามนั้น คําพิพากษานั้นเปนที่สุด แตถาโจทกไมพอใจในจํานวน
เงินที่จําเลยวางและยังติดใจที่จะดําเนินคดีเพ่ือใหจําเลยตองรับผิดในจํานวนเงินตามที่เรียกรอง
ตอไปอีก จําเลยมีสิทธิถอนเงินที่วางไวนั้นได โดยใหถือเสมือนวามิไดมีการวางเงิน หรือจําเลยจะ
ยอมใหโจทกรับเงินนั้นไปก็ได ในกรณีหลังนี้ โจทกจะรับเงินไปหรือไมก็ตาม จําเลยไมตองเสีย
ดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่วาง แมวาจําเลยมีความรับผิดตามกฎหมายจะตองเสีย ทั้งนี้ นับแตวันที่
จําเลยยอมใหโจทกรับเงินไป 

ในกรณีที่จําเลยวางเงินตอศาลโดยไมยอมรับผิด จําเลยจะรับเงินนั้นคืนไปกอนที่
มีคําพิพากษาวาจําเลยไมตองรับผิดไมได การวางเงินเชนวานี้ ไมเปนเหตุระงับการเสียดอกเบี้ย
หากจําเลยมีความรับผิดตามกฎหมายจะตองเสีย 
 

มาตรา ๑๓๗  ในคดีที่เรียกรองใหชําระหนี้อยางอ่ืนนอกจากใหชําระเงิน จําเลย
ชอบที่จะทําการชําระหนี้นั้นไดโดยแจงใหศาลทราบในคําใหการหรือแถลงโดยหนังสือเปนสวน
หนึ่งตางหากก็ได 

ถาโจทกยอมรับการชําระหนี้นั้นเปนการพอใจเต็มตามที่เรียกรองแลวใหศาล
พิพากษาคดีไปตามนั้น และคําพิพากษานั้นใหเปนที่สุด 

ถาโจทกไมพอใจในการชําระหนี้เชนวานั้น โจทกชอบที่จะดําเนินคดีนั้นตอไปได 
 

มาตรา ๑๓๘  ในคดีที่คูความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันใน
ประเด็นแหงคดีโดยมิไดมีการถอนคําฟองนั้น และขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกัน
นั้นไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย ใหศาลจดรายงานพิสดารแสดงขอความแหงขอตกลงหรือการ
ประนีประนอมยอมความเหลานั้นไว แลวพิพากษาไปตามนั้น 

หามมิใหอุทธรณคําพิพากษาเชนวานี้ เวนแตในเหตุตอไปนี ้

                                                 
๗๔ มาตรา ๑๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๗๕ มาตรา ๑๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เมื่อมีขอกลาวอางวาคูความฝายใดฝายหนึ่งฉอฉล 
(๒) เมื่อคําพิพากษานั้นถูกกลาวอางวาเปนการละเมิดตอบทบัญญัติแหง 

กฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(๓) เมื่อคําพิพากษานั้นถูกกลาวอางวามิไดเปนไปตามขอตกลงหรือการ

ประนีประนอมยอมความ 
ถาคูความตกลงกันเพียงแตใหเสนอคดีตออนุญาโตตุลาการ ใหนําบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายนี้วาดวยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับ 
 

มาตรา ๑๓๙  เมื่อคดีสองเร่ืองหรือกวานั้นข้ึนไปไดพิจารณารวมกันเพื่อสะดวก
แกการพิจารณา ศาลจะพิพากษาคดีเหลานั้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเสร็จการพิจารณาแลวจึงพิพากษา
เร่ืองอ่ืน ๆ ตอไปภายหลังก็ได 
 

หมวด ๒ 
ขอความและผลแหงคําพิพากษาและคําส่ัง 

   
 

มาตรา ๑๔๐ ๗๖  การทําคาํพิพากษาหรือคําส่ังของศาล ใหดําเนนิตามขอบังคับ
ตอไปนี ้

(๑) ศาลจะตองประกอบครบถวนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยเขตอํานาจ
ศาล และอํานาจผูพิพากษา 

(๒) ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถาคําพิพากษาหรือคําส่ังจะตองทําโดย
ผูพิพากษาหลายคน คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขางมาก จํานวน
ผูพิพากษาฝายขางมากนั้น ในศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณตองไมนอยกวาสองคน และในศาลฏีกา
ไมนอยกวาสามคน ในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ ถาผูพิพากษาคนใดมีความเห็นแยง ก็ใหผู
พิพากษาคนนั้นเขียนใจความแหงความเห็นแยงของตนกลัดไวในสํานวน และจะแสดงเหตุผลแหง
ขอแยงไวดวยก็ได 

ในศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ถาอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ หรือประธานศาล
ฎีกา แลวแตกรณี เห็นสมควร จะใหมีการวินิจฉัยปญหาใดในคดีเร่ืองใด โดยที่ประชุมใหญก็ได
หรือถามีกฎหมายกําหนดใหวินิจฉัยปญหาใดหรือคดีเร่ืองใด โดยที่ประชุมใหญ ก็ใหวินิจฉัยโดยที่
ประชุมใหญ๗๗ 

ภายใตบังคับแหงมาตรา  ๑๓ ที่ประชุมใหญนั้น สําหรับศาลอุทธรณให
ประกอบดวยอยางนอยผู พิพากษาหัวหนาคณะไมนอยกวา ๑๐ คน สําหรับศาลฎีกาให

                                                 
๗๖ มาตรา ๑๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๗๗มาตรา ๑๔๐ (๒) วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกอบดวยผูพิพากษาทุกคนซึ่งอยูปฏิบัติหนาที่ แตตองไมนอยกวาก่ึงจํานวนผูพิพากษาแหง
ศาลนั้น และใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ หรือประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี หรือผูทําการ
แทน เปนประธาน 

คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนไปตามเสียงขางมาก และถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานแหงที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญไดวินิจฉัยปญหาแลว คําพิพากษาหรือคําส่ังตองเปนไป
ตามคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ และตองระบุไวดวยวาปญหาขอใดไดวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญผู
พิพากษาที่เขาประชุมแมมิใชเปนผูนั่งพิจารณา ก็ใหมีอํานาจพิพากษาหรือทําคําส่ังในคดีนั้นได
และเฉพาะในศาลอุทธรณใหทําความเห็นแยงไดดวย 

(๓) การอานคําพิพากษาหรือคําส่ัง ใหอานขอความทั้งหมดในศาลโดยเปดเผย 
ตามเวลาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายนี้ ตอหนาคูความทั้งสองฝาย หรือฝายใดฝายหนึ่งใน
กรณีเชนวานี้ ใหศาลจดลงไวในคําพิพากษาหรือคําส่ัง หรือในรายงานซึ่งการอานนั้น และให
คูความที่มาศาลลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

ถาคูความไมมาศาล ศาลจะงดการอานคําพิพากษาหรือคําส่ังก็ได ในกรณเีชนวานี้
ใหศาลจดแจงไวในรายงาน และใหถือวาคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นไดอานตามกฎหมายแลว 

เมื่อศาลที่พิพากษาคดี หรือที่ไดรับคําส่ังจากศาลสูงใหอานคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังตามบทบัญญัติในมาตรานี้วันใด ใหถือวาวันนั้นเปนวันที่พิพากษา
หรือมีคําส่ังคดีนั้น 
 

มาตรา ๑๔๑  คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทําเปนหนังสือ และตองกลาว
หรือแสดง 

(๑) ช่ือศาลที่พิพากษาคดีนั้น 
(๒) ช่ือคูความทุกฝายและผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูแทน ถาหากมี 
(๓) รายการแหงคด ี
(๔) เหตุผลแหงคําวินิจฉัยทั้งปวง 
(๕) คําวินิจฉัยของศาลในประเด็นแหงคดีตลอดทั้งคาฤชาธรรมเนียม 
คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นตองลงลายมือช่ือผูพิพากษาที่พิพากษาหรือทําคําส่ัง

หรือถาผูพิพากษาคนใดลงลายมือช่ือไมได ก็ใหผูพิพากษาอ่ืนที่พิพากษาหรือทําคําส่ังคดีนั้นหรือ
อธิบดีผูพิพากษาแลวแตกรณี จดแจงเหตุที่ผูพิพากษาคนนั้นมิไดลงลายมือช่ือและมีความเห็น
พองดวยคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น แลวกลัดไวในสํานวนความ 

ในกรณีที่ศาลมีอํานาจทําคําส่ังหรือพิพากษาคดีไดดวยวาจา การที่ศาลจะตองทํา
รายงานเกี่ยวดวยคําส่ังหรือคําพิพากษานั้นไมจําตองจดแจงรายการแหงคดีหรือเหตุผลแหงคํา
วินิจฉัย แตเมื่อคูความฝายใดแจงความจํานงที่จะอุทธรณหรือไดย่ืนอุทธรณข้ึนมา ใหศาลมีอํานาจ
ทําคําช้ีแจงแสดงรายการขอสําคัญ หรือเหตุผลแหงคําวินิจฉัยกลัดไวกับบันทึกนั้นภายในเวลาอัน
สมควร 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๒  คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลที่ช้ีขาดคดีตองตัดสินตามขอหาใน
คําฟองทุกขอ แตหามมิใหพิพากษาหรือทําคําส่ังใหส่ิงใด ๆ เกินไปกวาหรือนอกจากที่ปรากฏใน
คําฟอง เวนแต 

(๑) ในคดีฟองเรียกอสังหาริมทรัพย ใหพึงเขาใจวาเปนประเภทเดียวกับฟอง
ขอใหขับไลจําเลย ถาศาลพิพากษาใหโจทกชนะคดี เมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะมีคําส่ังใหขับไล
จําเลยก็ได คําส่ังเชนวานี้ใหใชบังคับตลอดถึงวงศญาติทั้งหลายและบริวารของจําเลยที่อยูบน
อสังหาริมทรัพยนั้น ซึ่งไมสามารถแสดงอํานาจพิเศษใหศาลเห็นได 

(๒) ในคดีที่โจทกฟองเรียกทรัพยใด ๆ เปนของตนทั้งหมด แตพิจารณาได
ความวาโจทกควรไดแตสวนแบง เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะพิพากษาใหโจทกไดรับแตสวนแบง
นั้นก็ได 

(๓) ในคดีที่โจทกฟองขอใหชําระเงินพรอมดวยดอกเบี้ยจนถึงวันฟองเมื่อศาล
เห็นสมควร ศาลจะพิพากษาใหจําเลยชําระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ไดชําระเสร็จตามคําพิพากษาก็ได 

(๔) ในคดีที่โจทกฟองเรียกคาเชาหรือคาเสียหายอันตอเนื่องคํานวณถึงวันฟอง 
เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะพิพากษาใหชําระคาเชาและคาเสียหายเชนวานี้จนถึงวันที่ไดชําระเสร็จ
ตามคําพิพากษาก็ได 

(๕) ในคดีที่อาจยกขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนขึ้น
อางไดนั้น เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะยกขอเหลานั้นขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษาคดีไปก็ได 

(๖) ๗๘ ในคดีที่โจทกฟองขอใหชําระเงินพรอมดวยดอกเบี้ยซึ่งมิไดมีขอตกลง
กําหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว เมื่อศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสู
ความหรือการดําเนินคดี ศาลจะพิพากษาใหจําเลยชําระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงข้ึนกวาที่โจทกมีสิทธิ
ไดรับตามกฎหมายแตไมเกินรอยละสิบหาตอปนับตั้งแตวันฟองหรือวันอื่นหลังจากนั้นก็ได 
 

มาตรา ๑๔๓  ถาในคําพิพากษาหรือคําส่ังใด มีขอผิดพลาดเล็กนอยหรือขอผิด
หลงเล็กนอยอื่น ๆ และมิไดมีการอุทธรณหรือฎีกาคัดคานคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นเมื่อศาลที่ได
พิพากษาหรือมีคําส่ังนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อคูความที่เก่ียวของรองขอ ศาลจะมีคําส่ังเพ่ิมเติม
แกไขขอผิดพลาด หรือขอผิดหลงเชนวานั้นใหถูกก็ได แตถาไดมีการอุทธรณหรือฎีกาคัดคานคํา
พิพากษาหรือคําส่ังนั้น อํานาจที่จะแกไขขอผิดพลาดหรือขอผิดหลงนั้นยอมอยูแกศาลอุทธรณหรือ
ศาลฎีกาแลวแตกรณี คําขอใหแกไขขอผิดพลาดหรือขอผิดหลงนั้นใหย่ืนตอศาลดังกลาวแลว โดย
กลาวไวในฟองอุทธรณหรือฎีกา หรือโดยทําเปนคํารองสวนหนึ่งตางหาก 

การทําคําส่ังเพ่ิมเติมมาตรานี้ จะตองไมเปนการกลับหรือแกคําวินิจฉัยในคํา
พิพากษาหรือคําส่ังเดิม 

เมื่อไดทําคําส่ังเชนวานั้นแลว หามไมใหคัดสําเนาคําพิพากษาหรือคําส่ังเดิมเวน
แตจะไดคัดสําเนาคําส่ังเพ่ิมเติมนั้นรวมไปดวย 

                                                 
๗๘ มาตรา ๑๔๒ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๔๔  เมื่อศาลใดมีคําพิพากษา หรือคําส่ังวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือใน

ประเด็นขอใดแหงคดีแลว หามมิใหดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเดน็
ที่ไดวินิจฉัยชี้ขาดแลวนั้น เวนแตกรณีจะอยูภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวย 

(๑) การแกไขขอผิดพลาดเล็กนอยหรือขอผิดหลงเล็กนอยอื่น ๆ ตามมาตรา 
๑๔๓ 

(๒) การพิจารณาใหมแหงคดีซึ่งไดพิจารณาและชี้ขาดตัดสินไปฝายเดียวตาม
มาตรา ๒๐๙ และคดีที่เอกสารไดสูญหายหรือบุบสลายตามมาตรา ๕๓ 

(๓) การยื่น การยอมรับ หรือไมยอมรับ ซึ่งอุทธรณหรือฎีกาตามมาตรา ๒๒๙
และ ๒๔๗ และการดําเนินวิธีบังคับชั่วคราวในระหวางการยื่นอุทธรณ หรือฎีกาตามมาตรา ๒๕๔
วรรคสุดทาย 

(๔) การที่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณสงคดีคืนไปยังศาลลางที่ไดพิจารณาและชี้
ขาดตัดสินคดีนั้น เพ่ือใหพิพากษาใหมหรือพิจารณาและพิพากษาใหมตามมาตรา ๒๔๓ 

(๕) การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังตามมาตรา ๓๐๒ 
ทั้งนี้ ไมเปนการตัดสิทธิในอันที่จะบังคับตามบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๖ และ 

๒๔๐ วาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยศาลอื่นแตงตั้ง 
 

มาตรา ๑๔๕  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการอุทธรณ
ฎีกา และการพิจารณาใหม คําพิพากษาหรือคําส่ังใด ๆ ใหถือวาผูกพันคูความในกระบวน
พิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคําส่ัง นับตั้งแตวันที่ไดพิพากษาหรือมีคําส่ัง จนถึงวันที่คํา
พิพากษาหรือคําส่ังนั้นไดถูกเปล่ียนแปลง แกไข กลับหรืองดเสีย ถาหากม ี

ถึงแมศาลจะไดกลาวไวโดยทั่วไปวาใหใชคําพิพากษาบังคับแกบุคคลภายนอกซึ่ง
มิไดเปนคูความในกระบวนพิจารณาของศาลดวยก็ดี คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นยอมไมผูกพัน
บุคคลภายนอก เวนแตที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๒ (๑), ๒๔๕ และ ๒๗๔ และในขอตอไปนี ้

(๑) คําพิพากษาเกี่ยวดวยฐานะหรือความสามารถของบุคคล หรือคําพิพากษาส่ัง
ใหเลิกนิติบุคคล หรือคําส่ังเร่ืองลมละลายเหลานี้ บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอางอิงหรือจะใชยันแก
บุคคลภายนอกก็ได 

(๒) คําพิพากษาท่ีวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใด ๆ เปนคุณแกคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งอาจใชยันแกบุคคลภายนอกได เวนแตบุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิ
ดีกวา 
 

มาตรา ๑๔๖  เมื่อมีคําพิพากษาหรือคําส่ังอันเปนที่สุดของสองศาลซึ่งตางช้ันกัน
ตางกลาวถึงการปฏิบัติชําระหนี้อันแบงแยกจากกันไมได และคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นขัดกันให
ถือตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลที่สูงกวา 

ถาศาลช้ันตนศาลเดียวกัน หรือศาลช้ันตนสองศาลในลําดับชั้นเดียวกัน หรือศาล
อุทธรณ ไดพิพากษาหรือมีคําส่ังดังกลาวมาแลว คูความในกระบวนพิจารณาแหงคดีที่มีคํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พิพากษาหรือคําส่ังนั้น ชอบที่จะยื่นคํารองขอตอศาลที่อยูในลําดับสูงข้ึนไปใหมีคําส่ังกําหนดวาจะ
ใหถือตามคําพิพากษาหรือคําส่ังใด คําส่ังเชนวานี้ใหเปนที่สุด 
 

มาตรา ๑๔๗  คําพิพากษาหรือคําส่ังใด ซึ่งตามกฎหมายจะอุทธรณหรือฎีกาหรือ
มีคําขอใหพิจารณาใหมไมไดนั้น ใหถือวาเปนที่สุดตั้งแตวันที่ไดอานเปนตนไป 

คําพิพากษาหรือคําส่ังใด ซึ่งอาจอุทธรณฎีกา หรือมีคําขอใหพิจารณาใหมไดนั้น
ถามิไดอุทธรณ ฎีกาหรือรองขอใหพิจารณาใหมภายในเวลาที่กําหนดไว ใหถือวาเปนที่สุดตั้งแต
ระยะเวลาเชนวานั้นไดส้ินสุดลง ถาไดมีอุทธรณ ฎีกา หรือมีคําขอใหพิจารณาใหม และศาล
อุทธรณหรือศาลฎีกาหรือศาลช้ันตนซึ่งพิจารณาคดีเร่ืองนั้นใหม มีคําส่ังใหจําหนายคดีเสียจากสา
รบบความตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๒ คําพิพากษาหรือคําส่ังเชนวานั้นใหถือวาเปนที่สุดตั้งแต
วันที่มีคําส่ังใหจําหนายคดีจากสารบบความ 

คูความฝายหนึ่งฝายใดอาจยื่นคําขอตอศาลช้ันตนซึ่งพิจารณาคดีนั้น ใหออก
ใบสําคัญแสดงวาคําพิพากษาหรือคําส่ังในคดีนั้นไดถึงที่สุดแลว 
 

มาตรา ๑๔๘  คดีที่ไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดแลวหามมิใหคูความ
เดียวกันรื้อรองฟองกันอีก ในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน เวนแตในกรณี
ตอไปนี ้

(๑) เมื่อเปนกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล 
(๒) เมื่อคําพิพากษาหรือคําส่ังไดกําหนดวิธีการชั่วคราวใหอยูภายในบังคับที่จะ

แกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียไดตามพฤติการณ 
(๓) เมื่อคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นใหยกฟองเสียโดยไมตัดสิทธิโจทกที่จะนําคํา

ฟองมายื่นใหม ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่น ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
อายุความ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
คาฤชาธรรมเนียม 
   

 
สวนที่ ๑ 

การกําหนดและการชําระคาฤชาธรรมเนียม และการยกเวนคาธรรมเนียมศาล๗๙ 
   

 
มาตรา  ๑๔๙๘๐  ค าฤชาธรรมเนียม  ไดแก  ค าธรรมเนียมศาล  ค า สืบ

พยานหลักฐานนอกศาลคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักของพยาน ผูเช่ียวชาญ ลาม 
และเจาพนักงานศาล คาทนายความ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายอื่น ๆ บรรดาที่กฎหมายบังคับใหชําระ 

ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น วาดวยการ
ยกเวนคาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมศาลที่เปนคาข้ึนศาล ใหคูความผูย่ืนคําฟองเปนผูชําระเมื่อ
ย่ืนคําฟอง 

คาธรรมเนียมศาลนั้น ใหชําระหรือนํามาวางศาลเปนเงินสดหรือเช็คซึ่งธนาคาร
รับรองโดยเจาพนักงานศาลออกใบรับให หรือตามวิธีการที่กําหนดไวในขอกําหนดของประธาน
ศาลฎีกา 

คําฟอง คําฟองอุทธรณ คําฟองฎีกา คํารองสอด คําใหการ หรือคํารองคําขออื่น
ซึ่งไดย่ืนตอศาลพรอมคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๑๕๖ ตลอดจนการดําเนิน
กระบวนพิจารณาในชั้นไตสวนคํารองดังกลาว ไมตองนําเงินคาธรรมเนียมศาลและเงินวางศาลมา
ชําระ เวนแตศาลจะไดยกคํารองนั้นเสีย 
 

มาตรา ๑๕๐๘๑  ในคดีที่คําขอใหปลดเปลื้องทุกขนั้นอาจคํานวณเปนราคาเงินได 
ใหโจทกเสียคาข้ึนศาลในศาลชั้นตนตามจํานวนทุนทรัพยที่เรียกรองหรือราคาทรัพยสินที่พิพาท 

คาข้ึนศาลในชั้นอุทธรณหรือฎีกานั้น ถาจํานวนทุนทรัพยที่เรียกรองหรือราคา
ทรัพยสินที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณหรือฎีกาเปนอยางเดียวกับในศาลชั้นตน ใหผูอุทธรณหรือผู
ฎีกาเสียตามจํานวนทุนทรัพยหรือราคาเชนเดียวกับในศาลชั้นตน แตถาผูอุทธรณหรือผูฎีกาไดรับ
ความพอใจแตบางสวนตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลลางแลว และจํานวนทุนทรัพยหรือราคา

                                                 
๗๙แกไขชื่อของสวนที่ ๑ “การกําหนดการชําระคาฤชาธรรมเนียมและการดําเนินคดีอนาถา” 

ในหมวด ๓ คาฤชาธรรมเนียม ลักษณะ ๖ คําพิพากษาและคําสั่ง ภาค ๑ บททั่วไป เปน “สวนที่ ๑ การกําหนด
และการชําระคาฤชาธรรมเนียม และการยกเวนคาธรรมเนียมศาล” โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘๐มาตรา ๑๔๙ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘๑มาตรา ๑๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทรัพยที่พิพาทในชั้นอุทธรณหรือฎีกาต่ํากวาในศาลชั้นตน ใหผูอุทธรณหรือผูฎีกาเสียคาข้ึนศาล
ตามจํานวนทุนทรัพยหรือราคาต่ํานั้น 

เมื่อไดชําระคาข้ึนศาลแลว ถาทุนทรัพยแหงคําฟองหรือคําฟองอุทธรณหรือคํา
ฟองฎีกาทวีข้ึนโดยการยื่นคําฟองเพ่ิมเติมหรือโดยประการอื่น ใหเรียกคาข้ึนศาลเพ่ิมขึ้นตามที่
บัญญัติไวในตารางทายประมวลกฎหมายนี้เมื่อย่ืนคําฟองเพ่ิมเติมหรือภายในระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควร แลวแตกรณ ี

ถาเนื่องจากศาลไดมีคําส่ังใหพิจารณาคดีรวมกันหรือใหแยกคดีกัน คําฟองใด
หรือขอหาอันมีอยูในคําฟองใดจะตองโอนไปยังศาลอ่ืน หรือจะตองกลับยื่นตอศาลนั้นใหม หรือ
ตอศาลอ่ืนเปนคดีเร่ืองหนึ่งตางหาก ใหโจทกไดรับผอนผันไมตองเสียคาข้ึนศาลในการยื่น หรือ
กลับยื่นคําฟองหรือขอหาเชนวานั้น เวนแตจํานวนทุนทรัพยหรือราคาทรัพยแหงคําฟอง หรือ
ขอหานั้นจะไดทวีข้ึน ในกรณีเชนนี้ คาข้ึนศาลเฉพาะที่ทวีข้ึนใหคํานวณและชําระตามทีบ่ญัญตัไิวใน
วรรคกอน 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งเปนคูความรวมในคดีที่มูลความแหงคดีเปนการชําระหนี้อันไม
อาจแบงแยกได ตางย่ืนอุทธรณหรือฎีกาแยกกัน โดยตางไดเสียคาข้ึนศาลในชั้นอุทธรณหรือฎีกา
ตามความในวรรคสอง หากคาข้ึนศาลดังกลาวเมื่อรวมกันแลวมีจํานวนสูงกวาคาข้ึนศาลที่คูความ
เหลานั้นตองชําระในกรณีที่ย่ืนอุทธรณหรือฎีการวมกัน ใหศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณี 
มีคําส่ังคืนคาข้ึนศาลสวนที่เกินแกคูความเหลานั้นตามสวนของคาข้ึนศาลที่คูความแตละคนได
ชําระไปในเวลาที่ศาลนั้นมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
 

มาตรา ๑๕๑๘๒  ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังไมรับคําฟองหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ 
หรือฎีกาหรือมีคําขอใหพิจารณาใหม ถาศาลไมรับอุทธรณหรือฎีกาหรือคําขอใหพิจารณาใหม 
หรือศาลอุทธรณหรือศาลฎีกามีคําส่ังใหยกอุทธรณหรือฎีกาโดยยังมิไดวินิจฉัยประเด็นแหง
อุทธรณหรือฎีกานั้น ใหศาลมีคําส่ังใหคืนคาข้ึนศาลทั้งหมด 

เมื่อไดมีการถอนคําฟอง หรือเมื่อศาลไดตัดสินใหยกคําฟองโดยไมตัดสิทธิโจทก
ที่จะฟองคดีใหมหรือเมื่อคดีนั้นไดเสร็จเด็ดขาดลงโดยสัญญาหรือการประนีประนอมยอมความ
หรือการพิพากษาตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งคืนคาข้ึนศาลทั้งหมด 
หรือบางสวนแกคูความซึ่งไดเสียไวไดตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่มีการทิ้งฟองหรือศาลส่ังจําหนายคดีในกรณีอ่ืน ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่ง
คืนคาข้ึนศาลบางสวนไดตามที่เห็นสมควร 

ถาศาลอุทธรณหรือศาลฎีกามีคําส่ังใหสงสํานวนความคืนไปยังศาลลางเพ่ือตัดสิน
ใหมหรือ เพ่ือพิจารณาใหมทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๓ ศาลอุทธรณ
หรือศาลฎีกามีอํานาจที่จะยกเวนมิใหคูความตองเสียคาธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวน
พิจารณาใหม หรือในการที่จะยื่นอุทธรณหรือฎีกาคัดคานคําพิพากษาใหมของศาลลางไดตามที่

                                                 
๘๒มาตรา ๑๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๕๒๘๓  คาฤชาธรรมเนียมอื่นนอกจากคาข้ึนศาล ใหคูความผูดําเนิน
กระบวนพิจารณาเปนผูชําระเมื่อมีการดําเนินกระบวนพิจารณานั้นหรือภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนดหรือที่ศาลมีคําส่ัง ถาศาลเปนผูส่ังใหดําเนินกระบวนพิจารณาใด ใหศาลกําหนดผูซึ่ง
จะตองชําระคาฤชาธรรมเนียมในการดําเนินกระบวนพิจารณานั้น รวมทั้งระยะเวลาที่ตองชําระไว
ดวย 

ถาผูซึ่งจะตองชําระคาฤชาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งไมชําระ ศาลจะสั่งใหงดหรือ
เพิกถอนกระบวนพิจารณานั้น หรือจะสั่งใหคูความฝายอื่นเปนผูชําระคาฤชาธรรมเนียมดังกลาวก็
ไดหากคูความฝายนั้นยินยอม 
 

มาตรา ๑๕๓๘๔  คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ไดแก คาธรรมเนียมในการ
บังคับคดี คาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักของเจาพนักงานบังคับคดีตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ในการบังคับคดีบรรดาที่กฎหมายบังคับใหชําระ 

คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ใหเจาหนี้ผูขอบังคับคดีนั้นเปนผูชําระ 
การชําระคาธรรมเนียมในการบังคับคดี ใหเจาพนักงานบังคับคดีออกใบรับให 
ในกรณีที่มีการเขาดําเนินการบังคับคดีตอไปตามมาตรา ๒๙๐ วรรคแปด หรือ

มาตรา ๒๙๑ (๒) ใหเจาหนี้ผูเขาดําเนินการบังคับคดีตอไปเปนผูชําระคาฤชาธรรมเนียมในการ
บังคับคดีเฉพาะทรัพยสินในสวนที่ดําเนินการบังคับคดีตอไป 

 
มาตรา ๑๕๓/๑๘๕  คาฤชาธรรมเนียมตามมาตรา ๑๔๙ และคาฤชาธรรมเนียมใน

การบังคับคดีตามมาตรา ๑๕๓ ใหชําระตามวิธีการและอัตราที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้
หรือตามวิธีการและอัตราที่มีกฎหมายอื่นบังคับไว 
 

มาตรา ๑๕๔๘๖  เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะสั่งใหเจาหนี้ผูขอบังคับคดี
วางเงินคาใชจายเพื่อปฏิบัติตามวิธีการเพื่อคุมครองสิทธิของคูความในระหวางการพิจารณา หรือ
วางเงินคาใชจายเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ังไดตามจํานวนที่เห็นจําเปนถาเจา
พนักงานบังคับคดีเห็นวาจํานวนเงินที่วางไวนั้นจะไมพอ ก็ใหแจงใหเจาหนี้ผูขอบังคับคดีวางเงิน
เพ่ิมขึ้นอีกได 
                                                 

๘๓มาตรา ๑๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘๔มาตรา ๑๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘๕มาตรา ๑๕๓/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘๖มาตรา ๑๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาเจาหนี้ผูขอบังคับคดีเห็นวาการวางเงินตามวรรคหนึ่งไมจําเปนหรือมากเกินไป 
ก็อาจยื่นคํารองตอศาลภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงเพ่ือขอใหศาลมีคําส่ังได คําส่ังดังกลาว
ใหเปนที่สุด 

ถาเจาหนี้ผูขอบังคับคดีไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังศาลตาม
วรรคสอง ใหเจาพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไวจนกวาเจาหนี้ผูขอบังคับคดีนั้นจะไดปฏิบัติ
ตามคําส่ังของเจาพนักงานบังคับคดีหรือศาล แลวแตกรณี 

บทบัญญัติมาตรานี้ใหใชบังคับแกเจาหนี้ผูเขาดําเนินการบังคับคดีตอไปตาม
มาตรา ๒๙๐ วรรคแปด และมาตรา ๒๙๑ (๒) โดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๕๕๘๗  คูความซึ่งไมสามารถเสียคาธรรมเนียมศาลอาจยื่นคํารองตอศาล
ขอใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลในการฟองหรือตอสูคดีในศาลชั้นตนหรือช้ันอุทธรณหรือช้ันฎีกา
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๖ และมาตรา ๑๕๖/๑ 
 

มาตรา ๑๕๖๘๘  ผูใดมีความจํานงจะขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลในการฟองหรือ
ตอสูคดี ใหย่ืนคํารองตอศาลช้ันตนที่จะฟองหรือไดฟองคดีไวนั้นพรอมกับคําฟอง คําฟองอุทธรณ 
คําฟองฎีกา คํารองสอด หรือคําใหการ แลวแตกรณี แตถาบุคคลนั้นตกเปนผูไมสามารถเสีย
คาธรรมเนียมศาลในภายหลัง จะยื่นคํารองในเวลาใด ๆ ก็ได 

การยื่นคํารองตามวรรคหนึ่ง ผูรองอาจเสนอพยานหลักฐานไปพรอมคํารองและ
หากศาลเห็นสมควรไตสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการไตสวนโดยเร็วเทาที่จําเปน ทั้งนี้ 
ศาลจะมีคําส่ังใหงดการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นไวทั้งหมดหรือแตบางสวนเปนการชั่วคราว
จนกวาการพิจารณาสั่งคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะถึงที่สุดก็ไดตามที่ศาลเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๕๖/๑๘๙ เมื่อศาลพิจารณาคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลเสร็จแลว

ใหศาลมีคําส่ังโดยเร็ว โดยศาลจะมีคําส่ังอนุญาตทั้งหมดหรือแตเฉพาะบางสวน หรือยกคํารองนั้น
เสียก็ได 

หามมิใหศาลอนุญาตตามคํารองเชนวานั้น เวนแตจะเปนที่เช่ือไดวาผูรองไมมี
ทรัพยสินพอที่จะเสียคาธรรมเนียมศาลหรือหากผูรองไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับ
ความเดือดรอนเกินสมควรเมื่อพิจารณาถึงสถานะของผูรอง และในกรณีผูรองเปนโจทกหรือผู
อุทธรณหรือฎีกา การฟองรองหรืออุทธรณหรือฎีกานั้นมีเหตุผลอันสมควรดวย 

เมื่อคูความคนใดไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลในการฟองหรือตอสูคดีในศาล

                                                 
๘๗มาตรา ๑๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๘มาตรา ๑๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๙มาตรา ๑๕๖/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ช้ันตนแลวยื่นคํารองเชนวานั้นในชั้นอุทธรณหรือฎีกา แลวแตกรณี อีก ใหถือวาคูความนั้นยังคงไม
มีทรัพยสินพอจะเสียคาธรรมเนียมศาลหรือหากไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลแลวจะไดรับ
ความเดือดรอนเกินสมควรอยู เวนแตจะปรากฏตอศาลเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังอนุญาตใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหแตเฉพาะบางสวน 
หรือมีคําส่ังใหยกคํารอง ผูขออาจอุทธรณคําส่ังนั้นตอศาลไดภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันมี
คําส่ัง คําส่ังของศาลอุทธรณเชนวานี้ใหเปนที่สุด 
 

มาตรา ๑๕๗๙๐  เมื่อศาลอนุญาตใหบุคคลใดไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลใน
ศาลใด บุคคลนั้นไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น 
คาธรรมเนียมเชนวานี้ใหรวมถึงเงินวางศาลในการยื่นฟองอุทธรณหรือฎีกา ถาเปนกรณีที่ศาล
อนุญาตในระหวางการพิจารณา การยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลนั้นใหใชบังคับแตเฉพาะ
คาธรรมเนียมศาลและเงินวางศาลที่จะตองเสีย หรือวางภายหลังคําส่ังอนุญาตเทานั้น สวน
คาธรรมเนียมศาลหรือเงินวางศาลที่เสียหรือวางไวกอนคําส่ังเชนวานั้นเปนอันไมตองคืน 
 

มาตรา ๑๕๘๙๑  ถาศาลเห็นวาคูความอีกฝายหนึ่งจะตองเปนผูรับผิดเสียคาฤชา
ธรรมเนียมทั้งหมดหรือแตบางสวนของคูความทั้งสองฝาย ใหศาลพิพากษาในเรื่องคาฤชาธรรม
เนียม โดยสั่งใหคูความอีกฝายหนึ่งนั้นชําระตอศาลในนามของผูที่ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ซึ่งคาธรรมเนียมศาลที่ผูนั้นไดรับยกเวนทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่ศาลเห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๕๙๙๒  ถาปรากฏตอศาลวาผูที่ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลนั้น
สามารถเสียคาธรรมเนียมศาลไดตั้งแตเวลาที่ย่ืนคํารองตามมาตรา ๑๕๖ หรือในภายหลังกอนศาล
วินิจฉัยชี้ขาดคดี ใหศาลมีคําส่ังใหบุคคลนั้นชําระคาธรรมเนียมศาลที่ไดรับยกเวนตอศาลภายใน
ระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได หากไมปฏิบัติตาม ใหศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ของผูไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลนั้นทั้งหมดหรือแตบางสวนไวรอคําวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องคา
ฤชาธรรมเนียม 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาศาลเห็นวา 
(๑) คาฤชาธรรมเนียมจะเปนพับแกคูความทั้งสองฝาย ใหศาลมีคําส่ังใหเอา

ชําระคาธรรมเนียมศาลที่ผูนั้นไดรับยกเวน จากทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดดังที่กลาวไวในวรรคหนึ่ง
ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร 

(๒) คูความอีกฝายหนึ่งจะตองชําระคาฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแตบางสวน

                                                 
๙๐มาตรา ๑๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๑มาตรา ๑๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๒มาตรา ๑๕๙ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แทนผูที่ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาล ใหศาลมีคําส่ังใหคูความอีกฝายหนึ่งนั้นชําระคาธรรมเนียม
ศาลตอศาลในนามของผูที่ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาล แตถาคูความอีกฝายหนึ่งนั้นไมปฏิบัติ
ตามคําส่ัง ใหศาลเอาชําระคาธรรมเนียมศาลนั้นจากทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดดังที่กลาวไวในวรรค
หนึ่งตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร หรือ 

(๓) ผูที่ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะตองชําระคาฤชาธรรมเนียมทั้งหมด
หรือแตบางสวนแทนคูความอีกฝายหนึ่ง ใหศาลมีคําส่ังใหเอาชําระคาฤชาธรรมเนียมนั้นจาก
ทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดดังที่กลาวไวในวรรคหนึ่ง สวนคาธรรมเนียมศาลที่ผูนั้นไดรับยกเวน ให
เอาชําระจากทรัพยสินที่เหลือ ถาหากมี ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๖๐๙๓  ถาผูที่ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลประพฤติตนไมเรียบรอย 
เชน ดําเนินกระบวนพิจารณาในทางกอความรําคาญถึงขนาด หรือกระทําความผิดฐานละเมิด
อํานาจศาลหรือจงใจประวิงความเรื่องนั้น ศาลจะถอนการอนุญาตเสียในเวลาใด ๆ ก็ได และ
บุคคลเชนวานั้นจําตองรับผิดเสียคาฤชาธรรมเนียมสําหรับกระบวนพิจารณาภายหลังที่ศาลไดถอน
การอนุญาตนั้นแลว 
 

สวนที่ ๒ 
ความรับผดิชัน้ที่สุดในคาฤชาธรรมเนียม๙๔ 

   
 

มาตรา ๑๖๑๙๕ ภายใตบังคับบทบัญญัติหามาตราตอไปนี้ ใหคูความฝายที่แพคดี
เปนผูรับผิดในชั้นที่สุดสําหรับคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แตไมวาคูความฝายใดจะชนะคดีเต็มตาม
ขอหาหรือแตบางสวน ศาลมีอํานาจที่จะพิพากษาใหคูความฝายที่ชนะคดีนั้นรับผิดในคาฤชาธรรม
เนียมทั้งปวง หรือใหคูความแตละฝายรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมสวนของตนหรือตามสวนแหงคา
ฤชาธรรมเนียมซึ่งคูความทุกฝายไดเสียไปกอนไดตามที่ศาลจะใชดุลพินิจ โดยคํานึงถึงเหตุสมควร
และความสุจริตในการดําเนินคดี 

คดีที่ไมมีขอพิพาทใหฝายเริ่มคดีเปนผูเสียคาฤชาธรรมเนียม 
 

มาตรา ๑๖๒  บุคคลที่เปนโจทกรวมกันหรือจําเลยรวมกันนั้น หาตองรับผิด
รวมกันในคาฤชาธรรมเนียมไม หากตองรับผิดเปนสวนเทา ๆ กัน เวนแตจะไดเปนเจาหนี้รวม
หรือลูกหนี้รวมหรือศาลไดมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

                                                 
๙๓มาตรา ๑๖๐ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๔แกไขชื่อของสวนที่ ๒ “ความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียม” ในหมวด ๓ คาฤชาธรรมเนียม 

ลักษณะ ๖ คําพิพากษาและคําสั่ง ภาค ๑ บททั่วไป เปน “สวนที่ ๒ ความรับผิดชั้นที่สุดในคาฤชาธรรมเนียม” 
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๙๕มาตรา ๑๖๑ แกไขเพิ่มเติมโดย โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๖๓  ถาคดีไดเสร็จเด็ดขาดลงโดยการตกลง หรือการประนีประนอม

ยอมความหรืออนุญาโตตุลาการ คูความแตละฝายยอมรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในสวนการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาของตน เวนแตคูความจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน 
 

มาตรา ๑๖๔  ในกรณีที่วางเงินตอศาลตามมาตรา ๑๓๕, ๑๓๖ นั้น จําเลยไมตอง
รับผิดในคาฤชาธรรมเนียมแหงจํานวนเงนิที่วางนั้นอนัเกิดขึ้นภายหลัง 

ถาโจทกยอมรับเงินที่วางตอศาลเปนการพอใจเต็มตามที่เรียกรองแลว จําเลย
ตองเปนผูรับผิดในคาฤชาธรรมเนียม 

ถาโจทกยอมรับเงินที่วางตอศาลนั้นเปนการพอใจเพียงสวนหนึ่งแหงจํานวนเงินที่
เรียกรอง และดําเนินคดีตอไป จําเลยตองรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมเวนแตศาลจะไดพิพากษาให
โจทกแพคดี ในกรณีเชนนี้โจทกตองเปนผูรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมทั้งส้ินอันเกิดแตการที่ตนไม
ยอมรับเงินที่วางตอศาลเปนการพอใจตามที่เรียกรอง 
 

มาตรา ๑๖๕  ในกรณีที่มีการชําระหนี้ ดังบัญญัติไวในมาตรา ๑๓๗ ถาโจทก
ยอมรับการชําระหนี้นั้นเปนการพอใจเต็มตามที่เรียกรองแลว จําเลยตองเปนผูรับผิดในคาฤชา
ธรรมเนียม เวนแตศาลจะเห็นสมควรมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

ถาโจทกไมพอใจในการชําระหนี้เชนวานั้น และดําเนินคดีตอไป คาฤชาธรรม
เนียมใหอยูในดุลพินิจของศาล แตถาศาลเห็นวาการชําระหนี้นั้นเปนการพอใจเต็มตามที่โจทก
เรียกรองแลว คาฤชาธรรมเนียมทั้งส้ินอันเกิดแตการที่โจทกปฏิเสธไมยอมรับชําระหนี้นั้นโจทก
ตองเปนผูรับผิด 
 

มาตรา ๑๖๖๙๖ คูความฝายใดทําใหตองเสียคาฤชาธรรมเนียมในกระบวน
พิจารณาใด ๆ ที่ไดดําเนินไปโดยไมจําเปน หรือมีลักษณะประวิงคดี หรือที่ตองดําเนินไปเพราะ
ความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง คูความฝายนั้นตองรับผิดในคาฤชาธรรมเนียม
นั้น โดยมิพักคํานึงวาคูความฝายนั้นจักไดชนะคดีหรือไม 
 

มาตรา ๑๖๗  คําส่ังในเรื่องคาฤชาธรรมเนียมนั้น ไมวาคูความทั้งปวงหรือแต
ฝายใดฝายหนึ่ง จักมีคําขอหรือไมก็ดี ใหศาลสั่งลงไวในคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีหรือใน
คําส่ังจําหนายคดีออกสารบบความแลวแตกรณี แตถาเพ่ือช้ีขาดตัดสินคดีใด ศาลไดมีคําส่ังอยาง
ใดในระหวางการพิจารณา ศาลจะมีคําส่ังเร่ืองคาฤชาธรรมเนียมสําหรับกระบวนพิจารณาที่เสร็จไป
ในคําส่ังฉบับนั้น หรือในคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีก็ไดแลวแตจะเลือก 

ในกรณีที่มีขอพิพาทในเรื่องที่ไมเปนประเด็นในคดี ใหศาลมีคําส่ังในเรื่องคาฤชา
ธรรมเนียมสําหรับขอพิพาทเชนวานี้ในคําส่ังช้ีขาดขอพิพาทนั้น 

                                                 
๙๖มาตรา ๑๖๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการพิจารณาใหม ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งเร่ืองคาฤชาธรรมเนียม
สําหรับการพิจารณาครั้งแรก และการพิจารณาใหมในคําพิพากษาหรือคําส่ังได 
 

มาตรา ๑๖๘  ในกรณีคูความอาจอุทธรณ หรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําส่ังของ
ศาลไดนั้น หามมิใหคูความอุทธรณหรือฎีกาในปญหาเรื่องคาฤชาธรรมเนียมแตอยางเดียว เวนแต
อุทธรณหรือฎีกานั้นจะไดยกเหตุวา คาฤชาธรรมเนียมนั้นมิไดกําหนดหรือคํานวณใหถูกตองตาม
กฎหมาย 
 

มาตรา ๑๖๙๙๗  เมื่อมีคําวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องคาฤชาธรรมเนียมแลว ใหหัวหนา
สํานักงานประจําศาลยุติธรรมชั้นตนทําบัญชีแสดงคาฤชาธรรมเนียมที่คูความทุกฝายไดเสียไปโดย
ลําดับ และจํานวนที่คูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายจะตองรับผิดตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของ
ศาล คูความหรือบุคคลที่เก่ียวของอาจขอสําเนาบัญชีเชนวานั้นได 

 
มาตรา ๑๖๙/๑๙๘ ถาบุคคลซึ่งตองชําระคาฤชาธรรมเนียมคางชําระคาฤชาธรรม

เนียมตอศาลก็ดีหรือตอเจาพนักงานบังคับคดีก็ดี หรือตอบุคคลอื่นที่มิใชเจาหนี้ตามคําพิพากษาก็
ดี ศาล เจาพนักงานบังคับคดี หรือบุคคลเชนวานั้นอาจบังคับเอาแกทรัพยสินของบุคคลนั้นเสมอืน
หนึ่งเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อชําระคาฤชาธรรมเนียมดังกลาวได ในกรณีเชนนี้ ใหถือวา
หัวหนาสํานักงานประจําศาลยุติธรรมชั้นตน เจาพนักงานบังคับคดี หรือบุคคลที่มีสิทธิไดรับคาฤชา
ธรรมเนียมนั้น แลวแตกรณีเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา 

การบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีทั้ง
ปวง แตหากยังมีเงินที่ไดจากการบังคับคดีคงเหลือภายหลังชําระใหแกผูมีสิทธิไดรับ ใหหักคาฤชา
ธรรมเนียมที่ไดรับยกเวนดังกลาวไวจากเงินนั้น 

 
มาตรา ๑๖๙/๒๙๙ ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๑๖๙/๓ ใหลูกหนี้ตามคํา

พิพากษาเปนผูรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี โดยใหหักออกจากเงินที่ไดจากการยึด 
อายัด ขาย หรือจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือจากเงินที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ไดวางไว 

ในกรณีที่มีการบังคับคดีแกผูค้ําประกันในศาล คาฤชาธรรมเนียมในการบงัคบัคดี
ในสวนนั้นใหหักออกจากเงินที่ไดจากการบังคับคดีตามสัญญาประกัน 

ในกรณีที่มีการบังคับคดีตามคําพิพากษาใหแบงกรรมสิทธิ์รวมหรือมรดกให

                                                 
๙๗มาตรา ๑๖๙ แกไขเพ่ิมเติมโดย โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๘มาตรา ๑๖๙/๑ เพ่ิมโดย โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๙มาตรา ๑๖๙/๒ เพ่ิมโดย โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาของรวมหรือทายาทผูไดรับสวนแบงทุกคนเปนผูรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
โดยใหหักออกจากเงินที่ไดจากการขายหรือจําหนายทรัพยสินอันเปนกรรมสิทธิ์รวมหรือทรัพย
มรดกนั้น 

ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดีนอกจากกรณีตามมาตรา ๒๙๕ (๑) ใหเจาหนี้
ตามคําพิพากษาผูขอยึดหรืออายัดทรัพยสินเปนผูรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคด ี

 
มาตรา ๑๖๙/๓๑๐๐ บุคคลใดทําใหตองเสียคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีสวน

ใดโดยไมจําเปนหรือมีลักษณะประวิงการบังคับคดี หรือที่ตองดําเนินไปเพราะความผิดหรือความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือเพราะบังคับคดีไปโดยไมสุจริตกอนการบังคับคดีไดเสร็จลง ผู
ที่ไดรับความเสียหาย หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา แลวแตกรณี อาจยื่นคํารองตอศาลภายในเจ็ด
วันนับแตวันทราบพฤติการณอันเปนมูลแหงขออางนั้น เพ่ือใหศาลมีคําส่ังใหบุคคลเชนวานั้นรับ
ผิดในคาฤชาธรรมเนียมดังกลาว 

คําส่ังของศาลตามมาตรานี้ใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณได และคําพิพากษาหรือ
คําส่ังของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด 
 

                                                 
๑๐๐มาตรา ๑๖๙/๓ เพ่ิมโดย โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาค ๒ 
วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน 

   
 

ลักษณะ ๑ 
วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นตน 

   
 

มาตรา ๑๗๐  หามมิใหฟอง พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเปนครั้งแรกในศาล
หรือโดยศาลอื่นนอกจากศาลชั้นตน เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวชัดแจงเปนอยางอ่ืน 

ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในภาคนี้วาดวยคดีไมมีขอพิพาท คดีมโนสาเร คดี
ขาดนัด และคดีที่มอบใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด การฟอง การพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในศาล
ช้ันตน นอกจากจะตองบังคับตามบทบัญญัติทั่วไปแหงภาค ๑ แลว ใหบังคับตามบทบัญญัติใน
ลักษณะนี้ดวย 
 

มาตรา ๑๗๑  คดีที่ประมวลกฎหมายนี้บัญญัติวาจะฟองยังศาลช้ันตน หรือจะ
เสนอปญหาตอศาลช้ันตนเพื่อช้ีขาดตัดสิน โดยทําเปนคํารองขอก็ไดนั้น ใหนําบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้วาดวยสิทธิและหนาที่ของโจทกและจําเลย และวิธีพิจารณาที่ตอจากการยื่นคํา
ฟองมาใชบังคับแกผูย่ืนคําขอและคูความอีกฝายหนึ่ง ถาหากมี และบังคับแกวิธีพิจารณาที่ตอจาก
การยื่นคํารองขอดวยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๗๒  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๕๗ ใหโจทกเสนอขอหาของตน
โดยทําเปนคําฟองเปนหนังสือย่ืนตอศาลช้ันตน 

คําฟองตองแสดงโดยแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหาของโจทกและคําขอบังคับทั้ง
ขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาเชนวานั้น 

ใหศาลตรวจคําฟองนั้นแลวสั่งใหรับไว หรือใหยกเสีย หรือใหคืนไป ตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๑๘ 
 

มาตรา ๑๗๓๑๐๑  เมื่อศาลไดรับคําฟองแลว ใหศาลออกหมายสงสําเนาคําฟอง 
ใหแกจําเลยเพื่อแกคด ีและภายในกาํหนดเจ็ดวนันบัแตวันยื่นคําฟอง ใหโจทกรองขอตอพนักงาน
เจาหนาที่เพ่ือใหสงหมายนัน้ 

นับแตเวลาที่ไดย่ืนคําฟองแลว คดีนั้นอยูในระหวางพิจารณา และผลแหงการนี้ 
(๑) หามไมใหโจทกย่ืนคําฟองเร่ืองเดียวกันนั้นตอศาลเดียวกัน หรือตอศาลอ่ืน

และ 
(๒) ถามีเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพฤติการณอันเกี่ยวดวยการยื่นฟองคดีตอ

                                                 
๑๐๑ มาตรา ๑๗๓ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ศาลที่มีเขตศาลเหนือคดีนั้น เชน การเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาของจําเลย การเปลี่ยนแปลงเชนวานี้
หาตัดอํานาจศาลที่รับฟองคดีไวในอันที่จะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไม 
 

มาตรา ๑๗๔  ในกรณีตอไปนี้ใหถือวาโจทกไดทิ้งฟอง คือ 
(๑) ๑๐๒ ภายหลังที่ไดเสนอคําฟองแลว โจทกเพิกเฉยไมรองขอตอพนักงาน

เจาหนาที่เพ่ือใหสงหมายเรียกใหแกคดีแกจําเลย และไมแจงใหศาลทราบเหตุแหงการเพิกเฉยเชน
วานั้นภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันยื่นคําฟอง 

(๒) โจทกเพิกเฉยไมดําเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดไวเพ่ือ
การนั้นโดยไดสงคําส่ังใหแกโจทกโดยชอบแลว 
 

มาตรา ๑๗๕  กอนจําเลยยื่นคําใหการ โจทกอาจถอนคําฟองไดโดยยื่นคําบอก
กลาวเปนหนังสือตอศาล 

ภายหลังจําเลยยื่นคําใหการแลว โจทกอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาล
ช้ันตนเพื่ออนุญาตใหโจทกถอนคําฟองได ศาลจะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรืออนุญาตภายใน
เง่ือนไขตามที่เห็นสมควรก็ได แต 

(๑) หามไมใหศาลใหอนุญาต โดยมิไดฟงจําเลยหรือผูรองสอด ถาหากมีกอน 
(๒) ในกรณีที่โจทกถอนคําฟอง เนื่องจากมีขอตกลงหรือประนีประนอมยอม

ความกับจําเลย ใหศาลอนุญาตไปตามคําขอนั้น 
 

มาตรา ๑๗๖  การทิ้งคําฟองหรือถอนคําฟองยอมลบลางผลแหงการยื่นคําฟอง
นั้นรวมทั้งกระบวนพิจารณาอื่น ๆ อันมีมาตอภายหลังย่ืนคําฟอง และกระทําใหคูความกลับคืนเขา
สูฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิไดมีการยื่นฟองเลย แตวาคําฟองใด ๆ ที่ไดทิ้งหรือถอนแลว อาจยื่นใหม
ไดภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยอายุความ 
 

มาตรา ๑๗๗๑๐๓  เมื่อไดสงหมายเรียกและคําฟองใหจําเลยแลว ใหจําเลยทํา
คําใหการเปนหนังสือย่ืนตอศาลภายในสิบหาวัน 

ใหจําเลยแสดงโดยชัดแจงในคําใหการวา จําเลยยอมรับหรือปฏิเสธขออางของ
โจทกทั้งส้ินหรือแตบางสวน รวมทั้งเหตุแหงการนั้น 

จําเลยจะฟองแยงมาในคําใหการก็ได แตถาฟองแยงนั้นเปนเรื่องอ่ืนไมเก่ียวกับ
คําฟองเดิมแลว ใหศาลสั่งใหจําเลยฟองเปนคดีตางหาก 

ใหศาลตรวจดูคําใหการนั้นแลวสั่งใหรับไว หรือใหคืนไปหรือส่ังไมรับตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๑๘ 

                                                 
๑๐๒ มาตรา ๑๗๔ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๑๐๓ มาตรา ๑๗๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทบัญญัติแหงมาตรานี้ ใหใชบังคับแกบุคคลภายนอกที่ถูกเรียกเขามาเปนผูรอง
สอดตามมาตรา ๕๗ (๓) โดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๗๘๑๐๔  ถาจําเลยฟองแยงรวมมาในคําใหการ ใหโจทกทําคําใหการแก
ฟองแยงย่ืนตอศาลภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดสงคําใหการถึงโจทก 

บทบัญญตัิแหงมาตรากอน ใหใชบังคบัแกคําใหการแกฟองแยงนี้โดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๗๙  โจทกหรือจําเลยจะแกไขขอหา ขอตอสู ขออาง หรือขอเถียงอัน
กลาวไวในคําฟองหรือคําใหการที่เสนอตอศาลแตแรกก็ได 

การแกไขนั้น โดยเฉพาะอาจเปนการแกไขในขอตอไปนี้ 
(๑) เพ่ิม หรือลด จํานวนทุนทรัพย หรือราคาทรัพยสินที่พิพาทในฟองเดิม หรือ 
(๒) สละขอหาในฟองเดิมเสียบางขอ หรือเพ่ิมเติมฟองเดิมใหบริบูรณโดยวิธี

เสนอคําฟองเพ่ิมเติม หรือเสนอคําฟองเพ่ือคุมครองสิทธิของตนในระหวางการพิจารณา หรือเพ่ือ
บังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง หรือ 

(๓) ยกขอตอสู ข้ึนใหม  เปนขอแกขอหาเดิม  หรือที่ ย่ืนภายหลัง  หรือ
เปลี่ยนแปลง แกไขขออาง หรือขอเถียงเพื่อสนับสนุนขอหา หรือเพ่ือหักลางขอหาของคูความอีก
ฝายหนึ่ง 

แตหามมิใหคูความฝายใดเสนอคําฟองใดตอศาล ไมวาโดยวิธีฟองเพ่ิมเติมหรือ
ฟองแยง ภายหลังที่ไดย่ืนคําฟองเดิมตอศาลแลว เวนแตคําฟองเดิมและคําฟองภายหลังนี้จะ
เก่ียวของกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเขาดวยกันได 
 

มาตรา ๑๘๐ ๑๐๕  การแกไขคําฟองหรือคําใหการที่คูความเสนอตอศาลไวแลวให
ทําเปนคํารองย่ืนตอศาลกอนวันชี้สองสถาน หรือกอนวันสืบพยานไมนอยกวาเจ็ดวัน ในกรณีที่ไม
มีการชี้สองสถาน เวนแตมีเหตุอันสมควรที่ไมอาจย่ืนคํารองไดกอนนั้น หรือเปนการขอแกไขใน
เร่ืองที่เก่ียวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเปนการแกไขขอผิดพลาดเล็กนอยหรือขอ
ผิดหลงเล็กนอย 
 

มาตรา ๑๘๑  เวนแตในกรณีที่คํารองนั้นอาจทําไดแตฝายเดียว 
(๑) หามไมใหมีคําส่ังยอมรับการแกไข เวนแตจะไดสงสําเนาคํารองใหแกคูความ

อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาอยางนอยสามวัน กอนกําหนดนัดพิจารณาคํารองนั้น 
(๒) หามมิใหศาลพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดในประเด็นที่คูความไดแกไขคําฟอง

หรือคําใหการ เวนแตคูความอีกฝายหนึ่งจะไดมีโอกาสบริบูรณในอันที่จะตรวจโตแยงและหักลาง

                                                 
๑๐๔ มาตรา ๑๗๘ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐๕ มาตรา ๑๘๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอหาหรือขอตอสูใหม หรือขออาง หรือขอเถียงใหมที่กลาวไวในคํารองขอแกไขนั้น 
 

มาตรา ๑๘๒ ๑๐๖  เมื่อไดย่ืนคาํฟอง คําใหการ และคําใหการแกฟองแยงถาหากมี
แลวใหศาลทาํการชี้สองสถานโดยแจงกําหนดวันชี้สองสถานใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวา
สิบหาวัน เวนแตในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) จําเลยคนใดคนหนึ่งขาดนัดยื่นคําใหการ 
(๒) คําใหการของจําเลยเปนการยอมรับโดยชัดแจงตามคําฟองโจทกทั้งส้ิน 
(๓) คําใหการของจําเลยเปนคําใหการปฏิเสธขออางของโจทกทั้งส้ิน โดยไมมี

เหตุแหงการปฏิเสธ ซึ่งศาลเห็นวาไมจําเปนตองมีการชี้สองสถาน 
(๔) ศาลเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดีใหเสร็จไปทั้งเร่ืองโดยไมตองสืบพยาน 
(๕) คดีมโนสาเรตามมาตรา ๑๘๙ หรือคดีไมมีขอยุงยากตามมาตรา ๑๙๖ 
(๖) คดีที่ศาลเห็นวามีประเด็นขอพิพาทไมยุงยากหรือไมจําเปนที่จะตองช้ีสอง

สถาน 
ในกรณีที่ไมตองมีการช้ีสองสถาน ใหศาลมีคําส่ังงดการชี้สองสถานและกําหนด

วันสืบพยาน ถาหากมี แลวใหสงคําส่ังดังกลาวใหคูความทราบตามมาตรา ๑๘๔ เวนแตคูความ
ฝายใดจะไดทราบหรือถือวาไดทราบคําส่ังดังกลาวแลว 

คูความอาจตกลงกันกะประเด็นขอพิพาทโดยยื่นคําแถลงรวมกันตอศาลในกรณี
เชนวานี้ ใหกําหนดประเด็นขอพิพาทไปตามนั้น แตถาศาลเห็นวาคําแถลงนั้นไมถูกตอง ก็ใหศาลมี
อํานาจที่จะมีคําส่ังยกคําแถลงนั้น แลวดําเนินการชี้สองสถานไปตามมาตรา ๑๘๓ 
 

มาตรา ๑๘๒ ทวิ๑๐๗  (ยกเลิก)  
 

มาตรา ๑๘๓ ๑๐๘  ในวันชี้สองสถาน ใหคูความมาศาล และใหศาลตรวจคาํคูความ
และคําแถลงของคูความ แลวนําขออาง ขอเถียง ที่ปรากฏในคําคูความและคําแถลงของคูความ
เทียบกันดู และสอบถามคูความทุกฝายถึงขออาง ขอเถียง และพยานหลักฐานที่จะยื่นตอศาลวา
ฝายใดยอมรับหรือโตแยงขออาง ขอเถียงนั้นอยางไร ขอเท็จจริงใดที่คูความยอมรับกันก็เปนอัน
ยุติไปตามนั้น สวนขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่คูความฝายหนึ่งยกขึ้นอางแตคําคูความฝายอื่นไม
รับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นขอพิพาทตามคําคูความใหศาลกําหนดไวเปนประเด็นขอ
พิพาท และกําหนดใหคูความฝายใดนําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นขอใดกอนหรือหลังก็ได 

ในการสอบถามคูความตามวรรคหนึ่ง คูความแตละฝายตองตอบคําถามที่ศาล
ถามเองหรือถามตามคําขอของคูความฝายอื่น เก่ียวกับขอเท็จจริงที่คูความฝายอื่นยกขึ้นเปน
                                                 

๑๐๖ มาตรา ๑๘๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๐๗ มาตรา ๑๘๒ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๐๘ มาตรา ๑๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขออางขอเถียง และพยานหลักฐานตาง ๆ ที่คูความจะยื่นตอศาล ถาคูความฝายใดไมตอบคําถาม
เก่ียวกับขอเท็จจริงใด หรือปฏิเสธขอเท็จจริงใดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวายอมรับ
ขอเท็จจริงนั้นแลว เวนแตคูความฝายนั้นไมอยูในวิสัยที่จะตอบหรือแสดงเหตุผลแหงการปฏิเสธ
ไดในขณะนั้น 

คูความมีสิทธิคัดคานวาประเด็นขอพิพาทหรือหนาที่นําสืบที่ศาลกําหนดไวนั้นไม
ถูกตอง โดยแถลงดวยวาจาตอศาลในขณะนั้นหรือย่ืนคํารองตอศาลภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ศาล
ส่ังกําหนดประเด็นขอพิพาทหรือหนาที่นําสืบ ใหศาลช้ีขาดคําคัดคานนั้นกอนวันสืบพยานคําช้ี
ขาดคําคัดคานดังกลาวใหอยูภายใตบังคับมาตรา ๒๒๖ 
 

มาตรา ๑๘๓ ทวิ ๑๐๙  ในกรณีที่คูความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาลใน
วันชี้สองสถาน ใหศาลทําการชี้สองสถานโดยใหถือวาคูความที่ไมมาศาลไดทราบกระบวนพิจารณา
ในวันนั้นแลว 

คูความที่ไมมาศาลนั้นไมมีสิทธิคัดคานวาประเด็นขอพิพาทและหนาที่นําสืบที่
ศาลกําหนดไวนั้นไมถูกตอง เวนแตเปนกรณีที่ไมสามารถมาศาลไดในวันชี้สองสถาน เพราะเหตุ
จําเปนอันไมอาจกาวลวงได หรือเปนการคัดคานในเรื่องที่เก่ียวกับความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน ในกรณีเชนนี้ใหนํามาตรา ๑๘๓ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๘๓ ตรี๑๑๐ (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๑๘๓ จัตวา๑๑๑ (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๑๘๔ ๑๑๒  ในกรณีที่มีการชี้สองสถาน ใหศาลกําหนดวันสืบพยานซึ่งมี
ระยะเวลาไมนอยกวาสิบวันนับแตวันชี้สองสถาน 

ในกรณีที่ไมมีการชี้สองสถาน ใหศาลออกหมายกําหนดวันสืบพยานสงใหแก
คูความทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบวัน 
 

มาตรา ๑๘๕  ในวันนัดสืบพยาน เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคูความฝายใด
ฝายหนึ่งมีคําขอ ศาลจะอานใหคูความฟงซึ่งคําฟอง คําใหการ และคําใหการแกฟองแยง ถาหากมี
หรือรายงานพิสดารแหงการชี้สองสถาน แลวแตกรณี และคํารองขอแกไขเพ่ิมเติม (ที่ไดย่ืนตอ
                                                 

๑๐๙ มาตรา ๑๘๓ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๑๐ มาตรา ๑๘๓ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๑๑ มาตรา ๑๘๓ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๑๒ มาตรา ๑๘๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ศาลและสงไปใหแกคูความแลวโดยชอบ) ก็ได 
ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติสามมาตราตอไปนี้ ใหศาลสืบพยานตามประเด็นใน

ขอพิพาทตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยพยานหลักฐาน และฟงคําแถลงการณดวย
วาจาของคูความทั้งปวง 
 

มาตรา ๑๘๖  เมื่อสืบพยานเสร็จแลว ใหศาลอนุญาตใหโจทกแถลงการณดวย
วาจากอน แลวจึงใหจําเลยแถลงการณดวยวาจาทบทวนขอเถียง แสดงผลแหงพยานหลักฐานใน
ประเด็นที่พิพาท ตอจากนี้ใหศาลอนุญาตใหโจทกแถลงตอบจําเลยไดอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้หาม
ไมใหคูความแถลงการณดวยวาจาอยางใดอีก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล 

กอนพิพากษาคดี ไมวาคูความฝายใดจะไดแถลงการณดวยวาจาแลวหรือไม
คูความฝายนั้นจะยื่นคําแถลงการณเปนหนังสือตอศาลก็ได แตตองสงสําเนานั้น ๆ ไปยังคูความ
อ่ืน ๆ 
 

มาตรา ๑๘๗  เมื่อไดสืบพยานตามที่จําเปนและคูความไดแถลงการณ ถาหากมี
เสร็จแลว ใหถือวาการพิจารณาเปนอันสิ้นสุด แตตราบใดที่ยังมิไดมีคําพิพากษาศาลอาจทําการ
พิจารณาตอไปอีกไดตามที่เห็นสมควร เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 
 

มาตรา ๑๘๘  ในคดีที่ไมมีขอพิพาท ใหใชขอบังคับตอไปนี ้
(๑) ใหเร่ิมคดีโดยยื่นคํารองขอตอศาล 
(๒) ศาลอาจเรียกพยานมาสืบไดเองตามที่เห็นจําเปน และวินิจฉัยชี้ขาดตามที่

เห็นสมควรและยุติธรรม 
(๓) ทางแกแหงคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลนั้นใหใชไดแตโดยวิธีย่ืนอุทธรณ

หรือฎีกาเทานั้น และใหอุทธรณฎีกาไดแตเฉพาะในสองกรณีตอไปนี้ 
(ก) ถาศาลไดยกคํารองขอของคูความฝายที่เร่ิมคดีเสียทั้งหมดหรือแตบางสวน 

หรือ 
(ข) ในเหตุที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการ

พิจารณาหรือพิพากษาหรือคําส่ัง 
(๔) ถาบุคคลอื่นใดนอกจากคูความที่ไดย่ืนฟองคดีอันไมมีขอพิพาทไดเขามา

เก่ียวของในคดีโดยตรงหรือโดยออมใหถือวาบุคคลเชนวามานี้เปนคูความ และใหดําเนินคดีไป
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยคดีอันมีขอพิพาท แตในคดีที่ย่ืนคํารองขอตอศาล 
เพ่ือใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง ใหคําอนุญาตที่ผูแทนโดยชอบธรรมไดปฏิเสธเสียหรือใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังถอนคืนคําอนุญาตอันไดใหไวแกผูไรความสามารถนั้น ใหถือวาเปนคดีไม
มีขอพิพาท แมถึงวาผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูไรความสามารถนั้นจะไดมาศาล และแสดงขอ
คัดคานในการใหคําอนุญาต หรือถอนคืนคําอนุญาตเชนวานั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒ 
วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นตน 

   
 

หมวด ๑ 
วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร 

   
 

มาตรา ๑๘๙ ๑๑๓  คดีมโนสาเร คือ 
(๑)๑๑๔ คดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดไมเกินสี่

หมื่นบาทหรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(๒)๑๑๕ คดีฟองขับไลบุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพยอันมีคาเชาหรืออาจ

ใหเชาไดในขณะยื่นคําฟองไมเกินเดือนละสี่พันบาทหรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙๐  จํานวนทุนทรัพยหรือราคาอันพิพาทกันในคดีนั้น ใหคํานวณดังนี้ 
(๑) จํานวนทุนทรัพยหรือราคานั้นใหคํานวณตามคําเรียกรองของโจทก สวนดอก

ผลอันมิถึงกําหนดเกิดขึ้นในเวลายื่นคําฟองหรือคาธรรมเนียมศาลซึ่งอาจเปนอุปกรณรวมอยูในคํา
เรียกรอง หามไมใหคํานวณรวมเขาดวย 

(๒) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีขอโตแยง จํานวนทุนทรัพยหรือราคานั้น ใหศาลกะ
ประมาณตามที่เปนอยูในเวลายื่นฟองคดี 

(๓)๑๑๖ คดีอันเกี่ยวดวยทรัพยสินที่มีขอหาหลายขอ อันมีจํานวนทุนทรัพยหรือ
ราคาไมเกินสี่หมื่นบาทหรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ใหรวมจํานวนทุนทรัพย
หรือราคาเหลานั้นเขาดวยกัน แตถาขอหาเหลานั้นจะตองเรียกรองเอาแกจําเลยหลายคน ถึงแมวา
ถารวมความรับผิดของจําเลยหลายคนนั้นเขาดวยกันแลวจะไมเปนคดีมโนสาเรก็ตาม ใหถือเอา
จํานวนที่เรียกรองเอาจากจําเลยคนหนึ่ง ๆ นั้น เปนประมาณแกการที่จะถือวาคดีนั้นเปนคดี
มโนสาเรหรือไม 
 

                                                 
๑๑๓ มาตรา ๑๘๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๑๔ พระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินในคดีมโนสาเร พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดขยายเปน 

คดีท่ีมีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดไมเกินสามแสนบาท 
๑๑๕ พระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินในคดีมโนสาเร พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดขยายเปน 

คดีฟองขับไลบุคคลใดๆ ออกจากอสังหาริมทรัพยอันมีคาเชาหรือาจใหเชาไดในขณะยื่นคําฟองไมเกินเดือนละ
สามหมื่นบาท 

๑๑๖ มาตรา ๑๙๐ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙๐ ทวิ ๑๑๗ ในคดีมโนสาเร ใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไปตาม
บทบัญญัติในหมวดนี้ 
 

มาตรา ๑๙๐ ตรี ๑๑๘ ในคดีมโนสาเร ใหศาลมีอํานาจที่จะออกคําส่ังขยายหรือยน
ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายนี้หรือตามที่ศาลไดกําหนดไว หรือระยะเวลาที่เก่ียว
ดวยวิธีพิจารณาความแพงอันกําหนดไวในกฎหมายอื่น เพ่ือใหดําเนินหรือมิใหดําเนินกระบวน
พิจารณาใด ๆ กอนสิ้นระยะเวลานั้นได เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 
 

มาตรา ๑๙๐ จัตวา๑๑๙  ในคดีมโนสาเร ใหโจทกเสียคาข้ึนศาลตามตาราง ๑ ทาย
ประมวลกฎหมายนี้ แตคาข้ึนศาลรวมกันแลวไมเกินหนึ่งพันบาท 

คาข้ึนศาลในชั้นอุทธรณหรือฎีกานั้น ใหผูอุทธรณหรือผูฎีกาเสียตามจํานวนทุน
ทรัพย หรือราคาทรัพยสินที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณหรือฎีกา แลวแตกรณ ี
 

มาตรา ๑๙๑ ๑๒๐ วิธีฟองคดีมโนสาเรนั้น โจทกอาจยื่นคําฟองเปนหนังสือหรือมา
แถลงขอหาดวยวาจาตอศาลก็ได 

ในกรณีที่โจทกย่ืนคําฟองเปนหนังสือ หากศาลเห็นวาคําฟองดังกลาวไมถูกตอง
หรือขาดสาระสําคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคําส่ังใหโจทกแกไขคําฟองในสวนนั้นใหถูกตองหรือ
ชัดเจนขึ้นก็ได 

ถาโจทกมาแถลงขอหาดวยวาจาดังกลาวแลว ใหศาลบันทึกรายการแหงขอหา
เหลานั้นไวอานใหโจทกฟง แลวใหโจทกลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 

มาตรา ๑๙๒  เมื่อศาลเห็นวาคดีที่ฟองไมใชคดีมโนสาเรและศาลนั้นมีเขตอํานาจ
ที่จะพิจารณาคดีนั้นอยางคดีสามัญได ถาคดีนั้นไดฟองโดยคําแถลงดวยวาจา ก็ใหศาลมีคําส่ังให
โจทกย่ืนคําฟองเปนหนังสืออยางคดีสามัญ แตถาคดีนั้นไดย่ืนคําฟองเปนหนังสืออยูแลว หามมิให
ศาลออกหมายเรียกอยางอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไวสําหรับคดีสามัญ 

ถาคดีนั้นไมเปนคดีมโนสาเรตอไป เนื่องจากไดมีคําฟองเพ่ิมเติมยื่นเขามา
ภายหลังและศาลนั้นมีเขตอํานาจที่จะพิจารณาคดีนั้นอยางคดีสามัญได ก็ใหศาลดําเนินการ
พิจารณาไปอยางคดีสามัญ 

                                                 
๑๑๗ มาตรา ๑๙๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑๘ มาตรา ๑๙๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑๙ มาตรา ๑๙๐ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ และตอมาวรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดย โดยพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๒๐ มาตรา ๑๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกลาวมาแลว ถาศาลไมมีเขตอํานาจพิจารณาคดีนั้นอยาง
คดีสามัญ ใหศาลมีคําส่ังคืนคําฟองนั้นไปเพื่อย่ืนตอศาลที่มีเขตอํานาจ 

ในกรณีที่จําเลยฟองแยงเขามาในคดีมโนสาเรและฟองแยงนั้นมิใชคดีมโนสาเร
หรือในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหพิจารณาคดีสามัญรวมกับคดีมโนสาเร ใหศาลดําเนินการพิจารณาคดี
มโนสาเรไปอยางคดีสามัญ แตเมื่อศาลพิจารณาถึงจํานวนทุนทรัพย ลักษณะคดี สถานะของ
คูความหรือเหตุสมควรประการอื่นแลวเห็นวา การนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับแกคดีใน
สวนของฟองแยงหรือคดีสามัญเชนวานั้นจะทําใหการดําเนินคดีเปนไปดวยความรวดเร็วและเปน
ธรรมแกคูความทุกฝาย ก็ใหศาลมีอํานาจพิจารณาคดีในสวนของฟองแยงหรือคดีสามัญนั้นอยาง
คดีมโนสาเรได๑๒๑ 

คําส่ังอยางใดอยางหนึ่งของศาลตามวรรคสี่ ไมกระทบถึงคาข้ึนศาลที่คูความแต
ละฝายตองชําระอยูกอนที่ศาลจะมีคําส่ังเชนวานั้น๑๒๒ 
 

มาตรา ๑๙๓ ๑๒๓  ในคดีมโนสาเร ใหศาลกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วและออก
หมายเรียกไปยังจําเลย ในหมายนั้นใหจดแจงประเด็นแหงคดีและจํานวนทุนทรัพยหรือราคาที่
เรียกรองและขอความวาใหจําเลยมาศาลเพื่อการไกลเกล่ีย ใหการ และสืบพยานในวันเดียวกัน 
และใหศาลสั่งใหโจทกมาศาลในวันนัดพิจารณานั้นดวย 

ในวันนัดพิจารณา เมื่อโจทกและจําเลยมาพรอมกันแลว ใหศาลไกลเกล่ียให
คูความไดตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในขอที่พิพาทนั้นกอน 

ถาคูความไมอาจตกลงกันหรือไมอาจประนีประนอมยอมความกันไดและจําเลย
ยังไมไดย่ืนคําใหการใหศาลสอบถามคําใหการของจําเลย โดยจําเลยจะยื่นคําใหการเปนหนังสือ
หรือจะใหการดวยวาจาก็ได ในกรณีย่ืนคําใหการเปนหนังสือใหนํามาตรา ๑๙๑ วรรคสอง มาใช
บังคับโดยอนุโลม ในกรณีใหการดวยวาจา ใหศาลบันทึกคําใหการรวมทั้งเหตุการณนั้นไว อานให
จําเลยฟงแลวใหจําเลยลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

ถาจําเลยไมใหการตามวรรคสาม ใหศาลมีอํานาจใชดุลพินิจมีคําส่ังไมยอมเลื่อน
เวลาใหจําเลยยื่นคําใหการ โดยใหถือวาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ และใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําส่ังช้ีขาดโดยนํามาตรา ๑๙๘ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหสืบพยาน ก็
ใหศาลดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๙๓ ตรี มาตรา ๑๙๓ จัตวา และมาตรา ๑๙๓ เบญจ๑๒๔ 
 

                                                 
๑๒๑ มาตรา ๑๙๒ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๒๒ มาตรา ๑๙๒ วรรคหา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๒๓ มาตรา ๑๙๓ แกไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๒๔ มาตรา ๑๙๓ วรรคสี่ แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙๓ ทวิ ๑๒๕  ในคดีมโนสาเร เมื่อโจทกไดทราบคําส่ังใหมาศาลตาม
มาตรา ๑๙๓ แลว ไมมาในวันนัดพิจารณาโดยไมไดรับอนุญาตจากศาลใหเล่ือนคดีใหถือวาโจทก
ไมประสงคจะดําเนินคดีตอไป ใหศาลมีคําส่ังจําหนายคดีออกเสียจากสารบบความ 

เมื่อจําเลยไดรับหมายเรียกใหมาศาลตามมาตรา ๑๙๓ แลวไมมาในวันนัด
พิจารณาโดยไมไดรับอนุญาตจากศาลใหเล่ือนคดี ถาจําเลยไมไดย่ืนคําใหการไวใหถือวาจําเลยขาด
นัดยื่นคําใหการและใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังโดยนํามาตรา ๑๙๘ ทวิ มาใชบงัคบัโดยอนโุลม 
แตถาจําเลยไดย่ืนคําใหการไวกอนหรือในวันนัดดังกลาว ใหถือวาจําเลยขาดนัดพิจารณา และให
บังคับตามมาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ และไมวาจะเปนกรณีใด ถา
ศาลมีคําส่ัง ใหสืบพยานก็ใหศาลดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๙๓ ตรี มาตรา ๑๙๓ จัตวา และ
มาตรา ๑๙๓ เบญจ 
 

มาตรา ๑๙๓ ตรี ๑๒๖  เมื่อศาลไดรับคําใหการของจําเลยตามมาตรา ๑๙๓ วรรค
สาม หรือศาลมีคําส่ังใหสืบพยานตามมาตรา ๑๙๓ วรรคสี่ หรือมาตรา ๑๙๓ ทวิ วรรคสอง ให
ศาลดําเนินการพิจารณาคดีตอไปโดยเร็ว และใหศาลสอบถามคูความฝายที่จะตองนําพยานเขาสืบ
วาประสงคจะอางอิงพยานหลักฐานใดแลวบันทึกไว หรือส่ังใหคูความจัดทําบัญชีระบุพยานยื่นตอ
ศาลภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร โดยในกรณีที่มิใชการพิจารณาคดีฝายเดียว ศาลจะ
กําหนดใหคูความฝายใดนําพยานหลักฐานมาสืบกอนหรือหลังก็ได 
 

มาตรา ๑๙๓ จัตวา ๑๒๗  ในคดีมโนสาเร เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมใหศาล
มีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบไดเองตามที่เห็นสมควร 

ในการสืบพยานไมวาจะเปนพยานที่คูความฝายใดอางหรือที่ศาลเรียกมาเองให
ศาลเปนผูซักถามพยานกอน เสร็จแลวจึงใหตัวความหรือทนายความซักถามเพิ่มเติมได 

ใหศาลมีอํานาจซักถามพยานเกี่ยวกับขอเท็จจริงใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกับคดี แมจะ
ไมมีคูความฝายใดยกขึ้นอางก็ตาม 

ในการบันทึกคําเบิกความของพยาน เมื่อศาลเห็นสมควร จะบันทึกขอความแต
โดยยอก็ไดแลวใหพยานลงลายมือช่ือไว 
 

                                                 
๑๒๕ มาตรา ๑๙๓ ทวิ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ และตอมาแกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๒๖ มาตรา ๑๙๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ และตอมาแกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๒๗ มาตรา ๑๙๓ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙๓ เบญจ ๑๒๘  ในคดีมโนสาเร ใหศาลนั่งพิจารณาคดีติดตอกันไปโดย
ไมตองเล่ือน เวนแตมีเหตุจําเปน ศาลจะมีคําส่ังเล่ือนไดครั้งละไมเกินเจ็ดวัน 
 

มาตรา ๑๙๔  คดีมโนสาเรนั้น ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังหรือคําพิพากษาดวย
วาจาดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๑ 
 

มาตรา ๑๙๕๑๒๙  นอกจากที่บัญญัติมาแลว ใหนําบทบัญญัติอ่ืนในประมวล
กฎหมายนี้มาใชบังคับแกการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีมโนสาเรดวยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๙๖๑๓๐  ในคดีสามัญซึ่งโจทกฟองเพียงขอใหชําระเงินจํานวนแนนอน
ตามตั๋วเงินซึ่งการรับรองหรือการชําระเงินตามตั๋วเงินนั้นไดถูกปฏิเสธ หรือตามสัญญาเปนหนังสือ
ซึ่งปรากฏในเบื้องตนวาเปนสัญญาอันแทจริงมีความสมบูรณและบังคับไดตามกฎหมาย โจทกจะ
ย่ืนคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลพรอมกับคําฟองขอใหศาลพิจารณาคดีนั้นโดยรวบรัดก็ได 

ถาศาลเห็นวาคดีตามวรรคหนึ่งนั้นปรากฏในเบื้องตนวาเปนคดีไมมีขอยุงยาก ไม
วาโจทกจะไดย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่งหรือไม ใหศาลมีคําส่ังใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้วาดวยวิธี
พิจารณาคดีมโนสาเร เวนแตมาตรา ๑๙๐ จัตวา มาใชบังคับแกคดีเชนวานั้นได 

ถาในระหวางการพิจารณาปรากฏวาคดีไมตกอยูภายใตบังคับแหงมาตรานี้ ศาล
อาจมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังเดิมแลวดําเนินการพิจารณาตอไปตามขอบังคับแหงคดีสามัญได 
 

หมวด ๒ 
การพิจารณาโดยขาดนัด๑๓๑ 

   
 

สวนที่ ๑ 
การขาดนดัยื่นคําใหการ 

   
 

มาตรา ๑๙๗  เมื่อจําเลยไดรับหมายเรียกใหย่ืนคําใหการแลว จําเลยมิไดย่ืน
คําใหการภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามกฎหมายหรือตามคําส่ังศาล ใหถือวาจําเลยขาดนัดยื่น
คําใหการ 
                                                 

๑๒๘ มาตรา ๑๙๓ เบญจ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๒๙ มาตรา ๑๙๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๓๐ มาตรา ๑๙๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๓๑ หมวด ๒ มาตรา ๑๙๗ ถึงมาตรา ๒๐๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๙๘  ถาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ ใหโจทกมีคําขอตอศาลภายในสิบหา

วันนับแตระยะเวลาที่กําหนดใหจําเลยยื่นคําใหการไดส้ินสุดลง เพ่ือใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ช้ีขาดใหตนเปนฝายชนะคดีโดยขาดนัด 

ถาโจทกไมย่ืนคําขอตอศาลภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ใหศาลมีคําส่ัง
จําหนายคดีนั้นเสียจากสารบบความ 

ถาโจทกย่ืนคําขอตอศาลภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ใหศาลมีคํา
พิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีโดยขาดนัดไปตามมาตรา ๑๙๘ ทวิ แตถาศาลมีเหตุสงสัยวาจําเลยจะ
ไมทราบหมายเรียกใหย่ืนคําใหการ ก็ใหศาลมีคําส่ังใหมีการสงหมายเรียกใหม โดยวิธีสงหมาย
ธรรมดาหรือโดยวิธีอ่ืนแทนและจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรเพื่อใหจําเลยไดทราบ
หมายเรียกนั้นก็ได 
 

มาตรา ๑๙๘ ทวิ  ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดใหโจทกเปนฝายชนะคดี
โดยจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการมิได เวนแตศาลเห็นวาคําฟองของโจทกมีมูลและไมขัดตอกฎหมาย 
ในการนี้ศาลจะยกขึ้นอางโดยลําพังซึ่งขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนก็
ได 

เพ่ือประโยชนในการพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดีตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจ
สืบพยานเกี่ยวกับขออางของโจทกหรือพยานหลักฐานอื่นไปฝายเดียวตามที่เห็นวาจําเปนก็ไดแต
ในคดีเก่ียวดวยสิทธิแหงสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัวหรือคดีพิพาทเกี่ยวดวยกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย ใหศาลสืบพยานหลักฐานโจทกไปฝายเดียว และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่น
มาสืบไดเองตามที่เห็นวาจําเปน เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 

ในการกําหนดจํานวนเงินตามคําขอบังคับของโจทก ใหศาลปฏิบัติดังนี ้
(๑) ในกรณีที่โจทกมีคําขอบังคับใหจําเลยชําระหนี้เปนเงินจํานวนแนนอนใหศาล

มีคําส่ังใหโจทกสงพยานเอกสารตามที่ศาลเห็นวาจําเปนแทนการสืบพยาน 
(๒) ในกรณีที่โจทกมีคําขอบังคับใหจําเลยชําระหนี้เปนเงินอันไมอาจกําหนด

จํานวนไดโดยแนนอน ใหศาลสืบพยานหลักฐานโจทกไปฝายเดียว และศาลอาจเรียก
พยานหลักฐานอื่นมาสืบไดเองตามที่เห็นวาจําเปน 

ถาจําเลยที่ขาดนัดยื่นคําใหการไมมาศาลในวันสืบพยานตามมาตรานี้ มิใหถือวา
จําเลยนั้นขาดนัดพิจารณา 

ถาโจทกไมนําพยานหลักฐานมาสืบตามความในมาตรานี้ภายในระยะเวลาที่ศาล
กําหนด ใหถือวาคดีของโจทกไมมีมูล และใหศาลยกฟองของโจทก 
 

มาตรา ๑๙๘ ตรี  ในคดีที่จําเลยบางคนขาดนัดยื่นคําใหการ ใหศาลมีคํา
พิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีโดยขาดนัดยื่นคําใหการระหวางโจทกกับจําเลยที่ขาดนัดยื่นคําใหการ
นั้นไปกอนและดําเนินการพิจารณาคดีระหวางโจทกกับจําเลยที่ย่ืนคําใหการตอไปแตถามูลความ
แหงคดีนั้นเปนการชําระหนี้ซึ่งแบงแยกจากกันมิได ใหศาลรอการพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยขาดนัดยื่นคําใหการไวกอน เมื่อศาลดําเนินการพิจารณาสําหรับจําเลยที่ย่ืนคําใหการเสร็จสิ้น
แลว ก็ใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีไปตามรูปคดีสําหรับจําเลยทุกคน 

ในกรณีที่จําเลยที่ขาดนัดยื่นคําใหการไมมาศาลในวันสืบพยานของคูความอืน่มใิห
ถือวาจําเลยนั้นขาดนัดพิจารณา 

 
มาตรา ๑๙๙  ถาจําเลยที่ขาดนัดยื่นคําใหการมาศาลกอนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี

และแจงตอศาลในโอกาสแรกวาตนประสงคจะตอสูคดี เมื่อศาลเห็นวาการขาดนัดยื่นคําใหการนั้น
มิไดเปนไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควร ใหศาลมีคําส่ังอนุญาตใหจําเลยยื่นคําใหการภายใน
กําหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรและดําเนินกระบวนพิจารณาใหมตั้งแตเวลาที่จําเลยขาดนัดยื่น
คําใหการ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาจําเลยที่ขาดนัดยื่นคําใหการมิไดแจงตอศาลก็ดี หรือ
ศาลเห็นวาการขาดนัดยื่นคําใหการนั้นเปนไปโดยจงใจหรือไมมีเหตุอันสมควรก็ดี ใหศาลดําเนิน
กระบวนพิจารณาตอไป ในกรณีเชนนี้ จําเลยอาจถามคานพยานโจทกที่อยูระหวางการสืบได แตจะ
นําสืบพยานหลักฐานของตนไมได 

ในกรณีที่จําเลยมิไดย่ืนคําใหการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือศาลไม
อนุญาตใหจําเลยย่ืนคําใหการตามวรรคสอง หรือศาลเคยมีคําส่ังใหพิจารณาคดีใหม ตามคําขอ
ของจําเลยที่ขาดนัดยื่นคําใหการตามมาตรา ๑๙๙ ตรี มากอน จําเลยนั้นจะขอยื่นคําใหการตาม
มาตรานี้อีกหรือจะรองขอใหพิจารณาคดีใหมไมได 

 
มาตรา ๑๙๙ ทวิ  เมื่อศาลพิพากษาใหจําเลยที่ขาดนัดยื่นคําใหการแพคดี ศาล

อาจกําหนดการอยางใด ตามที่เห็นสมควรเพื่อสงคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ังใหแกจําเลยที่
ขาดนัดยื่นคําใหการ โดยวิธีสงหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอ่ืนแทน หรือศาลจะใหเล่ือนการบังคับ
ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังเชนวานั้นไปภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก็ได 

การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ังแกจําเลยที่ขาดนัดยื่นคําใหการนั้นใหบังคับ
ตามมาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๙๒ และมาตรา ๓๑๗ 

 
มาตรา ๑๙๙ ตรี  จําเลยซึ่งศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดใหแพคดีโดยขาด

นัดยื่นคําใหการ ถามิไดย่ืนอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น จําเลยนั้นอาจมีคําขอใหพิจารณาคดี
ใหมได เวนแต 

(๑) ศาลเคยมีคําส่ังใหพิจารณาคดีนั้นใหมมาครั้งหนึ่งแลว 
(๒) คําขอใหพิจารณาคดีใหมนั้นตองหามตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๙๙ จัตวา  คําขอใหพิจารณาคดีใหมนั้น ใหย่ืนตอศาลภายในสิบหาวัน

นับจากวันที่ไดสงคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ังใหแกจําเลยที่ขาดนัดยื่นคําใหการ แตถาศาล
ไดกําหนดการอยางใด ๆ เพ่ือสงคําบังคับเชนวานี้โดยวิธีสงหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอ่ืนแทน
จะตองไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดนั้นแลว ในกรณีที่จําเลยที่ขาดนัดยื่นคําใหการไมสามารถยื่น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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คําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยพฤติการณนอกเหนือไมอาจบังคับได จําเลยนั้นอาจยื่นคํา
ขอใหพิจารณาคดีใหมไดภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่พฤติการณนั้นไดส้ินสุดลง แตกรณีจะ
เปนอยางไรก็ตาม หามมิใหย่ืนคําขอเชนวานี้เมื่อพนกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ไดยึดทรัพยหรือ
ไดมีการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ังโดยวิธีอ่ืน 

คําขอตามวรรคหนึ่งใหกลาวโดยชัดแจงซึ่งเหตุที่จําเลยไดขาดนัดยื่นคําใหการ
และขอคัดคานคําตัดสินชี้ขาดของศาลที่แสดงใหเห็นวาหากศาลไดพิจารณาคดีนั้นใหมตนอาจเปน
ฝายชนะ และในกรณีที่ย่ืนคําขอลาชา ใหแสดงเหตุแหงการที่ลาชานั้นดวย 

 
มาตรา ๑๙๙ เบญจ  เมื่อศาลได รับคําขอใหพิจารณาคดีใหมแลว หาก

เห็นสมควรศาลจะมีคําส่ังใหงดการบังคับคดีไวกอนก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหศาลแจงคําส่ังใหเจา
พนักงานบังคับคดีทราบ 

ในการพิจารณาคําขอใหพิจารณาคดีใหม ถามีเหตุควรเชื่อวาการขาดนัดยื่น
คําใหการนั้นมิไดเปนไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควร และศาลเห็นวาเหตุผลที่อางมาในคําขอนั้น
ผูขออาจมีทางชนะคดีได ทั้งในกรณีที่ย่ืนคําขอลาชานั้นผูขอไดย่ืนภายในระยะเวลาที่กําหนดให
ศาลมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอ ในกรณีเชนนี้ ถามีการอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ให
คูความฝายที่ขาดนัดยื่นคําใหการแพคดี ใหศาลแจงคําส่ังดังกลาวใหศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา 
แลวแตกรณี ทราบดวย 

เมื่อศาลไดมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอใหพิจารณาคดีใหมตามวรรคสองคํา
พิพากษาหรือคําส่ังของศาลโดยจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการและคําพิพากษาหรือคําส่ังอ่ืน ๆของ
ศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาในคดีเดียวกันนั้น และวิธีการบังคับคดีที่ไดดําเนินไปแลว ใหถือวาเปน
อันเพิกถอนไปในตัว และใหศาลแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบ แตถาเปนการพนวิสัยที่จะให
คูความกลับคืนสูฐานะเดิมดังเชนกอนบังคับคดีได หรือเมื่อศาลเห็นวาไมจําเปนที่จะบังคับเชนนั้น 
เพ่ือประโยชนแกคูความหรือบุคคลภายนอก ใหศาลมีอํานาจสั่งอยางใด ๆ ตามที่เห็นสมควร แลว
ใหศาลพิจารณาคดีนั้นใหมตั้งแตเวลาที่จําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ โดยใหจําเลยยื่นคําใหการ
ภายในกําหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร 

คําส่ังศาลที่อนุญาตใหพิจารณาคดีใหมใหเปนที่สุด แตในกรณีที่ศาลมีคําส่ังไม
อนุญาตผูขออาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวได คําพิพากษาของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด 

ถาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการโดยจงใจหรือไมมีเหตุอันสมควรเปนเหตุใหคูความ
อีกฝายหนึ่งตองเสียคาฤชาธรรมเนียมมากกวาที่ควรจะตองเสีย คาฤชาธรรมที่เพ่ิมขึ้นนั้นใหถือวา
เปนคาฤชาธรรมเนียมอันไมจําเปนตามความหมายแหงมาตรา ๑๖๖ 

 
มาตรา ๑๙๙ ฉ  ในกรณีที่โจทกมิไดใหการแกฟองแยงของจําเลยภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดไว ใหนําบทบัญญัติในสวนที่ ๑ นี้มาใชบังคับเพียงเทาที่เก่ียวกับฟองแยงเชน
วานั้นโดยอนุโลม 
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สวนที่ ๒ 
การขาดนดัพจิารณา 
   

 
มาตรา ๒๐๐  ภายใตบังคับมาตรา ๑๙๘ ทวิ และมาตรา ๑๙๘ ตรี ถาคูความ

ฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาลในวันสืบพยาน และไมไดรับอนุญาตจากศาลใหเล่ือนคดี ใหถือวา
คูความฝายนั้นขาดนัดพิจารณา 

ถาคูความฝายใดไมมาศาลในวันนดัอื่นที่มใิชวันสืบพยาน ใหถือวาคูความฝายนั้น
สละสิทธิการดาํเนินกระบวนพิจารณาของตนในนดันัน้ และทราบกระบวนพิจารณาที่ศาลไดดําเนนิ
ไปในนดันัน้ดวยแลว 

 
มาตรา ๒๐๑  ถาคูความทั้งสองฝายขาดนัดพิจารณา ใหศาลมีคําส่ังจําหนายคดี

นั้นเสียจากสารบบความ 
 
มาตรา ๒๐๒  ถาโจทกขาดนัดพิจารณา ใหศาลมีคําส่ังจําหนายคดีนั้นเสียจากสา

รบบความ เวนแตจําเลยจะไดแจงตอศาลในวันสืบพยานขอใหดําเนินการพิจารณาคดีตอไปก็ให
ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝายเดียว 

 
มาตรา ๒๐๓  หามมิใหโจทกอุทธรณคําส่ังจําหนายคดีตามมาตรา ๒๐๑ และ

มาตรา ๒๐๒ แตภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยอายุความ คําส่ังเชนวานี้ไมตัดสิทธิ
โจทกที่จะเสนอคําฟองของตนใหม 

 
มาตรา ๒๐๔  ถาจําเลยขาดนัดพิจารณา ใหศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้น

ไปฝายเดียว 
 
มาตรา ๒๐๕  ในกรณีดังกลาวมาในมาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๔ ถายังไมเปน

ที่พอใจของศาลวาไดสงหมายกําหนดวันนัดสืบพยานไปใหคูความฝายที่ขาดนัดทราบโดยชอบแลว
ใหศาลมีคําส่ังเล่ือนวันสืบพยานไป และกําหนดวิธีการอยางใดตามที่เห็นสมควร เพ่ือใหมีการสง
หมายกําหนดวันนัดสืบพยานใหมแกคูความฝายที่ขาดนัดพิจารณาโดยวิธีสงหมายธรรมดาหรือ
โดยวิธีอ่ืนแทน ถาไดกระทําดังเชนวามาแลว คูความฝายนั้นยังไมมาศาลกอนเริ่มสืบพยานในวันที่
กําหนดไวในหมายนั้น ก็ใหศาลดําเนินคดีนั้นไปดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๐๒ หรือมาตรา ๒๐๔ 
แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๐๖  คูความฝายใดฝายหนึ่งจะรองตอศาลใหวินิจฉัยชี้ขาดคดีใหตนเปน

ฝายชนะโดยอาศัยเหตุแตเพียงวาคูความอีกฝายหนึ่งขาดนัดพิจารณานั้นหาไดไม ใหศาลวินิจฉัยชี้
ขาดคดีใหคูความที่มาศาลเปนฝายชนะตอเมื่อศาลเห็นวาขออางของคูความเชนวานี้มีมูลและไมขัด
ตอกฎหมาย ในการนี้ ศาลจะยกขึ้นอางโดยลําพัง ซึ่งขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของประชาชนก็ได 
เพ่ือประโยชนในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 

๑๙๘ ทวิ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับแกคดีของคูความฝายที่มาศาลโดยอนุโลม 
ในระหวางการพิจารณาคดีฝายเดียว ถาคูความฝายที่ขาดนัดพิจารณามาศาล

ภายหลังที่เร่ิมตนสืบพยานไปบางแลว และแจงตอศาลในโอกาสแรกวาตนประสงคจะดําเนินคดี
เมื่อศาลเห็นวาการขาดนัดพิจารณานั้นมิไดเปนไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรและศาลไมเคยมี
คําส่ังใหพิจารณาคดีใหมตามคําขอของคูความฝายนั้นมากอนตามมาตรา ๑๙๙ ตรี ซึ่งใหนํามาใช
บังคับกับการขาดนัดพิจารณาตามมาตรา ๒๐๗ ดวย ใหศาลมีคําส่ังใหพิจารณาคดีนั้นใหมในกรณี
เชนนี้ หากคูความนั้นขาดนัดพิจารณาอีก จะขอใหพิจารณาคดีใหมตามมาตรานี้ไมได 

ในกรณีตามวรรคสาม ถาคูความฝายที่ขาดนัดพิจารณามิไดแจงตอศาลก็ดีหรือ
ศาลเห็นวาการขาดนัดพิจารณานั้นเปนไปโดยจงใจหรือไมมีเหตุอันสมควรก็ดี หรือคําขอให
พิจารณาคดีใหมนั้นตองหามตามกฎหมายก็ดี ใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป แต 

(๑) หามไมใหศาลอนุญาตใหคูความที่ขาดนัดพิจารณานําพยานเขาสืบถาคูความ
นั้นมาศาลเมื่อพนเวลาที่จะนําพยานของตนเขาสืบแลว 

(๒) ถาคูความที่ ขาดนัดพิจารณามาศาลเมื่อคูความอีกฝายหนึ่ งไดนํ า
พยานหลักฐานเขา สืบไปแลว หามไมใหศาลยอมใหคูความที่ขาดนัดพิจารณาคัดคาน
พยานหลักฐานเชนวานั้น โดยวิธีถามคานพยานของคูความอีกฝายหนึ่งที่ไดสืบไปแลวหรือโดยวิธี
คัดคานการระบุเอกสารหรือคัดคานคําขอที่ใหศาลไปทําการตรวจหรือใหตั้งผูเช่ียวชาญของศาล 
แตถาคูความอีกฝายหนึ่งนําพยานหลักฐานเขาสืบยังไมบริบูรณ ใหศาลอนุญาตใหคูความที่ขาดนัด
พิจารณาหักลางไดแตเฉพาะพยานหลักฐานที่นําสืบภายหลังที่ตนมาศาล 

(๓) ในกรณีเชนนี้ คูความที่ขาดนัดพิจารณาไมมีสิทธิที่จะรองขอใหพิจารณาคดี
ใหม 

 
มาตรา ๒๐๗  เมื่อศาลพิพากษาใหคูความฝายที่ขาดนัดพิจารณาแพคดี ใหนํา

บทบัญญัติมาตรา ๑๙๙ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม และคูความฝายนั้นอาจมีคําขอใหพิจารณาคดี
ใหมได  ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๙ ตรี มาตรา ๑๙๙ จัตวา และมาตรา ๑๙๙ เบญจ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐๘๑๓๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๐๙๑๓๓  (ยกเลิก) 

 

                                                 
๑๓๒ มาตรา ๒๐๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๓๓ มาตรา ๒๐๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
อนุญาโตตุลาการ 
   

 
มาตรา ๒๑๐  บรรดาคดีทั้งปวงซึ่งอยูในระหวางพิจารณาของศาลชั้นตน คูความ

จะตกลงกันเสนอขอพิพาทอันเกี่ยวกับประเด็นทั้งปวงหรือแตขอใดขอหนึ่ง ใหอนุญาโตตุลาการ
คนเดียวหรือหลายคนเปนผูช้ีขาดก็ได โดยยื่นคําขอรวมกันกลาวถึงขอความแหงขอตกลงเชนวา
นั้นตอศาล 

ถาศาลเห็นวาขอตกลงนั้นไมผิดกฎหมาย ใหศาลอนุญาตตามคําขอนั้น 
 
มาตรา ๒๑๑  ถาในขอตกลงมิไดกําหนดขอความไวเปนอยางอ่ืน การตั้ง

อนุญาโตตุลาการใหใชขอบังคับดังตอไปนี้ 
(๑) คูความชอบที่จะตั้งอนุญาโตตุลาการไดฝายละคน แตถาคดีมีโจทกรวมหรือ

จําเลยรวมหลายคน ใหตั้งอนุญาโตตุลาการเพียงคนหนึ่งแทนโจทกรวมทั้งหมดและคนหนึ่งแทน
จําเลยรวมทั้งหมด 

(๒) ถาคูความจะตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือหลายคน ดวยความเห็นชอบ
พรอมกัน การตั้งเชนวานี้ใหทําเปนหนังสือลงวัน เดือน ป และใหคูความลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

(๓)  ถ าตกลงกัน ให คู ค ว ามฝ า ยหนึ่ ง  ห รือบุคคลภายนอก เป นผู ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการ การตั้งเชนวานี้ ใหทําเปนหนังสือลงวัน เดือน ป และลงลายมือช่ือของคูความ
หรือบุคคลภายนอกนั้น แลวสงไปใหคูความอื่น ๆ 

(๔)  ถ าศ าล ไม เ ห็นชอบด วยบุ คคลที่ คู ค ว ามตั้ งห รือที่ เ สนอตั้ ง เป น
อนุญาโตตุลาการใหศาลส่ังใหคูความตั้งบุคคลอื่นหรือเสนอบุคคลอื่นตั้งเปนอนุญาโตตุลาการ ถา
คูความมิไดตั้งหรือเสนอใหตั้งบุคคลใดเปนอนุญาโตตุลาการ ใหศาลมีอํานาจตั้งบุคคลใดเปน
อนุญาโตตุลาการไดตามที่เห็นสมควร แลวใหศาลสงคําส่ังเชนวานี้ไปยังอนุญาโตตุลาการที่ตั้งข้ึน 
และคูความที่เก่ียวของโดยทางเจาพนักงานศาล 

 
มาตรา ๒๑๒  ขอความในหมวดนี้มิไดใหอํานาจศาลที่จะตั้งบุคคลใดเปน

อนุญาโตตุลาการโดยมิไดรับความยินยอมจากบุคคลนั้น 
 
มาตรา ๒๑๓  เมื่อบุคคลหรือคูความที่มีสิทธิ ไดตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นแลวหาม

มิใหบุคคลหรือคูความนั้นถอนการตั้งเสีย เวนแตคูความอีกฝายหนึ่งจะไดยินยอมดวย 
อนุญาโตตุลาการที่ตั้งข้ึนโดยชอบนั้น ถาเปนกรณีที่ศาลหรือบุคคลภายนอกเปนผู

ตั้ง คูความฝายใดฝายหนึ่งจะคัดคานก็ได หรือถาเปนกรณีที่คูความฝายหนึ่งเปนผูตั้ง คูความอีก
ฝายหนึ่งจะคัดคานก็ได โดยอาศัยเหตุดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๑ หรือเหตุที่อนุญาโตตุลาการนั้น
เปนผูไรความสามารถ หรือไมสามารถทําหนาที่อนุญาโตตุลาการได ในกรณีที่มีการคัดคาน
อนุญาโตตุลาการดังวานี้ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการคัดคานผูพิพากษามาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาการคัดคานอนุญาโตตุลาการนั้นฟงข้ึน ใหตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นใหม 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๑๔  ถาในขอตกลงมิไดกําหนดคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการไว

อนุญาโตตุลาการชอบที่จะเสนอความขอนี้ตอศาลโดยทําเปนคํารอง และใหศาลมีอํานาจมีคําส่ังให
ชําระคาธรรมเนียมตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๑๕  เมื่อไดตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นแลว ถาในขอตกลงหรือในคําส่ังศาล

แลวแตกรณี มิไดกําหนดประเด็นขอพิพาทไว ใหอนุญาโตตุลาการกําหนดประเด็นขอพิพาท
เหลานั้น แลวจดลงในรายงานพิสดารกลัดไวในสํานวนคดีอนุญาโตตุลาการ 

 
มาตรา ๒๑๖  กอนที่จะทําคําช้ีขาด ใหอนุญาโตตุลาการฟงคูความทั้งปวงและอาจ

ทําการไตสวนตามที่เห็นสมควรในขอพิพาทอันเสนอมาใหพิจารณานั้น 
อนุญาโตตุลาการ อาจตรวจเอกสารทั้งปวงที่ ย่ืนขึ้นมาและฟงพยาน หรือ

ผูเช่ียวชาญซึ่งเต็มใจมาใหการ ถาอนุญาโตตุลาการขอใหศาลสงคําคูความ หรือบรรดาเอกสารอื่น 
ๆ ในสํานวนเชนวานี้มาใหตรวจดู ใหศาลจัดการใหตามคํารองขอนั้น 

ถาอนุญาโตตุลาการเห็นวาจําตองดําเนินกระบวนพิจารณาอยางใด ที่ตองดําเนิน
ทางศาล (เชนหมายเรียกพยาน หรือใหพยานสาบานตน หรือใหสงเอกสาร) อนุญาโตตุลาการอาจ
ย่ืนคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาล ใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาเชนวานั้น ถาศาลเห็นวา
กระบวนพิจารณานั้นอยูในอํานาจศาลและพึงรับทําใหไดแลว ใหศาลจัดการใหตามคําขอเชนวานี้
โดยเรียกคาธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กําหนดไวสําหรับกระบวนพิจารณาที่ขอใหจัดการนั้นจาก
อนุญาโตตุลาการ 

ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๒๑๕ และมาตรานี้ อนุญาโตตุลาการมีอํานาจที่
จะดําเนินตามวิธีพิจารณาใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได เวนแตในขอตกลงจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา  ๒๑๗   ถาในขอตกลงมิได กําหนดไว เปนอยาง อ่ืนคํา ช้ีขาดของ

อนุญาโตตุลาการนั้นใหอยูภายในบังคับตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการหลายคน ใหช้ีขาดตามคะแนนเสียงฝายขางมาก 
(๒) ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหอนุญาโตตุลาการตั้งบุคคลภายนอกเปนประธาน

ข้ึนคนหนึ่ง เพ่ือออกคะแนนเสียงชี้ขาด ถาอนุญาโตตุลาการไมตกลงกันในการตั้งประธาน ใหย่ืน
คําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลใหมีคําส่ังตั้งประธาน 

 
มาตรา ๒๑๘  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๐, ๑๔๑ และ ๑๔๒ วาดวยคําพิพากษา

และคําส่ังของศาลมาใชบังคับแกคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม 
ใหอนุญาโตตุลาการยื่นคําช้ีขาดของตนตอศาล และใหศาลพิพากษาตามคําช้ีขาด

นั้น 
แตถาศาลเห็นวา คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการขัดตอกฎหมายประการใด

ประการหนึ่ง ใหศาลมีอํานาจทําคําส่ังปฏิเสธไมยอมพิพากษาตามคําช้ีขาดนั้น แตถาคําช้ีขาดนั้น
อาจแกไขใหถูกตองได ศาลอาจใหอนุญาโตตุลาการหรือคูความที่เก่ียวของแกไขเสียกอนภายใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เวลาอันสมควรที่ศาลจะกําหนดไว 
 
มาตรา ๒๑๙  ถาในขอตกลงมิไดกําหนดขอความไวเปนอยางอ่ืน ในกรณีที่ไม

อาจดําเนินตามขอตกลง เสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด เพราะบุคคลภายนอกซึ่งรับ
มอบหมายใหเปนผูตั้งอนุญาโตตุลาการมิไดตั้งอนุญาโตตุลาการข้ึน หรืออนุญาโตตุลาการที่ตั้งข้ึน
คนเดียวหรือหลายคนนั้นปฏิเสธไมยอมรับหนาที่ หรือตายเสียกอน หรือตกเปนผูไรความสามารถ
หรือดวยเหตุประการอื่นไมอาจที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนไดกอนใหคําช้ีขาด หรือปฏิเสธหรือ
เพิกเฉยไมกระทําตามหนาที่ของตนภายในเวลาอันสมควร ถาคูความไมสามารถทําความตกลงกัน
เปนอยางอ่ืน ใหถือวาขอตกลงนั้นเปนอันสิ้นสุด 

 
มาตรา ๒๒๐  ถามีขอพิพาทเกิดขึ้นเนื่องจากการดําเนินตามขอตกลงเสนอขอ

พิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด หรือมีขอพิพาทกันวา ขอตกลงนั้นไดส้ินสุดลงตามมาตรากอน
แลวหรือหาไม ขอพิพาทนั้นใหเสนอตอศาลที่เห็นชอบดวยขอตกลงดังกลาวแลว 

 
มาตรา ๒๒๑๑๓๔  การเสนอขอพิพาทใหอนญุาโตตุลาการชี้ขาดนอกศาล ให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ 
 
มาตรา ๒๒๒  หามมิใหอุทธรณคําส่ังศาลซึ่งปฏิเสธไมยอมพิพากษาตามคําส่ังช้ี

ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือคําพิพากษาของศาลตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ เวนแตใน
เหตุตอไปนี้ 

(๑) เมื่อมีขออางแสดงวาอนุญาโตตุลาการหรือประธานมิไดกระทําการโดยสุจริต
หรือคูความฝายใดฝายหนึ่งใชกลฉอฉล 

(๒) เมื่อคําส่ังหรือคําพิพากษานั้นฝาฝนตอบทกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบ
เรียบรอยของประชาชน 

(๓) เมื่อคําพิพากษานั้นไมตรงกับคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 
 

                                                 
๑๓๔ มาตรา ๒๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาค ๓ 
อุทธรณและฎีกา 
   

 
ลักษณะ ๑ 
อุทธรณ 

   
 

มาตรา ๒๒๓  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘, ๑๖๘, ๑๘๘ และ ๒๒๒และ
ในลักษณะนี้ คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลช้ันตนนั้น ใหย่ืนอุทธรณตอศาลอุทธรณ เวนแตคํา
พิพากษาหรือคําส่ังนั้นประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นจะไดบัญญัติวาใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๒๒๓ ทวิ๑๓๕  ในกรณีที่มีการอุทธรณเฉพาะปญหาขอกฎหมาย ผูอุทธรณ

อาจขออนุญาตยื่นอุทธรณโดยตรงตอศาลฎีกา โดยทําเปนคํารองมาพรอมคําฟองอุทธรณ เมื่อศาล
ช้ันตนซึ่งมีคําพิพากษาหรือคําส่ังไดส่ังรับอุทธรณและสงสําเนาคําฟองอุทธรณและคํารองแกจําเลย
อุทธรณแลว หากไมมีคูความอื่นยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณตามมาตรา ๒๒๓ และจําเลยอุทธรณ
มิไดคัดคานคํารองดังกลาวตอศาลภายในกําหนดเวลายื่นคําแกอุทธรณและศาลชั้นตนเห็นวาเปน
การอุทธรณเฉพาะปญหาขอกฎหมาย ใหส่ังอนุญาตใหผูอุทธรณย่ืนอุทธรณโดยตรงตอศาลฎีกาได
มิฉะนั้นใหส่ังยกคํารอง ในกรณีที่ศาลชั้นตนสั่งยกคํารอง ใหถือวาอุทธรณเชนวานั้นไดย่ืนตอศาล
อุทธรณตามมาตรา ๒๒๓ คําส่ังของศาลชั้นตนที่อนุญาตหรือยกคํารองในกรณีนี้ใหเปนที่สุด เวน
แตในกรณีที่ศาลชั้นตนสั่งยกคํารองเพราะเห็นวาเปนการอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงผูอุทธรณอาจ
อุทธรณคําส่ังศาลช้ันตนไปยังศาลฎีกาภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ศาลชั้นตนไดมีคําส่ัง 

ถาศาลฎีกาเห็นวาอุทธรณตามวิธีการในวรรคหนึ่งเปนอุทธรณในปญหา
ขอเท็จจริงใหศาลฎีกาสงสํานวนไปใหศาลอุทธรณวินิจฉัยชี้ขาดตอไป 

 
มาตรา ๒๒๔๑๓๖  ในคดีที่ราคาทรัพยสินหรือจํานวนทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้น

อุทธรณไมเกินหาหมื่นบาทหรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา หามมิใหคูความ
อุทธรณในขอเท็จจริง เวนแตผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลชั้นตนไดทําความเห็นแยงไว
หรือไดรับรองวามีเหตุอันควรอุทธรณได หรือถาไมมีความเห็นแยงหรือคํารับรองเชนวานี้ตอง
ไดรับอนุญาตใหอุทธรณเปนหนังสือจากอธิบดีผูพิพากษาช้ันตนหรืออธิบดีผูพิพากษาภาคผูมี
อํานาจ แลวแตกรณี 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิไดใหบังคับในคดีเก่ียวดวยสิทธิแหงสภาพบุคคลหรือ
สิทธิในครอบครัวและคดีฟองขอใหปลดเปลื้องทุกขอันไมอาจคํานวณเปนราคาเงินได เวนแตใน
                                                 

๑๓๕ มาตรา ๒๒๓ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๑๓๖ มาตรา ๒๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คดีฟองขับไลบุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพยอันมีคาเชาหรืออาจใหเชาไดในขณะยื่นคําฟอง
ไมเกินเดือนละสี่พันบาทหรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

การขอใหผูพิพากษาท่ีนั่งพิจารณาในคดีในศาลชั้นตนรับรองวามีเหตุอันควร
อุทธรณได ใหผูอุทธรณย่ืนคํารองถึงผูพิพากษานั้น พรอมกับคําฟองอุทธรณตอศาลช้ันตน เมื่อ
ศาลไดรับคํารองเชนวานั้น ใหศาลสงคํารองพรอมดวยสํานวนความไปยังผูพิพากษาดังกลาวเพื่อ
พิจารณารับรอง 

 
มาตรา ๒๒๕๑๓๗  ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่จะยกขึ้นอางในการยื่นอุทธรณนั้น

คูความจะตองกลาวไวโดยชัดแจงในอุทธรณและตองเปนขอที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบใน
ศาลชั้นตน ทั้งจะตองเปนสาระแกคดีอันควรไดรับการวินิจฉัยดวย 

ถาคูความฝายใดมิไดยกปญหาขอใดอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนขึ้นกลาวในศาลชั้นตนหรือคูความฝายใดไมสามารถยกปญหาขอกฎหมายใด ๆ ข้ึนกลาว
ในศาลชั้นตนเพราะพฤติการณไมเปดชองใหกระทําได หรือเพราะเหตุเปนเรื่องที่ไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติวาดวยกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ คูความที่เก่ียวของยอมมีสิทธิที่จะยกขึ้นอางซึ่ง
ปญหาเชนวานั้นได 

 
มาตรา ๒๒๖  กอนศาลช้ันตนไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดตัดสินคดี ถาศาล

นั้นไดมีคําส่ังอยางใดอยางหนึ่งนอกจากที่ระบุไวในมาตรา ๒๒๗ และ ๒๒๘ 
(๑) หามมิใหอุทธรณคําส่ังนั้นในระหวางพิจารณา 
(๒) ถาคูความฝายใดโตแยงคําส่ังใด ใหศาลจดขอโตแยงนั้นลงไวในรายงาน

คูความที่โตแยงชอบที่จะอุทธรณคําส่ังนั้นไดภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ศาลไดมีคํา
พิพากษา หรือคําส่ังช้ีขาดตัดสินคดีนั้นเปนตนไป 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ไมวาศาลจะไดมีคําส่ังใหรับคําฟองไวแลวหรือไม ให
ถือวาคําส่ังอยางใดอยางหนึ่งของศาลนับตั้งแตมีการยื่นคําฟองตอศาลนอกจากที่ระบุไวในมาตรา 
๒๒๗ และ ๒๒๘ เปนคําส่ังระหวางพิจารณา๑๓๘ 

 
มาตรา ๒๒๗  คําส่ังของศาลชั้นตนที่ไมรับหรือใหคืนคําคูความตามมาตรา ๑๘

หรือคําส่ังวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องตนตามมาตรา ๒๔ ซึ่งทําใหคดีเสร็จไปทั้งเร่ืองนั้น มิใหถือวาเปน
คําส่ังในระหวางพิจารณา และใหอยูภายในขอบังคับของการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาด
ตัดสินคดี 

 

                                                 
๑๓๗ มาตรา ๒๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๓๘ มาตรา ๒๒๖ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๒๘๑๓๙  กอนศาลชี้ขาดตัดสินคดี ถาศาลมีคําส่ังอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้คือ 

(๑) ใหกักขัง หรือปรับไหม หรือจําขัง ผูใด ตามประมวลกฎหมายนี ้
(๒) มีคําส่ังอันเกี่ยวดวยคําขอเพื่อคุมครองประโยชนของคูความในระหวางการ

พิจารณา หรือมีคําส่ังอันเกี่ยวดวยคําขอเพื่อจะบังคับคดีตามคําพิพากษาตอไป หรือ 
(๓) ไมรับหรือคืนคําคูความตามมาตรา ๑๘ หรือวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องตนตาม

มาตรา ๒๔ ซึ่งมิไดทําใหคดีเสร็จไปทั้งเร่ือง หากเสร็จไปเฉพาะแตประเด็นบางขอ 
คําส่ังเชนวานี้ คูความยอมอุทธรณไดภายในกําหนดหนึ่งเดือน นับแตวันมีคําส่ัง

เปนตนไป 
แมถึงวาจะมีอุทธรณในระหวางพิจารณา ใหศาลดําเนินคดีตอไป และมีคํา

พิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดตัดสินคดีนั้น แตถาในระหวางพิจารณา คูความอุทธรณคําส่ังชนิดที่ระบุ
ไวในอนุมาตรา (๓) ถาศาลอุทธรณเห็นวา การกลับหรือแกไขคําส่ังที่คูความอุทธรณนั้นจะเปน
การวินิจฉัยชี้ขาดคดี หรือวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นขอใดที่ศาลลางมิไดวินิจฉัยไว ใหศาลอุทธรณมี
อํานาจทําคําส่ังใหศาลลางงดการพิจารณาไวในระหวางอุทธรณ หรืองดการวินิจฉัยคดีไวจนกวา
ศาลอุทธรณจะไดวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณนั้น 

ถาคูความมิไดอุทธรณคําส่ังในระหวางพิจารณาตามทีบ่ัญญัตไิวในมาตรานี้ ก็ให
อุทธรณไดในเมื่อศาลพิพากษาคดีแลวตามความในมาตรา ๒๒๓ 

 
มาตรา ๒๒๙  การอุทธรณนั้นใหทําเปนหนังสือย่ืนตอศาลช้ันตนซึ่งมีคําพิพากษา

หรือคําส่ังภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น และผูอุทธรณตอง
นําเงินคาธรรมเนียมซึ่งจะตองใชแกคูความอีกฝายหนึ่งตามคําพิพากษาหรือคําส่ังมาวางศาลพรอม
กับอุทธรณนั้นดวย ใหผูอุทธรณย่ืนสําเนาอุทธรณตอศาล เพ่ือสงใหแกจําเลยอุทธรณ (คือฝาย
โจทกหรือจําเลยความเดิมซึ่งเปนฝายที่มิไดอุทธรณความนั้น) ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓๕ 
และ ๒๓๖ 

 
มาตรา ๒๓๐๑๔๐  คดีตามมาตรา ๒๒๔ ถาคูความอุทธรณในขอเท็จจริง ใหศาล

ช้ันตนตรวจเสียกอนวาฟองอุทธรณนั้นจะรับไวพิจารณาไดหรือไม 
ถาผูพิพากษาท่ีไดพิจารณาคดีนั้นมีความเห็นแยง หรือไดรับรองไวแลว หรือ

รับรองในเวลาที่ตรวจอุทธรณนั้นวามีเหตุอันควรอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงนั้นได ก็ใหศาลมี
คําส่ังรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาในปญหาขอเท็จจริงดังกลาวแลว 

ถาไมมีความเห็นแยงหรือคํารับรองเชนวานั้น ใหศาลมีคําส่ังไมรับอุทธรณใน
ปญหาขอเท็จจริงที่กลาวแลว ในกรณีเชนนี้ ถาอธิบดีผูพิพากษาหรืออธิบดีผูพิพากษาภาคมิไดเปน
                                                 

๑๓๙ มาตรา ๒๒๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๔๐ มาตรา ๒๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะในคําส่ังนั้น ผูอุทธรณชอบที่จะยื่นคํารองตอศาลถึงอธิบดีผูพิพากษาหรืออธิบดีผูพิพากษา
ภาคภายในเจ็ดวัน เมื่อศาลไดรับคํารองเชนวานั้น ใหศาลสงคํารองนั้นพรอมดวยสํานวนความไป
ยังอธิบดีผูพิพากษาหรืออธิบดีผูพิพากษาภาค เพ่ือมีคําส่ังยืนตามหรือกลับคําส่ังของศาลนั้นคําส่ัง
ของอธิบดีผูพิพากษา หรืออธิบดีผูพิพากษาภาค เชนวานี้ ใหเปนที่สุด 

บทบัญญัติแหงมาตรานี้ ไมหามศาลในอันที่จะมีคําส่ังตามมาตรา ๒๓๒ ปฏิเสธ
ไมสงอุทธรณในเหตุอ่ืน หรือในอันที่ศาลจะมีคําส่ังใหสงอุทธรณนั้นไปเทาที่เปนอุทธรณในขอ
กฎหมาย 

 
มาตรา ๒๓๑  การยื่นอุทธรณยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําพิพากษา

หรือคําส่ังของศาลชั้นตน แตคูความที่ย่ืนอุทธรณอาจย่ืนคําขอตอศาลอุทธรณไมวาเวลาใด ๆกอน
พิพากษา โดยทําเปนคํารองช้ีแจงเหตุผลอันสมควรแหงการขอ ใหศาลอุทธรณทุเลาการบังคับไว 

คําขอเชนวานั้น ใหผูอุทธรณย่ืนตอศาลช้ันตนไดจนถึงเวลาที่ศาลมีคําส่ังอนุญาต
ใหอุทธรณ ถาภายหลังศาลไดมีคําส่ังเชนวานี้แลว ใหย่ืนตรงตอศาลอุทธรณ ถาไดย่ืนคําขอตอศาล
ช้ันตนก็ใหศาลรีบสงคําขอนั้นไปยังศาลอุทธรณ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอยางย่ิง เมื่อศาลช้ันตนได
รับคําขอไว ก็ใหมีอํานาจทําคําส่ังใหทุเลาการบังคับไวรอคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาลอุทธรณในคําขอ
เชนวานั้น 

ถาผูอุทธรณวางเงินตอศาลชั้นตนเปนจํานวนพอชําระหนี้ตามคําพิพากษารวมทั้ง
คาฤชาธรรมเนียมในการฟองรองและการบังคับคดี หรือไดหาประกันมาใหสําหรับเงินจํานวนเชน
วานี้จนเปนที่พอใจของศาล ใหศาลที่กลาวมาแลวงดการบังคับคดีไวดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๕ 
(๑) 

เมื่อไดรับคําขอเชนวานี้ ศาลอุทธรณจะอนุญาตใหทุเลาการบังคับไวในกรณีที่มี
เหตุฉุกเฉินก็ได โดยมิตองฟงคูความอีกฝายหนึ่ง แตในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาคําส่ังนี้เปนการ
ช่ัวคราวจนกวาศาลจะไดฟงคูความอีกฝายหนึ่งในภายหลัง ถาศาลมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับไว
ตามที่ขอ คําส่ังนี้อาจอยูภายใตบังคับเง่ือนไขใด ๆ หรือไมก็ได ศาลจะมีคําส่ังใหผูอุทธรณทําทัณฑ
บนวาจะไมยักยายจําหนายทรัพยสินของตนในระหวางอุทธรณ หรือใหหาประกันมาใหศาลใหพอ
กับเงินที่ตองใชตามคําพิพากษาหรือจะใหวางเงินจํานวนนั้นตอศาลก็ได ถาผูอุทธรณไมปฏิบัติตาม
คําส่ังนั้น ศาลจะส่ังใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูอุทธรณนั้นก็ได และถาทรัพยสินเชนวานั้นหรือ
สวนใดสวนหนึ่งเปนสังหาริมทรัพย ศาลอาจมีคําส่ังใหเอาออกขายทอดตลาดก็ได ถาปรากฏวาการ
ขายนั้นเปนการจําเปนและสมควร เพราะทรัพยสินนั้นมีสภาพเปนของเสียไดงายหรือวาการเก็บ
รักษาไวในระหวางอุทธรณนาจะนําไปสูความยุงยากหรือจะตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก 

 
มาตรา ๒๓๒  เมื่อไดรับอุทธรณแลว ใหศาลชั้นตนตรวจอุทธรณและมีคําส่ังให

สงหรือปฏิเสธไมสงอุทธรณนั้นไปยังศาลอุทธรณตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ถาศาล
ปฏิเสธไมสง ใหศาลแสดงเหตุที่ไมสงนั้นไวในคําส่ังทุกเร่ืองไป ถาคูความทั้งสองฝายไดย่ืนอุทธรณ
ศาลจะวินิจฉัยอุทธรณทั้งสองฉบับนั้นในคําส่ังฉบับเดียวกันก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓๓  ถาศาลยอมรับอุทธรณและมีความเห็นวาการอุทธรณนั้นคูความที่
ศาลพิพากษาใหชนะจะตองเสียคาฤชาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น ใหศาลมีอํานาจกําหนดไวในคําส่ังใหผู
อุทธรณนําเงินมาวางศาลอีกใหพอกับจํานวนคาฤชาธรรมเนียมซึ่งจะตองเสียดังกลาวแลว ตาม
อัตราที่ใชบังคับอยูในเวลานั้น กอนสิ้นระยะเวลาอุทธรณหรือภายในระยะเวลาตามที่ศาลจะ
เห็นสมควรอนุญาต หรือตามแตผูอุทธรณจะมีคําขอขึ้นมาไมเกินสิบวันนับแตส้ินระยะเวลา
อุทธรณนั้นถาผูอุทธรณไมนําเงินจํานวนที่กลาวขางตนมาวางศาลภายในกําหนดเวลาที่อนุญาตไวก็
ใหศาลยกอุทธรณนั้นเสีย 

 
มาตรา ๒๓๔๑๔๑  ถาศาลชั้นตนไมรับอุทธรณ ผูอุทธรณอาจอุทธรณคําส่ังศาลนัน้

ไปยังศาลอุทธรณโดยยื่นคาํขอเปนคํารองตอศาลช้ันตน และนาํคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวาง
ศาลและนําเงินมาชําระตามคําพิพากษาหรือหาประกันใหไวตอศาลภายในกําหนดสบิหาวันนับแต
วันที่ศาลไดมคีําส่ัง 

 
มาตรา ๒๓๕  เมื่อศาลช้ันตนไดรับอุทธรณแลวใหสงสําเนาอุทธรณนั้นใหแก

จําเลยอุทธรณภายในกําหนดเจ็ดวัน นับแตวันที่จําเลยอุทธรณย่ืนคําแกอุทธรณ หรือถาจําเลย
อุทธรณไมย่ืนคําแกอุทธรณ ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓๗
สําหรับการยื่นคําแกอุทธรณไดส้ินสุดลง ใหศาลสงอุทธรณและคําแกอุทธรณถาหากมี พรอมทั้ง
สํานวนและหลักฐานตาง ๆ ไปยังศาลอุทธรณเมื่อศาลอุทธรณไดรับฟองอุทธรณและสํานวนความ
ไวแลว ใหนําคดีลงสารบบความของศาลอุทธรณโดยพลัน 

 
มาตรา ๒๓๖  เมื่อคูความยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังศาลที่ปฏิเสธไมยอมรับอุทธรณ

ใหศาลสงคํารองเชนวานั้นไปยังศาลอุทธรณโดยไมชักชาพรอมดวยคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดี
ของศาลชั้นตนและฟองอุทธรณ ถาศาลอุทธรณเห็นเปนการจําเปนที่จะตองตรวจสํานวน ใหมี
คําส่ังใหศาลชั้นตนสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณ ในกรณีเชนนี้ใหศาลอุทธรณพิจารณาคํารอง แลวมี
คําส่ังยืนตามคําปฏิเสธของศาลชั้นตนหรือมีคําส่ังใหรับอุทธรณ คําส่ังนี้ใหเปนที่สุด แลวสงไปให
ศาลชั้นตนอาน 

เมื่อไดอานคําส่ังศาลอุทธรณใหรับอุทธรณแลว ใหศาลชั้นตนสงสําเนาอุทธรณแก
จําเลยอุทธรณ และภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่จําเลยอุทธรณย่ืนคําแกอุทธรณ หรือนับแต
ระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓๗ สําหรับการยื่นคําแกอุทธรณไดส้ินสุดลง ใหศาลสงคําแก
อุทธรณไปยังศาลอุทธรณหรือแจงใหทราบวาไมมีคําแกอุทธรณ เมื่อศาลอุทธรณไดรับคําแก
อุทธรณหรือแจงความเชนวาแลว ใหนําคดีลงสารบบความของศาลอุทธรณโดยพลัน 

 
มาตรา ๒๓๗  จําเลยอุทธรณอาจยื่นคําแกอุทธรณตอศาลช้ันตนไดภายใน

กําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําเนาอุทธรณ 
                                                 

๑๔๑ มาตรา ๒๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไมวาในกรณีใด ๆ หามมิใหศาลแสดงวา จําเลยอุทธรณขาดนัดเพราะไมย่ืนคําแก
อุทธรณ 

 
มาตรา ๒๓๘๑๔๒  ภายใตบังคับมาตรา ๒๔๓ (๓) ในคดีที่อุทธรณไดแตเฉพาะใน

ปญหาขอกฎหมายนั้น การวินิจฉัยปญหาเชนวานี้ ศาลอุทธรณจําตองถือตามขอเท็จจริงที่ศาล
ช้ันตนไดวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสํานวน 

 
มาตรา ๒๓๙๑๔๓  อุทธรณคําส่ังนั้นจะตองพิจารณากอนอุทธรณคําพิพากษาเทาที่

สามารถจะทําได แมถึงวาอุทธรณคําพิพากษานั้นจะไดลงไวในสารบบความของศาลอุทธรณกอน
อุทธรณคําส่ังนั้นก็ดี 

 
มาตรา ๒๔๐๑๔๔  ศาลอุทธรณมีอํานาจที่จะวินิจฉัยคดีโดยเพียงแตพิจารณาฟอง

อุทธรณ คําแกอุทธรณ เอกสารและหลักฐานทั้งปวง ในสํานวนความซึ่งศาลช้ันตนสงข้ึนมาเวนแต 
(๑) ศาลอุทธรณไดนัดฟงคําแถลงการณดวยวาจาตามที่บัญญัติไวในมาตรา 

๒๔๑ แตถาคูความฝายใดหรือทั้งสองฝายไมมาศาลในวันกําหนดนัด ศาลอุทธรณอาจดําเนินคดี
ไปไดและคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอุทธรณนั้น ไมใหถือเปนคําพิพากษาโดยขาดนัด 

(๒) ถาศาลอุทธรณยังไมเปนที่พอใจในการพิจารณาฟองอุทธรณ คําแกอุทธรณ
และพยานหลักฐาน ที่ปรากฏในสํานวน ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๓๘ และเฉพาะในปญหาที่
อุทธรณใหศาลมีอํานาจที่จะกําหนดประเด็นทําการสืบพยานที่สืบมาแลว หรือพยานที่เห็นควรสืบ
ตอไป และพิจารณาคดีโดยทั่ว ๆ ไป ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้สําหรับการพิจารณาใน
ศาลชั้นตน และใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการพิจารณาในศาลชั้นตน มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

(๓) ในคดีที่คูความอุทธรณในปญหาขอกฎหมาย ถาศาลอุทธรณเห็นวาศาล
ช้ันตนยังมิไดพิจารณาหรือวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในประเด็น ใหศาลอุทธรณ
มีอํานาจทําคําส่ังใหศาลชั้นตนพิจารณาปญหาขอเท็จจริงเชนวานั้น แลวพิพากษาไปตามรูปความ 

 
มาตรา ๒๔๑๑๔๕  ถาคูความฝายใดประสงคจะมาแถลงการณดวยวาจาในชั้นศาล

อุทธรณ ใหขอมาในตอนทายคําฟองอุทธรณ หรือคําแกอุทธรณ แลวแตกรณี และใหศาลอุทธรณ
กําหนดนัดฟงคําแถลงการณดวยวาจานั้น เวนแตศาลอุทธรณจะพิจารณาเห็นวาการแถลงการณ
                                                 

๑๔๒ มาตรา ๒๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๔๓ มาตรา ๒๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๔๔ มาตรา ๒๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๔๕ มาตรา ๒๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดวยวาจาไมจําเปนแกคดี จะสั่งงดฟงคําแถลงการณเสียก็ได ในกรณีที่ศาลอุทธรณนัดฟงคํา
แถลงการณดวยวาจา คูความอีกฝายหนึ่งชอบที่จะไปแถลงการณดวยวาจาในชั้นศาลอุทธรณได
ดวย ถึงแมวาตนจะมิไดแสดงความประสงคไว 

การแถลงการณดวยวาจา ผูขอแถลง เปนผูแถลงกอน แลวอีกฝายหนึ่งแถลงแก
แลวผูขอแถลง แถลงไดอีกครั้งหนึ่ง ถาขอแถลงทั้งสองฝาย ใหผูอุทธรณแถลงกอน ถาทั้งสองฝาย
อุทธรณและตางขอแถลง ใหศาลอุทธรณพิจารณาสั่ง 

 
มาตรา ๒๔๒๑๔๖  เมื่อศาลอุทธรณไดตรวจสํานวนความและฟงคูความทั้งปวง 

หรือสืบพยานตอไปดังบัญญัติไวในมาตรา ๒๔๐ เสร็จแลว ใหศาลอุทธรณช้ีขาดตัดสินอุทธรณโดย
ประการใดประการหนึ่งในสี่ประการนี้ 

(๑) ถาศาลอุทธรณเห็นวา อุทธรณนั้นตองหามตามกฎหมาย ก็ใหยกอุทธรณนั้น
เสียโดยไมตองวินิจฉัยในประเด็นแหงอุทธรณ 

(๒) ถาศาลอุทธรณเห็นวา คําวินิจฉัยของศาลชั้นตนถูกตอง ไมวาโดยเหตุ
เดียวกันหรือเหตุอ่ืน ก็ใหพิพากษายืนตามศาลชั้นตนนั้น 

(๓) ถาศาลอุทธรณเห็นวา คําช้ีขาดของศาลชั้นตนไมถูกตอง ใหกลับคําพิพากษา
ของศาลชั้นตนเสีย และพิพากษาในปญหาเหลานั้นใหม 

(๔) ถาศาลอุทธรณเห็นวา คําวินิจฉัยของศาลชั้นตนถูกแตบางสวน และผิด
บางสวน ก็ใหแกคําพิพากษาศาลชั้นตนไปตามนั้น โดยพิพากษายืนบางสวน กลับบางสวน และมี
คําพิพากษาใหมแทนสวนที่กลับนั้น 

 
มาตรา ๒๔๓๑๔๗  ใหศาลอุทธรณมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย คือ 
(๑) เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วา

ดวยคําพิพากษาและคําส่ัง และศาลอุทธรณเห็นวามีเหตุอันสมควร ก็ใหศาลอุทธรณมีคําส่ังยกคํา
พิพากษาหรือคําส่ังศาลช้ันตนนั้นเสีย แลวสงสํานวนคืนไปยังศาลช้ันตนเพื่อใหพิพากษาหรือมี
คําส่ังใหม ในกรณีเชนนี้ศาลช้ันตนอาจประกอบดวยผูพิพากษาอื่นนอกจากที่ไดพิพากษาหรือมี
คําส่ังมาแลว และคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมนี้ อาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีเปนอยางอ่ืนนอกจากคํา
พิพากษาหรือคําส่ังที่ถูกยกได 

(๒) เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วา
ดวยการพิจารณาหรือมีเหตุที่ศาลไดปฏิเสธไมสืบพยานตามที่ผูอุทธรณรองขอ และศาลอุทธรณ
เห็นวามีเหตุอันสมควร ก็ใหศาลอุทธรณมีคําส่ังยกคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลช้ันตนนั้นแลว
กําหนดใหศาลชั้นตนซึ่งประกอบดวยผูพิพากษาคณะเดิมหรือผูพิพากษาอื่น หรือศาลช้ันตนอื่นใด
ตามที่ศาลอุทธรณจะเห็นสมควร พิจารณาคดีนั้นใหมทั้งหมดหรือบางสวน และพิพากษาหรือมี
                                                 

๑๔๖ มาตรา ๒๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๔๗ มาตรา ๒๔๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําส่ังใหม 
(๓) ในกรณีที่ศาลอุทธรณจําตองถือตามขอเท็จจริงของศาลชั้นตน ถาปรากฏวา 
(ก) การที่ศาลชั้นตนวินิจฉัยขอเท็จจริงนั้นผิดตอกฎหมาย ศาลอุทธรณอาจฟง

ขอเท็จจริงใหมแทนขอเท็จจริงของศาลชั้นตน แลวมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดตัดสินคดีไป
ตามนั้น หรือ 

(ข) ขอเท็จจริงที่ศาลช้ันตนฟงมาไมพอแกการวินิจฉัยขอกฎหมาย ศาลอุทธรณ
อาจทําคําส่ังใหยกคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลชั้นตนนั้นเสีย แลวกําหนดใหศาลช้ันตนซึ่ง
ประกอบดวยผูพิพากษาคณะเดิม หรือผูพิพากษาอ่ืน หรือศาลช้ันตนอื่นใด ตามที่ศาลอุทธรณ
เห็นสมควรพิจารณาคดีนั้นใหมทั้งหมดหรือบางสวน โดยดําเนินตามคําช้ีขาดของศาลอุทธรณแลว
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังวินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามรูปความ ทั้งนี้ไมวาจะปรากฏจากการอุทธรณ
หรือไม 

ในคดีทั้งปวงที่ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมตามมาตรานี้ คู
ความชอบที่จะอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมเชนวานี้ไปยังศาลอุทธรณไดตามบทบัญญัติแหง
ลักษณะนี้ 

 
มาตรา ๒๔๔  ศาลอุทธรณจะอานคําพิพากษานั้นเองหรือจะสงไปใหศาลช้ันตน

อานก็ได ในกรณีเหลานี้ใหศาลที่อานคําพิพากษามีคําส่ังกําหนดนัดวันอานสงใหแกคูความอุทธรณ
ทุกฝาย 

 
มาตรา ๒๔๕  คําพิพากษาหรือคําส่ังช้ันอุทธรณใหมีผลเฉพาะระหวางคูความชั้น

อุทธรณ เวนแตในกรณีตอไปนี้ 
(๑) ถาคําพิพากษาหรือคําส่ังที่อุทธรณนั้นเกี่ยวดวยการชําระหนี้อันไมอาจ

แบงแยกได และคูความแตบางฝายเปนผูอุทธรณซึ่งทําใหคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นมีผลเปนที่สุด
ระหวางคูความอื่น ๆ ถาศาลอุทธรณเห็นวาควรกลับคําพิพากษาหรือคําส่ังที่อุทธรณ ใหศาล
อุทธรณมีอํานาจชี้ขาดวาคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลอุทธรณ ใหมีผลระหวางคูความทุกฝายในคดใีน
ศาลชั้นตนดวย 

(๒) ถาไดมีการอนุญาตใหผูรองสอดเขามาในคดีแทนคูความฝายใด คํา
พิพากษาศาลอุทธรณยอมมีผลบังคับแกคูความฝายนั้นดวย 

 
มาตรา ๒๔๖  เวนแตที่ไดบัญญัติไวดังกลาวมาขางตนบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายนี้วาดวยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นตนนั้น ใหใชบังคับแกการ
พิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นอุทธรณไดโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒ 
ฎีกา 

   
 

มาตรา ๒๔๗๑๔๘  ในกรณีที่ศาลอุทธรณไดพิพากษาหรือมีคําส่ังในชั้นอุทธรณแลว
นั้น ใหย่ืนฎีกาไดภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลอุทธรณนั้น
และภายใตบังคับบทบัญญัติส่ีมาตราตอไปนี้กับกฎหมายอื่นวาดวยการฎีกา ใหนําบทบัญญัติใน
ลักษณะ ๑ วาดวยอุทธรณมาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๔๘๑๔๙  ในคดีที่ราคาทรัพยสินหรือจํานวนทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้น

ฎีกาไมเกินสองแสนบาทหรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา หามมิใหคูความฎีกาใน
ขอเท็จจริง เวนแตผูพิพากษาที่ไดนั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลอุทธรณไดมีความเห็นแยงหรือผู
พิพากษาท่ีไดนั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตนก็ดี ศาลอุทธรณก็ดี ไดรับรองไวหรือรับรองในเวลา
ตรวจฎีกาวามีเหตุสมควรที่จะฎีกาได ถาไมมีความเห็นแยงหรือคํารับรองเชนวานี้ ตองไดรับ
อนุญาตใหฎีกาเปนหนังสือจากอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในคดีเก่ียวดวยสิทธิแหงสภาพบุคคลหรือ
สิทธิในครอบครัว และคดีฟองขอใหปลดเปลื้องทุกขอันไมอาจคํานวณเปนราคาเงินได เวนแตใน
คดีฟองขับไลบุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพยอันมีคาเชาหรืออาจใหเชาไดในขณะยื่นคําฟอง
ไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

คดีเก่ียวกับการบังคับวงศญาติทั้งหลายและบริวารของผูถูกฟองขับไล ซึ่งอยูบน
อสังหาริมทรัพยซึ่งคูความในคดีฟองขับไลนั้นตองหามฎีกาขอเท็จจริงตามวรรคสอง ถาศาล
อุทธรณพิพากษายืนตามคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลช้ันตน หรือเพียงแตแกไขเล็กนอย ไมวาศาลจะ
ฟงวาบุคคลดังกลาวสามารถแสดงอํานาจพิเศษใหศาลเห็นไดหรือไม หามมิใหฎีกาในขอเท็จจริง 
เวนแตจะไดมีความเห็นแยงหรือคํารับรอง หรือหนังสืออนุญาตใหฎีกาตามที่บัญญัติไวในวรรค
หนึ่ง 

การขอใหผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณรับรองวามี
เหตุสมควรที่จะฎีกาได ใหผูฎีกาย่ืนคํารองถึงผูพิพากษานั้นพรอมกับคําฟองฎีกาตอศาลช้ันตน
เมื่อศาลไดรับคํารองเชนวานั้น ใหสงคํารองพรอมดวยสํานวนความไปยังผูพิพากษาดังกลาวเพื่อ
พิจารณารับรอง 

 

                                                 
๑๔๘ มาตรา ๒๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๔๙ มาตรา ๒๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔๙๑๕๐  ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่จะยกขึ้นอางในการยื่นฎีกานั้น
คูความจะตองกลาวไวโดยชัดแจงในฎีกา และตองเปนขอที่ไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาล
ช้ันตนและศาลอุทธรณ ทั้งจะเปนสาระแกคดีอันควรไดรับการวินิจฉัยดวย การวินิจฉัยวา
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่เปนสาระแกคดีขอใดไมควรไดรับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา ใหกระทํา
โดยความเห็นชอบของรองประธานศาลฎีกาซึ่งประธานศาลฎีกามอบหมาย แตทั้งนี้ไมกระทบถึง
อํานาจของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง 

ถาคูความฝายใดมิไดยกปญหาขอใดอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนขึ้นกลาวในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณหรือคูความฝายใดไมสามารถยกปญหาขอ
กฎหมายใด ๆ ข้ึนกลาวในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ เพราะพฤติการณไมเปดชองใหกระทําได 
หรือเพราะเหตุเปนเรื่องที่ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยกระบวนพิจารณาชั้นฎีกา คูความที่
เก่ียวของยอมมีสิทธิที่จะยกขึ้นอางซึ่งปญหาเชนวานั้น 

 
มาตรา ๒๕๐๑๕๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๕๑  ถาคูความซึ่งแพคดีในศาลชั้นตนไดอุทธรณและศาลอุทธรณได

พิพากษากลับใหตนชนะในขอสาระสําคัญอยางใดอยางหนึ่ง คูความฝายนั้นจะยื่นคําขอตอศาล
ช้ันตนใหถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือคืนเงินจํานวนที่วางไวตอศาลในขอนั้น ๆ ก็ได 

 
มาตรา ๒๕๒  ถาคูความยื่นคํารองอุทธรณคําส่ังที่ไมยอมรับฎีกา ใหศาลชัน้ตนสง

คํารองเชนวานั้นไปยังศาลฎีกาพรอมกับฎีกาและคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีของศาลชั้นตน
และศาลอุทธรณ ถาศาลฎีกาเห็นจําเปนจะตองตรวจสํานวน ใหมีคําส่ังใหศาลลางสงสํานวนนั้นไป
ยังศาลฎีกา 

 

                                                 
๑๕๐ มาตรา ๒๔๙ แกไขเพ่ิมเติมเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๕๑ มาตรา ๒๕๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาค ๔ 
วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา และการบังคับตามคาํพิพากษาหรือคําส่ัง 

   
 

ลักษณะ ๑ 
วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา 

   
 

หมวด ๑ 
หลักทั่วไป 

   
 

มาตรา  ๒๕๓๑๕๒  ถาโจทกมิ ไดมีภูมิ ลํ า เนาหรือ สํานักทํ าการงานอยู ใน
ราชอาณาจักรและไมมีทรัพยสินที่อาจถูกบังคับคดีไดอยูในราชอาณาจักร หรือถาเปนที่เช่ือไดวา
เมื่อโจทกแพคดีแลวจะหลีกเล่ียงไมชําระคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจาย จําเลยอาจยื่นคํารองตอ
ศาลไมวาเวลาใด ๆ กอนพิพากษาขอใหศาลมีคําส่ังใหโจทกวางเงินตอศาลหรือหาประกันมาให
เพ่ือการชําระคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวได 

ถาศาลไตสวนแลวเห็นวา มีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุเปนที่เช่ือได แลวแตกรณีก็
ใหศาลมีคําส่ังใหโจทกวางเงินตอศาลหรือหาประกันมาใหตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่
กําหนด โดยจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได 

ถาโจทกมิไดปฏิบัติตามคําส่ังศาลตามวรรคสอง ใหศาลมีคําส่ังจําหนายคดีออก
จากสารบบความ เวนแตจําเลยจะขอใหดําเนินการพิจารณาตอไป หรือมีการอุทธรณคําส่ังศาลตาม
วรรคสอง 

 
มาตรา ๒๕๓ ทวิ๑๕๓  ในกรณีที่โจทกไดย่ืนอุทธรณหรือฎีกาคัดคานคําพิพากษาถา

มีเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๕๓ วรรคหนึ่ง จําเลยอาจยื่นคํารองตอศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา
แลวแตกรณีไมวาเวลาใด ๆ กอนพิพากษา ขอใหศาลมีคําส่ังใหโจทกวางเงินตอศาลหรือหาประกนั
มาใหเพ่ือการชําระคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวได 

ในระหวางที่ศาลชั้นตนยังมิไดสงสํานวนความไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาคํา
รองตามวรรคหนึ่งใหย่ืนตอศาลช้ันตน และใหศาลช้ันตนทําการไตสวน แลวสงคํารองนั้นพรอม
ดวยสํานวนความไปใหศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาส่ัง 

ใหนําความในมาตรา ๒๕๓ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับแกการพิจารณา
ในชั้นอุทธรณและฎีกาโดยอนุโลม 

                                                 
๑๕๒ มาตรา ๒๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๑๕๓ มาตรา ๒๕๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๕๔๑๕๔  ในคดีอ่ืนๆ นอกจากคดีมโนสาเร โจทกชอบที่จะยื่นตอศาล

พรอมกับคําฟองหรือในเวลาใด ๆ กอนพิพากษา ซึ่งคําขอฝายเดียว รองขอใหศาลมีคําส่ังภายใน
บังคับแหงเง่ือนไขซึ่งจะกลาวตอไป เพ่ือจัดใหมีวิธีคุมครองใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหยึดหรืออายัดทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลยทั้งหมดหรือ
บางสวนไวกอนพิพากษา รวมทั้งจํานวนเงินหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอกซึ่งถึงกําหนดชําระแก
จําเลย 

(๒) ใหศาลมีคําส่ังหามชั่วคราวมิใหจําเลยกระทําซ้ําหรือกระทําตอไป ซึ่งการ
ละเมิดหรือการผิดสัญญาหรือการกระทําที่ถูกฟองรอง หรือมีคําส่ังอ่ืนใดในอันที่จะบรรเทาความ
เดือดรอนเสียหายที่โจทกอาจไดรับตอไปเนื่องจากการกระทําของจําเลยหรือมีคําส่ังหามชั่วคราวมิ
ใหจําเลยโอน ขาย ยักยายหรือจําหนายซึ่งทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลย หรือมีคําส่ัง
ใหหยุดหรือปองกันการเปลืองไปเปลาหรือการบุบสลายซึ่งทรัพยสินดังกลาว ทั้งนี้ จนกวาคดีจะถึง
ที่สุดหรือศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

(๓) ใหศาลมีคําส่ังใหนายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นผูมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมาย ระงับการจดทะเบียน การแกไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือการเพิกถอน
การจดทะเบียนที่เก่ียวกับทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลยหรือที่เก่ียวกับการกระทําที่ถูก
ฟองรองไวช่ัวคราวจนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยง
ตอบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เก่ียวของ 

(๔) ใหจับกุมและกักขังจําเลยไวช่ัวคราว 
ในระหวางระยะเวลานับแตศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณไดอานคําพิพากษา หรือ

คําส่ังช้ีขาดคดีหรือช้ีขาดอุทธรณไปจนถึงเวลาท่ีศาลชั้นตนไดสงสํานวนความที่อุทธรณหรือฎีกาไป
ยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณี คําขอตามมาตรานี้ใหย่ืนตอศาลช้ันตน ใหศาลชั้นตนมี
อํานาจที่จะสั่งอนุญาตหรือยกคําขอเชนวานี้ 

 
มาตรา ๒๕๕๑๕๕  ในการพิจารณาอนุญาตตามคําขอที่ย่ืนไวตามมาตรา ๒๕๔ ตอง

ใหเปนที่พอใจของศาลวา คําฟองมีมูลและมีเหตุเพียงพอท่ีจะนําวิธีคุมครองตามที่ขอนั้นมาใชได
ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ย่ืนคําขอใหศาลมีคําส่ังตามมาตรา ๒๕๔ (๑) ตองใหเปนที่พอใจ
ของศาลวา 

(ก) จําเลยตั้งใจจะยักยายทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของตนทั้งหมดหรือแต
บางสวนไปใหพนจากอํานาจศาล หรือจะโอน ขายหรือจําหนายทรัพยสินดังกลาวเพื่อประวิงหรือ
ขัดขวางตอการบังคับตามคําบังคับใด ๆ ซึ่งอาจจะออกบังคับเอาแกจําเลยหรือเพ่ือจะทําใหโจทก
                                                 

๑๕๔ มาตรา ๒๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๕๕ มาตรา ๒๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เสียเปรียบ หรือ 
(ข) มีเหตุจําเปนอื่นใดตามที่ศาลจะพิเคราะหเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร 
(๒) ในกรณีที่ย่ืนคําขอใหศาลมีคําส่ังตามมาตรา ๒๕๔ (๒) ตองใหเปนที่พอใจ

ของศาลวา 
(ก) จําเลยตั้งใจจะกระทําซ้ําหรือกระทําตอไปซึ่งการละเมิด การผิดสัญญา หรือ

การกระทําที่ถูกฟองรอง 
(ข) โจทกจะไดรับความเดือดรอนเสียหายตอไปเนื่องจากการกระทําของจําเลย 
(ค) ทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลยนั้นมีพฤติการณวาจะมีการกระทํา

ใหเปลืองไปเปลาหรือบุบสลายหรือโอนไปยังผูอ่ืน หรือ 
(ง) มีเหตุตาม (๑) (ก) หรือ (ข) 
(๓) ในกรณีที่ย่ืนคําขอใหศาลมีคําส่ังตามมาตรา ๒๕๔ (๓) ตองใหเปนที่พอใจ

ของศาลวา 
(ก) เปนที่เกรงวาจําเลยจะดําเนินการใหมีการจดทะเบียน แกไขเปลี่ยนแปลงทาง

ทะเบียน หรือเพิกถอนการจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลยหรือที่
เก่ียวกับการกระทําที่ถูกฟองรอง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะกอใหเกิดความเสียหายแกโจทก
หรือ 

(ข) มีเหตุตาม (๑) (ข) 
(๔) ในกรณีที่ย่ืนคําขอใหศาลมีคําส่ังตามมาตรา ๒๕๔ (๔) ตองใหเปนที่พอใจ

ของศาลวา เพ่ือที่จะประวิงหรือขัดขวางตอการพิจารณาคดีหรือการบังคับตามคําบังคับใด ซึ่ง
อาจจะออกบังคับเอาแกจําเลย หรือเพ่ือจะทําใหโจทกเสียเปรียบ 

(ก) จําเลยซอนตัวเพื่อจะไมรับหมายเรียกหรือคําส่ังของศาล 
(ข) จําเลยไดยักยายไปใหพนอํานาจศาลหรือซุกซอนเอกสารใด ๆ ซึ่งพอจะเห็น

ไดวาจะใชเปนพยานหลักฐานยันจําเลยในคดีที่อยูในระหวางพิจารณาหรือทรัพยสินที่พิพาทหรือ
ทรัพยสินของจําเลยทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือเปนที่เกรงวาจําเลยจะจําหนายหรือทําลาย
เอกสารหรือทรัพยสินเชนวานั้น หรือ 

(ค) ปรากฏตามกิริยาหรือตามวิธีที่จําเลยประกอบการงานหรือการคาของตนวา
จําเลยจะหลีกหนีหรือพอเห็นไดวาจะหลีกหนีไปใหพนอํานาจศาล 

 
มาตรา ๒๕๖๑๕๖  ในกรณีที่ย่ืนคําขอใหศาลมีคําส่ังตามมาตรา ๒๕๔ (๒) หรือ 

(๓) ถาศาลเห็นวาหากใหโอกาสจําเลยคัดคานกอนจะไมเสียหายแกโจทก ก็ใหศาลแจงกําหนดวัน
นั่งพิจารณาพรอมทั้งสงสําเนาคําขอใหแกจําเลยโดยทางเจาพนักงานศาล จําเลยจะเสนอขอคดัคาน
ของตนในการที่ศาลนั่งพิจารณาคําขอนั้นก็ได 

 

                                                 
๑๕๖ มาตรา ๒๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๕๗๑๕๗  ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งอนุญาตตามคําขอท่ีไดย่ืนตามมาตรา 
๒๕๔ ไดภายในขอบเขตหรือโดยมีเง่ือนไขอยางใดก็ได แลวแตจะเห็นสมควร 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอที่ไดย่ืนตามมาตรา ๒๕๔ (๒) ใหศาลแจง
คําส่ังนั้นใหจําเลยทราบ 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังหามชั่วคราวมิใหจําเลยโอน ขาย ยักยาย หรือจําหนายซึ่ง
ทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลย ศาลจะกําหนดวิธีการโฆษณาตามที่เห็นสมควรเพื่อ
ปองกันการฉอฉลก็ได 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังหามชั่วคราวมิใหจําเลยโอน ขาย ยักยาย หรือจําหนายซึ่ง
ทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลยที่กฎหมายกําหนดไวใหจดทะเบียน หรือมีคําส่ังใหนาย
ทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระงับการจดทะเบียน
การแกไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนที่เก่ียวกับทรัพยสินดังกลาว
หรือที่เก่ียวกับการกระทําที่ถูกฟองรอง ใหศาลแจงคําส่ังนั้นใหนายทะเบียนพนักงานเจาหนาที่หรือ
บุคคลอื่นผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายทราบ และใหบุคคลดังกลาวบันทึกคําส่ังของศาลไวใน
ทะเบียน 

ไมวาในกรณีใด ๆ กอนที่ศาลจะออกหมายยึด หมายอายัด หมายหามชั่วคราว
หมายจับ หรือคําส่ังใด ๆ ศาลจะสั่งใหผูขอนําเงินหรือหาประกันตามจํานวนที่เห็นสมควรมาวาง
ศาลเพื่อการชําระคาสินไหมทดแทนซึ่งจําเลยอาจไดรับตามมาตรา ๒๖๓ ก็ได 

 
มาตรา ๒๕๘๑๕๘  คําส่ังศาลซึ่งอนุญาตตามคําขอที่ไดย่ืนตามมาตรา ๒๕๔ (๑) 

นั้นใหบังคับจําเลยไดทันทีแลวแจงคํา ส่ังนั้นใหจําเลยทราบโดยไมชักชาแตจะใชบังคับ
บุคคลภายนอก ซึ่งพิสูจนไดวาไดรับโอนสุจริตและเสียคาตอบแทนกอนการแจงคําส่ังใหจําเลย
ทราบมิได 

คําส่ังศาลซึ่งอนุญาตตามคําขอที่ไดย่ืนตามมาตรา ๒๕๔ (๒) นั้น ใหบังคับจําเลย
ไดทันที ถึงแมวาจําเลยจะยังมิไดรับแจงคําส่ังเชนวานั้นก็ตาม เวนแตศาลจะไดพิเคราะห
พฤติการณแหงคดีแลว เห็นสมควรใหคําส่ังมีผลบังคับเมื่อจําเลยไดรับแจงคําส่ังเชนวานั้นแลว 

คําส่ังศาลซึ่งอนุญาตตามคําขอที่ไดย่ืนตามมาตรา ๒๕๔ (๓) ที่เก่ียวกับทรัพยสิน
ที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลย นั้น ใหมีผลใชบังคับไดทันที ถึงแมวานายทะเบียน พนักงาน
เจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายจะยังมิไดรับแจงคําส่ังเชนวานั้นก็ตามเวน
แตศาลจะไดพิเคราะหพฤติการณแหงคดีแลวเห็นสมควรใหคําส่ังมีผลบังคับเมื่อบุคคลดังกลาว
ไดรับแจงคําส่ังเชนวานั้นแลว 

คําส่ังศาลซึ่งอนุญาตตามคําขอท่ีไดย่ืนตามมาตรา ๒๕๔ (๓) ที่เก่ียวกับการ

                                                 
๑๕๗ มาตรา ๒๕๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๑๕๘ มาตรา ๒๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๗ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กระทําที่ถูกฟองรองใหมีผลใชบังคับแกนายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นผูมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายตอเมื่อบุคคลดังกลาวไดรับแจงคําส่ังเชนวานั้นแลว 

หมายจับจําเลยที่ศาลไดออกตามคําขอที่ไดย่ืนตามมาตรา ๒๕๔ (๔) ใหบังคับได
ทั่วราชอาณาจักร การกักขังตามหมายจับเชนวานี้ หามมิใหกระทําเกินหกเดือนนับแตวันจับ 

 
มาตรา ๒๕๘ ทวิ๑๕๙  การที่จําเลยไดกอใหเกิด โอน หรือเปล่ียนแปลงซึ่งสิทธิใน

ทรัพยสินที่พิพาท หรือทรัพยสินของจําเลยภายหลังที่คําส่ังของศาลที่หามโอน ขาย ยักยาย หรือ
จําหนาย ซึ่งออกตามคําขอที่ไดย่ืนตามมาตรา ๒๕๔ (๒) มีผลใชบังคับแลวนั้น หาอาจใชยันแก
โจทกหรือเจาพนักงานบังคับคดีไดไม ถึงแมวาราคาแหงทรัพยสินนั้นจะเกินกวาจํานวนหนี้และคา
ฤชาธรรมเนียมในการฟองรองและการบังคับคดี และจําเลยไดจําหนายทรัพยสินเพียงสวนที่เกิน
จํานวนนั้นก็ตาม 

การที่นายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นผูมีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายรับจดทะเบียนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือเพิกถอนการจดทะเบียนที่
เก่ียวกับทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลยภายหลังที่คําส่ังของศาลซึ่งออกตามคําขอที่ได
ย่ืนตามมาตรา ๒๕๔ (๓) มีผลใชบังคับแลวนั้นหาอาจใชยันแกโจทกหรือเจาพนักงานบังคับคดีได
ไม เวนแตผูรับโอนจะพิสูจนไดวาไดรับโอนโดยสุจริต และเสียคาตอบแทนกอนที่นายทะเบียน 
พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายจะไดรับแจงคําส่ัง 

การที่นายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นผูมีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายรับจดทะเบียน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือเพิกถอนการจดทะเบียนที่
เก่ียวกับการกระทําที่ถูกฟองรองภายหลังที่บุคคลดังกลาวไดรับแจงคําส่ังของศาลซึ่งออกตามคํา
ขอที่ไดย่ืนตามมาตรา ๒๕๔ (๓) แลวนั้น ยังไมมีผลใชบังคับตามกฎหมายในระหวางใชวิธีการ
ช่ัวคราวกอนพิพากษา 

 
มาตรา ๒๕๙๑๖๐  ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แหงภาคนี้วาดวยการบังคับคดี

ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังมาใชบังคับแกวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๖๐๑๖๑  ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดตัดสินคดีมิไดกลาวถึง

วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาที่ศาลไดส่ังไวในระหวางการพิจารณา 
(๑) ถาคดีนั้นศาลตัดสินใหจําเลยเปนฝายชนะคดีเต็มตามขอหาหรือบางสวน

คําส่ังของศาลเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวในสวนที่จําเลยชนะคดีนั้น ใหถือวาเปนอันยกเลิกเมื่อพน

                                                 
๑๕๙ มาตรา ๒๕๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๑๖๐ มาตรา ๒๕๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๑๖๑ มาตรา ๒๖๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง เวนแตโจทกจะไดย่ืนคําขอฝายเดียวตอศาล
ช้ันตนภายในกําหนดเวลาดังกลาว แสดงวาตนประสงคจะยื่นอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือ
คําส่ังนั้นและมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคําส่ังใหวิธีการช่ัวคราวเชนวานั้นยังคงมีผลใชบังคับตอไป
ในกรณีเชนวานี้ ถาศาลช้ันตนมีคําส่ังใหยกคําขอของโจทก คําส่ังของศาลใหเปนที่สุด ถาศาล
ช้ันตนมีคําส่ังใหวิธีการชั่วคราวยังคงมีผลใชบังคับตอไป คําส่ังของศาลชั้นตนใหมีผลใชบังคับ
ตอไปจนกวาจะครบกําหนดยื่นอุทธรณหรือฎีกาหรือศาลมีคําส่ังถึงที่สุดไมรับอุทธรณหรือฎีกา
แลวแตกรณี เมื่อมีการอุทธรณหรือฎีกาแลว คําส่ังของศาลชั้นตนใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวา
ศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

(๒) ถาคดีนั้นศาลตัดสินใหโจทกเปนฝายชนะคดี คําส่ังของศาลเกี่ยวกับวิธีการ
ช่ัวคราวยังคงมีผลใชบังคับตอไปเทาที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล 

 
มาตรา ๒๖๑๑๖๒  จําเลยหรือบุคคลภายนอกซึ่งไดรับหมายยึด หมายอายัดหรือ

คําส่ังตามมาตรา ๒๕๔ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือจะตองเสียหายเพราะหมายยึด หมายอายัด หรือ
คําส่ังดังกลาวอาจมีคําขอตอศาลใหถอนหมาย เพิกถอนคําส่ัง หรือแกไขเปลี่ยนแปลงคําส่ัง หมาย
ยึดหรือหมายอายัด ซึ่งออกตามคําส่ังดังกลาวได แตถาบุคคลภายนอกเชนวานั้นขอใหปลอย
ทรัพยสินที่ยึดหรือคัดคานคําส่ังอายัดใหนํามาตรา ๒๘๘ หรือมาตรา ๓๑๒ แลวแตกรณี มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

จําเลยซึ่งถูกศาลออกคําส่ังจับกุมตามมาตรา ๒๕๔ (๔) อาจมีคําขอตอศาลให
เพิกถอนคําส่ังถอนหมาย หรือใหปลอยตัวไปโดยไมมีเง่ือนไขหรือใหปลอยตัวไปชั่วคราวโดยมี
หลักประกันตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรหรือไมก็ได 

ถาปรากฏวาวิธีการที่กําหนดไวตามมาตรา ๒๕๔ นั้น ไมมีเหตุเพียงพอหรือมีเหตุ
อันสมควรประการอื่น ศาลจะมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอหรือมีคําส่ังอ่ืนใดตามที่เห็นสมควร เพ่ือ
ประโยชนแหงความยุติธรรมก็ได ทั้งนี้ ศาลจะกําหนดใหผูขอวางเงินตอศาลหรือหาประกันมาให
ตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรหรือจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได
แตในกรณีที่เปนการฟองเรียกเงิน หามไมใหศาลเรียกประกันเกินกวาจํานวนเงินที่ฟองรวมทั้งคา
ฤชาธรรมเนียม 

 
มาตรา ๒๖๒๑๖๓  ถาขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่ศาลอาศัยเปนหลักในการมีคําส่ัง

อนุญาตตามคําขอในวิธีการช่ัวคราวอยางใดอยางหนึ่งนั้นเปล่ียนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควร 
หรือเมื่อจําเลยหรือบุคคลภายนอกตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๑ มีคําขอศาลที่คดีนั้นอยูใน
ระหวางพิจารณาจะมีคําส่ังแกไขหรือยกเลิกวิธีการเชนวานั้นเสียก็ได 

ในระหวางระยะเวลานับแตศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณไดอานคําพิพากษาหรือ
                                                 

๑๖๒ มาตรา ๒๖๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๖๓ มาตรา ๒๖๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําส่ังช้ีขาดคดีหรือช้ีขาดอุทธรณไปจนถึงเวลาท่ีศาลชั้นตนไดสงสํานวนความที่อุทธรณหรือฎีกาไป
ยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณี คําขอตามมาตรานี้ใหย่ืนตอศาลช้ันตนและใหเปน
อํานาจของศาลชั้นตนที่จะมีคําส่ังคําขอเชนวานั้น 

 
มาตรา ๒๖๓๑๖๔  ในกรณีที่ศาลไดมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอในวิธีการชั่วคราวตาม

ลักษณะนี้ จําเลยซึ่งตองถูกบังคับโดยวิธีการนั้นอาจยื่นคําขอตอศาลช้ันตนภายในสามสิบวันนับแต
วันที่มีคําพิพากษาของศาลที่มีคําส่ังตามวิธีการชั่วคราวนั้น ขอใหมีคําส่ังใหโจทกชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกตนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) คดีนั้นศาลตัดสินใจใหโจทกเปนฝายแพ และปรากฏวาศาลมีคําส่ังโดยมี
ความเห็นหลงไปวาสิทธิเรียกรองของผูขอมีมูล โดยความผิดหรือเลินเลอของผูขอ 

(๒) ไมวาคดีนั้นศาลจะชี้ขาดตัดสินใหโจทกชนะหรือแพคดี ถาปรากฏวาศาลมี
คําส่ังโดยมีความเห็นหลงไปวาวิธีการเชนวานี้มีเหตุผลเพียงพอ โดยความผิดหรือเลินเลอของผูขอ 

เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ศาลมีอํานาจสั่งใหแยกการพิจารณาเปนสํานวน
ตางหากจากคดีเดิม และเมื่อศาลทําการไตสวนแลวเห็นวาคําขอนั้นรับฟงไดก็ใหมีคําส่ังใหโจทก
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกจําเลยไดตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร ถาศาลที่มีคําส่ังตามวิธีการ
ช่ัวคราวเปนศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา เมื่อศาลช้ันตนทําการไตสวนแลว ใหสงสํานวนใหศาล
อุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณี เปนผูส่ังคําขอนั้นถาโจทกไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล ศาลมีอํานาจ
บังคับโจทกเสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา แตในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหโจทกชดใชคา
สินไหมทดแทนตาม (๑) ใหงดการบังคับคดีไวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหโจทกแพคดี 

คําส่ังของศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณตามวรรคสอง ใหอุทธรณหรือฎีกาไดตาม
บทบัญญัติวาดวยการอุทธรณหรือฎีกา 

 
มาตรา ๒๖๔๑๖๕  นอกจากกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๒๕๔คู

ความชอบที่จะยื่นคําขอตอศาล เพ่ือใหมีคําส่ังกําหนดวิธีการเพื่อคุมครองประโยชนของผูขอใน
ระหวางการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา เชน ใหนําทรัพยสินหรือเงินที่พิพาทมาวาง
ตอศาลหรือตอบุคคลภายนอก หรือใหตั้งผูจัดการหรือผูรักษาทรัพยสินของหางรานที่ทําการคาที่
พิพาท หรือใหจัดใหบุคคลผูไรความสามารถอยูในความปกครองของบุคคลภายนอก 

คําขอตามวรรคหนึ่งใหบังคับตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๒๗ มาตรา 
๒๒๘ มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๒ 
 

                                                 
๑๖๔ มาตรา ๒๖๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๑๖๕ มาตรา ๒๖๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๖๕๑๖๖  ในกรณีที่ศาลยอมรับเอาบุคคลเปนประกันตามที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายนี้ และบุคคลนั้นแสดงกิริยาซึ่งพอจะเห็นไดวาจะทําใหโจทกเสียเปรียบ หรือจะ
หลีกเล่ียง ขัดขวาง หรือกระทําใหเนิ่นชาซึ่งการปฏิบัติตามหนาที่ของตน ใหนําบทบัญญัติแหง
หมวดนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

คําขอในเหตุฉุกเฉิน 
   

 
มาตรา ๒๖๖๑๖๗  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเมื่อโจทกย่ืนคําขอตามมาตรา ๒๕๔โจทก

จะยื่นคํารองรวมไปดวยเพื่อใหศาลมีคําส่ังหรือออกหมายตามที่ขอโดยไมชักชาก็ได 
เมื่อไดย่ืนคํารองเชนวามานี้ วิธีพิจารณาและชี้ขาดคําขอนั้น ใหอยูภายใตบังคับ

บทบัญญัติมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๙ 
 
มาตรา ๒๖๗๑๖๘  ใหศาลพิจารณาคําขอเปนการดวน ถาเปนที่พอใจจากคําแถลง

ของโจทกหรือพยานหลักฐานที่โจทกไดนํามาสืบ หรือที่ศาลไดเรียกมาสืบเองวาคดีนั้นเปนคดีมี
เหตุฉุกเฉินและคําขอนั้นมีเหตุผลสมควรอันแทจริง ใหศาลมีคําส่ังหรือออกหมายตามที่ขอภายใน
ขอบเขตและเงื่อนไขไปตามที่เห็นจําเปนทันที ถาศาลมีคําส่ังใหยกคําขอ คําส่ังเชนวานี้ใหเปนที่สุด 

จําเลยอาจยื่นคําขอโดยพลัน ใหศาลยกเลิกคําส่ังหรือหมายนั้นเสีย และใหนํา
บทบัญญัติแหงวรรคกอนมาใชบังคับโดยอนุโลม คําขอเชนวานี้อาจทําเปนคําขอฝายเดียวโดย
ไดรับอนุญาตจากศาล ถาศาลมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังเดิมตามคําขอคําส่ังเชนวานี้ใหเปนที่สุด 

การที่ศาลยกคําขอในเหตุฉุกเฉินหรือยกเลิกคําส่ังที่ไดออกตามคําขอในเหตุ
ฉุกเฉินนั้น ยอมไมตัดสิทธิโจทกที่จะเสนอคําขอตามมาตรา ๒๕๔ นั้นใหม 

 
มาตรา ๒๖๘๑๖๙  ในกรณีที่มีคําขอในเหตุฉุกเฉิน ใหศาลมีอํานาจที่จะใชดุลพินิจ

วินิจฉัยวาคดีนั้นมีเหตุฉุกเฉินหรือไม สวนวิธีการที่ศาลจะกําหนดนั้น หากจําเปนตองเส่ือมเสียแก
สิทธิของคูความในประเด็นแหงคดี ก็ใหเส่ือมเสียเทาที่จําเปนแกกรณี 

 

                                                 
๑๖๖ มาตรา ๒๖๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๑๖๗ มาตรา ๒๖๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๑๖๘ มาตรา ๒๖๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๑๖๙ มาตรา ๒๖๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๖๙๑๗๐  คําส่ังศาลซึ่งอนุญาตตามคําขอในเหตุฉุกเฉินนั้น ใหมีผลบังคับ
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕๘ และมาตรา ๒๕๘ ทวิ อนึ่ง ศาลจะสั่งใหโจทกรอการบังคับไว
จนกวาศาลจะไดวินิจฉัยชี้ขาดคําขอใหยกเลิกคําส่ังหรือจนกวาโจทกจะไดวางประกันก็ได 

 
มาตรา ๒๗๐๑๗๑  บทบัญญัติในหมวดนี้ ใหใชบังคับแกคําขออื่น ๆ นอกจากคํา

ขอตามมาตรา ๒๕๔ ไดตอเมื่อประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติไวโดยชัดแจง 
 

                                                 
๑๗๐ มาตรา ๒๖๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๑๗๑ มาตรา ๒๗๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒ 
การบังคับคดตีามคาํพิพากษาหรือคําส่ัง 

   
 

หมวด ๑ 
หลักทั่วไป 

   
 
มาตรา ๒๗๑  ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดี (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา)

มิไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลทั้งหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝาย
ชนะ (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะรองขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําส่ังนั้นได
ภายในสิบปนับแตวันมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง โดยอาศัยและตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษา
หรือคําส่ังนั้น 

 
มาตรา ๒๗๒๑๗๒  ถาศาลไดพิพากษาหรือมีคําส่ังอยางใดซึ่งจะตองมีการบังคับ

คดีก็ใหศาลมีคําบังคับกําหนดวิธีที่จะปฏิบัติตามคําบังคับในวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
และเจาพนักงานศาลสงคําบังคับนั้นไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษา เวนแตลูกหนี้ตามคําพิพากษาได
อยูในศาลในเวลาที่ศาลมีคําบังคับนั้น และศาลไดส่ังใหลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๒๗๓๑๗๓  ถาในคําบังคับไดกําหนดใหใชเงิน หรือใหสงทรัพยสิน หรือให

กระทําการ หรืองดเวนกระทําการอยางใด ๆ ใหศาลระบุไวในคําบังคับนั้นโดยชัดแจง ซึ่ง
ระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ อันจะตองใชเงิน สงทรัพยสิน กระทําการหรืองดเวนกระทําการใด ๆ 
นั้นแตถาเปนคดีมโนสาเร ศาลไมจําตองใหเวลาแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกวาสิบหาวันในอัน
ที่จะปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น 

ถาศาลไดพิพากษาหรือมีคําส่ังโดยขาดนัด ใหศาลใหเวลาไมต่ํากวาเจ็ดวันแก
คูความฝายที่ขาดนัดในอันที่จะปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น 

ระยะเวลาที่ระบุไวนั้นใหเร่ิมนับแตวันที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดลงลายมือช่ือไว
ในคําบังคับ หรือวันที่ไดสงคําบังคับใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา แลวแตกรณี เวนแตศาลจะได
กําหนดไวโดยชัดแจงวา ใหนับตั้งแตวันใดวันหนึ่งในภายหลังตอมาตามที่ศาลจะเห็นสมควร
กําหนดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 

นอกจากนี้ใหศาลระบุไวโดยชัดแจงในคําบังคับวาในกรณีที่มิไดมีการปฏิบัติตาม
คําบังคับเชนวานี้ภายในระยะเวลาหรือภายในเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว ลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะตอง
ถูกยึดทรัพย หรือถูกจับและจําขังดังที่บัญญัติไวในหมวดนี้ 
                                                 

๑๗๒ มาตรา ๒๗๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๗๓ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๗๔  ถาบุคคลใด ๆ ไดเขาเปนผูค้ําประกันในศาลโดยทําเปนหนังสือ

ประกันหรือโดยวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือการชําระหนี้ตามคําพิพากษา หรือคําส่ัง หรือแตสวนใดสวนหนึ่ง
แหงคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น คําพิพากษาหรือคําส่ังเชนวานั้นยอมใชบังคับแกการประกันนั้นได
โดยไมตองฟองผูค้ําประกันขึ้นใหม 

 
มาตรา ๒๗๕  ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะขอใหบังคับคดี ใหย่ืนคําขอฝายเดียว

ตอศาลเพื่อใหออกหมายบังคับคดี 
คําขอนั้นใหระบุโดยชัดแจง 
(๑) คําพิพากษาหรือคําส่ังซึ่งจะขอใหมีการบังคับคดีตามนั้น 
(๒) จํานวนที่ยังมิไดรับชําระตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น 
(๓) วิธีการบังคับคดีซึ่งขอใหออกหมายนั้น 
 
มาตรา ๒๗๖  ถาศาลเห็นวาคําบังคับที่ขอใหบังคับนั้นไดสงใหแกลูกหนี้ตามคํา

พิพากษา หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญแลว และระยะเวลาที่ศาลได
กําหนดไวเพ่ือใหปฏิบัติตามคําบังคับนั้นไดลวงพนไปแลว และคําขอนั้นมีขอความระบุไวครบถวน
ใหศาลออกหมายบังคับคดีใหทันที หมายเชนวานี้ ใหศาลแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบ เวน
แตเจาหนี้ตามคําพิพากษานั้นจะไดนําหมายไปใหแกเจาพนักงานเอง สวนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
นั้นใหสงสําเนาหมายใหตอเมื่อศาลไดมีคําส่ังใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูจัดการสงแตถามิได
มีการสงหมายดังกลาวแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีหนาที่ตองแสดงหมายนั้น 

ในกรณีออกหมายบังคับคดีแกทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ ถาศาล
สงสัยวาไมสมควรยึดทรัพยสินนั้น ศาลจะมีคําส่ังใหผูขอยึดวางเงินตอศาลหรือหาประกันมาให
ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรในเวลาที่ออกหมายก็ได เพ่ือปองกันการบุบสลายหรือสูญหายอันจะ
พึงเกิดข้ึนเนื่องจากการยึดทรัพยผิด๑๗๔ 

ในกรณีที่ออกหมายบังคับคดีใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาสงมอบทรัพยสิน กระทํา
การ หรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือใหขับไลลูกหนี้ตามคําพิพากษา ใหศาลระบุ
เง่ือนไขแหงการบังคับคดีลงในหมายนั้นตามมาตรา ๒๑๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ใหศาลกําหนดการบังคับคดีเพียงเทาที่สภาพแหงการบังคับคดีจะเปดชองใหทําไดโดยทางศาล
หรือโดยทางเจาพนักงานบังคับคดี๑๗๕ 

 
มาตรา ๒๗๗  ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาเชื่อวาลูกหนี้ตามคําพิพากษามี

ทรัพยสินที่จะตองถูกบังคับมากกวาที่ตนทราบแลว เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอฝายเดียว

                                                 
๑๗๔ มาตรา ๒๗๖ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒  
๑๗๕มาตรา ๒๗๖ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยทําเปนคํารองตอศาล ขอใหศาลทําการไตสวนและออกหมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
บุคคลอื่นที่เช่ือวาอยูในฐานะที่จะใหถอยคําอันเปนประโยชนมาในการไตสวนเชนวานั้น 

เมื่อมีคําขอเชนวานี้ ใหศาลทําการไตสวนตามกําหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่
เห็นสมควร 

ในคดีมโนสาเร หากศาลเห็นเปนการสมควร ศาลจะออกหมายเรียกลูกหนี้ตามคาํ
พิพากษาหรือบุคคลอื่นมาไตสวนเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษากอนออกหมาย
บังคับคดี แลวจดแจงผลการไตสวนไวในหมายบังคับคดีดวยก็ได๑๗๖ 

 
มาตรา ๒๗๘๑๗๗  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงภาคนี้วาดวยอํานาจและหนาที่ของ

เจาพนักงานบังคับคดี นับแตวันที่ไดสงหมายบังคับคดีใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือถาหมาย
นั้นมิไดสงนับแตวันออกหมายนั้นเปนตนไป ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจในฐานเปนผูแทน
เจาหนี้ตามคําพิพากษาในอันที่จะรับชําระหนี้หรือทรัพยสินที่ลูกหนี้นํามาวางและออกใบรับใหกับ
มีอํานาจที่จะยึดหรืออายัดและยึดถือทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไว และมีอํานาจที่จะเอา
ทรัพยสินเชนวานี้ออกขายทอดตลาด ทั้งมีอํานาจที่จะจําหนายทรัพยสินหรือเงินรายไดจากการนั้น
และดําเนินวิธีการบังคับทั่ว ๆ ไปตามที่ศาลไดกําหนดไวในหมายบังคับคดี รวมทั้งใหเจาพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวของกับการบังคับคดีไดโดยใหถือเสมือนเปนเจา
พนักงานศาล 

ใหเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูรับผิดในการรักษาไวโดยปลอดภัย ซึ่งเงินหรือ
ทรัพยสินหรือเอกสารทั้งปวงที่ยึดมาหรือที่ไดชําระหรือสงมอบใหแกเจาพนักงานตามหมายบังคับ
คดี 

ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบันทึกแลวรักษาไวในที่ปลอดภัย ซึ่งวิธีการบังคับ
ทั้งหลายที่ไดจัดทําไป และรายงานตอศาลเปนระยะ ๆ ไป 

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีจะ
มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนก็ได ทั้งนี้ ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง๑๗๘ 

ใหหักคาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดีตามตาราง ๕ ทายประมวลกฎหมายนี้ 
เพ่ือใหกรมบังคับคดีพิจารณาจายเปนคาตอบแทนแกผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรคสี่โดยไมตอง
นําสงกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยไดรับความ

                                                 
๑๗๖ มาตรา ๒๗๗ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๗๗ มาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗๘ มาตรา ๒๗๘ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง๑๗๙ 
 
มาตรา ๒๗๘/๑๑๘๐  ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสงเอกสารเกี่ยวกับการ

บังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังตามลักษณะ ๒ แหงภาคนี้ และใหรายงานการสงเอกสารนั้น
รวมไวในสํานวนการบังคับคดีดวย ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ 
มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

นอกจากการสงเอกสารตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่งใหสง
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหผูมีหนาที่นําสงเปนผูเสียคาธรรมเนียมไปรษณียากร 
กรณีเชนนี้ ใหถือวาเอกสารที่สงโดยเจาพนักงานไปรษณียมีผลเสมือนเจาพนักงานบังคับคดีเปนผู
สงและใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาการสงเอกสารไมสามารถจะทําไดดังที่บัญญัติไวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่งใหสงเอกสารโดยวิธีอ่ืนแทนได กลาวคือ ปดเอกสารไวในที่แล
เห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลผูมีช่ือระบุไวในเอกสารหรือมอบหมาย
เอกสารไวแกเจาพนักงานฝายปกครองในทองถ่ินหรือเจาพนักงานตํารวจ แลวปดประกาศแสดง
การที่ไดมอบหมายดังกลาวแลว หรือลงโฆษณา หรือทําวิธีอ่ืนใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ใหมีผล
ใชไดตอเมื่อกําหนดเวลาสิบหาวันหรือระยะเวลานานกวานั้นตามที่เจาพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควรกําหนดไดลวงพนไปแลว นับตั้งแตเวลาที่เอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้น
ไดปดไวหรือการโฆษณาหรือวิธีอ่ืนใดตามที่เจาพนักงานบังคับคดีส่ังนั้นไดทําหรือไดตั้งตนแลว 

 
มาตรา ๒๗๙  เจาพนักงานบังคับคดีจะตองดําเนินการบังคับคดีแตในระหวาง

พระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกในวันทําการงานปกติ เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยไดรับ
อนุญาตจากศาล 

ในการที่จะดําเนินการบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดียอมมีอํานาจเทาที่มีความ
จําเปนเพื่อที่จะคนสถานที่ใด ๆ อันเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ไดปกครองอยู เชน บานที่อยู คลังสินคา โรงงาน และรานคาขาย ทั้งมีอํานาจที่จะยึดและตรวจ
สมุดบัญชี หรือแผนกระดาษ และกระทําการใด ๆ ตามสมควร เพ่ือเปดสถานที่ หรือบานที่อยู
หรือโรงเรือนดังกลาวแลวรวมทั้งตูนิรภัย ตูหรือที่เก็บของอื่น ๆ 

ถามีผูขัดขวาง เจาพนักงานบังคับคดีชอบที่จะรองขอความชวยเหลือจากเจา
พนักงานตํารวจเพื่อดําเนินการบังคับคดีจนได 

 
มาตรา ๒๘๐  เพ่ือประโยชนแหงบทบัญญัติในภาคนี้ บุคคลตอไปนี้ใหถือวามี

สวนไดเสียในวิธีบังคับคดีอันเกี่ยวดวยทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่ง หรือสิทธิเรียกรองของลูกหนี้
                                                 

๑๗๙ มาตรา ๒๗๘ วรรคหา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๘๐ มาตรา ๒๗๘/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามคําพิพากษา 
(๑) เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และในกรณีที่มีการอายัด

สิทธิเรียกรอง ลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองนั้น 
(๒) บุคคลอื่นใดซึ่งชอบที่จะใชสิทธิอันไดจดทะเบียนไวโดยชอบหรือที่ไดย่ืนคํา

รองขอตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๘, ๒๘๙ และ ๒๙๐ อันเกี่ยวกับทรัพยสิน หรือสิทธิเรียกรอง
เชนวามานั้น เวนแตคํารองขอเชนวานี้จะไดถูกยกเสียในชั้นที่สุด 

 
มาตรา ๒๘๑  บุคคลผูมีสวนไดเสียในวิธีการบังคับคดีอาจมาอยูดวยในเวลา

บังคับคดีนั้น แตตองไมทําการปองกันหรือขัดขวางแกการบังคับคดี บุคคลที่กลาวนั้นอาจรองขอ
สําเนาบันทึกที่เจาพนักงานบังคับคดีทําข้ึนทั้งส้ินหรือแตบางฉบับอันเกี่ยวดวยวิธีการบังคับคดีนั้น
โดยเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไว 

 
มาตรา ๒๘๒  ถาคําพิพากษาหรือคําส่ังใดกําหนดใหชําระเงินจํานวนหนึ่ง ภายใต

บังคับแหงบทบัญญัติหามาตราตอไปนี้ เจาพนักงานบังคับคดียอมมีอํานาจที่จะรวบรวมเงินใหพอ
ชําระตามคําพิพากษาหรือคําส่ังโดยวิธียึดหรืออายัด และขายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ คือ 

(๑) โดยวิธียึดและขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยอันมีรูปรางและอสังหาริมทรัพย 
(๒) โดยวิธีอายัดสังหาริมทรัพยอันมีรูปรางและอสังหาริมทรัพยรวมทั้งสิทธิทั้ง

ปวงอันมีอยูในทรัพยเหลานั้น ซึ่งบุคคลภายนอกจะตองสงมอบหรือโอนมายังลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาในภายหลัง และเมื่อไดสงมอบหรือโอนมาแลว เอาทรัพยสินหรือสิทธิเหลานั้นออกขาย
หรือจําหนาย ในกรณีเชนวานี้เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจะยึดบรรดาเอกสารทั้งปวงที่ใหสิทธิ
แกลูกหนี้ในอันที่จะไดรับสงมอบหรือรับโอนทรัพยสินหรือสิทธิเชนวามานั้น 

(๓) โดยวิธีอายัดเงินที่บุคคลภายนอกจะตองชําระใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ในภายหลัง แลวเรียกเก็บตามนั้น ในกรณีเชนวานี้ เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะยึดบรรดา
เอกสารทั้งปวงที่ใหสิทธิแกลูกนี้ตามคําพิพากษาในอันที่จะไดรับชําระเงินเชนวานั้น 

(๔) โดยวิธียึดเอกสารอื่น ๆ ทั้งปวง เชน สัญญากระทําการงานตาง ๆ ซึ่งได
ชําระเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนแลว ซึ่งการบังคับตามสัญญาเชนวานี้อาจทวีจํานวนหรือราคา
ทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา และเพ่ือที่จะนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๑๐ (๔) มาใชบังคับ 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ทรัพยสินที่เปนของภรรยาหรือที่เปนของบุตรผูเยาว
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งตามกฎหมายอาจถือไดวาเปนทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือเปนทรัพยสินที่อาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษาไดนั้น เจาพนักงานบังคับคดีอาจยึด
หรืออายัดและเอาออกขายไดตามที่บัญญัติไวขางบนนี้ 

 
มาตรา ๒๘๓  ถาจะตองยึดหรืออายัดและขายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคํา

พิพากษาตามความในมาตรากอน เจาพนักงานบังคับคดีชอบที่จะยึดหรืออายัดหรือขายบรรดา
ทรัพยสินที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาอางวาเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาภายใตบังคับบทบัญญัติ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๗ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘๔ และ ๒๘๘ 
ถาเจาพนักงานบังคับคดีไมยึดทรัพยอันจะตองยึดภายในเวลาอันควรตองทําโดย

ปราศจากความระมัดระวังหรือโดยสมรูเปนใจกับลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือบุคคลใดซึ่งเปน
เจาของทรัพยที่จะตองยึด หรือเพิกเฉยไมกระทําการโดยเร็วตามสมควร เจาหนี้ตามคําพิพากษาผู
ตองเสียหายเพราะการนั้น อาจยื่นคํารองตอศาลขอใหปลดเปลื้องทุกข ถาศาลไตสวนเปนที่พอใจ
วาขออางนั้นเปนความจริง ก็ใหศาลมีคําส่ังวาเจาพนักงานผูนั้นตกอยูในความรับผิด จําตองชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมเกินกวาจํานวนตามคําพิพากษา ถาเจาพนักงาน
ไมชําระคาสินไหมทดแทนตามคําส่ังของศาล ศาลอาจออกหมายบังคับเอาแกทรัพยสินของเจา
พนักงานผูนั้นได แตถาเจาพนักงานมีความสงสัยในการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เจาหนี้ตามคํา
พิพากษาไดนําช้ีดังกลาวแลว ซึ่งบุคคลอื่นนอกจากเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลซึ่งเปน
เจาของทรัพยที่ยึดนั้นมีช่ือเปนเจาของในทะเบียน เจาพนักงานนั้นชอบที่จะงดเวนยึดหรืออายัด
ทรัพยสินนั้น และรองตอศาลใหกําหนดการอยางใด ๆ เพ่ือมิใหตนตองรับผิดในคาสินไหม
ทดแทนดังกลาวมาแลว 

 
มาตรา ๒๘๔  เวนแตจะไดมีกฎหมายบัญญัติไว หรือศาลจะไดมีคําส่ังเปนอยาง

อ่ืนหามไมใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกวาที่พอจะชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้ตามคําพิพากษาพรอมทั้งคาฤชาธรรมเนียมในคดีและคาธรรมเนียมในการบังคับคดี อนึ่ง
ถาไดเงินมาพอจํานวนที่จะชําระหนี้แลว หามไมใหเอาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดออกขายทอดตลาด
หรือจําหนายดวยวิธีอ่ืน 

ความรับผิดตอลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือตอบุคคลภายนอกเพื่อความเสียหาย
ถาหากมี อันเกิดจากการยึดและขายทรัพยสินโดยมิชอบหรือยึดทรัพยสินเกินกวาที่จําเปนแกการ
บังคับคดีนั้น ยอมไมตกแกเจาพนักงานบังคับคดี แตตกอยูแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา เวนแตใน
กรณีเจาพนักงานบังคับคดีไดกระทําการฝาฝนตอบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี ้

 
มาตรา ๒๘๕๑๘๑  ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตอไปนี้ ยอมไมอยูในความ

รับผิดแหงการบังคับคด ี
(๑)๑๘๒ เครื่องนุงหมหลับนอนหรือเคร่ืองใชในครัวเรือนหรือเคร่ืองใชสอย

สวนตัวโดยประมาณรวมกันราคาไมเกินหาหมื่นบาท ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลจะกําหนด
ทรัพยสินดังกลาวที่มีราคาเกินหาหมื่นบาท ใหเปนทรัพยสินที่ไมตองอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดีก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความจําเปนตามฐานะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

                                                 
๑๘๑ มาตรา ๒๘๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๘๒ มาตรา ๒๘๕ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)๑๘๓ เครื่องมือหรือเคร่ืองใชที่จําเปนในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ
โดยประมาณรวมกันราคาไมเกินหนึ่งแสนบาท แตถาลูกหนี้ตามคําพิพากษามีคําขอโดยทําเปนคํา
รองตอศาลขออนุญาตยึดหนวงและใชเครื่องมือหรือเคร่ืองใชอันจําเปนเพื่อดําเนินการเลี้ยงชีพ
หรือการประกอบวิชาชีพ อันมีราคาเกินกวาจํานวนราคาดังกลาวแลว ใหศาลมีอํานาจที่จะใช
ดุลพินิจอนุญาตหรือไมอนุญาตภายในบังคับแหงเง่ือนไขตามที่ศาลเห็นสมควร 

(๓) วัตถุ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปนตองใชทําหนาที่แทนหรือชวยอวัยวะ
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

(๔) ทรัพยสินอยางใดที่โอนกันไมไดตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายยอมไมอยู
ในความรับผิดแหงการบังคับคด ี

ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอันมีลักษณะเปนของสวนตัวโดยแท เชน
หนังสือสําหรับวงศตระกูลโดยเฉพาะ จดหมายหรือสมุดบัญชีตาง ๆ นั้น อาจยึดมาตรวจดูเพ่ือ
ประโยชนแหงการบังคับคดีได ถาจําเปน แตหามมิใหเอาออกขายทอดตลาด 

ประโยชนแหงขอยกเวนที่บัญญัติไวในมาตรานี้ ใหขยายไปถึงทรัพยสินตามวรรค
หนึ่ง อันเปนของภริยาหรือของบุตรผูเยาวของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งทรัพยสินเชนวานี้ตาม
กฎหมายอาจถือไดวาเปนทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเปนทรัพยสินที่อาจบังคับเอา
ชําระหนี้ตามคําพิพากษาได 

คําส่ังของศาลตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณได และ
คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด๑๘๔ 

 
มาตรา ๒๘๖๑๘๕ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกรอง

เปนเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตอไปนี้ ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
(๑) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกําหนดไวและเงินรายไดเปนคราว ๆ อัน

บุคคลภายนอกไดยกใหเพ่ือเล้ียงชีพ เปนจํานวนรวมกันไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือตาม
จํานวนที่ศาลเห็นสมควร 

(๒) เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายไดอ่ืนในลักษณะ
เดียวกันของขาราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจางในหนวยราชการ และเงินสงเคราะห บํานาญ หรือ
บําเหน็จที่หนวยราชการไดจายใหแกคูสมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหลานั้น 

(๓) เงินเดือน คาจาง บํานาญ คาชดใช เงินสงเคราะห หรือรายไดอ่ืนในลักษณะ
เดียวกันของพนักงาน ลูกจาง หรือคนงาน นอกจากที่กลาวไวใน (๒) ที่นายจางจายใหแกบุคคล

                                                 
๑๘๓ มาตรา ๒๘๕ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๘๔ มาตรา ๒๘๕ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๘๕ มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เหลานั้น หรือคูสมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหลานั้น เปนจํานวนรวมกันไมเกินเดือนละ
หนึ่งหมื่นบาท หรือตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร 

(๔) เงินฌาปนกิจสงเคราะหที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดรับอันเนื่องมาแตความ
ตายของบุคคลอื่นเปนจํานวนตามที่จําเปนในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผูตายที่
ศาลเห็นสมควร  

ในกรณีที่ศาลเปนผูกําหนดจํานวนเงินตาม (๑) และ (๓) ใหศาลกําหนดใหไม
นอยกวาอัตราเงินเดือนขั้นต่ําสุดของขาราชการพลเรือนในขณะนั้นและไมเกินอัตราเงินเดือนขั้น
สูงสุดของขาราชการพลเรือนในขณะนั้น โดยคํานึงถึงฐานะในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาและจํานวนบุพการีและผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ดวย๑๘๖ 

ในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจออกคําส่ังอายัดตามมาตรา ๓๑๑ วรรค
สอง ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจกําหนดจํานวนเงินตาม (๑) (๓) และ (๔) และใหนําความ
ในวรรคสองมาใชบังคับแกการกําหนดจํานวนเงินตาม (๑) และ (๓) โดยอนุโลม แตถาเจาหนี้
ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดไีมเห็น
ดวยกับจํานวนเงินที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนด บุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาลภายในสิบ
หาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการกําหนดจํานวนเงินเชนวานั้น เพ่ือขอใหศาลกําหนดจํานวนเงิน
ใหมได๑๘๗ 

ในกรณีที่พฤติการณแหงการดํารงชีพของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดเปลี่ยนแปลง
ไป บุคคลตามวรรคสามจะยื่นคํารองใหศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดี แลวแตกรณี กําหนด
จํานวนเงินตาม (๑) และ (๓) ใหมก็ได๑๘๘ 

คําส่ังของศาลที่เก่ียวกับการกําหนดจํานวนเงินตามมาตรานี้ใหอุทธรณไปยังศาล
อุทธรณไดและคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด๑๘๙ 

 
มาตรา ๒๘๗  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๒๘๘ และ ๒๘๙ บทบัญญัติ

แหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น ยอมไม
กระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอ่ืน ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจรองขอใหบังคับเหนือทรัพยสิน
นั้นไดตามกฎหมาย 

 

                                                 
๑๘๖ มาตรา ๒๘๖ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๘๗ มาตรา ๒๘๖ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๘๘ มาตรา ๒๘๖ วรรคสี่ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๘๙ มาตรา ๒๘๖ วรรคหา แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘๘๑๙๐  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๕๕ ถาบุคคลใดกลาวอาง
วาจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมใชเจาของทรัพยสินที่เจาพนักงานบังคับคดีไดยึดไว กอนที่
ไดเอาทรัพยสินเชนวานี้ออกขายทอดตลาด หรือจําหนายโดยวิธีอ่ืน บุคคลนั้นอาจยื่นคํารองขอตอ
ศาลที่ออกหมายบังคับคดีใหปลอยทรัพยสินเชนวานั้น ในกรณีเชนนี้ ใหผูกลาวอางนั้นนําสงสําเนา
คํารองขอแกโจทกหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษา และจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาและเจา
พนักงานบังคับคดีโดยลําดับ เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดรับคํารองขอเชนวานี้ ใหงดการขาย
ทอดตลาด หรือจําหนายทรัพยสินที่พิพาทนั้นไวในระหวางรอคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาล ดังที่บัญญัติ
ไวตอไปนี้ 

เมื่อไดย่ืนคํารองขอตอศาลแลว ใหศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเหมือน
อยางคดีธรรมดา เวนแต 

(๑) เมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดย่ืนคําขอโดยทําเปนคํารอง ไมวาเวลาใด ๆ 
กอนวันกําหนดชี้สองสถานหรือกอนวันสืบพยาน หากมีพยานหลักฐานเบื้องตนแสดงวาคํารองขอ
นั้นไมมีมูลและยื่นเขามาเพื่อประวิงใหชักชา ศาลมีอํานาจที่จะมีคําส่ังใหผูกลาวอางวางเงินตอศาล
ภายในระยะเวลาที่ศาลจะกําหนดไวในคําส่ังตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรเพื่อเปนประกันการชําระ
คาสินไหมทดแทนแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาสําหรับความเสียหายที่อาจไดรับ เนื่องจากเหตุเนิน่ชา
ในการบังคับคดีอันเกิดแตการยื่นคํารองขอนั้น ถาผูกลาวอางไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาล ใหศาลมี
คําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความ 

(๒) ถาทรัพยสินที่พิพาทนั้นเปนสังหาริมทรัพยและมีพยานหลักฐานเบื้องตน
แสดงวาคํารองขอนั้นไมมีเหตุอันควรฟง หรือถาปรากฏวาทรัพยสินที่ยึดนั้นเปนสังหาริมทรัพยที่
เก็บไวนานไมได ศาลมีอํานาจที่จะมีคําส่ังใหเจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดหรือจําหนาย
ทรัพยสินเชนวานี้โดยไมชักชา 

คําส่ังของศาลตามวรรคสอง (๑) และ (๒) ใหเปนที่สุด๑๙๑ 
 
มาตรา ๒๘๙  ถาบุคคลใดชอบที่จะบังคับการชําระหนี้เอาจากทรัพยสินของ

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาท่ีเจาพนักงานบังคับคดีไดยึดไว หรือชอบที่จะไดเงินที่ขายหรือจําหนาย
ทรัพยสินเหลานั้นไดโดยอาศัยอํานาจแหงการจํานองที่อาจบังคับไดก็ดี หรืออาศัยอํานาจแหง
บุริมสิทธิก็ดี บุคคลนั้นอาจยื่นคํารองขอตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีใหเอาเงินที่ไดมานั้นชําระหนี้
ตนกอนเจาหนี้อ่ืน ๆ ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในกรณีที่อาจบังคับ
เอาทรัพยสินซึ่งจํานองหลุด ผูรับจํานองจะมีคําขอดังกลาวขางตนใหเอาทรัพยสินซึ่งจํานองนั้น
หลุดก็ได 

ในกรณีจํานองอสังหาริมทรัพย หรือบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพยอันไดไปจด

                                                 
๑๙๐ มาตรา ๒๘๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๙๑ มาตรา ๒๘๘ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทะเบียนไวนั้น ใหย่ืนคํารองขอกอนเอาทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาด สวนในกรณีอ่ืน ๆ ใหย่ืน
คํารองขอเสียกอนสงคําบอกกลาวตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๑๙ 

ถาศาลมีคําส่ังอนุญาตใหเอาทรัพยที่จํานองหลุด การยึดทรัพยที่จํานองนั้นเปน
อันเพิกถอนไปในตัว ในกรณีอ่ืน ๆ ที่ศาลมีคําส่ังอนุญาตตามคํารองขอ เจาหนี้ตามคําพิพากษา
ชอบที่จะไดรับแตเงินที่เหลือ ถาหากมี ภายหลังที่หักชําระคาธรรมเนียมการบังคับจํานองและชําระ
หนี้ผูรับจํานอง หรือเจาหนี้บุริมสิทธิแลว 

 
มาตรา ๒๙๐๑๙๒  เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดยึดหรืออายัดทรัพยสินอยางใดของ

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไวแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษาแลว หามไมใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาอื่นยึด
หรืออายัดทรัพยสินนั้นซ้ําอีก แตใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาเชนวานี้มีอํานาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํา
รองตอศาลที่ออกหมายบังคับใหยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น เพ่ือใหศาลมีคําส่ังใหตนเขาเฉล่ียใน
ทรัพยสินหรือเงินที่ขายหรือจําหนายทรัพยสินนั้นไดตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 

ไมวาในกรณีใด ๆ หามมิใหศาลอนุญาตตามคําขอเชนวามานี้ เวนแตศาลเห็นวา
ผูย่ืนคําขอไมสามารถเอาชําระไดจากทรัพยสินอื่น ๆ ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

เจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรในอันที่จะสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อชําระคาภาษีอากรคางใหมีสิทธิขอเฉลี่ยในทรัพยสินที่เจา
พนักงานดังกลาวไดยึดหรืออายัดไวกอนแลวเชนเดียวกับเจาหนี้ตามคําพิพากษาตามความใน
วรรคหนึ่ง แตถาเจาพนักงานมิไดยึดหรืออายัดไวกอน ใหขอเฉลี่ยไดภายในบังคับบทบัญญัติวรรค
สอง 

ในกรณีที่ยึดทรัพยสินเพื่อขายทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธีอ่ืน คําขอเชนวานี้ให
ย่ืนกอนสิ้นระยะเวลาสิบสี่วันนับแตวันที่มีการขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินที่ขาย
ทอดตลาด หรือจําหนายไดในครั้งนั้น ๆ๑๙๓ 

ในกรณีที่อายัดทรัพยสิน ใหย่ืนคําขอเสียกอนสิ้นระยะเวลาสิบสี่วันนับแตวันชําระ
เงินหรือสงทรัพยสินตามที่อายัดไว 

ในกรณียึดเงิน ใหย่ืนคําขอเสียกอนสิ้นระยะเวลาสิบสี่วันนับแตวันยึด 
เมื่อไดสงสําเนาคําขอใหเจาพนักงานบังคับคดีแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีงด

การจายเงินหรือทรัพยสินตามคําบังคับไวจนกวาศาลจะไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลไดมีคําส่ัง
ประการใดและสงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบแลว ก็ใหเจาพนักงานบังคับคดีปฏิบัติไปตาม
คําส่ังเชนวานั้น 

ในกรณีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาผูยึดสละสิทธิในการบังคับคดี หรือเพิกเฉยไม

                                                 
๑๙๒ มาตรา ๒๙๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๑๙๓ มาตรา ๒๙๐ วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดําเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนด ผูขอเฉลี่ยหรือผูย่ืนคํารองตาม
มาตรา ๒๘๗ หรือตามมาตรา ๒๘๙ มีสิทธิขอใหดําเนินการบังคับคดีตอไป 

คําส่ังอนุญาตของศาลตามวรรคแปดใหเปนที่สุด๑๙๔ 
 
มาตรา ๒๙๑  เมื่อศาลไดยกคํารองขอเฉล่ียเสียโดยเหตุที่ย่ืนไมทันกําหนดผูขอ

อาจย่ืนคํารองตอศาลไดอีกครั้งหนึ่ง กอนที่จะไดมีการสงคําบอกกลาวตามที่บัญญัติไวในมาตรา 
๓๑๙ เพ่ือขอใหศาลมีคําส่ังอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ใหผูย่ืนคําขอมีสิทธิไดรับชําระจากเงินที่เหลือภายหลังที่ไดชําระใหแกเจาหนี้
ผูยึดแลว 

(๒) ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหถอนการยึด หรือเจาหนี้ผูยึดสละสิทธิในการบังคับ
คดีใหถือวาผูขอเปนเจาหนี้ผูยึดตอไปตั้งแตวันที่ไดย่ืนคํารอง และใหดําเนินการบังคับคดีไป
ตามนั้น 

คําส่ังอนุญาตของศาลตามมาตรานี้ใหเปนสุด๑๙๕ 
 
มาตรา ๒๙๒  เจาพนักงานบังคับคดีตองงดการบังคับคดีไวในกรณีตอไปนี ้
(๑) ถาคําพิพากษาหรือคําส่ังใดไดกระทําไปโดยขาดนัดและไดมีการขอใหบังคับ

คดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น หากลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดย่ืนคําขอใหพิจารณาใหม เมื่อศาล
ไดสงคําส่ังใหงดการบังคับคดีไปยังเจาพนักงานบังคับคดีตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๐๙ แตทั้งนี้
ไมตัดสิทธิเจาหนี้ตามคําพิพากษาในอันที่จะขอตอศาลใหมีคําส่ังกําหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อ
คุมครองอยางใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 

(๒) ถาศาลไดมีคําส่ังใหงดการบังคับคดีไว เมื่อศาลไดสงคําส่ังนั้นไปใหเจา
พนักงานบังคับคดีทราบ ในกรณีเชนนี้ใหเจาพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไวภายใน
ระยะเวลาหรือเง่ือนไขตามที่ศาลจะไดกําหนดไว 

(๓) ๑๙๖ ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดแจงเปนหนังสือไปยังเจาพนักงานบังคับคดี
วาตนตกลงงดการบังคับคดีไวช่ัวระยะเวลาที่กําหนดไวหรือภายในเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งโดย
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาและบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียใน
การบังคับคดี 

(๔) เมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามขอความแหงมาตรา ๑๕๔ 
ใหเจาพนักงานบังคับคดีสงคําบอกกลาวงดการบังคับคดีนั้น ใหแกเจาหนี้ตามคํา

พิพากษาและบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสีย เวนแตจะไดงดการบังคับคดีตามคําขอของบุคคล
                                                 

๑๙๔ มาตรา ๒๙๐ วรรคเกา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๙๕ มาตรา ๒๙๑ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๙๖ มาตรา ๒๙๒ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เหลานั้นเอง 
 
มาตรา ๒๙๓  ลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอทําเปนคํารองตอศาลใหงด

การบังคับคดีไว โดยเหตุที่ตนไดย่ืนฟองเจาหนี้ตามคําพิพากษาเปนคดีเร่ืองอ่ืนในศาลเดียวกันนั้น
ซึ่งศาลยังมิไดวินิจฉัยชี้ขาด และถาหากตนเปนฝายชนะ จะไมตองมีการขายทอดตลาดหรือ
จําหนายทรัพยสินของตนโดยวิธีอ่ืน เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได 

ถาศาลเห็นวาขออางของลูกหนี้ตามคําพิพากษามีเหตุฟงไดและถางดการบังคับ
คดีไวไมนาจะเปนที่เสียหายแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา ศาลอาจมีคําส่ังงดการบังคับคดีไวภายใน
ระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร๑๙๗ 

คําส่ังของศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด๑๙๘ 
 
มาตรา ๒๙๔  ถาไดงดการบังคับคดีไวตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ใหเจา

พนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดีตอไป เมื่อศาลไดสงคําส่ังใหดําเนินคดีตอไปยังเจา
พนักงานบังคับคดีแลว โดยศาลเปนผูออกคําส่ังนั้นเอง หรือโดยเจาหนี้ตามคําพิพากษายื่นคํา
ขอใหดําเนินการบังคับคดีตอไป เนื่องจากระยะเวลาที่ไดงดการบังคับคดีนั้นไดลวงพนไปแลวหรือ
เนื่องจากมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดกําหนดไว แลวแตกรณีหรือ
เนื่องจากศาลที่คดีนั้นอยูในระหวางพิจารณาในชั้นอุทธรณหรือฎีกาไดพิพากษายืนตามคํา
พิพากษาที่อยูในระหวางบังคับคดี แตถาคําพิพากษาที่อยูในระหวางบังคับคดีนั้น ศาลอุทธรณหรือ
ศาลฎีกาพิพากษายืนแตบางสวนเจาพนักงานบังคับคดีจะดําเนินการบังคับคดีตอไปยังหาไดไม ถา
ปรากฏวาเงินที่รวบรวมไดกอนงดการบังคับคดีนั้น พอที่จะชําระเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดแลว 

ถาไดงดการบังคับคดีตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๔ ใหเจาพนักงานบังคับคดี
ดําเนินการบังคับคดีตอไปโดยพลัน เมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดปฏิบัติตามขอความที่กลาวไวใน
มาตรานั้นแลว 

 
มาตรา ๒๙๕  ใหเจาพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีในกรณีตอไปนี ้
(๑) เจาพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีนั้นเอง หรือถอนโดยคําส่ังศาล

แลวแตกรณี เมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดวางเงินตอศาลหรือตอเจาพนักงานบังคับคดเีปนจาํนวน
พอชําระหนี้ตามคําพิพากษา พรอมทั้งคาฤชาธรรมเนียมแหงคดี หรือคาธรรมเนียมในการบังคับ
คดี หรือไดหาประกันมาใหจนเปนที่พอใจของศาล สําหรับจํานวนเงินเชนวานี ้

(๒) ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดแจงไปยังเจาพนักงานบังคับคดีเปนหนังสือวา
ตนสละสิทธิในการบังคับคดีนั้น 

(๓) ถาคําพิพากษาในระหวางบังคับคดีไดถูกกลับในชั้นที่สุด หรือหมายบังคับ
                                                 

๑๙๗ มาตรา ๒๙๓ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๙๘ มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คดีไดถูกยกเลิกเสีย เมื่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีไดสงคําส่ังใหแกเจาพนักงานบังคับคดี แตถา
คําพิพากษาในระหวางบังคับคดีนั้น ไดถูกกลับแตเพียงบางสวน การบังคับคดีอาจดําเนินตอไป
จนกวาเงินที่รวบรวมไดนั้นจะพอชําระแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา 

 
มาตรา ๒๙๕ ทวิ๑๙๙ ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาเพิกเฉยไมดําเนินการบังคับคดี

ภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนด ใหเจาพนักงานบังคับคดีขอใหศาลส่ังถอนการ
บังคับคดีนั้นเสีย 

 
มาตรา ๒๙๕ ตรี๒๐๐  ในกรณีที่มีการยึดทรัพยสินซึ่งมิใชตัวเงิน หรือในกรณียึด

หรืออายัดเงิน หรืออายัดทรัพยสินแลวไมมีการขายหรือจําหนายเนื่องจากเจาพนักงานบังคับคดี
ถอนการบังคับคดีนั้นเอง หรือถอนโดยคําส่ังศาล และผูขอใหยึดหรืออายัดไมชําระคาธรรมเนียม
เจาพนักงานบังคับคดี ใหเจาพนักงานบังคับคดีขอหมายบังคับคดีแกทรัพยสินของผูนั้นเพื่อชําระ
คาธรรมเนียม ในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาเจาพนักงานบังคับคดีเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาในสวนที่
เ ก่ียวกับคาธรรมเนียมนั้น และใหเจาพนักงานบังคับคดีบังคับคดีไดเองโดยไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมทั้งปวงเพื่อประโยชนในการบังคับคดีนั้น 

 
มาตรา ๒๙๖๒๐๑  ในกรณีที่คําบังคับ หมายบังคับคดี หรือคําส่ังศาลในชั้นบังคับ

คดีฝาฝนตอบทบัญญัติแหงลักษณะนี้ เมื่อศาลเห็นสมควรไมวาในเวลาใดกอนการบังคับคดีได
เสร็จลงหรือเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีรายงานตอศาล หรือเมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีซึ่งตองเสียหายเพราะเหตุดังกลาว
ย่ืนคํารองตอศาล ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือแกไขคําบังคับ หมายบังคับคดี หรือคําส่ัง
ดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนหรือมีคําส่ังอยางใดตามที่ศาลเห็นสมควร 

ภายใตบังคับมาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคสอง ถาเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการ
บังคับคดีฝาฝนตอบทบัญญัติแหงลักษณะนี้ เมื่อศาลเห็นสมควรไมวาเวลาใดกอนการบังคับคดีได
เสร็จลงหรือเมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสีย
ในการบังคับคดีซึ่งตองเสียหายเพราะเหตุดังกลาวยื่นคํารองตอศาล ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งเพิก
ถอนหรือแกไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวง หรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคําส่ัง
กําหนดวิธีการอยางใดตามที่ศาลเห็นสมควร 

การยื่นคํารองตามมาตรานี้อาจกระทําไดไมวาในเวลาใดกอนการบังคับคดีได
เสร็จลง แตตองไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ที่ทราบขอความหรือพฤติการณอันเปนมูลแหง

                                                 
๑๙๙ มาตรา ๒๙๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๒๐๐ มาตรา ๒๙๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๒๐๑ มาตรา ๒๙๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขออางนั้น แตทั้งนี้ผูย่ืนคํารองตองมิไดดําเนินการอันใดข้ึนใหมหลังจากไดทราบเรื่องฝาฝนตอ
บทบัญญัติแหงลักษณะนี้แลวหรือตองมิไดใหสัตยาบันแกการกระทํานั้น และในกรณีเชนวานี้ผูย่ืน
คํารองจะขอตอศาลในขณะเดียวกันนั้นใหมีคําส่ังงดการบังคับคดีไวในระหวางพิจารณาวินิจฉัยชี้
ขาดก็ได 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ใหถือวาการบังคับคดีไดเสร็จลง เมื่อไดมีการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คําบังคับหรือหมายบังคับคดีกําหนดใหสงมอบทรัพยสิน กระทํา
การหรืองดเวนกระทําการอยางใด เมื่อไดมีการปฏิบัติตามคําบังคับหรือหมายบังคับคดีที่ใหสง
มอบทรัพยสินกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางนั้นแลว แตถาการปฏิบัติตามคําบังคับหรือ
หมายบังคับคดีดังกลาว อาจแยกไดเปนสวน ๆ เมื่อไดมีการปฏิบัติตามคําบังคับหรือหมายบังคับ
คดีในสวนใดแลว ใหถือวาการบังคับคดีไดเสร็จลงเฉพาะในสวนนั้น 

(๒) ในกรณีที่คําบังคับหรือหมายบังคับคดีกําหนดใหใชเงิน เมื่อเจาพนักงาน
บังคับคดีไดจายเงินตามมาตรา ๓๑๘ มาตรา ๓๑๙ มาตรา ๓๒๐ มาตรา ๓๒๑ หรือมาตรา ๓๒๒ 
แลวแตกรณีแลว แตถาทรัพยสินที่ถูกบังคับคดีมีหลายรายการ เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีได
จายเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินรายการใดแลว ใหถือวาการบังคับคดีไดเสร็จลง
เฉพาะทรัพยสินรายการนั้น 

ในการยื่นคํารองตอศาลตามมาตรานี้ หากมีพยานหลักฐานเบื้องตนแสดงวาคํา
รองนั้นไมมีมูลและย่ืนเขามาเพื่อประวิงใหชักชา เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาหรือบุคคลอื่นที่อาจไดรับความเสียหายเนื่องจากการยื่นคํารองดังกลาวรองขอ ศาลมี
อํานาจที่จะสั่งใหผูย่ืนคํารองวางเงินหรือหาประกันตอศาลตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควรกําหนดเพื่อเปนประกันการชําระคาสินไหมทดแทนแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
บุคคลนั้นได ถาผูย่ืนคํารองไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล ใหศาลมีคําส่ังยกคํารองนั้นเสีย คําส่ังของศาล
ที่ออกตามความในวรรคนี้ใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ศาลไดมีคําส่ังยกคํารองที่ย่ืนไวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาเจาหนี้
ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากการยื่นคํารองดังกลาวเห็นคํารองนั้น
ไมมีมูลและยื่นเขามาเพื่อประวิงใหชักชา บุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาลภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่มีคําส่ังยกคํารองเพ่ือขอใหศาลมีคําส่ังใหผูย่ืนคํารองนั้นชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนได 
ในกรณีเชนวานี้ ใหศาลมีอํานาจสั่งใหแยกการพิจารณาเปนสํานวนตางหากจากคดีเดิม และเมื่อ
ศาลไตสวนแลวเห็นวาคํารองนั้นรับฟงได ใหศาลมีคําส่ังใหผูย่ืนคํารองนั้นชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลที่ได รับความเสียหายดังกลาวตามจํานวนที่ศาล
เห็นสมควรถาผูย่ืนคํารองนั้นไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล ศาลมีอํานาจบังคับผูย่ืนคํารองนั้นไดเสมือน
หนึ่งเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙๖ ทวิ๒๐๒  ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาถูกพิพากษาใหขับไล หรือ
ตองออกไปหรือตองร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกไปจากอสังหาริมทรัพย ที่อยูอาศัยหรือทรัพยที่
ครอบครองถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําบังคับ เจาหนี้ตามคําพิพากษาชอบที่จะยื่น
คําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาลใหมีคําส่ังตั้งเจาพนักงานบังคับคดีใหจัดการใหเจาหนี้
ตามคําพิพากษาเขาครอบครองทรัพยดังกลาว 

เมื่อศาลมีคําส่ังตั้งเจาพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาพนักงานบังคับ
คดีมีอํานาจดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหามาตราตอไปนี้ 

 
มาตรา ๒๙๖ ตรี๒๐๓  ถาทรัพยที่ตองจัดการตามคําส่ังศาลนั้นไมมีบุคคลใดอยู

อาศัยเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจมอบทรัพยนั้นทั้งหมดหรือบางสวนใหเจาหนี้ตามคําพิพากษา
เขาครอบครองไดทันที และถามีความจําเปน ใหมีอํานาจทําลายสิ่งกีดขวางอันเปนอุปสรรคในการ
ที่จะจัดการใหเขาครอบครองไดตามสมควร 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถายังมีส่ิงของของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือของบุคคล
ใดอยูในทรัพยดังกลาวนั้น เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดการมอบใหเจาหนี้ตามคําพิพากษา
รักษาไวหรือจัดการขนยายไปเก็บรักษา ณ สถานที่ใดโดยใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูเสีย
คาใชจายก็ได ในการนี้ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชีส่ิงของไวและแจงหรือประกาศใหลูกหนี้
ตามคําพิพากษารับคืนไปภายในเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนด ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม
รับสิ่งของนั้นคืนภายในเวลาที่กําหนด เจาพนักงานบังคับคดี โดยไดรับอนุญาตจากศาลมีอํานาจ
ขายทอดตลาดสิ่งของนั้นแลวเก็บรักษาเงินสุทธิหลังจากหักคาใชจายไวแทนสิ่งของนั้น 

ในกรณีที่ส่ิงของของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือของบุคคลใดที่อยูในทรัพยตาม
วรรคสองมีสภาพเปนของสดของเสียได ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะขายไดทันทีโดยวิธี
ขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่สมควร 

ในกรณีที่ส่ิงของนั้นถูกยึดหรืออายัดในการบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีมี
อํานาจยายสถานที่เก็บรักษาตามที่เห็นสมควร คาใชจายในการนี้ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาผูถูก
บังคับคดีเปนผูเสีย 

 
มาตรา ๒๙๖ จัตวา๒๐๔  ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาแจงตอเจาพนักงานบังคับคดีวา

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารยังไมออกไปตามคําบังคับของศาล ใหเจาพนักงานบังคับคดี
ปฏิบัติดังตอไปนี ้

(๑) รายงานตอศาลเพ่ือมีคําส่ังจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
                                                 

๒๐๒ มาตรา ๒๙๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๐๓ มาตรา ๒๙๖ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๐๔ มาตรา ๒๙๖ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บริวารดังกลาวนั้น และศาลมีอํานาจสั่งจับกุมและกักขังไดทันที ในกรณีนี้ ใหนํามาตรา ๓๐๐ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

(๒) เมื่อศาลมีคําส่ังใหจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารตาม
(๑) แลว หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารหลบหนี ใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการตาม
มาตรา ๒๙๖ ตรี โดยอนุโลม 

(๓) ปดประกาศกําหนดเวลาใหผูที่อางวาไมใชบริวารของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ย่ืนคํารองแสดงอํานาจพิเศษตอศาลภายในกําหนดเวลาแปดวันนับแตวันปดประกาศ ถาไมย่ืน
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนบริวารของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

บุคคลที่เขามาอยูอาศัยในทรัพยนั้นในระหวางที่เจาพนักงานบังคับคดีจัดการให
เจาหนี้ตามคําพิพากษาเขาครอบครอง ใหถือวาเปนบริวารของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

 
มาตรา ๒๙๖ เบญจ๒๐๕  ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาตองร้ือถอนสิ่งปลูกสราง

ออกไปจากทรัพยนั้นดวย เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางนั้น และใหมี
อํานาจขนยายสิ่งของออกจากสิ่งปลูกสรางที่มีการรื้อถอนนั้นดวย คาใชจายในการรื้อถอนและขน
ยายสิ่งของ ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูเสีย 

ในการรื้อถอน ใหเจาพนักงานบังคับคดีปดประกาศกําหนดการรื้อถอนไว ณ 
บริเวณนั้นไมนอยกวาเจ็ดวัน และใหเจาพนักงานบังคับคดีใชความระมัดระวังตามสมควรแก
พฤติการณในการรื้อถอนนั้น 

เจาพนักงานบังคับคดีไมตองรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ เวนแตจะได
กระทําโดยมีเจตนารายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

วัสดุกอสรางที่ถูกร้ือถอนรวมทั้งส่ิงของที่ขนยายออกจากสิ่งปลูกสราง ถาเจาของ
หรือผูครอบครองมิไดรับคืนไป เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจเก็บรักษาไว หรือขายแลวเก็บเงิน
สุทธิไวแทนตัวทรัพยนั้น ถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยหรือเงินนั้นภายในกําหนดหาปนับแตมี
ประกาศกําหนดการรื้อถอนใหทรัพยหรือเงินดังกลาวตกเปนของแผนดิน 

ในกรณีที่ส่ิงปลูกสรางนั้นถูกยึดในการบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจ
ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสรางนั้น แลวเก็บเงินสุทธิที่เหลือจากหักคาใชจายและคาธรรมเนียมไวแทน 

 
มาตรา ๒๙๖ ฉ๒๐๖  เจาหนี้ตามคําพิพากษามีหนาที่ชวยเจาพนักงานบังคับคดีใน

การดําเนินการบังคับคดีดังกลาวและทดรองคาใชจายในการนั้น 
 

                                                 
๒๐๕ มาตรา ๒๙๖ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๒๐๖ มาตรา ๒๙๖ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙๖ สัตต๒๐๗  ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดีตามมาตรา 
๒๙๖ ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา (๓) และมาตรา ๒๙๖ เบญจ เจาพนักงานบังคับคดีอาจรองขอ
ความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเพื่อใหสามารถดําเนินการตามมาตรา ๒๙๖ 
ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา (๓) และมาตรา ๒๙๖ เบญจ และในการนี้ ใหพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวผูขัดขวางไวเทาที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
บังคับคดี 

 
มาตรา ๒๙๗๒๐๘  ภายใตบังคับมาตรา ๒๙๖ ทวิ เจาหนี้ตามคําพิพากษาชอบที่จะ

ย่ืนคําขอฝายเดียว โดยทําเปนคํารองตอศาลไมวาเวลาใด ๆ นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวเพ่ือการ
ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ขอใหมีการบังคับไดลวงพนไปจนถึงเวลาที่การบังคับคดีได
เสร็จสิ้นลงขอใหศาลมีคําส่ังจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งจงใจไมปฏิบัติตามหมาย
บังคับคด ี

หามไมใหศาลอนุญาตตามคําขอนั้น เวนแตจะเปนที่พอใจจากพยานหลักฐานซึ่ง
ผูรองนํามาสืบหรือที่ศาลเรียกมาสืบวา 

(๑) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาสามารถที่จะปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นได
ถาไดกระทําการโดยสุจริต และ 

(๒) ไมมีวิธีบังคับอื่นใดที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะใชบังคับได 
 
มาตรา ๒๙๘๒๐๙  เมื่อมีคําขอใหจับตัวลูกหนี้ตามคําพิพากษาโดยเหตุจงใจขัดขืน

ไมปฏิบัติตามคําบังคับ ใหศาลออกหมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาล 
ถาไดออกหมายเรียกตามวรรคหนึ่งแลว ลูกหนี้นั้นไมมาศาล และมิไดแจงเหตุอัน

สมควรในการที่ไมมาใหศาลทราบ หากศาลเห็นวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดรับหมายเรียกแลว 
ศาลจะออกหมายจับลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ได หรือถาลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาลแตแสดง
เหตุอันสมควรในการปฏิบัติตามคําบังคับมิได ศาลมีอํานาจสั่งกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น
ทันทีหรือ ตั้งแตวันใดวันหนึ่งที่ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษายังคงขัดขืน
อยูจนถึงวันนั้น 

ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมไดรับหมายเรียกหรือไดแจงเหตุอันสมควรตอศาลใน
การที่ไมมานั้น ใหศาลเล่ือนการนั่งพิจารณาคําขอนั้นไป แตถาศาลเห็นวาลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หลีกเล่ียงไมรับหมายศาลจะออกหมายจับตามที่ขอทันทีก็ได 

ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาลและแสดงเหตุอันสมควรได ศาลจะมีคําส่ังใหยก
                                                 

๒๐๗ มาตรา ๒๙๖ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๐๘ มาตรา ๒๙๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๐๙ มาตรา ๒๙๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําขอหรือมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนก็ได 
ในกรณีเหลานี้ ศาลมีอํานาจที่จะทําการไตสวนตามที่เห็นสมควรและลูกหนี้ตาม

คําพิพากษายอมนําพยานมาสืบแกได 
 
มาตรา ๒๙๙๒๑๐  การจับและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามมาตรา ๒๙๖ จตัวา 

และมาตรา ๒๙๘ และการจับกุมและควบคุมตัวผูขัดขวางตามมาตรา ๒๙๖ สัตต ไมตัดสิทธิที่จะ
ดําเนินคดีในความผิดอาญา 

 
มาตรา ๓๐๐๒๑๑  ลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ถูกจับกุมโดยเหตุจงใจขัดขืนคําบังคับ

จะตองถูกกักขังไวจนกวาจะมีประกัน หรือประกันและหลักประกันตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร
กําหนดวาตนยินยอมที่จะปฏิบัติตามคําบังคับทุกประการ แตทั้งนี้ หามไมใหกักขังลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาแตละครั้ง เกินกวาหกเดือนนับแตวันจับหรือกักขัง แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน ศาลมีอํานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตาม
จํานวนเงินที่ศาลเห็นสมควรโดยมิตองฟองผูทําสัญญาประกัน 

 
มาตรา ๓๐๑๒๑๒  ในกรณีที่ศาลยอมรับบุคคลเปนประกัน และบุคคลนั้นจงใจ

ขัดขวางการบังคับคดีหรือรวมกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาขัดขืนไมปฏิบัติตามคําบังคับ ใหนํา
บทบัญญัติแหงมาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๓๐๐ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๓๐๒๒๑๓  ศาลมีอํานาจออกหมายบังคับคดีหรือหมายจับลูกหนี้ตามคํา

พิพากษาหรือมีอํานาจทําคําวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวดวยการบังคับคดีตามคําพิพากษา
หรือคําส่ังซึ่งไดเสนอตอศาลตามบทบัญญัติแหงลักษณะนี้ คือ ศาลที่ไดพิจารณาและชี้ขาดตัดสิน
คดีในชั้นตน 

ถาศาลอุทธรณไดสงคดีไปยังศาลช้ันตนแหงอ่ืนที่มิไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังที่
อุทธรณนั้นเพื่อการพิจารณาและพิพากษาใหมตามมาตรา ๒๔๓ (๒) และ (๓) ใหศาลที่มีคํา
พิพากษาหรือคําส่ังใหมนั้นเปนศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดี เวนแตศาลอุทธรณจะไดกําหนดไว
เปนอยางอ่ืน 

ในกรณีที่ศาลไดออกหมายบังคับคดีสงไปใหอีกศาลหนึ่งบังคับคดีแทนใหสง
                                                 

๒๑๐ มาตรา ๒๙๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๑๑ มาตรา ๓๐๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๑๒ มาตรา ๓๐๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๒๑๓ มาตรา ๓๐๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทรัพยที่ ยึดไดหรือเงินที่ไดจากการขายทรัพยนั้น แลวแตกรณี ไปยังศาลที่ออกหมายเพื่อ
ดําเนินการไปตามกฎหมาย 

 
หมวด ๒ 

วิธียึดทรัพย อายัดทรัพย และการจายเงิน 
   

 
มาตรา ๓๐๓  การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพยมีรูปรางของลูกหนี้ตามคํา

พิพากษานั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดทําโดย 
(๑) นําเอาเอกสารหรือทรัพยสินนั้นมาและฝากไว ณ สถานที่ใดหรือแกบุคคลใด

ตามที่เห็นสมควร และแจงการยึดนั้นใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ หรือ 
(๒) มอบไวในความอารักขาของลูกหนี้ตามคําพิพากษาโดยความยินยอมของ

เจาหนี้ตามคําพิพากษา หรือมอบไวในอารักขาของบุคคลอื่นใดซึ่งครอบครองทรัพยสินนั้นอยูและ
แจงการยึดใหลูกหนี้หรือบุคคลเชนวานั้นทราบ กับตองกระทําใหการยึดนั้นเห็นประจักษแจงโดย
การประทับตราหรือกระทําโดยวิธีอ่ืนใดที่สมควร 

การยึดสังหาริมทรัพยมีรูปรางนั้น ครอบไปถึงดอกผลแหงทรัพยนั้นดวย 
 
มาตรา ๓๐๔  การยึดอสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น ใหเจา

พนักงานบังคับคดีจัดทําโดยนําเอาหนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินนั้นมาและฝากไว ณ สถานที่ใด 
หรือแกบุคคลใดตามที่เห็นสมควร และแจงการยึดนั้นใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาและเจาพนักงาน
ที่ดินผูมีหนาที่ทราบ ใหเจาพนักงานที่ดินบันทึกการยึดไวในทะเบียน ถาหนังสือสําคัญยังไมได
ออก หรือนํามาแสดงไมได หรือหาไมพบ ใหถือวาการที่ไดแจงการยึดตอลูกหนี้ตามคําพิพากษา
และเจาพนักงานที่ดินนั้น เปนการยึดตามกฎหมายแลว 

การยึดอสังหาริมทรัพยนั้น ครอบไปถึงเคร่ืองอุปกรณและดอกผลนิตินัยของ
อสังหาริมทรัพยนั้นดวย เวนแตจะไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ดอกผลธรรมดาที่ลูกหนี้
ตามคําพิพากษาจะตองเปนผูเก็บเกี่ยว หรือบุคคลอื่นเก็บเกี่ยวในนามลูกหนี้นั้น เมื่อเจาพนักงาน
บังคับคดีไดแจงเปนหนังสือใหทราบในขณะทําการยึดวา จะทําการเก็บเกี่ยวเองแลว เจาพนักงาน
บังคับคดีอาจจัดใหเก็บเกี่ยวดอกผลนั้นไดเมื่อถึงกําหนด และทําการขายทอดตลาดตาม
บทบัญญัติในลักษณะนี้ 

 
มาตรา ๓๐๕  การยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ดังบัญญัติไวในสอง

มาตรากอนนี้ มีผลดังตอไปนี ้
(๑) การที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดกอใหเกิด โอน หรือเปล่ียนแปลงซึ่งสิทธิใน

ทรัพยสินที่ถูกยึดภายหลังที่ไดทําการยึดไวแลวนั้น หาอาจใชยันแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจา
พนักงานบังคับคดีไดไม ถึงแมวาราคาแหงทรัพยสินนั้นจะเกินกวาจํานวนหนี้ตามคําพิพากษาและ
คาฤชาธรรมเนียมในการฟองรองและการบังคับคดี และลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดจําหนาย
ทรัพยสินเพียงสวนที่เกินจํานวนนั้นก็ตาม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดรับมอบใหเปนผูอารักขาสังหาริมทรัพยมีรูปราง
ที่ถูกยึดหรือเปนผูครอบครองอสังหาริมทรัพยที่ถูกยึด ลูกหนี้ชอบที่จะใชทรัพยสินเชนวานั้นได
ตามสมควร แตถาเจาพนักงานบังคับคดีเห็นวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะทําใหทรัพยที่ไดรับมอบ
ไวในอารักขา หรือทรัพยที่อยูในครอบครองเสียหาย หรือเกลือกจะเสียหาย โดยเจาพนักงาน
บังคับคดีเห็นเอง หรือเมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีแก
ทรัพยสินนั้นรองขอ เจาพนักงานบังคับคดีจะระวังรักษาทรัพยสินนั้นเสียเอง หรือตั้งใหผูใดเปน
ผูจัดการทรัพยสินนั้นก็ได 

 
มาตรา ๓๐๖  เมื่อไดยึดสังหาริมทรัพยมีรูปรางหรืออสังหาริมทรัพยทั้งหมดหรือ

บางสวนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีย่ืนคําขอตอศาลขอใหส่ังอนุญาต
ใหขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น ถาไมมีผูคัดคานในการขายทรัพย ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 
๓๐๗ ใหศาลมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอ แลวใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงใหทราบซึ่งคําส่ังของศาล
และวันขายทอดตลาดแกบรรดาบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีแกทรัพยสินที่จะขาย
ทอดตลาดซึ่งทราบไดตามทะเบียน หรือโดยประการอื่น 

คําส่ังอนุญาตของศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด๒๑๔ 
 
มาตรา ๓๐๗  ถารายไดประจําปจากอสังหาริมทรัพยหรือการประกอบ

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกสิกรรมของลูกหนี้ตามคําพิพากษา อาจเพียงพอที่จะชําระหนี้
ตามคําพิพากษาพรอมดวยคาฤชาธรรมเนียมในการฟองรองและการบังคับคดี เมื่อศาล
เห็นสมควร หรือเมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษารองขอ ศาลอาจมีคําส่ังตั้งผูจัดการอสังหาริมทรัพย
หรือการประกอบกิจการเหลานั้นได และบังคับใหมอบเงินรายไดทั้งหมดหรือแตบางสวนตอเจา
พนักงานบังคับคดีภายในเวลาและกําหนดตามที่ศาลเห็นสมควร แทนการสั่งขายทอดตลาด
ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

คําส่ังของศาลตามมาตรานี้ใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณได และคําพิพากษาหรือ
คําส่ังของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด๒๑๕ 

 
มาตรา ๓๐๘  เมื่อศาลไดมีคําส่ังอนุญาตใหขายแลว เจาพนักงานบังคับคดีอาจ

ขายทอดตลาดทรัพยสินที่ยึดไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอยหาวันนับแตวันที่ยึด การขายนั้นให
ดําเนินตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎกระทรวงวาดวยการนั้นและ
ตามขอกําหนดของศาล ซึ่งระบุไวในคําส่ังอนุญาตใหขายทรัพยสินนั้น ถาหากมี 

บทบัญญัติแหงมาตรานี้ ไมใหใชบังคับแกทรัพยอันมีสภาพเปนของสดของเสียได
ซึ่งเจาพนักงานบังคับคดียอมมีอํานาจที่จะขายไดทันที โดยวิธีขายทอดตลาด หรือวิธีอ่ืนที่สมควร 

                                                 
๒๑๔ มาตรา ๓๐๖ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๑๕ มาตรา ๓๐๗ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๐๙  ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นให

เจาพนักงานบังคับคดีปฏิบัติตามขอบังคับตอไปนี้ 
(๑) ในการขายทรัพยสินที่มีหลายสิ่งดวยกัน ใหแยกขายทีละส่ิงตอเนื่องกันไป 

แต 
(ก) เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพยซึ่งมีราคาเล็กนอยรวมขาย

เปนกอง ๆ ไดเสมอ และ 
(ข) เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยสองส่ิง

หรือกวานั้นขึ้นไป รวมขายไปดวยกันไดในเมื่อเปนที่คาดหมายไดวา เงินรายไดในการขายจะ
เพ่ิมขึ้นเพราะเหตุนั้น 

(๒) ในการขายอสังหาริมทรัพยรายใหญ และทรัพยสินนั้นอาจแบงแยกออกได
เปนตอน ๆ เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจขายทรัพยสินนั้นเปนตอน ๆ ได ในเมื่อเปนที่
คาดหมายไดวาเงินรายไดในการขายทรัพยสินบางตอนจะเพียงพอแกการบังคับคดี หรือวาเงิน
รายไดทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น 

(๓) ในการขายทรัพยสินหลายส่ิงดวยกัน เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจกําหนด
ลําดับที่จะขายทรัพยสินนั้น 

บุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีแกทรัพยสินซึ่งจะตองขาย อาจรองขอใหเจา
พนักงานบังคับคดีรวมหรือแยกทรัพยสิน หรือขอใหขายทรัพยสินนั้นตามลําดับที่กําหนดไวหรือจะ
รองคัดคานคําส่ังของเจาพนักงานบังคับคดีที่ส่ังตามสามอนุมาตรากอนนั้นก็ได ในกรณีที่เจา
พนักงานบังคับคดีไมยอมปฏิบัติตามคํารองขอหรือคําคัดคานเชนวานั้น ผูรองจะยื่นคําขอตอศาล
โดยทําเปนคํารอง ภายในสองวันนับตั้งแตวันปฏิเสธ เพ่ือขอใหมีคําส่ังช้ีขาดในเรื่องนั้นก็ไดคําส่ัง
ของศาลใหเปนที่สุด และใหเจาพนักงานบังคับคดีเล่ือนการขายไปจนกวาศาลจะไดมีคําส่ังหรือ
จนกวาจะไดพนระยะเวลาซึ่งใหนําเร่ืองข้ึนสูศาลได 

 
มาตรา ๓๐๙ ทวิ๒๑๖  ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

นั้น กอนที่เจาพนักงานบังคับคดีจะเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดที่เจาพนักงานบังคับคดี
เห็นวาเปนราคาที่สมควรขายได เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือบุคคลผูมี
สวนไดเสียในการบังคับคดีอาจคัดคานวาราคาดังกลาวมีจํานวนต่ําเกินสมควร ในกรณีเชนวานี้ ให
เจาพนักงานบังคับคดีเล่ือนการขายทอดตลาดทรัพยสินไป เพ่ือใหเจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้
ตามคําพิพากษา หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี ไมวาจะเปนบุคคลที่คัดคานหรือไมก็
ตาม หาผูซื้อที่จะเสนอซื้อในราคาที่บุคคลดังกลาวตองการมาเสนอซื้อในการขายทอดตลาด
ทรัพยสินครั้งตอไป โดยใหผูเสนอราคาสูงสุดตองผูกพันกับการเสนอราคาดังกลาวเปนระยะเวลา
สามสิบวันนับแตวันที่เสนอราคานั้น และในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งตอไป หากมีผูเสนอ

                                                 
๒๑๖ มาตรา ๓๐๙ ทวิ แกไขพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราคาสูงสุดในจํานวนไมสูงกวาจํานวนที่ผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขายทอดตลาดทรัพยสิน
ครั้งกอน หรือไมมีผูใดเสนอราคาเลย ใหเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคา
สูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งกอน แตหากมีผูเสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาด
ทรัพยสินครั้งตอไปในจํานวนสูงกวาจํานวนที่ผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขายทอดตลาด
ทรัพยสินครั้งกอน ใหเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินนั้น 

ในกรณีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือบุคคลผูมีสวนได
เสียในการบังคับคดีเห็นวาราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินมีจํานวนต่ําเกินสมควร และ
การขายทอดตลาดทรัพยสินในราคาต่ําเกินสมควรนั้นเกิดจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวางผูที่
เก่ียวของในการเขาสูราคา หรือความไมสุจริตหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจา
พนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหนาที่ บุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอใหมีคําส่ังเพิก
ถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินตามบทบัญญัติแหงลักษณะนี้ได และเมื่อศาลไตสวนแลวเห็นวา
คํารองรับฟงได ใหศาลมีคําส่ังอนุญาตตามคํารองหรือแกไขหรือมีคําส่ังกําหนดวิธีการอยางใด
ตามที่ศาลเห็นสมควรใหเสร็จภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันไดรับคํารองนั้น 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก ของมาตรา ๒๙๖ มา
ใชบังคับแกการยื่นคํารองตามวรรคสองโดยอนุโลม 

คําส่ังศาลตามวรรคสองใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๓๐๙ ตรี๒๑๗ เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีโอนอสังหาริมทรัพยที่ขายใหแกผู

ซื้อ หากทรัพยสินที่โอนนั้นมีลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารอยูอาศัย และลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาหรือบริวารไมยอมออกไปจากอสังหาริมทรัพยนั้น ผูซื้อชอบที่จะยื่นคําขอฝายเดียวตอ
ศาลที่อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยูในเขตศาลใหออกคําบังคับใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวาร
ออกไปจากอสังหาริมทรัพยนั้น ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกําหนด แตไมนอยกวาสามสิบ
วัน ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารไมปฏิบัติตามคําบังคับ ใหบังคับตามมาตรา ๒๙๖ ทวิ 
มาตรา ๒๙๖ ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา มาตรา ๒๙๖ ฉ มาตรา ๒๙๖ สัตต มาตรา ๒๙๙ มาตรา 
๓๐๐ มาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหเจาพนักงานศาลเปนผูสงคําบังคับโดยผู
ซื้อมีหนาที่จัดการนําสง และใหถือวาผูซื้อเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาและลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือบริวารที่อยูอาศัยในอสังหาริมทรัพยนั้นเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามบทบัญญัติดังกลาว 

 
มาตรา ๓๑๐๒๑๘  เมื่อไดมีการยึดทรัพยแลว สิทธิเรียกรองของลูกหนี้อันมีตอ

บุคคลภายนอกนั้น ใหจัดการดังตอไปนี ้
(๑) ถาเปนพันธบัตรและหลักทรัพยที่เปนประกันซึ่งเปนของลูกหนี้ตามคํา

                                                 
๒๑๗ มาตรา ๓๐๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๑๘ มาตรา ๓๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พิพากษา (ออกใหแกผูถือหรือออกในนามของลูกหนี้ตามคําพิพากษา) เจาพนักงานบังคับคดีจะ
รองขอตอศาลใหมีคําส่ังอนุญาตใหจําหนายสิ่งเหลานั้นตามรายการขานราคาในวันที่ขายก็ไดหาก
ส่ิงเหลานั้นไดมีรายการขานราคากําหนดไว ณ สถานแลกเปลี่ยน หรือจะขายโดยวิธีขายทอดตลาด
ดังบัญญัติไวในลักษณะนี้ก็ได ถามิไดทําคําขอเชนวานั้นหรือคําขอถูกยกเสีย ใหขายสิ่งเหลานัน้โดย
วิธีขายทอดตลาด 

(๒) ถาเปนตราสารเปลี่ยนมือ ใหเจาพนักงานบังคับคดีรองขอใหศาลมีคําส่ัง
อนุญาตใหจําหนายตามราคาที่ปรากฏในตราสารหรือราคาต่ํากวานั้นตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด
ถาศาลส่ังยกคําขอ ใหนําตราสารนั้นออกขายทอดตลาด 

(๓) ถาเปนสิทธิเรียกรองอ่ืน ๆ นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๑๐ ทวิ ใหเจา
พนักงานบังคับคดีรองขอใหศาลออกหมายเรียกบุคคลซึ่งตองรับผิดในการชําระหนี้ตามสิทธิ
เรียกรองนั้น ๆ ใหมาศาล ถาบุคคลนั้นมายังศาลและยินยอมชําระหนี้ใหแกเจาพนักงานบังคับคดี
ใหศาลจดรายงานไว ถาบุคคลนั้นไมมาศาลหรือไมยินยอมชําระหนี้ดังกลาวแลว เมื่อเจาหนี้ตามคํา
พิพากษารองขอ ใหศาลมีคําส่ังอนุญาตใหเจาหนี้ฟองตามเอกสารที่ไดยึดนั้น และถาศาลพิพากษา
ในที่สุดใหเจาหนี้เปนผูชนะคดี เจาหนี้ตองใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบจํานวนเงินที่รับชําระหนี้
จากการนั้นดวย 

คําส่ังอนุญาตของศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๓๑๐ ทวิ๒๑๙  ถาลูกหนีต้ามคาํพิพากษามีสิทธิเรียกรองตอบุคคลภายนอก

ใหชําระเงินจํานวนหนึ่งหรือเรียกใหสงมอบสิ่งของนอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๑๐ ใหเจา
พนักงานบังคบัคดีอายัดและจําหนายไปตามที่บัญญัตไิวในหามาตราตอไปนี ้

 
มาตรา ๓๑๑๒๒๐  สิทธิเรียกรองซึ่งระบุไวในมาตรา ๓๑๐ ทวิ นั้น ใหอายัดไดโดย

คําส่ังอายัดซึ่งศาลไดออกใหตามที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาไดย่ืนคําขอโดยทําเปนคํารองฝายเดียว
และเจาหนี้ไดนําสงใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาและบุคคลซึ่งตองรับผิดเพื่อการชําระเงินหรือสง
มอบสิ่งของนั้น 

เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจกําหนดไวในหมายบังคับคดีใหเจาพนักงานบังคับ
คดีมีอํานาจอายัดสิทธิเรียกรองตามมาตรา ๓๑๐ ทวิ ก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาคําส่ังอายัดของ
เจาพนักงานบังคับคดีเปนคําส่ังอายัดของศาล 

คําส่ังอายัดนั้น อาจออกใหไดไมวาหนี้ของบุคคลภายนอกนั้นจะมีขอโตแยงหรือมี
ขอจํากัดหรือเง่ือนไขหรือวาไดกําหนดจํานวนไวแนนอนหรือไม 

คําส่ังนั้นตองมีขอหามลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหงดเวนการจําหนายสิทธิเรียกรอง
ตั้งแตขณะที่ไดสงคําส่ังนั้นให และมีขอหามบุคคลภายนอกไมใหชําระเงินหรือสงมอบสิ่งของใหแก
                                                 

๒๑๙ มาตรา ๓๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๒๐ มาตรา ๓๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลูกหนี้ตามคําพิพากษา แตใหชําระหรือสงมอบใหแกเจาพนักงานบังคับคดี ณ เวลาหรือภายใน
เวลาตามที่กําหนดไวในคําส่ัง 

 
มาตรา ๓๑๒  ถาบุคคลภายนอกที่ไดรับคําส่ังอายัดทรัพยปฏิเสธหรือโตแยงหนี้ที่

เรียกรองเอาแกตน ศาลอาจทําการไตสวน และ (๑) ถาศาลเปนที่พอใจวาหนี้ที่เรียกรองนั้นมีอยู
จริงก็ใหมีคําส่ังใหบุคคลภายนอกปฏิบัติตามคําส่ังอายัด หรือ (๒) ถาศาลเห็นวารูปเรื่องจะทําให
เสร็จเด็ดขาดไมไดสะดวกโดยวิธีไตสวน ก็ใหมีคําส่ังอยางอ่ืนใดในอันที่จะใหเสร็จเด็ดขาดไปได
ตามที่เห็นสมควร 

ถาคําส่ังอายัดทรัพยนั้นไมมีการคัดคาน หรือศาลไดมีคําส่ังรับรองดังกลาวแลว
และบุคคลภายนอกมิไดปฏิบัติตามนั้น เจาพนักงานบังคับคดีอาจรองขอใหศาลออกหมายบังคับ
คดีแกบุคคลภายนอกนั้น และดําเนินการไปเสมือนหนึ่งวาบุคคลนั้นเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

ถาคาแหงสิทธิเรียกรองซึ่งอายัดไวนั้นตองเส่ือมเสียไปเพราะความผิดของ
บุคคลภายนอก เนื่องจากการที่ไมปฏิบัติตามคําส่ังศาลไมวาดวยประการใด ๆ บุคคลภายนอกเชน
วานั้นตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้น
แกเจาหนี้นั้น 

 
มาตรา ๓๑๓  การอายัดสิทธิเรียกรองแหงรายไดเปนคราว ๆ นั้น รวมตลอดถึง

จํานวนเงินซึ่งถึงกําหนดชําระภายหลังการอายัดนั้นดวย 
ถาสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งมีตอบุคคลภายนอกในอันที่จะ

เรียกใหชําระเงินจํานวนหนึ่งนั้น มีการจํานองเปนประกัน การอายัดสิทธิเรียกรองใหรวมตลอดถึง
การจํานองดวย แตทั้งนี้เจาพนักงานบังคับคดีตองแจงคําส่ังอายัดทรัพยนั้นไปยังเจาพนักงานที่ดิน
และใหเจาพนักงานที่ดินจดแจงไวในทะเบียนที่ดิน 

 
มาตรา ๓๑๔  การอายัดสิทธิเรียกรองดังบัญญัติไวในสองมาตรากอนนี้ ใหมีผล

ดังตอไปนี้ 
(๑) การที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดกอใหเกิด โอน หรือเปล่ียนแปลงซึ่งสิทธิ

เรียกรองที่ไดถูกอายัดภายหลังที่ไดทําการอายัดไวแลวนั้น หาอาจใชยันแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา
หรือเจาพนักงานบังคับคดีไดไม ถึงแมวาราคาแหงสิทธิเรียกรองนั้นจะเกินกวาจํานวนหนี้ตามคํา
พิพากษาและคาฤชาธรรมเนียมในการฟองรองและการบังคับคดี และลูกหนี้ตามคําพิพากษาได
จําหนายสิทธิเรียกรองนั้นเพียงสวนที่เกินจํานวนนั้นก็ตาม 

(๒) ถาคาแหงสิทธิเรียกรองซึ่งอายัดไวนั้น ตองเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของ
เจาหนี้ตามคําพิพากษา ๆ ตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อความ
เสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแกลูกหนี้นั้น 

(๓) การชําระหนี้โดยบุคคลภายนอกตามที่ระบุไวในคําส่ังอายัดทรัพยนั้นใหถือ
วาเปนการชําระหนี้ตามกฎหมาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑๕  ถาส่ิงของที่จะตองสงมอบตามสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดนั้นไดสง
มอบใหแกเจาพนักงานบังคับคดีไปแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีนําออกขายโดยการขาย
ทอดตลาดดังที่บัญญัติไวในลักษณะนี ้

ถาการจําหนายสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดนั้นกระทําไดโดยยาก เนื่องจากการชําระ
หนี้นั้นตองอาศัยการชําระหนี้ตอบแทน หรือดวยเหตุอ่ืนใด และการบังคับคดีอาจลาชาเปนการ
เสียหายแกคูความทุกฝาย หรือฝายใดฝายหนึ่ง หรือแกบุคคลผูมีสวนไดเสีย เมื่อคูความหรือ
บุคคลเชนวานั้นหรือเจาพนักงานบังคับคดีรองขอ ศาลจะมีคําส่ังกําหนดใหจําหนายโดยวิธีอ่ืนก็ได 

 
มาตรา ๓๑๖  ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวนเงิน

ทั้งหมดที่ไดยึดหรือไดมาจากการจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือที่ไดวางไวกับ
ตน นอกจากนี้ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชีพิเศษสําหรับทรัพยสินแตละราย ซึ่งอยูในบังคับ
การจํานองหรือบุริมสิทธิพิเศษซึ่งไดมีการแจงใหทราบโดยชอบแลวตามที่กลาวไวในมาตรา ๒๘๙ 

ภายใตบังคับมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติลักษณะลมละลายและมาตรา ๒๙๒
ถึง ๒๙๕ แหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการรอหรือการงดการบังคับคดี ใหเจาพนักงานบังคับคดี
จัดสรรหรือแบงเฉล่ียเงินนั้นดังบัญญัติไวในมาตราตอไปนี้ 

 
มาตรา ๓๑๗  ในกรณีที่จะตองบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังซึ่งได

พิพากษาหรือส่ังโดยจําเลยขาดนัดนั้น หามมิใหเฉล่ียเงินที่ไดมาจนกวาระยะหกเดือนจะไดลวงพน
ไปแลวนับแตวันยึดทรัพยหรืออายัดทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา แตถาเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาแสดงใหศาลเปนที่พอใจวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดทราบถึงคดีซึ่งขอใหมีการบังคับแลว 
มิใหนําบทบัญญัติแหงมาตรานี้มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๑๘  ในกรณีที่มีเจาหนี้ตามคําพิพากษาแตคนเดียวขอรองใหบังคับคดี 

และมิไดมีการแจงใหทราบซึ่งการจํานองหรือบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินที่จําหนายไดมาดังที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๒๘๙ เมื่อไดจัดการจําหนายทรัพยสินเสร็จ และไดหักคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับ
คดีไวแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีจายเงินตามจํานวนหนี้ในคําพิพากษาและคาฤชาธรรมเนียมใน
การฟองรองใหแกเจาหนี้ที่ตามคําพิพากษา เพียงเทาที่เงินรายไดจํานวนสุทธิจะพอแกการที่จะจาย
ใหได 

 
มาตรา ๓๑๙  ในกรณีที่มีเจาหนี้ตามคําพิพากษาหลายคนรองขอใหบังคับคดี 

หรือไดมีการแจงใหทราบซึ่งการจํานองหรือบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินที่จําหนายไดมาดังที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๒๘๙ เมื่อไดจัดการจําหนายทรัพยสินเสร็จ และไดหักคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับ
คดีไวแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชีสวนเฉลี่ยแสดงจํานวนเงินที่จายใหแกเจาหนี้ตามคํา
พิพากษา หรือเจาหนี้บุริมสิทธิแตละคนจากเงินรายไดจํานวนสุทธิที่พอแกการที่จะจายใหตามสิทธิ
เรียกรองของเจาหนี้เหลานั้น ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือตาม
ประมวลกฎหมายนี้วาดวยการจายเงินเชนวานี้ และใหเจาพนักงานบังคับคดีสงคําบอกกลาวไปยัง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาหนี้เหลานั้นขอใหตรวจสอบบัญชีเชนวานั้นและใหแถลงขอคัดคานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สง
คําบอกกลาว 

ถาไมมีคําแถลงย่ืนภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาบัญชีสวนเฉลี่ยนั้นเปนที่สุด 
และใหเจาพนักงานบังคับคดีจายเงินใหแกเจาหนี้เหลานั้นตามบัญช ี

 
มาตรา ๓๒๐  ในกรณีดังบัญญัติไวในมาตรากอนนี้ ถามีเจาหนี้คนเดียวหรือ

หลายคนดังกลาวแลว ย่ืนคําแถลงคัดคานบัญชีสวนเฉลี่ยตอเจาพนักงานบังคับคดีภายในเวลาท่ี
กําหนดไวใหเจาพนักงานบังคับคดีออกหมายเรียก ใหเจาหนี้ทุกคนมาในเวลา และ ณ สถานที่
ตามที่เห็นสมควร แตตองใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน 

เจาหนี้จะไปตามหมายเรียกเชนวานั้นดวยตนเอง หรือจะใหผูแทนท่ีไดรับมอบ
อํานาจโดยชอบไปและกระทําการแทนในกิจการทั้งหลายอันเกี่ยวแกเร่ืองนั้นก็ได 

เมื่อไดตรวจพิจารณาคําแถลงและฟงคําช้ีแจงของเจาหนี้ผูที่มาตามหมายเรียก
แลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําคําส่ังยืนตามหรือแกไขบัญชีสวนเฉลี่ยนั้น แลวใหอานใหเจาหนี้
ที่มานั้นฟง และใหเจาหนี้ลงลายมือช่ือรับทราบไวเปนหลักฐาน และใหสงคําส่ังนั้นไปยังเจาหนี้ผู
ซึ่งมิไดมาตามหมายเรียกดวย ถาหากมี 

ถาเจาหนี้คนใดไมพอใจคําส่ังของเจาพนักงานบังคับคดีเจาหนี้นั้นชอบที่จะยื่นคํา
ขอโดยทําเปนคํารองคัดคานคําส่ังนั้นตอศาลช้ันตนได ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดอานหรือที่ไดสง
คําส่ัง แลวแตกรณี แตถาเจาหนี้ที่ย่ืนคําขอนั้นมิไดไปตามหมายเรียกของเจาพนักงานบังคับคดี
และไมสามารถแสดงเหตุผลดีในการที่ไมไปตอหนาเจาพนักงานบังคับคดีนั้น ใหศาลนั้นยกคําขอ
นั้นเสีย คําส่ังของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้ใหเปนที่สุด 

ถาเจาหนี้ซึ่งไดมาตามหมายเรียกทุกคนไดยินยอมตามคําส่ังของเจาพนักงาน
บังคับคดีและลงลายมือช่ือไวเปนพยานหลักฐานในการยินยอมนั้นแลว และถาเจาหนี้ผูไมมาซึ่งมี
สิทธิคัดคานคําส่ังได มิไดย่ืนคําคัดคานภายในเวลากําหนด ใหถือวาบัญชีสวนเฉลี่ยนั้นเปนที่สุด 
และใหเจาพนักงานบังคับคดีจายเงินใหแกเจาหนี้ตามนั้น 

ถาเจาหนี้ผูมีสิทธิคัดคานคําส่ังไดย่ืนคําคัดคานดังที่บัญญัติไวขางตนแลว ใหเจา
พนักงานบังคับคดีเล่ือนการจายสวนเฉลี่ยไปจนกวาศาลไดมีคําส่ังแลว หรือทําการจายสวนเฉลี่ย
ช่ัวคราว ดังที่บัญญัติไวในมาตราตอไป 

บทบัญญัติมาตรานี้ ใหใชบังคับแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาในเรื่องคาฤชาธรรม
เนียมในการบังคับคดีดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๒๑  เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีเห็นวา ถาจะเลื่อนการจายสวนเฉลี่ยไป

จนกวาไดจําหนายทรัพยสินที่ประสงคจะบังคับทั้งหมด หรือจนกวาการเรียกรองทั้งหมดที่มาสูศาล
ไดเสร็จเด็ดขาดแลว จะทําใหบุคคลผูมีสวนเฉลี่ยในเงินรายไดแหงทรัพยสินที่บังคับนั้นทุกคนหรือ
คนใดคนหนึ่งไดรับความเสียหาย เจาพนักงานบังคับคดีมีสิทธิที่จะแบงเงินรายไดเทาที่พอแกการ
ที่จะจายใหดั่งที่บัญญัติไวในสองมาตรากอนได ในเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดกันเงินไวสําหรับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ชําระคาฤชาธรรมเนียมทั้งหมดในการบังคับคดีที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นตอไป และสําหรับชําระการ
เรียกรองใด ๆ ที่ยังมีขอโตแยงไวแลว 
 

มาตรา ๓๒๒  เมื่อผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีทุกคนไดรับสวนแบงเปนที่
พอใจแลว ถายังมีเงินที่จําหนายทรัพยสินไดเหลืออยู และเงินที่ยังเหลือเชนวานั้นไดถูกอายัดตาม
มาตรา ๒๙๑ หรือโดยประการอื่น ใหเจาพนักงานบังคับคดีจําหนายสวนที่เหลือนั้นตามมาตรา 
๒๙๑ หรือตามคําส่ังอายัดทรัพย แลวแตกรณี 

ถาเงินรายไดจํานวนสุทธิที่จําหนายทรัพยสินไดมานั้นไมตองการใชสําหรับการ
บังคับคดีตอไปก็ดี หรือมีเงินเหลืออยูภายหลังที่ไดหักชําระคาฤชาธรรมเนียมและจายใหแกเจาหนี้
ทุกคนเปนที่พอใจแลวก็ดี ใหเจาพนักงานบังคับคดีจายเงินรายไดจํานวนสุทธิหรือสวนที่เหลือนั้น
ใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา และถาทรัพยสินของบุคคลภายนอกตองถูกจําหนายไปเพื่อประโยชน
แกลูกหนี้ตามคําพิพากษา ใหจายเงินรายไดจํานวนสุทธินั้นแกบุคคลภายนอกตามสิทธิเรียกรอง
ของบุคคลภายนอกที่มีอยูตอลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

ถาไดจําหนายสังหาริมทรัพยรายใดไปแลวตามมาตรา ๒๘๘ และไดมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดเปนคุณแกผูเรียกรอง ใหศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดีจายเงินที่จําหนายไดแกผูเรียกรอง
ไป 
 

มาตรา ๓๒๓๒๒๑  บรรดาเงินตางๆ ที่คางจายอยูในศาลหรือที่เจาพนักงานบังคับ
คดี ถาผูมีสิทธิมิไดเรียกเอาภายในหาป ใหตกเปนของแผนดิน 

                                                 
๒๒๑ มาตรา ๓๒๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตาราง ๑ 
คาธรรมเนียมศาล (คาข้ึนศาล)๒๒๒ 

   
 

ลักษณะของคด ี ทุนทรัพย อัตรา หมายเหตุ 

(๑) คดีท่ีมีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณ
เปนราคาเงินไดใหคิดคาขึ้นศาลตามทุนทรัพย
ดังตอไปนี้ 

  คาธรรมเนียมตาม(ก) 
(ข) และ (ค)ถารวมแลว
มีเศษไมถึงหนึ่งบาทให
ปดทิ้ง 

(ก) คําฟองนอกจากที่ระบุไวใน (ข) และ (ค) ไมเกินหาสิบลาน
บาท 

รอยละ ๒ แต
ไมเกินสอง
แสนบาท 
 

 

 สวนที่เกินหาสิบ
ลานบาทขึ้นไป 
 

รอยละ ๐.๑  

(ข) คํารองขอใหศาลบังคับตามคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการในประเทศหรือคํารองขอ
เพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการใน
ประเทศ 

ไมเกินหาสิบลาน
บาท 

รอยละ ๐.๕ 

ของจํานวนที่
รองขอใหศาล
บังคับแตไม
เกินหาหมื่น
บาท 
 

 

 สวนที่เกินหาสิบ
ลานบาทขึ้นไป 
 

รอยละ ๐.๑  

คํารองขอใหศาลบังคับตามคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการตางประเทศหรือคํารองขอ
เพิกถอนคําชี้ ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ตางประเทศ 

ไมเกินหาสิบลาน
บาท 

รอยละ ๑ ของ
จํานวนที่รอง
ขอใหศาล
บังคับแตไม
เกินหนึ่งแสน
บาท 
 

 

 สวนที่เกินหาสิบ
ลานบาทขึ้นไป 
 
 

รอยละ ๐.๑  

                                                 
๒๒๒ ตาราง ๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะของคด ี ทุนทรัพย อัตรา หมายเหตุ 

(ค) คําฟองขอใหบังคับจํานอง หรือบังคับเอา
ทรัพยสินจํานองหลุด 

ไมเกินหาสิบลาน
บาท 

รอยละ ๑ ของ
จํานวนหนี้ท่ี 

เรียกรองแต
ไมเกินหนึ่ง
แสนบาท 
 

 

 สวนที่เกินหาสิบ
ลานบาทขึ้นไป 
 

รอยละ ๐.๑  

(๒) คดีท่ีมีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันไมอาจคํานวณ
เปนราคาเงินได 

   

(ก) คดีท่ัวไปรวมทั้งคดีไมมีขอพิพาท  เรื่องละ ๒๐๐ 
บาท 
 

 

(ข) อุทธรณหรือฎีกาคําสั่งตามมาตรา ๒๒๗ หรือ
มาตรา ๒๒๘ (๒) และ (๓) 

 เรื่องละ ๒๐๐ 
บาท 

การอุทธรณหรือฎีกา
คําสั่งตามมาตรา ๒๒๘ 
(๑) ไมเรียกเก็บคาขึ้น
ศาล 
 

(๓) คดีท่ีมีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปน
ราคาเงินไดและไมอาจคํานวณเปนราคาเงินได
รวมอยูดวย 

 ใหคิดคาขึ้น
ศาลตามอัตรา
ใน (๑) แต
ไมใหนอยกวา
อัตราใน (๒) 
(ก) หรือ (ข)
แลวแตกรณี 

 

 

(๔) คดีท่ีขอใหชําระคาเสียหาย คาอุปการะเลี้ยงดู หรือ
คาเลี้ยงชีพก็ดี เงินป เงินเดือน เงินเบี้ยบํานาญ คา
บํารุงรักษา หรือเงินอ่ืน ๆ ก็ดี บรรดาที่ใหจายมี
กําหนดเปนระยะเวลาในอนาคตนอกจากดอกเบี้ย
คาเชา หรือคาเสียหายที่ศาลมีอํานาจพิพากษา
หรือสั่งตามมาตรา ๑๔๒ อยูแลว ถาคดีนั้นมีคํา
ขอใหชําระหนี้ในเวลาปจจุบัน หรือมีคําขอในขอ
กอน ๆ รวมอยูดวยใหคิดคาขึ้นศาลสําหรับคําขอ
ในขอนี้เปนอีกสวนหนึ่ง 

 ๑๐๐ บาท  

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตาราง ๒ 
คาธรรมเนียมศาล (คาธรรมเนียมอื่น ๆ)๒๒๓ 

   
 

ลักษณะแหง 
กระบวนพิจารณา 

ศาลฎีกา 
และศาลอุทธรณ ศาลชั้นตน ชําระเมื่อใด 

(๑) คาคํารองขอตามมาตรา ๑๐๑ ในกรณีท่ียังไมมี
คดีอยูในศาล - ๑๐๐ บาท เม่ือยื่นคํารองขอ 

(๒) คารับรองสําเนาเอกสารตาง ๆ โดยหัวหนา
สํานักงานประจําศาลยุติธรรมหรือเจาพนักงาน
บังคับคดีเปนผูรับรอง ฉบับละ ๕๐ บาท ๕๐ บาท เม่ือยื่นคํารอง 

(๓) ใบสําคัญเพ่ือแสดงวาคําพิพากษาหรือคําสั่งได
ถึงท่ีสุดแลว ฉบับละ ๕๐ บาท ๕๐ บาท เม่ือยื่นคํารอง 

    

                                                 
๒๒๓ ตาราง ๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตาราง ๓ 
คาสืบพยานหลักฐานนอกศาล๒๒๔ 

   
 
ในกรณีที่มีการสืบพยานหลักฐานนอกศาล ใหคิดคาปวยการใหผูพิพากษาใน

อัตราตอคนวันละสามรอยบาท และใหคิดคาปวยการใหเจาพนักงานศาลในอัตราตอคนวันละหนึ่ง
รอยหาสิบบาท โดยใหชําระเมื่อศาลมีคําส่ังอนุญาต 

ในคดีที่มีการรวมการพิจารณา ใหคิดคาปวยการโดยถือวาเปนคดีเดียว 
ในกรณีที่มีคูความหลายฝายหรือหลายคนเปนผูขอ ใหเฉล่ียกันชําระคาปวยการ

ในอัตราตามวรรคหนึ่งคนละสวนเทา ๆ กัน 
ในกรณีจําเปน ศาลอาจสั่งใหคูความฝายที่ขอหรือฝายใดฝายหนึ่งหรือหลายฝาย

เปนผูจัดการหาพาหนะ ถาไมจัดพาหนะมาให จะตองชดใชคาพาหนะที่เสียไปตามสมควร 
 

 

                                                 
๒๒๔ ตาราง ๓ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตาราง ๔ 
คาปวยการ คาพาหนะ และคาเชาที่พักของพยาน กับคารังวัดทําแผนที่๒๒๕ 

   
 
(๑) ใหศาลกําหนดคาปวยการพยานตามรายไดและฐานะของพยานซึ่งมาศาล

ตามหมายเรียกแตไมใหเกินวันละสี่รอยบาท กับคาพาหนะเดินทางและคาเชาที่พักของพยานที่เสีย
ไปดวยตามสมควร 

(๒) ในกรณีที่ศาลสั่งใหรังวัดทําแผนที่ 
(ก) โดยเจาพนักงานศาล ใหศาลกําหนดคาปวยการใหแกเจาพนักงานศาล

ในอัตราตอคนวันละสองรอยบาท กับคาพาหนะเดินทางและคาเชาที่พักของเจาพนักงานศาลที่เสีย
ไปตามสมควร 

(ข) โดยพนักงานเจาหนาที่ของสวนราชการหรือหนวยงานอื่น ใหศาล
กําหนดคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักของพนักงานเจาหนาที่ตามระเบียบของ
สวนราชการหรือหนวยงานนั้นถาสวนราชการหรือหนวยงานนั้นไมมีระเบียบดังกลาวใหคิดตาม
อัตรา (ก) 
 

                                                 
๒๒๕ ตาราง ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตาราง ๕ 
คาธรรมเนียมเจาพนักงานบงัคับคด๒ี๒๖ 

 
คาธรรมเนียม จํานวน หมายเหต ุ

๑. ขายทอดตลาดหรือจําหนาย
โดยวิธี อ่ืนซึ่งทรัพยสินที่
ยึดหรืออายัด 

 

รอยละ ๓ ของจํานวนเงินที่
ขายหรือจําหนายได 

ทั้งนี้ ตองเสียคาประกาศและ
คาใชสอยตางหาก 

๒. จายเงินที่ยึดหรืออายัดแก
เจาหนี ้

 

รอยละ ๒ ของจํานวนเงินที่ยึด
หรืออายัด 

 

๓. เมื่อยึดทรัพยสินซึ่งไมใชตัว
เงินแลวไมมีการขายหรือ
จําหนาย 

 

รอยละ ๒ ของราคาทรัพยสินที่
ยึด 

๔. เมื่อยึดหรืออายัดเงินหรือ
อายัดทรัพยสินแลว ไมมี
การขายหรือจําหนาย 

 

รอยละ ๑ ของจํานวนเงินที่ยึด
หรืออายัด หรือราคาทรัพยสิน
ที่อายัด 

๕. ขายโดยวิธีประมูลระหวาง
คูความ 

รอยละ ๒ ของราคาประมูล
สูงสุด” 

สวนการคํานวณราคาทรัพยสิน
ที่ ยึ ด ห รื อ อ า ยั ด เ พื่ อ เ สี ย
คาธรรมเนียมตามหมายเลข ๓ 
และ ๔ ใหเจาพนักงานบังคับ
คดีเปนผูกําหนด ถาไมตกลง
กันใหคูความที่เก่ียวของเสนอ
เร่ืองตอศาลตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๒๙๖ 

 
 
 

 

                                                 
๒๒๖ ตาราง ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตาราง ๖ 
คาทนายความ๒๒๗ 
   

 
(๑) ใหศาลกําหนดคาทนายความตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรไมเกินอัตราขั้นสูง

ดังที่ระบุไวในตารางนี้ แตตองไมต่ํากวาคดีละสามพันบาท 
(๒) การกําหนดคาทนายความที่คูความจะตองรับผิดนั้น ใหศาลพิจารณาตาม

ความยากงายแหงคดีเทียบดูเวลาและงานที่ทนายความตองปฏิบัติในการวาคดีเร่ืองนั้น 
 

อัตรา คดีมีทุนทรัพย คดีไมมทีุนทรัพย 

อัตราขั้นสูงในศาลชั้นตน รอยละ ๕ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

อัตราขั้นสูงในศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา รอยละ ๓ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

 

                                                 
๒๒๗ ตาราง ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตาราง ๗ 
คาใชจายในการดําเนินคด๒ี๒๘ 

   
 

ศาลอาจกําหนดใหคูความซึ่งตองรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมตามมาตรา ๑๖๑ 
ชดใชคาใชจายในการดําเนินคดีแกคูความอีกฝายตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยในคดีมีทุน
ทรัพยตองไมเกิน รอยละ ๑ ของจํานวนทุนทรัพย หรือในคดีไมมีทุนทรัพยตองไมเกินหาพันบาท 

การกําหนดคาใชจายในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ใหศาลคํานึงถึงคาใชจาย
ตาง ๆ ที่คูความไดเสียไป รวมทั้งลักษณะและวิธีการดําเนินคดีของคูความ 

                                                 
๒๒๘ ตาราง ๗ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๗ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗๒๒๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดเมื่อพนหกสิบวัน นับแตวนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒๒๓๐ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๓๒๓๑ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙๒๓๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดเมื่อพนหกสิบวัน นับแตวนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือใหคดีลุลวงไปโดยรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน และแกขอขัดของของศาลและคูความในการดําเนินกระบวนพิจารณาบางประการที่สําคัญทั้ง
สมควรปรับปรุงแกไขอัตราที่กําหนดไวในตารางทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงให
เหมาะสมดวย 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๘๒๓๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดเมื่อพนหกสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา ๑๐  การบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําส่ังที่ยังไมเสร็จสิ้นลงในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากมิไดเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง มาตรา ๒๘๕ หรือมาตรา ๒๘๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เมื่อศาลเห็นสมควร
หรือเมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเมื่อผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีย่ืนคําขอโดยทําเปนคํารอง
ใหศาลสั่งเพิกถอนเสียทั้งหมดหรือบางสวน หรือส่ังแกไขหรือมีคําส่ังในเรื่องนั้นอยางใดอยางหนึ่ง

                                                 
๒๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๑/ตอนที่ ๗๙/หนา ๑๑๙๒/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗ 
๒๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๖/ตอนที่ ๕๒/หนา ๖๓๒/๒๐ กันยายน ๒๔๙๒ 
๒๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๗/ตอนที่ ๕๘/หนา ๕๖๗/๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๓ 
๒๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๓/ตอนที่ ๒๑/หนา ๒๗๘/๑๓ มีนาคม ๒๔๙๙ 
๒๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๕/ฉบับพิเศษ หนา ๗๔/๙ มกราคม ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ทั้งนี้ เวนแตการบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําส่ังที่กําหนด
สิทธิเรียกรองเปนเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา อันไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีตาม
มาตรา ๒๘๖ (๒)หรือ (๓) ที่มีจํานวนนอยกวาอัตราเงินเดือนขั้นต่ําสุดของขาราชการพลเรือนใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนจํานวนเงินที่ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น มีจํานวนเทากับอัตราเงินเดือนข้ันต่ําสุดของขาราชการพลเรือนใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือใหการพิจารณาพิพากษาคดี
ในศาลอุทธรณและศาลฎีกาลุลวงไปโดยเหมาะสมและรวดเร็วยิ่งข้ึนและเพื่อเปนหลักประกันใน
การดํารงชีพของลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหดีข้ึนกวาเดิม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑๒๓๔ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากคา ข้ึนศาล 
คาธรรมเนียมอื่น ๆ คาสืบพยานนอกศาล คาปวยการและคาพาหนะพยานกับคารังวัดทําแผนที่ 
และอัตราคาทนายความที่กําหนดไวในตารางทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่ใชอยู
ไดกําหนดไวนานมาแลว ไมเหมาะสมแกภาวะการณในปจจุบัน สมควรแกไขใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
และควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ใหสอดคลองกัน
ดวย  จึงเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๒๒๓๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดเมื่อพนหกสิบวัน นับแตวนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมิไดใหอํานาจศาลที่จะสั่งใหสงคําคูความ
หรือเอกสารโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับในโอกาสแรก ทําใหคูความตองเสียเวลาและเสีย
คาใชจายในการดําเนินคดีเพ่ิมมากขึ้นโดยไมจําเปน สมควรใหมีการสงคําคูความหรือเอกสารโดย
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับในโอกาสแรกได  จึงเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๗๒๓๖ 

                                                 
๒๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๕/ตอนที่ ๓๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๒๑ 
๒๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๖๔/ฉบับพิเศษ หนา ๖./๒๘ เมษายน ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน กําหนดใหชําระหรือวางคาธรรมเนียมโดย
วิธีปดแสตมปตามจํานวนที่ตองปดลงไวในคําคูความคํารอง ใบรับหรือเอกสารที่เก่ียวของซึ่งเปน
เหตุใหเกิดความลาชาและไมสะดวกในการเรียกเก็บและการชําระหรือวางคาธรรมเนียมศาลและ
การตรวจสอบคําคูความของศาล ทั้งยังเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณและเปนภาระในการจัดพิมพ 
และการเก็บรักษาแสตมปฤชาอากรอีกดวย สมควรแกไขเพิ่มเติมใหมีการชําระหรือวาง
คาธรรมเนียมศาลเปนเงินสดโดยเจาพนักงานศาลออกใบรับให และสมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเก่ียวกับการตรวจคําคูความของศาลใหสอดคลองกับการชําระหรือวางคาธรรมเนียม
ศาลดังกลาวดวย  จึงเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗๒๓๗ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน 

(๑) มีหลักเกณฑและวิธีการในการเลื่อนการพิจารณาคดีของศาลที่ยังไมรัดกุม
พอและมิไดมีบทบัญญัติใหอํานาจศาลในการสั่งใหคูความฝายซึ่งขอเลื่อนคดีเสียคาปวยการพยาน
ซึ่งมาศาลตามหมายเรียกและเสียคาใชจายในการที่คูความฝายอื่นมาศาล 

(๒) มีหลักเกณฑในการที่ศาลจะสั่งตั้งเจาพนักงานหรือแพทยไปตรวจตัวความ
ผูแทน ทนายความ พยาน หรือบุคคลอื่นใดที่ถูกเรียกใหมาศาลแตมาศาลไมไดเพราะอางวาปวย
เจ็บอันเปนเหตุใหมีการขอเลื่อนการนั่งพิจารณาที่ยังไมรัดกุมพอ 

(๓) มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของทนายความในคดี ซึ่งมีความประสงคจะถอน
ตัวจากการเปนทนาย ที่จะตองแจงใหตัวความทราบกอน อันเปนเหตุใหมีการใชสิทธิในการถอน
ตัวจากการเปนทนายเพื่อประวิงการพิจารณาคดีได ทําใหการพิจารณาคดีลาชา 

(๔) มิไดกําหนดใหโจทกเสียคาธรรมเนียมในการสงคําฟองโดยชัดแจงและมิได
มีการกําหนดวิธีการสงคําฟองใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน ซึ่งบทบัญญัติที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบันกําหนดใหโจทกมีหนาที่สงคําฟองแกจําเลย แตในทางปฏิบัติโจทกมิไดนําสงเอง และใน
ปจจุบันก็ไมมีความจําเปนที่จะตองใหโจทกมีหนาที่สงคําฟองแกจําเลยในทุกคดีเพราะการ
คมนาคมสะดวกขึ้นในหลายทองที่แลว 

(๕) กําหนดเวลาที่โจทกจะตองรองตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหสงหมายและ
คําส่ังฟองไปใหแกจําเลยเพื่อแกคดี ซึ่งกําหนดไวสิบหาวันนับแตวันยื่นคําฟองนั้น เปน
กําหนดเวลาที่นานเกินไป 

(๖) กําหนดเวลาที่โจทกจะตองแจงใหศาลทราบเหตุแหงการเพิกเฉยไมรองตอ
                                                                                                                                            

๒๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๓๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๒๗ 
๒๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๓๖/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๒ ตุลาคม ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหสงหมายเรียกใหแกคดีแกจําเลย โดยที่การไมแจงตามกําหนดเวลา
ดังกลาวถือวาโจทกทิ้งฟอง ซึ่งกําหนดไวสิบหาวันนับแตวันยื่นคําฟองนั้น เปนกําหนดเวลาที่นาน
เกินไป 

(๗) มิไดกําหนดใหคูความมาศาลในวันชี้สองสถาน อันเปนเหตุใหคูความมักจะ
ขอเลื่อนคดีในวันนัดสืบพยานครั้งแรก และศาลไมอาจดําเนินการไกลเกล่ียใหคูความไดตกลง
ประนีประนอมหรือยอมรับในประเด็นขอพิพาทที่อาจตกลงกันได 

(๘) มีหลักเกณฑการบังคับคดีในสวนที่เก่ียวกับการขอเฉลี่ยทรัพยสินที่ยังไม
รัดกุมพอ ทําใหเกิดความไมเปนธรรมแกเจาหนี้ผูขอเฉลี่ยทรัพย โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่เจา
พนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรไดยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวกอนแลว และใน
กรณีที่เจาหนี้ผูยึดทรัพยสินสละสิทธิในการบังคับคดีหรือเพิกเฉยไมดําเนินการบังคับคดีภายใน
เวลาที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนด 

(๙) มิไดกําหนดใหอํานาจศาลสั่งถอนการบังคับคดี ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษา
ไมดําเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนด 

(๑๐) มิไดกําหนดใหเจาพนักงานบังคับคดีขอหมายบังคับคดีเพ่ือชําระเปน
คาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพยสินซึ่งมิใชตัวเงิน หรือใน
กรณียึดหรืออายัดเงิน หรืออายัดทรัพยสินแลวไมมีการขายหรือจําหนายเนื่องจากเจาพนักงาน
บังคับคดีถอนการบังคับคดีนั้นเอง หรือถอนโดยคําส่ังศาล และผูขอใหยึดหรืออายัดไมชําระ
คาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี 

(๑๑) มิไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับบังคับคดีในการฟองขับไลที่รัดกุมพอทําใหการ
บังคับคดีในคดีฟองขับไลประสบปญหาและขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่
ถูกพิพากษาใหขับไลหรือตองร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกไปจากอสังหาริมทรัพย ที่อยูอาศัยหรือ
ทรัพยที่ครอบครองไมยอมปฏิบัติตามคําบังคับของศาลโดยใชวิธีหลีกเล่ียงตาง ๆ 

สมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในสวนที่เก่ียวกับ
กรณีดังกลาวเสียใหมเพ่ือใหการพิจารณาพิพากษาคดีแพงและการบังคับคดีในคดีฟองขับไลมี
ประสิทธิภาพ สามารถอํานวยความยุติธรรมมากขึ้น  จึงเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๐๒๓๘ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการประกาศใช
กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเปนกฎหมายที่บัญญัติถึงหลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขอ
พิพาท การพิจารณา การทําคําช้ีขาด และการบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการนอกศาลไว
โดยเฉพาะแลว สมควรยกเลิกบทบัญญัติวาดวยอนุญาโตตุลาการนอกศาลในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (มาตรา ๒๒๑)  จึงเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
                                                 

๒๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑๘/๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๒๓๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแตมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติวาดวยเขต
อํานาจศาลในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดกอใหเกิดปญหา
และความไมเปนธรรม เนื่องจากโจทกซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรไมสามารถฟองคดีจําเลย
ซึ่งไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรไดตราบใดที่ยังไมสามารถสงหมายเรียกใหแกจําเลยใน
ราชอาณาจักรได แตในทางกลับกันโจทกหรือจําเลยซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในตางประเทศสามารถฟอง
จําเลยหรือฟองแยงโจทกซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรได และบทบัญญัติเร่ืองเขตอํานาจศาล
โดยทั่วไปยังไมเหมาะสม กอใหเกิดความไมสะดวกในการดําเนินคดีในศาลประกอบกับในปจจุบัน
ยังไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับการสงคําคูความและเอกสารใหแกจําเลยหรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ
ซึ่งไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรไวโดยตรงคงอาศัยวิธีปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรมและ
กระทรวงการตางประเทศเปนสําคัญซึ่งตองใชเวลานานมากและในบางครั้งก็ไมอาจสงใหแกบุคคล
ดังกลาวได ทําใหการดําเนินคดีเปนไปไดดวยความลาชาและยุงยาก นอกจากนี้ การพิจารณาคดี
ของศาลช้ันตนบางคดีไดประสบความลาชาเนื่องจากการประวิงคดีของคูความบางฝาย ทั้ง
หลักเกณฑการฟองคดีมโนสาเรและคดีไมมีขอยุงยากที่ใชบังคับอยูมีขอบกพรองไมสามารถนํามา
บังคับใชกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมขณะนี้ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและคดีที่ข้ึนสู
การพิจารณาของศาลอุทธรณและศาลฎีกาก็ไดเพ่ิมขึ้นเปนอยางมากทําใหศาลอุทธรณและศาลฎีกา
ไมสามารถพิจารณาพิพากษาคดีใหเสร็จลุลวงไปไดโดยรวดเร็วทําใหคดีคางพิจารณาอยูเปน
จํานวนมาก เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวขางตน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยเขตอํานาจศาลโดย
กําหนดใหโจทกสามารถฟองคดีจําเลยซึ่งไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรไดงายขึ้นกวาเดิม และ
กําหนดใหการฟองคดีหรือการรองขอตอศาลโดยทั่วไปเปนไปโดยสะดวกและเปนธรรมยิ่งข้ึน และ
สมควรเพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยการสงคําคูความและเอกสารใหแกจําเลยซึ่งไมมีภูมิลําเนาอยูใน
ราชอาณาจักร โดยกําหนดใหการสงคําคูความและเอกสารดังกลาวเปนไปโดยสะดวกและรวดเร็ว
ย่ิงข้ึนกับแกไขปรับปรุงใหศาลมีดุลพินิจในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกวาอัตราที่โจทกมีสิทธิ
ไดรับตามกฎหมายในกรณีที่จําเลยตองชําระเงินพรอมดอกเบี้ยแกโจทกในกรณีที่ศาลเห็นวาจําเลย
มีพฤติการณประวิงคดีใหลาชาโดยไมสุจริตปรับปรุงหลักเกณฑในการฟองคดีมโนสาเรและคดีไม
มีขอยุงยากใหทําไดกวางขวางและสะดวกรวดเร็วข้ึน และปรับปรุงหลักเกณฑในการอุทธรณฎีกา
ใหทําไดเฉพาะคดีที่มีเหตุผลสมควรที่จะขึ้นสูการพิจารณาของศาลอุทธรณและศาลฎีการวมทั้ง
แกไขบทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวของใหสอดคลองกันดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
                                                 

๒๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๔๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑/๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕๒๔๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตมาตรา ๙ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา ๑๘  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกบรรดาคดีที่ไดย่ืนฟองไวแลวกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหใชกฎหมายที่ใชบังคับอยูในวันที่ย่ืนฟองนั้นบังคับแกคดี
ดังกลาวจนกวาคดีจะถึงที่สุด เวนแตมาตรา ๙ ใหใชบังคับแกคดีที่ไดย่ืนฟองไวแลว กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดวย 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดกําหนดใหมีกระบวนพิจารณา
ช้ันชี้สองสถานเพื่อประโยชนในการทําใหการพิจารณาคดีสะดวกและรวดเร็วข้ึน แตบทบัญญัติ
ดังกลาวไมสามารถปฏิบัติใหสมประโยชนไดเพราะกําหนดใหเปนดุลพินิจของศาลที่จะทําการช้ี
สองสถานหรือไมก็ได และไมมีสภาพบังคับใหคูความตองมาศาลในวันชี้สองสถาน หากไมมา
คูความก็ไมเสียสิทธิในการดําเนินกระบวนการพิจารณาแตอยางใด นอกจากนี้ บทบัญญัติเก่ียวกับ
การอางพยานหลักฐานและการสงพยานหลักฐานไมรัดกุมและเอื้ออํานวยแกการชี้สองสถาน
กลาวคือ เปดโอกาสใหมีการอางพยานหลักฐานกันอยางฟุมเฟอย หรืออางพยานหลักฐานที่อยูใน
ความครอบครองของบุคคลภายนอก หรือระบุอางพยานที่จะตองสงประเด็นไปสืบยังศาลอ่ืนไว
มากเกินความจําเปน หรือระบุอางในลักษณะเปนการประวิงคดีทําใหการพิจารณาคดีลาชา และ
ไมใหโอกาสศาลไดทราบถึงพยานหลักฐานของคูความกอนวันชี้สองสถาน เพ่ือใหศาลสามารถ
สอบถามใหคูความรับกันไดในบางประเด็นหรือทุกประเด็น อันจะทําใหสามารถตัดประเด็นที่ไม
จําเปนออกและกําหนดประเด็นขอพิพาทและหนาที่นําสืบไดอยางถูกตองครบถวนทําใหคดีเสร็จ
ไปโดยรวดเร็ว อีกทั้งบทบัญญัติวาดวยการประชุมใหญของศาลฎีกายังไมคลุมถึงกรณีที่มีกฎหมาย
กําหนดใหมีการวินิจฉัยปญหาโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกา สมควรกําหนดใหศาลทําการชี้สอง
สถานทุกคดี เวนแตคดีที่ไมมีความจําเปน และกําหนดใหคูความทุกฝายยื่นคําแถลงเสนอประเด็น
ขอพิพาท ย่ืนบัญชีระบุพยาน และสงสําเนาพยานเอกสารที่ไดอางอิงไวตอศาลกอนวันชี้สองสถาน 
เพ่ือใหศาลทราบถึงพยานหลักฐานของคูความและสามารถกําหนดประเด็นขอพิพาทและหนาที่นํา
สืบไดอยางถูกตองครบถวน รวมทั้งกําหนดใหมีการยื่นตนฉบับพยานเอกสารและพยานวัตถุที่
สําคัญตอศาลในวันชี้สองสถาน เพ่ือใหคูความสามารถแสดงพยานหลักฐานหักลางกันในประเด็น
ขอพิพาท สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยการประชุมใหญของศาลฎีกาใหคลุมถึงกรณีที่มี
กฎหมายกําหนดใหมีการวินิจฉัยปญหาโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกาและสมควรแกไขบทบัญญัติ
                                                 

๒๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๖/หนา ๓๖/๔ มีนาคม ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อ่ืนที่เก่ียวของใหสอดคลองกันดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘๒๔๑ 
 

มาตรา ๑๕  พระราชบัญญัตินี้ไมมีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ได
กระทําไปแลว กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ สวนกระบวนการพิจารณาใดที่ยังมิไดกระทําจน
ลวงพนกําหนดเวลาที่จะตองกระทําตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนพระราชบัญญัตินี้ แตยังอยูใน
กําหนดเวลาที่อาจกระทําไดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินกระบวนพิจารณานั้นไดภายใน
กําหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑเก่ียวกับการ
ช้ีสองสถานและระยะเวลาในการยื่นบัญชีระบุพยานตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงในปจจุบันยังไมเหมาะสมไมชวยทําใหการพิจารณาคดีสะดวกและรวดเร็วขึ้น
ตามที่มุงหมายไว สมควรแกไขหลักเกณฑดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘๒๔๒ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยวิธีการชั่วคราวกอน
พิพากษาเสียใหม โดยกําหนดใหจําเลยมีสิทธิย่ืนคํารองขอใหโจทกวางเงินตอศาลหรือหาประกัน
มาใหเพ่ือการชําระคาฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณหรือช้ันฎีกาไดดวย  ทั้งนี้ เพ่ือความเปนธรรม
แกจําเลยในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงในชั้นการพิจารณาของศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาวาโจทกจะ
หลีกเล่ียงไมชําระคาฤชาธรรมเนียมและปรับปรุงวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาใหคลุมถึงการขอให
ระงับ แกไข หรือเพิกถอน การดําเนินการทางทะเบียนที่เก่ียวกับทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสิน
ของจําเลยหรือที่เก่ียวกับการกระทําที่ถูกฟองรอง กับแกไขผลบังคับของคําส่ังศาลตามคําขอใน
วิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษาในสวนที่เก่ียวกับทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลย ใหมีผล
ใชบังคับไดทันที รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวของใหสอดคลองกันดวยเพื่อให
มาตรการในการคุมครองโจทกในระหวางการพิจารณาของศาลและการบังคับชําระหนี้ตามคํา
พิพากษาของศาลเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มเติมหลักเกณฑใหจําเลยมีสิทธิจะขอให
ศาลส่ังใหโจทกชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการถูกบังคับโดยวิธีการชั่วคราว และการ
พิจารณาคําขอดังกลาว เพ่ือใหการคุมครองสิทธิของจําเลยชัดเจนยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๒๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนที่ ๕๔ ก/หนา ๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ 
๒๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนที่ ๕๔ ก/หนา ๘/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙๒๔๓ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๘๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยกําหนดใหพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจควบคุมตัวผูถูกจับในกรณีที่มีเหตุจําเปนไวไดไมเกินสามวัน และแกไขเพิ่มเติมมาตรา 
๗ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ โดย
กําหนดใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสงตัวผูตองหาพรอมดวยสํานวนการสอบสวนไปยัง
พนักงานอัยการ เพ่ือใหพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลแขวงใหทันภายในกําหนดเวลาสี่สิบแปด
ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ผูตองหาถูกจับ อันมีผลใหศาลตองเปดทําการในวันหยุดงานหรือในเวลาใด ๆ 
นอกเวลาทําการปกติสมควรกําหนดใหผูพิพากษาและเจาพนักงานศาลไดรับเงินคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือในเวลาใด ๆ นอกเวลาทํางานไดตามระเบียบที่กระทรวง
ยุติธรรมกําหนด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒๒๔๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา ๑๗  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกบรรดาคดีที่ไดย่ืนฟองไวแลวกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหใชกฎหมายที่ใชบังคับอยูในวันที่ย่ืนฟองนั้น บังคับแกคดี
ดังกลาวจนกวาคดีจะถึงที่สุด 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยวิธีพิจารณาคดีมโนสาเรที่ใชอยู ยังไมเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน ทําใหการพิจารณาคดีลาชา และคูความตองเสียคาใชจายสูงเกินสมควรเมื่อ
คํานึงถึงทุนทรัพยในคดีที่พิพาทกัน สมควรแกไขปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดี
มโนสาเรใหเหมาะสมขึ้น โดยใหศาลดําเนินการไกลเกล่ียและเขาชวยเหลือคูความซึ่งไมมีความรู
ทางกฎหมายได เพ่ือใหคดีไดเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและประหยัดคาใชจายของคูความ ทั้งสมควร
แกไขปรับปรุงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบางมาตราที่เก่ียวกับอํานาจ
และหนาที่ของศาลและการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหเหมาะสมและ
สอดคลองกันดวย จึงเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
                                                 

๒๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนที่ ๖๑ ก/หนา ๔/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
๒๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๓ ก/หนา ๑/๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒๒๔๕ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในสวนที่เก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง
บางเรื่องไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน ทําใหการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของ
ศาลเปนไปโดยลาชา สมควรแกเพ่ิมเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงใน
สวนที่เก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๔๖ 
 

มาตรา ๔  บทบัญญัติแหงกฎหมายที่อางถึงบทบัญญัติในหมวด ๒ การพิจารณา
โดยขาดนัดแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
นั้นอางถึงบทบัญญัติในหมวด ๒ การพิจารณาโดยขาดนัด แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในบทมาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน 
 

มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกคดีที่ไดย่ืนฟองไวแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหใชกฎหมายที่ใชบังคับอยูในวันที่ย่ืนฟองนั้นบังคับแกคดดีงักลาว
จนกวาคดีจะถึงที่สุด 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในสวนที่เก่ียวกับการพิจารณาโดยขาดนัดที่ใชอยูใน
ปจจุบันมีความลาสมัยและไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน อีกทั้งมีบทบัญญัติที่ขาดความ
ชัดเจนในหลายประการ เปนเหตุใหการดําเนินคดีในกรณีที่คูความขาดนัดยื่นคําใหการหรือขาด
นัดพิจารณาเปนไปโดยลาชา และมีขอโตแยงที่คูความอาจใชเปนชองทางในการประวิงคดีได 
สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในสวนที่เก่ียวกับการ
พิจารณาโดยขาดนัดใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือใหศาลสามารถพิพากษาใหคูความฝายใด
ฝายหนึ่งเปนฝายชนะคดีไปได เมื่อคูความอีกฝายหนึ่งขาดนัดยื่นคําใหการ และเพ่ือใหกระบวน
พิจารณาพิพากษาคดีที่คูความขาดนัดยื่นคําใหการ หรือขาดนัดพิจารณาเปนไปดวยความเปน
ธรรมแกทุกฝาย รวมทั้งรวดเร็ว ประหยัด และชัดเจนแนนอนยิ่งข้ึน อันจะเปนหลักประกันการใช
สิทธิเรียกรองของโจทกและการคุมครองสิทธิของจําเลย ตลอดจนทําใหคดีที่คางการพิจารณาใน
ศาลลดนอยลง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๒๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๓ ก/หนา ๘/๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
๒๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๙ ก/หนา ๑/๑๔ มีนาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๔๗ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๗๕ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาล
ยุติธรรมกําหนดใหสํานักงานศาลยุติธรรมเปนหนวยงานธุรการอิสระของศาลยุติธรรม แตมิได
กําหนดใหกรมบังคับคดีเปนหนวยงานธุรการของศาลยุติธรรม กรมบังคับคดีจึงยังอยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม  ดังนั้น สมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงในสวนที่เก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ
ดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๗๒๔๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในสวนที่เก่ียวกับการงดการบังคับคดีของเจาหนี้ตามคําพิพากษา
และการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาของเจาพนักงานบังคับคดีที่ใชบังคับ
อยูในปจจุบันบางสวนยังไมชัดเจนเพียงพอ ดังนั้นเพื่อใหการบังคับคดีเปนไปดวยความเปนธรรม
โดยคุมครองสิทธิของบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีและใหการขายทอดตลาด
ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเปน
ธรรมแกผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดและเปนไปตามเจตนารมณของประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยที่วาดวยการขายทอดตลาด สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมและ
มีความชัดเจนยิ่งข้ึนจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ศูนยขอมูลกฎหมายกลาง  
๒๑ มกราคม ๒๕๔๘ 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘๒๔๙ 

 
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกการบังคับ

คดีของบรรดาคดีที่ไดย่ืนฟองไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหใชตาราง ๕ ทาย
                                                 

๒๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๐๓ ก/หนา ๔/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
๒๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๓ ก/หนา ๑/๘ มกราคม ๒๕๔๘ 
๒๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๖๑ ก/หนา ๓๐/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๗ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ที่ใชบังคับอยูในวันที่มีการฟองคดีบังคับแกการบังคับคดี
ดังกลาว 

 
มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในสวนที่เก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ใช
บังคับอยูมีความไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เปนเหตุใหการบังคับคดีตามคําพิพากษา
หรือคําส่ังเปนไปดวยความลาชา และคุมครองสิทธิของเจาหนี้ตามคําพิพากษาและลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาไมเพียงพอ ประกอบกับตาราง ๕ ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดีสูงเกินไป สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในสวนที่เก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังและอัตรา
คาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดีใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. 
๒๕๕๐๒๕๐ 
 

มาตรา ๒๐  พระราชบัญญัตินี้ไมมีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ได
กระทําไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ สวนกระบวนพิจารณาใดที่ยังมิไดกระทําจนลวง
พนกําหนดเวลาที่จะตองกระทําตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนพระราชบัญญัตินี้ แตยังอยูใน
กําหนดเวลาที่อาจกระทําไดตามบทบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนิน
กระบวนพิจารณานั้นไดภายในกําหนดเวลาตามบทบัญญัติดังกลาว  

 
มาตรา ๒๑  ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติในภาค ๑ ลักษณะ ๕ วาดวยพยานหลักฐานแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีของประเทศในปจจุบัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

วชิระ/ปรับปรุง 
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๒๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๘๙ ก/หนา ๑/๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. 
๒๕๕๑๒๕๑ 
 

มาตรา ๒๑  บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตมาตรา ๖ ไมใชบังคับแก
บรรดาคดีที่ไดย่ืนฟองไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหใชกฎหมายที่ใชบังคับอยูใน
วันที่มีการฟองคดีบังคับแกคดีดังกลาวจนกวาคดีจะถึงที่สุด สําหรับคาฤชาธรรมเนียมใดซึ่ง
กฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนกําหนดใหเรียกเก็บ แตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไมไดกําหนดไว หามมิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมนั้นจาก
คูความสําหรับการดําเนินกระบวนพิจารณาตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป 

 
มาตรา ๒๒  ใหประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในสวนที่เก่ียวกับคาฤชาธรรมเนียมยังมีความไมเหมาะสม
หลายประการ และไมไดแยกคาฤชาธรรมเนียมในการพิจารณาคดีออกจากคาฤชาธรรมเนียมใน
การบังคับคดี รวมทั้งอัตราคาฤชาธรรมเนียมในตารางทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ใชบังคับมาเปนเวลานานไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเร่ือง
คาฤชาธรรมเนียมและตารางทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ สมควรกําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการในการไกลเกล่ียของศาล การแตงตั้งผู
ประนีประนอม รวมทั้งอํานาจหนาที่ของผูประนีประนอม เปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดของ
ประธานศาลฎีกา และแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการขอเลื่อนการนั่งพิจารณาและการพิจารณาคําขอ
เล่ือนการนั่งพิจารณาใหเครงครัดยิ่งข้ึน ตลอดจนแกไขเพิ่มเติมการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
มโนสาเรและคดีไมมีขอยุงยากใหชัดเจนขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
วชิระ/ปรับปรุง 

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. 
๒๕๕๑๒๕๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงในสวนที่เก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง มิไดกําหนดใหเจา
พนักงานบังคับคดีเปนเจาพนักงานศาล และมิไดมีบทบัญญัติกําหนดวิธีการสงเอกสารเกีย่วกบัการ
                                                 

๒๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๒ ก/หนา ๑๔/๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
๒๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๕ ก/หนา ๑/๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บังคับคดีใหชัดเจน เปนเหตุใหการบังคับคดีเปนไปโดยลาชาและมีขอโตแยง สมควรกําหนดให
เจาพนักงานบังคับคดีมีสถานะเสมือนเปนเจาพนักงานศาลและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสง
เอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังและการรายงานการสงเอกสารโดยเจา
พนักงานบังคับคดีใหชัดเจน เพ่ือใหการบังคับคดีดําเนินไปดวยความเปนธรรมสะดวก รวดเร็ว 
และประหยัดยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

วชิระ/ปรับปรุง 
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 
 
 
 


