ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ภาค1
บททั่วไป
ลักษณะ1
บทวิเคราะหศัพท
มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
(1) "ศาล" หมายความวา ศาลยุติธรรมหรือผูพิพากษาที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพง
(2) "คดี" หมายความวา กระบวนพิจารณานับตั้งแตเสนอคําฟองตอศาลเพื่อขอใหรับรองคุมครอง
บังคับตามหรือเพื่อการใชซึ่งสิทธิหรือหนาที่
(3) "คําฟอง" หมายความวา กระบวนพิจารณาใดๆ ที่โจทกไดเสนอขอหาตอศาลไมวาจะไดเสนอดวย
วาจาหรือทําเปนหนังสือ ไมวาจะไดเสนอตอศาลชั้นตน หรือชั้นอุทธรณ หรือฎีกา ไมวาจะไดเสนอในขณะที่เริ่ม
คดีโดยคําฟองหรือคํารองขอ หรือเสนอในภายหลังโดยคําฟองเพิ่มเติมหรือแกไขหรือฟองแยง หรือโดยสอดเขามา
ในคดีไมวาดวยสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมีคําขอใหพิจารณาใหม
(4) "คําใหการ" หมายความวา กระบวนพิจารณาใดๆ ซึ่งคูความฝายหนึ่งยกขอตอสูเปนขอแกคําฟอง
ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้ นอกจากคําแถลงการณ
(5) "คําคูความ" หมายความวา บรรดาคําฟอง คําใหการหรือคํารองทั้งหลายที่ยื่นตอศาลเพื่อตั้งประเด็น
ระหวางคูความ
(6) "คําแถลงการณ" หมายความวา คําแถลงดวยวาจาหรือเปนหนังสือซึ่งคูความฝายหนึ่งกระทําหรือ
ยื่นตอศาลดวยมุงหมายที่จะเสนอความเห็นตอศาลในขอความในประเด็นที่ไดยกขึ้นอางในคําคูความหรือใน
ปญหาขอใดที่ศาลจะพึงมีคําสั่งหรือคําพิพากษา ซึ่งในขอเหลานี้คูความฝายนั้นเพียงแตแสดง หรือกลาวทบทวน
หรือยืนยัน หรืออธิบายขอความแหงคําพยานหลักฐานและปญหาขอกฎหมายและขอเท็จจริงทั้งปวง คํา
แถลงการณอาจรวมอยูในคําคูความ
(7) "กระบวนพิจารณา" หมายความวา การกระทําใดๆ ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้อันเกี่ยว
ดวยคดีซึ่งไดกระทําไปโดยคูความในคดีนั้นหรือโดยศาลหรือตามคําสั่งของศาลไมวาการนั้นจะเปนโดยคูความ
ฝายใดทําตอศาลหรือตอคูความอีกฝายหนึ่ง หรือศาลทําตอคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทุกฝาย และรวมถึงการสง
คําคูความและเอกสารอื่นๆ ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้
(8) "การพิจารณา" หมายความวา กระบวนพิจารณาทั้งหมดในศาลใดศาลหนึ่งกอนศาลนั้นชี้ขาด
ตัดสินหรือจําหนายคดีโดยคําพิพากษาหรือคําสั่ง
(9) "การนั่งพิจารณา" หมายความวา การที่ศาลออกนั่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดี เชนชี้สองสถาน
สืบพยาน ทําการไตสวน ฟงคําขอตางๆ และฟงคําแถลงการณดวยวาจา
(10) "วันสืบพยาน" หมายความวา วันที่ศาลเริ่มตนทําการสืบพยาน
(11) "คูความ" หมายความวา บุคคลผูยื่นคําฟอง หรือถูกฟองตอศาลและเพื่อประโยชนแหงการดําเนิน
กระบวนพิจารณาใหรวมถึงบุคคลผูมีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้นๆ ตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความ
(12) "บุคคลผูไรความสามารถ" หมายความวา บุคคลใดๆ ซึ่งไมมีความสามารถตามกฎหมายหรือ
ความสามารถถูกจํากัดโดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยความสามารถ

(13) "ผูแทนโดยชอบธรรม" หมายความวา บุคคลซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิที่จะทําการแทนบุคคลผูไร
ความสามารถ หรือเปนบุคคลที่จะตองใหคําอนุญาต หรือใหความยินยอมแกผูไรความสามารถในอันที่จะกระทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง
(14) "เจาพนักงานบังคับคดี" หมายความวา เจาพนักงานศาลหรือพนักงานอื่นผูมีอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชอยู ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไวในภาค 4 แหงประมวลกฎหมายนี้ เพื่อ
คุมครองสิทธิของคูความในระหวางการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ลักษณะ 2
ศาล
หมวด 1
เขตอํานาจศาล
มาตรา 2 หามมิใหเสนอคําฟองตอศาลใด เวนแต
(1) เมื่อไดพิจารณาสภาพแหงคําฟองและชั้นของศาลแลว ปรากฏวาศาลนั้นมีอํานาจที่จะพิจารณา
พิพากษาคดีนั้นไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และ
(2) เมื่อไดพิจารณาถึงคําฟองแลว ปรากฏวาคดีนั้นอยูในเขตศาลนั้นตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้ วาดวยศาลที่จะรับคําฟอง และตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กําหนดเขตศาลดวย
มาตรา 3 เพื่อประโยชนในการเสนอคําฟอง
(1) ในกรณีที่มูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยูนอกราชอาณาจักรใหศาลแพงเปนศาลที่มี
เขตอํานาจ
(2) ในกรณีที่จําเลยไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร
(ก) ถาจําเลยเคยมีภูมิลําเนาอยู ณ ที่ใดในราชอาณาจักรภายในกําหนดสองปกอนวันที่มีการ
เสนอคําฟอง ใหถือวาที่นั้นเปนภูมิลําเนาของจําเลย
(ข) ถาจําเลยประกอบหรือเคยประกอบกิจการทั้งหมดหรือแตบางสวนในราชอาณาจักรไมวา
โดยตนเองหรือตัวแทน หรือโดยมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูติดตอในการประกอบกิจการนั้นในราชอาณาจักร ให
ถือวาสถานที่ที่ใชหรือเคยใชประกอบกิจการหรือติดตอดังกลาว หรือสถานที่อันเปนถิ่นที่อยูของตัวแทนหรือของ
ผูติดตอในวันที่มีการเสนอคําฟองหรือภายในกําหนดสองปกอนนั้นเปนภูมิลําเนาของจําเลย
มาตรา 4 เวนแตจะมีบทบัญญัติเปนอยางอื่น
(1) คําฟอง ใหเสนอตอศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลหรือตอศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไมวา
จําเลยจะมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรหรือไม
(2) คํารองขอ ใหเสนอตอศาลที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือตอศาลที่ผูรองมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล
มาตรา 4 ทวิ คําฟองเกี่ยวดวยอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิหรือประโยชนอันเกี่ยวดวยอสังหาริมทรัพย ใหเสนอตอ
ศาลที่อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยูในเขตศาล ไมวาจําเลยจะมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรหรือไม หรือตอศาลที่
จําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล

มาตรา 4 ตรี คําฟองอื่นนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 4 ทวิ ซึ่งจําเลยมิไดมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรและมูล
คดีมิไดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร
ถาโจทกเปนผูมีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ใหเสนอตอศาลแพงหรือตอศาลที่โจทก
มีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล
คําฟองตามวรรคหนึ่ง ถาจําเลยมีทรัพยสินที่อาจถูกบังคับคดีไดอยูในราชอาณาจักรไมวาจะเปนการ
ชั่วคราวหรือถาวร โจทกจะเสนอคําฟองตอศาลที่ทรัพยสินนั้นอยูในเขตศาลก็ได
มาตรา 4 จัตวา คํารองขอแตงตั้งผูจัดการมรดก ใหเสนอตอศาลที่เจามรดกมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลในขณะถึงแก
ความตาย
ในกรณีที่เจามรดกไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรใหเสนอตอศาลที่ทรัพยมรดกอยูในเขตศาล
มาตรา 4 เบญจ คํารองขอเพิกถอนมติของที่ประชุมหรือที่ประชุมใหญของนิติบุคคล คํารองขอเลิกนิติบุคคล คํา
รองขอตั้งหรือถอนผูชําระบัญชีของนิติบุคคล หรือคํารองขออื่นใดเกี่ยวกับนิติบุคคล ใหเสนอตอศาลที่นิติบุคคล
นั้นมีสํานักงานแหงใหญอยูในเขตศาล
มาตรา 4 ฉ คํารองขอเกี่ยวกับทรัพยสินที่อยูในราชอาณาจักรก็ดี คํารองขอที่หากศาลมีคําสั่งตามคํารองขอนั้นจะ
เปนผลใหตองจัดการหรือเลิกจัดการทรัพยสินที่อยูในราชอาณาจักรก็ดี ซึ่งมูลคดีมิไดเกิดขึ้นในราชอาณาจักรและ
ผูรองไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ใหเสนอตอศาลที่ทรัพยสินดังกลาวอยูในเขตศาล
มาตรา 5 คําฟองหรือคํารองขอซึ่งอาจเสนอตอศาลไดสองศาลหรือกวานั้นไมวาจะเปนเพราะภูมิลําเนาของบุคคล
ก็ดี เพราะที่ตั้งของทรัพยสินก็ดี เพราะสถานที่ที่เกิดมูลคดีก็ดี หรือเพราะมีขอหาหลายขอก็ดี ถามูลความแหงคดี
เกี่ยวของกัน โจทกหรือผูรองจะเสนอคําฟองหรือคํารองขอตอศาลใดศาลหนึ่งเชนวานั้นก็ได
มาตรา 6 กอนยื่นคําใหการ จําเลยชอบที่จะยื่นคํารองตอศาลที่โจทกไดยื่นคําฟองไวขอใหโอนคดีไปยังศาลอื่นที่
มีเขตอํานาจได
คํารองนั้นจําเลยตองแสดงเหตุที่ยกขึ้นอางอิงวาการพิจารณาคดีตอไปในศาลนั้นไมสะดวก หรือจําเลย
อาจไมไดรับความยุติธรรม เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตตามคํารองนั้นก็ได
หามใหศาลออกคําสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เวนแตศาลที่จะรับโอนคดีไปนั้นไดยินยอมเสียกอน ถาศาล
ที่จะรับโอนคดีไมยินยอม ก็ใหศาลที่จะโอนคดีนั้นสงเรื่องใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณชี้ขาด คําสั่งของอธิบดีผู
พิพากษาศาลอุทธรณใหเปนที่สุด
มาตรา 7 บทบัญญัติในมาตรา 4 มาตรา 4 ทวิ มาตรา 4 ตรี มาตรา 4 จัตวา มาตรา 4 เบญจ มาตรา 4 ฉ มาตรา 5
และมาตรา 6 ตองอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติดังตอไปนี้
(1) คําฟองหรือคํารองขอที่เสนอภายหลังเกี่ยวเนื่องกับคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลใดใหเสนอตอศาลนั้น
(2) คําฟองหรือคํารองขอที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลซึ่งคําฟอง
หรือคํารองขอนั้นจําตองมีคําวินิจฉัยของศาลกอนที่การบังคับคดีจะไดดําเนินไปไดโดยครบถวนและถูกตองนั้น
ใหเสนอตอศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดีตามมาตรา 302

(3) คํารองตามมาตรา 101 ถาไดเสนอคําฟองหรือคํารองขอตอศาลใดแลวใหเสนอตอศาลนั้น ในกรณีที่
ยังไมไดเสนอคําฟองหรือคํารองขอตอศาลใด ถาพยานหลักฐานซึ่งจะเรียกมาสืบหรือบุคคลหรือทรัพยหรือ
สถานที่ที่จะตองตรวจอยูในเขตศาลใด ใหเสนอตอศาลนั้น
(4) คํารองที่เสนอใหศาลถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือการอนุญาตที่ศาลไดใหไวก็ดี คํารองที่
เสนอใหศาลถอดถอนบุคคลใดจากฐานะที่ศาลไดแตงตั้งไวก็ดี คํารองที่เสนอใหศาลมีคําสั่งใดที่เกี่ยวกับการถอน
คืนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือการอนุญาตหรือที่เกี่ยวกับการแตงตั้งเชนวานั้นก็ดี คํารองขอหรือคํารองอื่นใดที่
เสนอเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ศาลไดมีคําพิพากษา หรือคําสั่งไปแลวก็ดี ใหเสนอตอศาลในคดีที่ไดมีคําสั่ง การอนุญาต
การแตงตั้ง หรือคําพิพากษานั้น
มาตรา 8 ถาคดีสองเรื่องซึ่งมีประเด็นอยางเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องใกลชิดกันอยูในระหวางพิจารณาของศาล
ชั้นตนที่มีเขตอํานาจสองศาลตางกัน และศาลทั้งสองนั้นไดยกคํารองทั้งหลายที่ไดยื่นตอศาลขอใหคดีทั้งสองได
พิจารณาพิพากษารวมในศาลเดียวกันนั้นเสีย ตราบใดที่ศาลใดศาลหนึ่งยังมิไดพิพากษาคดีนั้นๆ คูความฝายใดฝาย
หนึ่งจะยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตออธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณเพื่อขอใหมีคําสั่งใหศาลใดศาลหนึ่งจําหนายคดี
ซึ่งอยูในระหวางพิจารณานั้นออกเสียงจากสารบบความ หรือใหโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก็ได แลวแตกรณี
คําสั่งใดๆ ของอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณเชนวานี้ใหเปนที่สุด
มาตรา 9 ในกรณีดั่งที่กลาวในมาตรากอนนั้น ถาศาลใดศาลหนึ่งไดพิพากษาคดีแลวและไดมีการยื่นอุทธรณ
คัดคานคําพิพากษานั้น คูความฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลอุทธรณ ขอใหมีคําสั่งใหงด
การพิจารณาคดีชั้นอุทธรณนั้นไวกอนจนกวาอีกศาลหนึ่งจะไดพิพากษาคดีอีกเรื่องหนึ่งเสร็จแลวก็ได และถาไดมี
การอุทธรณคดีเรื่องหลังนี้ ก็ใหศาลอุทธรณวินิจฉัยคดีทั้งสองนั้นโดยคําพิพากษาเดียวกัน ถาคดีเรื่องหลังนั้นไมมี
อุทธรณ ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงมาตรา 146
มาตรา 10 ถาไมอาจดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นตนที่มีเขตศาลเหนือคดีนั้นไดโดยเหตุสุดวิสัย คูความฝาย
ใดที่เสียหายหรืออาจเสียหายเพราะการนั้นจะยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาลชั้นตน ซึ่งตนมีภูมิลําเนา
หรืออยูในเขตศาลในขณะนั้นก็ไดและใหศาลนั้นมีอํานาจทําคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควรเพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรม
หมวด2
การคัดคานผูพิพากษา
มาตรา 11 เมื่อคดีถึงศาล ผูพิพากษาคนหนึ่งคนใดในศาลนั้นอาจถูกคัดคานไดในเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ถาผูพิพากษานั้นมีผลประโยชนไดเสียเกี่ยวของอยูในคดีนั้น
(2) ถาเปนญาติเกี่ยวของกับคูความฝายใดฝายหนึ่ง คือวาเปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใดๆ หรือ
เปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้นหรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น
(3) ถาเปนผูที่ไดถูกอางเปนพยานโดยที่ไดรูไดเห็น เหตุการณหรือโดยเปนผูเชี่ยวชาญมีความรูเปนพิเศษ
เกี่ยวของกับคดีนั้น
(4) ถาไดเปนหรือเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูแทนหรือไดเปนทนายความของคูความฝายใดฝายหนึ่ง
มาแลว

(5) ถาไดเปนผูพิพากษานั่งพิจารณาคดีเดียวกันนั้นในศาลอื่นมาแลวหรือเปนอนุญาโตตุลาการมาแลว
(6) ถามีคดีอีกเรื่องหนึ่งอยูในระหวางพิจารณาซึ่งผูพิพากษานั้นเอง หรือภริยาหรือญาติทางสืบสายโลหิต
ตรงขึ้นไป หรือตรงลงมาของผูพิพากษานั้นฝายหนึ่ง พิพาทกับคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือภริยาหรือญาติทาง
สืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของคูความฝายนั้นอีกฝายหนึ่ง
(7) ถาผูพิพากษานั้นเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้หรือเปนนายจางของคูความฝายใดฝายหนึ่ง
มาตรา 12 เมื่อศาลใดมีผูพิพากษาแตเพียงคนเดียว ผูพิพากษานั้นอาจถูกคัดคานดวยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กําหนด
ไวในมาตรากอนนั้นได หรือดวยเหตุประการอื่นอันมีสภาพรายแรงซึ่งอาจทําใหการพิจารณาหรือพิพากษาคดีเสีย
ความยุติธรรมไป
มาตรา 13 ถามีเหตุจะคัดคานไดอยางหนึ่งดั่งที่กลาวไวในสองมาตรากอนเกิดขึ้นแกผูพิพากษาคนใดที่นั่งในศาล
(1) ผูพิพากษานั้นเองจะยื่นคําบอกกลาวตอศาลแสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดคานแลวขอถอนตัวออกจากการ
นั่งพิจารณาคดีนั้นก็ได
(2) คูความที่เกี่ยวของอาจยกขอคัดคานขึ้นอางโดยทําเปนคํารองยื่นตอศาลแตถาตนไดทราบเหตุที่พึง
คัดคานไดกอนวันสืบพยานก็ใหยื่นคํารองคัดคานเสียกอนวันสืบพยานนั้น หรือถาทราบเหตุที่พึงคัดคานไดใน
ระหวางพิจารณา ก็ใหยื่นคํารองคัดคานไมชากวาวันนัดสืบพยานครั้งตอไปแตตองกอนเริ่มสืบพยานเชนวานั้น
เมื่อไดยื่นคํารองดั่งกลาวแลว ใหศาลงดกระบวนพิจารณาทั้งปวงไวกอนจนกวาจะไดมีคําชี้ขาดในเรื่องที่คัดคาน
นั้นแลว
แตความขอนี้มิใหใชแกกระบวนพิจารณาซึ่งจะตองดําเนินโดยมิชักชา อนึ่ง กระบวนพิจารณาทั้งหลายที่
ไดดําเนินไปกอนไดยื่นคํารองคัดคานก็ดี และกระบวนพิจารณาทั้งหลายในคดีที่จะตองดําเนินโดยมิชักชา แมถึง
วาจะไดดําเนินไปภายหลังที่ไดยื่นคํารองคัดคานก็ดี เหลานี้ยอมสมบูรณไมเสียไปเพราะเหตุที่ศาลมีคําสั่งยอมฟง
คําคัดคาน เวนแตศาลจะไดกําหนดไวในคําสั่งเปนอยางอื่น
ถาศาลใดมีผูพิพากษาคนเดียว และผูพิพากษาคนนั้นถูกคัดคาน หรือถาศาลใดมีผูพิพากษาหลายคนและ
ผูพิพากษาทั้งหมดถูกคัดคาน ใหศาลซึ่งมีอํานาจสูงกวาศาลนั้นตามลําดับเปนผูชี้ขาดคําคัดคาน ถาศาลใดมีผู
พิพากษาหลายคนและผูพิพากษาที่มิไดถูกคัดคานรวมทั้งขาหลวงยุติธรรม ถาไดนั่งพิจารณาดวยมีจํานวนครบที่จะ
เปนองคคณะ และมีเสียงขางมากตามที่กฎหมายตองการใหศาลเชนวานั้น เปนผูชี้ขาดคําคัดคาน แตในกรณีที่อยู
ในอํานาจของผูพิพากษาคนเดียวจะชี้ขาดคําคัดคาน หามมิใหผูพิพากษาคนนั้นมีคําสั่งใหยกคําคัดคาน โดยผู
พิพากษาอีกคนหนึ่งหรือขาหลวงยุติธรรมมิไดเห็นพองดวย ถาศาลใดมีผูพิพากษาหลายคน และผูพิพากษาที่มิได
ถูกคัดคาน แมจะนับรวมขาหลวงยุติธรรมเขาดวย ยังมีจํานวนไมครบที่จะเปนองคคณะและมีเสียงขางมากตามที่
กฎหมายตองการหรือถาผูพิพากษาคนเดียวไมสามารถมีคําสั่งใหยกคําคัดคานเสียดวยความเห็นพองของผู
พิพากษาอีกคนหนึ่งหรือขางหลวงยุติธรรมตามที่บัญญัติไวในวรรคกอน
ใหศาลซึ่งมีอํานาจสูงกวาศาลนั้นตามลําดับเปนผูชี้ขาดคําคัดคาน
มาตรา 14 เมื่อไดมีการรองคัดคานขึ้น และผูพิพากษาที่ถูกคัดคานไมยอมถอนตัวออกจากการนั่งพิจารณาคดี ให
ศาลฟงคําแถลงของคูความฝายที่เกี่ยวของและของผูพิพากษาที่ถูกคัดคานกับทําการสืบพยานหลักฐานที่บุคคล
เหลานั้นไดนํามาและพยานหลักฐานอื่นตามที่เห็นสมควรแลวออกคําสั่งยอมรับหรือยกเสียซึ่งคําคัดคานนั้น คําสั่ง
เชนวานี้ใหเปนที่สุด

เมื่อศาลที่ผูพิพากษาแหงศาลนั้นเองถูกคัดคาน จะตองวินิจฉัยชี้ขาดคําคัดคาน หามมิใหผูพิพากษาที่ถูก
คัดคานนั้นนั่งหรือออกเสียงกับผูพิพากษาอื่นๆ ในการพิจารณาและชี้ขาดคําคัดคานนั้น
ถาผูพิพากษาใดไดขอถอนตัวออกจากการนั่งพิจารณาคดีก็ดี ศาลฟงคําแถลงของคูความฝายที่เกี่ยวของ
และของผูพิพากษาที่ถูกคัดคาน กับทําการสืบพยานหลักฐานที่บุคคลเหลานั้นไดนํามาและพยานหลักฐานอื่น
ตามที่เห็นสมควร แลวออกคําสั่งยอมรับหรือยกเสียซึ่งคําคัดคานนั้น คําสั่งเชนวานี้ใหเปนที่สุด
เมื่อศาลที่ผูพิพากษาแหงศาลนั้นเองถูกคัดคานจะตองวินิจฉัยชี้ขาดคําคัดคาน หามมิใหผูพิพากษาที่ถูก
คัดคานนั้นนั่งหรือออกเสียงกับผูพิพากษาอื่นๆ ในการพิจารณาและชี้ขาดคําคัดคานนั้น
ถาผูพิพากษาคนใด ไดขอถอนตัวออกจากการนั่งพิจารณาคดีก็ดี หรือศาลไดยอมรับคําคัดคานผูพิพากษา
คนใดก็ดี ใหผูพิพากษาคนอื่นทําการแทน ตามบทบัญญัติในพระธรรมนูญยุติธรรม
หมวด 3
อํานาจและหนาที่ของศาล
มาตรา 15 หามมิใหศาลใชอํานาจนอกเขตศาล เวนแต
(1) ถาบุคคลผูที่จะถูกซักถามหรือถูกตรวจหรือบุคคลผูเปนเจาของทรัพยหรือสถานที่ซึ่งจะถูกตรวจ มิได
ยกเรื่องเขตศาลขึ้นคัดคาน ศาลจะทําการซักถามหรือตรวจดั่งวานั้นนอกเขตศาลก็ได
(2) ศาลจะออกหมายเรียกคูความ หรือบุคคลนอกเขตศาลก็ได สวนการที่จะนําบทบัญญัติมาตรา 31,
33, 108, 109 และ 111 แหงประมวลกฎหมายนี้ และมาตรา 147 แหงกฎหมายลักษณะอาญา มาฝชบังคับได
นั้นตองใหศาลซึ่งมีอํานาจในเขตศาลนั้นสลักหลังหมายเสียกอน
(3) หมายของศาลที่ออกใหจับ และกักขังบุคคลผูใดตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ อาจบังคับ
ไดไมวาในที่ใดๆ
มาตรา 16 ถาจะตองทําการซักถาม หรือตรวจหรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ
(1) โดยศาลชั้นตนศาลใด นอกเขตศาลนั้น หรือ
(2) โดยศาลแพงหรือศาลอาญา นอกเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี หรือโดยศาลอุทธรณหรือฎีกา
ใหศาลที่กลาวแลวมีอํานาจที่จะแตงตั้งศาลอื่นที่เปนศาลชั้นตน ใหทําการซักถามหรือตรวจภายในบังคับ
บทบัญญัติมาตรา 102 หรือดําเนินกระบวนพิจารณาแทนได
มาตรา 17 คดีที่ไดยื่นฟองไวตอศาลนั้น ใหศาลดําเนินการไปตามลําดับเลขหมายสํานวนในสารบบความ เวนแต
ศาลจะกําหนดเปนอยางอื่นเมื่อมีเหตุผลพิเศษ
มาตรา 18 ใหศาลมีอํานาจ ที่จะตรวจคําคูความที่พนักงานเจาหนาที่ของศาลไดรับไวเพื่อยื่นตอศาล หรือสงใหแก
คูความ หรือบุคคลใดๆ
ถาศาลเห็นวา คําคูความที่ไดยื่นไว ดั่งกลาวแลวนั้น อานไมออก หรืออานไมเขาใจ หรือเขียนฟุมเฟอย
เกินไป หรือไมมีรายการ ไมมีลายมือชื่อ ไมแนบเอกสารตางๆ ตามที่กฎหมายตองการหรือมิไดชําระหรือวาง
คาธรรมเนียมศาลโดยถูกตองครบถวน ศาลจะมีคําสั่งใหคืนคําคูความนั้นไป ใหทํามาใหม หรือแกไขเพิ่มเติมหรือ
ชําระหรือวางคาธรรมเนียมศาลใหถูกตองครบถวน ภายในระยะเวลาและกําหนดเงื่อนไขใดๆ ตลอดจนเรื่องคา

ฤชาธรรมเนียมตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได ถามิไดปฏิบัติตามขอกําหนดของศาลในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่
กําหนดไว ก็ใหมีคําสั่งไมรับคําคูความนั้น
ถาศาลเห็นวา คําคูความที่ไดนํามายื่นดั่งกลาวขางตน มิไดเปนไปตามเงื่อนไขแหงกฎหมายที่บังคับไว
นอกจากที่กลาวมาในวรรคกอน และโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเห็นวา สิทธิของคูความ หรือบุคคลซึ่งยื่นคําคูความนั้น
ไดถูกจํากัดหามโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเรื่องเขตอํานาจศาล ก็ใหศาลมีคําสั่งไมรับหรือคืนคําคูความนั้นไป
เพื่อยื่นตอศาลที่มีเขตอํานาจ
ถาไมมีขอขัดของดั่งกลาวแลว ก็ใหศาลจดแจงแสดงการรับคําคูความนั้นไวบนคําคูความนั้นเองหรือใน
ที่อื่น
คําสั่งของศาลที่ไมรับหรือใหคืนคําคูความตามมาตรานี้ ใหอุทธรณและฎีกาได ตามที่บทบัญญัติไวใน
มาตรา 227, 228 และ 247
มาตรา 19 ศาลมีอํานาจสั่งไดตามที่เห็นสมควร ใหคูความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งมาศาลดวยตนเอง ถึงแมวา
คูความนั้นๆ จะไดมีทนายความวาตางแกตางอยูแลวก็ดี อนึ่ง ถาศาลเห็นวา การที่คูความมาศาลดวยตนเอง อาจ
ยังใหเกิดความตกลงหรือการประนีประนอมยอมความดั่งที่บัญญัติไวในมาตราตอไปนี้ ก็ใหศาลสั่งใหคูความมา
ศาลดวยตนเอง
มาตรา 20 ไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวเพียงใด ใหศาลมีอํานาจที่จะพยายามเปรียบเทียบใหคูความ
ไดตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความกันในขอที่พิพาทนั้น
มาตรา 21 เมื่อคูความฝายใดเสนอคําขอ หรือคําแถลงตอศาล
(1) ถาประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติวาคําขอหรือคําแถลงจะตองทําเปนคํารองหรือเปนหนังสือ ก็ให
ศาลมีอํานาจที่จะยอมรับคําขอหรือคําแถลงที่คูความไดทําในศาลดวยวาจาได แตศาลตองจดขอความนั้นลงไวใน
รายงาน หรือจะกําหนดใหคูความฝายนั้นยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองหรือยื่นคําแถลงเปนหนังสือก็ได แลวแตศาล
จะเห็นสมควร
(2) ถาประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไววา คําขออันใดจะทําไดแตฝายเดียว หามมิใหศาลทําคําสั่งใน
เรื่องนั้นๆโดยมิใหคูความอีกฝายหนึ่งหรือคูความอื่นๆ มีโอกาสคัดคานกอน แตทั้งนี้ตองอยูในบังคับแหง
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายนี้วาดวยการขาดนัด
(3) ถาประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไววา คําขออันใดอาจทําไดแตฝายเดียวแลว ใหศาลมีอํานาจที่จะฟง
คูความอีกฝายหนึ่งหรือคูความอื่นๆ กอนออกคําสั่งในเรื่องนั้นๆ ได เวนแตในกรณีที่คําขอนั้นเปนเรื่องขอ
หมายเรียกใหใหการหรือเพื่อยึดหรืออายัดทรัพยสินกอนคําพิพากษา หรือเพื่อใหออกหมายบังคับ หรือเพื่อจับหรือ
กักขังจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(4) ถาประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไววา ศาลตองออกคําสั่งอนุญาตตามคําขอที่ไดเสนอตอศาลนั้น
โดยไมตองทําการไตสวนแลว ก็ใหศาลมีอํานาจทําการไตสวนไดตามที่เห็นสมควรกอนมีคําสั่งตามคําขอนั้น
ในกรณีเรื่องใดที่ศาลอาจออกคําสั่งไดเองหรือตอเมื่อคูความมีคําขอ ใหใชบทบัญญัติอนุมาตรา (2), (3)
และ (4) แหงมาตรานี้บังคับ

ในกรณีเรื่องใดที่คูความไมมีอํานาจขอใหศาลมีคําสั่ง แตหากศาลอาจมีคําสั่งในกรณีเรื่องนั้นไดเอง ให
ศาลมีอํานาจภายในบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา 103 และ 181 (2) ที่จะงดฟงคูความ หรืองดทําการไตสวนกอน
ออกคําสั่งได
มาตรา 22 กําหนดระยะเวลาทั้งปวงไมวาที่กฎหมายกําหนดไว หรือที่ศาลเปนผูกําหนดก็ดี เพื่อใหดําเนินหรือมิ
ใหดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ กอนสิ้นระยะเวลานั้น ใหศาลคํานวณตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยวาดวยระยะเวลา
มาตรา 23 เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคูความฝายที่เกี่ยวของไดยื่นคําขอโดยทําเปนคํารอง ใหศาลมีอํานาจที่จะ
ออกคําสั่งขยายหรือยนระยะเวลาตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายนี้ หรือตามที่ศาลไดกําหนดไว หรือ
ระยะเวลาที่เกี่ยวดวยวิธีพิจารณาความแพง อันกําหนดไวในกฎหมายอื่น เพื่อใหดําเนินหรือมิใหดําเนินกระบวน
พิจารณาใดๆ กอนสิ้นระยะเวลานั้น แตการขยายหรือยนเวลาเชนวานี้ ใหพึงทําไดตอเมื่อมีพฤติการณพิเศษ และ
ศาลไดมีคําสั่งหรือคูความมีคําขอขึ้นมากอนสิ้นระยะเวลานั้น เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
มาตรา 24 เมื่อคูความฝายใดยกปญหาขอกฎหมายขึ้นอาง ซึ่งถาหากไดวินิจฉัยใหเปนคุณแกฝายนั้นแลว จะไม
ตองมีการพิจารณาคดีตอไปอีก หรือไมตองพิจารณาประเด็นสําคัญแหงคดีบางขอหรือถึงแมจะดําเนินการพิจารณา
ประเด็นขอสําคัญแหงคดีไป ก็ไมทําใหไดความชัดขึ้นอีกแลว เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่ง
มีคําขอ ใหศาลมีอํานาจที่จะมีคําสั่งใหมีผลวากอนดําเนินการพิจารณาตอไปศาลจะไดพิจารณาปญหาขอกฎหมาย
เชนวานี้ แลววินิจฉัยชี้ขาดเบื้องตนในปญหานั้น
ถาศาลเห็นวา คําวินิจฉัยชี้ขาดเชนวานี้ จะทําใหคดีเสร็จไปไดทั้งเรื่องหรือเฉพาะแตประเด็นแหงคดีบาง
ขอ ศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่กลาวแลวและพิพากษาคดีเรื่องนั้น หรือเฉพาะแตประเด็นที่เกี่ยวของไปโดยคํา
พิพากษาหรือคําสั่งฉบับเดียวกันก็ได
คําสั่งใดๆ ของศาลที่ไดออกตามมาตรานี้ ใหอุทธรณและฎีกาไดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 227, 228
และ 247
มาตรา 25 ถาคูความฝายใดยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองใหศาลสั่งกําหนดวิธีการอยางใดๆ ที่บัญญัติไวในภาค 4
เพื่อคุมครองสิทธิของคูความในระหวางการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหศาลมีคําสั่ง
อนุญาต หรือยกคําขอนั้นเสียโดยไมชักชา
ถาในเวลาที่ยื่นคําขอนั้น ศาลจะชี้ขาดคดีไดอยูแลวศาลจะวินิจฉัยคําขอนั้นในคําพิพากษาหรือในคําสั่งชี้
ขาดคดีก็ได
มาตรา 26 ถาศาลไดตั้งขอถาม หรือออกคําสั่ง หรือชี้ขาดเกี่ยวดวยการดําเนินคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และคูความฝาย
ใดฝายหนึ่งในคดีเรื่องนั้นคัดคานขอถามหรือคําสั่งหรือคําชี้ขาดนั้นวาไมชอบดวยกฎหมาย กอนที่ศาลจะ
ดําเนินคดีตอไปใหศาลจดขอถาม หรือคําสั่ง หรือคําชี้ขาดที่ถูกคัดคาน และสภาพแหงการคัดคานลงไวในรายงาน
แตสวนเหตุผลที่ผูคัดคานยกขึ้นอางอิงนั้น ใหศาลใชดุลพินิจจดลงไวในรายงาน หรือกําหนดให คูความฝายที่
คัดคานยื่นคําแถลงเปนหนังสือ เพื่อรวมไวในสํานวน

มาตรา 27 ในกรณีที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ในขอที่มุงหมายจะยังใหการเปนไปดวย
ความยุติธรรมหรือที่เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ในเรื่องการเขียนและการยื่นหรือการสงคําคูความ
หรือเอกสารอื่นๆ หรือในการพิจารณาคดี การพิจารณาพยานหลักฐานหรือการบังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควร หรือ
เมื่อคูความฝายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิไดปฏิบัติเชนวานั้น ยื่นคําขอโดยทําเปนคํารอง ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งให
เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางสวน หรือสั่งแกไขหรือมีคําสั่งในเรื่องนั้นอยางใดอยาง
หนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควร
ขอคัดคานเรื่องผิดระเบียบนั้น คูความฝายที่เสียหายอาจยกขึ้นกลาวไดไมวาในเวลาใดๆ กอนมีคํา
พิพากษา แตตองไมชากวาแปดวันนับแตวันที่คูความฝายนั้นไดทราบขอความหรือพฤติการณอันเปนมูลแหง
ขออางนั้น แตทั้งนี้คูความฝายนั้นตองมิไดดําเนินการอันใดขึ้นใหม หลังจากที่ไดทราบเรื่องผิดระเบียบแลว หรือ
ตองมิไดใหสัตยาบันแกการผิดระเบียบนั้นๆ
ถาศาลสั่งใหเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบใดๆ อันมิใชเรื่องที่คูความละเลยไมดําเนินกระบวน
พิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาซึ่งกฎหมายหรือศาลกําหนดไว เพียงเทานี้ ไมเปนการตัดสิทธิคูความฝายนั้น ใน
อันที่จะดําเนินกระบวนพิจารณานั้นๆ ใหมใหถูกตองตามที่กฎหมายบังคับ
มาตรา 28 ถามีคดีหลายเรื่อง คางพิจารณาอยูในศาลเดียวกัน หรือในศาลชั้นตนสองศาลตางกัน และคูความ
ทั้งหมดหรือแตบางฝายเปนคูความรายเดียวกัน กับทั้งการพิจารณาคดีเหลานั้นถาไดรวมกันแลวจะเปนการสะดวก
หากศาลนั้นหรือศาลหนึ่งศาลใดเหลานั้นเห็นสมควรใหพิจารณาคดีรวมกัน หรือหากคูความทั้งหมดหรือแตบาง
ฝายมีคําขอใหพิจารณาคดีรวมกันโดยแถลงไวในคําใหการหรือทําเปนคํารองไมวาในเวลาใดๆ กอนมีคําพิพากษา
เมื่อศาลไดฟงคูความทุกฝายแหงคดีนั้นๆ แลวถาศาลเปนที่พอใจวาคดีเหลานั้นเกี่ยวเนื่องกัน ก็ใหศาลมีอํานาจออก
คําสั่งใหพิจารณาคดีเหลานั้นรวมกัน
ถาจะโอนคดีมาจากอีกศาลหนึ่ง หรือโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งที่มีเขตอํานาจเหนือคดีนั้น ศาลจะมีคําสั่ง
กอนที่ไดรับความยินยอมของอีกศาลหนึ่งนั้นไมได แตถาศาลที่จะรับโอนคดีไมยินยอม ก็ใหศาลที่จะโอนคดีนั้น
สงเรื่องใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณชี้ขาด คําสั่งของอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณใหเปนที่สุด
มาตรา 29 ถาคดีที่ฟองกันนั้นมีขอหาหลายขอดวยกัน และศาลเห็นวาขอหาขอหนึ่งขอใดเหลานั้น มิไดเกี่ยวของ
กันกับขออื่นๆ เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคูความผูมีสวนไดเสียไดยื่นคําขอโดยทําเปนคํารอง ใหศาลมีคําสั่งให
แยกคดีเสียโดยเร็ว ถาโจทกประสงคจะใหพิจารณาขอหาเชนวานั้นตอไป ก็ใหศาลดําเนินการพิจารณาคดีไป
เสมือนหนึ่งวาเปนคดีอีกเรื่องหนึ่งตางหากโดยมีเงื่อนไขที่ศาลจะกําหนดไวตามที่เห็นสมควร
ถาคดีที่ฟองกันนั้น มีขอหาหลายขอ และศาลเห็นวาหากแยกพิจารณาขอหาทั้งหมดหรือขอใดขอหนึ่ง
ออกจากกันแลว จะทําใหการพิจารณาขอหาเหลานั้นสะดวก ไมวาเวลาใดๆ กอนมีคําพิพากษา เมื่อศาลเห็นสมควร
หรือเมื่อคูความผูมีสวนไดเสียยื่นคําขอโดยทําเปนคํารอง และเมื่อศาลไดฟงคูความทุกฝายแลว ใหศาลมีอํานาจสั่ง
แยกขอหาเหลานั้นทั้งหมดหรือแตขอใดขอหนึ่งออกพิจารณาตางหากเปนเรื่องๆ ไป
มาตรา 30 ใหศาลมีอํานาจออกขอกําหนดใดๆ แกคุความฝายใดฝายหนึ่งหรือแกบุคคลภายนอกที่อยูตอหนาศาล
ตามที่เห็นจําเปน เพื่อรักษาความเรียบรอยในบริเวณศาล และเพื่อใหกระบวนพิจารณาดําเนินไปตามเที่ยงธรรม
และรวดเร็วอํานาจเชนวานี้ ใหรวมถึงการสั่งหามคูความ มิใหดําเนินกระบวนพิจารณาในทางกอความรําคาญ หรือ
ในทางประวิงใหชักชาหรือในทางฟุมเฟอยเกินสมควร

มาตรา 31 ผูใดกระทําการอยางใดๆ ดั่งกลาวตอไปนี้ ใหถือวากระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาล
(1) ขัดขืนไมปฏิบัติตามขอกําหนดของศาลตามมาตรากอน อันวาดวยการรักษาความเรียบรอย หรือ
ประพฤติตนไมเรียบรอยในบริเวณศาล
(2) เมื่อไดมีคําขอและไดรับอนุญาตจากศาล ใหฟองหรือสูคดีอยางคนอนาถาแลวปรากฏวาไดนําคดีนั้น
ขึ้นสูศาลโดยตนรูอยูแลววาไมมีมูล หรือไดสาบานตัวใหถอยคําตามมาตรา 156 วาตนไมมีทรัพยสินพอที่จะเสียคา
ฤชาธรรมเนียมได ซึ่งเปนความเท็จ
(3) เมื่อรูวาจะมีการสงคําคูความหรือสงเอกสารอื่นๆ ถึงตน แลวจงใจไปเสียใหพน หรือหาทางหลีกเลี่ยง
ที่จะไมรับคําคูความหรือเอกสารนั้นโดยสถานอื่น
(4) ตรวจเอกสารทั้งหมด หรือฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งอยุในสํานวนความหรือคัดเอาสําเนาเอกสารเหลานั้น
ไปโดยฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา 54
(5) ขัดขืนไมมาศาลเมื่อศาลไดมีคําสั่งตามมาตรา 19 หรือมีหมายเรียกตามมาตรา 277
มาตรา 32 ผูใดเปนผูประพันธ บรรณาธิการ หรือผูพิมพโฆษณาซึ่งหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพ อันออกโฆษณาตอ
ประชาชน ไมวาบุคคลเหลานั้นจะไดรูถึงซึ่งขอความหรือการแแกโฆษณาแหงหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพเชนวานั้น
หรือไมใหถือวาไดกระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาล ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งในสองอยาง ดั่งจะกลาวตอไปนี้
(1) ไมวาเวลาใดๆ ถาหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพเชนวานั้นไดกลาวหรือแสดงไมวาโดยวิธีใดๆ ซึ่ง
ขอความหรือความเห็นอันเปนการเปดเผยขอเท็จจริงหรือพฤติการณอื่นๆ แหงคดี หรือกระบวนพิจารณาใดๆ แหง
คดีซึ่งเพื่อความเหมาะสมหรือเพื่อคุมครองสาธารณประโยชน ศาลไดมีคําสั่งหามการออกโฆษณาสิ่งเหลานั้น ไม
วาโดยวิธีเพียงแตสั่งใหพิจารณาโดยไมเปดเผย หรือโดยวิธีหามการออกโฆษณาโดยชัดแจง
(2) ถาหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพไดกลาวหรือแสดงไมวาโดยวิธีใดๆ ในระหวางการพิจารณาแหงคดี ไป
จนมีคําพิพากษาเปนที่สุด ซึ่งขอความหรือความเห็น โดยประสงคจะใหมีอิทธิพลเหนือความรูสึกของประชาชน
หรือเหนือศาลหรือเหนือคูความ หรือเหนือพยานแหงคดี ซึ่งพอเห็นไดวาจะทําใหการพิจารณาคดีเสียความ
ยุติธรรมไป เชน
ก. เปนการแสดงผิดจากขอเท็จจริงแหงคดี หรือ
ข. เปนรายงาน หรือยอเรื่อง หรือวิภาค ซึ่งกระบวนพิจารณาแหงคดีอยางไมเปนกลางและไม
ถูกตอง หรือ
ค. เปนการวิภาคโดยไมเปนธรรม ซึ่งการดําเนินคดีของคูความหรือคําพยานหลักฐานหรือนิสัย
ความประพฤติของคูความหรือพยาน รวมทั้งการแถลงขอความอันเปนการเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของคูความหรือ
พยาน แมถึงวาขอความเหลานั้นจะเปนความจริง หรือ
ง. เปนการชักจูงใหเกิดมีคําพยานเท็จ
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ใหนําวิเคราะหศัพททั้งปวงในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการพิมพ
พุทธศักราช 2476 มาใชบังคับ
มาตรา 33 ถาคูความฝายใด หรือบุคคลใดกระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลใดใหศาลนั้นมีอํานาจสั่งลงโทษ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธีดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ
(ก) ไลออกจากบริเวณศาล หรือ

(ข) ใหลงโทษจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ
การไลออกจากบริเวณศาลนั้น ใหกระทําไดชั่วระยะเวลาที่ศาลนั่งพิจารณา หรือภายในระยะเวลาใดๆ ก็
ได ตามที่ศาลเห็นสมควร เมื่อจําเปนจะเรียกใหตํารวจชวยจัดการก็ได
ในกรณีกําหนดโทษจําคุกและปรับนั้นใหจําคุกไดไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 34 ถาจะตองดําเนินกระบวนพิจารณาทั้งเรื่องหรือแตบางสวน โดยทางอาศัยหรือโดยรองขอตอเจาหนาที่
ในเมืองตางประเทศเมื่อไมมีขอตกลงระหวางประเทศอยางใดอยางหนึ่ง หรือไมมีกฎหมายบัญญัติไวสําหรับเรื่อง
นั้นแลว ใหศาลปฏิบัติตามหลักทั่วไปแหงกฎหมายระหวางประเทศ
หมวด4
การนั่งพิจารณา
มาตรา 35 ถาประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น การนั่งพิจารณาคดีที่ยื่นไวตอศาลใด จะตองกระทํา
ในศาลนั้น ในวันที่ศาลเปดทําการ และตามเวลาทํางานที่ศาลไดกําหนดไว แตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเปนการ
จําเปน ศาลจะมีคําสั่งกําหนดการนั่งพิจารณา ณ สถานที่อื่น หรือในวันหยุดงาน หรือในเวลาใดๆ ก็ได
ใหผูพิพากษาและเจาพนักงานศาลซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดงาน หรือในเวลาใดๆ นอกเวลาทําการปกติ
ไดรับคาตอบแทนเปนพิเศษตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
มาตรา 36 การนั่งพิจารณาคดีจะตองกระทําในศาลตอหนาคูความที่มาศาลและโดยเปดเผย เวนแต
(1) ในคดีเรื่องใดที่มีความจําเปน เพื่อรักษาความเรียบรอยในศาล เมื่อศาลไดขับไลคูความฝายใดออกไป
เสียจากบริเวณศาล โดยที่ประพฤติไมสมควร ศาลจะดําเนินการนั่งพิจารณาคดีตอไปลับหลังคูความฝายนั้นก็ได
(2) ในคดีเรื่องใดเพื่อความเหมาะสมหรือเพื่อคุมครองสาธารณประโยชน ถาศาลเห็นสมควรจะหามมิให
มีการเปดเผยซึ่งขอเท็จจริง หรือพฤติการณตางๆ ทั้งหมด หรือแตบางสวนแหงคดีซึ่งปรากฏจากคําคูความหรือคํา
แถลงการณของคูความหรือจากคําพยานหลักฐานที่ไดสืบมาแลว ศาลจะมีคําสั่งดั่งตอไปนี้ก็ได
(ก) หามประชาชนมิใหเขาฟงการพิจารณาทั้งหมดหรือแตบางสวนแลวดําเนินการพิจารณาไป
โดยไมเปดเผย หรือ
(ข) หามมิใหออกโฆษณาขอเท็จจริง หรือพฤติการณตางๆ เชนวานั้น
ในบรรดาทั้งปวงที่ฟองขอหยา หรือฟองชายชู หรือฟองใหรับรองบุตร ใหศาลหามมิใหมีการเปดเผยซึ่ง
ขอเท็จจริงหรือพฤติการณใดๆ ที่ศาลเห็นเปนการไมสมควร หรือพอจะเห็นไดวาจะทําใหเกิดการเสียหายอันไม
เปนธรรมแกคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
ไมวาศาลจะไดสั่งตามอนุมาตรา (2) นี้หรือไม คําสั่งหรือคําพิพากษาชี้ขาดคดีของศาลนั้นตองอานใน
ศาลโดยเปดเผย และมิใหถือวาการออกโฆษณาทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงคําพิพากษานั้น หรือยอเรื่องแหงคํา
พิพากษาโดยเปนกลางและถูกตองนั้น เปนผิดกฎหมาย
มาตรา 37 ใหศาลดําเนินการนั่งพิจารณาคดีติดตอกันไปเทาที่สามารถจะทําไดโดยไมตองเลื่อนจนกวาจะเสร็จ
การพิจารณาและพิพากษาคดี

มาตรา 38 ถาในวันที่กําหนดนัดนั่งพิจารณาศาลไมมีเวลาพอที่จะดําเนินการนั่งพิจารณา เนื่องจากกิจธุระของศาล
ศาลจะมีคําสั่งใหเลื่อนการนั่งพิจารณาไปในวันอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา 39 ถาการที่จะชี้ขาดตัดสินคดีเรื่องใดที่คางพิจารณาอยูในศาลใดจําตองอาศัยทั้งหมดหรือแตบางสวนซึ่ง
คําชี้ขาดตัดสินบางขอที่ศาลนั้นเอง หรือศาลอื่นจะตองกระทําเสียกอนหรือจําตองรอใหเจาพนักงานฝายธุรการ
วินิจฉัยชี้ขาดในขอเชนนั้นเสียกอน หรือถาปรากฏวาไดมีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีการฟองรองอัน
แาจกระทําใหการชี้ขาดตัดสินที่พิจารณาอยูนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีอื่นใดซึ่งศาลเห็นวา ถาไดเลื่อนการ
พิจารณาไปจักทําใหความยุติธรรมดําเนินไปดวยดี เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคูความที่เกี่ยวของรองขอ ศาลจะมี
คําสั่งเลื่อนการนั่งพิจารณาตอไปจนกวาจะไดมีการพิพากษาหรือชี้ขาดในขอนั้นๆ แลว หรือภายในระยะเวลาใดๆ
ตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได
ถาศาลมีคําสั่งใหเลื่อนการนั่งพิจารณาดั่งกลาวแลวโดยไมมีกําหนดเมื่อศาลเห็นสมควร หรือคูความที่
เกี่ยวของรองขอ ศาลจะมีคําสั่งใหเริ่มการนั่งพิจารณาตอไปในวันใดๆตามที่เหนสมควรก็ได
มาตรา 40 เมื่อศาลไดกําหนดนัด วันนั่งพิจารณาและแจงใหคูความทราบแลว ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งมีเหตุ
จําเปนที่จะตองขอเลื่อนการนั่งพิจารณาตอไป โดยเสนอคําขอในวันนั้นหรือกอนวันนั้น ศาลจะสั่งใหเลื่อนตอไปก็
ได แตเมื่อศาลไดสั่งใหเลื่อนไปแลว คูความฝายนั้นจะขอเลื่อนการนั่งพิจารณาอีกไมได เวนแตมีเหตุจําเปนอันไม
อาจกาวลวงเสียไดและคูความฝายที่จะขอเลื่อนแสดงใหเปนที่พอใจของศาลไดวาถาศาลไมอนุญาตใหเลื่อนตอไป
อีกจะทําใหเสียความยุติธรรมก็ใหศาลสั่งเลื่อนคดีตอไปไดเทาที่จําเปน แมจะเกินหวาหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่ศาลสั่งใหเลื่อนการนั่งพิจารณาตอไปความวรรคหนึ่งตามคําขอของคูความฝายใด ศาลอาจสั่ง
ใหคูความฝายนั้น เสียคาปวยการพยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียก และเสียคาใชจายในการที่คูความฝายอื่นมาศาล
เชน คาพาหนะเดินทางและคาเชาที่พักของตัวความทนายความหรือพยานเปนตน ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร คา
ปวยการหรือคาใชจายดังกลาวใหตกเปนพับ ถาคูความฝายที่ขอเลื่อนคดีไมชําระคาปวยการหรือคาใชจายตามที่
ศาลกําหนด ใหศาลยกคําขอเลื่อนคดีนั้นเสีย
คําขอเลื่อนคดีตามวรรคหนึ่งถาไมไดเสนอตอหนาศาลดวยวาจา ก็ใหทําเปนคํารอง และจะทําฝายเดียว
โดยไดรับอนุญาตจากศาลก็ได
มาตรา 41 ถามีการขอเลื่อนการนั่งพิจารณา โดยอางวาตัวความ ผูแทน ทนายความ พยาน หรือบุคคลอื่นที่ถูกเรียก
ใหมาศาล ไมสามารถมาศาลไดเพราะปวยเจ็บ เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอฝายเดียว
ศาลจะมีคําสั่งตั้งเจาพนักงานไปทําการตรวจก็ได และถาสามารถหาแพทยไดก็ใหตั้งแพทยไปตรวจดวย ถาผูที่ศาล
ตั้งใหไปตรวจไดรายงานโดยสาบานตนหรือกลาวคําปฏิญาณแลวและศาลเชื่อวาอาการของผูที่อางวาปวยนั้นไม
รายแรงถึงกับจะมาศาลไมได ใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณา ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการ
ขาดนัด หรือการไมมาศาลของบุคคลที่อางวาปวยนั้น แลวแตกรณี
ศาลอาจสั่งใหคูความฝายที่ขอใหไปตรวจตามวรรคหนึ่ง หรือคูความใดไปกับผูที่ศาลตั้งใหไปตรวจ
คูความนั้นจะมอบใหผูใดไปแทนตนก็ได
คาพาหนะและคาปวยการของเจาพนักงานและแพทยใหถือวาเปนคาฤชาธรรมเนียม และใหนํามาตรา
166 มาใชบังคับ

มาตรา 42 ถาคูความฝายใดฝายหนึ่ง ในคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลไดมรณะเสียกอนศาลพิพากษาคดี ใหศาล
เลื่อนการนั่งพิจารณาไป จนกวาทายาทของผูมรณะ หรือผูจัดการทรัพยมรดกของผูมรณะ หรือบุคคลอื่นใดที่
ปกครองทรัพยมรดกไว จะไดเขามาเปนคูความแทนที่ผูมรณะ โดยมีคําขอเขามาเอง หรือโดยที่ศาลหมายเรียกให
เขามาเนื่องจากคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอฝายเดียว คําขอเชนวานี้จะตองยื่นภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่
คูความฝายนั้นมรณะ
ถาไมมีคําขอของบุคคลดั่งกลาวมาแลว หรือไมมีคําขอของคูความฝายใดฝายหนึ่งภายในเวลาที่กําหนด
ไว ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีเรื่องนั้นเสียจากสารบบความ
มาตรา 43 ถาทายาทของผูมรณะ หรือผูจัดการทรัพยมรดกของผูมรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพยมรดก
ประสงคจะขอเขามาเปนคูความแทน ก็ใหยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลเพื่อการนั้น
ในกรณีเชนนี้ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอ ศาลอาจสั่งใหผูที่จะเขามาเปน
คูความแทนนั้น แสดงพยานหลักฐานสนับสนุนคําขอเชนวานั้นได เมื่อไดแสดงพยานหลักฐานดั่งกลาวนั้นแลว
ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตในการที่จะเขามาเปนคูความแทน
มาตรา 44 คําสั่งใหหมายเรียกบุคคลใดเขามาแทนผูมรณะนั้นจะตองกําหนดระยะเวลาพอสมควรเพื่อใหบุคคล
นั้นมีโอกาสคัดคานในศาลวา ตนมิไดเปนทายาทของผูมรณะ หรือมิไดเปนผูจัดการทรัพยมรดก หรือผูปกครอง
ทรัพยมรดกนั้น
ทายาท ผูจัดการทรัพยมรดก หรือบุคคลผูถูกเรียกไมจําตองปฏิบัติตามหมายเชนวานั้น กอนระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดไว เพื่อการยอมรับฐานะนั้นไดลวงพนไปแลว
ถาบุคคลที่ถูกศาลหมายเรียกนั้นยินยอมรับเขามาเปนคูความแทนผูมรณะ ใหศาลจดรายงานพิสดารไว
และดําเนินคดีตอไป
ถาบุคคลนั้นไมยินยอมหรือไมมาศาล ใหศาลทําการไตสวนตามที่เห็นสมควร ถาศาลเห็นวาหมายเรียก
นั้นมีเหตุผลฟงได ก็ใหออกคําสั่งตั้งบุคคลผูถูกเรียกเปนคูความแทนผูมรณะแลวดําเนินคดีตอไป ถาศาลเห็นวาขอ
คัดคานของบุคคลผูถูกเรียกมีเหตุผลฟงได ก็ใหศาลสั่งเพิกถอนหมายเรียกนั้นเสีย และถาคูความฝายใดฝายหนึ่งไม
สามารถเรียกทายาทอันแทจริง หรือผูจัดการทรัพยมรดก หรือบุคคลที่ปกครองทรัพยมรดกของผูมรณะเขามาเปน
คูความแทนผูมรณะไดภายในกําหนดเวลาหนึ่งป ก็ใหศาลมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรม
มาตรา 45 ถาปรากฏตอศาลวา คูความฝายหนึ่งตกเปนผูไรความสามารถก็ดี หรือผูแทนโดยชอบธรรมของคูความ
ฝายที่เปนผูไรความสามารถไดมรณะหรือหมดอํานาจเปนผูแทนก็ดี ใหศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาไปภายใน
ระยะเวลาอันสมควร เพื่อผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูแทนโดยชอบธรรมคนใหม จะไดแจงใหทราบถึงการไดรับ
แตงตั้งของตนโดยยื่นคําขอเปนคํารองตอศาลเพื่อการนั้น ถามิไดยื่นขอดังกลาวมาแลวใหนํามาตรา 56 มาใชบังคับ
ถาผูแทนหรือทนายความของคูความไดมรณะหรือหมดอํานาจเปนผูแทน ใหศาลเลื่อนการนั่งพิจารณา
ไปจนกวาตัวความจะไดยื่นคํารองตอศาล แจงใหทราบถึงการที่ไดแตงตั้งผูแทน หรือทนายความขึ้นใหม หรือ
คูความฝายนั้นมีความประสงคจะมาวาคดีดวยตนเอง แตถาศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคูความอีกฝายหนึ่งมีคําขอฝาย
เดียวใหศาลมีอํานาจสั่งกําหนดระยะเวลาไวพอสมควร เพื่อใหตัวความมีโอกาสแจงใหทราบถึงการแตงตั้งหรือ

ความประสงคของตนนั้นก็ได ในกรณีเชนวานี้ ถาตัวความมิไดแจงใหทราบภายในระยะเวลาที่กําหนดไวศาลจะมี
คําสั่งใหเริ่มการนั่งพิจารณาตอไปในวันใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได
บทบัญญัติแหงวรรคกอนนั้นใหนํามาใชบังคับแกกรณีที่ผูแทนโดยชอบธรรมของผูไรความสามารถ
หมดอํานาจลงเพราะเหตุที่บุคคลนั้นไดมีความสามารถขึ้นแลวดวยโดยอนุโลม
หมวด 5
รายงานและสํานวนความ
มาตรา 46 บรรดากระบวนพิจารณาเกี่ยวดวยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีแพงทั้งหลาย ซึ่งศาลเปนผูทํา
นั้น ใหทําเปนภาษาไทย
บรรดาคําคูความ และเอกสารหรือแผนกระดาษไมวาอยางใดๆ ที่คูความหรือศาลหรือเจาพนักงานศาล
ไดทําขึ้นซึ่งประกอบเปนสํานวนของคดีนั้น ใหเขียนเปนหนังสือไทย และเขียนดวยหมึกหรือดีดพิมพหรือตีพิมพ
ถามีผิดตกที่ใด หามมิใหขูดลบออก แตใหขีดฆาเสียแลวเขียนลงใหม และผูเขียนตองลงชื่อไวที่ริมกระดาษ ถามี
ขอความตกเติมใหผูเติมลงลายมือชื่อ หรือลงชื่อยอไวเปนสําคัญ
ถาตนฉบับเอกสาร หรือแผนกระดาษไมวาอยางใดๆ ที่สงตอศาลไดทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ ใหศาล
สั่งคูความฝายที่สงใหทําคําแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะแตสวนสําคัญ โดยมีคํารับรองมายื่นเพื่อแนบไวกับตนฉบับ
ถาคูความฝายใดหรือบุคคลใดที่มาศาลไมเขาใจภาษาไทย หรือเปนใบ หรือหูหนวกและอานเขียน
หนังสือไมได ใหใหคูความฝายที่เกี่ยวของจัดหาลาม
มาตรา 47 ถาคูความหรือบุคคลใดยื่นใบมอบอํานาจตอศาล ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหคูความหรือบุคคลนั้น ให
ถอยคําสาบานตัววาเปนใบมอบอํานาจอันแทจริง
ถาศาลมีเหตุอันควรสงสัยวา ใบมอบอํานาจที่ยื่นนั้นจะไมใชใบมอบอํานาจอันแทจริงก็ดี หรือเมื่อ
คูความอีกฝายหนึ่งยื่นคํารองแสดงเหตุอันควรสงสัยวาใบมอบอํานาจนั้นจะมิใชใบมอบอํานาจอันแทจริงก็ดี ให
ศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของนั้น ยื่นใบมอบอํานาจตามที่บัญญัติไวตอไปนี้
ถาใบมอบอํานาจนั้น ไดทําในราชอาณาจักรสยามตองใหนายอําเภอเปนพยาน ถาไดทําในเมือง
ตางประเทศที่มีกงสุลสยาม ตองใหกงสุลนั้นเปนพยาน ถาไดทําในเมืองตางประเทศที่ไมมีกงสุลสยาม ตองให
บุคคลเหลานี้เปนพยาน คือ เจาพนักงานโนตารีปบลิก หรือแมยิสเตร็ด หรือบุคคลอื่นซึ่งกฎหมายแหงทองถิ่นตั้ง
ใหเปนผูมีอํานาจเปนพยานในเอกสารเชนวานี้ และตองมีใบสําคัญของรัฐบาลตางประเทศที่เกี่ยวของแสดงวา
บุคคลที่เปนพยานนั้นเปนผูมีอํานาจกระทําการได
บทบัญญัติแหงมาตรานี้ ใหใชบังคับแกใบสําคัญและเอกสารอื่นๆ ทํานองเชนวามานี้ซึ่งคูความจะตอง
ยื่นตอศาล
มาตรา 48 ในคดีทุกเรื่องใหเปนหนาที่ของศาลตองจดแจงรายงานการนั่งพิจารณา หรือกระบวนพิจารณาอื่นๆ
ของศาลไวทุกครั้ง
รายงานนั้นตองมีรายการตอไปนี้
(1) เลขคดี
(2) ชื่อคูความ

(3) สถานที่ วัน และเวลาที่ศาลนั่งพิจารณาหรือดําเนินกระบวนพิจารณา
(4) ขอความโดยยอเกี่ยวดวยเรื่องที่กระทําและรายการขอสําคัญอื่นๆ
(5) ลายมือชื่อผูพิพากษา
เมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว หรือเมื่อศาลเห็นเปนการจําเปน ก็ใหศาลจดบันทึก (โดยจดรวมไวในรายงาน
พิสดารหรืออีกสวนหนึ่งตางหาก) ซึ่งคําแถลง หรือคําคัดคานในขอสําคัญ ขอตกลง คําชี้ขาด คําสั่ง หรือการอื่นๆ
หรือกระบวนพิจารณาที่ทําดวยวาจาตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 49 ในสวนที่เกี่ยวดวยคําแถลง หรือคําคัดคานของคูความ หรือคําใหการของพยาน ใหถือวารายงานของ
ศาลเปนพยานหลักฐานเบื้องตนไดตอเมื่อศาลไดอานใหคูความหรือบึคคลที่เกี่ยวของฟง และไดจดลงไวซึ่งขอ
แกไขเพิ่มเติมตามที่ขอรองหรือที่ชี้แจงใหม ทั้งคูความหรือบุคคลนั้นๆ ไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
มาตรา 50 ถาคูความฝายใด หรือบุคคลใดจะตองลงลายมือชื่อในรายงานใดเพื่อแสดงรับรูรายงานนั้น หรือจะตอล
ลงลายมือชื่อในเอกสารใดเพื่อรับรองการอานหรือการสงเอกสารเชนวานั้น
(1) การลงลายมือพิมพนิ้วมือ แกงไดหรือเครื่องหมายอยางอื่น ที่ไดทําตอหนาศาลนั้น ไมจําตองมีลายมือ
ชื่อของพยานสองคนรับรอง
(2) ถาคูความหรือบุคคลที่จะตองลงลายมือชื่อในรายงานดั่งกลาวแลว ลงลายมือชื่อไมได หรือไมยอมลง
ลายมือชื่อใหศาลทํารายงานจดแจงเหตุที่ไมมีลายมือชื่อเชนนั้นไวแทนการลงลายมือชื่อ
มาตรา 51 ใหเปนหนาที่ของศาล ที่จะปฏิบัติดั่งนี้
(1) ลงทะเบียนคดีในสารบบความของศาลตามลําดับที่รับไว กลาวคือ ตามวันและเวลาที่ยื่นหรือเสนอคํา
ฟองเพื่อเริ่มคดีตอศาลตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้
(2) ลงทะเบียนคําพิพากษา หรือคําสั่งชี้ขาดคดีทั้งหมดของศาลในสารบบคําพิพากษา
(3) รวบรวมรายงานและเอกสารที่สงตอศาลหรือศาลทําขึ้นกับคําสั่งและคําพิพากษาของศาลไวใน
สํานวนความเรื่องนั้น แลวเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย
(4) คัดสําเนาคําพิพากษา คําสั่งชี้ขาดคดี แลวเก็บรักษาไวเรียงตามลําดับและในที่ปลอดภัย
(5) เก็บรักษาสารบบและสมุดของศาล เชนสารบบความและสารบบคําพิพากษาไวในที่ปลอดภัย
มาตรา 52 เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งอันเปนเด็ดขาดถึงที่สุดแลว เรื่องใดไดมีการปฏิบัติตามหรือบังคับไปแลว
หรือระยะเวลาที่กําหนดไว เพื่อการบังคับนั้นไดลวงพนไปแลว ใหศาลที่เก็บสํานวนนั้นไวจัดสงสํานวนนั้นไปยัง
กระทรวงยุติธรรมเพื่อเก็บรักษาไว หรือจัดการตามกฎกระทรวงวาดวยการนั้น
มาตรา 53 ถารายงาน คําพิพากษา คําสั่งหรือเอกสารอื่นใดที่รวมไวในสํานวนความซึ่งยังอยูในระหวางพิจารณา
หรือรอการบังคับของศาลสูญหายไปหรือบุบสลายทั้งหมดหรือแตบางสวน เปนการขัดของตอการชี้ขาดตัดสิน
หรือบังคับคดีเมื่อศาลเหนสมควรหรือเมื่อคูความฝายที่เกี่ยวของยื่นคําขอโดยทําเปนคํารอง ใหศาลสั่งคูความหรือ
บุคคลผูถือเอกสารนั้นนําสําเนาที่รับรองถูกตองมาสงตอศาล ถาหากสําเนาเชนวานั้นทั้งหมดหรือบางสวนหา
ไมได ใหศาลมีคําสั่งใหพิจารณาคดีนั้นใหมหรือมีคําสั่งอยางอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรม

มาตรา 54 คูความก็ดี หรือพยานในสวนที่เกี่ยวกับคําใหการของตนในคดีนั้นก็ดี หรือบุคคลภายนอกผูมีสวนได
เสียโดยชอบ หรือมีเหตุผลอันสมควรก็ดี อาจรองขออนุญาตตอศาลไมวาเวลาใดในระหวางหรือภายหลังการ
พิจารณา เพื่อตรวจเอกสารทั้งหมดหรือแตบางฉบับในสํานวนเรื่องนั้นหรือขอคัดสําเนา หรือขอใหจาศาลคัด
สําเนาและรับรอง แตทั้งนี้
(1) หามมิใหอนุญาตเชนวานั้นแกบุคคลอื่น นอกจากคูความหรือพยานในคดีที่พิจารณาโดยไมเปดเผย
หรือในคดีที่ศาลไดมีคําสั่งหามการตรวจหรือคัดสําเนาเอกสารในสํานวน ทั้งหมดหรือบางฉบับ เพื่อรักษาความ
สงบเรียบรอย หรือผลประโยชนทั่วไปของประชาชน ถึงแมผูขอจะเปนคูความหรือพยาน ก็หามมิใหอนุญาตดุจ
กัน แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิของคูความในการที่จะตรวจหรือคัดสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีนั้น หรือในการที่จะ
ขอสําเนาอันรับรองถูกตอง
(2) หามมิใหอนุญาต ใหคูความคัดถอยคําพยานฝายตนจนกวาจะไดสืบพยานฝายตนเสร็จสิ้นแลว เวนแต
จะมีพฤติการณพิเศษที่จะใหอนุญาต
เมื่อไดใหอนุญาตแลว การตรวจ หรือการคัดสําเนานั้นใหผูขอหรือบุคคลซึ่งไดรับการตั้งแตจากผูขอโดย
ชอบเปนผูคัดตามเวลาและเงื่อนไขซึ่งจาศาลจะไดกําหนดใหเพื่อความสะดวกของศาล หรือเพื่อความปลอดภัย
ของเอกสารนั้น
หามมิใหคัดสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งกอนที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น และกอนที่ได
ลงทะเบียนในสารบบคําพิพากษา
ในกรณีที่ศาลไดทําคําอธิบายเพิ่มเติมกลัดไวกับรายงานแหงคําสั่งหรือคําพิพากษา ซึ่งกระทําดวยวาจา
ตามบทบัญญัติมาตรา 141 คําอธิบายเพิ่มเติมเชนวานั้น คูความจะขอตรวจหรือขอคัดสําเนาหรือขอสําเนาเสมือน
เปนสวนหนึ่งแหงคําสั่งหรือคําพิพากษาก็ได
สําเนาที่รับรองนั้น ใหจาศาลเปนผูรับรองโดยเรียกคาธรรมเนียม ตามที่กําหนดไวในอัตราทายประมวล
กฎหมายนี้ในกรณีที่ผูขอตรวจเอกสารหรือขอคัดสําเนาดวยตนเองไมตองเรียกคาธรรมเนียม
ลักษณะ 3
คูความ
มาตรา 55 เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใช
สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจได ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
แพงและประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 56 ผูไรความสามารถหรือผูทําการแทนจะเสนอขอหาตอศาล หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ได
ตอเมื่อไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยความสามารถ และตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายนี้ การใหอนุญาตหรือยินยอมตามบทบัญญัติเชนวานั้น ใหทําเปนหนังสือยื่นตอศาล เพื่อ
รวมไวในสํานวนความ
ไมวาเวลาใดๆ กอนมีคําพิพากษา เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายหนึ่งฝายใดยื่นคําขอโดยทําเปน
คํารอง ใหศาลมีอํานาจทําการสอบสวนในเรื่องความสามารถของผูขอ หรือของคูความอีกฝายหนึ่งและถาเปนที่
พอใจวามีการบกพรองในเรื่องความสามารถ ศาลอาจมีคําสั่งกําหนดใหแกไขขอบกพรองนั้นเสียใหบริบูรณ
ภายในกําหนดเวลาอันสมควรที่ศาลจะสั่ง

ถาศาลเห็นวาเพื่อความยุติธรรม ไมควรใหกระบวนพิจารณาดําเนินเนิ่นชาไป ศาลจะสั่งใหคูความฝายที่
บกพรองในเรื่องความสามารถนั้น ดําเนินคดีไปกอนชั่วคราวก็ได แตหามมิใหศาลพิพากษาในประเด็นแหงคดี
จนกวาขอบกพรองนั้นไดแกไขโดยบริบูรณแลว
ถาผูไรความสามารถไมมีผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูแทนโดยชอบธรรมทําหนาที่ไมได ศาลมีอํานาจ
ออกคําสั่งใหอนุญาต หรือใหความยินยอมตามที่ตองการ หรือตั้งผูแทนเฉพาะคดีนั้นใหแกผูไรความสามารถ ถา
ไมมีบุคคลอื่นใด ใหศาลมีอํานาจตั้งพนักงานอัยการหรือเจาพนักงานฝายปกครองอื่นใหเปนผูแทนได
มาตรา 57 บุคคลภายนอกซึ่งมิใชคูความอาจเขามาเปนคูความไดดวยการรองสอด
(1) ดวยความสมัครใจเอง เพราะเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อยังใหไดรับความรับรองคุมครองหรือบังคับ
ตามสิทธิของตนที่มีอยู โดยยื่นคํารองขอตอศาลที่คดีนั้นอยูในระหวางพิจารณา หรือเมื่อตนมีสิทธิเรียกรอง
เกี่ยวเนื่องดวยการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยยื่นคํารองขอตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้น
(2) ดวยความสมัครใจเอง เพราะตนมีสวนไดเสียตามกฎหมายในผลแหงคดีนั้น โดยยื่นคํารองขอตอศาล
ไมวาเวลาใดๆ กอนมีคําพิพากษาขออนุญาตเขาเปนโจทกรวมหรือจําเลยรวม หรือเขาแทนที่คูความฝายใดฝาย
หนึ่งเสียทีเดียวโดยไดรับความยินยอมของคูความฝายนั้น แตวาแมศาลจะไดอนุญาตใหเขาแทนที่กันไดก็ตาม
คูความฝายนั้นจําตองผูกพันตนโดยคําพิพากษาของศาลทุกประการเสมือนหนึ่งวามิไดมีการเขาแทนที่กันเลย
(3) ดวยถูกหมายเรียกใหเขามาในคดี (ก) ตามคําขอของคูความฝายใดฝายหนึ่ง ทําเปนคํารองแสดงเหตุวา
ตนอาจฟองหรือถูกคูความเชนวานั้นฟองตนไดเพื่อการใชสิทธิไลเบี้ย หรือเพื่อใชคาทดแทน ถาหากศาลพิจารณา
ใหคูความเชนวานั้นแพคดี หรือ (ข) โดยคําสั่งของศาล เมื่อศาลนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคํา
ขอในกรณีที่กฎหมายบังคับใหบุคคลภายนอกเขามาในคดี หรือศาลเห็นจําเปนที่จะเรียกบุคคลภายนอกเขามาใน
คดีเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม แตถาคูความฝายใดฝายหนึ่งจะเรียกบุคคลภายนอกเขามาในคดีดั่งกลาวแลว
ใหเรียกดวยวิธียื่นคํารองเพื่อใหหมายเรียกพรอมกับคําฟองหรือคําใหการหรือในเวลาใดๆ ตอมากอนมีคําพิพากษา
โดยไดรับอนุญาตจากศาล เมื่อศาลเปนที่พอใจวาคํารองนั้นไมอาจยื่นกอนนั้นได
การสงหมายเรียกบุคคลภายนอกตามอนุมาตรานี้ ตองมีสําเนาคําขอหรือคําสั่งของศาลแลวแตกรณี และ
คําฟองตั้งตนคดีนั้นแนบไปดวย
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ไมตัดสิทธิของเจาหนี้ ในอันที่จะใชสิทธิเรียกรองของลูกหนี้และที่จะ
เรียกลูกหนี้ใหเขามาในคดีดั่งที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 58 ผูรองสอดที่ไดเขาเปนคูความ ตามอนุมาตรา (1) และ (3) แหงมาตรากอนนี้ มีสิทธิเสมือนหนึ่งวาตน
ไดฟองหรือถูกฟองเปนคดีเรื่องใหม ซึ่งโดยเฉพาะผูรองสอดอาจนําพยานหลักฐานใหมมาแสดงคัดคานเอกสารที่
ไดยื่นไว ถามคานพยานที่ไดสืบมาแลวและคัดคานพยานหลักฐานที่ไดสืบไปแลวกอนที่ตนไดรองสอดอาจ
อุทธรณฎีกาคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาล ตามที่กฎหมายบัญญัติไว และอาจไดรับหรือถูกบังคับใหใชคาฤชา
ธรรมเนียม
หามมิใหผูรองสอดที่ไดเปนคูความตามอนุมาตรา (2) แหงมาตรากอน ใชสิทธิอยางอื่นนอกจากสิทธิที่มี
อยูแกคูความฝายซึ่งตนเขาเปนโจทกรวมหรือจําเลยรวมในชั้นพิจารณาเมื่อตนรองสอด และหามมิใหใชสิทธิเชน
วานั้นในทางที่ขัดกับสิทธิของโจทกหรือจําเลยเดิมและใหผูรองสอดเสียคาฤชาธรรมเนียมอันเกิดแตการที่รองสอด
แตถาศาลไดอนุญาตใหเขาแทนที่โจทกหรือจําเลยเดิม ผูรองสอดจึ่งมีฐานะเสมอดวยคูความที่ตนเขาแทน

เมื่อไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลว ถามีขอเกี่ยวของกับคดีเปนปญหาจะตองวินิจฉัยในระหวางผูรอง
สอดกับคูความฝายที่ตนเขามารวม หรือที่ตนถูกหมายเรียกใหเขามารวม ผูรองสอดยอมตองผูกพันตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งนั้น เวนแตในกรณีตอไปนี้
(1) เนื่องจากความประมาทเลินเลอของคูความนั้นทําใหผูรองสอดเขามาเปนคูความในคดีชาเกินสมควร
ที่จะแสดงขอเถียงอันเปนสาระสําคัญได หรือ
(2) เมื่อคูความนั้นจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง มิไดยกขึ้นใชซึ่งขอเถียงในปญหาขอกฎหมาย
หรือขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งผูรองสอดมิไดรูวามีอยูเชนนั้น
มาตรา 59 บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปอาจเปนคูความในคดีเดียวกันได โดยเปนโจทกรวมหรือจําเลยรวม ถาหาก
ปรากฏวาบุคคลเหลานั้นมีผลประโยชนรวมกันในมูลความแหงคดี แตหามมิใหถือวาบุคคลเหลานั้นแทนซึ่งกัน
และกัน เวนแตมูลความแหงคดีเปนการชําระหนี้ซึ่งแบงแยกจากกันมิได หรือไดมีกฎหมายบัญญัติไวดั่งนั้นโดยชัด
แจง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาบุคคลเหลานั้นแทนซึ่งกันและกันเพียงเทาที่จะกลาวตอไปนี้
(1) บรรดากระบวนพิจารณา ซึ่งไดทําโดยหรือทําตอคูความรวมคนหนึ่งนั้นใหถือวาไดทําโดยหรือทําตอ
คูความรวมคนอื่นๆ ดวย เวนแตกระบวนพิจารณาที่คูความรวมคนหนึ่งกระทําไปเปนที่เสื่อมเสียแกคูความรวมคน
อื่นๆ
(2) การเลื่อนคดีหรือการงดพิจารณาคดี ซึ่งเกี่ยวกับคูความรวมคนหนึ่งนั้น ใหใชถึงคูความรวมคนอื่นๆ
ดวย
มาตรา 60 คูความฝายใดฝายหนึ่ง หรือผูแทนโดยชอบธรรมในกรณีที่คูความเปนผูไรความสามารถ หรือผูแทน
ในกรณีที่คูความเปนนิติบุคคล จะวาความดวยตนเอง และดําเนินกระบวนพิจารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควรเพื่อ
ประโยชนของตน หรือจะตั้งแตงทนายความคนเดียวหรือหลายคนใหวาความและดําเนินกระบวนพิจารณาแทน
ตนก็ได
ถาคูความหรือผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูแทนดั่งที่ไดกลาวมาแลวทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลใด
เปนผูแทนตนในคดี ผูรับมอบอํานาจเชนวานั้นจะวาความอยางทนายความไมได แตยอมตั้งทนายความเพื่อดําเนิน
กระบวนพิจารณาได
มาตรา 61 การตั้งทนายความนั้นตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อตัวความและทนายความ แลวยื่นตอศาลเพื่อรวม
ไวในสํานวน ใบแตงทนายนี้ใหใชไดเฉพาะคดีเรื่องหนึ่งๆ ตามที่ไดยื่นไวเทานั้น เมื่อทนายความผูใดไดรับมอบ
อํานาจทั่วไปที่จะแทนบุคคลอื่นไมวาในคดีใดๆ ใหทนายความผูนั้นแสดงใบมอบอํานาจทั่วไป แลวคัดสําเนายื่น
ตอศาลแทนใบแตงทนายเพื่อดําเนินคดีเปนเรื่องๆ ไปตามความในมาตรานี้
มาตรา 62 ทนายความซึ่งคูความไดตั้งแตงนั้น มีอํานาจวาความและดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ แทนคูความได
ตามที่เห็นสมควร เพื่อรักษาผลประโยชนของคูความนั้น แตถากระบวนพิจารณาใดเปนไปในทางจําหนายสิทธิ
ของคูความเชนการยอมรับตามที่คูความอีกฝายหนึ่งเรียกรอง การถอนฟอง การประนีประนอมยอมความ การสละ
สิทธิ หรือใชสิทธิในการอุทธรณ หรือฎีกา หรือในการขอใหพิจารณาคดีใหม ทนายความไมมีอํานาจที่จะดําเนิน
กระบวนพิจารณาเชนวานี้ไดโดยมิไดรับอํานาจจากตัวความโดยชัดแจง อํานาจโดยชัดแจงเชนวานี้ จะระบุใหไว

ในใบแตงทนายสําหรับคดีเรื่องนั้น หรือทําเปนใบมอบอํานาจตางหากในภายหลังใบเดียวหรือหลายใบก็ได และ
ในกรณีหลังนี้ใหใชบทบัญญัติมาตรา 61 บังคับ
กรณีจะเปนอยางไรก็ตามตัวความหรือผูแทนจะปฏิเสธหรือแกไขขอเท็จจริงที่ทนายความของตนได
กลาวดวยวาจาตอหนาตนในศาลในขณะนั้นก็ได แมถึงวาตัวความหรือผูแทนนั้นจะมิไดสงวนสิทธิเชนนั้นไวใน
ใบแตงทนายก็ดี
มาตรา 63 บทบัญญัติแหงมาตรากอนนี้ไมตัดสิทธิ ตัวความ ในอันที่จะตั้งแตงผูแทนหรือทนายความ โดยทําเปน
หนังสือยื่นตอศาลเพื่อใหรับเงินหรือทรัพยสินซึง่ ไดชําระไวในศาลหรือวางไวยังศาลเปนเงินคาธรรมเนียมหรือ
อยางอื่น และศาลไดสั่งใหจายคืน หรือสงมอบใหแกตัวความฝายนั้น แตถาศาลนั้นมีความสงสัยในความสามารถ
หรือตัวบุคคลผูแทนหรือทนายความซึ่งไดรับตั้งแตงดั่งกลาวขางตน ศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหตัวความหรือ
ทนายความหรือทั้งสองคนใหมาศาลโดยตนเองได
มาตรา 64 เวนแตศาลจะไดสั่งเปนอยางอื่น เมื่อคดีมีเหตุผลพิเศษ อันเกี่ยวกับคูความฝายใดฝายหนึ่ง หรือ
ทนายความฝายใดฝายหนึ่งโดยเฉพาะ คูความหรือทนายความอาจตั้งแตงใหบุคคลใดทําการแทนได โดยยื่นใบ
มอบฉันทะตอศาลทุกครั้ง เพื่อกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่ง ดั่งตอไปนี้คือกําหนดวันนั่งพิจารณา หรือวัน
สืบพยาน หรือวันฟงคําสั่ง คําบังคับ หรือคํา ชี้ขาดใดๆ ของศาล มาฟงคําสั่ง คําบังคับ หรือคําชี้ขาดใดๆ ของศาล
หรือสลักหลังรับรูซึ่งขอความนั้นๆ รับสําเนาแหงคําใหการ คํารองหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่ บัญญัติไวในมาตรา 71
และ 72 และแสดงการรับรูสิ่งเหลานั้น
มาตรา 65 ทนายความที่ตัวความไดตั้งแตงใหเปนทนายในคดี จะมีคําขอตอศาลใหสั่งถอนตนจากการตั้งแตงนั้น
ก็ได แตตองแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาทนายความผูนั้นไดแจงใหตัวความทราบแลว เวนแตจะหาตัวความไม
พบ
เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอนั้นแลว ใหศาลสงคําสั่งนั้นใหตัวความทราบโดยเร็ว โดยวิธีสงหมาย
ธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทน แลวแตจะเห็นสมควร
มาตรา 66 ผูใดอางวาเปนผูแทนโดยชอบธรรมของตัวความ หรือเปนผูแทนของนิติบุคคล เมื่อศาลเห็นสมควร
หรือเมื่อคูความฝายที่เกี่ยวของยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองในขณะที่ยื่นคําฟองหรือคําใหการ ศาลจะทําการ
สอบสวนถึงอํานาจของผูนั้นก็ได และถาเปนที่พอใจวา ผูนั้นไมมีอํานาจหรืออํานาจของผูนั้นบกพรอง ศาลมี
อํานาจยกฟองคดีนั้นเสีย หรือมีคําพิพากษา หรือคําสั่งอยางอื่นไดตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรม
ลักษณะ 4
การยื่นและสงคําคูความและเอกสาร
มาตรา 67 เมื่อประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติวาเอกสารใดจะตองสงใหแกคูความฝายใดฝายหนึ่ง
หรือบุคคลที่เกี่ยวของ (เชน คําคูความที่ทําโดยคําฟอง คําใหการ หรือคํารอง หรือคําขอโดยทําเปนคํารอง
หมายเรียกหรือหมายอื่นๆ สําเนาคําแถลงการณ หรือสําเนาพยานเอกสาร ฯลฯ) เอกสารนั้นตองทําขึ้น ใหปรากฏ
ขอความแนชัดถึงตัวบุคคล และมีรายการตอไปนี้

(1) ชื่อศาลที่จะรับคําฟอง หรือถาคดีอยูในระหวางพิจารณา ชื่อของศาลนั้นและเลขหมายคดี
(2) ชื่อคูความในคดี
(3) ชื่อคูความ หรือบุคคลซึ่งจะเปนผูรับคําคูความหรือเอกสารนั้น
(4) ใจความและเหตุผลถาจําเปนแหงคําคูความหรือเอกสาร
(5) วัน เดือน ป ของคําคูความหรือเอกสาร และลายมือชื่อของเจาพนักงาน คูความ หรือบุคคลซึ่งเปนผู
ยื่นหรือเปนผูสง
ในการยื่นหรือสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดอันจะตองทําตามแบบพิมพที่จัดไว เจาพนักงาน คูความ
หรือบุคคลผูเกี่ยวของ จะตองใชกระดาษแบบพิมพนั้น สวนราคากระดาษแบบพิมพนั้น ใหเรียกตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมจะไดกําหนดไว
มาตรา 68 เพื่อประโยชนแหงประมวลกฎหมายนี้ใหเรียกนิติบุคคลตามชื่อหรือตามชื่อที่จดทะเบียน และ
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของนิติบุคคลนั้น ใหถือเอาสํานักงานหรือสํานักงานแหงใหญซึ่งอยูภายในเขตศาล
ที่จะยื่นฟองคดีหรือที่คดีนั้นอยูในระหวางพิจารณา
มาตรา 69 การยื่นคําคูความ หรือเอกสารอื่นใดตอศาลนั้น ใหกระทําไดโดยสงตอพนักงานเจาหนาที่ของศาลหรือ
ยื่นตอศาลในระหวางนั่งพิจารณา
มาตรา 70 บรรดาคําฟอง หมายเรียก และหมายอื่นๆ คําสั่ง คําบังคับของศาลนั้น ใหเจาพนักงานศาลเปนผูสง
ใหแก คูความหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ แตวา
(1) หมายเรียกพยาน ใหคูความฝายที่อางพยานนั้นเปนผูสงโดยตรง เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น หรือ
พยานปฏิเสธไมยอมรับหมาย ในกรณีเชนวานี้ ใหเจาพนักงานศาลเปนผูสง
(2) คําสั่ง คําบังคับของศาล รวมทั้งคําสั่งกําหนดวันนั่งพิจารณาหรือสืบพยานแลวแตกรณี หรือคําสั่งให
เลื่อนคดี ถาคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของนั้นอยูในศาลในเวลาที่มีคําสั่งและไดลงลายมือชื่อรับรูไว ใหถือวาไดสง
โดยชอบดวยกฎหมายแลว
คําฟองนั้น ใหโจทกเสียคาธรรมเนียมในการสง สวนการนําสงนั้นโจทกจะนําสงหรือไมก็ได เวนแตศาล
จะสั่งใหโจทกมีหนาที่จัดการนําสง สวนหมายเรียก หมายอื่นๆ คําสั่งคําบังคับของศาลที่ไดออกตามคําขอของ
คูความฝายใด ถาศาลมิไดสั่งใหจัดการนําสงดวย ก็ใหคูความฝายนั้นเพียงแตเสียคาธรรมเนียมในการสง ในกรณี
อื่นๆ ใหเปนหนาที่ของศาลที่จะจัดการสงใหแกคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
มาตรา 71 คําใหการนั้น ใหฝายที่ใหการนําตนฉบับยื่นไวตอศาลพรอมดวยสําเนาสําหรับใหคูความอีกฝายหนึ่ง
หรือคูความอื่นๆ รับไปโดยทางเจาพนักงานศาล
คํารองเพื่อแกไขเพิ่มเติมคําใหการนั้น ใหเจาพนักงานศาลเปนผูสงใหคูความอีกฝายหนึ่งหรือคูความ
อื่นๆ โดยฝายที่ยื่นคํารองเปนผูมีหนาที่จัดการนําสง
มาตรา 72 คํารอง และคําแถลงการณ ซึ่งไดยื่นตอศาลภายในเวลาที่กฎหมายหรือศาลกําหนดไว หรือโดยขอตกลง
คูความตามที่ศาลจดลงไวในรายงานนั้น ใหผูยื่นคํารองหรือคําแถลงการณ นําตนฉบับยื่นไวตอศาล พรอมดวย
สําเนาเพื่อใหคูความอีกฝายหนึ่ง หรือคูความอื่นๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวของมารับไปโดยทางเจาพนักงานศาล

บรรดาคํารองอื่นๆ ใหยื่นตอศาลพรอมดวยสําเนาเพื่อสงใหแกคูความอีกฝายหนึ่งหรือคูความอื่นๆ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวของ และถาศาลกําหนดใหเจาพนักงานศาลเปนผูสงสําเนาเชนวานั้น ก็ใหเจาพนักงานศาลเปนผูสง
โดยใหคูความฝายที่ยื่นคํารองเปนผูออกคาใชจาย
บรรดาเอกสารอื่นๆ เชนสําเนาคําแถลงการณ หรือสําเนาพยานเอกสารนั้น ใหสงแกคูความอีกฝายหนึ่ง
หรือคูความอื่นๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวของโดยวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีดั่งตอไปนี้
(1) โดยคูความฝายที่ตองสงนั้นสงสําเนาใหแกคูความอีกฝายหนึ่งหรือคูความอื่นๆ หรือบุคคลที่
เกี่ยวของเอง แลวสงใบรับตอศาลพรอมกับตนฉบับนั้นๆ ใบรับนั้นจะทําโดยวิธีลงไวในตนฉบับวาไดรับสําเนา
แลวและลงลายมือชื่อผูรับกับวัน เดือน ป ที่ไดรับก็ได หรือ
(2) โดยคูความฝายที่ตองสงนั้น นําสําเนายื่นไวตอศาลพรอมกับตนฉบับ แลวขอใหเจาพนักงานศาลเปน
ผูนําสงใหแก คูความอีกฝายหนึ่งหรือคูความอื่นๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ ในกรณีเชนนี้ ผูขอตองไปกับเจาพนักงาน
ศาลและเสียคาธรรมเนียมในการสงนั้นดวย
มาตรา 73 ถาคําคูความหรือเอกสารอื่นใดจะตองใหเจาพนักงานศาลเปนผูสงเมื่อคูความผูมีหนาที่ตองสงไดรอง
ขอใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการสงโดยเร็ว เทาที่จะทําได เพื่อการนี้พนักงานผูสงหมายจะใหผูขอหรือบุคคลที่
ผูขอเห็นสมควรไปดวยเพื่อชี้ตัวคูความหรือบุคคลผูรับหรือเพื่อคนหาภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับก็ได
ในกรณีที่ตองสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดไปตามคําสั่งของศาลซึ่งบุคคลอื่นหรือคูความไมมีหนาที่
ตองรับผิดชอบในการสงนั้น ใหเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ของศาลจะดําเนินการสง
มาตรา 73 ทวิ คําคูความหรือเอกสารที่เจาพนักงานศาลเปนผูสงไมวาการสงนั้นจะเปนหนาที่ของศาลจัดการสง
เองหรือคูความมีหนาที่จัดการนําสงก็ตาม ศาลอาจสั่งใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหคูความ
ฝายที่มีหนาที่นําสงเปนผูเสียคาธรรมเนียมไปรษณียากร กรณีเชนนี้ ใหถือวาคําคูความหรือเอกสารที่สงโดยเจา
พนักงานไปรษณียมีผลเสมือนเจาพนักงานศาลเปนผูสง และใหนําบทบัญญัติมาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 77
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 74 การสงคําคูความ หรือเอกสารอื่นใดโดยเจาพนักงานศาลนั้นใหปฏิบัติดั่งนี้
(1) ใหสงในเวลากลางวัน ระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก และ
(2) ใหสงแกคูความ หรือบุคคลซึ่งระบุไวในคําคูความหรือเอกสาร ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของคูความหรือบุคคลนั้น แตใหอยูในบังคับแหงบทบัญญัติหกมาตราตอไปนี้
มาตรา 75 การสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดใหแกทนายความที่คูความตั้งแตงใหวาคดีหรือใหแกบุคคลที่
ทนายความเชนวานั้นไดตั้งแตงเพื่อกระทํากิจการอยางใดๆ ที่ระบุไวในมาตรา 64 นั้นใหถือวาเปนการสงโดยชอบ
ดวยกฎหมาย
มาตรา 76 เมื่อเจาพนักงานศาลไมพบคูความ หรือบุคคลที่จะสงคําคูความหรือเอกสาร ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทํา
การงานของบุคคลนั้นๆ ถาไดสงคําคูความหรือเอกสารใหแกบุคคลใดๆ ที่มีอายุเกินยี่สิบป ซึ่งอยูหรือทํางานใน
บานเรือนหรือที่สํานักทําการงานที่ปรากฏวาเปนของคูความหรือบุคคลนั้น หรือไดสงคําคูความหรือเอกสารนั้น
ตามขอความในคําสั่งของศาล ใหถือวาเปนการเพียงพอที่จะฟงวาไดมีการสงคําคูความหรือเอกสารถูกตองตาม
กฎหมายแลว

ในกรณีเชนวามานี้ การสงคําคูความ หรือเอกสารแกคูความฝายใดหามมิใหสงแกคูความฝายปรปกษ
เปนผูรับไวแทน
มาตรา 77 การสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดโดยเจาพนักงานศาลไปยังที่อื่น นอกจากภูมิลําเนา หรือสํานักทํา
การงานของคูความหรือของบุคคลซึ่งระบุไวในคําคูความหรือเอกสารนั้น ใหถือวาเปนการถูกตองตามกฎหมาย
เมื่อ
(1) คูความหรือบุคคลนั้น ยอมรับคําคูความหรือเอกสารนั้นไว หรือ
(2) การสงคําคูความหรือเอกสารนั้นไดกระทําในศาล
มาตรา 78 ถาคูความ หรือบุคคลที่ระบุไวในคําคูความหรือเอกสารปฏิเสธไมยอมรับคําคูความหรือเอกสารนั้น
จากเจาพนักงานศาล โดยปราศจากเหตุอันชอบดวยกฎหมาย เจาพนักงานนั้นชอบที่จะขอใหพนักงานเจาหนาที่
ฝายปกครองที่มีอํานาจ หรือเจาพนักงานตํารวจไปดวยเพื่อเปนพยาน และถาคูความ หรือบุคคลนั้นยังคงปฏิเสธไม
ยอมรับอยูอีก ก็ใหวางคําคูความหรือเอกสารไว ณ ที่นั้น เมื่อไดทําดั่งนี้แลว ใหถือวาการสงคําคูความหรือเอกสาร
นั้น เปนการถูกตองตามกฎหมาย
มาตรา 79 ถาการสงคําคูความหรือเอกสารนั้นไมสามารถจะทําไดดั่งที่บัญญัติไวในมาตรากอน ศาลอาจสั่งใหสง
โดยวิธีอื่นแทนได กลาวคือ ปดคําคูความหรือเอกสารไวในที่แลเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ
คูความหรือบุคคลผูมีชื่อระบุไวในคําคูความหรือเอกสารหรือมอบหมายคําคูความ หรือเอกสาร ไวแกเจาพนักงาน
ฝายปกครองในทองถิ่น หรือเจาพนักงานตํารวจ แลวปดประกาศแสดงการที่ไดมอบหมายดั่งกลาวแลวนั้นไวดั่ง
กลาวมาขางตน หรือลงโฆษณาหรือทําวิธีอื่นใดตามที่ศาลเห็นสมควร
การสงคําคูความหรือเอกสารโดยวิธีอื่นแทนนั้นใหมีผลใชไดตอเมื่อกําหนดเวลาสิบหาวันหรือ
ระยะเวลานานกวานั้น ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด ไดลวงพนไปแลวนับตั้งแตเวลาที่คูความ หรือเอกสาร หรือ
ประกาศแสดงการมอบหมายนั้นไดปดไว หรือการโฆษณาหรือวิธีอื่นใดตามที่ศาลสั่งนั้นไดทําหรือไดตั้งตนแลว
มาตรา 80 การสงคําคูความหรือเอกสารโดยเจาพนักงานศาล หรือทางเจาพนักงานศาลนั้น ใหเจาพนักงานศาลสง
ใบรับลงลายมือชื่อคูความหรือผูรับคําคูความหรือเอกสาร หรือสงรายงานการสงคําคูความ หรือเอกสาร ลงลายมือ
ชื่อเจาพนักงานศาลตอศาล แลวแตกรณี เพื่อรวมไวในสํานวนความ
ใบรับหรือรายงานนั้น ตองลงขอความใหปรากฏแนชัดถึงตัวบุคคลและรายการตอไปนี้
(1) ชื่อเจาพนักงานผูสงหมาย และชื่อผูรับหมายถาหากมี
(2) วิธีสง วัน เดือน ป และเวลาที่สง
รายงานนั้นตองลงวันเดือนป และลงลายมือชื่อของเจาพนักงานทํารายงาน
ใบรับนั้นจะทําโดยวิธีจดลงไวที่ตนฉบับซึ่งยื่นตอศาลก็ได
มาตรา 81 การสงหมายเรียกพยาน โดยคูความที่เกี่ยวของนั้น ใหปฏิบัติดั่งนี้
(1) ใหสงในเวลากลางวัน ระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก และ
(2) ใหสงแกบุคคลซึ่งระบุไวในหมายเรียก ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของบุคคลเชนวานั้น แตวา
ใหอยูภายในบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา 76 และ 77

มาตรา 82 ถาจะตองสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดไปยังคูความหรือบุคคลหลายคน ใหสงสํานวนคําคูความหรือ
เอกสารที่จะตองสงไปใหทุกๆ คน ในกรณีที่ตองสงคําคูความหรือเอกสารโดยเจาพนักงานศาลหรือทางเจา
พนักงานศาลนั้นใหคูความฝายซึ่งมีหนาที่จัดการนําสงมอบสําเนาคําคูความหรือเอกสารตอพนักงานเจาหนาที่ให
พอกับจํานวนคูความหรือบุคคลที่จะตองสงใหนั้น
มาตรา 83 ถาคูความฝายใดจะตองยื่นตอศาล หรือจะตองสงใหแกคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกซึ่ง
คําคูความหรือเอกสารอื่นใด ภายในเวลาหรือกอนเวลาที่กฎหมายหรือศาลไดกําหนดไวและการสงเชนวานี้จะตอง
กระทําโดยทางเจาพนักงานศาล ใหถือวาคูความฝายนั้นไดปฏิบัติตามความมุงหมายของกฎหมายหรือของศาลแลว
เมื่อคูความฝายนั้นไดสงคําคูความหรือเอกสารเชนวานั้นแกพนักงานเจาหนาที่ของศาล เพื่อใหยื่นหรือใหสงใน
เวลาหรือกอนเวลาที่กําหนดนั้นแลว แมถึงวาการรับคําคูความหรือเอกสารหรือการขอใหสงคําคูความหรือเอกสาร
หรือการสงคําคูความหรือเอกสารใหแกคูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกนั้นจะไดเปนไปภายหลังเวลาที่
กําหนดนั้นก็ดี
ถาประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไววาการสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดจะตองใหคูความอีกฝายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกทราบลวงหนาตามระยะเวลาที่กําหนดไวกอนวันเริ่มตนนั่งพิจารณาหรือสืบพยาน ใหถือวาคูความ
ฝายที่ตองรับผิดในการสงนั้นไดปฏิบัติตามความมุงหมายของกฎหมายหรือของศาลตามที่บัญญัติไวในวรรคกอน
นั้น ไดตอเมื่อคูความฝายนั้นไดยื่นคําคูความหรือเอกสารที่จะตองสงใหแกพนักงานเจาหนาที่ของศาลไมต่ํากวา
สามวันกอนวันเริ่มตนแหงระยะเวลาที่กําหนดลวงหนาไวนั้น
ในกรณีที่คูความอาจสงคําคูความหรือเอกสารโดยวิธีสงสําเนาตรงไปยังคูความอีกฝายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกไดนั้น บทบัญญัติแหงมาตรานี้ มิไดหามคูความที่มีหนาที่ตองสงคําคูความหรือเอกสารดั่งกลาว
แลว ในอันที่จะใชวิธีเชนวานี้ แตคูความฝายนั้นจะตองสงใบรับของคูความอีกฝายหนึ่ง หรือบุคคลภายนอกตอ
ศาลในเวลาหรือกอนเวลาที่กฎหมายหรือศาลไดกําหนดไว
มาตรา 83 ทวิ ในกรณีที่จําเลยไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรใหสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีแกจําเลย ณ
ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของจําเลยนอกราชอาณาจักร เวนแต ในกรณีที่จําเลยประกอบกิจการใน
ราชอาณาจักรดวยตนเองหรือโดยตัวแทนหรือในกรณีที่มีการตกลงเปนหนังสือวาคําคูความและเอกสารที่จะตอง
สงใหแกจําเลยนั้น ใหสงแกตัวแทนซึ่งถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรที่จําเลยไดแตงตั้งไว เพื่อการนี้ใหสงหมายเรียก
และคําฟองตั้งตนคดีแกจําเลยหรือตัวแทนในการประกอบกิจการหรือตัวแทนในการรับคําคูความและเอกสาร ณ
สถานที่ที่จําเลยหรือตัวแทนใชประกอบกิจการ หรือสถานที่อันเปนถิ่นที่อยูของตัวแทนในการประกอบกิจการ
หรือของตัวแทนในการรับคําคูความและเอกสารซึ่งตั้งอยูในราชอาณาจักร แลวแตกรณี
ในกรณีที่มีการเรียกบุคคลภายนอกซึ่งไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร เขามาเปนคูความตามมาตรา 57
(3) ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 83 ตรี การสงคํารองขอฟองคดีอยางคนอนาถา คําคูความ คํารอง คําแถลง หรือเอกสารอื่นใดนอกจากที่
บัญญัติไวในมาตรา 83 ทวิ ถาผูรับไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรแตประกอบกิจการในราชอาณาจักรดวย
ตนเองหรือโดยตัวแทน หรือมีตัวแทนในการรับคําคูความและเอกสารหรือทนายความในการดําเนินคดีอยูใน
ราชอาณาจักร ใหสงแกผูรับหรือตัวแทนเชนวานั้น หรือทนายความ ณ สถานที่ที่ผูรับหรือตัวแทนใชประกอบ
กิจการ หรือสถานที่อันเปนถิ่นที่อยูของตัวแทน หรือภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของทนายความซึ่งตั้งอยูใน

ราชอาณาจักรแลวแตกรณี แตถาผูรับมิไดประกอบกิจการในราชอาณาจักรดวยตนเองหรือไมมีตัวแทนดังกลาว
หรือทนายความอยูในราชอาณาจักร ใหสงโดยวิธีปดประกาศไวที่ศาล
มาตรา 83 จัตวา ในกรณีที่จะตองสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีตามมาตรา 83 ทวิ แกจําเลย ณ ภูมิลําเนาหรือ
สํานักทําการงานของจําเลยนอกราชอาณาจักร ใหโจทกยื่นคํารองตอศาลภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันยื่นคําฟอง
เพื่อใหศาลจัดสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีแกจําเลย ในกรณีเชนวานี้ ถาไมมีขอตกลงระหวางประเทศไทย
เปนภาคีกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหโจทกทําคําแปลหมายเรียก คําฟองตั้งตนคดี และเอกสารอื่นใดที่จะสงไปยัง
ประเทศที่จําเลยมีภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานอยู เปนภาษาราชการของประเทศนั้นหรือเปนภาษาอังกฤษพรอม
ทั้งคํารับรองคําแปลวาถูกตองยื่นตอศาลพรอมกับคํารองดังกลาว และวางคาใชจายไวตอศาลตามจํานวนและ
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งใหโจทกจัดทําเอกสารอื่นเพิ่มเติมยื่นตอศาล ภายในระยะเวลาที่
ศาลกําหนดก็ได
ในกรณีที่โจทกเพิกเฉย ไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหถือวาโจทกทิ้งฟองตามมาตรา
174
ในกรณีที่มีการเรียกบุคคลภายนอกซึ่งไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร เขามาเปนคูความตามมาตรา 57
(3) ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 83 เบญจ การสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีตามมาตรา 83 ทวิ แกจําเลยหรือบุคคลภายนอก ณ
ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของบุคคลดังกลาว นอกราชอาณาจักร ใหมีผลใชไดตอเมื่อพนกําหนดเวลาหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดมีการสงและในกรณีสงโดยวิธีอื่นแทนการสงใหแกจําเลยหรือบุคคลภายนอก ใหมีผลใชได
ตอเมื่อพนกําหนดเวลาเจ็ดสิบหาวันนับแตวันที่ไดมีการสงโดยวิธีอื่น
มาตรา 83 ฉ การสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีตามมาตรา 83 ทวิแกจําเลยหรือตัวแทนซึ่งประกอบกิจการใน
ราชอาณาจักร หรือตัวแทนในการรับคําคูความและเอกสารใหมีผลใชไดตอเมื่อพนกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต
วันที่ไดมีการสงโดยชอบดวยกฎหมาย
การสงคําคูความหรือเอกสารอื่นตามมาตรา 83 ตรี แกผูรับ หรือตัวแทน หรือทนายความ ใหมีผลใชได
ตอเมื่อพนกําหนดเวลาสิบหาวัน นับแตวันที่ไดมีการสงโดยชอบดวยกฎหมาย
การปดประกาศตามมาตรา 83 ตรี ใหมีผลใชไดตอเมื่อพนกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันปดประกาศ
และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา 79 มาใชบังคับ
มาตรา 83 สัตต เมื่อโจทกไดปฏิบัติตามมาตรา 83 จัตวาแลว ถาไมมีขอตกลงระหวางประเทศ ที่ประเทศไทยเปน
ภาคีกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหศาลดําเนินการสงใหแกจําเลยหรือบุคคลภายนอก โดยผานกระทรวงยุติธรรม และ
กระทรวงการตางประเทศ
มาตรา 83 อัฎฐ ในกรณีที่จะตองสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีตามมาตรา 83 ทวิ แกจําเลยหรือ
บุคคลภายนอก ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของบุคคลดังกลาวนอกราชอาณาจักร ถาโจทกยื่นคําขอฝาย
เดียว โดยทําเปนคํารอง และสามารถแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลไดวาการสงตามมาตรา 83 สัตต ไมอาจกระทําได
เพราะเหตุที่ภูมิลําเนาและสํานักทําการงานของบุคคลดังกลาวไมปรากฏหรือเพราะเหตุอื่นใด หรือเมื่อศาลได

ดําเนินการตามมาตรา 83 สัตต เปนเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันแลว แตยังมิไดรับแจงผลการสง ถาศาลเห็นสมควร ก็
ใหศาลอนุญาตใหสงโดยวิธีปดประกาศไวที่ศาลแทน ในกรณีเชนวานี้ ศาลจะสั่งใหสงโดยวิธีประกาศโฆษณาใน
หนังสือพิมพ หรือโดยวิธีอื่นใดดวยก็ได
การสงโดยวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลใชไดตอเมื่อพนกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่ปดประกาศ
ไวที่ศาล และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา 79 มาใชบังคับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 5
พยานหลักฐาน
หมวด 1
หลักทั่วไป
มาตรา 226 พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ซึ่งนาจะพิสูจนไดวาจําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ใหอางเปน
พยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดที่มิไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิ
ชอบประการอื่น และใหสืบตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยาน
มาตรา 227 ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัย ชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อยาพิพากษาลงโทษจนกวาจะแนใจวามี
การกระทําผิดจริงและจําเลยเปนผูกระทําความผิดนั้น
เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไม ใหยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย
มาตรา 228 ระหวางพิจารณาโดยพลการ หรือคูความฝายใดรองขอ ศาลมีอํานาจสืบพยานเพิ่มเติม จะสืบเองหรือ
สงประเด็นก็ได
มาตรา 229 ศาลเปนผูสืบพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได แลแตเห็นควรตามลักษณะของพยาน
มาตรา 230 เมื่อจําเปน ศาลมีอํานาจไปเอง หรือใหจาศาลไปเดินเผชิญสืบพยาน หรือสงประเด็นใหศาลอื่น
สืบพยาน ใหผูเดินเผชิญสืบและศาลที่รับประเด็น มีอํานาจและหนาที่ดั่งศาลเดิม และศาลที่รับประเด็นมีอํานาจสง
ประเด็นไปยังศาลอื่นอีกตอหนึ่งได
เมื่อคูความแถลงตอศาล ขอไปฟงการพิจารณา ก็ใหศาลสั่งหรือจัดการใหเปนไปตามคําขอนั้น
ถาคูความฝายใด ไมติดใจไปฟงการพิจารณา จะยื่นคําถามซักเปนหนังสือก็ได ใหศาลหรือผูเดินเผชิญ
สืบ สืบพยานตามนั้น
ใหสงสํานวนหรือสําเนาฟอง สําเนาคําใหการ และเอกสารหรือของกลางเทาที่จําเปนใหแกผูเดินเผชิญ
สืบ หรือแกศาลรับประเด็นเพื่อสืบพยาน เมื่อคูความที่ขอใหสืบพยานไมติดใจไปฟงการพิจารณา ก็ใหยื่นคําถาม
พยานเปนหนังสือ
เมื่อสืบพยานเสร็จแลว ใหผูเดินเผชิญสืบหรือศาลที่รับประเด็น สงถอยคําสํานวนพรอมทั้งเอกสารหรือ
ของกลางไปยังศาลเดิม
มาตรา 231 เมื่อคูความหรือผูใดจะตองใหการหรือสงพยานหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดดั่งตอไปนี้

(1) เอกสารหรือขอความที่ยังเปนความลับในราชการอยู
(2) เอกสารหรือขอความลับ ซึ่งไดมาหรือทราบเนื่องในอาชีพหรือหนาที่ของเขา
(3) วิธีการ แบบแผน หรืองานอยางอื่นซึ่งกฎหมายคุมครองไมยอมใหเปดเผย คูความหรือบุคคลนั้นมี
อํานาจไมยอมใหการ หรือสงพยานหลักฐาน เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับความลับ
นั้น
ถาคูความหรือบุคคลใดไมยอมใหการ หรือไมสงพยานหลักฐานดั่งกลาวแลว ศาลมีอํานาจหมายเรียก
เจาหนาที่หรือบุคคลผูเกี่ยวของกับความลับนั้นมาแถลงตอศาล เพื่อวินิจฉัยวาการไมยอมนั้นมีเหตุผลค้ําจุนหรือไม
ถาเห็นวาไรเหตุผลใหศาลบังคับใหใหการ หรือสงพยานหลักฐานนั้น
หมวด 2
พยานบุคคล
มาตรา 232 หามมิใหโจทก อางจําเลยเปนพยาน
มาตรา 233 จําเลยอาจอางตนเองเปนพยานได ในกรณีที่จําเลยอางตนเองเปนพยาน ศาลจะใหเขาสืบกอนพยาน
อื่นฝายจําเลยก็ไดถาคําจําเลยซึ่งใหการเปนพยานนั้นปรักปรําหรือเสียหายแกจําเลยอื่น จําเลยอื่นนั้นซักคานได
มาตรา 234 พยานไมตองตอบคําถาม ซึ่งโดยตรงหรือออมอาจจะทําใหเขาถูกฟองคดีอาญา เมื่อมีคําถามเชนนั้น
ใหศาลเตือนพยาน
มาตรา 235 ในระหวางพิจารณา เมื่อเห็นสมควรศาลมีอํานาจถามโจทก จําเลย หรือพยานคนใดก็ได
หามมิใหถามจําเลยเพื่อประโยชนแตเฉพาะจะเพิ่มเติมคดีโจทกซึ่งบกพรอง เวนแตจําเลยจะอางตนเอง
เปนพยาน
มาตรา 236 ในระหวางพิจารณาศาลมีอํานาจสั่งใหผูที่จะเปนพยานซึ่งมิใชจําเลย ออกไปอยูนอกหองพิจารณา
จนกวาจะเขามาเบิกความ อนึ่ง เมื่อพยานเบิกความแลวจะใหรออยูในหองพิจารณากอนก็ได
มาตรา 237 คําพยานชั้นไตสวนมูลฟองหรือพิจารณานั้น ใหศาลอานใหพยานฟงตอหนาจําเลย เวนแตในกรณีดั่ง
บัญญัติไวในมาตรา 165 วรรค 3
มาตรา 237 ทวิ กอนฟองคดีตอศาล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาพยานบุคคลซึ่งจะตองนํามาสืบในภายหนาจะ
เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ยากแกการนํามาสืบ พนักงานอัยการโดยตนเอง หรือไดรับคํารองขอจาก
พนักงานสอบสวนจะนําผูตองหามาศาล และยื่นคํารองตอศาลโดยระบุการกระทําทั้งหลายที่อางวาผูตองหาได
กระทําผิด เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหสืบพยานนั้นไวทันทีก็ได
เมื่อศาลไดรับคํารองเชนวานั้น ใหศาลสืบพยานนั้นทันที ในการนี้ผูตองหาจะซักคานหรือตั้งทนายซัก
คานพยานนั้นดวยก็ได และในกรณีที่ผูตองหานั้นถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา ซึ่งหากมีการฟองคดีจะเปน
คดีซึ่งจําเลยมีสิทธิขอใหศาลตั้งทนายใหตามมาตรา 173 กอนเริ่มสืบพยานดังกลาว ใหศาลถามผูตองหาวามีทนาย
หรือไม ถาไมมี และผูตองหาตองการ หากศาลเห็นวาศาลตั้งทนายใหทัน ก็ใหศาลตั้งทนายใหและดําเนินการ

สืบพยานนั้นทันที แตหากศาลเห็นวาไมสามารถตั้งทนายหรือผูตองหาไมอาจตั้งทนายไดทัน ก็ใหศาลซักถาม
พยานนั้นใหแทน
คําเบิกความของพยานดังกลาว ใหศาลอานใหพยานฟงตอหนาผูตองหา
ถาตอมาผูตองหานั้นถูกฟองเปนจําเลยในการกระทําความผิดอาญานั้น ก็ใหรับฟงคําพยานดังกลาวใน
การพิจารณาคดีนั้นได
ในกรณีที่ผูตองหาเห็นวา หากตนถูกฟองเปนจําเลยแลว บุคคลซึ่งจําเปนจะตองนํามาสืบเปนพยานของ
ตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร อันทําใหเปนการยากแกการที่จะนําบุคคลนั้นมาสืบในภายหนา ผูตองหา
ดังกลาวจะยื่นคํารองตอศาลโดยแสดงเหตุผลความจําเปน เพื่อใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหสืบพยานบุคคลนั้นไวทันที
ก็ได
เมื่อศาลพิจารณาเห็นสมควร ก็ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหสืบพยานนั้น และใหแจงใหพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการที่เกี่ยวของทราบ ในการสืบพยานดังกลาว พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแต
กรณี มีสิทธิที่จะซักคานพยานนั้นได และใหนําความในวรรคสาม และวรรคสี่มาใชบังคับ
หมวด 3
พยานเอกสาร
มาตรา 238 ตนฉบับเอกสารเทานั้นที่อางเปนพยานได ถาหาตนฉบับไมได สําเนาที่รับรองวาถูกตอง หรือพยาน
บุคคลที่รูขอความก็อางเปนพยานได
ถาอางหนังสือราชการเปนพยาน แมตนฉบับยังมีอยูจะสงสําเนาที่เจาหนาที่รับรองวาถูกตองก็ได เวนแต
ในหมายเรียกจะบงไวเปนอยางอื่น
มาตรา 239 เอกสารใดซึ่งคูความอางแตมิไดอยูในความยึดถือของเขา ถาคูความนั้นแจงถึงลักษณะและที่อยูของ
เอกสารตอศาล ใหศาลหมายเรียกบุคคลผูยึดถือ นําเอกสารนั้นมาสงศาล
มาตรา 240 เมื่อมีเอกสารใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาล ใหอานหรือสงใหคูความตรวจดู ถาคูความฝายใด
ตองการสําเนา ศาลมีอํานาจสั่งใหฝายที่อางนั้นสงสําเนาแกอีกฝายหนึ่งตามที่เห็นสมควร
หมวด 4
พยานวัตถุ
มาตรา 241 สิ่งใดใชเปนพยานวัตถุ ตองนํามาศาล
ในกรณีที่นํามาไมได ใหศาลไปตรวจจดรายงานยังที่ที่พยานวัตถุนั้นอยูตามเวลาและวิธีซึ่งศาล
เห็นสมควรตามลักษณะแหงพยานวัตถุ
มาตรา 242 ในระหวางสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณา สิ่งของซึ่งเปนพยานวัตถุ ตองใหคูความหรือ
พยานตรวจดู
ถามีการแกหอหรือทําลายตรา การหอหรือตีตราใหมใหทําตอหนาคูความหรือพยานที่เกี่ยวของนั้น
หมวด 5

ผูชํานาญการพิเศษ
มาตรา 243 ผูใดโดยอาชีพหรือมิใชก็ตาม มีความชํานาญพิเศษในการใดๆ เชนในทางวิทยาศาสตร ศิลป ฝมือ
พาณิชยกรรม การแพทย หรือกฎหมายตางประเทศ และซึ่งความเห็นของเขานั้นอาจมีประโยชนในการวินิจฉัยคดี
ในการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา อาจเปนพยานในเรื่องตางๆ เปนตนวา ตรวจรางกายหรือจิตของ
ผูเสียหาย ผูตองหาหรือจําเลย ตรวจลายมือ ทําการทดลองหรือกิจการอยางอื่นๆ
ศาลจะใหผูชํานาญการพิเศษทําความเห็นเปนหนังสือก็ได แตตองใหมาเบิกความประกอบหนังสือนั้น
ใหสงสําเนาหนังสือดั่งกลาวแลวแกคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันเบิกความ
มาตรา 244 ถาศาล หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญเห็นจําเปน เนื่องในการไตสวนมูลฟอง
พิจารณาหรือสอบสวนที่จะตองตรวจศพ แมวาจะไดบรรจุ หรือฝงแลวก็ตาม ก็ใหมีอํานาจสั่งใหเอาศพนั้นให
ผูชํานาญการพิเศษตรวจได
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ลักษณะ 5
พยานหลักฐาน
หมวด 1
หลักทั่วไป
มาตรา 84 ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งกลาวอางขอเท็จจริงอยางใดๆ เพื่อสนับสนุนคําฟองหรือคําใหการของตนให
หนาที่นําสืบขอเท็จจริง ตกอยูแกคูความฝายที่กลาวอาง แตวา
(1) คูความไมตองพิสูจนขอเท็จจริงซึ่งเปนที่รูกันอยูทั่วไป หรือซึ่งไมอาจโตแยงได หรือซึ่งศาลเห็นวา
คูความอีกฝายหนึ่งไดรับแลว
(2) ถามีขอสันนิษฐานไวในกฎหมาย เปนคุณแกคูความฝายใด คูความฝายนั้นตองพิสูจนแตเพียงวาตน
ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่ตนจะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานนั้นครบถวนแลว
มาตรา 85 คูความฝายที่มีหนาที่ ตองนําสืบขอเท็จจริง ยอมมีสิทธิที่จะนําพยานหลักฐานใดๆ มาสืบไดภายใต
บังคับแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการรับฟงพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลักฐาน
มาตรา 86 เมื่อศาลเห็นวา พยานหลักฐานใดเปนพยานหลักฐานที่รับฟงไมไดก็ดี หรือเปนพยานหลักฐานที่รับฟง
ได แตไดยื่นฝาฝนตอบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ใหศาลปฏิเสธไมรับพยานหลักฐานนั้นไว
เมื่อศาลเห็นวา พยานหลักฐานใดฟุมเฟอยเกินสมควรหรือประวิงใหชักชาหรือไมเกี่ยวแกประเด็น ให
ศาลมีอํานาจงดการสืบพยานหลักฐานเชนวานั้นหรือพยานหลักฐานอื่นตอไป
เมื่อศาลเห็นวาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมเปนการจําเปนที่จะตองนําพยานหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับ
ประเด็นในคดีมาสืบเพิ่มเติม ใหศาลทําการสืบพยานหลักฐานตอไป ซึ่งอาจรวมทั้งการที่จะเรียกพยานที่สืบแลวมา
สืบใหมดวย โดยไมตองมีฝายใดรองขอ
มาตรา 87 หามมิใหศาลรับฟง พยานหลักฐานใดเวนแต

(1) พยานหลักฐานนั้น เกี่ยวถึงขอเท็จจริงที่คูความฝายหนึ่งฝายใดในคดีจะตองนําสืบ และ
(2) คูความฝายที่อางพยานหลักฐาน ไดแสดงความจํานงที่จะอางอิงพยานหลักฐานนั้น ดั่งที่บัญญัติไวใน
มาตรา 88 และ 90 แตถาศาลเห็นวาเพื่อประโยชนแหงความยุตธรรมจําเปนจะตองสืบพยานหลักฐานอันสําคัญซึ่ง
เกี่ยวกับประเด็นขอสําคัญในคดีโดยฝาฝนตอบทบัญญัติของอนุมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจรับฟงพยานหลักฐานเชน
วานั้นได
มาตรา 88 เมื่อคูความฝายใด มีความจํานงที่จะอางอิงเอกสารฉบับใด หรือคําเบิกความของพยานคนใด หรือมี
ความจํานงที่จะใหศาลตรวจบุคคล วัตถุ สถานที่ หรืออางอิง ความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง เพื่อเปน
พยานหลักฐานสนับสนุนขออางหรือขอเถียงของตน ใหคูความฝายนั้นยื่นตอศาลกอนวันสืบพยานไมนอยกวาเจ็ด
วันซึ่งบัญชีระบุพยานโดยแสดงเอกสารหรือสภาพของเอกสารที่จะอางอิง และรายชื่อ ที่อยูของบุคคล วัตถุหรือ
สถานที่ ซึ่งคูความฝายนั้นระบุอางเปนพยาน หรือขอใหศาลไปตรวจหรือขอใหตั้งผูเชี่ยวชาญ แลวแตกรณี พรอม
ทั้งสําเนาบัญชีระบุพยานดังกลาว ในจํานวนที่เพียงพอ เพื่อใหคูความฝายอื่นมารับไปจากเจาพนักงานศาล
ถาคูความฝายใดมีความจํานงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ใหยื่นคําแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมตอศาล
พรอมกับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและสําเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมดังกลาวไดภายในสิบหาวันนับแตวันสืบพยาน
เมื่อระยะเวลาที่กําหนดใหยื่นบัญชีระบุพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี ไดสิ้นสุดลงแลว
ถาคูความฝายใดซึ่งไดยื่นบัญชีระบุพยานไวแลว มีเหตุอันสมควรแสดงไดวา ตนไมสามารถทราบไดวาตองนํา
พยานหลักฐานบางอยางมาสืบเพื่อประโยชนของตน หรือไมทราบวาพยานหลักฐานบางอยางไดมีอยู หรือมีเหตุ
อันสมควรอื่นใด หรือถาคูความฝายใดซึ่งมิไดยื่นบัญชีระบุพยาน แสดงใหเปนที่พอใจแกศาลไดวามีเหตุอัน
สมควรที่ไมสามารถยื่นบัญชีระบุพยานตามกําหนดเวลาดังกลาวได คูความฝายนั้นอาจยื่นคํารองขออนุญาต อาง
พยานหลักฐานเชนวานั้น ตอศาลพรอมกับบัญชีระบุพยาน และสําเนาบัญชีระบุพยานดังกลาวไมวาเวลาใดๆ กอน
พิพากษาคดีและถาศาลเห็นวา เพื่อใหการวินิจฉัยชี้ขาดขอสําคัญแหงประเด็น เปนไปโดยเที่ยงธรรมจําเปนจะตอง
สืบพยานหลักฐานเชนวานั้น ก็ใหศาลอนุญาตตามคํารอง
มาตรา 89 ถาคูความฝายใด อันมีหนาที่นําพยานมาสืบภายหลังประสงคจะสืบพยานของตน (ก) เพื่อหักลางหรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขถอยคําพยานของฝายที่นําสืบกอนในขอความทั้งหลายซึ่งพยานเชนวานั้นเปนผูรูเห็นหรือ (ข)
เพื่อพิสูจนขอความอยางใดอยางหนึ่งอันเกี่ยวดวยการกระทําหรือถอยคําหรือหนังสือซึ่งพยานเชนวานั้นไดกระทํา
ขึ้น แมถึงวาพยานเชนวานั้นจะมิไดเบิกความถึงขอเหลานี้ก็ดี ใหคูความฝายที่ตองนําพยานมาสืบภายหลัง ถามคาน
พยานเชนวานั้นเสียในเวลาที่พยานเบิกความ เพื่อใหพยานมีโอกาสอธิบายถึงขอความเหลานั้น
ถาคูความฝายใด มิไดถามคานพยานของคูความฝายที่นําสืบกอนดั่งกลาวมาขางตนแลว ตอมานําพยาน
มาสืบถึงขอความดั่งกลาวมาขางตน คูความฝายที่สืบพยานกอนชอบที่จะคัดคานได และในกรณีเชนวานี้ ใหศาล
ปฏิเสธไมยอมรับฟงคําพยานเชนวามานั้น
แตถาคูความฝายที่นําสืบภายหลังแสดงใหเปนที่พอใจของศาลวา เมื่อเวลาพยานเบิกความนั้น ตนไมรู
หรือไมมีเหตุอันควรรูถึงขอความดั่งกลาวมาแลว หรือถาศาลเห็นวา เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมจําเปนตอง
สืบพยานเชนวานี้ ศาลจะยอมรับฟงคําพยานเชนวานี้ก็ได แตในกรณีเชนนี้ คูความที่ไดนําพยานสืบกอนจะเรียก
พยานที่เกี่ยวของมาสืบอีกก็ไดหรือเมื่อศาลเห็นสมควรจะเรียกมาสืบเองก็ได

มาตรา 90 ใหคูความฝายที่อางอิงเอกสารเปนพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนขออางหรือขอเถียงของตนตามมาตรา
88 วรรคหนึ่ง ยื่นตอศาลและสงใหคูความฝายอื่นซึ่งสําเนาเอกสารนั้นกอนวันสืบพยานไมนอยกวาเจ็ดวัน
ในกรณีที่คูความฝายใดยื่นคําแถลงหรือคํารองขออนุญาตอางอิงเอกสารเปนพยานหลักฐาน ตามมาตรา
88 วรรคสองหรือวรรคสาม ใหยื่นตอศาลและสงใหคูความฝายอื่นซึ่งสําเนาเอกสารนั้น พรอมกับการยื่นคําแถลง
หรือคํารองดังกลาว เวนแตศาลจะอนุญาตใหยื่นสําเนาเอกสารภายหลังเมื่อมีเหตุอันสมควร
คูความฝายที่อางอิงพยานหลักฐาน ไมตองยื่นสําเนาเอกสารตอศาล และไมตองสงสําเนาเอกสารให
คูความฝายอื่นในกรณีดังตอไปนี้
(1) เมื่อคูความฝายใดอางอิงเอกสารเปนชุด ซึ่งคูความฝายอื่นทราบดีอยูแลว หรือสามารถตรวจตราให
ทราบไดโดยงายถึงความมีอยู และความแทจริงแหงเอกสารนั้น เชน จดหมายโตตอบระหวางคูความในคดี หรือ
สมุดบัญชีการคาและสมุดบัญชีของธนาคาร หรือเอกสารในสํานวนคดีเรื่องอื่น
(2) เมื่อคูความฝายใด อางอิงเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่อยูในความครอบครองของคูความฝาย
อื่นหรือของบุคคลภายนอก
(3) ถาการคัดสําเนาเอกสารจะทําใหกระบวนพิจารณาลาชาเปนที่เสื่อมเสียแกคูความซึ่งอางอิงเอกสาร
นั้น หรือมีเหตุผลแสดงวาไมอาจคัดคานสําเนาเอกสารใหเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ใหยื่นสําเนาเอกสารนั้น
กรณีตาม (1) หรือ (3) ใหคูความฝายที่อางอิงเอกสารยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาลขอ
อนุญาตงดการยื่นสําเนาเอกสารนั้น และขอยื่นตนฉบับเอกสารแทนเพื่อใหศาลหรือคูความฝายอื่นตรวจดูตาม
เงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนด
กรณีตาม (2) ใหคูความฝายที่อางอิงเอกสารขอใหศาลมีคําสั่งเรียกเอกสารนั้น มาจากผูครอบครองตาม
มาตรา 123 โดยตองยื่นคํารองตอศาลภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี และใหคูความ
ฝายนั้นมีหนาที่ติดตามเพื่อใหไดเอกสารดังกลาวมา ภายในเวลาที่ศาลกําหนด
มาตรา 91 คูความทั้งสองฝายตางมีสิทธิที่จะอางอิงพยานหลักฐานรวมกันได
มาตรา 92 ถาคูความหรือบุคคลใดจะตองเบิกความหรือนําพยานหลักฐานชนิดใดๆ มาแสดง และคําเบิกความ
หรือพยานหลักฐานนั้นอาจเปดเผย
(1) หนังสือราชการหรือขอความอันเกี่ยวกับงานของแผนดินซึ่งโดยสภาพจะตองรักษาเปนความลับไว
ชั่วคราว หรือตลอดไปและคูความหรือบุคคลนั้นเปนผูรักษาไวหรือไดทราบมาโดยตําแหนงราชการ หรือใน
หนาที่ราชการหรือกึ่งราชการอื่นใด
(2) เอกสารหรือขอความที่เปนความลับใดๆ ซึ่งตนไดรับมอบหมายหรือบอกเลาจากลูกความในฐานะที่
ตนเปนทนายความ
(3) การประดิษฐ แบบ หรือการงานอื่นๆ ซึ่งไดรับความคุมครองตามกฎหมายไมใหเปดเผย
คูความหรือบุคคลเชนวานั้นชอบที่จะปฏิเสธไมยอมเบิกความหรือนําพยานหลักฐานนั้นๆ มาแสดงได
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือผูที่เกี่ยวของใหเปดเผยได
เมื่อคูความหรือบุคคลใดปฏิเสธไมยอมเบิกความหรือนําพยานหลักฐานมาแสดงดั่งกลาวมาแลว ใหศาล
มีอํานาจที่จะหมายเรียกพนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลที่เกี่ยวของใหมาศาล และใหชี้แจงขอความตามที่ศาล
ตองการ เพื่อวินจฉัยวาการปฏิเสธนั้นชอบดวยเหตุผลหรือไมถาศาลเห็นวาการปฏิเสธนั้นไมมีเหตุผลฟงได ศาลมี

อํานาจออกคําสั่ง มิใหคูความหรือบุคคลเชนวานั้น ยกประโยชนแหงมาตรานี้ขึ้นใช และบังคับใหเบิกความหรื
อนําพยานหลักฐานนั้นมาแสดงได
มาตรา 93 การอางเอกสารเปนพยานนั้น ใหยอมรับฟงไดแตตนฉบับเอกสารเทานั้น เวนแต
(1) เมื่อคูความที่เกี่ยวของทุกฝายตกลงกันวาสําเนาเอกสารนั้นถูกตองแลวจึ่งใหศาลยอมรับฟงสําเนาเชน
วานั้นเปนพยานหลักฐานแหงเอกสารนั้นได
(2) ถาตนฉบับเอกสารหาไมได เพราะสูญหายหรือถูกทําลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือไมสามารถนําตนฉบับ
มาไดโดยประการอื่น ศาลจะอนุญาตใหนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได
(3) ตนฉบับเอกสาร ที่อยูในความอารับขา หรือในความควบคุมของทางราชการนั้น จะนํามาแสดงได
ตอเมื่อไดรับอนุญาตของรัฐมนตรี หัวหนากรม กอง หัวหนาแผนก หรือผูรักษาการแทนในตําแหนงนั้นๆ ที่
เกี่ยวของแลวแตกรณีเสียกอน อนึ่ง นอกจากศาลจะไดกําหนดเปนอยางอื่น สําเนาเอกสาร หรือขอความที่คัดจาก
เอกสารเหลานั้น ซึ่งรัฐมนตรี หัวหนากรม กอง หัวหนาแผนก หรือผูรักษาการแทนในตําแหนงนั้นๆ ไดรับรอง
ถูกตองแลว ใหถือวาเปนอันเพียงพอในการที่จะนํามาแสดง
มาตรา 94 เมื่อใดมีกฎหมายบังคับ ใหตองมีพยานเอกสารมาแสดง หามมิใหศาลยอมรับฟงพยานบุคคล ในกรณี
อยางใดอยางหนึ่งดั่งตอไปนี้ แมถึงวาคูความอีกฝายหนึ่งจะไดยินยอมก็ดี
(ก) ขอสืบพยานบุคคล แทนพยานเอกสาร เมื่อไมสามารถนําเอกสารมาแสดง
(ข) ขอสืบพยานบุคคล ประกอบขออางอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อไดนําเอกสารมาแสดงแลววา ยังมีขอความ
เพิ่มเติมตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอความในเอกสารนั้นอยูอีก
แตวาบทบัญญัติแหงมาตรานี้ มิใหใชบังคับในกรณีที่บัญญัติไวในอนุมาตรา (2) แหงมาตรา 93 และมิให
ถือวาเปนการตัดสิทธิคูความในอันที่จะกลาวอางและนําพยานบุคคลมาสืบประกอบขออางวาพยานเอกสารที่
แสดงนั้นเปนเอกสารปลอม หรือไมถูกตองทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือสัญญาหรือหนี้อยางอื่นที่ระบุไวใน
เอกสารนั้นไมสมบูรณ หรือคูความอีกฝายหนึ่งตีความหมายผิด
มาตรา 95 หามมิใหยอมรับฟงพยานบุคคลใดเวนแตบุคคลนั้น
(1) สามารถเขาใจและตอบคําถามได และ
(2) เปนผูที่ไดเห็น ไดยินหรือทราบขอความเกี่ยวในเรื่องที่จะใหการเปนพยานนั้นมาดวยตนเองโดยตรง
แตความในขอนี้ใหใชไดตอเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยชัดแจงหรือคําสั่งของศาลวาใหเปนอยางอื่น
ถาศาลไมยอมรับไวซึ่งคําเบิกความของบุคคลใดเพราะเห็นวาบุคคลนั้นจะเปนพยานหรือใหการดั่งกลาว
ขางตนไมได และคูความฝายที่เกี่ยวของรองคัดคาน กอนที่ศาลจะดําเนินคดีตอไป ใหศาลจดรายงานระบุพยาน
เหตุผลที่ไมยอมรับและขอคัดคานของคูความฝายที่เกี่ยวของไว สวนเหตุผลที่คูความฝายคัดคานยกขึ้นอางนั้น ให
ศาลใชดุลพินิจจดลงไวในรายงานหรือกําหนดใหคูความฝายนั้นยื่นคําแถลงตอศาลเพื่อรวมไวในสํานวน
มาตรา 96 พยานที่เปนคนหูหนวก หรือเปนใบหรือทั้งหูหนวกและเปนใบนั้น อาจถูกถามหรือใหคําตอบโดยวิธี
เขียนหนังสือหรือโดยวิธีอื่นใดที่สมควรได และคําเบิกความของบุคคลนั้นๆ ใหถือวาเปนคําพยานบุคคล ตาม
ประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 97 คูความฝายหนึ่ง จะอางคูความอีกฝายหนึ่งเปนพยานของตน หรือจะอางตนเองเปนพยานก็ได

มาตรา 98 คูความฝายใดฝายหนึ่ง จะอางบุคคลใดเปนพยานของตนก็ได เมื่อบุคคลนั้นเปนผูมีความรูเชี่ยวชาญใน
ศิลป วิทยาศาสตร การฝมือ การคา หรือการงานที่ทํา หรือในกฎหมายตางประเทศ และซึ่งความเห็นของพยาน
อาจเปนประโยชนในการวินิจฉัยชี้ขาดขอความในประเด็น ทั้งนี้ ไมวาพยานจะเปนผูมีอาชีพในการนั้นหรือไม
มาตรา 99 ถาศาลเห็นวาจําเปนที่จะตองตรวจบุคคล วัตถุ สถานที่ หรือตั้งผูเชี่ยวชาญ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา
129 และ 130 เมื่อศาลเห็นสมควร ไมวาการพิจารณาคดีจะอยูในชั้นใดหรือเมื่อมีคําขอของคูความฝายใด ภายใต
บังคับแหงบทบัญญัติมาตรา 87 และ 88 ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดการตรวจหรือการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเชน
วานั้นได
บทบัญญัติแหงมาตรานี้ ไมตัดสิทธิของคูความในอันที่จะเรียกบุคคลผูมีความรูเชี่ยวชาญมาเปนพยาน
ฝายตนได
มาตรา 100 คูความฝายใดฝายหนึ่งซึ่งประสงคจะอางอิงขอเท็จจริงใด และขอใหคูความฝายอื่นตอบวาจะรับรอง
ขอเท็จจริงนั้นวาถูกตองหรือไม อาจสงคําบอกกลาวเปนหนังสือแจงรายการขอเท็จจริงนั้นไปใหคูความฝายอื่น
กอนวันสืบพยานไมนอยกวาเจ็ดวัน
ถาคูความฝายอื่นไดรับคําบอกกลาวโดยชอบแลว เมื่อคูความฝายที่สงคําบอกกลาวรองขอตอศาลในวัน
สืบพยาน ใหศาลสอบถามคูความฝายอื่นวาจะยอมรับขอเท็จจริงตามที่ไดรับคําบอกกลาวนั้นวาถูกตองหรือไม
แลวใหศาลจดคําตอบไวในรายงานกระบวนพิจารณา ถาคูความฝายนั้นไมตอบคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงใด หรือ
ปฏิเสธขอเท็จจริงใดโดยไมมีเหตุแหงการปฏิเสธโดยชัดแจง ใหถือวายอมรับขอเท็จจริงนั้นแลว เวนแตศาลจะเห็น
วาคูความฝายนั้นไมอยูในวิสัยที่จะตอบหรือแสดงเหตุแหงการปฏิเสธโดยชัดแจงในขณะนั้น ศาลจะมีคําสั่งให
คูความฝายนั้นทําคําแถลงเกี่ยวกับขอเท็จจริงนั้นมายื่นตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก็ได
บทบัญญัติแหงมาตรานี้ ใหใชบังคับแกเรื่องเอกสารทั้งหมดหรือฉบับใดฉบับหนึ่งที่คูความแสดงความ
จํานงจะอางอิงดวยโดยอนุโลม แตตองสงสําเนาเอกสารนั้นไปพรอมกับคําบอกกลาว และตองมีตนฉบับเอกสาร
นั้นใหคูความฝายอื่นตรวจดูไดเมื่อตองการ เวนแตตนฉบับเอกสารนั้นอยูในความครอบครองของคูความฝายอื่น
หรือของบุคคลภายนอก
มาตรา 101 ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลักฐานซึ่งตนอาจตองอางอิงในภายหนาจะสูญหาย หรือยากแกการนํามา
หรือถาคูความฝายใดในคดีเกรงวาพยานหลักฐานซึ่งตนจํานงจะอางอิง จะสูญหายเสียกอนที่จะนํามาสืบ หรือเปน
การยากที่จะนํามาสืบในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคูความฝายนั้นอาจยื่นคําขอตอศาลโดยทําเปนคํารองขอหรือคํา
รองใหศาลมีคําสั่งใหสืบพยานหลักฐานนั้นไวทันที
เมื่อศาลไดรับคําขอเชนวานั้น ใหศาลหมายเรียกผูขอและคูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวของมายังศาล และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว ใหศาลสั่งคําขอตามที่เห็นสมควร ถาศาลสั่งอนุญาตตามคํา
ขอแลว ใหสืบพยานไปตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้สวนรายงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการนั้น
ใหศาลเก็บรักษาไว
ในกรณีที่คูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร และยัง
มิไดเขามาในคดีนั้น เมื่อศาลไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหศาลสั่งคําขอนั้นอยางคําขออันอาจทําไดแตฝายเดียวถา
ศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแลวใหสืบพยานไปฝายเดียว

มาตรา 102 ใหศาลที่พิจารณาคดี เปนผูสืบพยานหลักฐาน โดยจะสืบในศาลหรือนอกศาล ณ ที่ใดๆ ก็ไดแลวแต
ศาลจะสั่งตามที่เห็นสมควรตามความจําเปนแหงสภาพของพยานหลักฐานนั้น
แตถาศาลที่พิจารณาคดีเห็นเปนการจําเปนใหมีอํานาจมอบใหผูพิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลนั้น หรือ
ตั้งใหศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทนได ใหผูพิพากษาที่รับมอบหรือศาลที่ไดรับแตงตั้งนั้นมีอํานาจและหนาที่
เชนเดียวกับศาลที่พิจารณาคดี รวมทั้งอํานาจที่จะมอบใหผูพิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลนั้นหรือตั้งศาลอื่น ใหทํา
การสืบพยานหลักฐานแทนตอไปดวย
ถาศาลที่พิจารณาคดีไดแตงตั้งใหศาลอื่นสืบพยานแทนคูความฝายใดฝายหนึ่งจะแถลงตอศาลที่พิจารณา
คดีวาตนมีความจํานงจะไปฟงการพิจารณาก็ได ในกรณีเชนนี้ใหศาลที่ไดรับแตงตั้งแจงวันกําหนดสืบ
พยานหลักฐานใหผูขอทราบลวงหนาอยางนอยไมต่ํากวาเจ็ดวัน คูความที่ไปฟงการพิจารณานั้น ชอบที่จะใชสิทธิ
ไดเสมือนหนึ่งวากระบวนพิจารณานั้นไดดําเนินในศาลที่พิจารณาคดี
ใหสงสําเนาคําฟองและคําใหการ พรอมดวยเอกสารและหลักฐานอื่นๆ อันจําเปนเพื่อสืบพยานหลักฐาน
ไปยังศาลที่ไดรับแตงตั้งดั่งกลาวแลว ถาคูความฝายที่อางอิงพยานหลักฐานนั้น มิไดแถลงความจํานงที่จะไปฟง
การพิจารณา ก็ใหแจงไปใหศาลที่ไดรับแตงตั้งทราบขอประเด็นที่จะสืบ เมื่อไดสืบพยานหลักฐานเสร็จแลว ให
เปนหนาที่ของศาลที่รับแตงตั้งจะตองสงรายงานที่จําเปนและเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดอันเกี่ยวของในการสืบ
พยานหลักฐานไปยังศาลที่พิจารณาคดี
มาตรา 103 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการขาดนัด การรองสอด และการขับไลออก
นอกศาล หามมิใหศาลที่พิจารณาคดี หรือผูพิพากษาที่รับมอบหมาย หรือศาลที่ไดรับแตงตั้งดั่งกลาวขางตน ทํา
การสืบพยานหลักฐานใดโดยมิไดใหโอกาสเต็มที่แกคูความทุกฝาย ในอันที่จะมาฟงการพิจารณา และใชสิทธิเกี่ยว
ดวยกระบวนพิจารณาเชนวานั้น ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้ ไมวาพยานหลักฐานนั้นคูความฝายใดจะ
เปนผูอางอิงหรือศาลเปนผูสั่งใหสืบ
มาตรา 104 ใหศาลมีอํานาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยวาพยานหลักฐานที่คูความนํามาสืบนั้นจะเกี่ยวกับประเด็น
และเปนอันเพียงพอใหเชื่อฟงเปนยุติไดหรือไม แลวพิพากษาคดีไปตามนั้น
มาตรา 105 คูความฝายใดไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยพยานหลักฐาน กระทําให
คูความอีกฝายหนึ่งตองเสียคาฤชาธรรมเนียมหรือคาธรรมเนียมเกินกวาที่ควรเสีย คาฤชาธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นนั้น
ใหถือวาเปนคาฤชาธรรมเนียมอันไมจําเปน ตามความหมายแหงมาตรา 166 และใหคูความฝายที่กอใหเกิดขึ้นนั้น
เปนผูออกใชให
หมวด 2
วาดวยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน
มาตรา 106 ถาคูความฝายใดไมสามารถนําพยานของตนมาศาลไดเอง คูความฝายนั้นอาจขอตอศาลกอนวัน
สืบพยาน ใหศาลออกหมายเรียกพยานมาศาลได แตตองใหพยานรูลวงหนาอยางนอยสามวัน
หมายเรียกพยานตองมีขอความดั่งนี้
(1) ชื่อและตําบลที่อยูของพยาน ชื่อคูความ และศาล
(2) สถานที่และวันเวลาซึ่งพยานจะตองไป

(3) กําหนดโทษที่จะตองรับในกรณีที่ไมไปตามหมายเรียกและเบิกความเท็จ
ถาศาลเห็นวาพยานจะไมสามารถเบิกความไดโดยมิไดตระเตรียม ศาลจะจดแจงขอเท็จจริงซึ่งพยานอาจ
ถูกซักถามลงไวในหมายเรียกดวยก็ได
มาตรา 107 ถาศาลเห็นวาในการสืบสวนหาความจริงจําเปนตองไปสืบพยาน ณ สถานที่ซึ่งขอเท็จจริงอังประสงค
จะใหพยานเบิกความนั้นไดเกิดขึ้น ใหศาลหรือผูพิพากษาที่รับมอบ หรือศาลที่ไดรับแตงตั้งเพื่อการนั้น สง
หมายเรียกไปยังพยาน ระบุสถานที่และวันเวลาที่จะไปสืบพยานแลวสืบพยานไปตามนั้น
มาตรา 108 พยานที่ไดรับหมายเรียกโดยชอบดั่งที่บัญญัติไวในสองมาตรากอนนั้น จําตองไป ณ สถานที่และตาม
วันเวลาที่กําหนดไว
แตพยานตอไปนี้ไมจําตองไปศาลดั่งกลาวขางตน คือ
(1) สมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระราชินี พระยุพราช หรือผูสําเร็จราชการแผนดิน ไมวากรณีใดๆ
(2) พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา ไมวาในกรณีใดๆ
(3) บุคคลใดๆ ที่อางวาไมสามารถจะไปศาลดั่งกลาวขางตนเพราะเจ็บปวยหรือมีขอแกตัวอันจําเปนอยาง
อื่น โดยไดแจงเหตุนั้นใหศาลทราบแลว และศาลเห็นวาขออางหรือขอแกตัวนั้นฟงได
ในกรณีเหลานี้ ใหศาลหรือผูพิพากษาที่รับมอบ หรือศาลที่ไดรับแตงตั้งเพื่อการนั้น สงคําบอกกลาว
หรือในกรณีที่บัญญัติไวในอนุมาตรา (3) ใหสงหมายเรียกไปยังพยานโดยระบุสถานที่ และวันเวลาที่จะไปสืบ
แลวสืบพยานไปตามนั้น
มาตรา 109 เมื่อพยานคนใดไดเบิกความแลวไมวาพยานนั้นจะไดรับหมายเรียกหรือคูความนํามาเองก็ดี พยานนั้น
ยอมหมดหนาที่ที่จะอยูที่ศาลอีกตอไป เวนแตศาลจะไดสั่งใหพยานนั้นรอคอยอยูตามระยะเวลาที่ศาลจะกําหนดไว
มาตรา 110 ถาพยานคนใด ที่คูความไดบอกกลาวความจํานงจะอางอิงคําเบิกความของพยานโดยชอบแลวไมไป
ศาลในวันกําหนดนัดสืบพยานนั้น ศาลชอบที่จะดําเนินการพิจารณาตอไป และชี้ขาดตัดสินคดีโดยไมสืบพยาน
เชนวานั้นได แตตองอยูภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตราตอไปนี้
มาตรา 111 เมื่อศาลเห็นวาคําเบิกความของพยานที่ไมมาศาลเปนขอสําคัญในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
(1) แตศาลเห็นวา ขออางวาพยานไมสามารถมาศาลนั้น เปนเพราะความปวยเจ็บของพยาน หรือพยานมี
ขอแกตัวอันจําเปนอยางอื่นที่ฟงได ศาลจะเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีไปเพื่อใหพยานมาศาล หรือเพื่อสืบพยานนั้น ณ
สถานที่และเวลาอันควรแกพฤติการณก็ได หรือ
(2) ศาลเห็นวา พยานไดรับหมายเรียกโดยชอบแลวจงใจไมไปยังศาลนั้น หรือไดรับคําสั่งศาลใหรอคอย
อยูแลวจงใจหลบเสีย ศาลจะเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีไป และออกหมายจับและเอาตัวพยานกักขังไวจนกวาพยาน
จะไดเบิกความตามวันที่ศาลเห็นสมควรก็ได ทั้งนี้ไมเปนการลบลางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา 147 แหง
กฎหมายลักษณะอาญา
มาตรา 112 กอนเบิกความพยานทุกคนตอสาบานตนตามลัทธิศาสนา หรือจารีตประเพณีแหงชาติของตน หรือ
กลาวคําปฏิญาณวาจะใหการตามสัตยจริงเสียกอน ยกเวนแตบุคคลตอไปนี้
(1) บุคคลที่มีอายุต่ํากวาสิบสี่ป หรือหยอนความรูสึกผิดและชอบ

(2) พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา
(3) บุคคลซึ่งคูความทั้งสองฝายตกลงกันวาไมตองใหสาบาน

มาตรา 113 พยานทุกคน ตองเบิกความดวยวาจาและหามไมใหพยาน อานขอความที่เขียนมา เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากศาลหรือเปนพยานผูเชี่ยวชาญ
มาตรา 114 หามไมใหพยานเบิกความ ตอหนาพยานอื่น ที่จะเบิกความภายหลัง และศาลมีอํานาจที่จะสั่งพยาน
อื่นที่อยูในหองพิจารณาใหออกไปเสียได
แตถาพยานคนใดเบิกความโดยไดฟงคําพยานคนกอนเบิกความตอหนาตนมาแลว และคูความอีกฝาย
หนึ่งอางวาศาลไมควรฟงคําเบิกความเชนวานี้ เพราะเปนการผิดระเบียบ ถาศาลเห็นวาคําเบิกความเชนวานี้เปนที่
เชื่อฟงได หรือมิไดเปลี่ยนแปลงไปโดยไดฟงคําเบิกความของพยานคนกอน หรือไมสามารถทําใหคําวินิจฉัยชี้ขาด
ของศาลเปลี่ยนแปลงไปได ศาลจะไมฟงวาคําเบิกความเชนวานี้เปนผิดระเบียบก็ได
มาตรา 115 พระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา แมมาเปนพยาน จะไมยอมเบิกความ หรือตอบคําถามใดๆ ก็ได
มาตรา 116 ในเบื้องตน ใหพยานตอบคําถามเรื่องนาม อายุ ตําแหนง หรืออาชีพ ภูมิลําเนาและความเกี่ยวพันกับ
คูความ
แลวศาลอาจปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
(1) ศาลเปนผูถามพยานเอง กลาวคือ แจงใหพยานทราบประเด็นและขอเท็จจริง ซึ่งตองการสืบแลวให
พยานเบิกความในขอนั้นๆ โดยวิธีเลาเรื่องตามลําพังหรือโดยวิธีตอบคําถามของศาล หรือ
(2) ใหคูความซักถาม และถามคานพยานไปทีเดียวดั่งที่บัญญัติไวในมาตราตอไปนี้
มาตรา 117 คูความฝายที่อางพยานชอบที่จะตั้งขอซักถามพยานไดในทันใดที่พยานไดสาบานตนและแสดงตน
ตามมาตรา 112 และ 116 แลว หรือถาศาลเปนผูซักถามพยานกอนก็ใหคูความซักถามไดตอเมื่อศาลไดซักถามเสร็จ
แลว
เมื่อคูความฝายที่อางพยาน ไดซักถามพยานเสร็จแลวคูความอีกฝายหนึ่งชอบที่จะถามคานพยานนั้นได
เมื่อไดถามคานพยานเสร็จแลวคูความฝายที่อางพยานชอบที่จะถามติงได
เมื่อไดถามติงพยานเสร็จแลว หามมิใหคูความฝายใดซักถามพยานอีก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล
ถาคูความฝายใดไดรับอนุญาตใหถามพยานไดดั่งกลาวนี้ คูความอีกฝายหนึ่งยอมถามคานพยานไดอีกในขอที่
เกี่ยวกับคําถามนั้น
คูความที่ระบุพยานคนใดไว จะไมติดใจสืบพยานคนนั้นก็ได ในเมื่อพยานคนนั้นยังมิไดเบิกความตาม
ขอถามของศาลหรือของคูความฝายที่อางแตถาพยานไดเริ่มเบิกความแลวพยานอาจถูกถามคานหรือถามติงได
ถาพยานเบิกความเปนปรปกษแกคูความฝายที่อางตนมา คูความฝายนั้นอาจขออนุญาตตอศาลเพื่อ
ซักถามพยานนั้น เสมือนหนึ่งพยานนั้นเปนพยาน ซึ่งคูความอีกฝายหนึ่งอางมา
การซักถามพยานก็ดี การซักคานพยานก็ดี การถามติงพยานก็ดี ถาคูความคนใดไดตั้งทนายความไวหลาย
คนใหทนายความคนเดียวเปนผูถาม เวนแตศาลจะเห็นสมควรเปนอยางอื่น

มาตรา 118 ในการที่คูความฝายที่อางพยานจะซักถามพยานก็ดีหรือถามติงพยานก็ดี หามมิใหคูความฝายนั้นใช
คําถามนํา เวนแตคูความอีกฝายหนึ่งยินยอมหรือไดรับอนุญาตจากศาล
ในการที่คูความฝายที่อางพยาน จะถามติงพยาน หามมิใหคูความฝายนั้นใชคําถามอื่นใดนอกจากคําถาม
ที่เกี่ยวกับคําพยานเบิกความตอบคําถามคาน
ไมวาในกรณีใดๆ หามไมใหคูความฝายใดฝายหนึ่งถามพยานดวย
(1) คําถามอันไมเกี่ยวกับประเด็นแหงคดี
(2) คําถามที่อาจทําใหพยานหรือคูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกตองรับโทษทางอาญา หรือ
คําถามที่เปนหมิ่นประมาทพยานเวนแตคําถามเชนวานั้นเปนขอสาระสําคัญในอันที่จะชี้ขาดขอพิพาท
ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งถามพยานฝาฝนตอบทบัญญัติแหงมาตรานี้ เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อ
คูความอีกฝายหนึ่งรองคัดคาน ศาลมีอํานาจที่จะชี้ขาดวาควรใหใชคําถามนั้นหรือไม ในกรณีเชนนี้ ถาคูความฝาย
ที่เกี่ยวของคัดคานคําชี้ขาดของศาล กอนที่ศาลจะดําเนินคดีตอไป ใหศาลจดไวในรายงานซึ่งคําถามและขอคัดคาน
สวนเหตุที่คูความคัดคานยกขึ้นอางนั้น ใหศาลใชดุลพินิจจดลงไวในรายงานหรือกําหนดใหคูความฝายนั้นยื่นคํา
แถลงเปนหนังสือเพื่อรวมไวในสํานวน
มาตรา 119 ไมวาเวลาใดๆ ในระหวางที่พยานเบิกความ หรือภายหลังที่พยานไดเบิกความแลว แตกอนมีคํา
พิพากษา ใหศาลมีอํานาจที่จะถามพยานดวยคําถามใดๆ ตามที่เห็นวาจําเปน เพื่อใหคําเบิกความของพยานบริบูรณ
หรือชัดเจนยิ่งขึ้นหรือเพื่อสอบสวนถึงพฤติการณที่ทําใหพยานเบิกความเชนนั้น
ถาพยานสองคนหรือกวานั้นเบิกความขัดกันในขอสําคัญแหงประเด็น เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อ
คูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอ ใหศาลมีอํานาจเรียกพยานเหลานั้น มาสอบถามปากคําพรอมกันได
มาตรา 120 ถาคูความฝายใด อางวาคําเบิกความของพยานคนใดที่คูความอีกฝายหนึ่งอาง หรือที่ศาลเรียกมาไม
ควรเชื่อฟง โดยเหตุผลซึ่งศาลเห็นวามีมูล ศาลอาจยอมใหคูความฝายนั้นนําพยานหลักฐานมาสืบสนับสนุนขออาง
ของตนไดแลวแตจะเห็นสมควร
มาตรา 121 ในการนั่งพิจารณาทุกครั้ง เมื่อพยานคนใดเบิกความแลว ใหศาลอานคําเบิกความนั้นใหพยานฟงและ
ใหพยานลงลายมือชื่อไวดั่งที่บัญญัติไวในมาตรา 49 และ 50
หมวด 3
การนําพยานเอกสารมาสืบ
มาตรา 122 เมื่อคูความฝายใดอางอิงเอกสารฉบับใดเปนพยานหลักฐาน และคูความอีกฝายหนึ่งคัดคานเอกสาร
นั้นตามที่บัญญัติไวในมาตรา 125 ถาตนฉบับเอกสารอยูในความครอบครองของคูความฝายที่อางเอกสาร ให
คูความฝายนั้นนําตนฉบับเอกสารมาแสดงตอศาลในวันสืบพยาน
ไมวาเวลาใดๆ กอนมีคําพิพากษา ถาศาลไดกําหนดใหคูความฝายที่อางเอกสารสงตนฉบับตอศาล โดยที่
ศาลเห็นสมควร หรือโดยที่คูความอีกฝายหนึ่งยื่นคําขอ ใหคูความฝายนั้นสงตนฉบับเอกสารตอศาล เพื่อศาลหรือ
คูความอีกฝายหนึ่งจะตรวจดูไดตามเงื่อนไขซึ่งจะไดกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการนั้น หรือตามที่ศาลจะได
กําหนด แต

(1) ถาไมสามารถจะนํามา หรือยื่นตนฉบับเอกสารดั่งกลาวขางตนคูความฝายนั้นอาจยื่นคําขอ โดยทํา
เปนคํารองตอศาลในวันหรือกอนวันที่กําหนดใหนํามา หรือใหยื่นตนฉบับเอกสารนั้น แถลงใหทราบถึงความไม
สามารถที่จะปฏิบัติตามไดพรอมทั้งเหตุผล ถาศาลเห็นวาผูยื่นคําขอไมสามารถที่จะนํามาหรือยื่นตนฉบับเอกสาร
ได ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตใหนําตนฉบับเอกสารมาในวันตอไปหรือจะสั่งเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรมก็ได ในกรณีที่ผูยื่นคําขอ มีความประสงคเพียงใหศาลขยายระยะเวลาที่ตนจะตอง
นํามาหรือยื่นตนฉบับเอกสารนั้น คําขอนั้นจะทําเปนคําขอฝายเดียวก็ได
(2) ถาการที่จะนํามาหรือยื่นตนฉบับเอกสารตอศาลนั้นจะเปนเหตุใหเกิดการสูญหายหรือบุบสลายหรือมี
ขอขัดของโดยอุปสรรคสําคัญหรือความลําบากยากยิ่งใดๆ คูความฝายที่อางอิงเอกสารอาจยื่นคําขอฝายเดียว โดย
ทําเปนคํารองตอศาล ในวันหรือกอนวันสืบพยาน แถลงใหทราบถึงเหตุเสียหาย อุปสรรค หรือความลําบากเชนวา
นั้น ถาศาลเห็นวาตนฉบับเอกสารนั้นไมอาจนํามาหรือยื่นตอศาลได ศาลจะมีคําสั่งใหยื่นตนฉบับเอกสารนั้น ณ
สถานที่ใดตอเจาพนักงานคนใด และภายในเงื่อนไขใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได หรือจะมีคําสั่งใหคัดสําเนาที่
รับรองวาถูกตองทั้งฉบับหรือเฉพาะสวนที่เกี่ยวแกเรื่องมายื่นแทนตนฉบับก็ได
มาตรา 123 ถาตนฉบับเอกสารซึ่งคูความฝายหนึ่งอางอิงเปนพยานหลักฐานนั้นอยูในความครอบครองของ
คูความอีกฝายหนึ่ง คูความฝายที่อางจะยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลขอใหสั่งคูความอีกฝายหนึ่งสงตนฉบับ
เอกสาร แทนการที่ตนจะตองสงสําเนาเอกสารนั้นก็ได ถาศาลเห็นวาเอกสารนั้นเปนพยานหลักฐานสําคัญ และคํา
รองนั้นฟงได ใหศาลมีคําสั่งใหคูความอีกฝายหนึ่งยื่นตนฉบับเอกสารตอศาลภายในเวลาอันสมควร แลวแตศาลจะ
กําหนด ถาคูความอีกฝายหนึ่งมีตนฉบับเอกสารอยูในครอบครองไมปฏิบัติตามคําสั่งเชนวานั้นใหถือวาขอเท็จจริง
แหงขออางที่ผูขอจะตองนําสืบโดยเอกสารนั้นคูความอีกฝายหนึ่งไดยอมรับแลว
ถาตนฉบับเอกสารอยูในความครอบครองของบุคคลภายนอกหรือในครอบครองของทางราชการหรือ
ของเจาหนาที่ซึ่งคูความที่อางไมอาจรองขอโดยตรงใหสงเอกสารนั้นมาได ใหนําบทบัญญัติในวรรคกอน วาดวย
การที่คูความฝายที่อางเอกสารยื่นคําขอ และการที่ศาลมีคําสั่งมาใชบังคับโดยอนุโลม แตทั้งนี้ ฝายที่อางตองสง
คําสั่งศาลแกผูครอบครองเอกสารนั้นลวงหนาอยางนอยเจ็ดวัน ถาไมไดเอกสารนั้นมาสืบตามกําหนดเมื่อศาล
เห็นสมควร ก็ใหศาลสืบพยานตอไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา 93 (2)
มาตรา 124 ถาคูความฝายที่อางเอกสาร ไมยอมนํามาหรือยื่นตนฉบับเอกสาร หรือถาคูความฝายนั้นไดทําให
เสียหาย ทําลาย ปดบังหรือทําดวยประการอื่นใดใหเอกสารนั้นไรประโยชน โดยมุงหมายที่จะกีดกันไมใหคูความ
อีกฝายหนึ่งอางอิงเอกสารนั้นเปนพยานหลักฐาน ใหถือวาขอเท็จจริงแหงขออาง ที่คูความอีกฝายหนึ่งจะตองนํา
สืบโดยเอกสารนั้น คูความฝายที่ไมนํามาหรือยื่นเอกสารดั่งกลาวขางตนนั้นไดยอมรับแลว
มาตรา 125 คูความฝายที่ถูกอีกฝายหนึ่งอางอิงเอกสารมาเปนพยานหลักฐานยันตนอาจคัดคานการนําเอกสารนั้น
มาสืบ โดยเหตุที่วาไมมีตนฉบับ หรือตนฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางสวน หรือสําเนานั้นไมถูกตองกับ
ตนฉบับ โดยคัดคานตอศาลกอนการสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จ
ถาคูความซึ่งประสงคจะคัดคาน มีเหตุผลอันสมควรที่ไมอาจทราบไดกอนการสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จ
วา ตนฉบับเอกสารนั้นไมมี หรือเอกสารนั้นปลอม หรือสําเนาไมถูกตองคูความนั้นอาจยื่นคํารองขออนุญาต
คัดคานการอางเอกสารมาสืบดังกลาวขางตนตอศาล ไมวาเวลาใดกอนศาลพิพากษา ถาศาลเห็นวาคูความนั้นไม
อาจยกขอคัดคานไดกอนนั้นและคําขอนั้นมีเหตุผลฟงได ก็ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ

ถาคูความซึ่งประสงคจะคัดคาน ไมคัดคานการอางเอกสาร เสียกอนการสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จ หรือ
ศาลไมอนุญาตใหคัดคานภายหลังนั้น หามมิใหคูความนั้นคัดคานการมีอยู และความแทจริงของเอกสารนั้น หรือ
ความถูกตองแหงสําเนาเอกสารนั้น แตทั้งนี้ ไมตัดอํานาจของศาลในอันที่จะไตสวนและชี้ขาดในเรื่องการมีอยู
ความแทจริง หรือความถูกตองเชนวานั้น ในเมื่อศาลเห็นสมควร และไมตัดสิทธิของคูความนั้น ที่จะอางวาสัญญา
หรือหนี้ ที่ระบุไวในเอกสารนั้นไมสมบูรณหรือคูความอีกฝายหนึ่งตีความหมายผิด
มาตรา 126 ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตราตอไปนี้ ถาคูความที่ถูกอีกฝายหนึ่ง อางอิงเอกสารมาเปน
พยานหลักฐานยันแกตน ปฏิเสธความแทจริงของเอกสารนั้น หรือความถูกตองแหงสําเนาเอกสารนั้น และคูความ
ฝายที่อางยังคงยืนยันความแมจริงหรือความถูกตองแหงสําเนาของเอกสาร ถาศาลเห็นสมควร ใหศาลชี้ขาดขอ
โตเถียงนั้นไดทันทีในเมื่อเห็นวาไมจําเปนตองสืบพยานหลักฐานตอไป หรือมิฉะนั้นใหชี้ขาดในเมื่อไดสืบพยาน
ตามวิธีตอไปนี้ทั้งหมดหรือโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง คือ
(1) ตรวจสอบบรรดาเอกสารที่มิไดถูกคัดคานแลวจดลงไวซึ่งการมีอยูหรือขอความแหงเอกสารที่ถูก
คัดคาน
(2) ซักถามพยานที่ทราบการมีอยู หรือขอความแหงเอกสารที่ถูกคัดคาน หรือพยานผูที่สามารถเบิกความ
ในขอความแทจริงแหงเอกสาร หรือความถูกตองแหงสําเนา
(3) ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเอกสารที่ถูกคัดคานนั้นในระหวางที่ยังมิไดชี้ขาดตัดสินคดี ใหศาลยึด
เอกสารที่สงสัยวาปลอมหรือไมถูกตองไว แตความขอนี้ ไมบังคับถึงเอกสารราชการซึ่งทางราชการเรียกคืนไป
มาตรา 127 เอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดทําขึ้นหรือรับรอง หรือสําเนาอันรับรองถูกตองแหงเอกสาร
นั้น และเอกสารเอกชนที่มีคําพิพากษาแสดงวาเปนของแทจริงและถูกตองนั้น ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนของ
จริงและถูกตองเปนหนาที่ของคูความฝายที่ถูกอางเอกสารนั้นมายันตองนําสืบความไมบริสุทธิ์หรือความไม
ถูกตองแหงเอกสาร
มาตรา 127 ทวิ ตนฉบับพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุอันสําคัญที่คูความไดยื่นตอศาล หรือที่บุคคลภายนอกได
ยื่นตอศาล หากผูที่ยื่นตองใชเปนประจําหรือตามความจําเปนหรือมีความสําคัญในการเก็บรักษา ศาลจะอนุญาตให
ผูที่ยื่นรับคืนไป โดยใหคูความตรวจดู และใหผูที่ยื่นสงสําเนาหรือภาพถายไวแทน หรือจะมีคําสั่งอยางใดตามที่
เห็นสมควรก็ได
หมวด 4
การตรวจและการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญโดยศาล
มาตรา 128 ถาพยานหลักฐานที่ศาลจะทําการตรวจนั้นเปนบุคคล หรืออสังหาริมทรัพยซึ่งอาจนํามาศาล ไดให
คูความฝายที่ไดรับอนุญาตใหนําสืบพยานหลักฐานเชนวานั้น นําบุคคลหรือทรัพยนั้นมาในวันสืบพยาน หรือวัน
อื่นใดที่ศาลจะไดกําหนดใหนํามา
ถาการตรวจไมสามารถกระทําไดในศาลใหศาลทําการตรวจ ณ สถานที่ เวลา และภายในเงื่อนไข ตามที่
ศาลจะเห็นสมควรแลวแตสภาพแหงการตรวจนั้นๆ

มาตรา 129 ในการที่ศาลจะมีคําสั่ง ใหแตงตั้งผูเชี่ยวชาญดั่งกลาวมาในมาตรา 99 โดยที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยที่
คูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอนั้น
(1) การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเชนวานั้น ใหอยูในดุลพินิจของศาล แตศาลจะเรียกคูความมาใหตกลงกัน
กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญที่จะแตงตั้งนั้นก็ได แตศาลจะบังคับบุคคลใดใหเปนผูเชี่ยวชาญไมได นอกจากบุคคลนั้นได
ยินยอมลงชื่อเปนผูเชี่ยวชาญ ไวในทะเบียนผูเชี่ยวชาญของศาลแลว
(2) ผูเชี่ยวชาญที่ศาลแตงตั้งอาจถูกคัดคานได และตองสาบานหรือปฏิญาณตน ทั้งมีสิทธิที่จะไดรับ
คาธรรมเนียมและรับชดใชคาใชจายที่ไดออกไป ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการนั้น
มาตรา 130 ผูเชี่ยวชาญที่ศาลแตงตั้ง อาจแสดงความเห็นดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ไดแลวแตศาลจะตองการ ถา
ศาลยังไมเปนที่พอใจในความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ทําเปนหนังสือนั้น หรือเมื่อคูความฝายใดเรียกรองโดยทําเปน
คํารองใหศาลเรียกใหผูเชี่ยวชาญทําความเห็นเพิ่มเติมเปนหนังสือหรือเรียกใหมาศาลเพื่ออธิบายดวยวาจา หรือให
ตั้งผูเชี่ยวชาญคนอื่นอีก
ถาผูเชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง จะตองแสดงความเห็นดวยวาจา หรือตองมาศาลเพื่ออธิบายดวยวาจา ใหนํา
บทบัญญัติในลักษณะนี้วาดวยพยานบุคคลมาใชบังคับโดยอนุโลม
ลักษณะ 5
พยานหลักฐาน
หมวด 1
หลักทั่วไป
มาตรา 84 ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งกลาวอางขอเท็จจริงอยางใดๆ เพื่อสนับสนุนคําฟองหรือคําใหการของตนให
หนาที่นําสืบขอเท็จจริง ตกอยูแกคูความฝายที่กลาวอาง แตวา
(1) คูความไมตองพิสูจนขอเท็จจริงซึ่งเปนที่รูกันอยูทั่วไป หรือซึ่งไมอาจโตแยงได หรือซึ่งศาลเห็นวา
คูความอีกฝายหนึ่งไดรับแลว
(2) ถามีขอสันนิษฐานไวในกฎหมาย เปนคุณแกคูความฝายใด คูความฝายนั้นตองพิสูจนแตเพียงวาตน
ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่ตนจะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานนั้นครบถวนแลว
มาตรา 85 คูความฝายที่มีหนาที่ ตองนําสืบขอเท็จจริง ยอมมีสิทธิที่จะนําพยานหลักฐานใดๆ มาสืบไดภายใต
บังคับแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการรับฟงพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลักฐาน
มาตรา 86 เมื่อศาลเห็นวา พยานหลักฐานใดเปนพยานหลักฐานที่รับฟงไมไดก็ดี หรือเปนพยานหลักฐานที่รับฟง
ได แตไดยื่นฝาฝนตอบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ใหศาลปฏิเสธไมรับพยานหลักฐานนั้นไว
เมื่อศาลเห็นวา พยานหลักฐานใดฟุมเฟอยเกินสมควรหรือประวิงใหชักชาหรือไมเกี่ยวแกประเด็น ให
ศาลมีอํานาจงดการสืบพยานหลักฐานเชนวานั้นหรือพยานหลักฐานอื่นตอไป
เมื่อศาลเห็นวาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมเปนการจําเปนที่จะตองนําพยานหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับ
ประเด็นในคดีมาสืบเพิ่มเติม ใหศาลทําการสืบพยานหลักฐานตอไป ซึ่งอาจรวมทั้งการที่จะเรียกพยานที่สืบแลวมา
สืบใหมดวย โดยไมตองมีฝายใดรองขอ

มาตรา 87 หามมิใหศาลรับฟง พยานหลักฐานใดเวนแต
(1) พยานหลักฐานนั้น เกี่ยวถึงขอเท็จจริงที่คูความฝายหนึ่งฝายใดในคดีจะตองนําสืบ และ
(2) คูความฝายที่อางพยานหลักฐาน ไดแสดงความจํานงที่จะอางอิงพยานหลักฐานนั้น ดั่งที่บัญญัติไวใน
มาตรา 88 และ 90 แตถาศาลเห็นวาเพื่อประโยชนแหงความยุตธรรมจําเปนจะตองสืบพยานหลักฐานอันสําคัญซึ่ง
เกี่ยวกับประเด็นขอสําคัญในคดีโดยฝาฝนตอบทบัญญัติของอนุมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจรับฟงพยานหลักฐานเชน
วานั้นได
มาตรา 88 เมื่อคูความฝายใด มีความจํานงที่จะอางอิงเอกสารฉบับใด หรือคําเบิกความของพยานคนใด หรือมี
ความจํานงที่จะใหศาลตรวจบุคคล วัตถุ สถานที่ หรืออางอิง ความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง เพื่อเปน
พยานหลักฐานสนับสนุนขออางหรือขอเถียงของตน ใหคูความฝายนั้นยื่นตอศาลกอนวันสืบพยานไมนอยกวาเจ็ด
วันซึ่งบัญชีระบุพยานโดยแสดงเอกสารหรือสภาพของเอกสารที่จะอางอิง และรายชื่อ ที่อยูของบุคคล วัตถุหรือ
สถานที่ ซึ่งคูความฝายนั้นระบุอางเปนพยาน หรือขอใหศาลไปตรวจหรือขอใหตั้งผูเชี่ยวชาญ แลวแตกรณี พรอม
ทั้งสําเนาบัญชีระบุพยานดังกลาว ในจํานวนที่เพียงพอ เพื่อใหคูความฝายอื่นมารับไปจากเจาพนักงานศาล
ถาคูความฝายใดมีความจํานงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ใหยื่นคําแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมตอศาล
พรอมกับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและสําเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมดังกลาวไดภายในสิบหาวันนับแตวันสืบพยาน
เมื่อระยะเวลาที่กําหนดใหยื่นบัญชีระบุพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี ไดสิ้นสุดลงแลว
ถาคูความฝายใดซึ่งไดยื่นบัญชีระบุพยานไวแลว มีเหตุอันสมควรแสดงไดวา ตนไมสามารถทราบไดวาตองนํา
พยานหลักฐานบางอยางมาสืบเพื่อประโยชนของตน หรือไมทราบวาพยานหลักฐานบางอยางไดมีอยู หรือมีเหตุ
อันสมควรอื่นใด หรือถาคูความฝายใดซึ่งมิไดยื่นบัญชีระบุพยาน แสดงใหเปนที่พอใจแกศาลไดวามีเหตุอัน
สมควรที่ไมสามารถยื่นบัญชีระบุพยานตามกําหนดเวลาดังกลาวได คูความฝายนั้นอาจยื่นคํารองขออนุญาต อาง
พยานหลักฐานเชนวานั้น ตอศาลพรอมกับบัญชีระบุพยาน และสําเนาบัญชีระบุพยานดังกลาวไมวาเวลาใดๆ กอน
พิพากษาคดีและถาศาลเห็นวา เพื่อใหการวินิจฉัยชี้ขาดขอสําคัญแหงประเด็น เปนไปโดยเที่ยงธรรมจําเปนจะตอง
สืบพยานหลักฐานเชนวานั้น ก็ใหศาลอนุญาตตามคํารอง
มาตรา 89 ถาคูความฝายใด อันมีหนาที่นําพยานมาสืบภายหลังประสงคจะสืบพยานของตน (ก) เพื่อหักลางหรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขถอยคําพยานของฝายที่นําสืบกอนในขอความทั้งหลายซึ่งพยานเชนวานั้นเปนผูรูเห็นหรือ (ข)
เพื่อพิสูจนขอความอยางใดอยางหนึ่งอันเกี่ยวดวยการกระทําหรือถอยคําหรือหนังสือซึ่งพยานเชนวานั้นไดกระทํา
ขึ้น แมถึงวาพยานเชนวานั้นจะมิไดเบิกความถึงขอเหลานี้ก็ดี ใหคูความฝายที่ตองนําพยานมาสืบภายหลัง ถามคาน
พยานเชนวานั้นเสียในเวลาที่พยานเบิกความ เพื่อใหพยานมีโอกาสอธิบายถึงขอความเหลานั้น
ถาคูความฝายใด มิไดถามคานพยานของคูความฝายที่นําสืบกอนดั่งกลาวมาขางตนแลว ตอมานําพยาน
มาสืบถึงขอความดั่งกลาวมาขางตน คูความฝายที่สืบพยานกอนชอบที่จะคัดคานได และในกรณีเชนวานี้ ใหศาล
ปฏิเสธไมยอมรับฟงคําพยานเชนวามานั้น
แตถาคูความฝายที่นําสืบภายหลังแสดงใหเปนที่พอใจของศาลวา เมื่อเวลาพยานเบิกความนั้น ตนไมรู
หรือไมมีเหตุอันควรรูถึงขอความดั่งกลาวมาแลว หรือถาศาลเห็นวา เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมจําเปนตอง
สืบพยานเชนวานี้ ศาลจะยอมรับฟงคําพยานเชนวานี้ก็ได แตในกรณีเชนนี้ คูความที่ไดนําพยานสืบกอนจะเรียก
พยานที่เกี่ยวของมาสืบอีกก็ไดหรือเมื่อศาลเห็นสมควรจะเรียกมาสืบเองก็ได

มาตรา 90 ใหคูความฝายที่อางอิงเอกสารเปนพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนขออางหรือขอเถียงของตนตามมาตรา
88 วรรคหนึ่ง ยื่นตอศาลและสงใหคูความฝายอื่นซึ่งสําเนาเอกสารนั้นกอนวันสืบพยานไมนอยกวาเจ็ดวัน
ในกรณีที่คูความฝายใดยื่นคําแถลงหรือคํารองขออนุญาตอางอิงเอกสารเปนพยานหลักฐาน ตามมาตรา
88 วรรคสองหรือวรรคสาม ใหยื่นตอศาลและสงใหคูความฝายอื่นซึ่งสําเนาเอกสารนั้น พรอมกับการยื่นคําแถลง
หรือคํารองดังกลาว เวนแตศาลจะอนุญาตใหยื่นสําเนาเอกสารภายหลังเมื่อมีเหตุอันสมควร
คูความฝายที่อางอิงพยานหลักฐาน ไมตองยื่นสําเนาเอกสารตอศาล และไมตองสงสําเนาเอกสารให
คูความฝายอื่นในกรณีดังตอไปนี้
(1) เมื่อคูความฝายใดอางอิงเอกสารเปนชุด ซึ่งคูความฝายอื่นทราบดีอยูแลว หรือสามารถตรวจตราให
ทราบไดโดยงายถึงความมีอยู และความแทจริงแหงเอกสารนั้น เชน จดหมายโตตอบระหวางคูความในคดี หรือ
สมุดบัญชีการคาและสมุดบัญชีของธนาคาร หรือเอกสารในสํานวนคดีเรื่องอื่น
(2) เมื่อคูความฝายใด อางอิงเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่อยูในความครอบครองของคูความฝาย
อื่นหรือของบุคคลภายนอก
(3) ถาการคัดสําเนาเอกสารจะทําใหกระบวนพิจารณาลาชาเปนที่เสื่อมเสียแกคูความซึ่งอางอิงเอกสาร
นั้น หรือมีเหตุผลแสดงวาไมอาจคัดคานสําเนาเอกสารใหเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ใหยื่นสําเนาเอกสารนั้น
กรณีตาม (1) หรือ (3) ใหคูความฝายที่อางอิงเอกสารยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาลขอ
อนุญาตงดการยื่นสําเนาเอกสารนั้น และขอยื่นตนฉบับเอกสารแทนเพื่อใหศาลหรือคูความฝายอื่นตรวจดูตาม
เงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนด
กรณีตาม (2) ใหคูความฝายที่อางอิงเอกสารขอใหศาลมีคําสั่งเรียกเอกสารนั้น มาจากผูครอบครองตาม
มาตรา 123 โดยตองยื่นคํารองตอศาลภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี และใหคูความ
ฝายนั้นมีหนาที่ติดตามเพื่อใหไดเอกสารดังกลาวมา ภายในเวลาที่ศาลกําหนด
มาตรา 91 คูความทั้งสองฝายตางมีสิทธิที่จะอางอิงพยานหลักฐานรวมกันได
มาตรา 92 ถาคูความหรือบุคคลใดจะตองเบิกความหรือนําพยานหลักฐานชนิดใดๆ มาแสดง และคําเบิกความ
หรือพยานหลักฐานนั้นอาจเปดเผย
(1) หนังสือราชการหรือขอความอันเกี่ยวกับงานของแผนดินซึ่งโดยสภาพจะตองรักษาเปนความลับไว
ชั่วคราว หรือตลอดไปและคูความหรือบุคคลนั้นเปนผูรักษาไวหรือไดทราบมาโดยตําแหนงราชการ หรือใน
หนาที่ราชการหรือกึ่งราชการอื่นใด
(2) เอกสารหรือขอความที่เปนความลับใดๆ ซึ่งตนไดรับมอบหมายหรือบอกเลาจากลูกความในฐานะที่
ตนเปนทนายความ
(3) การประดิษฐ แบบ หรือการงานอื่นๆ ซึ่งไดรับความคุมครองตามกฎหมายไมใหเปดเผย
คูความหรือบุคคลเชนวานั้นชอบที่จะปฏิเสธไมยอมเบิกความหรือนําพยานหลักฐานนั้นๆ มาแสดงได
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือผูที่เกี่ยวของใหเปดเผยได
เมื่อคูความหรือบุคคลใดปฏิเสธไมยอมเบิกความหรือนําพยานหลักฐานมาแสดงดั่งกลาวมาแลว ใหศาล
มีอํานาจที่จะหมายเรียกพนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลที่เกี่ยวของใหมาศาล และใหชี้แจงขอความตามที่ศาล
ตองการ เพื่อวินจฉัยวาการปฏิเสธนั้นชอบดวยเหตุผลหรือไมถาศาลเห็นวาการปฏิเสธนั้นไมมีเหตุผลฟงได ศาลมี

อํานาจออกคําสั่ง มิใหคูความหรือบุคคลเชนวานั้น ยกประโยชนแหงมาตรานี้ขึ้นใช และบังคับใหเบิกความหรื
อนําพยานหลักฐานนั้นมาแสดงได
มาตรา 93 การอางเอกสารเปนพยานนั้น ใหยอมรับฟงไดแตตนฉบับเอกสารเทานั้น เวนแต
(1) เมื่อคูความที่เกี่ยวของทุกฝายตกลงกันวาสําเนาเอกสารนั้นถูกตองแลวจึ่งใหศาลยอมรับฟงสําเนาเชน
วานั้นเปนพยานหลักฐานแหงเอกสารนั้นได
(2) ถาตนฉบับเอกสารหาไมได เพราะสูญหายหรือถูกทําลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือไมสามารถนําตนฉบับ
มาไดโดยประการอื่น ศาลจะอนุญาตใหนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได
(3) ตนฉบับเอกสาร ที่อยูในความอารับขา หรือในความควบคุมของทางราชการนั้น จะนํามาแสดงได
ตอเมื่อไดรับอนุญาตของรัฐมนตรี หัวหนากรม กอง หัวหนาแผนก หรือผูรักษาการแทนในตําแหนงนั้นๆ ที่
เกี่ยวของแลวแตกรณีเสียกอน อนึ่ง นอกจากศาลจะไดกําหนดเปนอยางอื่น สําเนาเอกสาร หรือขอความที่คัดจาก
เอกสารเหลานั้น ซึ่งรัฐมนตรี หัวหนากรม กอง หัวหนาแผนก หรือผูรักษาการแทนในตําแหนงนั้นๆ ไดรับรอง
ถูกตองแลว ใหถือวาเปนอันเพียงพอในการที่จะนํามาแสดง
มาตรา 94 เมื่อใดมีกฎหมายบังคับ ใหตองมีพยานเอกสารมาแสดง หามมิใหศาลยอมรับฟงพยานบุคคล ในกรณี
อยางใดอยางหนึ่งดั่งตอไปนี้ แมถึงวาคูความอีกฝายหนึ่งจะไดยินยอมก็ดี
(ก) ขอสืบพยานบุคคล แทนพยานเอกสาร เมื่อไมสามารถนําเอกสารมาแสดง
(ข) ขอสืบพยานบุคคล ประกอบขออางอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อไดนําเอกสารมาแสดงแลววา ยังมีขอความ
เพิ่มเติมตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอความในเอกสารนั้นอยูอีก
แตวาบทบัญญัติแหงมาตรานี้ มิใหใชบังคับในกรณีที่บัญญัติไวในอนุมาตรา (2) แหงมาตรา 93 และมิให
ถือวาเปนการตัดสิทธิคูความในอันที่จะกลาวอางและนําพยานบุคคลมาสืบประกอบขออางวาพยานเอกสารที่
แสดงนั้นเปนเอกสารปลอม หรือไมถูกตองทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือสัญญาหรือหนี้อยางอื่นที่ระบุไวใน
เอกสารนั้นไมสมบูรณ หรือคูความอีกฝายหนึ่งตีความหมายผิด
มาตรา 95 หามมิใหยอมรับฟงพยานบุคคลใดเวนแตบุคคลนั้น
(1) สามารถเขาใจและตอบคําถามได และ
(2) เปนผูที่ไดเห็น ไดยินหรือทราบขอความเกี่ยวในเรื่องที่จะใหการเปนพยานนั้นมาดวยตนเองโดยตรง
แตความในขอนี้ใหใชไดตอเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยชัดแจงหรือคําสั่งของศาลวาใหเปนอยางอื่น
ถาศาลไมยอมรับไวซึ่งคําเบิกความของบุคคลใดเพราะเห็นวาบุคคลนั้นจะเปนพยานหรือใหการดั่งกลาว
ขางตนไมได และคูความฝายที่เกี่ยวของรองคัดคาน กอนที่ศาลจะดําเนินคดีตอไป ใหศาลจดรายงานระบุพยาน
เหตุผลที่ไมยอมรับและขอคัดคานของคูความฝายที่เกี่ยวของไว สวนเหตุผลที่คูความฝายคัดคานยกขึ้นอางนั้น ให
ศาลใชดุลพินิจจดลงไวในรายงานหรือกําหนดใหคูความฝายนั้นยื่นคําแถลงตอศาลเพื่อรวมไวในสํานวน
มาตรา 96 พยานที่เปนคนหูหนวก หรือเปนใบหรือทั้งหูหนวกและเปนใบนั้น อาจถูกถามหรือใหคําตอบโดยวิธี
เขียนหนังสือหรือโดยวิธีอื่นใดที่สมควรได และคําเบิกความของบุคคลนั้นๆ ใหถือวาเปนคําพยานบุคคล ตาม
ประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 97 คูความฝายหนึ่ง จะอางคูความอีกฝายหนึ่งเปนพยานของตน หรือจะอางตนเองเปนพยานก็ได

มาตรา 98 คูความฝายใดฝายหนึ่ง จะอางบุคคลใดเปนพยานของตนก็ได เมื่อบุคคลนั้นเปนผูมีความรูเชี่ยวชาญใน
ศิลป วิทยาศาสตร การฝมือ การคา หรือการงานที่ทํา หรือในกฎหมายตางประเทศ และซึ่งความเห็นของพยาน
อาจเปนประโยชนในการวินิจฉัยชี้ขาดขอความในประเด็น ทั้งนี้ ไมวาพยานจะเปนผูมีอาชีพในการนั้นหรือไม
มาตรา 99 ถาศาลเห็นวาจําเปนที่จะตองตรวจบุคคล วัตถุ สถานที่ หรือตั้งผูเชี่ยวชาญ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา
129 และ 130 เมื่อศาลเห็นสมควร ไมวาการพิจารณาคดีจะอยูในชั้นใดหรือเมื่อมีคําขอของคูความฝายใด ภายใต
บังคับแหงบทบัญญัติมาตรา 87 และ 88 ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดการตรวจหรือการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเชน
วานั้นได
บทบัญญัติแหงมาตรานี้ ไมตัดสิทธิของคูความในอันที่จะเรียกบุคคลผูมีความรูเชี่ยวชาญมาเปนพยาน
ฝายตนได
มาตรา 100 คูความฝายใดฝายหนึ่งซึ่งประสงคจะอางอิงขอเท็จจริงใด และขอใหคูความฝายอื่นตอบวาจะรับรอง
ขอเท็จจริงนั้นวาถูกตองหรือไม อาจสงคําบอกกลาวเปนหนังสือแจงรายการขอเท็จจริงนั้นไปใหคูความฝายอื่น
กอนวันสืบพยานไมนอยกวาเจ็ดวัน
ถาคูความฝายอื่นไดรับคําบอกกลาวโดยชอบแลว เมื่อคูความฝายที่สงคําบอกกลาวรองขอตอศาลในวัน
สืบพยาน ใหศาลสอบถามคูความฝายอื่นวาจะยอมรับขอเท็จจริงตามที่ไดรับคําบอกกลาวนั้นวาถูกตองหรือไม
แลวใหศาลจดคําตอบไวในรายงานกระบวนพิจารณา ถาคูความฝายนั้นไมตอบคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงใด หรือ
ปฏิเสธขอเท็จจริงใดโดยไมมีเหตุแหงการปฏิเสธโดยชัดแจง ใหถือวายอมรับขอเท็จจริงนั้นแลว เวนแตศาลจะเห็น
วาคูความฝายนั้นไมอยูในวิสัยที่จะตอบหรือแสดงเหตุแหงการปฏิเสธโดยชัดแจงในขณะนั้น ศาลจะมีคําสั่งให
คูความฝายนั้นทําคําแถลงเกี่ยวกับขอเท็จจริงนั้นมายื่นตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก็ได
บทบัญญัติแหงมาตรานี้ ใหใชบังคับแกเรื่องเอกสารทั้งหมดหรือฉบับใดฉบับหนึ่งที่คูความแสดงความ
จํานงจะอางอิงดวยโดยอนุโลม แตตองสงสําเนาเอกสารนั้นไปพรอมกับคําบอกกลาว และตองมีตนฉบับเอกสาร
นั้นใหคูความฝายอื่นตรวจดูไดเมื่อตองการ เวนแตตนฉบับเอกสารนั้นอยูในความครอบครองของคูความฝายอื่น
หรือของบุคคลภายนอก
มาตรา 101 ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลักฐานซึ่งตนอาจตองอางอิงในภายหนาจะสูญหาย หรือยากแกการนํามา
หรือถาคูความฝายใดในคดีเกรงวาพยานหลักฐานซึ่งตนจํานงจะอางอิง จะสูญหายเสียกอนที่จะนํามาสืบ หรือเปน
การยากที่จะนํามาสืบในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคูความฝายนั้นอาจยื่นคําขอตอศาลโดยทําเปนคํารองขอหรือคํา
รองใหศาลมีคําสั่งใหสืบพยานหลักฐานนั้นไวทันที
เมื่อศาลไดรับคําขอเชนวานั้น ใหศาลหมายเรียกผูขอและคูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวของมายังศาล และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว ใหศาลสั่งคําขอตามที่เห็นสมควร ถาศาลสั่งอนุญาตตามคํา
ขอแลว ใหสืบพยานไปตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้สวนรายงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการนั้น
ใหศาลเก็บรักษาไว
ในกรณีที่คูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร และยัง
มิไดเขามาในคดีนั้น เมื่อศาลไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหศาลสั่งคําขอนั้นอยางคําขออันอาจทําไดแตฝายเดียวถา
ศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแลวใหสืบพยานไปฝายเดียว

มาตรา 102 ใหศาลที่พิจารณาคดี เปนผูสืบพยานหลักฐาน โดยจะสืบในศาลหรือนอกศาล ณ ที่ใดๆ ก็ไดแลวแต
ศาลจะสั่งตามที่เห็นสมควรตามความจําเปนแหงสภาพของพยานหลักฐานนั้น
แตถาศาลที่พิจารณาคดีเห็นเปนการจําเปนใหมีอํานาจมอบใหผูพิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลนั้น หรือ
ตั้งใหศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทนได ใหผูพิพากษาที่รับมอบหรือศาลที่ไดรับแตงตั้งนั้นมีอํานาจและหนาที่
เชนเดียวกับศาลที่พิจารณาคดี รวมทั้งอํานาจที่จะมอบใหผูพิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลนั้นหรือตั้งศาลอื่น ใหทํา
การสืบพยานหลักฐานแทนตอไปดวย
ถาศาลที่พิจารณาคดีไดแตงตั้งใหศาลอื่นสืบพยานแทนคูความฝายใดฝายหนึ่งจะแถลงตอศาลที่พิจารณา
คดีวาตนมีความจํานงจะไปฟงการพิจารณาก็ได ในกรณีเชนนี้ใหศาลที่ไดรับแตงตั้งแจงวันกําหนดสืบ
พยานหลักฐานใหผูขอทราบลวงหนาอยางนอยไมต่ํากวาเจ็ดวัน คูความที่ไปฟงการพิจารณานั้น ชอบที่จะใชสิทธิ
ไดเสมือนหนึ่งวากระบวนพิจารณานั้นไดดําเนินในศาลที่พิจารณาคดี
ใหสงสําเนาคําฟองและคําใหการ พรอมดวยเอกสารและหลักฐานอื่นๆ อันจําเปนเพื่อสืบพยานหลักฐาน
ไปยังศาลที่ไดรับแตงตั้งดั่งกลาวแลว ถาคูความฝายที่อางอิงพยานหลักฐานนั้น มิไดแถลงความจํานงที่จะไปฟง
การพิจารณา ก็ใหแจงไปใหศาลที่ไดรับแตงตั้งทราบขอประเด็นที่จะสืบ เมื่อไดสืบพยานหลักฐานเสร็จแลว ให
เปนหนาที่ของศาลที่รับแตงตั้งจะตองสงรายงานที่จําเปนและเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดอันเกี่ยวของในการสืบ
พยานหลักฐานไปยังศาลที่พิจารณาคดี
มาตรา 103 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการขาดนัด การรองสอด และการขับไลออก
นอกศาล หามมิใหศาลที่พิจารณาคดี หรือผูพิพากษาที่รับมอบหมาย หรือศาลที่ไดรับแตงตั้งดั่งกลาวขางตน ทํา
การสืบพยานหลักฐานใดโดยมิไดใหโอกาสเต็มที่แกคูความทุกฝาย ในอันที่จะมาฟงการพิจารณา และใชสิทธิเกี่ยว
ดวยกระบวนพิจารณาเชนวานั้น ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้ ไมวาพยานหลักฐานนั้นคูความฝายใดจะ
เปนผูอางอิงหรือศาลเปนผูสั่งใหสืบ
มาตรา 104 ใหศาลมีอํานาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยวาพยานหลักฐานที่คูความนํามาสืบนั้นจะเกี่ยวกับประเด็น
และเปนอันเพียงพอใหเชื่อฟงเปนยุติไดหรือไม แลวพิพากษาคดีไปตามนั้น
มาตรา 105 คูความฝายใดไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยพยานหลักฐาน กระทําให
คูความอีกฝายหนึ่งตองเสียคาฤชาธรรมเนียมหรือคาธรรมเนียมเกินกวาที่ควรเสีย คาฤชาธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นนั้น
ใหถือวาเปนคาฤชาธรรมเนียมอันไมจําเปน ตามความหมายแหงมาตรา 166 และใหคูความฝายที่กอใหเกิดขึ้นนั้น
เปนผูออกใชให
หมวด 2
วาดวยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน
มาตรา 106 ถาคูความฝายใดไมสามารถนําพยานของตนมาศาลไดเอง คูความฝายนั้นอาจขอตอศาลกอนวัน
สืบพยาน ใหศาลออกหมายเรียกพยานมาศาลได แตตองใหพยานรูลวงหนาอยางนอยสามวัน
หมายเรียกพยานตองมีขอความดั่งนี้
(1) ชื่อและตําบลที่อยูของพยาน ชื่อคูความ และศาล
(2) สถานที่และวันเวลาซึ่งพยานจะตองไป

(3) กําหนดโทษที่จะตองรับในกรณีที่ไมไปตามหมายเรียกและเบิกความเท็จ
ถาศาลเห็นวาพยานจะไมสามารถเบิกความไดโดยมิไดตระเตรียม ศาลจะจดแจงขอเท็จจริงซึ่งพยานอาจ
ถูกซักถามลงไวในหมายเรียกดวยก็ได
มาตรา 107 ถาศาลเห็นวาในการสืบสวนหาความจริงจําเปนตองไปสืบพยาน ณ สถานที่ซึ่งขอเท็จจริงอังประสงค
จะใหพยานเบิกความนั้นไดเกิดขึ้น ใหศาลหรือผูพิพากษาที่รับมอบ หรือศาลที่ไดรับแตงตั้งเพื่อการนั้น สง
หมายเรียกไปยังพยาน ระบุสถานที่และวันเวลาที่จะไปสืบพยานแลวสืบพยานไปตามนั้น
มาตรา 108 พยานที่ไดรับหมายเรียกโดยชอบดั่งที่บัญญัติไวในสองมาตรากอนนั้น จําตองไป ณ สถานที่และตาม
วันเวลาที่กําหนดไว
แตพยานตอไปนี้ไมจําตองไปศาลดั่งกลาวขางตน คือ
(1) สมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระราชินี พระยุพราช หรือผูสําเร็จราชการแผนดิน ไมวากรณีใดๆ
(2) พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา ไมวาในกรณีใดๆ
(3) บุคคลใดๆ ที่อางวาไมสามารถจะไปศาลดั่งกลาวขางตนเพราะเจ็บปวยหรือมีขอแกตัวอันจําเปนอยาง
อื่น โดยไดแจงเหตุนั้นใหศาลทราบแลว และศาลเห็นวาขออางหรือขอแกตัวนั้นฟงได
ในกรณีเหลานี้ ใหศาลหรือผูพิพากษาที่รับมอบ หรือศาลที่ไดรับแตงตั้งเพื่อการนั้น สงคําบอกกลาว
หรือในกรณีที่บัญญัติไวในอนุมาตรา (3) ใหสงหมายเรียกไปยังพยานโดยระบุสถานที่ และวันเวลาที่จะไปสืบ
แลวสืบพยานไปตามนั้น
มาตรา 109 เมื่อพยานคนใดไดเบิกความแลวไมวาพยานนั้นจะไดรับหมายเรียกหรือคูความนํามาเองก็ดี พยานนั้น
ยอมหมดหนาที่ที่จะอยูที่ศาลอีกตอไป เวนแตศาลจะไดสั่งใหพยานนั้นรอคอยอยูตามระยะเวลาที่ศาลจะกําหนดไว
มาตรา 110 ถาพยานคนใด ที่คูความไดบอกกลาวความจํานงจะอางอิงคําเบิกความของพยานโดยชอบแลวไมไป
ศาลในวันกําหนดนัดสืบพยานนั้น ศาลชอบที่จะดําเนินการพิจารณาตอไป และชี้ขาดตัดสินคดีโดยไมสืบพยาน
เชนวานั้นได แตตองอยูภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตราตอไปนี้
มาตรา 111 เมื่อศาลเห็นวาคําเบิกความของพยานที่ไมมาศาลเปนขอสําคัญในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
(1) แตศาลเห็นวา ขออางวาพยานไมสามารถมาศาลนั้น เปนเพราะความปวยเจ็บของพยาน หรือพยานมี
ขอแกตัวอันจําเปนอยางอื่นที่ฟงได ศาลจะเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีไปเพื่อใหพยานมาศาล หรือเพื่อสืบพยานนั้น ณ
สถานที่และเวลาอันควรแกพฤติการณก็ได หรือ
(2) ศาลเห็นวา พยานไดรับหมายเรียกโดยชอบแลวจงใจไมไปยังศาลนั้น หรือไดรับคําสั่งศาลใหรอคอย
อยูแลวจงใจหลบเสีย ศาลจะเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีไป และออกหมายจับและเอาตัวพยานกักขังไวจนกวาพยาน
จะไดเบิกความตามวันที่ศาลเห็นสมควรก็ได ทั้งนี้ไมเปนการลบลางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา 147 แหง
กฎหมายลักษณะอาญา
มาตรา 112 กอนเบิกความพยานทุกคนตอสาบานตนตามลัทธิศาสนา หรือจารีตประเพณีแหงชาติของตน หรือ
กลาวคําปฏิญาณวาจะใหการตามสัตยจริงเสียกอน ยกเวนแตบุคคลตอไปนี้
(1) บุคคลที่มีอายุต่ํากวาสิบสี่ป หรือหยอนความรูสึกผิดและชอบ

(2) พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา
(3) บุคคลซึ่งคูความทั้งสองฝายตกลงกันวาไมตองใหสาบาน
มาตรา 113 พยานทุกคน ตองเบิกความดวยวาจาและหามไมใหพยาน อานขอความที่เขียนมา เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากศาลหรือเปนพยานผูเชี่ยวชาญ
มาตรา 114 หามไมใหพยานเบิกความ ตอหนาพยานอื่น ที่จะเบิกความภายหลัง และศาลมีอํานาจที่จะสั่งพยาน
อื่นที่อยูในหองพิจารณาใหออกไปเสียได
แตถาพยานคนใดเบิกความโดยไดฟงคําพยานคนกอนเบิกความตอหนาตนมาแลว และคูความอีกฝาย
หนึ่งอางวาศาลไมควรฟงคําเบิกความเชนวานี้ เพราะเปนการผิดระเบียบ ถาศาลเห็นวาคําเบิกความเชนวานี้เปนที่
เชื่อฟงได หรือมิไดเปลี่ยนแปลงไปโดยไดฟงคําเบิกความของพยานคนกอน หรือไมสามารถทําใหคําวินิจฉัยชี้ขาด
ของศาลเปลี่ยนแปลงไปได ศาลจะไมฟงวาคําเบิกความเชนวานี้เปนผิดระเบียบก็ได
มาตรา 115 พระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา แมมาเปนพยาน จะไมยอมเบิกความ หรือตอบคําถามใดๆ ก็ได
มาตรา 116 ในเบื้องตน ใหพยานตอบคําถามเรื่องนาม อายุ ตําแหนง หรืออาชีพ ภูมิลําเนาและความเกี่ยวพันกับ
คูความ
แลวศาลอาจปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
(1) ศาลเปนผูถามพยานเอง กลาวคือ แจงใหพยานทราบประเด็นและขอเท็จจริง ซึ่งตองการสืบแลวให
พยานเบิกความในขอนั้นๆ โดยวิธีเลาเรื่องตามลําพังหรือโดยวิธีตอบคําถามของศาล หรือ
(2) ใหคูความซักถาม และถามคานพยานไปทีเดียวดั่งที่บัญญัติไวในมาตราตอไปนี้
มาตรา 117 คูความฝายที่อางพยานชอบที่จะตั้งขอซักถามพยานไดในทันใดที่พยานไดสาบานตนและแสดงตน
ตามมาตรา 112 และ 116 แลว หรือถาศาลเปนผูซักถามพยานกอนก็ใหคูความซักถามไดตอเมื่อศาลไดซักถามเสร็จ
แลว
เมื่อคูความฝายที่อางพยาน ไดซักถามพยานเสร็จแลวคูความอีกฝายหนึ่งชอบที่จะถามคานพยานนั้นได
เมื่อไดถามคานพยานเสร็จแลวคูความฝายที่อางพยานชอบที่จะถามติงได
เมื่อไดถามติงพยานเสร็จแลว หามมิใหคูความฝายใดซักถามพยานอีก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล
ถาคูความฝายใดไดรับอนุญาตใหถามพยานไดดั่งกลาวนี้ คูความอีกฝายหนึ่งยอมถามคานพยานไดอีกในขอที่
เกี่ยวกับคําถามนั้น
คูความที่ระบุพยานคนใดไว จะไมติดใจสืบพยานคนนั้นก็ได ในเมื่อพยานคนนั้นยังมิไดเบิกความตาม
ขอถามของศาลหรือของคูความฝายที่อางแตถาพยานไดเริ่มเบิกความแลวพยานอาจถูกถามคานหรือถามติงได
ถาพยานเบิกความเปนปรปกษแกคูความฝายที่อางตนมา คูความฝายนั้นอาจขออนุญาตตอศาลเพื่อ
ซักถามพยานนั้น เสมือนหนึ่งพยานนั้นเปนพยาน ซึ่งคูความอีกฝายหนึ่งอางมา
การซักถามพยานก็ดี การซักคานพยานก็ดี การถามติงพยานก็ดี ถาคูความคนใดไดตั้งทนายความไวหลาย
คนใหทนายความคนเดียวเปนผูถาม เวนแตศาลจะเห็นสมควรเปนอยางอื่น

มาตรา 118 ในการที่คูความฝายที่อางพยานจะซักถามพยานก็ดีหรือถามติงพยานก็ดี หามมิใหคูความฝายนั้นใช
คําถามนํา เวนแตคูความอีกฝายหนึ่งยินยอมหรือไดรับอนุญาตจากศาล
ในการที่คูความฝายที่อางพยาน จะถามติงพยาน หามมิใหคูความฝายนั้นใชคําถามอื่นใดนอกจากคําถาม
ที่เกี่ยวกับคําพยานเบิกความตอบคําถามคาน
ไมวาในกรณีใดๆ หามไมใหคูความฝายใดฝายหนึ่งถามพยานดวย
(1) คําถามอันไมเกี่ยวกับประเด็นแหงคดี
(2) คําถามที่อาจทําใหพยานหรือคูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกตองรับโทษทางอาญา หรือ
คําถามที่เปนหมิ่นประมาทพยานเวนแตคําถามเชนวานั้นเปนขอสาระสําคัญในอันที่จะชี้ขาดขอพิพาท
ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งถามพยานฝาฝนตอบทบัญญัติแหงมาตรานี้ เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อ
คูความอีกฝายหนึ่งรองคัดคาน ศาลมีอํานาจที่จะชี้ขาดวาควรใหใชคําถามนั้นหรือไม ในกรณีเชนนี้ ถาคูความฝาย
ที่เกี่ยวของคัดคานคําชี้ขาดของศาล กอนที่ศาลจะดําเนินคดีตอไป ใหศาลจดไวในรายงานซึ่งคําถามและขอคัดคาน
สวนเหตุที่คูความคัดคานยกขึ้นอางนั้น ใหศาลใชดุลพินิจจดลงไวในรายงานหรือกําหนดใหคูความฝายนั้นยื่นคํา
แถลงเปนหนังสือเพื่อรวมไวในสํานวน
มาตรา 119 ไมวาเวลาใดๆ ในระหวางที่พยานเบิกความ หรือภายหลังที่พยานไดเบิกความแลว แตกอนมีคํา
พิพากษา ใหศาลมีอํานาจที่จะถามพยานดวยคําถามใดๆ ตามที่เห็นวาจําเปน เพื่อใหคําเบิกความของพยานบริบูรณ
หรือชัดเจนยิ่งขึ้นหรือเพื่อสอบสวนถึงพฤติการณที่ทําใหพยานเบิกความเชนนั้น
ถาพยานสองคนหรือกวานั้นเบิกความขัดกันในขอสําคัญแหงประเด็น เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อ
คูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอ ใหศาลมีอํานาจเรียกพยานเหลานั้น มาสอบถามปากคําพรอมกันได
มาตรา 120 ถาคูความฝายใด อางวาคําเบิกความของพยานคนใดที่คูความอีกฝายหนึ่งอาง หรือที่ศาลเรียกมาไม
ควรเชื่อฟง โดยเหตุผลซึ่งศาลเห็นวามีมูล ศาลอาจยอมใหคูความฝายนั้นนําพยานหลักฐานมาสืบสนับสนุนขออาง
ของตนไดแลวแตจะเห็นสมควร
มาตรา 121 ในการนั่งพิจารณาทุกครั้ง เมื่อพยานคนใดเบิกความแลว ใหศาลอานคําเบิกความนั้นใหพยานฟงและ
ใหพยานลงลายมือชื่อไวดั่งที่บัญญัติไวในมาตรา 49 และ 50
หมวด 3
การนําพยานเอกสารมาสืบ
มาตรา 122 เมื่อคูความฝายใดอางอิงเอกสารฉบับใดเปนพยานหลักฐาน และคูความอีกฝายหนึ่งคัดคานเอกสาร
นั้นตามที่บัญญัติไวในมาตรา 125 ถาตนฉบับเอกสารอยูในความครอบครองของคูความฝายที่อางเอกสาร ให
คูความฝายนั้นนําตนฉบับเอกสารมาแสดงตอศาลในวันสืบพยาน
ไมวาเวลาใดๆ กอนมีคําพิพากษา ถาศาลไดกําหนดใหคูความฝายที่อางเอกสารสงตนฉบับตอศาล โดยที่
ศาลเห็นสมควร หรือโดยที่คูความอีกฝายหนึ่งยื่นคําขอ ใหคูความฝายนั้นสงตนฉบับเอกสารตอศาล เพื่อศาลหรือ
คูความอีกฝายหนึ่งจะตรวจดูไดตามเงื่อนไขซึ่งจะไดกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการนั้น หรือตามที่ศาลจะได
กําหนด แต

(1) ถาไมสามารถจะนํามา หรือยื่นตนฉบับเอกสารดั่งกลาวขางตนคูความฝายนั้นอาจยื่นคําขอ โดยทํา
เปนคํารองตอศาลในวันหรือกอนวันที่กําหนดใหนํามา หรือใหยื่นตนฉบับเอกสารนั้น แถลงใหทราบถึงความไม
สามารถที่จะปฏิบัติตามไดพรอมทั้งเหตุผล ถาศาลเห็นวาผูยื่นคําขอไมสามารถที่จะนํามาหรือยื่นตนฉบับเอกสาร
ได ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตใหนําตนฉบับเอกสารมาในวันตอไปหรือจะสั่งเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรมก็ได ในกรณีที่ผูยื่นคําขอ มีความประสงคเพียงใหศาลขยายระยะเวลาที่ตนจะตอง
นํามาหรือยื่นตนฉบับเอกสารนั้น คําขอนั้นจะทําเปนคําขอฝายเดียวก็ได
(2) ถาการที่จะนํามาหรือยื่นตนฉบับเอกสารตอศาลนั้นจะเปนเหตุใหเกิดการสูญหายหรือบุบสลายหรือมี
ขอขัดของโดยอุปสรรคสําคัญหรือความลําบากยากยิ่งใดๆ คูความฝายที่อางอิงเอกสารอาจยื่นคําขอฝายเดียว โดย
ทําเปนคํารองตอศาล ในวันหรือกอนวันสืบพยาน แถลงใหทราบถึงเหตุเสียหาย อุปสรรค หรือความลําบากเชนวา
นั้น ถาศาลเห็นวาตนฉบับเอกสารนั้นไมอาจนํามาหรือยื่นตอศาลได ศาลจะมีคําสั่งใหยื่นตนฉบับเอกสารนั้น ณ
สถานที่ใดตอเจาพนักงานคนใด และภายในเงื่อนไขใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได หรือจะมีคําสั่งใหคัดสําเนาที่
รับรองวาถูกตองทั้งฉบับหรือเฉพาะสวนที่เกี่ยวแกเรื่องมายื่นแทนตนฉบับก็ได
มาตรา 123 ถาตนฉบับเอกสารซึ่งคูความฝายหนึ่งอางอิงเปนพยานหลักฐานนั้นอยูในความครอบครองของ
คูความอีกฝายหนึ่ง คูความฝายที่อางจะยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลขอใหสั่งคูความอีกฝายหนึ่งสงตนฉบับ
เอกสาร แทนการที่ตนจะตองสงสําเนาเอกสารนั้นก็ได ถาศาลเห็นวาเอกสารนั้นเปนพยานหลักฐานสําคัญ และคํา
รองนั้นฟงได ใหศาลมีคําสั่งใหคูความอีกฝายหนึ่งยื่นตนฉบับเอกสารตอศาลภายในเวลาอันสมควร แลวแตศาลจะ
กําหนด ถาคูความอีกฝายหนึ่งมีตนฉบับเอกสารอยูในครอบครองไมปฏิบัติตามคําสั่งเชนวานั้นใหถือวาขอเท็จจริง
แหงขออางที่ผูขอจะตองนําสืบโดยเอกสารนั้นคูความอีกฝายหนึ่งไดยอมรับแลว
ถาตนฉบับเอกสารอยูในความครอบครองของบุคคลภายนอกหรือในครอบครองของทางราชการหรือ
ของเจาหนาที่ซึ่งคูความที่อางไมอาจรองขอโดยตรงใหสงเอกสารนั้นมาได ใหนําบทบัญญัติในวรรคกอน วาดวย
การที่คูความฝายที่อางเอกสารยื่นคําขอ และการที่ศาลมีคําสั่งมาใชบังคับโดยอนุโลม แตทั้งนี้ ฝายที่อางตองสง
คําสั่งศาลแกผูครอบครองเอกสารนั้นลวงหนาอยางนอยเจ็ดวัน ถาไมไดเอกสารนั้นมาสืบตามกําหนดเมื่อศาล
เห็นสมควร ก็ใหศาลสืบพยานตอไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา 93 (2)
มาตรา 124 ถาคูความฝายที่อางเอกสาร ไมยอมนํามาหรือยื่นตนฉบับเอกสาร หรือถาคูความฝายนั้นไดทําให
เสียหาย ทําลาย ปดบังหรือทําดวยประการอื่นใดใหเอกสารนั้นไรประโยชน โดยมุงหมายที่จะกีดกันไมใหคูความ
อีกฝายหนึ่งอางอิงเอกสารนั้นเปนพยานหลักฐาน ใหถือวาขอเท็จจริงแหงขออาง ที่คูความอีกฝายหนึ่งจะตองนํา
สืบโดยเอกสารนั้น คูความฝายที่ไมนํามาหรือยื่นเอกสารดั่งกลาวขางตนนั้นไดยอมรับแลว
มาตรา 125 คูความฝายที่ถูกอีกฝายหนึ่งอางอิงเอกสารมาเปนพยานหลักฐานยันตนอาจคัดคานการนําเอกสารนั้น
มาสืบ โดยเหตุที่วาไมมีตนฉบับ หรือตนฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางสวน หรือสําเนานั้นไมถูกตองกับ
ตนฉบับ โดยคัดคานตอศาลกอนการสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จ
ถาคูความซึ่งประสงคจะคัดคาน มีเหตุผลอันสมควรที่ไมอาจทราบไดกอนการสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จ
วา ตนฉบับเอกสารนั้นไมมี หรือเอกสารนั้นปลอม หรือสําเนาไมถูกตองคูความนั้นอาจยื่นคํารองขออนุญาต
คัดคานการอางเอกสารมาสืบดังกลาวขางตนตอศาล ไมวาเวลาใดกอนศาลพิพากษา ถาศาลเห็นวาคูความนั้นไม
อาจยกขอคัดคานไดกอนนั้นและคําขอนั้นมีเหตุผลฟงได ก็ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ

ถาคูความซึ่งประสงคจะคัดคาน ไมคัดคานการอางเอกสาร เสียกอนการสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จ หรือ
ศาลไมอนุญาตใหคัดคานภายหลังนั้น หามมิใหคูความนั้นคัดคานการมีอยู และความแทจริงของเอกสารนั้น หรือ
ความถูกตองแหงสําเนาเอกสารนั้น แตทั้งนี้ ไมตัดอํานาจของศาลในอันที่จะไตสวนและชี้ขาดในเรื่องการมีอยู
ความแทจริง หรือความถูกตองเชนวานั้น ในเมื่อศาลเห็นสมควร และไมตัดสิทธิของคูความนั้น ที่จะอางวาสัญญา
หรือหนี้ ที่ระบุไวในเอกสารนั้นไมสมบูรณหรือคูความอีกฝายหนึ่งตีความหมายผิด
มาตรา 126 ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตราตอไปนี้ ถาคูความที่ถูกอีกฝายหนึ่ง อางอิงเอกสารมาเปน
พยานหลักฐานยันแกตน ปฏิเสธความแทจริงของเอกสารนั้น หรือความถูกตองแหงสําเนาเอกสารนั้น และคูความ
ฝายที่อางยังคงยืนยันความแมจริงหรือความถูกตองแหงสําเนาของเอกสาร ถาศาลเห็นสมควร ใหศาลชี้ขาดขอ
โตเถียงนั้นไดทันทีในเมื่อเห็นวาไมจําเปนตองสืบพยานหลักฐานตอไป หรือมิฉะนั้นใหชี้ขาดในเมื่อไดสืบพยาน
ตามวิธีตอไปนี้ทั้งหมดหรือโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง คือ
(1) ตรวจสอบบรรดาเอกสารที่มิไดถูกคัดคานแลวจดลงไวซึ่งการมีอยูหรือขอความแหงเอกสารที่ถูก
คัดคาน
(2) ซักถามพยานที่ทราบการมีอยู หรือขอความแหงเอกสารที่ถูกคัดคาน หรือพยานผูที่สามารถเบิกความ
ในขอความแทจริงแหงเอกสาร หรือความถูกตองแหงสําเนา
(3) ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเอกสารที่ถูกคัดคานนั้นในระหวางที่ยังมิไดชี้ขาดตัดสินคดี ใหศาลยึด
เอกสารที่สงสัยวาปลอมหรือไมถูกตองไว แตความขอนี้ ไมบังคับถึงเอกสารราชการซึ่งทางราชการเรียกคืนไป
มาตรา 127 เอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดทําขึ้นหรือรับรอง หรือสําเนาอันรับรองถูกตองแหงเอกสาร
นั้น และเอกสารเอกชนที่มีคําพิพากษาแสดงวาเปนของแทจริงและถูกตองนั้น ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนของ
จริงและถูกตองเปนหนาที่ของคูความฝายที่ถูกอางเอกสารนั้นมายันตองนําสืบความไมบริสุทธิ์หรือความไม
ถูกตองแหงเอกสาร
มาตรา 127 ทวิ ตนฉบับพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุอันสําคัญที่คูความไดยื่นตอศาล หรือที่บุคคลภายนอกได
ยื่นตอศาล หากผูที่ยื่นตองใชเปนประจําหรือตามความจําเปนหรือมีความสําคัญในการเก็บรักษา ศาลจะอนุญาตให
ผูที่ยื่นรับคืนไป โดยใหคูความตรวจดู และใหผูที่ยื่นสงสําเนาหรือภาพถายไวแทน หรือจะมีคําสั่งอยางใดตามที่
เห็นสมควรก็ได
หมวด 4
การตรวจและการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญโดยศาล
มาตรา 128 ถาพยานหลักฐานที่ศาลจะทําการตรวจนั้นเปนบุคคล หรืออสังหาริมทรัพยซึ่งอาจนํามาศาล ไดให
คูความฝายที่ไดรับอนุญาตใหนําสืบพยานหลักฐานเชนวานั้น นําบุคคลหรือทรัพยนั้นมาในวันสืบพยาน หรือวัน
อื่นใดที่ศาลจะไดกําหนดใหนํามา
ถาการตรวจไมสามารถกระทําไดในศาลใหศาลทําการตรวจ ณ สถานที่ เวลา และภายในเงื่อนไข ตามที่
ศาลจะเห็นสมควรแลวแตสภาพแหงการตรวจนั้นๆ

มาตรา 129 ในการที่ศาลจะมีคําสั่ง ใหแตงตั้งผูเชี่ยวชาญดั่งกลาวมาในมาตรา 99 โดยที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยที่
คูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอนั้น
(1) การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเชนวานั้น ใหอยูในดุลพินิจของศาล แตศาลจะเรียกคูความมาใหตกลงกัน
กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญที่จะแตงตั้งนั้นก็ได แตศาลจะบังคับบุคคลใดใหเปนผูเชี่ยวชาญไมได นอกจากบุคคลนั้นได
ยินยอมลงชื่อเปนผูเชี่ยวชาญ ไวในทะเบียนผูเชี่ยวชาญของศาลแลว
(2) ผูเชี่ยวชาญที่ศาลแตงตั้งอาจถูกคัดคานได และตองสาบานหรือปฏิญาณตน ทั้งมีสิทธิที่จะไดรับ
คาธรรมเนียมและรับชดใชคาใชจายที่ไดออกไป ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการนั้น
มาตรา 130 ผูเชี่ยวชาญที่ศาลแตงตั้ง อาจแสดงความเห็นดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ไดแลวแตศาลจะตองการ ถา
ศาลยังไมเปนที่พอใจในความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ทําเปนหนังสือนั้น หรือเมื่อคูความฝายใดเรียกรองโดยทําเปน
คํารองใหศาลเรียกใหผูเชี่ยวชาญทําความเห็นเพิ่มเติมเปนหนังสือหรือเรียกใหมาศาลเพื่ออธิบายดวยวาจา หรือให
ตั้งผูเชี่ยวชาญคนอื่นอีก
ถาผูเชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง จะตองแสดงความเห็นดวยวาจา หรือตองมาศาลเพื่ออธิบายดวยวาจา ใหนํา
บทบัญญัติในลักษณะนี้วาดวยพยานบุคคลมาใชบังคับโดยอนุโลม
ลักษณะ6
คําพิพากษาและคําสั่ง
หมวด 1
หลักทั่วไปวาดวยการชี้ขาดตัดสินคดี
มาตรา 131 คดีที่ยื่นฟองตอศาลนั้น ใหศาลปฏิบัติดั่งนี้
(1) ในเรื่องคําขอซึ่งคูความยื่นในระหวางการพิจารณาคดีนั้น โดยทําเปนคํารองหรือขอดวยวาจาก็ดี ให
ศาลมีคําสั่งอนุญาตหรือยกเสียซึ่งคําขอ เชนวานั้น โดยทําเปนหนังสือหรือดวยวาจาก็ได แตถาศาลมีคําสั่งดวยวาจา
ใหศาลจดคําสั่งนั้นไวในรายงานพิสดาร
(2) ในเรื่องประเด็นแหงคดี ใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดโดยทําเปนคําพิพากษาหรือคําสั่งหรือใหจําหนายคดีเสีย
จากสารบบความตามที่บัญญัติไวในลักษณะนี้
มาตรา 132 ใหศาลมีคําสั่งให จําหนายคดีเสียจากสารบบความได โดยไมตองมีคําวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเรื่อง
นั้นและใหกําหนดเงื่อนไขในเรื่องคาฤชาธรรมเนียมตามที่เห็นสมควร
(1) เมื่อโจทกทิ้งฟอง หรือถอนฟอง ดั่งที่บัญญัติไวในมาตรา 174 และ 175
(2) เมื่อโจทกไมหาประกันมาให ดั่งที่บัญญัติไวในมาตรา 253 และ 288 หรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่ง
หรือทั้งสองฝายขาดนัดดั่งที่บัญญัติไวในมาตรา 198, 200 และ 201
(3) ถาความมรณะของคูความฝายใดฝายหนึ่งยังใหคดีนั้นไมมีประโยชนตอไปหรือถาไมมีผูใดเขามา
แทนที่คูความฝายที่มรณะดั่งที่บัญญัติไวในมาตรา 42
(4) เมื่อศาลไดมีคําสั่งใหพิจารณาคดีรวมกัน หรือใหแยกกันซึ่งเปนเหตุใหตองโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่ง
ดั่งที่บัญญัติไวในมาตรา 28 และ 29

มาตรา 133 เมื่อศาลมิไดจําหนายคดีออกจากสารบบความดั่งที่บัญญัติไวในมาตรากอน ใหศาลชี้ขาดคดีนั้นโดย
ทําเปนคําพิพากษาหรือคําสั่งในวันที่สิ้นการพิจารณา แตเพื่อการที่จะพิเคราะหคดีตอไป ศาลจะเลื่อนการพิพากษา
หรือการทําคําสั่งตอไปในวันหลังก็ได ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
มาตรา 134 ไมวาในกรณีใดๆ หามมิใหศาลที่รับฟองคดีไวปฏิเสธไมยอมพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดี โดยอาง
วาไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะใชบังคับแกคดีหรือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะใชบังคับนั้น เคลือบคลุม
หรือไมบริบูรณ
มาตรา 135 ในคดีที่เรียกรองใหชําระหนี้ เปนเงินหรือมีการเรียกรองใหชําระหนี้เปนเงินรวมอยูดวย ไมวาเวลา
ใดๆ กอนมีคําพิพากษา จําเลยจะนําเงินมาวางศาลเต็มจํานวนที่เรียกรองหรือแตบางสวน หรือตามจํานวนเทาที่ตน
คิดวาพอแกจํานวนที่โจทกมีสิทธิเรียกรองก็ได ทั้งนี้ โดยยอมรับผิดหรือไมยอมรับผิดก็ได
มาตรา 136 ในกรณีที่จําเลยวางเงินตอศาลโดยยอมรับผิด ถาโจทกพอใจยอมรับเงินที่จําเลยวาง โดยไมติดใจ
เรียกรองมากกวานั้น และคดีไมมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยตอไปอีก ใหศาลพิพากษาคดีไปตามนั้น คําพิพากษานั้น
เปนที่สุด แตถาโจทกไมพอใจในจํานวนเงินที่จําเลยวางและยังติดใจที่จะดําเนินคดีเพื่อใหจําเลยตองรับผิดใน
จํานวนเงินตามที่เรียกรองตอไปอีก จําเลยมีสิทธิถอนเงินที่วางไวนั้นได โดยใหถือเสมือนวามิไดมีการวางเงิน หรือ
จําเลยจะยอมใหโจทกรับเงินนั้นไปก็ได ในกรณีหลังนี้โจทกจะรับเงินไปหรือไมก็ตาม จําเลยไมตองเสียดอกเบี้ย
ในจํานวนเงินที่วาง แมวาจําเลยมีความรับผิดตามกฎหมายจะตองเสีย ทั้งนี้ นับแตวันที่จําเลยยอมใหโจทกรับเงิน
ไป
ในกรณีที่จําเลยวางเงินตอศาล โดยไมยอมรับผิดจําเลยจะรับเงินนั้นคืนไปกอนที่มีคําพิพากษาวาจําเลย
ไมตองรับผิดไมได การวางเงินเชนวานี้ ไมเปนเหตุระงับการเสียดอกเบี้ย หากจําเลยมีความรับผิดตามกฎหมาย
จะตองเสีย
มาตรา 137 ในคดีที่เรียกรองใหชําระหนี้อยางอื่นนอกจากใหชําระเงิน จําเลยชอบที่จะทําการชําระหนี้นั้นไดโดย
แจงใหศาลทราบในคําใหการ หรือแถลงโดยหนังสือเปนสวนหนึ่งตางหากก็ได
ถาโจทกยอมรับการชําระหนี้นั้นเปนการพอใจเต็มตามที่เรียกรองแลว ใหศาลพิพากษาคดีไปตามนั้น
และคําพิพากษานั้นใหเปนที่สุด
ถาโจทกไมพอใจในการชําระหนี้เชนวานั้น โจทกชอบที่จะดําเนินคดีนั้นตอไปได
มาตรา 138 ในคดีที่คูความตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหงคดี โดยมิไดมีการถอนคํา
ฟองนั้น และขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไมเปนการฝาฝนตอฏําหมาย ใหศาลจดรายงาน
พิสดารแสดงขอความแหงขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเหลานั้นไว แลวพิพากษาไปตามนั้น
หามมิใหอุทธรณคําพิพากษาเชนวานี้ เวนแตในเหตุตอไปนี้
(1) เมื่อมีขอกลาวอางวาคูความฝายใดฝายหนึ่งฉอฉล
(2) เมื่อคําพิพากษานั้น ถูกกลาวอางวาเปนการละเมิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบ
เรียบรอยของประชาชน
(3) เมื่อคําพิพากษานั้น ถูกกลาวอางวามิไดเปนไปตามขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ

ถาคูความตกลงกันเพียงแตใหเสนอคดีตออนุญาโตตุลาการ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วา
ดวยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับ
มาตรา 139 เมื่อคดีสองเรื่องหรือกวานั้นขึ้นไป ไดพิจารณารวมกันเพื่อสะดวกแกการพิจารณา ศาลจะพิพากษาคดี
เหลานั้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเสร็จการพิจารณาแลว จึ่งพิพากษาเรื่องอื่นๆตอไปภายหลังก็ได
หมวด 2
ขอความและผลแหงคําพิพากษาและคําสั่ง
มาตรา 140 การทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหดําเนินตามขอบังคับตอไปนี้
(1) ศาลจะตองประกอบครบถวนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยเขตอํานาจศาล และอํานาจผู
พิพากษา
(2) ภายใตบังคับบทบัญญัติ มาตรา 13 ถาคําพิพากษาหรือคําสั่ง จะตองทําโดยผูพิพากษาหลายคน คํา
พิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขางมาก จํานวนผูพิพากษาฝายขางมากนั้นในศาลชั้นตน
หรือศาลอุทธรณตองไมนอยกวาสองคนและในศาลฎีกาไมนอยกวาสามคน ในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ ถาผู
พิพากษาคนใดมีความเห็นแยงก็ใหผูพิพากษาคนนั้นเขียนใจความแหงความเห็นแยงของตนกลัดไวในสํานวนและ
จะแสดงเหตุผลแหงขอแยงไวดวยก็ได
ในศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ถาอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ หรือประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี
เห็นสมควรจะใหมีการวินิจฉัยปญหาใดในคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญก็ได หรือถามีกฎหมายกําหนดใหวินิจฉัย
ปญหาใดหรือคดีเรื่องใด โดยที่ประชุมใหญ ก็ใหวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ
ภายใตบังคับ แหงมาตรา 13 ที่ประชุมใหญนั้นสําหรับศาลอุทธรณ ใหประกอบดวยอยางนอยผูพิพากษา
หัวหนาคณะไมนอยกวา 10 คน สําหรับศาลฎีกาใหประกอบดวยผูพิพากษาทุกคนซึ่งอยูปฏิบัติหนาที่ แตตองไม
นอยกวากึ่งจํานวนผูพิพากษาแหงศาลนั้น และใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ หรือประธานศาลฎีกาแลวแตกรณี
หรือผูทําการแทนเปนประธาน
คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ ใหเปนไปตามเสียงขางมาก และถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานแหงที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญไดวินิจฉัยปญหาแลว คําพิพากษาหรือคําสั่งตองเปนไปตามคําวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ และตองระบุไวดวยวาปญหาขอใดไดวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ ผูพิพากษาที่เขาประชุมแมมิใชเปนผู
นั่งพิจารณา ก็ใหมีอํานาจพิพากษาหรือทําคําสั่งในคดีนั้นได และเฉพาะในศาลอุทธรณใหทําความเห็นแยงไดดวย
(3) การอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหอานขอความทั้งหมดในศาลโดยเปดเผยตามเวลาที่กําหนดไวใน
ประมวลกฎหมายนี้ ตอหนาคูความทั้งสองฝาย หรือฝายใดฝายหนึ่งในกรณีเชนวานี้ ใหศาลจดลงไวในคําพิพากษา
หรือคําสั่ง หรือในรายงานซึ่งการอานนั้น และใหคูความที่มาศาลลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ถาคูความไมมาศาล ศาลจะงดการอานคําพิพากษาหรือคําสั่งก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหศาลจดแจงไวใน
รายงานและใหถือวาคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดอานตามกฎหมายแลว
เมื่อศาลที่พิพากษาคดี หรือที่ไดรับคําสั่งจากศาลสูงใหอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง ไดอานคําพิพากษา
หรือคําสั่งตามบทบัญญัติในมาตรานี้วันใด ใหถือวาวันนั้นเปนวันที่พิพากษาหรือมีคําสั่งคดีนั้น

มาตรา 141 คําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลใหทําเปนหนังสือและตองกลาวหรือแสดง
(1) ชื่อศาลที่พิพากษาคดีนั้น
(2) ชื่อคูความทุกฝายและผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูแทน ถาหากมี
(3) รายการแหงคดี
(4) เหตุผลแหงคําวินิจฉัยทั้งปวง
(5) คําวินิจฉัยของศาลในประเด็นแหงคดี ตลอดทั้งคาฤชาธรรมเนียม
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นตองลงลายมือชื่อผูพิพากษาที่พิพากษาหรือทําคําสั่ง หรือถาผูพิพากษาคนใดลง
ลายมือชื่อไมได ก็ใหผูพิพากษาอื่นที่พิพากษาหรือทําคําสั่งคดีนั้น หรืออธิบดีผูพิพากษาแลวแตกรณี จดแจงเหตุที่
ผูพิพากษาคนนั้นมิไดลงลายมือชื่อและมีความเห็นพองดวยคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น แลวกลัดไวในสํานวนความ
ในกรณีที่ศาล มีอํานาจทําคําสั่งหรือพิพากษาคดี ไดดวยวาจา การที่ศาลจะตองทํารายงานเกี่ยวดวยคําสั่ง
หรือคําพิพากษานั้น ไมจําตองจดแจงรายการแหงคดีหรือเหตุผลแหงคําวินิจฉัย แตเมื่อคูความฝายใด แจงความ
จํานงที่จะอุทธรณหรือไดยื่นอุทธรณขึ้นมา ใหศาลมีอํานาจทําคําชี้แจงแสดงรายการขอสําคัญ หรือเหตุผลแหงคํา
วินิจฉัยกลัดไวกับบันทึกนั้นภายในเวลาอันสมควร
มาตรา 142 คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีตองตัดสินตามขอหาในคําฟองทุกขอ แตหามมิใหพิพากษา
หรือทําคําสั่งใหสิ่งใดๆ เกินไปกวาหรือนอกจากที่ปรากฏในคําฟอง เวนแต
(1) ในคดีฟองเรียกอสังหาริมทรัพย ใหพึงเขาใจวาเปนประเภทเดียวกับฟองขอใหขับไลจําเลย ถาศาล
พิพากษาใหโจทกชนะคดี เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งใหขับไลจําเลยก็ได คําสั่งเชนวานี้ ใหใชบังคับตลอด
ถึงวงศญาติทั้งหลายและบริวารของจําเลยที่อยูบนอสังหาริมทรัพยนั้นซึ่งไมสามารถแสดงอํานาจพิเศษใหศาลเห็น
ได
(2) ในคดีที่โจทกฟองเรียกทรัพยใดๆ เปนของตนทั้งหมด แตพิจารณาไดความวาโจทกควรไดแตสวน
แบง เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะพิพากษาใหโจทกไดรับแตสวนแบงนั้นก็ได
(3) ในคดีที่โจทกฟองขอใหชําระเงินพรอมดวยดอกเบี้ยจนถึงวันฟอง เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะ
พิพากษาใหจําเลยชําระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ไดชําระเสร็จตามคําพิพากษาก็ได
(4) ในคดีที่โจทกฟองเรียกคาเชนหรือคาเสียหายอันตอเนื่องคํานวณถึงวันฟองเมื่อศาลเห็นสมควรศาล
จะพิพากษาใหชําระคาเชาและคาเสียหายเชนวานี้ จนถึงวันที่ไดชําระเสร็จตามคําพิพากษาก็ได
(5) ในคดีที่อาจยกขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนขึ้นอางไดนั้น เมื่อศาล
เห็นสมควร ศาลจะยกขอเหลานั้นขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษาคดีไปก็ได
(6) ในคดีที่โจทกฟองขอใหชําระเงินพรอมดวยดอกเบี้ยซึ่งมิไดมีขอตกลงกําหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว
เมื่อศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสูความหรือการดําเนินคดี ศาลจะพิพากษาให
จําเลยชําระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นกวาที่โจทกมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย แตไมเกินรอยละสิบหาตอป นับตั้งแต
วันฟองหรือวันอื่นหลังจากนั้นก็ได
มาตรา 143 ถาในคําพิพากษาหรือคําสั่งใด มีขอผิดพลาดเล็กนอยหรือขอผิดหลงเล็กนอยอื่นๆ และมิไดมีการ
อุทธรณหรือฎีกาคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น เมื่อศาลที่ไดพิพากษาหรือมีคําสั่งนั้นเห็นสมควรหรือเมื่อ
คูความที่เกี่ยวของรองขอ ศาลจะมีคําสั่งเพิ่มเติมแกไขขอผิดพลาดหรือขอผิดหลง เชนวานั้น ใหถูกก็ได แตถาไดมี
การอุทธรณหรือฎีกาคัดคาน คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น อํานาจที่จะแกไขขอผิดพลาดหรือขอผิดหลงนั้น ยอมอยูแก

ศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลวแตกรณี คําขอใหแกไขขอผิดพลาดหรือขอผิดหลงนั้นใหยื่นตอศาลดังกลาวแลว โดย
กลาวไวในฟองอุทธรณหรือฎีกาหรือโดยทําเปนคํารองสวนหนึ่งตางหาก
การทําคําสั่งเพิ่มเติมตามมาตรานี้ จะตองไมเปนการกลับหรือแกคําวินิจฉัยในคําพิพากษาหรือคําสั่งเดิม
เมื่อไดทําคําสั่งเชนวานั้นแลว หามไมใหคัดสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งเดิม เวนแตจะไดคัดสําเนาคําสั่ง
เพิ่มเติมนั้นรวมไปดวย
มาตรา 144 เมื่อศาลใดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นขอใดแหงคดีแลว หามมิใหดําเนิน
กระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ไดวินิจฉัยชี้ขาดแลวนั้นเวนแตกรณีจะอยูภายใตบังคับ
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวย
(1) การแกไขขอผิดพลาดเล็กนอย หรือขอผิดหลงเล็กนอยอื่นๆ ตามมาตรา 143
(2) การพิจารณาใหมแหงคดี ซึ่งไดพิจารณาและชี้ขาดตัดสินไปฝายเดียวตามมาตรา 209 และคดีที่
เอกสารไดสูญหายหรือบุบสลายตามมาตรา 53
(3) การยื่น หารยอมรับ หรือไมยอมรับซึ่งอุทธรณหรือฎีกาตามมาตรา 229 และ 247 และการดําเนินวิธี
บังคับชั่วคราวในระหวางการยื่นอุทธรณ หรือฎีกาตามมาตรา 254 วรรคสุดทาย
(4) การที่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณสงคดีคืนไปยังศาลลางที่ไดพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้น เพื่อให
พิพากษาใหมหรือพิจารณาและพิพากษาใหมตามมาตรา 243
(5) การบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําสั่งตามมาตรา 302
ทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิในอันที่จะบังคับตามบทบัญญัติแหงมาตรา 16 และ 240 วาดวยการดําเนิน
กระบวนพิจารณาโดยศาลอื่นแตงตั้ง
มาตรา 145 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยการอุทธรณฎีกา และการพิจารณาใหมคํา
พิพากษาหรือคําสั่งใดๆ ใหถือวาผูกพันคูความในกระบวนพิจารณาของศาล ที่พิพากษาหรือมีคําสั่ง นับตั้งแตวันที่
ไดพิพากษาหรือมีคําสั่ง จนถึงวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดถูกเปลี่ยนแปลง แกไข กลับหรืองดเสีย ถาหากมี
ถึงแมศาลจะไดกลาวไวโดยทั่วไปวาใหใชคําพิพากษาบังคับแกบุคคลภายนอกซึ่งมิไดเปนคูความใน
กระบวนพิจารณาของศาลดวยก็ดี คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นยอมไมผูกพันบุคคลภายนอก เวนแตที่บัญญัติไวใน
มาตรา 142 (1) , 245 และ 274 และในขอตอไปนี้
(1) คําพิพากษาเกี่ยวดวยฐานะหรือความสามารถของบุคคล หรือคําพิพากษาสั่งใหเลิกนิติบุคคล หรือ
คําสั่งเรื่องการลมละลายเหลานี้ บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอางอิงหรือจะใชยันแกบุคคลภายนอกก็ได
(2) คําพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใดๆ เปนคุณแกคูความฝายใดฝายหนึ่ง อาจใชยัน
แกบุคคลภายนอกได เวนแตบุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิดีกวา
มาตรา 146 เมื่อมีคําพิพากษา หรือคําสั่งอันเปนที่สุดของสองศาลซึ่งตางชั้นกัน ตางกลาวถึงการปฏิบัติชําระหนี้
อันแบงแยกจากกันไมได และคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นขัดกันใหถือตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่สูงกวา
ถาศาลชั้นตนศาลเดียวกัน หรือศาลชั้นตนสองศาลในลําดับชั้นเดียวกัน หรือศาลอุทธรณ ไดพิพากษา
หรือมีคําสั่งดั่งกลาวมาแลว คูความในกระบวนพิจารณาแหงคดี ที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น ชอบที่จะยื่นคํารอง
ขอตอศาลที่อยูในลําดับสูงขึ้นไป ใหมีคําสั่งกําหนดวาจะใหถือตามคําพิพากษาหรือคําสั่งใด คําสั่งเชนวานี้ใหเปน
ที่สุด

มาตรา 147 คําพิพากษาหรือคําสั่งใด ซึ่งตามกฎหมายจะอุทธรณ หรือฎีกา หรือมีคําขอใหพิจารณาใหมไมไดนั้น
ใหถือวาเปนที่สุดตั้งแตวันที่ไดอานเปนตนไป
คําพิพากษาหรือคําสั่งใด ซึ่งอาจอุทธรณ ฎีกา หรือมีคําขอใหพิจารณาใหมไดนั้น ถามิไดอุทธรณ ฎีกา
หรือรองขอใหพิจารณาใหมภายในเวลาที่กําหนดไว ใหถือวาเปนที่สุดตั้งแตระยะเวลาเชนวานั้นไดสิ้นสุดลง ถาได
มีอุทธรณ ฎีกา หรือมีคําขอใหพิจารณาใหม และศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาหรือศาลชั้นตนซึ่งพิจารณาคดีเรื่องนั้น
ใหม มีคําสั่งใหจําหนายคดีเสียจากสารบบความตามที่บัญญัติไวในมาตรา 132 คําพิพากษาหรือคําสั่งเชนวานั้น ให
ถือวาเปนที่สุดตั้งแตวันที่มีคําสั่งใหจําหนายคดีจากสารบบความ
คูความฝายหนึ่งฝายใด อาจยื่นคําขอตอศาลชั้นตนซึ่งพิจารณาคดีนั้นใหออกใบสําคัญแสดงวาคํา
พิพากษาหรือคําสั่งในคดีนั้นไดถึงที่สุดแลว
มาตรา 148 คดีที่ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว หามมิใหคูความเดียวกันรื้อรองฟองกันอีก ในประเด็นที่
ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน เวนแตในกรณีตอไปนี้
(1) เมื่อเปนกระบวนพิจารณา ชั้นบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
(2) เมื่อคําพิพากษา หรือคําสั่งไดกําหนดวิธีการชั่วคราวใหอยูภายในบังคับที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกเสียไดตามพฤติการณ
(3) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น ใหยกคําฟองเสียโดยไมตัดสิทธิโจทกที่จะนําคําฟองมายื่นใหมในศาล
เดียวกันหรือในศาลอื่น ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมาย วาดวยอายุความ
หมวด 7
คาฤชาธรรมเนียม
สวนที่ 1
การกําหนด การชําระคาฤชาธรรมเนียม
และการดําเนินคดีอนาถา
มาตรา 149 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการดําเนินคดีอนาถาและวาดวยความรับผิด
ชั้นที่สุดของคูความในเรื่องคาฤชาธรรมเนียม คาธรรมเนียมศาล ในการยื่นคําฟอง ฟองอุทธรณหรือฎีกา หรือใน
การดําเนินกระบวนพิจารณาอยางอื่น ตามที่ระบุไวในตารางทายประมวลกฎหมายนี้หรือในมาตรา 150 นั้น ให
คูความผูยื่นคําฟอง ฟองอุทธรณหรือฎีกา หรือดําเนินกระบวนพิจารณานั้นๆ หรือคูความฝายที่ศาลระบุไวในคําสั่ง
ในกรณีที่กระบวนพิจารณานั้น ไดกระทําโดยคําสั่งศาลเปนผูชําระ แตถาคูความฝายซึ่งระบุไว หรือคูความอีกฝาย
หนึ่งไมยอมชําระคาธรรมเนียมสําหรับกระบวนพิจารณาเชนวานั้น ศาลจะมีคําสั่งใหงดการดําเนินกระบวน
พิจารณานั้นไว หรือจะสั่งใหเรียกคาธรรมเนียมศาลจากคูความทั้งสองฝายหรือแตฝายเดียวก็ได
คาธรรมเนียมศาลนั้น ใหชําระหรือนํามาวางศาลเปนเงินสดหรือเช็คซึ่งธนาคารรับรอง โดยเจาพนักงาน
ศาลออกใบรับให
คํารองขอฟองหรือตอสูความอยางคนอนาถา คําฟองหรือฟองอุทธรณหรือฎีกา หรือคําใหการ หรือคําแก
อุทธรณหรือฎีกา ซึ่งไดยื่นตอศาลพรอมดวยคําขอฟอง หรือตอสูความอยางคนอนาถา ตลอดจนการดําเนิน

กระบวนพิจารณาในชั้นไตสวนอนาถา ไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล และวางเงินศาล เวนแตศาลจะไดยกคําขอนั้น
เสีย
มาตรา 150 ในคดีที่คําขอใหปลดเปลื้องทุกขนั้นอาจคํานวณเปนราคาเงินได ใหโจทกเสียคาขึ้นศาลในศาลชั้นตน
ตามจํานวนทุนทรัพยที่เรียกรอง หรือราคาทรัพยสินที่พิพาท
คาขึ้นศาลในชั้นอุทธรณหรือฎีกานั้น ถาจํานวนทุนทรัพยที่เรียกรองหรือราคาทรัพยสินที่พิพาทกัน ใน
ชั้นอุทธรณหรือฎีกาเปนอยางเดียวกับในศาลชั้นตน ใหผูอุทธรณ หรือผูฎีกาเสียตามจํานวนทุนทรัพย หรือราคา
เชนเดียวกับในศาลชั้นตน แตถาผูอุทธรณหรือผูฎีกาไดรับความพอใจแตบางสวนตามคําพิพากษา หรือคําสั่งของ
ศาลลางแลว และจํานวนทุนทรัพยหรือราคาทรัพย ที่พิพาทในชั้นอุทธรณหรือฎีกาต่ํากวาในศาลชั้นตน ใหผู
อุทธรณหรือผูฎีกาเสียคาขึ้นศาลตามจํานวนทุนทรัพยหรือราคาต่ํานั้น
เมื่อไดชําระคาขึ้นศาลแลว ถาทุนทรัพยแหงคําฟองหรือฟองอุทธรณหรือฎีกาทวีขึ้น โดยการยื่นคําฟอง
เพิ่มเติมหรือโดยประการอื่น ใหเรียกคาธรรมเนียมศาลเพิ่มขึ้นตามที่บัญญัติไวในตารางทายประมวลกฎหมายนี้
และใหโจทกนํามาชําระภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ไดแจงใหทราบ
ถาเนื่องจากศาลไดมีคําสั่งใหพิจารณาคดีรวมกัน หรือใหแยกคดีกัน คําฟองใดหรือขอหาอันมีอยูในคํา
ฟองใดจะตองโอนไปยังศาลอื่น หรือจะตองกลับยื่นตอศาลนั้นใหมหรือตอศาลอื่นเปนคดีเรื่องหนึ่งตางหาก ให
โจทกไดรับผอนผันไมตองเสียคาขึ้นศาลในการยื่นหรือกลับยื่นคําฟองหรือขอหาเชนวานั้น เวนแตจํานวนทุน
ทรัพย หรือราคาทรัพยแหงคําฟอง หรือขอหานั้นจะไดทวีขึ้น ในกรณีเชนนี้ คาธรรมเนียมศาลเฉพาะที่ทวีขึ้นให
คํานวณและชําระตามที่บัญญัติไวในวรรคกอน
มาตรา 151 ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งไมรับคําฟองหรือในกรณีที่มีการอุทธรณหรือฎีกาหรือมีคําขอใหพิจารณาใหม
ถาศาลไมยอมรับอุทธรณหรือฎีกา หรือคําขอใหพิจารณาใหมหรือศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา มีคําสั่งใหยกอุทธรณ
หรือฎีกาโดยยังมิไดวินิจฉัยประเด็นแหงอุทธรณหรือฎีกานั้น ใหศาลมีคําสั่งใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด
เมื่อไดมีการถอนคําฟอง หรือเมื่อศาลไดตัดสินใหยกคําฟองโดยไมตัดสิทธิ์โจทกที่จะฟองคดีใหม หรือ
เมื่อคดีนั้นไดเสร็จเด็ดขาดลงโดยสัญญา หรือการประนีประนอมยอมความใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งคืน
คาธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางสวนแกคูความที่เกี่ยวของซึ่งไดเสียไว ในเวลายื่นคําฟองไดตามที่เห็นสมควร
ถาศาลอุทธรณหรือศาลฎีกามีคําสั่งใหสงสํานวนความคืนไปยังศาลลางเพื่อตัดสินใหม หรือเพื่อพิจารณา
ใหมทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 243 ศาลอุทธรณหรือศาลฎีกามีอํานาจที่จะยกเวนมิให
คูความตองเสียคาธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณาใหม หรือในการที่จะยื่นอุทธรณหรือฎีกา คัดคาน
คําพิพากษาใหมของศาลลางไดตามที่ที่เห็นสมควร
มาตรา 152 ภายใตบังคับบทบัญญัติ แหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยความรับผิดชั้นที่สุดของคูความ ในเรื่องคา
ฤชาธรรมเนียม และนอกจากศาลจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น คาปวยการพยาน ตามที่ระบุไวในตาราง ตอทาย
ประมวลกฎหมายนี้และคาปวยการผูเชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง ใหชําระตามคําสั่งศาล เมื่อพยานไดเบิกความแลวหรือเมื่อ
ศาลไดตั้งผูเชี่ยวชาญแลว โดยคูความฝายที่อางพยานหรือฝายที่มีคําขอใหศาลตั้งผูเชี่ยวชาญ หรือโดยคูความฝาย
เดียวหรือหลายฝายที่ศาลระบุ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 149

มาตรา 153 ภายใตบังคับบทบัญญัติ แหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยความรับผิดชั้นที่สุดของคูความ ในเรื่องคา
ฤชาธรรมเนียม
(1) การชําระเงินคาธรรมเนียมกองหมาย ในการสงเอกสารแทนคูความฝายใด โดยคูความฝายนั้นรองขอ
หรือโดยคําสั่งศาลนั้น ใหใชบทบัญญัติแหงมาตรา 149 วรรคแรกบังคับโดยอนุโลม
(2) ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา 154 คาธรรมเนียมในการบังคับคดี ตามที่บัญญัติไวในตาราง
ตอทายประมวลกฎหมายนี้ ใหหักออกจากเงินที่ไดจากการขายทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา กอนจายเงิน
จํานวนอื่นที่จะตองจายจากเงินที่ไดนั้น
มาตรา 154 ถาจะตองเสียตาใชจายเพื่อปฏิบัติตามวิธีการเพื่อคุมครองสิทธิของคูค วามในระหวางการพิจารณา
หรือเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง และเจาพนักงานบังคับคดีไมมีเงินพอที่จะเสียคาใชจายนั้น เจา
พนักงานบังคับคดีชอบที่จะเรียกใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาวางเงินไมเกินรอยบาทไดโดยพลัน
ถาเจาพนักงานบังคับคดีเห็นวาจํานวนเงินที่วางไวนั้นจะไมพอ ก็ชอบที่จะบอกกลาวเปนหนังสือ ไปยัง
เจาหนี้ตามคําพิพากษา ใหวางเงินอีกตามจํานวนที่เห็นสมควร แตถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาเห็นวา การวางเงินอีก
นั้นไมจําเปน หรือมากเกินไป ก็อาจยื่นคําขอตอศาลโดยทําเปนคํารองภายในกําหนดสองวันนับตั้งแตไดรับบอก
กลาวขอใหศาลกําหนดจํานวนเงินที่จะวางอีก หรือสวนของจํานวนเงินซึ่งเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมยอมเสียแกเจา
พนักงานบังคับคดีนั้นได
ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมวางเงินตามที่บัญญัติไวในวรรคแรกแหงมาตรานี้โดยพลันหรือไมยื่นคําขอ
ภายในเวลาที่กําหนดไวในวรรคสองหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาล เจาพนักงานบังคับคดีชอบที่จะงดปฏิบัติตาม
วิธีการดั่งกลาวแลว จนกวาเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงมาตรานี้
มาตรา 155 ถาคูความคนใดอางวาเปนคนยากจนไมสามารถเสียคาธรรมเนียมศาลในศาลชั้นตนหรือชั้นอุทธรณ
หรือชั้นฎีกา เมื่อศาลไดไตสวนเปนที่เชื่อไดวาคูความนั้นเปนคนยากจน ไมมีทรัพยสินพอจะเสียคาธรรมเนียม ก็
ใหศาลอนุญาตใหคูความนั้นฟอง หรือตอสูคดีอยางคนอนาถาได แตการขอเชนวานี้ ถาผูขอเปนโจทก ผูขอจะตอง
แสดงใหเปนที่พอใจศาลดวยวา คดีของตนมีมูลที่จะฟองรอง หรือในกรณีอุทธรณหรือฎีกาศาลเห็นวา มีเหตุผลอัน
สมควรที่จะอุทธรณหรือฎีกาแลวแตกรณี
เมื่อคูความคนใดไดรับอนุญาตใหฟองหรือตอสูคดีอยางคนอนาถาแลว ยื่นคําขอวาความอยางคนอนาถา
ในชั้นอุทธรณหรือฎีกาแลวแตกรณี ตอมาใหถือวาคูความนั้นยังเปนคนยากจนอยู เวนแตจะปรากฏตอศาลเปน
อยางอื่น
มาตรา 156 ผูใดมีความจํานงจะฟองหรือตอสูคดีอยางคนอนาถา ใหยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลชั้นตนที่จะ
ฟอง หรือไดฟองคดีไวนั้นพรอมกับคําฟอง คําฟองอุทธรณ คําฟองฎีกา คํารองสอดหรือคําใหการแลวแตกรณี
และสาบานตัวใหคําชี้แจงวา ตนไมมีทรัพยสินพอจะเสียคาธรรมเนียมศาล ถาบุคคลนั้นตกเปนคนยากจนลง
ภายหลังจะยื่นคําขอในเวลาใดๆ ก็ได
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจดถอยคําสาบานของผูขอฟองหรือตอสูคดีอยางคนอนาถาแลว ใหศาลจัดสง
สําเนาถอยคําเชนวานั้น ไปใหคูความอีกฝายหนึ่ง พรอมดวยสําเนาคําขอฟองหรือตอสูคดีอยางคนอนาถา และถา
โจทกเปนผูยื่นคําขอเชนวานั้นใหสงสําเนาคําฟองไปดวย แตถาเปนกรณีขอฟองคดีอยางคนอนาถาซึ่งจําเลยไมมี
ภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ใหดําเนินการตามมาตรา 83 ตรี

เมื่อศาลไดฟงคูความทุกฝายและทําการไตสวนตามที่เห็นสมควรแลว ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตหรือยกคํา
ขอนั้นเสีย เวนแตในกรณีขอฟองคดีอยางคนอนาถา ซึ่งจําเลยไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ใหศาลพิจารณาคํา
ขอนั้นอยางคําขออันอาจทําไดแตฝายเดียว ถาศาลอนุญาตตามคําขอ คําสั่งอนุญาตนั้นใหเปนที่สุด
ถาศาลมีคําสั่งอนุญาตใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหแตเฉพาะบางสวนหรือมีคําสั่งใหยกคําขอเสียทีเดียว
ผูยื่นคําขออาจยื่นคํารองขอตอศาลใหพิจารณาคําขอนั้นใหม เพื่ออนุญาตใหตนนําพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม
วาตนเปนคนยากจนก็ได
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหยกเวนคาธรรมเนียม ศาลใหแตเฉพาะบางสวนหรือมีคําสั่งใหยกคําขอ
เสียทีเดียว ถาเปนการขอฟองหรือตอสูคดีในชั้นศาลชั้นตน ผูขออาจอุทธรณคําสั่งนั้นตอศาลอุทธรณไดภายใน
กําหนดเจ็ดวันนับแตวันมีคําสั่ง ถาเปนการขอฟองหรือตอสูคดีในชั้นอุทธรณหรือฎีกา ผูขออาจอุทธรณคําสั่งนั้น
ไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณี โดยยื่นคําขอเปนคํารองตอศาลชั้นตน ภายในกําหนดเดียวกัน คําสั่ง
ของศาลอุทธรณเชนวานี้ใหเปนที่สุด
มาตรา 157 เมื่อศาลอนุญาตใหบุคคลใดฟองหรือตอสูความอยางคนอนาถา บุคคลนั้นไมตองเสียคาธรรมเนียม
ศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น คาธรรมเนียมเชนวานี้ใหรวมถึงเงินวางศาลในการยื่นฟองอุทธรณ
หรือฎีกา ถาเปนกรณีที่ศาลอนุญาตในระหวางการพิจารณา การยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลนั้น ใหใช
บังคับแตเฉพาะคาธรรมเนียมศาลและเงินวางศาลที่จะตองเสียหรือวางภายหลังคําสั่งอนุญาตเทานั้น สวน
คาธรรมเนียมศาลหรือเงินวางศาลที่เสียหรือวางไวกอนคําสั่งเชนวานั้นเปนอันไมตองคืน
มาตรา 158 ถาศาลเห็นวา คูความอีกฝายหนึ่งจะตองเปนผูรับผิดเสียคาฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแตบางสวน
ของคูความทั้งสองฝาย ใหศาลพิพากษาในเรื่องคาฤชาธรรมเนียม โดยสั่งใหคูความอีกฝายหนึ่งนั้นชําระตอศาลใน
นามของบุคคลผูฟองหรือตอสูความอยางคนอนาถาซึ่งคาฤชาธรรมเนียมที่ผูฟองหรือตอสูความอยางคนอนาถานั้น
ไดยกเวนทั้งหมดหรือแตบางสวน ตามที่ศาลเห็นสมควร
มาตรา 159 ถาปรากฏตอศาลวา บุคคลผูฟองหรือตอสูความอยางคนอนาถานั้นมีทรัพยสินพอจะเสียคาฤชาธรรม
เนียมไดโดยมีอยูแลวในเวลาที่มีคําขอฟองหรือตอสูความอยางคนอนาถาก็ดี หรือมีขึ้นภายหลังกอนศาลวินิจฉัยชี้
ขาดคดีก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินเชนวานั้นทั้งหมดหรือแตบางสวนไวรอคําวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่อง
คาฤชาธรรมเนียมในกรณีเชนวานี้
ถาศาลเห็นวา คาฤชาธรรมเนียมจะเปนพับแกคูความทั้งสองฝายใหศาลมีคําสั่งใหเอาชําระคาฤชาธรรม
เนียมที่ผูฟองหรือตอสูคดีอยางคนอนาถาไดยกเวนจากทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดดั่งที่กลาวไวในวรรคแรก ตาม
จํานวนที่ศาลเห็นสมควร
ถาศาลเห็นวาคูความอีกฝายหนึ่ง จะตองชําระคาฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแตบางสวนแทนผูฟองหรือ
ตอสูคดีอยางคนอนาถา ใหศาลมีคําสั่งใหคูความฝายนั้น ชําระคาฤชาธรรมเนียมตอศาลในนามของผูฟองหรือตอสู
คดีอยางคนอนาถา แตถาคูความอีกฝายหนึ่งนั้น ไมปฏิบัติตามคําสั่ง ใหศาลเอาชําระคาฤชาธรรมเนียมนั้นจาก
ทรัพยสินที่ยึดหรืออายัด ดั่งที่กลาวไวในวรรคแรก ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร
ถาศาลเห็นวาผูฟองหรือตอสูคดีอยางคนอนาถาจะตองชําระคาฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแตบางสวน
แทนคูความอีกฝายหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งใหเอาชําระคาฤชาธรรมเนียมนั้น จากทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดดั่งที่กลาวไว

ในวรรคแรก สวนคาฤชาธรรมเนียมที่ผูฟองหรือตอสูคดีอยางคนอนาถาไดยกเวนนั้นใหเอาชําระจากทรัพยที่เหลือ
ถาหากมีตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร
มาตรา 160 ถาผูที่ไดรับอนุญาตใหฟอง หรือตอสูความอยางคนอนาถาประพฤติตนไมเรียบรอย เชน ดําเนิน
กระบวนพิจารณาในทางกอความรําคาญถึงขนาด หรือกระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล หรือจงใจประวิง
ความเรื่องนั้น ศาลจะถอนอนุญาตเสียในเวลาใดๆ ก็ได และบุคคลเชนวานั้นจําตองรับผิดเสียคาฤชาธรรมเนียม
สําหรับกระบวนพิจารณาภายหลังที่ศาลไดถอนอนุญาตนั้นแลว
สวนที่ 2
ความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียม
มาตรา 161 ภายใตบังคับบทบัญญัติหามาตรา ตอไปนี้ ความรับผิดชั้นที่สุดสําหรับคาฤชาธรรมเนียมของคูความ
ในคดี ยอมตกอยูแกคูความฝายที่แพคดี แตอยางไรก็ดี ไมวาคูความฝายใดจะชนะคดีเต็มตามขอหาหรือแต
บางสวน ศาลมีอํานาจที่จะพิพากษาใหคูความฝายที่ชนะคดีนั้น เสียคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง หรือใหคุความแตละ
ฝาย เสียคาฤชาธรรมเนียมสวนของตน หรือตามสวนแหงคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวงซึ่งคูความทั้งสองฝายไดเสียไป
ก็ได ตามที่ศาลจะใชดุลพินิจโดยคํานึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสูความ หรือการดําเนินคดีของคูความ
ทั้งปวง
ถามิไดระบุคาฤชาธรรมเนียมชนิดใดไวโดยเฉพาะ คาฤชาธรรมเนียมนั้นใหรวมถึงคาปวยการพยาน คา
ทนายความ คาธรรมเนียมในการสงเอกสารและบังคับคดี และคาฤชาธรรมเนียมหรือคาธรรมเนียมอื่นๆ บรรดาที่
กฎหมายบังคับใหเสีย
คดีที่ไมมีขอพิพาท ใหฝายเริ่มคดีเปนผูเสียคาฤชาธรรมเนียม
มาตรา 162 บุคคลที่เปนโจทกรวมกัน หรือจําเลยรวมกันนั้นหาตองรับผิดรวมกันในคาฤชาธรรมเนียมไม หาก
ตองรับผิดเปนสวนเทาๆ กัน เวนแตจะไดเปนเจาหนี้รวมหรือลูกหนี้รวมหรือศาลไดมีคําสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา 163 ถาคดีไดเสร็จเด็ดขาดลงโดยการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ หรืออนุญาโตตุลาการ
คูความแตละฝายยอมรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในสวนการดําเนินกระบวนพิจารณาของตน เวนแตคูความจะได
ตกลงกันไวเปนอยางอื่น
มาตรา 164 ในกรณีที่วางเงินตอศาล ตามมาตรา 135 , 136 , นั้น จําเลยไมตองรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมแหง
จํานวนเงินที่วางนั้นอันเกิดขึ้นภายหลัง
ถาโจทกยอมรับเงินที่วางตอศาลเปนการพอใจเต็มตามที่เรียกรองแลวจําเลยตองเปนผูรับผิดในคาฤชา
ธรรมเนียม
ถาโจทกยอมรับเงินที่วางตอศาลนั้นเปนการพอใจเพียงสวนหนึ่งแหงจํานวนที่เรียกรอง และดําเนินคดี
ตอไปจําเลยตองรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมเวนแตศาลจะไดพิพากษาใหโจทกแพคดี ในกรณีเชนนี้โจทกตองเปน
ผูรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมทั้งสิ้นอันเกิดแตการที่ตนไมยอมรับเงินที่วางตอศาลเปนการพอใจตามที่เรียกรอง

มาตรา 165 ในกรณีที่มีการชําระหนี้ดั่งบัญญัติไวในมาตรา 137 ถาโจทกยอมรับการชําระหนี้นั้นเปนการพอใจ
เต็มตามที่เรียกรองแลว จําเลยตองเปนผูรับผิดในคาฤชาธรรมเนียม เวนแตศาลจะเห็นสมควรมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ถาโจทกไมพอใจในการชําระหนี้เชนวานั้น และดําเนินคดีตอไปคาฤชาธรรมเนียมใหอยูในดุลพินิจของ
ศาล แตถาศาลเห็นวาการชําระหนี้นั้นเปนการพอใจเต็มตามที่โจทกเรียกรองแลว คาฤชาธรรมเนียมทั้งสิ้นอันเกิด
แตการที่โจทกปฏิเสธไมยอมรับชําระหนี้นั้น โจทกตองเปนผูรับผิด
มาตรา 166 คูความฝายใด ทําใหตองเสียคาฤชาธรรมเนียมในกระบวนพิจารณาใดๆ ที่ไดดําเนินไปโดยไมจําเปน
หรือที่ตองดําเนินไปเพราะความผิด หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง คูความฝายนั้นตองรับผิดในคาฤชา
ธรรมเนียมนั้น โดยมิพักคํานึงวาคูความฝายนั้นจักไดชนะคดีหรือไม
มาตรา 167 คําสั่งในเรื่องคาฤชาธรรมเนียมนั้น ไมวาคูความทั้งปวงหรือแตฝายใดฝายหนึ่ง จักมีคําขอหรือไมก็ดี
ใหศาลสั่งลงไวในคําพิพากษา หรือคําสั่งชี้ขาดคดี หรือในคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ แลวแตกรณี แต
ถาเพื่อชี้ขาดตัดสินคดีใด ศาลไดมีคําสั่งอยางใดในระหวางการพิจารณาศาลจะมีคําสั่งเรื่องคาฤชาธรรมเนียม
สําหรับกระบวนพิจารณาที่เสร็จไปในคําสั่งฉบับนั้นหรือในคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีก็ได แลวแตจะเลือก
ในกรณีที่มีขอพิพาทในเรื่องที่ไมเปนประเด็นในคดี ใหศาลมีคําสั่งในเรื่องคาฤชาธรรมเนียมสําหรับขอ
พิพาทเชนวานี้ในคําสั่งชี้ขาดขอพิพาทนั้น
ในกรณีที่มีการพิจารณาใหม ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งเรื่องคาฤชาธรรมเนียมสําหรับการพิจารณาครั้งแรก
และการพิจารณาใหมในคําพิพากษาหรือคําสั่งได
มาตรา 168 ในกรณีที่คูความอาจอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลไดนั้น หามมิใหคูความอุทธรณ
หรือฎีกาในปญหาเรื่องคาฤชาธรรมเนียมแตอยางเดียว เวนแตอุทธรณหรือฎีกานั้นจะไดยกเหตุวาคาฤชาธรรม
เนียมนั้นมิไดกําหนดหรือคํานวณใหถูกตองตามกฎหมาย
มาตรา 169 เมื่อมีคําวินิจฉัยชี้ขาด ในเรื่องคาฤชาธรรมเนียมแลว ใหจาศาลในศาลชั้นตนทําบัญชีแสดงคาฤชา
ธรรมเนียมที่คูความทุกฝายไดเสียไปโดยลําดับ และจํานวนที่คูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายจะตองรับผิด
ตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาล คูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของอาจขอสําเนาบัญชีเชนวานั้นได
ภาค 2
วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน
ลักษณะ 1
วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นตน
มาตรา 170 หามมิใหฟอง พิจารณา และชี้ขาดตัดสินคดีเปนครั้งแรกในศาลหรือโดยศาลอื่น นอกจากศาลชั้นตน
เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวชัดแจงเปนอยางอื่น
ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในภาคนี้ วาดวยคดีไมมีขอพิพาท คดีมโนสาเร คดีขาดนัด และคดีที่มอบให
อนุญาโตตุลาการชี้ขาด การฟอง การพิจารณา และชี้ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นตน นอกจากจะตองบังคับตาม
บทบัญญัติทั่วไปแหงภาค 1 แลว ใหบังคับตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ดวย

มาตรา 171 คดีที่ประมวลกฎหมายนี้บัญญัติวาจะฟองยังศาลชั้นตน หรือจะเสนอปญหาตอศาลชั้นตน เพื่อชี้ขาด
ตัดสิน โดยทําเปนคํารองขอก็ไดนั้น ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยสิทธิและหนาที่ของโจทก
และจําเลย และวิธีพิจารณาที่ตอจากการยื่นคําฟองมาใชบังคับแกผูยื่นคําขอและคูความอีกฝายหนึ่ง ถาหากมี และ
บังคับแกวิธีพิจารณาที่ตอจากการยื่นคํารองขอดวยโดยอนุโลม
มาตรา 172 ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 57 ใหโจทกเสนอขอหาของตน โดยทําคําฟองเปนหนังสือ ยื่นตอศาล
ชั้นตน
คําฟองตองแสดงโดยแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหาของโจทกและคําขอบังคับ ทั้งขออางที่อาศัยเปนหลัก
แหงขอหาเชนวานั้น
ใหศาลตรวจคําฟองนั้น แลวสั่งใหรับไวหรือใหยกเสียหรือใหคืนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา 18
มาตรา 173 เมื่อศาลไดรับคําฟองแลว ใหศาลออกหมายสงสําเนาคําฟองใหแกจําเลย เพื่อแกคดี และภายใน
กําหนดเจ็ดวันนับแตวันยื่นคําฟอง ใหโจทกรองขอตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหสงหมายนั้น
นับแตเวลาที่ไดยื่นคําฟองแลวคดีนั้นอยูในระหวางพิจารณา และผลแหงการนี้
(1) หามไมใหโจทกยื่นคําฟองเรื่องเดียวกันนั้นตอศาลเดียวกันหรือตอศาลอื่น และ
(2) ถามีเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในพฤติการณอันเกี่ยวดวยการยื่นฟองคดีตอศาล ที่มีเขตศาลเหนือคดี
นั้น เชนการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาของจําเลย การเปลี่ยนแปลงเชนวานี้ หาตัดอํานาจศาลที่รับฟองคดีไวในอันที่จะ
พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไม
มาตรา 174 ในกรณีตอไปนี้ ใหถือวาโจทกไดทิ้งฟอง คือ
(1) ภายหลังที่ไดเสนอคําฟองแลว โจทกเพิกเฉยไมรองขอตอพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหสงหมายเรียกให
แกคดีแกจําเลยและไมแจงใหศาลทราบเหตุแหงการเพิกเฉยเชนวานั้นภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันยื่นคําฟอง
(2) โจทกเพิกเฉยไมดําเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดไวเพื่อการนั้น โดยไดสงคําสั่ง
ใหแกโจทกโดยชอบแลว
มาตรา 175 กอนจําเลยยื่นคําใหการ โจทกอาจถอนฟองไดโดยยื่นคําบอกกลาวเปนหนังสือตอศาล
ภายหลังจําเลยยื่นคําใหการแลว โจทกอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลชั้นตน เพื่ออนุญาตใหโจทก
ถอนคําฟองได ศาลจะอนุญาต หรือไมอนุญาต หรืออนุญาตภายในเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได แต
(1) หามไมใหศาลใหอนุญาต โดยมิไดฟงจําเลยหรือผูรองสอด ถาหากมีกอน
(2) ในกรณีที่โจทกถอนคําฟอง เนื่องจากมีขอตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับจําเลย ใหศาล
อนุญาตไปตามคําขอนั้น
มาตรา 176 การทิ้งคําฟอง หรือถอนคําฟองยอมลบลางผลแหงการยื่นคําฟองนั้นรวมทั้งกระบวนพิจารณาอื่นๆ
อันมีมาตอภายหลังยื่นคําฟอง และกระทําใหคูความกลับคืนเขาสูฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิไดมีการยื่นฟองเลยแตวา
คําฟองใดๆ ที่ไดทิ้งหรือถอนแลว อาจยื่นใหมไดภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยอายุความ
มาตรา 177 เมื่อไดสงหมายเรียก และคําฟองใหจําเลยแลว ใหจําเลยทําคําใหการเปนหนังสือยื่นตอศาลภายในสิบ
หาวัน

ใหจําเลยแสดงโดยชัดแจงในคําใหการวาจําเลยยอมรับหรือปฏิเสธขออางของโจทกทั้งสิ้นหรือแต
บางสวน รวมทั้งเหตุแหงการนั้น
จําเลยจะฟองแยงมาในคําใหการก็ไดแตถาฟองแยงนั้นเปนเรื่องอื่นไมเกี่ยวกับคําฟองเดิมแลว ใหศาลสั่ง
ใหจําเลยฟองเปนคดีตางหาก
ใหศาลตรวจดูคําใหการนั้นแลวสั่งใหรับไว หรือใหคืนไป หรือสั่งไมรับตามที่บัญญัติไวในมาตรา 18
บทบัญญัติแหงมาตรานี้ ใหใชบังคับแกบุคคลภายนอกที่ถูกเรียกเขามาเปนผูรองสอดตามมาตรา 57 (3)
โดยอนุโลม
มาตรา 178 ถาจําเลยฟองแยงรวมมาในคําใหการใหโจทกทําคําใหการแกฟองแยงยื่นตอศาลภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดสงคําใหการถึงโจทก
บทบัญญัติแหงมาตรากอน ใหใชบังคับแกคําใหการแกฟองแยงนี้โดยอนุโลม
มาตรา 179 โจทกหรือจําเลยจะแกไขขอหา ขอตอสู ขออาง หรือขอเถียง อันกลาวไวในคําฟองหรือคําใหการที่
เสนอตอศาลแตแรกก็ได
การแกไขนั้นโดยเฉพาะอาจเปนการแกไขในขอตอไปนี้
(1) เพิ่มหรือลดจํานวนทุนทรัพย หรือราคาทรัพยสินที่พิพาทในฟองเดิม หรือ
(2) สละขอหาในฟองเดิมเสียบางขอหรือเพิ่มเติมฟองเดิมใหบริบูรณ โดยวิธีเสนอคําฟองเพิ่มเติม หรือ
เสนอคําฟองเพื่อคุมครองสิทธิของตนในระหวางการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง หรือ
(3) ยกขอตอสูขึ้นใหมเปนขอแกขอหาเดิม หรือที่ยื่นภายหลังหรือเปลี่ยนแปลงแกไขขออางหรือขอเถียง
เพื่อสนับสนุนขอหาหรือเพื่อหักลางขอหาของคูความอีกฝายหนึ่ง
แตหามมิใหคูความฝายใดเสนอคําฟองใดตอศาลไมวาโดยวิธีฟองเพิ่มเติมหรือฟองแยง ภายหลังที่ไดยื่น
คําฟองเดิมตอศาลแลว เวนแตคําฟองเดิมและคําฟองภายหลังนี้ จะเกี่ยวของกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาด
ตัดสินเขาดวยกันได
มาตรา 180 การแกไขคําฟอง หรือคําใหการ ที่คูความเสนอตอศาลไวแลว ใหทําเปนคํารองยื่นตอศาลกอนวันชี้
สองสถาน หรือกอนวันสืบพยานไมนอยกวาเจ็ดวัน ในกรณีที่ไมมีการชี้สองสถาน เวนแตมีเหตุอันสมควร ที่ไม
อาจยื่นคํารองไดกอนนั้น หรือเปนการขอแกไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนการ
แกไขขอผิดพลาดเล็กนอยหรือขอผิดหลงเล็กนอย
มาตรา 181 เวนแตในกรณีที่คํารองนั้น อาจทําไดแตฝายเดียว
(1) หามไมใหมีคําสั่งยอมรับการแกไข เวนแตจะไดสงสําเนาคํารองใหแกคูความอีกฝายหนึ่งทราบ
ลวงหนาอยางนอยสามวัน กอนกําหนดนัดพิจารณาคํารองนั้น
(2) หามมิใหศาลพิพากษา หรือมีคําสั่งชี้ขาดในประเด็นที่คูความไดแกไขคําฟองหรือคําใหการ เวนแต
คูความอีกฝายหนึ่งจะไดมีโอกาสบริบูรณในอันที่จะตรวจ โตแยงและหักลางขอหาหรือขอตอสูใหม หรือขออาง
หรือขอเถียงใหมที่กลาวไวในคํารองขอแกไขนั้น
มาตรา 182 เมื่อไดยื่นคําฟอง คําใหการ และคําใหการแกฟองแยง ถาหากมีแลวใหศาลทําการชี้สองสถานโดยแจง
กําหนดวันชี้สองสถานใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้

(1) จําเลยคนใดคนหนึ่งขาดนัดยื่นคําใหการ
(2) คําใหการของจําเลย เปนการยอมรับโดยชัดแจงตามคําฟองโจทกทั้งสิ้น
(3) คําใหการของจําเลยเปนคําใหการปฏิเสธขออางของโจทกทั้งสิ้นโดยไมมีเหตุแหงการปฏิเสธ ซึ่งศาล
เห็นวาไมจําเปนตองมีการชี้สองสถาน
(4) ศาลเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดี ใหเสร็จไปทั้งเรื่องโดยไมตองสืบพยาน
(5) คดีมโนสาเรตามมาตรา 189 หรือคดีไมมีขอยุงยากตามมาตรา 196
(6) คดีที่ศาลเห็นวา มีประเด็นขอพิพาทไมยุงยากหรือไมจําเปนที่จะตองชี้สองสถาน
ในกรณีที่ไมตองมีการชี้สองสถาน ใหศาลมีคําสั่งงดการชี้สองสถานและกําหนดวันสืบพยาน ถาหากมี
แลว ใหสงคําสั่งดังกลาวใหคูความทราบตามมาตรา 184 เวนแตคูความฝายใดจะไดทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง
ดังกลาวแลว
คูความอาจตกลงกันกะประเด็นขอพิพาท โดยยื่นคําแถลงรวมกันตอศาล ในกรณีเชนวานี้ ใหกําหนด
ประเด็นขอพิพาทไปตามนั้น แตถาศาลเห็นวาคําแถลงนั้นไมถูกตอง ก็ใหศาลมีอํานาจที่จะมีคําสั่งยกคําแถลงนั้น
แลวดําเนินการชี้สองสถานไปตามมาตรา 183
มาตรา 182 ทวิ (ยกเลิก)
มาตรา 183 ในวันชี้สองสถาน ใหคูความมาศาลและใหศาลตรวจคําคูความและคําแถลงของคูความ แลวนํา
ขออางขอเถียงที่ปรากฏในคําคูความ และคําแถลงของคูความเทียบกันดูและสอบถามคูความทุกฝายถึงขออาง ขอ
เถียงและพยานหลักฐานที่จะยื่นตอศาลวาฝายใดยอมรับหรือโตแยงขออางขอเถียงนั้นอยางไร ขอเท็จจริงใดที่
คูความยอมรับกันก็เปนอันยุติไปตามนั้น สวนขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่คูความฝายหนึ่งยกขึ้นอาง แตคูความ
ฝายอื่นไมรับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นขอพิพาทตามคําคูความ ใหศาลกําหนดไวเปนประเด็นขอพิพาท
และกําหนดใหคูความฝายใดนําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นขอใดกอนหรือหลังก็ได
ในการสอบถามคูความ ตามวรรคหนึ่ง คูความแตละฝายตองตอบคําถามที่ศาลถามเอง หรือถามตามคํา
ขอของคูความฝายอื่นเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่คูความฝายอื่นยกขึ้นเปนขออาง ขอเถียงและพยานหลักฐานตางๆ ที่
คูความจะยื่นตอศาล ถาคูความฝายใดไมตอบคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงใด หรือปฏิเสธขอเท็จจริงใดโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ใหถือวายอมรับขอเท็จจริงนั้นแลว เวนแตคูความฝายนั้นไมอยูในวิสัยที่จะตอบหรือแสดง
เหตุผลแหงการปฏิเสธไดในขณะนั้น
คูความมีสิทธิคัดคานวาประเด็นขอพิพาท หรือหนาที่นําสืบที่ศาลกําหนดไวนั้นไมถูกตองโดยแถลงดวย
วาจาตอศาลในขณะนั้น หรือยื่นคํารองตอศาลภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ศาลสั่งกําหนดประเด็นขอพิพาทหรือ
หนาที่นําสืบ ใหศาลชี้ขาดคําคัดคานนั้นกอนวันสืบพยาน คําชี้ขาดคําคัดคานดังกลาวใหอยูภายใตบังคับมาตรา
226
มาตรา 183 ทวิ ในกรณีที่คูความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาลในวันชี้สองสถาน ใหศาลทําการชี้สอง
สถานโดยใหถือวาคูความที่ไมมาศาล ไดทราบกระบวนพิจารณาในวันนั้นแลว
คูความที่ไมมาศาลนั้น ไมมีสิทธิคัดคานวาประเด็นขอพิพาทและหนาที่นําสืบที่ศาลกําหนดไวนั้นไม
ถูกตอง เวนแตเปนกรณีที่ไมสามารถมาศาลไดในวันชี้สองสถาน เพราะเหตุจําเปนอันไมอาจกาวลวงไดหรือเปน

การคัดคานในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน ในกรณีเชนนี้ ใหนํามาตรา 183 วรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 183 ตรี (ยกเลิก)
มาตรา 183 จัตวา (ยกเลิก)
มาตรา 184 ในกรณีที่มีการชี้สองสถาน ใหศาลกําหนดวันสืบพยาน ซึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวาสิบวันนับแตวันชี้
สองสถาน
ในกรณีที่ไมมีการชี้สองสถานใหศาลออกหมายกําหนดวันสืบพยานสงใหแกคูความทราบลวงหนาไม
นอยกวาสิบวัน
มาตรา 185 ในวันนัดสืบพยานเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอ ศาลจะอานใหคูความ
ฟงซึ่งคําฟอง คําใหการและคําใหการแกฟองแยง ถาหากมีหรือรายงานพิสดารแหงการชี้สองสถานแลวแตกรณี
และคํารองขอแกไขเพิ่มเติม (ที่ไดยื่นตอศาล และสงไปใหแกคูความแลวโดยชอบ) ก็ได
ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติสามมาตราตอไปนี้ใหศาลสืบพยานตามประเด็นในขอพิพาทตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยพยานหลักฐานและฟงคําแถลงการณดวยวาจาของคูความทั้งปวง
มาตรา 186 เมื่อสืบพยานเสร็จแลว ใหศาลอนุญาตใหโจทกแถลงการณดวยวาจากอนแลวจึงใหจําเลยแถลงการณ
ดวยวาจาทบทวนขอเถียงแสดงผลแหงพยานหลักฐานในประเด็นที่พิพาท ตอจากนี้ใหศาลอนุญาตใหโจทกแถลง
ตอบจําเลยไดอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ หามไมใหคูความแถลงการณดวยวาจาอยางใดอีก เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากศาล
กอนพิพากษาคดีไมวาคูความฝายใดจะไดแถลงการณดวยวาจาแลวหรือไม คูความฝายนั้นจะยื่นคํา
แถลงการณเปนหนังสือตอศาลก็ได แตตองสงสําเนานั้นๆ ไปยัง คูความอื่นๆ
มาตรา 187 เมื่อไดสืบพยานตามที่จําเปน และคูความไดแถลงการณ ถาหากมี เสร็จแลว ใหถือวาการพิจารณาเปน
อันสิ้นสุด แตตราบใดที่ยังมิไดมีคําพิพากษา ศาลอาจทําการพิจารณาตอไปอีกไดตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม
มาตรา 188 ในคดีที่ไมมีขอพิพาท ใหใชขอบังคับตอไปนี้
(1) ใหเริ่มคดีโดยยื่นคํารองขอตอศาล
(2) ศาลอาจเรียกพยานมาสืบไดเองตามที่เห็นจําเปนและวินิจฉัยชี้ขาดตามที่เห็นสมควรและยุติธรรม
(3) ทางแกแหงคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลนั้นใหใชไดแตโดยวิธียื่นอุทธรณหรือฎีกาเทานั้น และให
อุทธรณฎีกาไดแตเฉพาะในสองกรณีตอไปนี้
(ก) ถาศาลไดยกคํารองขอของคูความ ฝายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือ
(ข) ในเหตุที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ แหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการพิจารณาหรือ
พิพากษาหรือคําสั่ง

(4) ถาบุคคลอื่นใด นอกจากคูความที่ไดยื่นฟองคดีอันไมมีขอพิพาทไดเขามาเกี่ยวของในคดีโดยตรง

หรือโดยออม ใหถือวาบุคคลเชนวามานี้เปนคูความ และใหดําเนินคดีไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วา
ดวยคดีอันมีขอพิพาทแตในคดีที่ยื่นคํารองขอตอศาล เพื่อใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหคําอนุญาตที่ผูแทนโดย
ชอบธรรมไดปฏิเสธเสีย หรือใหศาลมีคําพิพากษา หรือคําสั่งถอนคืนคําอนุญาตอันไดใหไวแกผูไรความสามารถ
นั้น ใหถือวาเปนคดีไมมีขอพิพาท แมถึงวาผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูไรความสามารถนั้น จะไดมาศาล และ
แสดงขอคัดคานในการใหคําอนุญาต หรือถอนคืนคําอนุญาตเชนวานั้น
ลักษณะ 2
วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นตน
หมวด 1
วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร
มาตรา 189 คดีมโนสาเร คือ
(1) คดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดไมเกินสี่หมื่นบาท หรือไมเกินจํานวน
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(2) คดีฟองขับไลบุคคลใดๆ ออกจากอสังหาริมทรัพยอันมีคาเชาหรืออาจใหเชาได ในขณะยื่นคําฟองไม
เกินเดือนละสี่พันบาท หรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 190 จํานวนทุนทรัพย หรือราคาอันพิพาทกันในคดีนั้นใหคํานวณดั่งนี้
(1) จํานวนทุนทรัพยหรือราคานั้น ใหคํานวณตามคําเรียกรองของโจทก สวนดอกผลอันมิถึงกําหนด
เกิดขึ้นในเวลายื่นคําฟองหรือคาธรรมเนียมศาลซึ่งอาจเปนอุปกรณรวมอยูในคําเรียกรอง หามมิไมใหคํานวณ
รวมเขาดวย
(2) ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอโตแยง จํานวนทุนทรัพยหรือราคานั้นใหศาลกะประมาณตามที่เปนอยู
ในเวลายื่นฟองคดี
(3) คดีอันเกี่ยวดวยทรัพยสินที่มีขอหาหลายขออันมีจํานวนทุนทรัพยหรือราคาไมเกินสี่หมื่นบาทหรือไม
เกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ใหรวมจํานวนทุนทรัพยหรือราคาเหลานั้นเขาดวยกัน แตถาขอหา
เหลานั้นจะตองเรียกรองเอาแกจําเลยหลายคน ถึงแมวาถารวมความรับผิดของจําเลยหลายคนนั้นเขาดวยกันแลวจะ
ไมเปนคดีมโนสาเร ก็ตามใหถือเอาจํานวนที่เรียกรองเอาจากจําเลยคนหนึ่งๆ นั้นเปนประมาณแกการที่จะถือวาคดี
นั้นเปนคดีมโนสาเรหรือไม
มาตรา 191 วิธีฟองคดีมโนสาเรนั้น โจทกอาจยื่นคําฟองเปนหนังสือ และขอหมายเรียกอยางคดีสามัญ หรือโจทก
อาจมาแถลงขอหาดวยวาจาตอหนาศาลดวยตนเอง และขอใหออกหมายเรียกจําเลยมาศาลเพื่อแกขอหานั้น
ถาโจทกมาแถลงขอหา ดวยวาจาดั่งกลาวแลว ใหศาลจดรายงานพิสดารแหงขอหาเหลานั้นไว อานให
โจทกฟง แลวใหโจทกลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
มาตรา 192 เมื่อศาลเห็นวาคดีที่ฟองไมใชคดีมโนสาเร และศาลนั้นมีเขตอํานาจที่จะพิจารณาคดีนั้น อยางคดี
สามัญได ถาคดีนั้นไดฟองโดยคําแถลงดวยวาจา ก็ใหศาลมีคําสั่งใหโจทกยื่นคําฟองเปนหนังสืออยางคดีสามัญ แต

ถาคดีนั้นไดยื่นคําฟองเปนหนังสืออยูแลว หามมิใหศาลออกหมายเรียกอยางอื่นนอกจากที่บัญญัติไวสําหรับคดี
สามัญ
ถาคดีนั้นไมเปนคดีมโนสาเรตอไป เนื่องจากไดมีคําฟองเพิ่มเติมยื่นเขามาภายหลัง และศาลนั้นมีเขต
อํานาจที่จะพิจารณาคดีนั้นอยางคดีสามัญได ก็ใหศาลดําเนินการพิจารณาไปอยางคดีสามัญ
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดั่งกลาวมาแลว ถาศาลไมมีเขตอํานาจพิจารณาคดีนั้นอยางคดีสามัญใหศาลมีคําสั่ง
คืนคําฟองนั้นไปเพื่อยื่นตอศาลที่มีเขตอํานาจ
มาตรา 193 ถาศาลเห็นวาคดีนั้น เปนคดีมโนสาเรใหศาลออกหมายเรียกไปยังจําเลย ในหมายนั้นใหจดแจง
ประเด็นแหงคดี และจํานวนทุนทรัพยหรือราคาที่เรียกรอง และขอความวาใหจําเลยมาศาล และใหจําเลยใหการใน
วันเดียวกันนั้น หรือในวันอื่นตอมาตามแตศาลจะเห็นสมควรกําหนด โดยมิใหเปนการเสียหายแกการตอสูคดี
เมื่อจําเลยมาศาลตามวันที่กําหนดไวในหมายเรียกจําเลยจะยื่นคําใหการเปนหนังสือ หรือจะใหการดวย
วาจาก็ได ในกรณีหลังนี้ ใหศาลจดรายงานพิสดารแหงคําใหการไว อานใหจําเลยฟงแลวใหจําเลยลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญ
ถาจําเลยมาศาลพรอมดวยโจทก และศาลไมเห็นสมควรเลื่อนเวลาใหจําเลยเตรียมตัวสูคดี ศาลจะอาน
รายงานแหงใจความที่โจทกฟองใหจําเลยฟง แลวกําหนดใหจําเลยใหการแกฟองดวยวาจาไปทีเดียวก็ได
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดั่งกลาวมาแลวถาจําเลยไมใหการใหศาลมีอํานาจใชดุลพินิจมีคําสั่งไมยอมเลื่อน
เวลาใหจําเลยยื่นคําใหการและดําเนินการพิจารณาคดีตอไปโดยถือวาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ
ถาจําเลยไมมาศาล ใหบังคับตามมาตรา 202
มาตรา 194 คดีมโนสาเรนั้น ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งหรือคําพิพากษาดวยวาจาดั่งที่บัญญัติไวในมาตรา 141
มาตรา 195 นอกจากที่บัญญัติมาแลว ใหนําบททั่วไปแหงประมวลกฎหมายนี้ และบทบัญญัติในคดีสามัญมาใช
บังคับแกการพิจารณา และการชี้ขาดตัดสินคดีมโนสาเรดวย
มาตรา 196 ในคดีสามัญ ซึ่งโจทกฟองเพียงขอใหชําระเงินจํานวนแนนอนตามตั๋วเงินซึ่งการรับรองหรือการชําระ
เงินตามตั๋วเงินนั้น ไดถูกปฏิเสธหรือตามสัญญาเปนหนังสือซึ่งปรากฏในเบื้องตนวาเปนสัญญาอันแทจริงมีความ
สมบูรณและบังคับไดตามกฎหมาย โจทกจะยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลพรอมกับคําฟอง ขอใหศาล
พิจารณาคดีนั้นโดยรวบรัดก็ได
ถาศาลเห็นวาคดีนั้นปรากฏในเบื้องตนวาเปนคดีไมมีขอยุงยาก ไมวาโจทกจะไดยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง
หรือไม ก็ใหศาลมีคําสั่งพิจารณาคดีนั้นตามขอบังคับที่บัญญัติไวในหมวดนี้วาดวยคดีมโนสาเร ภายในบังคับ
ตอไปนี้
(1) ใหศาลออกหมายเรียกไปยังจําเลยแสดงจํานวนเงินที่เรียกรองและเหตุแหงการเรียนรอง และให
จําเลยมาศาลและใหการในวันใดวันหนึ่ง ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดไมเกินหาวันนับแตวันสงหมายนั้น โดยมิ
ใหเปนการเสียหายแกการตอสูคดี
(2) ถาจําเลยมาศาล ใหศาลจดคําแถลงของจําเลยลงไวในรายงานพิสดาร และถาศาลไดพิจารณาคํา
แถลงและคําใหการของจําเลยแลว เห็นวาจําเลยไมมีเหตุตอสูคดีนั้น ก็ใหศาลพิพากษาคดีนั้นโดยเร็วเทาที่พึง

กระทําได แตถาปรากฏตอศาลวาจําเลยอาจมีขอตอสูอันสมควร ก็ใหศาลดําเนินการพิจารณาไปโดยไมชักชา และ
ฟงคําพยานทั้งสองฝายกอนพิพากษา
(3) ถาจําเลยไดรับหมายเรียกของศาล แลวไมมาศาลตามกําหนดนัด ใหศาลมีคําสั่งโดยไมชักชาวาจําเลย
ขาดนัดพิจารณา แลวใหศาลพิจารณาคดีไปฝายเดียว และพิพากษาโดยเร็วเทาที่พึงกระทําได
คดีอันอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรานี้ หามมิใหศาลอนุญาตตามคําขอของจําเลยเพื่อเลื่อนเวลา
ยื่นคําใหการหรือเพื่อเลื่อนคดี เวนแตจําเลยจะแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาคําขอของตนมีเหตุผลดี และ
สันนิษฐานไดในเบื้องตนวาจําเลยมีขอตอสูคดีอันสมควร หรือเมื่อศาลเห็นวาโดยพฤติการณนอกเหนือไมอาจ
บังคับไดเปนการพนวิสัยที่จําเลยจะมาศาลหรือยื่นคําใหการกอนหรือในวันที่กําหนดไวได
ถาในระหวางการพิจารณาปรากฏวา คดีไมตกอยูภายใตบังคับแหงมาตรานี้ ศาลอาจมีคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งเดิม แลวดําเนินการพิจารณาตอไปตามขอบังคับแหงคดีสามัญได
หมวด 2
การพิจารณาโดยขาดนัด
มาตรา 197 เมื่อจําเลยไดรับหมายเรียก ใหยื่นคําใหการ หรือเมื่อโจทกถูกฟองแยงแลว จําเลยหรือโจทกมิไดยื่น
คําใหการหรือคําใหการแกฟองแยงภายในระยะเวลาที่กําหนดไวทั้งมิไดแจงเหตุขัดของตอศาลภายในกําหนดเวลา
เชนวานั้น ใหถือวาจําเลยหรือโจทกขาดนัดยื่นคําใหการ
ถาคูความฝายใดฝายหนึ่ง ไมมาศาลในวันสืบพยานและมิไดรองขอเลื่อนคดี หรือแจงเหตุขัดของที่ไมมา
ศาลเสียกอนลงมือสืบพยาน ใหถือวาคูความฝายนั้นขาดนัดพิจารณา
มาตรา 198 ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 193 วรรค 4 ถาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ ใหโจทกมีคําขอตอศาล
ภายในสิบหาวันนับแตระยะเวลาที่กําหนดใหจําเลยยื่นคําใหการไดสิ้นสุดลง เพื่อใหศาลมีคําสั่งวาจําเลยขาดนัด
คําขอเชนวานี้ ใหถือวาโจทกประสงคจะดําเนินคดีตอไป
ถาโจทกไมยื่นคําขอตอศาลภายในกําหนดระยะเวลาดั่งกลาวแลว ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีนั้นออกเสีย
จากสารบบความ
ถาโจทกยื่นคําขอตอศาลภายในกําหนดระยะเวลาดั่งกลาวแลว ใหศาลมีคําสั่งแสดงวาจําเลยขาดนัดยื่น
คําใหการแลวใหกําหนดวันสืบพยาน สงใหจําเลยทราบ ถาศาลมีเหตุสงสัยวาจําเลยจะไมทราบหมายเรียกใหยื่น
คําใหการนั้น ก็ใหศาลทําการไตสวน และมีคําสั่งกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควร เพื่อใหมีการสงคํา
คําสั่งนั้นโดยวิธีสงหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทน
มาตรา 199 ถาจําเลยมาศาล เมื่อเริ่มตนสืบพยานหรือแจงใหศาลทราบกอนเริ่มสืบพยานถึงเหตุที่ตนมิไดยื่น
คําใหการ และศาลเห็นวาการขาดนัดของจําเลยมิไดเปนไปโดยจงใจ หรือมีเหตุอันสมควรประการอื่น ใหศาลมี
คําสั่งอนุญาตใหจําเลยยื่นคําใหการภายในกําหนดเวลา ตามที่ศาลจะเห็นสมควร
ถาศาลเห็นวาการขาดนัดนั้น เปนไปโดยจงใจ หรือไมมีเหตุอันสมควรแลว ใหศาลมีคําสั่งใหดําเนินคดี
ตอไป โดยไมอนุญาตใหจําเลยยื่นคําใหการ ในกรณีเชนนี้ จําเลยอาจสาบานตนใหการเปนพยานเอง และถามคาน
พยานโจทกได แตหาอาจเรียกพยานของตนเขาสืบไดไม

ในกรณีที่โจทกมิไดใหการแกฟองแยงของจําเลยภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหนําบทบัญญัติมาตรานี้
มาใชบังคับเพียงเทาที่เกี่ยวกับฟองแยงเชนวานั้นโดยอนุโลม
มาตรา 200 ถาคูความทั้งสองฝายขาดนัดพิจารณา ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีนั้นเสียจากสารบบความ
ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยอายุความคําสั่งนั้นไมตัดสิทธิโจทกที่จะเสนอคําฟองของตน
ใหม
มาตรา 201 ถาไดสงหมายกําหนดวันนัดสืบพยานใหโจทกทราบโดยชอบแลว โจทกขาดนัดพิจารณา ใหศาลมี
คําสั่งจําหนายคดีนั้นเสียจากสารบบความ เวนแตจําเลยจะไดแจงตอศาลในวันหรือกอนวันสืบพยานวาตนตั้งใจจะ
ใหดําเนินการพิจารณาคดีตอไป หามมิใหโจทกอุทธรณคําสั่งเชนวานี้ หรือมีคําขอใหพิจารณาคดีนั้นใหม แต
ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยอายุความ คําสั่งเชนวานี้ ไมตัดสิทธิโจทกที่จะเสนอคําฟองของตน
ใหม
ถาจําเลยไดขอใหดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป ใหศาลมีคําสั่งแสดงวาโจทกขาดนัดพิจารณาแลวให
พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝายเดียวตามบทบัญญัติตอไปนี้
มาตรา 202 ถาไดสงหมายกําหนดวันนัดสืบพยานใหจําเลยทราบโดยชอบแลว จําเลยขาดนัดพิจารณา ใหศาลมี
คําสั่งแสดงวาจําเลยขาดนัดพิจารณาแลวใหพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝายเดียวตามบทบัญญัติตอไปนี้
มาตรา 203 ในกรณีดั่งกลาวมา ในมาตรา 201 และ 202 ถาศาลยังไมเปนที่พอใจวาไดสงหมายกําหนดวันนัด
สืบพยานไปใหคูความฝายที่ขาดนัดทราบโดยชอบแลว ใหศาลมีคําสั่งเลื่อนวันสืบพยานตอไป และกําหนดวิธีการ
อยางใดตามที่เห็นสมควร เพื่อใหมีการสงคําสั่งนั้นแกคูความฝายที่ขาดนัด โดยวิธีสงหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่น
แทน ถาไดกระทําดั่งเชนวามาแลว คูความฝายนั้นยังไมมาศาลกอนเริ่มสืบพยานในวันที่กําหนดไวในคําสั่งนั้น ก็
ใหศาลดําเนินคดีนั้นไป ดั่งที่บัญญัติไวในมาตรากอนๆ นี้
มาตรา 204 (ยกเลิก)
มาตรา 205 คูความฝายใดฝายหนึ่ง จะรองตอศาลใหวินิจฉัยชี้ขาดคดีใหตนเปนฝายชนะ โดยอาศัยเหตุแตเพียง
วาคูความอีกฝายหนึ่งขาดนัด ไมมาศาลนั้นหาไดไม ใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีใหคูความที่มาศาลเปนฝายชนะตอเมื่อ
ศาลเห็นวาขออางของคูความเชนวานี้มีมูล และไมขัดตอกฎหมายเพื่อประโยชนแหงการนี้ ศาลอาจสืบพยานตามที่
เห็นจําเปนอันเกี่ยวกับขออางของคูความดั่งกลาวแลว และจะยกขึ้นอางโดยลําพังซึ่งขอกฎหมาย อันเกี่ยวดวยความ
สงบเรียบรอยของประชาชนก็ได
ในระหวางการพิจารณาคดีฝายเดียว ถาคูความฝายที่ขาดนัด มาศาลภายหลังที่ไดเริ่มตนสืบพยานไปบาง
แลว และศาลเห็นวาการขาดนัดนั้น มิไดเปนไปโดยจงใจ หรือมีเหตุอันสมควร ใหศาลมีคําสั่งใหพิจารณาคดีนั้น
ใหม ถาจําเลยที่ขาดนัดพิจารณานั้น ขาดนัดยื่นคําใหการดวย ใหบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 199
ในกรณีที่ไดบัญญัติไวในวรรคกอนนี้ถาศาลเห็นวาการขาดนัดนั้นเปนไปโดยจงใจ หรือไมมีเหตุอัน
สมควร ก็ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไป แต
(1) หามไมใหศาลอนุญาต ใหคูความที่ขาดนัดนําพยานเขาสืบ ถาคูความนั้นมาศาลเมื่อพนเวลาที่จะนํา
พยานของตนเขาสืบแลว

(2) ถาคูความที่ขาดนัดมาศาล เมื่อคูความอีกฝายหนึ่งไดนําพยานหลักฐานเขาสืบไปแลว หามไมใหศาล
ยอมใหคูความที่ขาดนัดคัดคานพยานหลักฐานเชนวานั้น โดยวิธีถามคานพยานของคูความอีกฝายหนึ่งที่ไดสืบไป
แลว หรือโดยวิธีคัดคานการระบุเอกสาร หรือคัดคานคําขอที่ใหศาลไปทําการตรวจหรือใหตั้งผูเชี่ยวชาญของศาล
แตถาคูความอีกฝายหนึ่งนําพยานหลักฐานเขาสืบยังไมบริบูรณ ใหศาลอนุญาตใหคูความที่ขาดนัดหักลางได
เฉพาะพยานหลักฐานที่นําสืบภายหลังที่ตนมาศาล
(3) ในกรณีเชนวานี้ คูความที่ขาดนัดไมมีสิทธิที่จะรองขอใหพิจารณาคดีใหม
มาตรา 206 เมื่อศาลพิพากษาใหคูความที่ขาดนัดพิจารณาแพคดี ศาลอาจกําหนดการอยางใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ในคําพิพากษาหรือคําสั่งเพื่อสงคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นใหแกคูความฝายที่ขาดนัดโดยวิธีสงหมาย
ธรรมดา หรือโดยวิธีอื่นแทน หรือศาลจะใหเลื่อนการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งเชนวานั้นไปภายใน
ระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก็ได
การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งแกคูความที่ขาดนัดชั้นพิจารณานั้น ใหบังคับตามมาตรา 273, 292
และ 317
มาตรา 207 คูความฝายใดซึ่งศาลแสดงวาขาดนัดพิจารณา และมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหแพคดี ในประเด็นที่
พิพาท คูความฝายนั้นอาจมีคําขอใหมีการพิจารณาใหมเวนแต
(1) คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น ใหจําเลยหลายคนแพคดี ดั่งบัญญัติไวในมาตรา 204
(2) คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น ใหคูความฝายที่ขาดนัดแพคดีในกรณีที่มีการพิจารณาใหมเพราะเหตุที่
คูความฝายเดียวกันนั้นไดขาดนัดมาครั้งหนึ่งแลว
(3) ถาคูความฝายที่ขาดนัดไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งแทนที่จะขอใหพิจารณาคดีนั้นใหมหรือ
ในกรณีอื่นใดซึ่งคําขอใหพิจารณาคดีใหมนั้นตองบทหามตามกฎหมาย
มาตรา 208 คําขอใหพิจารณาใหมนั้น ใหยื่นตอศาลภายในสิบหาวันนับจากวันที่ไดสงคําบังคับตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหแกจําเลย แตถาศาลไดกําหนดการอยางใดๆ เพื่อสงคําบังคับเชนวานี้ โดยวิธีสงหมายธรรมดา หรือ
โดยวิธีอื่นแทน จะตองไดมีการปฏิบัติตามคํากําหนดนั้นแลว อนึ่ง ถาคูความที่ขาดนัดไมสามารถยื่นคําขอภายใน
ระยะเวลาที่บัญญัติไวขางบนนี้ โดยพฤติการณนอกเหนือไมอาจบังคับได คูความฝายนั้นอาจยื่นคําขอใหพิจารณา
ใหมไดภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่พฤติการณนั้นไดสิ้นสุดลงแตกรณีจะเปนอยางไรก็ตาม หามมิใหยื่นคํา
ขอเชนวานี้ เมื่อพนกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ไดยึดทรัพยหรือไดมีการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยวิธี
อื่น
คําขอเชนวามานี้ ใหกลาวโดยละเอียดชัดแจงซึ่งเหตุที่คูความไดขาดนัด และขอคัดคานคําตัดสินชี้ขาด
ของศาล และในกรณีที่ยื่นคําขอลาชา เหตุแหงการที่ลาชานั้นดวย
มาตรา 209 การยื่นคําขอใหพิจารณาใหมนั้น ถาศาลเห็นวาคําขอนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงสองมาตรากอนนี้
และมมีเหตุสมควรเชื่อวาคูความฝายที่ขาดนัดนั้นมาศาลไมไดและในกรณีที่ยื่นคําขอลาชานั้น คูความที่ขาดนัดได
ยื่นภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ และใหงดการบังคับคดีไว และแจงใหเจาพนักงาน
บังคับคดีทราบดวยคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลโดยคูความขาดนัด และคําพิพากษาหรือคําสั่งอื่นๆ ของศาลสูง
ในคดีเดียวกันนั้น และวิธีการบังคับคดีที่ไดดําเนินไปแลวนั้น ใหถือวาเปนอันเพิกถอนไปในตัว แตถาเปนการพน

วิสัยที่จะใหคูความกลับคืนสูฐานะเดิมดั่งเชนกอนบังคับคดีได หรือเมื่อศาลเห็นวาไมจําเปนที่จะบังคับเชนนั้น เพื่อ
ประโยชนแกคูความหรือบุคคลภายนอก ใหศาลมีอํานาจสั่งอยางใดๆ ตามที่เห็นสมควร
เมื่อไดอนุญาตตามคําขอใหพิจารณาใหม ดั่งที่กลาวขางตนแลว ใหศาลพิจารณาคดีนั้นใหม ตั้งแตเวลาที่
ขาดนัดตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้
ถาคูความฝายหนึ่งขาดนัดยื่นคําใหการ หรือขาดนัดพิจารณาโดยจงใจ หรือไมมีเหตุอันสมควร เปนเหตุ
ใหคูความอีกฝายหนึ่งตองเสียคาฤชาธรรมเนียม มากกวาที่ควรจะตองเสีย คาฤชาธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นนั้น ใหถือวา
เปนคาฤชาธรรมเนียมอันไมจําเปนตามความหมายแหงมาตรา 166 และคูความฝายนั้นตองเปนผูเสีย
หมวด 3
อนุญาโตตุลาการ
มาตรา 210 บรรดาคดีทั้งปวง ซึ่งอยูในระหวางพิจารณาของศาลชั้นตน คูความจะตกลงกันเสนอขอพิพาทอัน
เกี่ยวกับประเด็นทั้งปวงหรือแตขอใดขอหนึ่งใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือหลายคนเปนผูชี้ขาดก็ได โดยยื่นคํา
ขอรวมกันกลาวถึงขอความแหงขอตกลงเชนวานั้นตอศาล
ถาศาลเห็นวา ขอตกลงนั้นไมผิดกฎหมาย ใหศาลอนุญาตตามคําขอนั้น
มาตรา 211 ถาในขอตกลงมิไดกําหนดขอความไวเปนอยางอื่น การตั้งอนุญาโตตุลาการใหใชบังคับดั่งตอไปนี้
(1) คูความชอบที่จะตั้งอนุญาโตตุลาการไดฝายละคน แตถาคดีมีโจทกรวมหรือจําเลยรวมหลายคน ให
ตั้งอนุญาโตตุลาการเพียงคนหนึ่งแทนโจทกรวมทั้งหมด และคนหนึ่งแทนจําเลยรวมทั้งหมด
(2) ถาคูความจะตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือหลายคน ดวยความเห็นชอบพรอมกัน การตั้งเชนวา
นี้ใหทําเปนหนังสือ ลงวัน เดือน ป และใหคูความลงลายชื่อไวเปนสําคัญ
(3) ถาตกลงกันใหคูความฝายหนึ่ง หรือบุคคลภายนอก เปนผูตั้งอนุญาโตตุลาการ การตั้งเชนวานี้ ใหทํา
เปนหนังสือลงวัน เดือน ป และลงลายชื่อของคูความหรือบุคคลภายนอกนั้น แลวสงไปใหคูความอื่นๆ
(4) ถาศาลไมเห็นชอบดวยบุคคลที่คูความตั้ง หรือที่เสนอตั้งเปนอนุญาโตตุลาการ ใหศาลสั่งใหคูความ
ตั้งบุคคลอื่นหรือเสนอบุคคลอื่นตั้งเปนอนุญาโตตุลาการ ถาคูความมิไดตั้งหรือเสนอใหตั้งบุคคลใดเปน
อนุญาโตตุลาการ ใหศาลมีอํานาจตั้งบุคคลใดเปนอนุญาโตตุลาการไดตามที่เห็นสมควร แลวใหศาลสงคําสั่งเชน
วานั้น ไปยังอนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้น และคูความที่เกี่ยวของโดยทางเจาพนักงานศาล
มาตรา 212 ขอความในหมวดนี้มิไดใหอํานาจศาลที่จะตั้งบุคคลใดเปนอนุญาโตตุลาการโดยมิไดรับความยินยอม
จากบุคคลนั้น
มาตรา 213 เมื่อบุคคลหรือคูความที่มีสิทธิไดตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นแลว หามมิใหบุคคลหรือคูความนั้นถอนการ
ตั้งเสีย เวนแตคูความอีกฝายหนึ่งจะไดยินยอมดวย
อนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นโดยชอบนั้น ถาเปนกรณีที่ศาลหรือบุคคลภายนอกเปนผูตั้ง คูความฝายใดฝาย
หนึ่งจะคัดคานก็ได หรือถาเปนกรณีที่คูความฝายหนึ่งเปนผูตั้ง คูความอีกฝายหนึ่งจะคัดคานก็ได โดยอาศัยเหตุดั่ง
ที่บัญญัติไวในมาตรา 11 หรือเหตุที่อนุญาโตตุลาการนั้น เปนผูไรความสามารถ หรือไมสามารถทําหนาที่
อนุญาโตตุลาการได ในกรณีที่มีการคัดคานอนุญาโตตุลาการดั่งวานี้ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการคัดคานผูพิพากษา
มาใชบังคับโดยอนุโลม

ถาการคัดคานอนุญาโตตุลาการนั้นฟงขึ้นใหตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นใหม
มาตรา 214 ถาในขอตกลง มิไดกําหนดคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการไวอนุญาโตตุลาการชอบที่จะเสนอความ
ขอนี้ตอศาลโดยทําเปนหนังสือ และใหศาลมีอํานาจมีคําสั่งใหชําระคาธรรมเนียมตามที่เห็นสมควร
มาตรา 215 เมื่อไดตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นแลว ถาในขอตกลงหรือในคําสั่งศาลแลวแตกรณี มิไดกําหนดประเด็น
ขอพิพาทไวใหอนุญาโตตุลาการกําหนดประเด็นขอพิพาทเหลานั้น แลวจดลงในรายงานพิสดารกลัดไวในสํานวน
คดีอนุญาโตตุลาการ
มาตรา 216 กอนที่จะทําคําชี้ขาด ใหอนุญาโตตุลาการฟงคูความทั้งปวงและอาจทําการไตสวนตามที่เห็นสมควร
ในขอพิพาทอันเสนอมาใหพิจารณานั้น
อนุญาโตตุลาการ อาจตรวจเอกสารทั้งปวงที่ยื่น ขึ้นมาและฟงพยานหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งเต็มใจมาใหการ
ถาอนุญาโตตุลาการขอใหศาลสงคําคูความ หรือบรรดาเอกสารอื่นๆ ในสํานวนเชนวานี้มาใหตรวจดูใหศาลจัดการ
ใหตามคํารองขอนั้น
ถาอนุญาโตตุลาการเห็นวา จําตองดําเนินกระบวนพิจารณาอยางใดที่ตองดําเนินทางศาล (เชน หมายเรียก
พยานหรือใหพยานสาบานตน หรือใหสงเอกสาร) อนุญาโตตุลาการอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาล ใหศาล
ดําเนินกระบวนพิจารณาเชนวานั้น ถาศาลเห็นวากระบวนพิจารณานั้นอยูในอํานาจศาลและพึงรับทําใหไดแลว ให
ศาลจัดการใหตามคําขอเชนวานี้ โดยเรียกคาธรรมเนียมศาล ตามอัตราที่กําหนดไวสําหรับกระบวนพิจารณาที่
ขอใหจัดการนั้นจากอนุญาโตตุลาการ
ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 215 และมาตรานี้ อนุญาโตตุลาการมีอํานาจที่จะดําเนินตามวิธีพิจารณา
ใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได เวนแตในขอตกลงจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา 217 ถาในขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นใหอยูภายในบังคับ
ตอไปนี้
(1) ในกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการหลายคน ใหชี้ขาดตามคะแนนเสียงฝายขางมาก
(2) ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหอนุญาโตตุลาการตั้งบุคคลภายนอกเปนประธานขึ้นคนหนึ่ง เพื่อออก
คะแนนเสียงชี้ขาด ถาอนุญาโตตุลาการไมตกลงกันในการตั้งประธาน ใหยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลใหมี
คําสั่งตั้งประธาน
มาตรา 218 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 140, 141 และ 142 วาดวยคําพิพากษาและคําสั่งของศาลมาใชบังคับแกคําชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม
ใหอนุญาโตตุลาการ ยื่นคําชี้ขาดของตนตอศาล และใหศาลพิพากษาตามคําชี้ขาดนั้น
แตถาศาลเห็นวาคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ขัดตอกฎหมายประการใดประการหนึ่ง ใหศาลมีอํานาจ
ทําคําสั่งปฏิเสธไมยอมพิพากษาตามคําชี้ขาดนั้น แตถาคําชี้ขาดนั้นอาจแกไขใหถูกตองไดศาลอาจให
อนุญาโตตุลาการหรือคูความที่เกี่ยวของ แกไขเสียกอนภายในเวลาอันสมควรที่ศาลจะกําหนดไว
มาตรา 219 ถาในขอตกลง มิไดกําหนดขอความไวเปนอยางอื่น ในกรณีที่ไมอาจดําเนินตามขอตกลงเสนอขอ
พิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด เพราะบุคคลภายนอก ซึ่งรับมอบหมายใหเปนผูตั้งอนุญาโตตุลาการ มิไดตั้ง

อนุญาโตตุลาการขึ้น หรืออนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นคนเดียวหรือหลายคนนั้นปฏิเสธไมยอมรับหนาที่หรือตาย
เสียกอนหรือตกเปนผูไรความสามารถหรือดวยเหตุประการอื่น ไมอาจที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนได กอนใหคําชี้
ขาดหรือปฏิเสธหรือเพิกเฉย ไมกระทําตามหนาที่ของตนภายในเวลาอันสมควร ถาคูความไมสามารถทําความตก
ลงกันเปนอยางอื่น ใหถือวาขอตกลงนั้นเปนอันสิ้นสุด
มาตรา 220 ถามีขอพิพาทเกิดขึ้น เนื่องจากการดําเนินตามขอตกลงเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดหรือ
มีขอพิพาทกันวาขอตกลงนั้นไดสิ้นสุดลงตามมาตรากอนแลวหรือหาไม ขอพิพาทนั้นใหเสนอตอศาลที่เห็นชอบ
ดวยขอตกลงดั่งกลาวแลว
มาตรา 221 การเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอกศาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
อนุญาโตตุลาการ
มาตรา 222 หามมิใหอุทธรณคําสั่งศาลซึ่งปฏิเสธไมยอมพิพากษาตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือคํา
พิพากษาของศาลตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเวนแตในเหตุตอไปนี้
(1) เมื่อมีขออางแสดงวาอนุญาโตตุลาการหรือประธานมิไดกระทําการโดยสุจริตหรือคูความฝายใดฝาย
หนึ่งใชกลฉอฉล
(2) เมื่อคําสั่ง หรือคําพิพากษานั้น ฝาฝนตอบทกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน
(3) เมื่อคําพิพากษานั้นไมตรงกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ภาค 2
วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน
ลักษณะ 1
วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นตน
มาตรา 170 หามมิใหฟอง พิจารณา และชี้ขาดตัดสินคดีเปนครั้งแรกในศาลหรือโดยศาลอื่น นอกจากศาลชั้นตน
เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวชัดแจงเปนอยางอื่น
ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในภาคนี้ วาดวยคดีไมมีขอพิพาท คดีมโนสาเร คดีขาดนัด และคดีที่มอบให
อนุญาโตตุลาการชี้ขาด การฟอง การพิจารณา และชี้ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นตน นอกจากจะตองบังคับตาม
บทบัญญัติทั่วไปแหงภาค 1 แลว ใหบังคับตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ดวย
มาตรา 171 คดีที่ประมวลกฎหมายนี้บัญญัติวาจะฟองยังศาลชั้นตน หรือจะเสนอปญหาตอศาลชั้นตน เพื่อชี้ขาด
ตัดสิน โดยทําเปนคํารองขอก็ไดนั้น ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยสิทธิและหนาที่ของโจทก
และจําเลย และวิธีพิจารณาที่ตอจากการยื่นคําฟองมาใชบังคับแกผูยื่นคําขอและคูความอีกฝายหนึ่ง ถาหากมี และ
บังคับแกวิธีพิจารณาที่ตอจากการยื่นคํารองขอดวยโดยอนุโลม
มาตรา 172 ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 57 ใหโจทกเสนอขอหาของตน โดยทําคําฟองเปนหนังสือ ยื่นตอศาล
ชั้นตน

คําฟองตองแสดงโดยแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหาของโจทกและคําขอบังคับ ทั้งขออางที่อาศัยเปนหลัก
แหงขอหาเชนวานั้น
ใหศาลตรวจคําฟองนั้น แลวสั่งใหรับไวหรือใหยกเสียหรือใหคืนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา 18
มาตรา 173 เมื่อศาลไดรับคําฟองแลว ใหศาลออกหมายสงสําเนาคําฟองใหแกจําเลย เพื่อแกคดี และภายใน
กําหนดเจ็ดวันนับแตวันยื่นคําฟอง ใหโจทกรองขอตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหสงหมายนั้น
นับแตเวลาที่ไดยื่นคําฟองแลวคดีนั้นอยูในระหวางพิจารณา และผลแหงการนี้
(1) หามไมใหโจทกยื่นคําฟองเรื่องเดียวกันนั้นตอศาลเดียวกันหรือตอศาลอื่น และ
(2) ถามีเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในพฤติการณอันเกี่ยวดวยการยื่นฟองคดีตอศาล ที่มีเขตศาลเหนือคดี
นั้น เชนการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาของจําเลย การเปลี่ยนแปลงเชนวานี้ หาตัดอํานาจศาลที่รับฟองคดีไวในอันที่จะ
พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไม
มาตรา 174 ในกรณีตอไปนี้ ใหถือวาโจทกไดทิ้งฟอง คือ
(1) ภายหลังที่ไดเสนอคําฟองแลว โจทกเพิกเฉยไมรองขอตอพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหสงหมายเรียกให
แกคดีแกจําเลยและไมแจงใหศาลทราบเหตุแหงการเพิกเฉยเชนวานั้นภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันยื่นคําฟอง
(2) โจทกเพิกเฉยไมดําเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดไวเพื่อการนั้น โดยไดสงคําสั่ง
ใหแกโจทกโดยชอบแลว
มาตรา 175 กอนจําเลยยื่นคําใหการ โจทกอาจถอนฟองไดโดยยื่นคําบอกกลาวเปนหนังสือตอศาล
ภายหลังจําเลยยื่นคําใหการแลว โจทกอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลชั้นตน เพื่ออนุญาตใหโจทก
ถอนคําฟองได ศาลจะอนุญาต หรือไมอนุญาต หรืออนุญาตภายในเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได แต
(1) หามไมใหศาลใหอนุญาต โดยมิไดฟงจําเลยหรือผูรองสอด ถาหากมีกอน
(2) ในกรณีที่โจทกถอนคําฟอง เนื่องจากมีขอตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับจําเลย ใหศาล
อนุญาตไปตามคําขอนั้น
มาตรา 176 การทิ้งคําฟอง หรือถอนคําฟองยอมลบลางผลแหงการยื่นคําฟองนั้นรวมทั้งกระบวนพิจารณาอื่นๆ
อันมีมาตอภายหลังยื่นคําฟอง และกระทําใหคูความกลับคืนเขาสูฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิไดมีการยื่นฟองเลยแตวา
คําฟองใดๆ ที่ไดทิ้งหรือถอนแลว อาจยื่นใหมไดภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยอายุความ
มาตรา 177 เมื่อไดสงหมายเรียก และคําฟองใหจําเลยแลว ใหจําเลยทําคําใหการเปนหนังสือยื่นตอศาลภายในสิบ
หาวัน
ใหจําเลยแสดงโดยชัดแจงในคําใหการวาจําเลยยอมรับหรือปฏิเสธขออางของโจทกทั้งสิ้นหรือแต
บางสวน รวมทั้งเหตุแหงการนั้น
จําเลยจะฟองแยงมาในคําใหการก็ไดแตถาฟองแยงนั้นเปนเรื่องอื่นไมเกี่ยวกับคําฟองเดิมแลว ใหศาลสั่ง
ใหจําเลยฟองเปนคดีตางหาก
ใหศาลตรวจดูคําใหการนั้นแลวสั่งใหรับไว หรือใหคืนไป หรือสั่งไมรับตามที่บัญญัติไวในมาตรา 18
บทบัญญัติแหงมาตรานี้ ใหใชบังคับแกบุคคลภายนอกที่ถูกเรียกเขามาเปนผูรองสอดตามมาตรา 57 (3)
โดยอนุโลม

มาตรา 178 ถาจําเลยฟองแยงรวมมาในคําใหการใหโจทกทําคําใหการแกฟองแยงยื่นตอศาลภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดสงคําใหการถึงโจทก
บทบัญญัติแหงมาตรากอน ใหใชบังคับแกคําใหการแกฟองแยงนี้โดยอนุโลม
มาตรา 179 โจทกหรือจําเลยจะแกไขขอหา ขอตอสู ขออาง หรือขอเถียง อันกลาวไวในคําฟองหรือคําใหการที่
เสนอตอศาลแตแรกก็ได
การแกไขนั้นโดยเฉพาะอาจเปนการแกไขในขอตอไปนี้
(1) เพิ่มหรือลดจํานวนทุนทรัพย หรือราคาทรัพยสินที่พิพาทในฟองเดิม หรือ
(2) สละขอหาในฟองเดิมเสียบางขอหรือเพิ่มเติมฟองเดิมใหบริบูรณ โดยวิธีเสนอคําฟองเพิ่มเติม หรือ
เสนอคําฟองเพื่อคุมครองสิทธิของตนในระหวางการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง หรือ
(3) ยกขอตอสูขึ้นใหมเปนขอแกขอหาเดิม หรือที่ยื่นภายหลังหรือเปลี่ยนแปลงแกไขขออางหรือขอเถียง
เพื่อสนับสนุนขอหาหรือเพื่อหักลางขอหาของคูความอีกฝายหนึ่ง
แตหามมิใหคูความฝายใดเสนอคําฟองใดตอศาลไมวาโดยวิธีฟองเพิ่มเติมหรือฟองแยง ภายหลังที่ไดยื่น
คําฟองเดิมตอศาลแลว เวนแตคําฟองเดิมและคําฟองภายหลังนี้ จะเกี่ยวของกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาด
ตัดสินเขาดวยกันได
มาตรา 180 การแกไขคําฟอง หรือคําใหการ ที่คูความเสนอตอศาลไวแลว ใหทําเปนคํารองยื่นตอศาลกอนวันชี้
สองสถาน หรือกอนวันสืบพยานไมนอยกวาเจ็ดวัน ในกรณีที่ไมมีการชี้สองสถาน เวนแตมีเหตุอันสมควร ที่ไม
อาจยื่นคํารองไดกอนนั้น หรือเปนการขอแกไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนการ
แกไขขอผิดพลาดเล็กนอยหรือขอผิดหลงเล็กนอย
มาตรา 181 เวนแตในกรณีที่คํารองนั้น อาจทําไดแตฝายเดียว
(1) หามไมใหมีคําสั่งยอมรับการแกไข เวนแตจะไดสงสําเนาคํารองใหแกคูความอีกฝายหนึ่งทราบ
ลวงหนาอยางนอยสามวัน กอนกําหนดนัดพิจารณาคํารองนั้น
(2) หามมิใหศาลพิพากษา หรือมีคําสั่งชี้ขาดในประเด็นที่คูความไดแกไขคําฟองหรือคําใหการ เวนแต
คูความอีกฝายหนึ่งจะไดมีโอกาสบริบูรณในอันที่จะตรวจ โตแยงและหักลางขอหาหรือขอตอสูใหม หรือขออาง
หรือขอเถียงใหมที่กลาวไวในคํารองขอแกไขนั้น
มาตรา 182 เมื่อไดยื่นคําฟอง คําใหการ และคําใหการแกฟองแยง ถาหากมีแลวใหศาลทําการชี้สองสถานโดยแจง
กําหนดวันชี้สองสถานใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) จําเลยคนใดคนหนึ่งขาดนัดยื่นคําใหการ
(2) คําใหการของจําเลย เปนการยอมรับโดยชัดแจงตามคําฟองโจทกทั้งสิ้น
(3) คําใหการของจําเลยเปนคําใหการปฏิเสธขออางของโจทกทั้งสิ้นโดยไมมีเหตุแหงการปฏิเสธ ซึ่งศาล
เห็นวาไมจําเปนตองมีการชี้สองสถาน
(4) ศาลเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดี ใหเสร็จไปทั้งเรื่องโดยไมตองสืบพยาน
(5) คดีมโนสาเรตามมาตรา 189 หรือคดีไมมีขอยุงยากตามมาตรา 196
(6) คดีที่ศาลเห็นวา มีประเด็นขอพิพาทไมยุงยากหรือไมจําเปนที่จะตองชี้สองสถาน

ในกรณีที่ไมตองมีการชี้สองสถาน ใหศาลมีคําสั่งงดการชี้สองสถานและกําหนดวันสืบพยาน ถาหากมี
แลว ใหสงคําสั่งดังกลาวใหคูความทราบตามมาตรา 184 เวนแตคูความฝายใดจะไดทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง
ดังกลาวแลว
คูความอาจตกลงกันกะประเด็นขอพิพาท โดยยื่นคําแถลงรวมกันตอศาล ในกรณีเชนวานี้ ใหกําหนด
ประเด็นขอพิพาทไปตามนั้น แตถาศาลเห็นวาคําแถลงนั้นไมถูกตอง ก็ใหศาลมีอํานาจที่จะมีคําสั่งยกคําแถลงนั้น
แลวดําเนินการชี้สองสถานไปตามมาตรา 183
มาตรา 182 ทวิ (ยกเลิก)
มาตรา 183 ในวันชี้สองสถาน ใหคูความมาศาลและใหศาลตรวจคําคูความและคําแถลงของคูความ แลวนํา
ขออางขอเถียงที่ปรากฏในคําคูความ และคําแถลงของคูความเทียบกันดูและสอบถามคูความทุกฝายถึงขออาง ขอ
เถียงและพยานหลักฐานที่จะยื่นตอศาลวาฝายใดยอมรับหรือโตแยงขออางขอเถียงนั้นอยางไร ขอเท็จจริงใดที่
คูความยอมรับกันก็เปนอันยุติไปตามนั้น สวนขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่คูความฝายหนึ่งยกขึ้นอาง แตคูความ
ฝายอื่นไมรับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นขอพิพาทตามคําคูความ ใหศาลกําหนดไวเปนประเด็นขอพิพาท
และกําหนดใหคูความฝายใดนําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นขอใดกอนหรือหลังก็ได
ในการสอบถามคูความ ตามวรรคหนึ่ง คูความแตละฝายตองตอบคําถามที่ศาลถามเอง หรือถามตามคํา
ขอของคูความฝายอื่นเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่คูความฝายอื่นยกขึ้นเปนขออาง ขอเถียงและพยานหลักฐานตางๆ ที่
คูความจะยื่นตอศาล ถาคูความฝายใดไมตอบคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงใด หรือปฏิเสธขอเท็จจริงใดโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ใหถือวายอมรับขอเท็จจริงนั้นแลว เวนแตคูความฝายนั้นไมอยูในวิสัยที่จะตอบหรือแสดง
เหตุผลแหงการปฏิเสธไดในขณะนั้น
คูความมีสิทธิคัดคานวาประเด็นขอพิพาท หรือหนาที่นําสืบที่ศาลกําหนดไวนั้นไมถูกตองโดยแถลงดวย
วาจาตอศาลในขณะนั้น หรือยื่นคํารองตอศาลภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ศาลสั่งกําหนดประเด็นขอพิพาทหรือ
หนาที่นําสืบ ใหศาลชี้ขาดคําคัดคานนั้นกอนวันสืบพยาน คําชี้ขาดคําคัดคานดังกลาวใหอยูภายใตบังคับมาตรา
226
มาตรา 183 ทวิ ในกรณีที่คูความทุกฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาลในวันชี้สองสถาน ใหศาลทําการชี้สอง
สถานโดยใหถือวาคูความที่ไมมาศาล ไดทราบกระบวนพิจารณาในวันนั้นแลว
คูความที่ไมมาศาลนั้น ไมมีสิทธิคัดคานวาประเด็นขอพิพาทและหนาที่นําสืบที่ศาลกําหนดไวนั้นไม
ถูกตอง เวนแตเปนกรณีที่ไมสามารถมาศาลไดในวันชี้สองสถาน เพราะเหตุจําเปนอันไมอาจกาวลวงไดหรือเปน
การคัดคานในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน ในกรณีเชนนี้ ใหนํามาตรา 183 วรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 183 ตรี (ยกเลิก)
มาตรา 183 จัตวา (ยกเลิก)
มาตรา 184 ในกรณีที่มีการชี้สองสถาน ใหศาลกําหนดวันสืบพยาน ซึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวาสิบวันนับแตวันชี้
สองสถาน

ในกรณีที่ไมมีการชี้สองสถานใหศาลออกหมายกําหนดวันสืบพยานสงใหแกคูความทราบลวงหนาไม
นอยกวาสิบวัน
มาตรา 185 ในวันนัดสืบพยานเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอ ศาลจะอานใหคูความ
ฟงซึ่งคําฟอง คําใหการและคําใหการแกฟองแยง ถาหากมีหรือรายงานพิสดารแหงการชี้สองสถานแลวแตกรณี
และคํารองขอแกไขเพิ่มเติม (ที่ไดยื่นตอศาล และสงไปใหแกคูความแลวโดยชอบ) ก็ได
ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติสามมาตราตอไปนี้ใหศาลสืบพยานตามประเด็นในขอพิพาทตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยพยานหลักฐานและฟงคําแถลงการณดวยวาจาของคูความทั้งปวง
มาตรา 186 เมื่อสืบพยานเสร็จแลว ใหศาลอนุญาตใหโจทกแถลงการณดวยวาจากอนแลวจึงใหจําเลยแถลงการณ
ดวยวาจาทบทวนขอเถียงแสดงผลแหงพยานหลักฐานในประเด็นที่พิพาท ตอจากนี้ใหศาลอนุญาตใหโจทกแถลง
ตอบจําเลยไดอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ หามไมใหคูความแถลงการณดวยวาจาอยางใดอีก เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากศาล
กอนพิพากษาคดีไมวาคูความฝายใดจะไดแถลงการณดวยวาจาแลวหรือไม คูความฝายนั้นจะยื่นคํา
แถลงการณเปนหนังสือตอศาลก็ได แตตองสงสําเนานั้นๆ ไปยัง คูความอื่นๆ
มาตรา 187 เมื่อไดสืบพยานตามที่จําเปน และคูความไดแถลงการณ ถาหากมี เสร็จแลว ใหถือวาการพิจารณาเปน
อันสิ้นสุด แตตราบใดที่ยังมิไดมีคําพิพากษา ศาลอาจทําการพิจารณาตอไปอีกไดตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม
มาตรา 188 ในคดีที่ไมมีขอพิพาท ใหใชขอบังคับตอไปนี้
(1) ใหเริ่มคดีโดยยื่นคํารองขอตอศาล
(2) ศาลอาจเรียกพยานมาสืบไดเองตามที่เห็นจําเปนและวินิจฉัยชี้ขาดตามที่เห็นสมควรและยุติธรรม
(3) ทางแกแหงคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลนั้นใหใชไดแตโดยวิธียื่นอุทธรณหรือฎีกาเทานั้น และให
อุทธรณฎีกาไดแตเฉพาะในสองกรณีตอไปนี้
(ก) ถาศาลไดยกคํารองขอของคูความ ฝายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือ
(ข) ในเหตุที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ แหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการพิจารณาหรือ
พิพากษาหรือคําสั่ง
(4) ถาบุคคลอื่นใด นอกจากคูความที่ไดยื่นฟองคดีอันไมมีขอพิพาทไดเขามาเกี่ยวของในคดีโดยตรง
หรือโดยออม ใหถือวาบุคคลเชนวามานี้เปนคูความ และใหดําเนินคดีไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วา
ดวยคดีอันมีขอพิพาทแตในคดีที่ยื่นคํารองขอตอศาล เพื่อใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหคําอนุญาตที่ผูแทนโดย
ชอบธรรมไดปฏิเสธเสีย หรือใหศาลมีคําพิพากษา หรือคําสั่งถอนคืนคําอนุญาตอันไดใหไวแกผูไรความสามารถ
นั้น ใหถือวาเปนคดีไมมีขอพิพาท แมถึงวาผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูไรความสามารถนั้น จะไดมาศาล และ
แสดงขอคัดคานในการใหคําอนุญาต หรือถอนคืนคําอนุญาตเชนวานั้น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 3

วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน
ลักษณะ 1
ฟองคดีอาญาและไตสวนมูลฟอง
มาตรา 157 การฟองคดีอาญา ใหยื่นฟองตอศาลใดศาลหนึ่งที่มีอํานาจตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอื่น
มาตรา 158 ฟองตองทําเปนหนังสือ และมี
(1) ชื่อศาลและวันเดือนป
(2) คดีระหวางผูใดโจทก ผูใดจําเลย และฐานความผิด
(3) ตําแหนงพนักงานอัยการผูเปนโจทก ถาราษฎรเปนโจทกใหใสชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู ชาติและ
บังคับ
(4) ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู ชาติและบังคับของจําเลย
(5) การกระทําทั้งหลาย ที่อางวาจําเลยไดกระทําผิดขอเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับ เวลา และ
สถานที่ซึ่งเกิดการกระทํานั้นๆ อีกทั้งบุคคล หรือสิ่งของที่เกี่ยวของดวยพอสมควรเทาที่จะใหจําเลยเขาใจขอหาได
ดี
ในคดีหมิ่นประมาท ถอยคําพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับขอหมิ่นประมาท ใหกลาวไว
โดยบริบูรณหรือติดมาทายฟอง
(6) อางมาตราในกฎหมาย ซึ่งบัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิด
(7) ลายมือชื่อโจทก ผูเรียง ผูเขียน หรือพิมพฟอง
มาตรา 159 ถาจําเลยเคยตองคําพิพากษา ใหลงโทษเพราะไดกระทําความผิดมาแลว เมื่อโจทกตองการใหเพิ่ม
โทษจําเลยฐานไมเข็ดหลาบ ใหกลาวมาในฟอง
ถามิไดขอเพิ่มโทษมาในฟอง กอนมีคําพิพากษาศาลชั้นตน โจทกจะยื่นคํารองขอเพิ่มเติมฟอง เมื่อศาล
เห็นสมควรจะอนุญาตก็ได
มาตรา 160 ความผิดหลายกระทง จะรวมในฟองเดียวกันก็ได แตใหแยกกระทงเรียงเปนลําดับกันไป
ความผิดแตละกระทงจะถือวาเปนขอหาแยกจากขอหาอื่นก็ได ถาศาลเห็นสมควรจะสั่งใหแยกสํานวน
พิจารณาความผิดกระทงใดหรือหลายกระทงตางหาก และจะสั่งเชนนี้กอนพิจารณาหรือในระหวางพิจารณาก็ได
มาตรา 161 ถาฟองไมถูกตองตามกฎหมายใหศาลสั่งโจทกแกฟองใหถูกตอง หรือยกฟอง หรือไมประทับฟอง
โจทกมีอํานาจอุทธรณคําสั่งเชนนั้นของศาล
มาตรา 162 ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(1) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลยโดยขอหาอยาง
เดียวกันดวยแลว ใหจัดการตามอนุมาตรา (2)
(2) ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทกไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควร จะสั่งใหไตสวนมูล
ฟองกอนก็ได

ในกรณีที่มีการไตสวนมูลฟองดั่งกลาวแลว ถาจําเลยใหการรับสารภาพ ใหศาลประทับฟองไวพิจารณา
มาตรา 163 เมื่อมีเหตุอันควร โจทกมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลขอแกหรือเพิ่มเติมฟองกอนมีคําพิพากษาศาลชั้นตน
ถาศาลเห็นสมควรจะอนุญาต หรือจะสั่งใหไตสวนมูลฟองเสียกอนก็ได เมื่ออนุญาตแลวใหสงสําเนาแกฟองหรือ
ฟองเพิ่มเติมแกจําเลยเพื่อแก และศาลจะสั่งแยกสํานวนพิจารณาฟองเพิ่มเติมนั้นก็ได
เมื่อมีเหตุอันควร จําเลยยื่นคํารองขอแกหรือเพิ่มเติมคําใหการของเขา กอนศาลพิพากษา ถาศาล
เห็นสมควรอนุญาต ก็ใหสงสําเนาแกโจทก
มาตรา 164 คํารองขอแกหรือเพิ่มเติมฟองนั้น ถาจะทําใหจําเลยเสียเปรียบในการตอสูคดี หามมิใหศาลอนุญาต
แตการแกฐานความผิดหรือรายละเอียดซึ่งตองแถลงในฟองก็ดี การเพิ่มเติมฐานความผิดหรือรายละเอียดซึ่งมิได
กลาวไวก็ดี ไมวาจะทําเชนนี้ในระยะใดระหวางพิจารณาในศาลชั้นตน มิใหถือวาทําใหจําเลยเสียเปรียบ เวนแต
จําเลยไดหลงตอสูในขอที่ผิดหรือที่มิไดกลาวไวนั้น
มาตรา 165 ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเปนโจทก ในวันไตสวนมูลฟอง ใหจําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล ใหศาลสง
สําเนาฟองแกจําเลยรายตัวไป เมื่อศาลเชื่อวาเปนจําเลยจริงแลว ใหอานและอธิบายฟองใหฟง และถามวาไดกระทํา
ผิดจริงหรือไม จะใหการตอสูอยางไรบาง คําใหการของจําเลยใหจดไว ถาจําเลยไมยอมใหการก็ใหศาลจดรายงาน
ไว และดําเนินการตอไป
จําเลยไมมีอํานาจนําพยานมาสืบในชั้นไตสวนมูลฟอง แตทั้งนี้ ไมเปนการตัดสิทธิ ในการที่จําเลยจะมี
ทนายมาชวยเหลือ
ในคดีราษฎรเปนโจทก ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลย ใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลยรายตัว
ไป กับแจงวันนัดไตสวนใหจําเลยทราบ จําเลยจะมาฟงการไตสวนมูลฟองโดยตั้งทนายใหซักคานพยานโจทกดวย
หรือไมก็ได หรือจําเลยจะไมมาแตตั้งทนายมาซักคานพยานโจทกก็ได หามมิใหศาลถามคําใหการจําเลย และ
กอนที่ศาลประทับฟอง มิใหถือวาจําเลยอยูในฐานะเชนนั้น
มาตรา 166 ถาโจทกไมมาตามกําหนดนัด ใหศาลยกฟองเสีย แตถาศาลเห็นวามีเหตุสมควรจึ่งมาไมได จะสั่ง
เลื่อนคดีไปก็ได
คดีที่ศาลไดยกฟองดั่งกลาวแลว ถาโจทกมารองภายในสิบหาวันนับแตวันศาลยกฟองนั้นโดยแสดงให
ศาลเห็นไดวามีเหตุสมควรจึ่งมาไมได ก็ใหศาลยกคดีนั้นขึ้นไตสวนมูลฟองใหม
ในคดีที่ศาลยกฟองดั่งกลาวแลว จะฟองจําเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีกไมได แตถาศาลยกฟองเชนนี้ ในคดี
ซึ่งราษฎรเทานั้นเปนโจทก ไมตัดอํานาจพนักงานอัยการฟองคดีนั้นอีก เวนแตจะเปนคดีความผิดตอสวนตัว
มาตรา 167 ถาปรากฏวาคดีมีมูล ใหศาลประทับฟองไวพิจารณาตอไปเฉพาะกระทงที่มีมูล ถาคดีไมมีมูล ให
พิพากษายกฟอง
มาตรา 168 เมื่อศาลประทับฟองแลว ใหสงสําเนาฟองใหแกจําเลยรายตัวไป เวนแตจําเลยจะไดรับสําเนาฟองไว
กอนแลว

มาตรา 169 เมื่อศาลประทับฟองแลว แตยังไมไดตัวจําเลยมา ใหศาลออกหมายเรียกหรือหมายจับมา แลวแตควร
อยางใดเพื่อพิจารณาตอไป
มาตรา 170 คําสั่งของศาลที่ใหคดีมีมูลยอมเด็ดขาด แตคําสั่งที่วาคดีไมมีมูลนั้น โจทกมีอํานาจอุทธรณฎีกาไดตาม
บทบัญญัติวาดวยลักษณะอุทธรณฎีกา
ถาโจทกรองขอ ศาลจะขังจําเลยไวหรือปลอยชั่วคราวระหวางอุทธรณฎีกาก็ได
มาตรา 171 ใหนําบทบัญญัติ วาดวยการสอบสวนและการพิจารณา เวนแตมาตรา 175 มาบังคับแกการไตสวนมูล
ฟองโดยอนุโลม
ลักษณะ 2
การพิจารณา
มาตรา 172 การพิจารณาและสืบพยานในศาล ใหทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลย เวนแตบัญญัติไวเปนอยางอื่น
เมื่อโจทกหรือทนายโจทกและจําเลยมาอยูตอหนาศาลแลว และศาลเชื่อวาเปนจําเลยจริง ใหอานและ
อธิบายฟองใหจําเลยฟง และถามวาไดกระทําผิดจริงหรือไม จะใหการตอสูอยางไรบาง คําใหการของจําเลยใหจด
ไว ถาจําเลยไมยอมใหการ ก็ใหศาลจดรายงานไว และดําเนินการพิจารณาตอไป
มาตรา 172 ทวิ ภายหลังที่ศาลไดดําเนินการตามมาตรา 172 วรรค 2 แลว เมื่อศาลเห็นเปนการสมควร เพื่อใหการ
ดําเนินการพิจารณาเปนไปโดยไมชักชา ศาลมีอํานาจพิจารณา และสืบพยานลับหลังจําเลยได ในกรณีดั่งตอไปนี้
(1) ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินสิบป จะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม หรือในคดีมีโทษปรับ
สถานเดียว เมื่อจําเลยมีทนายและจําเลยไดรับอนุญาตจากศาลที่จะไมมาฟงการพิจารณาและการสืบพยาน
(2) ในคดีที่มีจําเลยหลายคน ถาศาลพอใจตามคําแถลงของโจทกวาการพิจารณา และการสืบพยานตามที่
โจทกขอใหกระทําไมเกี่ยวแกจําเลยคนใด ศาลจะพิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยคนนั้นก็ได
(3) ในคดีที่มีจําเลยหลายคน ถาศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสืบพยานจําเลยคนหนึ่งๆ ลับหลังจําเลย
คนอื่นก็ได
ในคดีที่ศาลพิจารณาและสืบพยานตาม (2) หรือ (3) ลับหลังจําเลยคนใด ไมวากรณีจะเปนประการใด
หามมิใหศาลรับฟงการพิจารณาและการสืบพยาน ที่กระทําลับหลังนั้น เปนผลเสียหายแกจําเลยคนนั้น
มาตรา 173 ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต กอนเริ่มพิจารณา ใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมีก็
ใหศาลตั้งทนายความให
ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก หรือในคดีที่จําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดปในวันที่ถูกฟองตอศาล กอนเริ่ม
พิจารณา ใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมี และจําเลยตองการทนายความ ก็ใหศาลตั้งทนายความ
ให
ใหศาลจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความ ที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรม
กําหนด

มาตรา 174 กอนนําพยานเขาสืบ โจทกมีอํานาจเปดคดีเพื่อใหศาลทราบคดีโจทก คือแถลงถึงลักษณะของฟองอีก
ทั้งพยานหลักฐานที่จะนําสืบเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยเสร็จแลวใหโจทกนําพยานเขาสืบ
เมื่อสืบพยานโจทกแลว จําเลยมีอํานาจเปดคดี เพื่อใหศาลทราบคดีจําเลย โดยแถลงขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายซึ่งตั้งใจอางอิง ทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนําสืบ เสร็จแลวใหจําเลยนําพยานเขาสืบ
เมื่อสืบพยานจําเลยเสร็จแลวโจทกและจําเลยมีอํานาจแถลงปดคดีของตนดวยปาก หรือหนังสือ หรือทั้ง
สองอยาง
ในระหวางพิจารณา ถาศาลเห็นวา ไมจําเปนตองสืบพยานหรือทําการอะไรอีก จะสั่งงดพยานหรือการ
นั้นเสียก็ได
มาตรา 175 เมื่อโจทกสืบพยานเสร็จแลว ถาเห็นสมควร ศาลมีอํานาจเรียกสํานวนการสอบสวน จากพนักงาน
อัยการมาเพื่อประกอบการวินิจฉัยได
มาตรา 176 ในชั้นพิจารณา ถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง ศาลจะพิพากษาโดยไมสืบพยานหลักฐานตอไป
ก็ได เวนแตคดีที่มีขอหาในความผิดซึ่งจําเลยรับสารภาพนั้น กฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางต่ําไวใหจําคุกตั้งแต
หาปขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกวานั้น ศาลตองฟงพยานโจทกจนกวาจะพอใจวาจําเลยไดกระทําผิดจริง
ในคดีที่มีจําเลยหลายคนและจําเลยบางคนรับสารภาพ เมื่อศาลเห็นสมควร จะสั่งจําหนายคดีสําหรับ
จําเลยที่ปฏิเสธเพื่อใหโจทกฟองจําเลยที่ปฏิเสธนั้นเปนคดีใหมภายในเวลาที่ศาลกําหนดก็ได
มาตรา 177 ศาลมีอํานาจสั่งใหพิจารณาเปนการลับเมื่อเห็นสมควรโดยพลการหรือโดยคํารองขอของคูความฝาย
ใด แตตองเพื่อประโยชนแหงความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันความลับอัน
เกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิใหลวงรูถึงประชาชน
มาตรา 178 เมื่อมีการพิจารณาเปนการลับ บุคคลเหลานี้เทานั้นมีสิทธิอยูในหองพิจารณาได คือ
(1) โจทกและทนาย
(2) จําเลยและทนาย
(3) ผูควบคุมตัวจําเลย
(4) พยานและผูชํานาญการพิเศษ
(5) ลาม
(6) บุคคลผูมีประโยชนเกี่ยวของ และไดรับอนุญาตจากศาล
(7) พนักงานศาลและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแกศาล แลวแตจะเห็นสมควร
มาตรา 179 ภายใตบังคับ แหงประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น ศาลจะดําเนินการพิจารณาตลอดไปจนเสร็จ
โดยไมเลื่อนก็ได
ถาพยานไมมา หรือมีเหตุอื่น อันควรตองเลื่อนการพิจารณา ก็ใหศาลเลื่อนคดีไปตามที่เห็นสมควร
มาตรา 180 ใหนําบทบัญญัติเรื่องรักษาความเรียบรอยในศาลในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาบังคับ
แกการพิจารณาคดีอาญาโดยอนุโลม แตหามมิใหสั่งใหจําเลยออกจากหองพิจารณา เวนแตจําเลยขัดขวางการ
พิจารณา

มาตรา 181 ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 139 และ 166 มาบังคับแกการพิจารณาโดยอนุโลม
ลักษณะ 3
คําพิพากษาและคําสั่ง
มาตรา 182 คดีที่อยูในระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ถามีคํารองระหวางพิจารณาขึ้นมา ใหศาลสั่งตามที่
เห็นควร เมื่อการพิจารณาเสร็จแลว ใหพิพากษาหรือสั่งตามรูปความ
ใหอานคําพิพากษาหรือคําสั่งในศาลโดยเปดเผยในวันเสร็จการพิจารณา หรือภายในเวลาสามวันนับแต
เสร็จคดี ถามีเหตุอันสมควร จะเลื่อนไปอานวันอื่นก็ได แตตองจดรายงานเหตุนั้นไว
เมื่อศาลอานใหคูความฟงแลว ใหคูความลงลายมือชื่อไว ถาเปนความผิดของโจทกที่ไมมา จะอานโดย
โจทกไมอยูก็ได ในกรณีที่จําเลยไมอยู โดยไมมีเหตุสงสัยวาจําเลยหลบหนีหรือจงใจไมมาฟง ก็ใหศาลรอการอาน
ไวจนกวาจําเลยจะมาศาล แตถามีเหตุสงสัยวาจําเลยหลบหนี หรือจงใจไมมาฟงใหศาลออกหมายจับจําเลย เมื่อได
ออกหมายจับแลวไมไดตัวจําเลยมาภายในหนึ่งเดือนนับแตวันออกหมายจับก็ใหศาลอานคําพิพากษาหรือคําสั่งลับ
หลังจําเลยได และใหถือวาโจทกหรือจําเลยแลวแตกรณี ไดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแลว
ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งตองเลื่อนอานไป โดยขาดจําเลยบางคน ถาจําเลยที่อยูจะถูกปลอย ใหศาล
มีอํานาจปลอยชั่วคราวระหวางรออานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
มาตรา 183 คําพิพากษา หรือคําสั่งหรือความเห็นแยงตองทําเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อผูพิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาผู
พิพากษาไดที่นั่งพิจารณา ถาไมเห็นพองดวย มีอํานาจทําความเห็นแยง คําแยงนี้ใหรวมเขาสํานวนไว
มาตรา 184 ในการประชุมปรึกษาเพื่อมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหอธิบดีผูพิพากษา ขาหลวงยุติธรรม หัวหนาผู
พิพากษาในศาลนั้น หรือเจาของสํานวน เปนประธาน ถามผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคน ใหออกความเห็นทุก
ประเด็นที่จะวินิจฉัย ใหประธานออกความเห็นสุดทาย การวินิจฉัยใหถือตามเสียงขางมาก ถาในปญหาใดมี
ความเห็นแยงกันเปนสองฝายหรือเกินกวาสองฝายขึ้นไป จะหาเสียงขางมากมิได ใหผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปน
ผลรายแกจําเลยมากยอมเห็นดวยผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปนผลรายแกจําเลยนอยกวา
มาตรา 185 ถาศาลเห็นวาจําเลยมิไดกระทําผิดก็ดี การกระทําของจําเลยไมเปนความผิดก็ดี คดีขาดอายุความแลวก็
ดี มีเหตุตามกฎหมายที่จําเลยไมควรตองรับโทษก็ดี ใหศาลยกฟองโจทกปลอยจําเลยไป แตศาลจะสั่งขังจําเลยไว
หรือปลอยชั่วคราวระหวางคดียังไมถึงที่สุดก็ได
เมื่อศาลเห็นวาจําเลยไดกระทําผิด และไมมีการยกเวนโทษตามกฎหมาย ใหศาลลงโทษแกจําเลยตาม
ความผิด แตเมื่อเห็นสมควร ศาลจะปลอยจําเลยชั่วคราวระหวางคดียังไมถึงที่สุดก็ได
มาตรา 186 คําพิพากษาหรือคําสั่ง ตองมีขอสําคัญเหลานี้เปนอยางนอย
(1) ชื่อศาลและวันเดือนป
(2) คดีระหวาง ใครโจทก ใครจําเลย
(3) เรื่อง
(4) ขอหาและคําใหการ

(5) ขอเท็จจริงซึ่งพิจารณาไดความ
(6) เหตุผลในการตัดสินทั้งในปญหาขอเท็จจริง และขอกฎหมาย
(7) บทมาตราที่ยกขึ้นปรับ
(8) คําชี้ขาดใหยกฟองหรือลงโทษ
(9) คําวินิจฉัยของศาลในเรื่องของกลาง หรือในเรื่องฟองทางแพง
คําพิพากษาในคดีที่เกี่ยวกับความผิดลหุโทษ ไมจําตองมีอนุมาตรา (4) (5) และ (6)
มาตรา 187 คําสั่งระหวางพิจารณาอยางนอยตองมี
(1) วันเดือนป
(2) เหตุผลตามกฎหมายในการสั่ง
(3) คําสั่ง
มาตรา 188 คําพิพากษาหรือคําสั่ง มีผลตั้งแตวันที่ไดอานในศาลโดยเปดเผยเปนตนไป
มาตรา 189 เมื่อจําเลย ซึ่งตองคําพิพากษาใหลงโทษเปนคนยากจน ขอสําเนาคําพิพากษาซึ่งรับรองวาถูกตอง ให
ศาลคัดสําเนาใหหนึ่งฉบับโดยไมคิดคาธรรมเนียม
มาตรา 190 หามมิใหแกไขคําพิพากษา หรือคําสั่งซึ่งอานแลว นอกจากแกถอยคําที่เขียนหรือพิมพผิดพลาด
มาตรา 191 เมื่อเกิดสงสัยในการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ถาบุคคลใดที่มีประโยชนเกี่ยวของ รองตอศาล
ซึ่งพิพากษาหรือสั่ง ใหศาลนั้นอธิบายใหแจมแจง
มาตรา 192 หามมิใหพิพากษา หรือสั่ง เกินคําขอหรือที่มิไดกลาวในฟอง
ถาศาลเห็นวาขอเท็จจรองตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกตางกับขอเท็จจริงดั่งที่กลาวในฟอง ใหศาล
ยกฟองคดีนั้น เวนแตขอแตกตางนั้นมิใชในขอสาระสําคัญ และทั้งจําเลยมิไดหลงตอสูศาลจะลงโทษจําเลยตาม
ขอเท็จจริงที่ไดความนั้นก็ได
ในกรณีที่ขอแตกตางนั้น เปนเพียงรายละเอียด เชนเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทําความผิด หรือตางกัน
ระหวางการกระทําผิดฐานลักทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ฉอโกง โกงหนี้ ยักยอก รับของโจร และทําใหเสีย
ทรัพย หรือตางกันระหวางการกระทําผิดโดยเจตนากับประมาท มิใหถือวาตางกันในขอสาระสําคัญ ทั้งมิใหถือวา
ขอที่พิจารณาไดความนั้น เปนเรื่องเกินคําขอ หรือเปนเรื่องที่โจทกไมประสงคใหลงโทษ เวนแต จะปรากฏแกศาล
วาการที่ฟองผิดไปเปนเหตุ ใหจําเลยหลงตอสู แตทั้งนี้ศาลจะลงโทษจําเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดที่โจทกฟองไมได
ถาศาลเห็นวา ขอเท็จจริงบางขอดั่งกลาวในฟอง และตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไมใชเปนเรื่องที่โจทก
ประสงคใหลงโทษ หามมิใหศาลลงโทษจําเลยในขอเท็จจริงนั้นๆ
ถาศาลเห็นวา ขอเท็จจริงตามฟองนั้นโจทกสืบสม แตโจทกอางฐานความผิดหรือบทมาตราผิด ศาลมี
อํานาจลงโทษจําเลยตามฐานความผิดที่ถูกตองได
ถาความผิดตามที่ฟองนั้นรวมการกระทําหลายอยาง แตละอยาง อาจเปนความผิดไดอยูในตัวเอง ศาลจะ
ลงโทษจําเลยในการกระทําผิดอยางหนึ่งอยางใด ตามที่พิจารณาไดความก็ได

ลักษณะ 2
วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นตน
หมวด 1
วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร
มาตรา 189 คดีมโนสาเร คือ
(1) คดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดไมเกินสี่หมื่นบาท หรือไมเกินจํานวน
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(2) คดีฟองขับไลบุคคลใดๆ ออกจากอสังหาริมทรัพยอันมีคาเชาหรืออาจใหเชาได ในขณะยื่นคําฟองไม
เกินเดือนละสี่พันบาท หรือไมเกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 190 จํานวนทุนทรัพย หรือราคาอันพิพาทกันในคดีนั้นใหคํานวณดั่งนี้
(1) จํานวนทุนทรัพยหรือราคานั้น ใหคํานวณตามคําเรียกรองของโจทก สวนดอกผลอันมิถึงกําหนด
เกิดขึ้นในเวลายื่นคําฟองหรือคาธรรมเนียมศาลซึ่งอาจเปนอุปกรณรวมอยูในคําเรียกรอง หามมิไมใหคํานวณ
รวมเขาดวย
(2) ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอโตแยง จํานวนทุนทรัพยหรือราคานั้นใหศาลกะประมาณตามที่เปนอยู
ในเวลายื่นฟองคดี
(3) คดีอันเกี่ยวดวยทรัพยสินที่มีขอหาหลายขออันมีจํานวนทุนทรัพยหรือราคาไมเกินสี่หมื่นบาทหรือไม
เกินจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ใหรวมจํานวนทุนทรัพยหรือราคาเหลานั้นเขาดวยกัน แตถาขอหา
เหลานั้นจะตองเรียกรองเอาแกจําเลยหลายคน ถึงแมวาถารวมความรับผิดของจําเลยหลายคนนั้นเขาดวยกันแลวจะ
ไมเปนคดีมโนสาเร ก็ตามใหถือเอาจํานวนที่เรียกรองเอาจากจําเลยคนหนึ่งๆ นั้นเปนประมาณแกการที่จะถือวาคดี
นั้นเปนคดีมโนสาเรหรือไม
มาตรา 191 วิธีฟองคดีมโนสาเรนั้น โจทกอาจยื่นคําฟองเปนหนังสือ และขอหมายเรียกอยางคดีสามัญ หรือโจทก
อาจมาแถลงขอหาดวยวาจาตอหนาศาลดวยตนเอง และขอใหออกหมายเรียกจําเลยมาศาลเพื่อแกขอหานั้น
ถาโจทกมาแถลงขอหา ดวยวาจาดั่งกลาวแลว ใหศาลจดรายงานพิสดารแหงขอหาเหลานั้นไว อานให
โจทกฟง แลวใหโจทกลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
มาตรา 192 เมื่อศาลเห็นวาคดีที่ฟองไมใชคดีมโนสาเร และศาลนั้นมีเขตอํานาจที่จะพิจารณาคดีนั้น อยางคดี
สามัญได ถาคดีนั้นไดฟองโดยคําแถลงดวยวาจา ก็ใหศาลมีคําสั่งใหโจทกยื่นคําฟองเปนหนังสืออยางคดีสามัญ แต
ถาคดีนั้นไดยื่นคําฟองเปนหนังสืออยูแลว หามมิใหศาลออกหมายเรียกอยางอื่นนอกจากที่บัญญัติไวสําหรับคดี
สามัญ
ถาคดีนั้นไมเปนคดีมโนสาเรตอไป เนื่องจากไดมีคําฟองเพิ่มเติมยื่นเขามาภายหลัง และศาลนั้นมีเขต
อํานาจที่จะพิจารณาคดีนั้นอยางคดีสามัญได ก็ใหศาลดําเนินการพิจารณาไปอยางคดีสามัญ
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดั่งกลาวมาแลว ถาศาลไมมีเขตอํานาจพิจารณาคดีนั้นอยางคดีสามัญใหศาลมีคําสั่ง
คืนคําฟองนั้นไปเพื่อยื่นตอศาลที่มีเขตอํานาจ

มาตรา 193 ถาศาลเห็นวาคดีนั้น เปนคดีมโนสาเรใหศาลออกหมายเรียกไปยังจําเลย ในหมายนั้นใหจดแจง
ประเด็นแหงคดี และจํานวนทุนทรัพยหรือราคาที่เรียกรอง และขอความวาใหจําเลยมาศาล และใหจําเลยใหการใน
วันเดียวกันนั้น หรือในวันอื่นตอมาตามแตศาลจะเห็นสมควรกําหนด โดยมิใหเปนการเสียหายแกการตอสูคดี
เมื่อจําเลยมาศาลตามวันที่กําหนดไวในหมายเรียกจําเลยจะยื่นคําใหการเปนหนังสือ หรือจะใหการดวย
วาจาก็ได ในกรณีหลังนี้ ใหศาลจดรายงานพิสดารแหงคําใหการไว อานใหจําเลยฟงแลวใหจําเลยลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญ
ถาจําเลยมาศาลพรอมดวยโจทก และศาลไมเห็นสมควรเลื่อนเวลาใหจําเลยเตรียมตัวสูคดี ศาลจะอาน
รายงานแหงใจความที่โจทกฟองใหจําเลยฟง แลวกําหนดใหจําเลยใหการแกฟองดวยวาจาไปทีเดียวก็ได
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดั่งกลาวมาแลวถาจําเลยไมใหการใหศาลมีอํานาจใชดุลพินิจมีคําสั่งไมยอมเลื่อน
เวลาใหจําเลยยื่นคําใหการและดําเนินการพิจารณาคดีตอไปโดยถือวาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ
ถาจําเลยไมมาศาล ใหบังคับตามมาตรา 202
มาตรา 194 คดีมโนสาเรนั้น ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งหรือคําพิพากษาดวยวาจาดั่งที่บัญญัติไวในมาตรา 141
มาตรา 195 นอกจากที่บัญญัติมาแลว ใหนําบททั่วไปแหงประมวลกฎหมายนี้ และบทบัญญัติในคดีสามัญมาใช
บังคับแกการพิจารณา และการชี้ขาดตัดสินคดีมโนสาเรดวย
มาตรา 196 ในคดีสามัญ ซึ่งโจทกฟองเพียงขอใหชําระเงินจํานวนแนนอนตามตั๋วเงินซึ่งการรับรองหรือการชําระ
เงินตามตั๋วเงินนั้น ไดถูกปฏิเสธหรือตามสัญญาเปนหนังสือซึ่งปรากฏในเบื้องตนวาเปนสัญญาอันแทจริงมีความ
สมบูรณและบังคับไดตามกฎหมาย โจทกจะยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลพรอมกับคําฟอง ขอใหศาล
พิจารณาคดีนั้นโดยรวบรัดก็ได
ถาศาลเห็นวาคดีนั้นปรากฏในเบื้องตนวาเปนคดีไมมีขอยุงยาก ไมวาโจทกจะไดยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง
หรือไม ก็ใหศาลมีคําสั่งพิจารณาคดีนั้นตามขอบังคับที่บัญญัติไวในหมวดนี้วาดวยคดีมโนสาเร ภายในบังคับ
ตอไปนี้
(1) ใหศาลออกหมายเรียกไปยังจําเลยแสดงจํานวนเงินที่เรียกรองและเหตุแหงการเรียนรอง และให
จําเลยมาศาลและใหการในวันใดวันหนึ่ง ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดไมเกินหาวันนับแตวันสงหมายนั้น โดยมิ
ใหเปนการเสียหายแกการตอสูคดี
(2) ถาจําเลยมาศาล ใหศาลจดคําแถลงของจําเลยลงไวในรายงานพิสดาร และถาศาลไดพิจารณาคําแถลง
และคําใหการของจําเลยแลว เห็นวาจําเลยไมมีเหตุตอสูคดีนั้น ก็ใหศาลพิพากษาคดีนั้นโดยเร็วเทาที่พึงกระทําได
แตถาปรากฏตอศาลวาจําเลยอาจมีขอตอสูอันสมควร ก็ใหศาลดําเนินการพิจารณาไปโดยไมชักชา และฟงคําพยาน
ทั้งสองฝายกอนพิพากษา
(3) ถาจําเลยไดรับหมายเรียกของศาล แลวไมมาศาลตามกําหนดนัด ใหศาลมีคําสั่งโดยไมชักชาวาจําเลย
ขาดนัดพิจารณา แลวใหศาลพิจารณาคดีไปฝายเดียว และพิพากษาโดยเร็วเทาที่พึงกระทําได
คดีอันอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรานี้ หามมิใหศาลอนุญาตตามคําขอของจําเลยเพื่อเลื่อนเวลา
ยื่นคําใหการหรือเพื่อเลื่อนคดี เวนแตจําเลยจะแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาคําขอของตนมีเหตุผลดี และ
สันนิษฐานไดในเบื้องตนวาจําเลยมีขอตอสูคดีอันสมควร หรือเมื่อศาลเห็นวาโดยพฤติการณนอกเหนือไมอาจ
บังคับไดเปนการพนวิสัยที่จําเลยจะมาศาลหรือยื่นคําใหการกอนหรือในวันที่กําหนดไวได

ถาในระหวางการพิจารณาปรากฏวา คดีไมตกอยูภายใตบังคับแหงมาตรานี้ ศาลอาจมีคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งเดิม แลวดําเนินการพิจารณาตอไปตามขอบังคับแหงคดีสามัญได
หมวด 2
การพิจารณาโดยขาดนัด
มาตรา 197 เมื่อจําเลยไดรับหมายเรียก ใหยื่นคําใหการ หรือเมื่อโจทกถูกฟองแยงแลว จําเลยหรือโจทกมิไดยื่น
คําใหการหรือคําใหการแกฟองแยงภายในระยะเวลาที่กําหนดไวทั้งมิไดแจงเหตุขัดของตอศาลภายในกําหนดเวลา
เชนวานั้น ใหถือวาจําเลยหรือโจทกขาดนัดยื่นคําใหการ
ถาคูความฝายใดฝายหนึ่ง ไมมาศาลในวันสืบพยานและมิไดรองขอเลื่อนคดี หรือแจงเหตุขัดของที่ไมมา
ศาลเสียกอนลงมือสืบพยาน ใหถือวาคูความฝายนั้นขาดนัดพิจารณา
มาตรา 198 ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 193 วรรค 4 ถาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ ใหโจทกมีคําขอตอศาล
ภายในสิบหาวันนับแตระยะเวลาที่กําหนดใหจําเลยยื่นคําใหการไดสิ้นสุดลง เพื่อใหศาลมีคําสั่งวาจําเลยขาดนัด
คําขอเชนวานี้ ใหถือวาโจทกประสงคจะดําเนินคดีตอไป
ถาโจทกไมยื่นคําขอตอศาลภายในกําหนดระยะเวลาดั่งกลาวแลว ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีนั้นออกเสีย
จากสารบบความ
ถาโจทกยื่นคําขอตอศาลภายในกําหนดระยะเวลาดั่งกลาวแลว ใหศาลมีคําสั่งแสดงวาจําเลยขาดนัดยื่น
คําใหการแลวใหกําหนดวันสืบพยาน สงใหจําเลยทราบ ถาศาลมีเหตุสงสัยวาจําเลยจะไมทราบหมายเรียกใหยื่น
คําใหการนั้น ก็ใหศาลทําการไตสวน และมีคําสั่งกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควร เพื่อใหมีการสงคํา
คําสั่งนั้นโดยวิธีสงหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทน
มาตรา 199 ถาจําเลยมาศาล เมื่อเริ่มตนสืบพยานหรือแจงใหศาลทราบกอนเริ่มสืบพยานถึงเหตุที่ตนมิไดยื่น
คําใหการ และศาลเห็นวาการขาดนัดของจําเลยมิไดเปนไปโดยจงใจ หรือมีเหตุอันสมควรประการอื่น ใหศาลมี
คําสั่งอนุญาตใหจําเลยยื่นคําใหการภายในกําหนดเวลา ตามที่ศาลจะเห็นสมควร
ถาศาลเห็นวาการขาดนัดนั้น เปนไปโดยจงใจ หรือไมมีเหตุอันสมควรแลว ใหศาลมีคําสั่งใหดําเนินคดี
ตอไป โดยไมอนุญาตใหจําเลยยื่นคําใหการ ในกรณีเชนนี้ จําเลยอาจสาบานตนใหการเปนพยานเอง และถามคาน
พยานโจทกได แตหาอาจเรียกพยานของตนเขาสืบไดไม
ในกรณีที่โจทกมิไดใหการแกฟองแยงของจําเลยภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหนําบทบัญญัติมาตรานี้
มาใชบังคับเพียงเทาที่เกี่ยวกับฟองแยงเชนวานั้นโดยอนุโลม
มาตรา 200 ถาคูความทั้งสองฝายขาดนัดพิจารณา ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีนั้นเสียจากสารบบความ
ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยอายุความคําสั่งนั้นไมตัดสิทธิโจทกที่จะเสนอคําฟองของตน
ใหม
มาตรา 201 ถาไดสงหมายกําหนดวันนัดสืบพยานใหโจทกทราบโดยชอบแลว โจทกขาดนัดพิจารณา ใหศาลมี
คําสั่งจําหนายคดีนั้นเสียจากสารบบความ เวนแตจําเลยจะไดแจงตอศาลในวันหรือกอนวันสืบพยานวาตนตั้งใจจะ
ใหดําเนินการพิจารณาคดีตอไป หามมิใหโจทกอุทธรณคําสั่งเชนวานี้ หรือมีคําขอใหพิจารณาคดีนั้นใหม แต

ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยอายุความ คําสั่งเชนวานี้ ไมตัดสิทธิโจทกที่จะเสนอคําฟองของตน
ใหม
ถาจําเลยไดขอใหดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป ใหศาลมีคําสั่งแสดงวาโจทกขาดนัดพิจารณาแลวให
พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝายเดียวตามบทบัญญัติตอไปนี้
มาตรา 202 ถาไดสงหมายกําหนดวันนัดสืบพยานใหจําเลยทราบโดยชอบแลว จําเลยขาดนัดพิจารณา ใหศาลมี
คําสั่งแสดงวาจําเลยขาดนัดพิจารณาแลวใหพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝายเดียวตามบทบัญญัติตอไปนี้
มาตรา 203 ในกรณีดั่งกลาวมา ในมาตรา 201 และ 202 ถาศาลยังไมเปนที่พอใจวาไดสงหมายกําหนดวันนัด
สืบพยานไปใหคูความฝายที่ขาดนัดทราบโดยชอบแลว ใหศาลมีคําสั่งเลื่อนวันสืบพยานตอไป และกําหนดวิธีการ
อยางใดตามที่เห็นสมควร เพื่อใหมีการสงคําสั่งนั้นแกคูความฝายที่ขาดนัด โดยวิธีสงหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่น
แทน ถาไดกระทําดั่งเชนวามาแลว คูความฝายนั้นยังไมมาศาลกอนเริ่มสืบพยานในวันที่กําหนดไวในคําสั่งนั้น ก็
ใหศาลดําเนินคดีนั้นไป ดั่งที่บัญญัติไวในมาตรากอนๆ นี้
มาตรา 204 (ยกเลิก)
มาตรา 205 คูความฝายใดฝายหนึ่ง จะรองตอศาลใหวินิจฉัยชี้ขาดคดีใหตนเปนฝายชนะ โดยอาศัยเหตุแตเพียง
วาคูความอีกฝายหนึ่งขาดนัด ไมมาศาลนั้นหาไดไม ใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีใหคูความที่มาศาลเปนฝายชนะตอเมื่อ
ศาลเห็นวาขออางของคูความเชนวานี้มีมูล และไมขัดตอกฎหมายเพื่อประโยชนแหงการนี้ ศาลอาจสืบพยานตามที่
เห็นจําเปนอันเกี่ยวกับขออางของคูความดั่งกลาวแลว และจะยกขึ้นอางโดยลําพังซึ่งขอกฎหมาย อันเกี่ยวดวยความ
สงบเรียบรอยของประชาชนก็ได
ในระหวางการพิจารณาคดีฝายเดียว ถาคูความฝายที่ขาดนัด มาศาลภายหลังที่ไดเริ่มตนสืบพยานไปบาง
แลว และศาลเห็นวาการขาดนัดนั้น มิไดเปนไปโดยจงใจ หรือมีเหตุอันสมควร ใหศาลมีคําสั่งใหพิจารณาคดีนั้น
ใหม ถาจําเลยที่ขาดนัดพิจารณานั้น ขาดนัดยื่นคําใหการดวย ใหบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 199
ในกรณีที่ไดบัญญัติไวในวรรคกอนนี้ถาศาลเห็นวาการขาดนัดนั้นเปนไปโดยจงใจ หรือไมมีเหตุอัน
สมควร ก็ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไป แต
(1) หามไมใหศาลอนุญาต ใหคูความที่ขาดนัดนําพยานเขาสืบ ถาคูความนั้นมาศาลเมื่อพนเวลาที่จะนํา
พยานของตนเขาสืบแลว
(2) ถาคูความที่ขาดนัดมาศาล เมื่อคูความอีกฝายหนึ่งไดนําพยานหลักฐานเขาสืบไปแลว หามไมใหศาล
ยอมใหคูความที่ขาดนัดคัดคานพยานหลักฐานเชนวานั้น โดยวิธีถามคานพยานของคูความอีกฝายหนึ่งที่ไดสืบไป
แลว หรือโดยวิธีคัดคานการระบุเอกสาร หรือคัดคานคําขอที่ใหศาลไปทําการตรวจหรือใหตั้งผูเชี่ยวชาญของศาล
แตถาคูความอีกฝายหนึ่งนําพยานหลักฐานเขาสืบยังไมบริบูรณ ใหศาลอนุญาตใหคูความที่ขาดนัดหักลางได
เฉพาะพยานหลักฐานที่นําสืบภายหลังที่ตนมาศาล
(3) ในกรณีเชนวานี้ คูความที่ขาดนัดไมมีสิทธิที่จะรองขอใหพิจารณาคดีใหม
มาตรา 206 เมื่อศาลพิพากษาใหคูความที่ขาดนัดพิจารณาแพคดี ศาลอาจกําหนดการอยางใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ในคําพิพากษาหรือคําสั่งเพื่อสงคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นใหแกคูความฝายที่ขาดนัดโดยวิธีสงหมาย

ธรรมดา หรือโดยวิธีอื่นแทน หรือศาลจะใหเลื่อนการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งเชนวานั้นไปภายใน
ระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก็ได
การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งแกคูความที่ขาดนัดชั้นพิจารณานั้น ใหบังคับตามมาตรา 273, 292
และ 317
มาตรา 207 คูความฝายใดซึ่งศาลแสดงวาขาดนัดพิจารณา และมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหแพคดี ในประเด็นที่
พิพาท คูความฝายนั้นอาจมีคําขอใหมีการพิจารณาใหมเวนแต
(1) คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น ใหจําเลยหลายคนแพคดี ดั่งบัญญัติไวในมาตรา 204
(2) คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น ใหคูความฝายที่ขาดนัดแพคดีในกรณีที่มีการพิจารณาใหมเพราะเหตุที่
คูความฝายเดียวกันนั้นไดขาดนัดมาครั้งหนึ่งแลว
(3) ถาคูความฝายที่ขาดนัดไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งแทนที่จะขอใหพิจารณาคดีนั้นใหมหรือ
ในกรณีอื่นใดซึ่งคําขอใหพิจารณาคดีใหมนั้นตองบทหามตามกฎหมาย
มาตรา 208 คําขอใหพิจารณาใหมนั้น ใหยื่นตอศาลภายในสิบหาวันนับจากวันที่ไดสงคําบังคับตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหแกจําเลย แตถาศาลไดกําหนดการอยางใดๆ เพื่อสงคําบังคับเชนวานี้ โดยวิธีสงหมายธรรมดา หรือ
โดยวิธีอื่นแทน จะตองไดมีการปฏิบัติตามคํากําหนดนั้นแลว อนึ่ง ถาคูความที่ขาดนัดไมสามารถยื่นคําขอภายใน
ระยะเวลาที่บัญญัติไวขางบนนี้ โดยพฤติการณนอกเหนือไมอาจบังคับได คูความฝายนั้นอาจยื่นคําขอใหพิจารณา
ใหมไดภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่พฤติการณนั้นไดสิ้นสุดลงแตกรณีจะเปนอยางไรก็ตาม หามมิใหยื่นคํา
ขอเชนวานี้ เมื่อพนกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ไดยึดทรัพยหรือไดมีการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยวิธี
อื่น
คําขอเชนวามานี้ ใหกลาวโดยละเอียดชัดแจงซึ่งเหตุที่คูความไดขาดนัด และขอคัดคานคําตัดสินชี้ขาด
ของศาล และในกรณีที่ยื่นคําขอลาชา เหตุแหงการที่ลาชานั้นดวย
มาตรา 209 การยื่นคําขอใหพิจารณาใหมนั้น ถาศาลเห็นวาคําขอนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงสองมาตรากอนนี้
และมมีเหตุสมควรเชื่อวาคูความฝายที่ขาดนัดนั้นมาศาลไมไดและในกรณีที่ยื่นคําขอลาชานั้น คูความที่ขาดนัดได
ยื่นภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ และใหงดการบังคับคดีไว และแจงใหเจาพนักงาน
บังคับคดีทราบดวยคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลโดยคูความขาดนัด และคําพิพากษาหรือคําสั่งอื่นๆ ของศาลสูง
ในคดีเดียวกันนั้น และวิธีการบังคับคดีที่ไดดําเนินไปแลวนั้น ใหถือวาเปนอันเพิกถอนไปในตัว แตถาเปนการพน
วิสัยที่จะใหคูความกลับคืนสูฐานะเดิมดั่งเชนกอนบังคับคดีได หรือเมื่อศาลเห็นวาไมจําเปนที่จะบังคับเชนนั้น เพื่อ
ประโยชนแกคูความหรือบุคคลภายนอก ใหศาลมีอํานาจสั่งอยางใดๆ ตามที่เห็นสมควร
เมื่อไดอนุญาตตามคําขอใหพิจารณาใหม ดั่งที่กลาวขางตนแลว ใหศาลพิจารณาคดีนั้นใหม ตั้งแตเวลาที่
ขาดนัดตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้
ถาคูความฝายหนึ่งขาดนัดยื่นคําใหการ หรือขาดนัดพิจารณาโดยจงใจ หรือไมมีเหตุอันสมควร เปนเหตุ
ใหคูความอีกฝายหนึ่งตองเสียคาฤชาธรรมเนียม มากกวาที่ควรจะตองเสีย คาฤชาธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นนั้น ใหถือวา
เปนคาฤชาธรรมเนียมอันไมจําเปนตามความหมายแหงมาตรา 166 และคูความฝายนั้นตองเปนผูเสีย
หมวด 3

อนุญาโตตุลาการ
มาตรา 210 บรรดาคดีทั้งปวง ซึ่งอยูในระหวางพิจารณาของศาลชั้นตน คูความจะตกลงกันเสนอขอพิพาทอัน
เกี่ยวกับประเด็นทั้งปวงหรือแตขอใดขอหนึ่งใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือหลายคนเปนผูชี้ขาดก็ได โดยยื่นคํา
ขอรวมกันกลาวถึงขอความแหงขอตกลงเชนวานั้นตอศาล
ถาศาลเห็นวา ขอตกลงนั้นไมผิดกฎหมาย ใหศาลอนุญาตตามคําขอนั้น
มาตรา 211 ถาในขอตกลงมิไดกําหนดขอความไวเปนอยางอื่น การตั้งอนุญาโตตุลาการใหใชบังคับดั่งตอไปนี้
(1) คูความชอบที่จะตั้งอนุญาโตตุลาการไดฝายละคน แตถาคดีมีโจทกรวมหรือจําเลยรวมหลายคน ให
ตั้งอนุญาโตตุลาการเพียงคนหนึ่งแทนโจทกรวมทั้งหมด และคนหนึ่งแทนจําเลยรวมทั้งหมด
(2) ถาคูความจะตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือหลายคน ดวยความเห็นชอบพรอมกัน การตั้งเชนวานี้
ใหทําเปนหนังสือ ลงวัน เดือน ป และใหคูความลงลายชื่อไวเปนสําคัญ
(3) ถาตกลงกันใหคูความฝายหนึ่ง หรือบุคคลภายนอก เปนผูตั้งอนุญาโตตุลาการ การตั้งเชนวานี้ ใหทํา
เปนหนังสือลงวัน เดือน ป และลงลายชื่อของคูความหรือบุคคลภายนอกนั้น แลวสงไปใหคูความอื่นๆ
(4) ถาศาลไมเห็นชอบดวยบุคคลที่คูความตั้ง หรือที่เสนอตั้งเปนอนุญาโตตุลาการ ใหศาลสั่งใหคูความ
ตั้งบุคคลอื่นหรือเสนอบุคคลอื่นตั้งเปนอนุญาโตตุลาการ ถาคูความมิไดตั้งหรือเสนอใหตั้งบุคคลใดเปน
อนุญาโตตุลาการ ใหศาลมีอํานาจตั้งบุคคลใดเปนอนุญาโตตุลาการไดตามที่เห็นสมควร แลวใหศาลสงคําสั่งเชน
วานั้น ไปยังอนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้น และคูความที่เกี่ยวของโดยทางเจาพนักงานศาล
มาตรา 212 ขอความในหมวดนี้มิไดใหอํานาจศาลที่จะตั้งบุคคลใดเปนอนุญาโตตุลาการโดยมิไดรับความยินยอม
จากบุคคลนั้น
มาตรา 213 เมื่อบุคคลหรือคูความที่มีสิทธิไดตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นแลว หามมิใหบุคคลหรือคูความนั้นถอนการ
ตั้งเสีย เวนแตคูความอีกฝายหนึ่งจะไดยินยอมดวย
อนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นโดยชอบนั้น ถาเปนกรณีที่ศาลหรือบุคคลภายนอกเปนผูตั้ง คูความฝายใดฝาย
หนึ่งจะคัดคานก็ได หรือถาเปนกรณีที่คูความฝายหนึ่งเปนผูตั้ง คูความอีกฝายหนึ่งจะคัดคานก็ได โดยอาศัยเหตุดั่ง
ที่บัญญัติไวในมาตรา 11 หรือเหตุที่อนุญาโตตุลาการนั้น เปนผูไรความสามารถ หรือไมสามารถทําหนาที่
อนุญาโตตุลาการได ในกรณีที่มีการคัดคานอนุญาโตตุลาการดั่งวานี้ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการคัดคานผูพิพากษา
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาการคัดคานอนุญาโตตุลาการนั้นฟงขึ้นใหตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นใหม
มาตรา 214 ถาในขอตกลง มิไดกําหนดคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการไวอนุญาโตตุลาการชอบที่จะเสนอความ
ขอนี้ตอศาลโดยทําเปนหนังสือ และใหศาลมีอํานาจมีคําสั่งใหชําระคาธรรมเนียมตามที่เห็นสมควร
มาตรา 215 เมื่อไดตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นแลว ถาในขอตกลงหรือในคําสั่งศาลแลวแตกรณี มิไดกําหนดประเด็น
ขอพิพาทไวใหอนุญาโตตุลาการกําหนดประเด็นขอพิพาทเหลานั้น แลวจดลงในรายงานพิสดารกลัดไวในสํานวน
คดีอนุญาโตตุลาการ

มาตรา 216 กอนที่จะทําคําชี้ขาด ใหอนุญาโตตุลาการฟงคูความทั้งปวงและอาจทําการไตสวนตามที่เห็นสมควร
ในขอพิพาทอันเสนอมาใหพิจารณานั้น
อนุญาโตตุลาการ อาจตรวจเอกสารทั้งปวงที่ยื่น ขึ้นมาและฟงพยานหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งเต็มใจมาใหการ
ถาอนุญาโตตุลาการขอใหศาลสงคําคูความ หรือบรรดาเอกสารอื่นๆ ในสํานวนเชนวานี้มาใหตรวจดูใหศาลจัดการ
ใหตามคํารองขอนั้น
ถาอนุญาโตตุลาการเห็นวา จําตองดําเนินกระบวนพิจารณาอยางใดที่ตองดําเนินทางศาล (เชน หมายเรียก
พยานหรือใหพยานสาบานตน หรือใหสงเอกสาร) อนุญาโตตุลาการอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาล ใหศาล
ดําเนินกระบวนพิจารณาเชนวานั้น ถาศาลเห็นวากระบวนพิจารณานั้นอยูในอํานาจศาลและพึงรับทําใหไดแลว ให
ศาลจัดการใหตามคําขอเชนวานี้ โดยเรียกคาธรรมเนียมศาล ตามอัตราที่กําหนดไวสําหรับกระบวนพิจารณาที่
ขอใหจัดการนั้นจากอนุญาโตตุลาการ
ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 215 และมาตรานี้ อนุญาโตตุลาการมีอํานาจที่จะดําเนินตามวิธีพิจารณา
ใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได เวนแตในขอตกลงจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา 217 ถาในขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นใหอยูภายในบังคับ
ตอไปนี้
(1) ในกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการหลายคน ใหชี้ขาดตามคะแนนเสียงฝายขางมาก
(2) ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหอนุญาโตตุลาการตั้งบุคคลภายนอกเปนประธานขึ้นคนหนึ่ง เพื่อออก
คะแนนเสียงชี้ขาด ถาอนุญาโตตุลาการไมตกลงกันในการตั้งประธาน ใหยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลใหมี
คําสั่งตั้งประธาน
มาตรา 218 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 140, 141 และ 142 วาดวยคําพิพากษาและคําสั่งของศาลมาใชบังคับแกคําชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม
ใหอนุญาโตตุลาการ ยื่นคําชี้ขาดของตนตอศาล และใหศาลพิพากษาตามคําชี้ขาดนั้น
แตถาศาลเห็นวาคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ขัดตอกฎหมายประการใดประการหนึ่ง ใหศาลมีอํานาจ
ทําคําสั่งปฏิเสธไมยอมพิพากษาตามคําชี้ขาดนั้น แตถาคําชี้ขาดนั้นอาจแกไขใหถูกตองไดศาลอาจให
อนุญาโตตุลาการหรือคูความที่เกี่ยวของ แกไขเสียกอนภายในเวลาอันสมควรที่ศาลจะกําหนดไว
มาตรา 219 ถาในขอตกลง มิไดกําหนดขอความไวเปนอยางอื่น ในกรณีที่ไมอาจดําเนินตามขอตกลงเสนอขอ
พิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด เพราะบุคคลภายนอก ซึ่งรับมอบหมายใหเปนผูตั้งอนุญาโตตุลาการ มิไดตั้ง
อนุญาโตตุลาการขึ้น หรืออนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นคนเดียวหรือหลายคนนั้นปฏิเสธไมยอมรับหนาที่หรือตาย
เสียกอนหรือตกเปนผูไรความสามารถหรือดวยเหตุประการอื่น ไมอาจที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนได กอนใหคําชี้
ขาดหรือปฏิเสธหรือเพิกเฉย ไมกระทําตามหนาที่ของตนภายในเวลาอันสมควร ถาคูความไมสามารถทําความตก
ลงกันเปนอยางอื่น ใหถือวาขอตกลงนั้นเปนอันสิ้นสุด
มาตรา 220 ถามีขอพิพาทเกิดขึ้น เนื่องจากการดําเนินตามขอตกลงเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดหรือ
มีขอพิพาทกันวาขอตกลงนั้นไดสิ้นสุดลงตามมาตรากอนแลวหรือหาไม ขอพิพาทนั้นใหเสนอตอศาลที่เห็นชอบ
ดวยขอตกลงดั่งกลาวแลว

มาตรา 221 การเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอกศาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
อนุญาโตตุลาการ
มาตรา 222 หามมิใหอุทธรณคําสั่งศาลซึ่งปฏิเสธไมยอมพิพากษาตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือคํา
พิพากษาของศาลตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเวนแตในเหตุตอไปนี้
(1) เมื่อมีขออางแสดงวาอนุญาโตตุลาการหรือประธานมิไดกระทําการโดยสุจริตหรือคูความฝายใดฝาย
หนึ่งใชกลฉอฉล
(2) เมื่อคําสั่ง หรือคําพิพากษานั้น ฝาฝนตอบทกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน
(3) เมื่อคําพิพากษานั้นไมตรงกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ภาค 3
อุทธรณและฎีกา
ลักษณะ 1
อุทธรณ
มาตรา 223 ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 138, 168, 188 และ 222 และในลักษณะนี้ คําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลชั้นตนนั้น ใหยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ เวนแตคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมาย
อื่นจะไดบัญญัติวาใหเปนที่สุด
มาตรา 223 ทวิ ในกรณีที่มีการอุทธรณเฉพาะปญหาขอกฎหมาย ผูอุทธรณอาจขออนุญาตยื่นอุทธรณโดยตรงตอ
ศาลฎีกา โดยทําเปนคํารองมาพรอมคําฟองอุทธรณ เมื่อศาลชั้นตนซึ่งมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ไดสั่งรับอุทธรณ
และสงสําเนาคําฟองอุทธรณและคํารองแกจําเลยอุทธรณแลว หากไมมีคูความอื่นยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณตาม
มาตรา 223 และจําเลยอุทธรณมิไดคัดคานคํารองดังกลาวตอศาลภายในกําหนดเวลายื่นคําแกอุทธรณ และศาล
ชั้นตนเห็นวาเปนการอุทธรณเฉพาะปญหาขอกฎหมาย ใหสั่งอนุญาตใหผูอุทธรณยื่นอุทธรณโดยตรงตอศาลฎีกา
ได มิฉะนั้นใหสั่งยกคํารอง ในกรณีที่ศาลชั้นตนสั่งยกคํารอง ใหถือวาอุทธรณเชนวานั้น ไดยื่นตอศาลอุทธรณ
ตามมาตรา 223 คําสั่งของศาลชั้นตนที่อนุญาตหรือยกคํารองในกรณีนี้ ใหเปนที่สุด เวนแตในกรณีที่ศาลชั้นตนสั่ง
ยกคํารอง เพราะเห็นวาเปนอุทธรณในปญหาขอเท็จจริง ผูอุทธรณอาจอุทธรณคําสั่งศาลชั้นตน ไปยังศาลฎีกา
ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ศาลชั้นตนไดมีคําสั่ง
ถาศาลฎีกาเห็นวาอุทธรณตามวิธีการในวรรคหนึ่งเปนอุทธรณในปญหาขอเท็จจริง ใหศาลฎีกาสง
สํานวนไปใหศาลอุทธรณวินิจฉัยชี้ขาดตอไป
มาตรา 224 ในคดีที่ราคาทรัพยสินหรือจํานวนทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณไมเกินหาหมื่นบาทหรือไมเกิน
จํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา หามมิใหคูความอุทธรณในขอเท็จจริง เวนแตผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้น
ในศาลชั้นตนไดทําความเห็นแยงไว หรือไดรับรองวามีเหตุอันควรอุทธรณได หรือถาไมมีความเห็นแยง หรือคํา
รับรองเชนวานี้ตองไดรับอนุญาตใหอุทธรณเปนหนังสือจากอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน หรืออธิบดีผูพิพากษา
ภาคผูมีอํานาจ แลวแตกรณี

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับในคดีเกี่ยวดวยสิทธิแหงสภาพบุคคลหรือสิทธิในครอบครัวและ
คดีฟองขอใหปลดเปลื้องทุกขอันไมอาจคํานวณเปนราคาเงินได เวนแตในคดีฟองขับไลบุคคลใดๆ ออกจาก
อสังหาริมทรัพยอันมีคาเชาหรืออาจใหเชาไดในขณะยื่นคําฟองไมเกินเดือนละสี่พันบาทหรือไมเกินจํานวนที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
การขอใหผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตนรับรองวามีเหตุอันควรอุทธรณได ใหผูอุทธรณยื่นคํา
รองถึงผูพิพากษานั้น พรอมกับคําฟองอุทธรณตอศาลชั้นตน เมื่อศาลไดรับคํารองเชนวานั้นใหศาลสงคํารองพรอม
ดวยสํานวนความไปยังผูพิพากษาดังกลาวเพื่อพิจารณารับรอง
มาตรา 225 ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่จะยกขึ้นอางในการยื่นอุทธรณนั้น คูความจะตองกลาวไวโดยชัดแจงใน
อุทธรณ และตองเปนขอที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลชั้นตน ทั้งจะตองเปนสาระแกคดีอันควรไดรับ
การวินิจฉัยดวย
ถาคูความฝายใดมิไดยกปญหาขอใดอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนขึ้นกลาวในศาล
ชั้นตนหรือคูความฝายใดไมสามารถยกปญหาขอกฎหมายใดๆ ขึ้นกลาวในศาลชั้นตน เพราะพฤติการณไมเปด
ชองใหกระทําได หรือเพราะเหตุเปนเรื่องที่ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ คูความที่
เกี่ยวของยอมมีสิทธิที่จะยกขึ้นอางซึ่งปญหาเชนวานั้นได
มาตรา 226 กอนศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษา หรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดี ถาศาลนั้นไดมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง
นอกจากที่ระบุไวในมาตรา 227 และ 228
(1) หามมิใหอุทธรณคําสั่งนั้นในระหวางพิจารณา
(2) ถาคูความฝายใดโตแยงคําสั่งใด ใหศาลจดขอโตแยงนั้นลงไวในรายงาน คูความที่โตแยงชอบที่จะ
อุทธรณคําสั่งนั้นไดภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเปนตน
ไป
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ไมวาศาลจะไดมีคําสั่งใหรับคําฟองไวแลวหรือไม ใหถือวาคําสั่งอยางใด
อยางหนึ่งของศาล นับตั้งแตมีการยื่นคําฟองตอศาล นอกจากที่ระบุไวในมาตรา 227 และ 228 เปนคําสั่งระหวาง
พิจารณา
มาตรา 227 คําสั่งของศาลชั้นตนที่ไมรับหรือใหคืนคําคูความตามมาตรา 18 หรือคําสั่งวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องตนตาม
มาตรา 24 ซึ่งทําใหคดีเสร็จไปทั้งเรื่องนั้น มิใหถือเปนคําสั่งในระหวางพิจารณา และใหอยูภายในขอบังคับของ
การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดี
มาตรา 228 กอนศาลชี้ขาดตัดสินคดี ถาศาลมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งดั่งตอไปนี้ คือ
(1) ใหกักขังหรือปรับไหมหรือจําขังผูใด ตามประมวลกฎหมายนี้
(2) มีคําสั่งอันเกี่ยวดวยคําขอ เพื่อคุมครองประโยชนของคูความในระหวางการพิจารณา หรือมีคําสั่งอัน
เกี่ยวดวยคําขอเพื่อจะบังคับคดีตามคําพิพากษาตอไป หรือ
(3) ไมรับ หรือคืนคําคูความ ตามมาตรา 18 หรือวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องตนตามมาตรา 24 ซึ่งมิไดทําใหคดี
เสร็จไปทั้งเรื่อง หากเสร็จไปเฉพาะแตประเด็นบางขอ
คําสั่งเชนวานี้ คูความยอมอุทธรณไดภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันมีคําสั่งเปนตนไป

แมถึงวาจะมีอุทธรณในระหวางพิจารณาใหศาลดําเนินคดีตอไปและมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสิน
คดีนั้น แตถาในระหวางพิจารณา คูความอุทธรณคําสั่งชนิดที่ระบุไวในอนุมาตรา (3) ถาศาลอุทธรณเห็นวาการ
กลับหรือแกไขคําสั่งที่คูความอุทธรณนั้นจะเปนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นขอใดที่ศาลลาง
มิไดวินิจฉัยไว ใหศาลอุทธรณมีอํานาจทําคําสั่งใหศาลลางงดการพิจารณาไวในระหวางอุทธรณหรืองดการ
วินิจฉัยคดีไวจนกวาศาลอุทธรณจะไดวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณนั้น
ถาคูความมิไดอุทธรณคําสั่งในระหวางพิจารณาตามที่บัญญัติไวในมาตรานี้ ก็ใหอุทธรณไดในเมื่อศาล
พิพากษาคดีแลวตามความในมาตรา 223
มาตรา 229 การอุทธรณนั้นใหทําเปนหนังสือยื่นตอศาลชั้นตนซึ่งมีคําพิพากษาหรือคําสั่งภายในกําหนดหนึ่ง
เดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น และผูอุทธรณตองนําเงินคาธรรมเนียมซึ่งจะตองใชแกคูความ
อีกฝายหนึ่งตามคําพิพากษาหรือคําสั่งมาวางศาลพรอมกับอุทธรณนั้นดวย ใหผูอุทธรณยื่นสําเนาอุทธรณตอศาล
เพื่อสงใหแกจําเลยอุทธรณ (คือฝายโจทกหรือจําเลยความเดิมซึ่งเปนฝายที่มิไดอุทธรณความนั้น) ตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา 235 และ 236
มาตรา 230 คดีตามมาตรา 224 ถาคูความอุทธรณในขอเท็จจริง ใหศาลชั้นตนตรวจเสียกอนวาฟองอุทธรณนั้นจะ
รับไวพิจารณาไดหรือไม
ถาผูพิพากษาที่ไดพิจารณาคดีนั้นมีความเห็นแยงหรือไดรับรองไวแลว หรือรับรองในเวลาที่ตรวจ
อุทธรณนั้นวามีเหตุอันควรอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงนั้นได ก็ใหศาลมีคําสั่งรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาในปญหา
ขอเท็จจริงดั่งกลาวแลว
ถาไมมีความเห็นแยงหรือคํารับรองเชนวานั้น ใหศาลมีคําสั่งไมรับอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงที่กลาว
แลว ในกรณีเชนนี้ ถาอธิบดีผูพิพากษาหรืออธิบดีผูพิพากษาภาคมิไดเปนคณะในคําสั่งนั้น ผูอุทธรณชอบที่จะยื่น
คํารองตอศาลถึงอธิบดีผูพิพากษาหรืออธิบดีผูพิพากษาภาคในเจ็ดวัน เมื่อศาลไดรับคํารองเชนวานั้น ใหศาลสงคํา
รองนั้นพรอมดวยสํานวนความไปยังอธิบดีผูพิพากษาหรืออธิบดีผูพิพากษาภาค เพื่อมีคําสั่งยืนตาม หรือกลับคําสั่ง
ของศาลนั้น คําสั่งของอธิบดีผูพิพากษาหรืออธิบดีผูพิพากษาภาคเชนวานี้ ใหเปนที่สุด
บทบัญญัติแหงมาตรานี้ ไมหามศาลในอันที่จะมีคําสั่งตามมาตรา 232 ปฏิเสธไมสงอุทธรณในเหตุอื่น
หรือในอันที่ศาลจะมีคําสั่งใหสงอุทธรณนั้นไปเทาที่เปนอุทธรณในขอกฎหมาย
มาตรา 231 การยื่นอุทธรณ ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตน แตคูความที่
ยื่นอุทธรณอาจยื่นคําขอตอศาลอุทธรณ ไมวาเวลาใดๆ กอนพิพากษา โดยทําเปนคํารองชี้แจงเหตุผลอันสมควร
แหงการขอใหศาลอุทธรณทุเลาการบังคับไว
คําขอเชนวานั้น ใหผูอุทธรณยื่นตอศาลชั้นตนไดจนถึงเวลาที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหอุทธรณ ถาภายหลัง
ศาลไดมีคําสั่งเชนวานี้แลว ใหยื่นตรงตอศาลอุทธรณ ถาไดยื่นคําขอตอศาลชั้นตน ก็ใหศาลรีบสงคําขอนั้นไปยัง
ศาลอุทธรณ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอยางยิ่ง เมื่อศาลชั้นตนไดรับคําขอไว ก็ใหมีอํานาจทําคําสั่งใหทุเลาการบังคับ
ไว รอคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาลอุทธรณในคําขอเชนวานั้น
ถาผูอุทธรณวางเงินตอศาลชั้นตน เปนจํานวนพอชําระหนี้ตามคําพิพากษา รวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมใน
การฟองรองและการบังคับคดี รวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมในการฟองรองและการบังคับคดี หรือไดหาประกันมาให

สําหรับเงินจํานวนเชนวานี้ จนเปนที่พอใจของศาล ใหศาลที่กลาวมาแลวงดการบังคับคดีไวดั่งที่บัญญัติไวใน
มาตรา 295 (1)
เมื่อไดรับคําขอเชนวานี้ ศาลอุทธรณจะอนุญาตใหทุเลาการบังคับไวในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินก็ไดมิตองฟง
คูความอีกฝายหนึ่ง แตในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาคําสั่งนี้เปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะไดฟงคูความอีกฝายหนึ่งใน
ภายหลัง ถาศาลมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับไวตามที่ขอ คําสั่งนี้อาจอยูภายใตบังคับเงื่อนไขใดๆ หรือไมก็ได ศาลจะ
มีคําสั่งใหผูอุทธรณทําทัณฑบนวาจะไมยักยายจําหนายทรัพยสินของตนในระหวางอุทธรณหรือใหหาประกันมา
ใหศาลใหพอกับเงินที่ตองใชตามคําพิพากษา หรือจะใหวางเงินจํานวนนั้นตอศาลก็ได ถาผูอุทธรณไมปฏิบัติตาม
คําสั่งนั้น ศาลจะสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูอุทธรณนั้นก็ได และถาทรัพยสินเชนวานั้น หรือสวนใดสวน
หนึ่งเปนสังหาริมทรัพย ศาลอาจมีคําสั่งใหเอาออกขายทอดตลาดก็ได ถาปรากฏวาการขายนั้นเปนการจําเปนและ
สมควร เพราะทรัพยสินนั้นมีสภาพเปนของเสียไดงายหรือวาการเก็บรักษาไวในระหวางอุทธรณนาจะนําไปสู
ความยุงยาก หรือจะตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก
มาตรา 232 เมื่อไดรับอุทธรณแลว ใหศาลชั้นตนตรวจอุทธรณและมีคําสั่งใหสงหรือปฏิเสธไมสงอุทธรณนั้นไป
ยังศาลอุทธรณตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ถาศาลปฏิเสธไมสง ใหศาลแสดงเหตุที่ไมสงนั้นไวในคําสั่ง
ทุกเรื่องไป ถาคูความทั้งสองฝายไดยื่นอุทธรณ ศาลจะวินิจฉัยอุทธรณทั้งสองฉบับนั้นในคําสั่งฉบับเดียวกันก็ได
มาตรา 233 ถาศาลยอมรับอุทธรณและมีความเห็นวาการอุทธรณนั้นคูความที่ศาลพิพากษาใหชนะจะตองเสียคา
ฤชาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ใหศาลมีอํานาจกําหนดไวในคําสั่งใหผูอุทธรณนําเงินมาวางศาลอีกใหพอกับจํานวนคาฤชา
ธรรมเนียมซึ่งจะตองเสียดั่งกลาวแลว ตามอัตราที่ใชบังคับอยูในเวลานั้นกอนสิ้นระยะเวลาอุทธรณหรือภายใน
ระยะเวลา ตามที่ศาลจะเห็นสมควรอนุญาต หรือตามแตผูอุทธรณจะมีคําขอขึ้นมาไมเกินสิบวันนับแตสิ้น
ระยะเวลาอุทธรณนั้น ถาผูอุทธรณไมนําเงินจํานวนที่กลาวขางตนมาวางศาล ภายในกําหนดเวลาที่อนุญาตไว ก็ให
ศาลยกอุทธรณนั้นเสีย
มาตรา 234 ถาศาลชั้นตนไมรับอุทธรณ ผูอุทธรณอาจอุทธรณคําสั่งศาลนั้นไปยังศาลอุทธรณโดยยื่นคําขอเปนคํา
รองตอศาลชั้นตน และนําคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนําเงินมาชําระตามคําพิพากษาหรือหาประกัน
ใหไวตอศาลภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ศาลไดมีคําสั่ง
มาตรา 235 เมื่อศาลชั้นตนไดรับอุทธรณแลวใหสงสําเนาอุทธรณนั้นใหแกจําเลยอุทธรณ ภายในกําหนดเจ็ดวัน
นับแตวันที่จําเลยอุทธรณยื่นคําแกอุทธรณ หรือถาจําเลยอุทธรณไมยื่นคําแกอุทธรณภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต
ระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา 237 สําหรับการยื่นคําแกอุทธรณไดสิ้นสุดลง ใหศาลสงอุทธรณและคําแก
อุทธรณถาหากมี พรอมทั้งสํานวนและหลักฐานตางๆ ไปยังศาลอุทธรณ เมื่อศาลอุทธรณไดรับฟองอุทธรณและ
สํานวนความไวแลว ใหนําคดีลงสารบบความของศาลอุทธรณโดยพลัน
มาตรา 236 เมื่อคูความยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาลที่ปฏิเสธไมยอมรับอุทธรณ ใหศาลสงคํารองเชนวานั้นไปยัง
ศาลอุทธรณโดยไมชักชา พรอมดวยคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีของศาลชั้นตนและฟองอุทธรณ ถาศาลอุทธรณ
เห็นเปนการจําเปนที่จะตองตรวจสํานวน ใหมีคําสั่งใหศาลชั้นตนสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณ ในกรณีเชนวานี้ ให
ศาลอุทธรณพิจารณาคํารอง แลวมีคําสั่งยืนตามคําปฏิเสธของศาลชั้นตนหรือมีคําสั่งใหรับอุทธรณ คําสั่งนี้ใหเปน
ที่สุด แลวสงไปใหศาลชั้นตนอาน

เมื่อไดอานคําสั่งศาลอุทธรณใหรับอุทธรณแลว ใหศาลชั้นตนสงสําเนาอุทธรณแกจําเลยอุทธรณ และ
ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่จําเลยอุทธรณยื่นคําแกอุทธรณ หรือนับแตระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา 237
สําหรับการยื่นคําแกอุทธรณไดสิ้นสุดลง ใหศาลสงคําแกอุทธรณไปยังศาลอุทธรณหรือแจงใหทราบวาไมมีคําแก
อุทธรณ เมื่อศาลอุทธรณไดรับคําแกอุทธรณ หรือแจงความเชนวาแลว ใหนําคดีลงสารบบความของศาลอุทธรณ
โดยพลัน
มาตรา 237 จําเลยอุทธรณอาจยื่นคําแกอุทธรณตอศาลชั้นตนไดภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําเนา
อุทธรณ
ไมวาในกรณีใดๆ หามมิใหศาลแสดงวาจําเลยอุทธรณขาดนัดเพราะไมยื่นคําแกอุทธรณ
มาตรา 238 ภายใตบังคับมาตรา 243 (3) ในคดีที่อุทธรณไดเฉพาะในปญหาขอกฎหมายนั้น การวินิจฉัยปญหา
เชนวานี้ ศาลอุทธรณจําตองถือตามขอเท็จจริงที่ศาลชั้นตนไดวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสํานวน
มาตรา 239 อุทธรณคําสั่งนั้นจะตองพิจารณากอนอุทธรณคําพิพากษาเทาที่สามารถจะทําได แมถึงวาอุทธรณคํา
พิพากษานั้น จะไดลงไวในสารบบความของศาลอุทธรณ กอนอุทธรณคําสั่งนั้นก็ดี
มาตรา 240 ศาลอุทธรณมีอํานาจที่จะวินิจฉัยคดีโดยเพียงแตพิจารณาฟองอุทธรณ คําแกอุทธรณ เอกสารและ
หลักฐานทั้งปวง ในสํานวนความซึ่งศาลชั้นตนสงขึ้นมา เวนแต
(1) ศาลอุทธรณ ไดนัดฟงคําแถลงการณดวยวาจาตามที่บัญญัติไวในมาตรา 241 แตถาคูความฝายใดหรือ
ทั้งสองฝายไมมาศาลในวันกําหนดนัดศาลอุทธรณอาจดําเนินคดีไปได และคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ
นั้น ไมใหถือเปนคําพิพากษาโดยขาดนัด
(2) ถาศาลอุทธรณยังไมเปนที่พอใจในการพิจารณาฟองอุทธรณ คําแกอุทธรณ และพยานหลักฐานที่
ปรากฏในสํานวน ภายใตบังคับแหงมาตรา 238 และเฉพาะในปญหาที่อุทธรณ ใหศาลมีอํานาจที่จะกําหนด
ประเด็นทําการสืบพยานที่สืบมาแลว หรือพยานที่เห็นควรสืบตอไป และพิจารณาคดีโดยทั่วๆ ไป ดั่งที่บัญญัติไว
ในประมวลกฎหมายนี้สําหรับการพิจารณาในศาลชั้นตน และใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการ
พิจารณาในศาลชั้นตน มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
(3) ในคดีที่คูความอุทธรณในปญหาขอกฎหมายถาศาลอุทธรณเห็นวา ศาลชั้นตนยังมิไดพิจารณาหรือ
วินิจฉัยปญหาขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญในประเด็น ใหศาลอุทธรณมีอํานาจทําคําสั่งใหศาลชั้นตนพิจารณา
ปญหาขอเท็จจริงเชนวานั้น แลวพิพากษาไปตามรูปความ
มาตรา 241 ถาคูความฝายใดประสงคจะมาแถลงการณดวยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ ใหขอมาในตอนทายคําฟอง
อุทธรณ หรือคําแกอุทธรณแลวแตกรณี และใหศาลอุทธรณกําหนดนัดฟงคําแถลงการณดวยวาจานั้น เวนแตศาล
อุทธรณจะพิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกคดีจะสั่งงดฟงคําแถลงการณเสียก็ได ในกรณีที่
ศาลอุทธรณนัดฟงคําแถลงการณดวยวาจา คูความอีกฝายหนึ่งชอบที่จะไปแถลงการณดวยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ
ไดดวย ถึงแมวาตนจะมิไดแสดงความประสงคไว
การแถลงการณดวยวาจา ผูขอแถลงเปนผูแถลงกอนแลวอีกฝายหนึ่งแถลงแก แลวผูขอแถลง แถลงไดอีก
ครั้งหนึ่ง ถาขอแถลงทั้งสองฝาย ใหผูอุทธรณแถลงกอน ถาทั้งสองฝายอุทธรณและตางขอแถลง ใหศาลอุทธรณ
พิจารณาสั่ง

มาตรา 242 เมื่อศาลอุทธรณไดตรวจสํานวนความและฟงคูความทั้งปวง หรือสืบพยานตอไป ดังบัญญัติไวใน
มาตรา 240 เสร็จแลวใหศาลอุทธรณชี้ขาดตัดสินอุทธรณโดยประการใดประการหนึ่งในสี่ประการนี้
(1) ถาศาลอุทธรณเห็นวา อุทธรณนั้นตองหามตามกฎหมาย ก็ใหยกอุทธรณนั้นเสียโดยไมตองวินิจฉัย
ในประเด็นแหงอุทธรณ
(2) ถาศาลอุทธรณเห็นวา คําวินิจฉัยของศาลชั้นตนถูกตอง ไมวาโดยเหตุเดียวกันหรือเหตุอื่น ก็ให
พิพากษายืนตามศาลชั้นตนนั้น
(3) ถาศาลอุทธรณเห็นวาคําชี้ขาดของศาลชั้นตนไมถูกตอง ใหกลับคําพิพากษาของศาลชั้นตนเสีย และ
พิพากษาในปญหาเหลานั้นใหม
(4) ถาศาลอุทธรณเห็นวา คําวินิจฉัยของศาลชั้นตนถูกแตบางสวนและผิดบางสวน ก็ใหแกคําพิพากษา
ศาลชั้นตนไปตามนั้น โดยพิพากษายืนบางสวน กลับบางสวน และมีคําพิพากษาใหมแทนสวนที่กลับนั้น
มาตรา 243 ใหศาลอุทธรณมีอํานาจดั่งตอไปนี้ดวยคือ
(1) เมื่อคดีปรากฏเหตุ ที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยคําพิพากษาและคําสั่ง
และศาลอุทธรณเห็นวามีเหตุอันสมควร ก็ใหศาลอุทธรณมีคําสั่งยกคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลชั้นตนนั้นเสียแลวสง
สํานวนคืนไปยังศาลชั้นตนเพื่อใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม ในกรณีเชนนี้ศาลชั้นตนอาจประกอบดวยผูพิพากษา
อื่น นอกจากที่ไดพิพากษาหรือมีคําสั่งมาแลวและคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมนี้อาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีเปนอยางอื่น
นอกจากคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถูกยกได
(2) เมื่อคดีปรากฏเหตุ ที่มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการพิจารณา หรือมี
เหตุที่ศาลไดปฏิเสธไมสืบพยานตามที่ผูอุทธรณรองขอ และศาลอุทธรณเห็นวามีเหตุอันสมควร ก็ใหศาลอุทธรณมี
คําสั่งยกคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลชั้นตนนั้น แลวกําหนดใหศาลชั้นตนซึ่งประกอบดวยผูพิพากษาคณะเดิม หรือผู
พิพากษาอื่น หรือศาลชั้นตนอื่นใด ตามที่ศาลอุทธรณจะเห็นสมควร พิจารณาคดีนั้นใหมทั้งหมดหรือบางสวน
และพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม
(3) ในกรณีที่ศาลอุทธรณจําตองถือตามขอเท็จจริงของศาลชั้นตนถาปรากฏวา
(ก) การที่ศาลชั้นตน วินิจฉัยขอเท็จจริงนั้น ผิดตอกฎหมาย ศาลอุทธรณอาจฟงขอเท็จจริงใหม
แทนขอเท็จจริงของศาลชั้นตน แลวมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดีไปตามนั้น หรือ
(ข) ขอเท็จจริงที่ศาลชั้นตนฟงมาไมพอแกการวินิจฉัยขอกฎหมายศาลอุทธรณอาจทําคําสั่งให
ยกคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลชั้นตนนั้นเสีย แลวกําหนดใหศาลชั้นตนซึ่งประกอบดวยผูพิพากษาคณะเดิม หรือผู
พิพากษาอื่น หรือศาลชั้นตนอื่นใดตามที่ศาลอุทธรณเห็นสมควรพิจารณาคดีนั้นใหมทั้งหมดหรือบางสวน โดย
ดําเนินตามคําชี้ขาดของศาลอุทธรณ แลวมีคําพิพากษาหรือคําสั่งวินิจฉัยชี้ขาดไปตามรูปความ ทั้งนี้ไมวาจะ
ปรากฏจากการอุทธรณหรือไม
ในคดีทั้งปวงที่ศาลชั้นตน ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมตามมาตรานี้ คูความชอบที่จะอุทธรณคํา
พิพากษาหรือคําสั่งใหมเชนวานี้ ไปยังศาลอุทธรณได ตามบทบัญญัติแหงลักษณะนี้
มาตรา 244 ศาลอุทธรณจะอานคําพิพากษานั้นเองหรือจะสงไปใหศาลชั้นตนอานก็ได ในกรณีเหลานี้ ใหศาลที่
อานคําพิพากษา มีคําสั่งกําหนดนัดวันอาน สงใหแกคูความอุทธรณทุกฝาย

มาตรา 245 คําพิพากษาหรือคําสั่งชั้นอุทธรณ ใหมีผลเฉพาะระหวางคูความชั้นอุทธรณ เวนแตในกรณีตอไปนี้
(1) ถาคําพิพากษาหรือคําสั่งที่อุทธรณนั้นเกี่ยวดวยการชําระหนี้อันไมอาจแบงแยกได และคูความแตบาง
ฝายเปนผูอุทธรณซึ่งทําใหคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นมีผลเปนที่สุดระหวางคูความอื่นๆ ถาศาลอุทธรณเห็นวา ควร
กลับคําพิพากษาหรือคําสั่งที่อุทธรณ ใหศาลอุทธรณมีอํานาจชี้ขาดวาคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอุทธรณใหมีผล
ระหวางคูความทุกฝายในคดีในศาลชั้นตนดวย
(2) ถาไดมีการอนุญาตใหผูรองสอด เขามาในคดีแทนคูความฝายใดคําพิพากษาศาลอุทธรณยอมมีผล
บังคับแกคูความฝายนั้นดวย
มาตรา 246 เวนแตที่ไดบัญญัติไว ดังกลาวขางตนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการพิจารณาและการชี้
ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นตนนั้น ใหใชบังคับแกการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นอุทธรณไดโดยอนุโลม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 4
อุทธรณและฎีกา
ลักษณะ 1
อุทธรณ
หมวด 1
หลักทั่วไป
มาตรา 193 คดีอุทธรณคําพิพากษา หรือคําสั่งศาลชั้นตน ในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ใหอุทธรณไปยังศาล
อุทธรณ เวนแตจะถูกหามอุทธรณโดยประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น
อุทธรณทุกฉบับ ตองระบุขอเท็จจริงโดยยอ หรือขอกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิงเปนลําดับ
มาตรา 193 ทวิ หามมิใหอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตนในปญหาขอเท็จจริง ในคดีซึ่งอัตราโทษอยางสูงตามที่
กฎหมายกําหนดไวให จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตกรณีตอไปนี้ ให
จําเลยอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงได
(1) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก หรือใหลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก
(2) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกแตศาลรอการลงโทษไว
(3) ศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิด แตรอการกําหนดโทษไว หรือ
(4) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษปรับ เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 193 ตรี ในคดีซึ่งตองหามอุทธรณ ตามมาตรา 193 ทวิ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคํา
พิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตน พิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้น เปนปญหาสําคัญอันควรสูศาล
อุทธรณและอนุญาตใหอุทธรณ หรืออธิบดีกรมอัยการ หรือพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรมอัยการไดมอบหมาย ลง
ลายมือชื่อรับรองในอุทธรณวา มีเหตุอันควรที่ศาลอุทธรณจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาตอไป
มาตรา 194 ถามีอุทธรณแตในปญหาขอกฎหมายในการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายนั้นๆ ศาลอุทธรณจะตองฟง
ขอเท็จจริงตามที่ศาลชั้นตนวินิจฉัยมาแลวจากพยานหลักฐานในสํานวน

มาตรา 195 ขอกฎหมายทั้งปวงอันคูความอุทธรณรองอางอิง ใหแสดงไวโดยชัดเจนในฟองอุทธรณ แตตองเปน
ขอที่ไดยกขึ้นมาวากันมาแลวแตในศาลชั้นตน
ขอกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย หรือที่เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้ อันวาดวยอุทธรณเหลานี้ผูอุทธรณหรือศาลยกขึ้นอางได แมวาจะไมไดยกขึ้นในศาลชั้นตนก็ตาม
มาตรา 196 คําสั่งระหวางพิจารณา ที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณคําสั่งนั้นจนกวาจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งในประเด็นสําคัญ และมีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย
มาตรา 197 เหตุที่มีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งฉบับหนึ่งแลว หาเปนผลตัดสิทธิผูอื่นซึ่งมีสิทธิอุทธรณ จะ
อุทธรณดวยไม
มาตรา 198 การยื่นอุทธรณใหยื่นตอศาลชั้นตนในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหคูความฝายที่อุทธรณฟง
ใหเปนหนาที่ศาลชั้นตนตรวจอุทธรณวา ควรจะรับสงขึ้นไปยังศาลอุทธรณหรือไม ตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้ ถาเห็นวาไมควรรับ ใหจดเหตุผลไวในคําสั่งของศาลนั้นโดยชัดเจน
มาตรา 198 ทวิ เมื่อศาลชั้นตนปฏิเสธไมยอมรับอุทธรณ ผูอุทธรณอาจอุทธรณเปนคํารองอุทธรณคําสั่งของศาล
นั้นตอศาลอุทธรณได คํารองเชนนี้ ใหยื่นที่ศาลชั้นตนภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันฟงคําสั่ง แลวใหศาลนั้น
รีบสงคํารองเชนวานั้นไปยังศาลอุทธรณ พรอมดวยอุทธรณและคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตน
เมื่อศาลอุทธรณเห็นสมควรตรวจสํานวนเพื่อสั่งคํารองเรื่องนั้น ก็ใหสั่งศาลชั้นตนสงมาให
ใหศาลอุทธรณพิจารณาคํารองนั้น แลวมีคําสั่งยืนตามคําปฏิเสธของศาลชั้นตน หรือมีคําสั่งใหรับ
อุทธรณ คําสั่งใหเปนที่สุด แลวสงไปใหศาลชั้นตนอาน
มาตรา 199 ผูอุทธรณซึ่งตองขัง หรือตองจําคุกอยูในเรือนจํา อาจยื่นอุทธรณตอพัศดีภายในกําหนดอายุอุทธรณ
เมื่อไดรับอุทธรณนั้นแลว ใหพัศดีออกใบรับใหแกผูยื่นอุทธรณแลวใหรีบสงอุทธรณนั้นไปยังศาลชั้นตน
อุทธรณฉบับใด ที่ยื่นตอพัศดีสงไปถึงศาล เมื่อพนกําหนดอายุอุทธรณแลว ถาหากปรากฏวาการสงชักชา
นั้นมิใชเปนความผิดของผูยื่นอุทธรณ ใหถือวาเปนอุทธรณที่ไดยื่นภายในกําหนดอายุอุทธรณ
มาตรา 200 ใหศาลสงสํานวนอุทธรณใหแกอีกฝายหนึ่งแกภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับสําเนา
อุทธรณ
มาตรา 201 เมื่อศาลสงสําเนาอุทธรณ แกอีกฝายหนึ่งไมไดเพราะหาตัวไมพบ หรือหลบหนี หรือจงใจไมรับ
สําเนาอุทธรณ หรือไดรับแกอุทธรณแลว หรือพนกําหนดแกอุทธรณแลว ใหศาลรีบสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณ
เพื่อทําการพิจารณาพิพากษาตอไป
มาตรา 202 ผูอุทธรณ มีอํานาจยื่นคํารองขอถอนอุทธรณตอศาลชั้นตนกอนสงสํานวนไปศาลอุทธรณ ในกรณี
เชนนี้ ศาลชั้นตนสั่งอนุญาตได เมื่อสงสํานวนไปแลวใหยื่นตอศาลอุทธรณหรือตอศาลชั้นตน เพื่อสงไปยังศาล
อุทธรณเพื่อสั่ง ทั้งนี้ ตองกอนอานคําพิพากษาศาลอุทธรณ

เมื่อถอนไปแลว ถาคูความอีกฝายหนึ่งมิไดอุทธรณคําพิพากษา หรือคําสั่ง ของศาลชั้นตน ยอมเด็ดขาด
เฉพาะผูถอน ถาอีกฝายหนึ่งอุทธรณ จะเด็ดขาดตอเมื่อคดีถึงที่สุดโดยไมมีการแกคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลชั้นตน
หมวด 2
การพิจารณา คําพิพากษา และคําสั่งชั้นศาลอุทธรณ
มาตรา 203 ใหศาลอุทธรณ พิจารณาโดยเปดเผยเฉพาะแตในกรณีที่นัด หรืออนุญาตใหคูความมาพรอมกันหรือมี
การสืบพยาน
มาตรา 204 เมื่อจะพิจารณาในศาลโดยเปดเผย ใหศาลอุทธรณออกหมายนัด กําหนดวันพิจารณาไปยังคูความให
ทราบลวงหนาอยางนอยไมต่ํากวาหาวัน
การฟงคําแถลงการณนั้น หามมิใหกําหนดชากวาสิบหาวันนับแตวันรับสํานวน ถามีเหตุพิเศษจะชากวา
นั้นก็ไดแตอยางใหเกินสองเดือน เหตุที่ตองชาใหศาลรายงานไว
มาตรา 205 คํารองขอแถลงการณดวยปาก ใหติดมากับฟองอุทธรณหรือแกอุทธรณ
คําแถลงการณเปนหนังสือ ใหยื่นกอนวันศาลอุทธรณพิพากษา
คําแถลงการณดวยปาก หรือหนังสือก็ตาม มิใหถือวาเปนสวนหนึ่งของอุทธรณใหนับวาเปนแต
คําอธิบายขออุทธรณหรือแกอุทธรณเทานั้น
คําแถลงการณเปนหนังสือ จะยื่นตอศาลชั้นตนหรือตอศาลอุทธรณก็ได
มาตรา 206 ระเบียบแถลงการณดวยปากมีดั่งนี้
(1) ถาคูความฝายใดขอแถลงการณ ใหฝายนั้นแถลงกอน แลวใหอีกฝายหนึ่งแถลงแก เสร็จแลวฝาย
แถลงกอนแถลงแกไดอีก
(2) ถาคูความทั้งสองฝายขอแถลงการณใหผูอุทธรณแถลงกอน แลวใหอีกฝายหนึ่งแถลงแก เสร็จแลวให
ผูอุทธรณแถลงแกไดอีก
(3) ถาคูความทั้งสองฝายขอแถลงการณ และเปนผูอุทธรณทั้งคู ใหโจทกแถลงกอน แลวใหจําเลยแถลง
เสร็จแลวโจทกแถลงแกไดอีก
มาตรา 207 เมื่อมีอุทธรณคําพิพากษาศาลอุทธรณมีอํานาจสั่งใหศาลชั้นตนออกหมายเรียกหรือจับจําเลย ซึ่งศาล
นั้นปลอยตัวไปแลว มาขัง หรือปลอยชั่วคราวระหวางอุทธรณก็ได หรือถาจําเลยถูกขังอยูระหวางอุทธรณ จะสั่ง
ใหศาลชั้นตนปลอยจําเลยหรือปลอยชั่วคราวก็ได
มาตรา 208 ในการพิจารณาคดีอุทธรณตามหมวดนี้
(1) ถาศาลอุทธรณเห็นวาควรสืบพยานเพิ่มเติม ใหมีอํานาจเรียกพยานมาสืบเอง หรือสั่งศาลชั้นตนสืบให
เมื่อศาลชั้นตนสืบพยานแลวใหสํานวนมายังศาลอุทธรณเพื่อวินิจฉัยตอไป
(2) ถาศาลอุทธรณ เห็นเปนการจําเปน เนื่องจากศาลชั้นตน มิไดปฏิบัติใหถูกตองตามกระบวนพิจารณา
ก็ใหพิพากษาสั่งใหศาลชั้นตนทําการพิจารณาและพิพากษาหรือสั่งใหมตามรูปคดี

มาตรา 208 ทวิ ถาอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณเห็นสมควร จะใหมีการวินิจฉัยปญหาใด ในคดีเรื่องใดโดยที่
ประชุมใหญก็ได
ที่ประชุมใหญใหประกอบดวย ผูพิพากษาทุกคนซึ่งอยูปฏิบัติหนาที่ แตตองไมนอยกวากึ่งจํานวนผู
พิพากษาแหงศาลนั้น และใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณเปนประธาน
การวินิจฉัยในที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก ถาในปญหาใดมีความเห็นแยงกันเปนสองฝายหรือเกิน
สองฝายขึ้นไป จะหาเสียงขางมากมิได ใหผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปนผลรายแกจําเลยมากยอมเห็นดวยผู
พิพากษาซึ่งมีความเห็นเปนผลรายแกจําเลยนอยกวา
ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญไดวินิจฉัยปญหาแลว คําพิพากษาหรือคําสั่ง ตองเปนไปตามคําวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ และตองระบุไวดวยวา ปญหาขอใดไดวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ ผูพิพากษาที่เขาประชุมแมมิใชเปน
ผูนั่งพิจารณา ก็ใหมีอํานาจพิพากษาทําคําสั่งหรือทําความเห็นแยงในคดีนั้นได
มาตรา 209 ใหศาลอุทธรณ พิพากษาโดยมิชักชาและจะอานคําพิพากษาที่ศาลอุทธรณ หรือสงไปใหศาลชั้นตน
อานก็ได
มาตรา 210 เมื่อศาลอุทธรณเห็นวาฟองอุทธรณ มิไดยื่นในกําหนด ใหพิพากษายกฟองอุทธรณนั้นเสีย
มาตรา 211 เมื่อมีอุทธรณคัดคานคําพิพากษา ในประเด็นสําคัญ และคัดคานคําสั่งระหวางพิจารณาดวย ศาล
อุทธรณจะพิพากษาโดยคําพิพากษาอันเดียวกันก็ได
มาตรา 212 คดีที่จําเลยอุทธรณคําพิพากษาที่ใหลงโทษ หามมิใหศาลอุทธรณพิพากษาเพิ่มเติมโทษจําเลย เวนแต
โจทกจะไดอุทธรณในทํานองนั้น
มาตรา 213 ในคดีซึ่งจําเลยผูหนึ่ง อุทธรณคัดคานคําพิพากษาซึ่งใหลงโทษจําเลยหลายคนในความผิดฐาน
เดียวกันหรือตอเนื่องกันถาศาลอุทธรณกลับหรือแกคําพิพากษาศาลชั้นตนไมลงโทษหรือลดโทษใหจําเลย แมเปน
เหตุอยูในสวนลักษณะคดี ศาลอุทธรณมีอํานาจพิพากษาตลอดไปถึงจําเลยอื่นที่มิไดอุทธรณ ใหมิตองถูกรับโทษ
หรือไดลดโทษดุจจําเลยผูอุทธรณ
มาตรา 214 นอกจากมีขอความซึ่งตองมีในคําพิพากษาศาลชั้นตน คําพิพากษาศาลอุทธรณ ตองปรากฏขอความ
ตอไปนี้ดวย
(1) นามหรือตําแหนงของผูอุทธรณ
(2) ขอความวา ยืน ยก แกหรือกลับคําพิพากษาศาลชั้นตน
มาตรา 215 นอกจากที่บัญญัติมาแลว ใหนําบทบัญญัติวาดวยการพิจารณา และวาดวยคําพิพากษาและคําสั่งศาล
ชั้นตน มาบังคับในชั้นศาลอุทธรณดวยโดยอนุโลม
ลักษณะ 2
ฎีกา

มาตรา 247 ในกรณีที่ศาลอุทธรณไดพิพากษาหรือมีคําสั่งในชั้นอุทธรณแลวนั้น ใหยื่นฎีกาไดภายในกําหนดหนึ่ง
เดือนนับแตวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอุทธรณนั้นและภายใตบังคับบทบัญญัติสี่มาตราตอไปนี้ กับ
กฎหมายอื่นวาดวยการฎีกา ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ 1 วาดวยอุทธรณมาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
มาตรา 248 ในคดีที่ราคาทรัพยสินหรือจํานวนทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไมเกินสองแสนบาท หรือไมเกิน
จํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา หามมิใหคูความฎีกาในขอเท็จจริง เวนแตผูพิพากษาที่ไดนั่งพิจารณาคดีนั้น
ในศาลอุทธรณไดมีความเห็นแยง หรือผูพิพากษาที่ไดนั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตนก็ดี ศาลอุทธรณก็ดี ไดรับรอง
ไวหรือรับรองในเวลาตรวจฎีกาวามีเหตุสมควรที่จะฎีกาได ถาไมมีความเห็นแยงหรือคํารับรองเชนวานี้ ตองไดรับ
อนุญาตใหฎีกา เปนหนังสือจากอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับในคดีเกี่ยวดวยสิทธิแหงสภาพบุคคลหรือสิทธิในครอบครัว และ
คดีฟองขอใหปลดเปลื้องทุกขอันไมอาจคํานวณเปนราคาเงินได เวนแตในคดีฟองขับไลบุคคลใดๆ ออกจาก
อสังหาริมทรัพยอันมีคาเชาหรืออาจใหเชาได ในขณะยื่นคําฟองไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือไมเกินจํานวนที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คดีเกี่ยวกับการบังคับวงศญาติทั้งหลายและบริวารของผูถูกฟองขับไล ซึ่งอยูบนอสังหาริมทรัพยซึ่ง
คูความในคดีฟองขับไลนั้น ตองหามฎีกาขอเท็จจริงตามวรรคสอง ถาศาลอุทธรณพิพากษายืนตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งศาลชั้นตนหรือเพียงแตแกไขเล็กนอย ไมวาศาลจะฟงวาบุคคลดังกลาวสามารถแสดงอํานาจพิเศษใหศาลเห็น
ไดหรือไม หามมิใหฎีกาในขอเท็จจริง เวนแตจะไดมีความเห็นแยงหรือคํารับรอง หรือหนังสืออนุญาตใหฎีกา
ตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง
การขอใหผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณรับรองวามีเหตุสมควรที่จะฎีกาได
ใหผูฎีกายื่นคํารองถึงผูพิพากษานั้น พรอมกับคําฟองฎีกาตอศาลชั้นตนเมื่อศาลไดรับคํารองเชนวานั้นใหสงคํารอง
พรอมดวยสํานวนความไปยังผูพิพากษาดังกลาวเพื่อพิจารณารับรอง
มาตรา 249 ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่จะยกขึ้นอางในการยื่นฎีกานั้นคูความจะตองกลาวไวโดยชัดแจงในฎีกา
และตองเปนขอที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ ทั้งจะตองเปนสาระแกคดี อันควร
ไดรับการวินิจฉัยดวย การวินิจฉัยวาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่เปนสาระแกคดีขอใด ไมควรไดรับการวินิจฉัย
จากศาลฎีกา ใหกระทําโดยความเห็นชอบของรองประธานศาลฎีกาซึ่งประธานศาลฎีกามอบหมาย แตทั้งนี้ ไม
กระทบถึงอํานาจของประธานศาลฎีกา ตามมาตรา 140 วรรคสอง
ถาคูความฝายใดมิไดยกปญหาขอใดอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนขึ้นกลาวในศาล
ชั้นตนหรือศาลอุทธรณหรือคูความฝายใดไมสามารถยกปญหาขอกฎหมายใดๆ ขึ้นกลาวในศาลชั้นตนหรือศาล
อุทธรณเพราะพฤติการณไมเปดชองใหกระทําไดหรือเพราะเหตุเปนเรื่องที่ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวย
กระบวนพิจารณาชั้นฎีกา คูความที่เกี่ยวของยอมมีสิทธิที่จะยกขึ้นอางซึ่งปญหาเชนวานั้นได
มาตรา 250 (ยกเลิก)
มาตรา 251 ถาคูความ ซึ่งแพคดีในศาลชั้นตนไดอุทธรณและศาลอุทธรณไดพิพากษากลับใหตนชนะในขอ
สาระสําคัญอยางใดอยางหนึ่งคูความฝายนั้นจะยื่นคําขอตอศาลชั้นตนใหถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือคืน
เงินจํานวนที่วางไวตอศาลในขอนั้นๆ ก็ได

มาตรา 252 ถาคูความยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งที่ไมยอมรับฎีกาใหศาลชั้นตนสงคํารองเชนวานั้นไปยังศาลฎีกา
พรอมกับฎีกา และคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ ถาศาลฎีกาเห็นจําเปนจะตอง
ตรวจสํานวนใหมีคําสั่งใหศาลลางสงสํานวนนั้นไปยังศาลฎีกา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ลักษณะ 2
ฎีกา
หมวด 1
หลักทั่วไป
มาตรา 216 ภายใตบังคับแหงมาตรา 217 ถึง 221 คูความมีอํานาจฎีกาคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
อุทธรณภายในหนึ่งเดือนนับแตวันอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นใหคูความฝายที่ฎีกาฟง
ฎีกานั้น ใหยื่นตอศาลชั้นตน และใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา 200 และ 201 มาบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 217 ในคดีซึ่งมีขอจํากัดวาใหคูความฎีกาไดแตเฉพาะปญหาขอกฎหมาย ขอจํากัดนี้ใหบังคับแกคูความ
และบรรดาผูที่เกี่ยวของในคดีดวย
มาตรา 218 ในคดีที่ศาลอุทธรณ พิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไขเล็กนอย และใหลงโทษจําคุกจําเลย
ไมเกินหาป หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ แตโทษจําคุกไมเกินหาป หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ในคดีที่ศาลอุทธรณ พิพากษายืนตามศาลลาง หรือเพียงแตแกไขเล็กนอย และใหลงโทษจําคุกจําเลยเกิน
หาป ไมวาจะมีโทษอยางอื่นดวยหรือไม หามมิใหโจทกฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
มาตรา 219 ในคดีที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ ถาศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดที่วามานี้ หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง แตขอ
หามนี้มิใหใชแกจําเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณพิพากษาแกไขมากและเพิ่มเติมโทษจําเลย
มาตรา 219 ทวิ หามมิใหคูความฎีกา คัดคานคําพิพากษา หรือคําสั่งในขอเท็จจริง ในปญหาเรื่องวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยแตอยางเดียวแมคดีนั้นจะไมตองหามฎีกาก็ตาม
ในการนับกําหนดโทษจําคุกตามความในมาตรา 218 และ 219 นั้นหามมิใหคํานวณกําหนดเวลาที่ศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย รวมเขาดวย
มาตรา 219 ตรี ในคดีที่ศาลชั้นตน ลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก หรือเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุก หรือคดีที่
เกี่ยวกับการกักขังแทนคาปรับหรือกักขังเกี่ยวกับการริบทรัพยสิน ถาศาลอุทธรณมิไดพิพากษากลับคําพิพากษา
ศาลชั้นตน หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
มาตรา 220 หามมิใหคูความฎีกา ในคดีที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษายกฟองโจทก
มาตรา 221 ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดยมาตรา 218, 219 และ 220 แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่ง
พิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตน หรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวา ขอความที่

ตัดสินนั้น เปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกาหรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองใน
ฎีกาวา มีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรีบฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป
มาตรา 222 ถาคดีมีปญหา แตเฉพาะขอกฎหมายในการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายนั้น ศาลฎีกาจะตองฟง
ขอเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณไดวินิจฉัยมาแลวจากพยานหลักฐานในสํานวน
มาตรา 223 ใหเปนหนาที่ศาลชั้นตน ตรวจฎีกาวาควรจะรับสงขึ้นไปยังศาลฎีกาหรือไม ตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้ ถาเห็นวาไมควรรับ ใหจดเหตุผลไวในคําสั่งของศาลนั้นโดยชัดเจน
มาตรา 224 เมื่อศาลชั้นตนไมยอมรับฏีกา ผูฎีกาอาจฎีกาเปนคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลนั้น ตอศาลฎีกาไดคํา
รองเชนนี้ใหยื่นที่ศาลชั้นตน ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันฟงคําสั่ง แลวใหศาลนั้นรีบสงคํารองเชนวานั้น ไป
ยังศาลฎีกา พรอมดวยฎีกาและคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ
เมื่อศาลฎีกาเห็นสมควรตรวจสํานวนเพื่อสั่งคํารองเรื่องนั้น ก็ใหสั่งศาลชั้นตนสงมาให
หมวด 2
การพิจารณา คําพิพากษาและคําสั่งชั้นฎีกา
มาตรา 225 ใหนําบทบัญญัติวาดวย การพิจารณาและวาดวยคําพิพากษาและคําสั่งชั้นอุทธรณมาบังคับในชั้นฎีกา
โดยอนุโลม เวนแตหามมิใหทําความเห็นแยง
ภาค 4
วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา และการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ลักษณะ 1
วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา
หมวด 1
หลักทั่วไป
มาตรา 253 ถาโจทกมิไดมีภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานอยูในราชอาณาจักร และไมมีทรัพยสินที่อาจถูกบังคับ
คดีไดอยูในราชอาณาจักร หรือถาเปนที่เชื่อไดวา เมื่อโจทกแพคดีแลว จะหลีกเลี่ยงไมชําระคาฤชาธรรมเนียม และ
คาใชจายจําเลยอาจยื่นคํารองตอศาลไมวาเวลาใดๆ กอนพิพากษา ขอใหศาลมีคําสั่งใหโจทกวางเงินตอศาล หรือ
หาประกันมาใหเพื่อการชําระคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวได
ถาศาลไตสวนแลวเห็นวามีเหตุอันสมควร หรือมีเหตุเปนที่เชื่อได แลวแตกรณี ก็ใหศาลมีคําสั่งใหโจทก
วางเงินตอศาล หรือหาประกันมาใหตามจํานวน และภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ตามที่
เห็นสมควรก็ได
ถาโจทกมิไดปฏิบัติตามคําสั่งศาลตามวรรคสองใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ เวนแต
จําเลยจะขอใหดําเนินการพิจารณาตอไป หรือมีการอุทธรณคําสั่งศาลตามวรรคสอง

มาตรา 253 ทวิ ในกรณีที่โจทกไดยื่นอุทธรณหรือฎีกาคัดคานคําพิพากษา ถามีเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา 253
วรรคหนึ่ง จําเลยอาจยื่นคํารองตอศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณี ไมวาเวลาใดๆ กอนพิพากษา ขอใหศาลมี
คําสั่งใหโจทกวางเงินตอศาลหรือหาประกันมาใหเพื่อการชําระคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวได
ในระหวางที่ศาลชั้นตนยังมิไดสงสํานวนความไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา คํารองตามวรรคหนึ่ง ให
ยื่นตอศาลชั้นตน และใหศาลชั้นตนทําการไตสวนแลวสงคํารองนั้นพรอมดวยสํานวนความไปใหศาลอุทธรณหรือ
ศาลฎีกาสั่ง
ใหนําความในมาตรา 253 วรรคสอง และวรรคสามมาใชบังคับแกการพิจารณาในชั้นอุทธรณและฎีกา
โดยอนุโลม
มาตรา 254 ในคดีอื่นๆ นอกจากคดีมโนสาเร โจทกชอบที่จะยื่นตอศาลพรอมกับคําฟอง หรือในเวลาใดๆ กอน
พิพากษาซึ่งคําขอฝายเดียว รองขอใหศาลมีคําสั่งภายในบังคับแหงเงื่อนไข ซึ่งจะกลาวตอไป เพื่อจัดใหมีวิธี
คุมครองใดๆ ดังตอไปนี้
(1) ใหยึดหรืออายัดทรัพยสินที่พิพาท หรือทรัพยสินของจําเลยทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนพิพากษา
รวมทั้งจํานวนเงินหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอกซึ่งถึงกําหนดชําระแกจําเลย
(2) ใหศาลมีคําสั่งหามชั่วคราว มิใหจําเลยกระทําซ้ําหรือกระทําตอไปซึ่งการละเมิด หรือการผิดสัญญา
หรือการกระทําที่ถูกฟองรอง หรือมีคําสั่งอื่นใดในอันที่จะบรรเทาความเดือดรอนเสียหายที่โจทกอาจไดรับตอไป
เนื่องจากการกระทําของจําเลย หรือมีคําสั่งหามชั่วคราวมิใหจําเลยโอน ขาย ยักยายหรือจําหนายซึ่งทรัพยสินที่
พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลยหรือมีคําสั่งใหหยุด หรือปองกันการเปลืองไปเปลา หรือการบุบสลายซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาว ทั้งนี้ จนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
(3) ใหศาลมีคําสั่งใหนายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลอื่น ผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระงับ
การจดทะเบียน การแกไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่พิพาท
หรือทรัพยสินของจําเลย หรือที่เกี่ยวกับการกระทําที่ถูกฟองรองไวชั่วคราวจนกวาคดีจะถึงที่สุด หรือศาลจะมี
คําสั่งเปนอยางอื่น ทั้งนี้เทาที่ไมขัดหรือแยงตอบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
(4) ใหจับกุมและกักขังจําเลยไวชั่วคราว
ในระหวางระยะเวลานับแตศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีหรือชี้ขาด
อุทธรณไปจนถึงเวลาที่ศาลชั้นตนไดสงสํานวนความที่อุทธรณหรือฎีกาไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแต
กรณี คําขอตามมาตรานี้ใหยื่นตอศาลชั้นตน ใหศาลชั้นตนมีอํานาจที่จะสั่งอนุญาตหรือยกคําขอเชนวานี้
มาตรา 255 ในการพิจารณาอนุญาตตามคําขอที่ยื่นไวตามมาตรา 254 ตองใหเปนที่พอใจของศาลวา คําฟองมีมูล
และมีเหตุเพียงพอที่จะนําวิธีคุมครองตามที่ขอนั้นมาใชไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ยื่นคําขอใหศาลมีคําสั่งตามมาตรา 254 (1) ตองใหเปนที่พอใจของศาลวา
(ก) จําเลยตั้งใจจะยักยายทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของตนทั้งหมด หรือแตบางสวนไป
ใหพนจากอํานาจศาลหรือจะโอน ขายหรือจําหนายทรัพยสินดังกลาวเพื่อประวิงหรือขัดขวางตอการบังคับตามคํา
บังคับใดๆ ซึ่งอาจจะออกบังคับเอาแกจําเลย หรือเพื่อจะทําใหโจทกเสียเปรียบ หรือ
(ข) มีเหตุจําเปนอื่นใด ตามที่ศาลจะพิเคราะหเห็นเปนการยุติธรรมและสมควร
(2) ในกรณีที่ยื่นคําขอใหศาลมีคําสั่งตามมาตรา 254 (2) ตองใหเปนที่พอใจของศาลวา

(ก) จําเลยตั้งใจจะกระทําซ้ําหรือกระทําตอไปซึ่งการละเมิด การผิดสัญญา หรือการกระทําที่
ถูกฟองรอง
(ข) โจทกจะไดรับความเดือดรอนเสียหายตอไปเนื่องจากการกระทําของจําเลย
(ค) ทรัพยสินที่พิพาท หรือทรัพยสินของจําเลยนั้นมีพฤติการณวา จะมีการกระทําใหเปลืองไป
เปลา หรือบุบสลายหรือโอนไปยังผูอื่น หรือ
(ง) มีเหตุตาม (1) (ก) หรือ (ข)
(3) ในกรณีที่ยื่นคําขอใหศาลมีคําสั่งตามมาตรา 254 (3) ตองใหเปนที่พอใจของศาลวา
(ก) เปนที่เกรงวาจําเลยจะดําเนินการใหมีการจดทะเบียน แกไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือ
เพิกถอนการจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลยหรือที่เกี่ยวกับการกระทําที่ถูกฟองรอง
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะกอใหเกิดความเสียหายแกโจทก หรือ
(ข) มีเหตุตาม (1) (ข)
(4) ในกรณีที่ยื่นคําขอใหศาลมีคําสั่งตามมาตรา 254 (4) ตองใหเปนที่พอใจของศาลวาเพื่อที่จะประวิง
หรือขัดขวางตอการพิจารณาคดีหรือการบังคับตามคําบังคับใดๆ ซึ่งอาจจะออกบังคับเอาแกจําเลย หรือเพื่อจะทํา
ใหโจทกเสียเปรียบ
(ก) จําเลยซอนตัวเพื่อจะไมรับหมายเรียกหรือคําสั่งของศาล
(ข) จําเลยไดยักยายไปใหพนอํานาจศาลหรือซุกซอนเอกสารใดๆ ซึ่งพอจะเห็นไดวาจะใชเปน
พยานหลักฐานยันจําเลยในคดีที่อยูในระหวางพิจารณา หรือทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลย ทั้งหมด
หรือแตบางสวน หรือเปนที่เกรงวาจําเลยจะจําหนายหรือทําลายเอกสารหรือทรัพยสินเชนวานั้น หรือ
(ค) ปรากฏตามกิริยา หรือตามวิธีที่จําเลยประกอบการงานหรือการคาของตนวา จําเลยจะหลีก
หนี หรือพอเห็นไดวาจะหลีกหนีไปใหพนอํานาจศาล
มาตรา 256 ในกรณีที่ยื่นคําขอใหศาลมีคําสั่งตามมาตรา 254 (2) หรือ (3) ถาศาลเห็นวาหากใหโอกาสจําเลย
คัดคานกอนจะไมเสียหายแกโจทก ก็ใหศาลแจงกําหนดวันนั่งพิจารณา พรอมทั้งสงสํานวนคําขอใหแกจําเลย โดย
ทางเจาพนักงานศาล จําเลยจะเสนอขอคัดคานของตนในการที่ศาลนั่งพิจารณาคําขอนั้นก็ได
มาตรา 257 ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งอนุญาตตามคําขอที่ไดยื่นตามมาตรา 254 ไดภายในขอบเขตหรือโดยมี
เงื่อนไขอยางใดก็ได แลวแตจะเห็นสมควร
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอที่ไดยื่นตามมาตรา 254 (2) ใหศาลแจงคําสั่งนั้นใหจําเลยทราบ
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งหามชั่วคราวมิใหจําเลยโอน ขาย ยักยายหรือจําหนายซึ่งทรัพยสินที่พิพาทหรือ
ทรัพยสินของจําเลย ศาลจะกําหนดวิธีการโฆษณาตามที่เห็นสมควรเพื่อปองกันการฉอฉลก็ได
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งหามชั่วคราวมิใหจําเลยโอน ขาย ยักยายหรือจําหนายซึ่งทรัพยสินที่พิพาท หรือ
ทรัพยสินของจําเลยที่กฎหมายกําหนดไวใหจดทะเบียน หรือมีคําสั่งใหนายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ หรือ
บุคคลอื่นผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระงับการจดทะเบียน การแกไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหรือการเพิกถอน
การจดทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาว หรือที่เกี่ยวกับการกระทําที่ถูกฟองรอง ใหศาลแจง คําสั่งนั้นใหนาย
ทะเบียนพนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายทราบ และใหบุคคลดังกลาวบันทึกคําสั่ง
ของศาลไวในทะเบียน

ไมวาในกรณีใดๆ กอนที่ศาลจะออกหมายยึด หมายอายัด หมายหามชั่วคราว หมายจับ หรือคําสั่งใดๆ
ศาลจะสั่งใหผูขอนําเงินหรือหาประกันตามจํานวนที่เห็นสมควรมาวางศาล เพื่อการชําระคาสินไหมทดแทนซึ่ง
จําเลยอาจไดรับ ตามมาตรา 263 ก็ได
มาตรา 258 คําสั่งศาลซึ่งอนุญาตตามคําขอที่ไดยื่นตามมาตรา 254 (1) นั้น ใหบังคับจําเลยไดทันทีแลวแจงคําสั่ง
นั้นใหจําเลยทราบโดยไมชักชา แตจะใชบังคับบุคคลภายนอก ซึ่งพิสูจนไดวาไดรับโอนโดยสุจริต และเสีย
คาตอบแทนกอนการแจงคําสั่งใหจําเลยทราบมิได
คําสั่งศาล ซึ่งอนุญาตตามคําขอที่ไดยื่น ตามมาตรา 254 (2) นั้นใหบังคับจําเลยไดทันที ถึงแมวาจําเลยจะ
ยังมิไดรับแจงคําสั่งเชนวานั้นก็ตาม เวนแตศาลจะไดพิเคราะหพฤติการณแหงคดีแลว เห็นสมควรใหคําสั่งมีผล
บังคับ เมื่อจําเลยไดรับแจงคําสั่งเชนวานั้นแลว
คําสั่งศาล ซึ่งอนุญาตตามคําขอที่ไดยื่น ตามมาตรา 254 (3) ที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่พิพาท หรือทรัพยสิน
ของจําเลยนั้น ใหมีผลใชบังคับไดทันที ถึงแมวานายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นผูมีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายจะยังมิไดรับแจงคําสั่งเชนวานั้นก็ตาม เวนแตศาลจะไดพิเคราะหพฤติการณแหงคดีแลว เห็นสมควร
ใหคําสั่งมีผลบังคับ เมื่อบุคคลดังกลาวไดรับแจงคําสั่งเชนวานั้นแลว
คําสั่งศาล ซึ่งอนุญาตตามคําขอที่ไดยื่น ตามมาตรา 254 (3) ที่เกี่ยวกับการกระทําที่ถูกฟองรอง ใหมีผลใช
บังคับแกนายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ตอเมื่อบุคคลดังกลาวไดรับ
แจงคําสั่งเชนวานั้นแลว
หมายจับจําเลย ที่ศาลไดออกตามคําขอที่ไดยื่น ตามมาตรา 254 (4) ใหบังคับไดทั่วราชอาณาจักร การ
กักขังตามหมายจับเชนวานี้ หามมิใหกระทําเกินหกเดือนนับแตวันจับ
มาตรา 258 ทวิ การที่จําเลยไดกอใหเกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งสิทธิในทรัพยสินที่พิพาท หรือทรัพยสินของ
จําเลยภายหลังที่คําสั่งของศาลที่หามโอน ขาย ยาย หรือจําหนายซึ่งออกตามคําขอที่ไดยื่นตามมาตรา 254 (2) มีผล
ใชบังคับแลวนั้น หาอาจใชยันแกโจทกหรือเจาพนักงานบังคับคดีไดไม ถึงแมวาราคาแหงทรัพยสินนั้นจะเกินกวา
จํานวนหนี้และคาฤชาธรรมเนียม ในการฟองรองและการบังคับคดี และจําเลยไดจําหนายทรัพยสินเพียงสวนที่เกิน
จํานวนนั้นก็ตาม
การที่นายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายรับจดทะเบียนหรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลย
ภายหลังที่คําสั่งของศาลซึ่งออกตามคําขอที่ไดยื่นตามมาตรา 254 (3) มีผลใชบังคับแลวนั้น หาอาจใชยันแกโจทก
หรือเจาพนักงานบังคับคดีไดไม เวนแตผูรับโอนจะพิสูจนไดวาไดรับโอนโดยสุจริต และเสียคาตอบแทนกอนที่
นายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายจะไดรับแจงคําสั่ง
การที่นายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายรับจดทะเบียน หรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หรือเพิกถอนการจดทะเบียนที่เกี่ยวกับการกระทําที่ถูกฟองรองภายหลังที่บุคคล
ดังกลาวไดรับแจงคําสั่งของศาล ซึ่งออกตามคําขอที่ไดยื่นตามมาตรา 254 (3) แลวนั้น ยังไมมีผลใชบังคับตาม
กฎหมาย ในระหวางใชวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา
มาตรา 259 ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ 2 แหงภาคนี้ วาดวยการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง มาใชบังคับ
แกวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาดวยโดยอนุโลม

มาตรา 260 ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดตัดสินคดีมิไดกลาวถึงวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาที่ศาลไดสั่ง
ไวในระหวางการพิจารณา
(1) ถาคดีนั้นศาลตัดสินใหจําเลยเปนฝายชนะคดีเต็มตามขอหาหรือบางสวน คําสั่งของศาลเกี่ยวกับ
วิธีการชั่วคราวในสวนที่จําเลยชนะคดีนั้น ใหถือวาเปนอันยกเลิก เมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ศาลมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่ง เวนแตโจทกจะไดยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลชั้นตน ภายในกําหนดเวลาดังกลาว แสดงวาตน
ประสงคจะยื่นอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นและมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคําสั่งใหวิธีการชั่วคราว
เชนวานั้น ยังคงมีผลใชบังคับตอไป ในกรณีเชนวานี้ ถาศาลชั้นตนมีคําสั่งใหยกคําขอของโจทก คําสั่งของศาลให
เปนที่สุด ถาศาลชั้นตนมีคําสั่งใหวิธีการชั่วคราวยังคงมีผลใชบังคับตอไป คําสั่งของศาลชั้นตนใหมีผลใชบังคับ
ตอไปจนกวาจะครบกําหนดยื่นอุทธรณหรือฎีกา หรือศาลมีคําสั่งถึงที่สุดไมรับอุทธรณหรือฎีกาแลวแตกรณี เมื่อมี
การอุทธรณหรือฎีกาแลว คําสั่งของศาลชั้นตนใหมีผลใชบังคับตอไป จนกวาศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาจะมีคําสั่ง
เปนอยางอื่น
(2) ถาคดีนั้นศาลตัดสินใหโจทกเปนฝายชนะคดี คําสั่งของศาลเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวยังคงมีผลใช
บังคับตอไปเทาที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
มาตรา 261 จําเลย หรือบุคคลภายนอก ซึ่งไดรับหมายยึด หมายอายัด หรือคําสั่ง ตามมาตรา 254 (1) (2) หรือ (3)
หรือจะตองเสียหาย เพราะหมายยึด หมายอายัด หรือคําสั่งดังกลาว อาจมีคําขอตอศาลใหถอนหมาย เพิกถอนคําสั่ง
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่ง หมายยึด หรือหมายอายัดซึ่งออกตามคําสั่งดังกลาวได แตถาบุคคลภายนอกเชนวา
นั้นขอใหปลอยทรัพยสินที่ยึดหรือคัดคานคําสั่งอายัด ใหนํามาตรา 288 หรือมาตรา 312 แลวแตกรณี มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
จําเลยซึ่งถูกศาลออกคําสั่งจับกุม ตามมาตรา 254 (4) อาจมีคําขอตอศาลใหเพิกถอนคําสั่ง ถอนหมาย
หรือใหปลอยตัวไปโดยไมมีเงื่อนไข หรือใหปลอยตัวไปชั่วคราว โดยมีหลักประกันตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร
หรือไมก็ได
ถาปรากฏวาวิธีการที่กําหนดไวตามมาตรา 254 นั้นไมมีเหตุเพียงพอ หรือมีเหตุอันสมควรประการอื่น
ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ หรือมีคําสั่งอื่นใดตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมก็ได ทั้งนี้
ศาลจะกําหนดใหผูขอวางเงินตอศาลหรือหาประกันมาใหตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรหรือจะ
กําหนดเงื่อนไขใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได แตในกรณีที่เปนการฟองเรียกเงิน หามไมใหศาลเรียกประกันเกินกวา
จํานวนเงินที่ฟองรวมทั้งคาฤชาธรรมเนียม
มาตรา 262 ถาขอเท็จจริง หรือพฤติการณที่ศาลอาศัยเปนหลักในการมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ ในวิธีการชั่วคราว
อยางใดอยางหนึ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อจําเลยหรือบุคคลภายนอกตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 261 มีคําขอ ศาลที่คดีนั้นอยูในระหวางพิจารณาจะมีคําสั่งแกไขหรือยกเลิกวิธีการเชนวานั้นเสียก็ได
ในระหวางระยะเวลานับแตศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีหรือชี้ขาด
อุทธรณไปจนถึงเวลาที่ศาลชั้นตนไดสงสํานวนความที่อุทธรณหรือฎีกาไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแต
กรณี คําขอตามมาตรานี้ใหยื่นตอศาลชั้นตนและใหเปนอํานาจของศาลชั้นตนที่จะมีคําสั่งคําขอเชนวานั้น

มาตรา 263 ในกรณีที่ศาลไดมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอในวิธีการชั่วคราวตามลักษณะนี้ จําเลยซึ่งตองถูกบังคับโดย
วิธีการนั้นอาจยื่นคําขอตอศาลชั้นตนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําพิพากษาของศาลที่มีคําสั่งตามวิธีการ
ชั่วคราวนั้นขอใหมีคําสั่ง ใหโจทกชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนได ในกรณีดังตอไปนี้
(1) คดีนั้นศาลตัดสินใหโจทกเปนฝายแพและปรากฏวา ศาลมีคําสั่งโดยมีความเห็นลงไปวาสิทธิ
เรียกรองของผูขอมีมูล โดยความผิดหรือเลินเลอของผูขอ
(2) ไมวาคดีนั้นศาลจะชี้ขาดตัดสินใหโจทกชนะหรือแพคดีถาปรากฏวาศาลมีคําสั่งโดยมีความเห็นลง
ไปวาวิธีการเชนวานี้มีเหตุผลเพียงพอ โดยความผิดหรือเลินเลอของผูขอ
เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ศาลมีอํานาจสั่งใหแยกการพิจารณาเปนสํานวนตางหากจากคดีเดิม และ
เมื่อศาลทําการไตสวนแลวเห็นวาคําขอนั้นรับฟงได ก็ใหมีคําสั่งใหโจทกชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกจําเลยได
ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร ถาศาลที่มีคําสั่งตามวิธีการชั่วคราวเปนศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา เมื่อศาลชั้นตนทํา
การไตสวนแลว ใหสงสํานวนใหศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลวแตกรณี เปนผูสั่งคําขอนั้น ถาโจทกไมปฏิบัติตาม
คําสั่งศาล ศาลมีอํานาจบังคับโจทกเสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา แตในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหโจทก
ชดใชคาสินไหมทดแทนตาม (1) ใหงดการบังคับคดีไวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหโจทกแพคดี
คําสั่งของศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณตามวรรคสอง ใหอุทธรณหรือฎีกาไดตามบทบัญญัติวาดวยการ
อุทธรณหรือฎีกา
มาตรา 264 นอกจากกรณีที่บัญญัติไว ในมาตรา 253 และมาตรา 254 คูความชอบที่จะยื่นคําขอตอศาล เพื่อใหมี
คําสั่งกําหนดวิธีการ เพื่อคุมครองประโยชนของผูขอ ในระหวางการพิจารณาหรือ เพื่อบังคับตามคําพิพากษา เชน
ใหนําทรัพยสินหรือเงินที่พิพาทมาวางตอศาลหรือตอบุคคลภายนอก หรือใหตั้งผูจัดการหรือผูรักษาทรัพยสินของ
หางรานที่ทําการคาที่พิพาท หรือใหจัดใหบุคคลผูไรความสามารถ อยูในความปกครองของบุคคลภายนอก
คําขอตามวรรคหนึ่งใหบังคับตามมาตรา 21 มาตรา 25 มาตรา 227 มาตรา 228 มาตรา 260 และมาตรา
262
มาตรา 265 ในกรณีที่ศาลยอมรับเอาบุคคลเปนประกัน ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้ และบุคคลนั้น
แสดงกิริยาซึ่งพอจะเห็นไดวาจะทําใหโจทกเสียเปรียบ หรือจะหลีกเลี่ยง ขัดขวาง หรือกระทําใหเนิ่นชา ซึ่งการ
ปฏิบัติตามหนาที่ของตน ใหนําบทบัญญัติแหงหมวดนี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 2
คําขอในเหตุฉุกเฉิน
มาตรา 266 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเมื่อโจทกยื่นคําขอตามมาตรา 254 โจทกจะยื่นคํารองรวมไปดวยเพื่อใหศาลมี
คําสั่งหรือออกหมายตามที่ขอโดยไมชักชาก็ได
เมื่อไดยื่นคํารองเชนวามานี้ วิธีพิจารณาและชี้ขาดคําขอนั้น ใหอยูภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 267
มาตรา 268 และมาตรา 269
มาตรา 267 ใหศาลพิจารณาคําขอเปนการดวน ถาเปนที่พอใจจากคําแถลงของโจทกหรือพยานหลักฐานที่โจทก
ไดนํามาสืบ หรือที่ศาลไดเรียกมาสืบเองวาคดีนั้นเปนคดีมีเหตุฉุกเฉินและคําขอนั้นมีเหตุผลสมควรอันแทจริง ให

ศาลมีคําสั่งหรือออกหมายตามที่ขอ ภายในขอบเขตและเงื่อนไขไปตามที่เห็นจําเปนทันที ถาศาลมีคําสั่งใหยกคํา
ขอ คําสั่งเชนวานี้ใหเปนที่สุด
จําเลยอาจยื่นคําขอโดยพลัน ใหศาลยกเลิกคําสั่งหรือหมายนั้นเสีย และใหนําบทบัญญัติแหงวรรคกอน
มาใชบังคับโดยอนุโลม คําขอเชนวานี้ อาจทําเปนคําขอฝายเดียวโดยไดรับอนุญาตจากศาล ถาศาลมีคําสั่งยกเลิก
คําสั่งเดิมตามคําขอ คําสั่งเชนวานี้ใหเปนที่สุด
การที่ศาลยกคําขอในเหตุฉุกเฉินหรือยกเลิกคําสั่งที่ไดออกตามคําขอในเหตุฉุกเฉินนั้นยอมไมตัดสิทธิ
โจทกที่จะเสนอคําขอตามมาตรา 254 นั้นใหม
มาตรา 268 ในกรณีที่มีคําขอในเหตุฉุกเฉิน ใหศาลมีอํานาจที่จะใหดุงพินิจวินิจฉัยวาคดีนั้นมีเหตุฉุกเฉินหรือไม
สวนวิธีการที่ศาลจะกําหนดนั้น หากจําเปนตองเสื่อมเสียแกสิทธิของคูความในประเด็นแหงคดี ก็ใหเสื่อมเสียเทาที่
จําเปนแกกรณี
มาตรา 269 คําสั่งศาลซึ่งอนุญาตตามคําขอ ในเหตุฉุกเฉินนั้นใหมีผลบังคับตามที่บัญญัติไวในมาตรา 258 และ
มาตรา 258 ทวิ อนึ่ง ศาลจะสั่งใหโจทกรอการบังคับไวจนกวาศาลจะไดวินิจฉัยชี้ขาดคําขอใหยกเลิกคําสั่งหรือ
จนกวาโจทกจะไดวางประกันก็ได
มาตรา 270 บทบัญญัติในหมวดนี้ ใหใชบังคับแกคําขออื่นๆ นอกจากคําขอตามมาตรา 254 ไดตอเมื่อประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติไวโดยชัดแจง
ลักษณะ 2
การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
หมวด 1
หลักทั่วไป
มาตรา 271 ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดี (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) มิไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลทั้งหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายชนะ (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะรองขอให
บังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดภายในสิบปนับแตวันมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง โดยอาศัยและตามคํา
บังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
มาตรา 272 ถาศาลไดพิพากษาหรือมีคําสั่งอยางใดซึ่งจะตองมีการบังคับคดี ก็ใหศาลมีคําบังคับกําหนดวิธีที่จะ
ปฏิบัติตามคําบังคับนั้นไว
ใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูนําสงคําบังคับไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษา เวนแตลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ไดอยูในศาลในเวลาที่ศาลมีคําบังคับนั้น และศาลไดสั่งใหลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
มาตรา 273 ถาในคําบังคับไดกําหนดใหใชเงินหรือใหสงทรัพยสิน หรือใหกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ
อยางใดๆ ใหศาลระบุไวในคําบังคับนั้นโดยชัดแจงซึ่งระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ อันจะตองใชเงิน สงทรัพยสิน
กระทําการ หรืองดเวนกระทําการใดๆ นั้น

ถาศาลไดพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยขาดนัด ใหศาลใหเวลาไมต่ํากวาเจ็ดวันแกคูความฝายที่ขาดนัดในอัน
ที่จะปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
ระยะเวลาที่ระบุไวนั้น ใหเริ่มนับแตวันที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดลงลายมือชื่อไวในคําบังคับหรือวันที่
ไดสงคําบังคับใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา แลวแตกรณี เวนแตศาลจะไดกําหนดไวโดยชัดแจงวา ใหนับตั้งแตวัน
ใดวันหนึ่งในภายหลังตอมาตามที่ศาลจะเห็นสมควรกําหนดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
นอกจากนี้ใหศาลระบุไวโดยชัดแจงในคําบังคับวา ในกรณีที่มิไดมีการปฏิบัติตามคําบังคับเชนวานี้
ภายในระยะเวลาหรือภายในเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะตองถูกยึดทรัพยหรือถูกจับและจําขัง
ดั่งที่บัญญัติไวในหมวดนี้
มาตรา 274 ถาบุคคลใดๆ ไดเขาเปนผูค้ําประกันในศาลโดยทําหนังสือประกันหรือโดยวิธีอื่นๆ เพื่อการชําระหนี้
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งหรือแตสวนใดสวนหนึ่งแหงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น คําพิพากษาหรือคําสั่ง เชนวานั้น
ยอมใชบังคับแกการประกันนั้นไดโดยไมตองฟองผูค้ําประกันขึ้นใหม
มาตรา 275 ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะขอใหบังคับคดีใหยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลเพื่อใหออกหมายบังคับคดี
คําขอนั้นใหระบุโดยชัดแจง
(1) คําพิพากษาหรือคําสั่งซึ่งจะขอใหมีการบังคับคดีตามนั้น
(2) จํานวนที่ยังมิไดรับชําระตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
(3) วิธีการบังคับคดีซึ่งขอใหออกหมายนั้น
มาตรา 276 ถาศาลเห็นวา คําบังคับที่ขอใหบังคับนั้น ไดสงใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญแลวและระยะเวลาที่ศาลไดกําหนดไว เพื่อใหปฏิบัติตามคําบังคับนั้น ไดลวง
พนไปแลวและคําขอนั้นมีขอความระบุไวครบถวนใหศาลออกหมายบังคับคดีใหทันที หมายเชนวานี้ใหศาลแจง
ใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบ เวนแตเจาหนี้ตามคําพิพากษานั้นจะไดนําหมายไปใหแกเจาพนักงานเอง สวน
ลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น ใหสงสําเนาหมายใหตอเมื่อศาลไดมีคําสั่งใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูจัดการสง แต
ถามิไดมีการสงหมายดั่งกลาวแลวใหเจาพนักงานบังคับคดีมีหนาที่ตองแสดงหมายนั้น
ในกรณีออกหมายบังคับคดีแกทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ ถาศาลสงสัยวาไมสมควรยึด
ทรัพยสินนั้น ศาลจะมีคําสั่งใหผูขอยึดวางเงินประกันตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรในเวลาที่ออกหมายก็ได เพื่อ
ปองกันการบุบสลายหรือสูญหายอันจะพึงเกิดขึ้นเนื่องจากการยึดทรัพยผิด
ในกรณีที่ออกหมายบังคับคดีใหลูกหนี้ ตามคําพิพากษาสงมอบทรัพยสิน กระทําการ หรืองดเวนกระทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง หรือใหขับไลลูกหนี้ตามคําพิพากษา ใหศาลระบุเงื่อนไขแหงการบังคับคดีลงในหมายนั้น
ตามบทบัญญัติมาตรา 213 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหศาลกําหนดการบังคับคดีเพียงเทาที่สภาพ
แหงการบังคับคดีจะเปดชองใหทําได โดยทางศาลหรือโดยทางเจาพนักงานของศาล
มาตรา 277 ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษา เชื่อวาลูกหนี้ตามคําพิพากษามีทรัพยสินที่จะตองถูกบังคับมากกวาที่ตน
ทราบแลว เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล ขอใหศาลทําการไตสวนและออก
หมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่เชื่อวาอยูในฐานะที่จะใหถอยคําอันเปนประโยชนมาในการไต
สวนเชนวานั้น

เมื่อมีคําขอเชนวานี้ ใหศาลทําการไตสวนตามกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่เห็นสมควร
มาตรา 278 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงภาคนี้ วาดวยอํานวยและหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดี นับแตวันที่ได
สงหมายบังคับคดีใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือถาหมายนั้นมิไดสง นับแตวันออกหมายนั้นเปนตนไป ใหเจา
พนักงานบังคับคดีมีอํานาจในฐานเปนผูแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษาในอันที่จะรับชําระหนี้หรือทรัพยสินที่ลูกหนี้
นํามาวาง และออกใบรับให กับมีอํานาจที่จะยึดหรืออายัดและยึดถือทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไว และมี
อํานาจที่จะเอาทรัพยสินเชนวานี้ออกขายทอดตลาด ทั้งมีอํานาจที่จะจําหนายทรัพยสินหรือเงินรายไดจากการนั้น
และดําเนินวิธีการบังคับทั่วๆไป ตามที่ศาลไดกําหนดไวในหมายบังคับคดี
ใหเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูรับผิดในการรักษาไวโดยปลอดภัยซึ่งเงินหรือทรัพยสินหรือเอกสารทั้ง
ปวงที่ยึดมาหรือที่ไดชําระหรือสงมอบใหแกเจาพนักงานตามหมายบังคับคดี
ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบันทึก แลวรักษาไวในที่ปลอดภัย ซึ่งวิธีการบังคับทั้งหลายที่ไดจัดทําไป
และรายงานตอศาลเปนระยะๆ ไป
มาตรา 279 เจาพนักงานบังคับคดี จะตองดําเนินการบังคับคดี แตในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
ในวันทําการงานปกติ เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยไดรับอนุญาตจากศาล
ในการที่จะดําเนินการบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดียอมมีอํานาจเทาที่มีความจําเปนเพื่อที่จะคน
สถานที่ใดๆ อันเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดปกครองอยู เชน บานที่อยู
คลังสินคา โรงงาน และรานคาขาย ทั้งมีอํานาจที่จะยึดและตรวจสมุดบัญชีหรือแผนกระดาษและกระทําการใดๆ
ตามสมควร เพื่อเปดสถานที่ หรือบานที่อยู หรือโรงเรือนดั่งกลาวแลว รวมทั้งตูนิรภัย ตู หรือที่เก็บของอื่นๆ
ถามีผูขัดขวางเจาพนักงานบังคับคดีชอบที่จะรองขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจ เพื่อ
ดําเนินการบังคับคดีจนได
มาตรา 280 เพื่อประโยชนแหงบทบัญญัติ ในภาคนี้ บุคคลตอไปนี้ ใหถือวามีสวนไดเสียในวิธีบังคับคดีอันเกี่ยว
ดวยทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่ง หรือสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(1) เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและในกรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกรองลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองนั้น
(2) บุคคลอื่นใดซึ่งชอบที่จะใชสิทธิอันไดจดทะเบียนไวโดยชอบ หรือที่ไดยื่นคํารองขอ ตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 288, 289, และ 290 อันเกี่ยวกับทรัพยสิน หรือสิทธิเรียกรองเชนวามานั้น เวนแตคํารองขอเชนวานี้
จะไดถูกยกเสียในชั้นที่สุด
มาตรา 281 บุคคลผูมีสวนไดเสีย ในวิธีการบังคับคดี อาจมาอยูดวยในเวลาบังคับคดีนั้น แตตองไมทําการปองกัน
หรือขัดขวางแกการบังคับคดี บุคคลที่กลาวนั้นอาจรองขอสําเนาบันทึกที่เจาพนักงานบังคับคดีทําขึ้นทั้งสิ้นหรือ
แตบางฉบับอันเกี่ยวดวยวิธีการบังคับคดีนั้น โดยเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไว
มาตรา 282 ถาคําพิพากษาหรือคําสั่งใด กําหนดใหชําระเงินจํานวนหนึ่ง ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติหามาตรา
ตอไปนี้ เจาพนักงานบังคับคดียอมมีอํานาจที่จะรวบรวมเงินใหพอชําระตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยวิธียึดหรือ
อายัดและขายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ คือ
(1) โดยวิธียึดและขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยอันมีรูปราง และอสังหาริมทรัพย

(2) โดยวิธีอายัดสังหาริมทรัพยอันมีรูปราง และอสังหาริมทรัพย รวมทั้งสิทธิทั้งปวงอันมีอยูในทรัพย
เหลานั้นซึ่งบุคคลภายนอกจะตองสงมอบหรือโอนมายังลูกหนี้ตามคําพิพากษาในภายหลัง และเมื่อไดสงมอบ
หรือโอนมาแลวเอาทรัพยสินหรือสิทธิเหลานั้นออกขายหรือจําหนาย ในกรณีเชนวานี้เจาพนักงานบังคับคดีมี
อํานาจจะยึดบรรดาเอกสารทั้งปวงที่ใหสิทธิแกลูกหนี้ในอันที่จะไดรับสงมอบหรือรับโอนทรัพยสินหรือสิทธิเชน
วามานั้น
(3) โดยวิธีอายัดเงินที่บุคคลภายนอกจะตองชําระใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาในภายหลัง แลวเรียกเก็บ
ตามนั้นในกรณีเชนวานี้ เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะยึดบรรดาเอกสารทั้งปวงที่ใหสิทธิแกลูกหนี้ตามคํา
พิพากษา ในอันที่จะไดรับชําระเงินเชนวานั้น
(4) โดยวิธียึดเอกสารอื่นๆ ทั้งปวง เชน สัญญากระทําการงานตางๆ ซึ่งไดชําระเงินทั้งหมดหรือแต
บางสวนแลว ซึ่งการบังคับตามสัญญาเชนวานี้อาจทวีจํานวนหรือราคาทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษา และ
เพื่อที่จะนําบทบัญญัติแหงมาตรา 310 (4) มาใชบังคับ
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ทรัพยสินที่เปนของภรรยาหรือที่เปนของบุตรผูเยาวของลูกหนี้ตามคํา
พิพากษา ซึ่งตามกฎหมายอาจถือไดวาเปนทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเปนทรัพยสินที่อาจบังคับเอา
ชําระหนี้ตามคําพิพากษาไดนั้น เจาพนักงานบังคับคดีอาจยึดหรืออายัด และเอาออกขายไดตามที่บัญญัติไวขางบน
นี้
มาตรา 283 ถาจะตองยึดหรืออายัดและขายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตามความในมาตรากอน เจา
พนักงานบังคับคดีชอบที่จะยึดหรืออายัดหรือขายบรรดาทรัพยสินที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาอางวาเปนของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 284 และ 288
ถาเจาพนักงานบังคับคดีไมยึดทรัพยอันจะตองยึดภายในเวลาอันควรตองทํา โดยปราศจากความ
ระมัดระวังหรือโดยสมรูเปนใจกับลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือบุคคลใดซึ่งเปนเจาของทรัพยที่จะตองยึด หรือ
เพิกเฉยไมกระทําการโดยเร็วตามสมควร เจาหนี้ตามคําพิพากษาผูตองเสียหายเพราะการนั้นอาจยื่นคํารองตอศาล
ขอใหปลดเปลื้องทุกข ถาศาลไตสวนเปนที่พอใจวาขออางนั้นเปนความจริง ก็ใหศาลมีคําสั่งวาเจาพนักงานผูนั้น
ตกอยูในความรับผิดจําตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา ไมเกินกวาจํานวนตามคํา
พิพากษา ถาเจาพนักงานไมชําระคาสินไหมทดแทนตามคําสั่งของศาล ศาลอาจออกหมายบังคับเอาแกทรัพยสิน
ของเจาพนักงานผูนั้นได แตถาเจาพนักงานมีความสงสัยในการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาได
นําชี้ดั่งกลาวแลว ซึ่งบุคคลอื่นนอกจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลซึ่งเปนเจาของทรัพยที่ยึดนั้นมีชื่อเปน
เจาของในทะเบียน เจาพนักงานนั้นชอบที่จะงดเวนยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นและรองตอศาลใหกําหนดการอยาง
ใดๆ เพื่อมิใหตนตองรับผิดในคาสินไหมทดแทนดั่งกลาวมาแลว
มาตรา 284 เวนแตจะไดมีกฎหมายบัญญัติไว หรือศาลจะไดมีคําสั่งเปนอยางอื่นหามไมใหยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เกินกวาที่พอจะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาพรอมทั้งคาฤชาธรรมเนียมในคดี
และคาธรรมเนียมในการบังคับคดี อนึ่ง ถาไดเงินมาพอจํานวนที่จะชําระหนี้แลว หามไมใหเอาทรัพยสินที่ยึดหรือ
อายัด ออกขายทอดตลาดหรือจําหนายดวยวิธีอื่น
ความรับผิดตอลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือตอบุคคลภายนอกเพื่อความเสียหาย ถาหากมี อันเกิดจากการ
ยึดและขายทรัพยสินโดยมิชอบหรือยึดทรัพยสินเกินกวาที่จําเปนแกการบังคับคดีนั้นยอมไมตกแกเจาพนักงาน

บังคับคดี แตตกอยูแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา เวนแตในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีไดกระทําการฝาฝนตอ
บทบัญญัติ แหงประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 285 ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตอไปนี้ ยอมไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
(1) เครื่องนุมหมหลับนอนหรือเครื่องใชในครัวเรือนโดยประมาณรวมกันราคาไมเกินหาพันบาท ใน
กรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลจะกําหนดทรัพยสินดังกลาวที่มีราคาเกินหาพันบาทใหเปนทรัพยสินที่ไมตองอยูใน
ความรับผิดแหงการบังคับคดีก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความจําเปน ตามฐานะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(2) เครื่องมือหรือเครื่องใช ที่จําเปนในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ โดยประมาณรวมกันราคาไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท แตถาลูกหนี้ตามคําพิพากษามีคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลขออนุญาตยึดหนวงและใช
เครื่องมือหรือเครื่องใชอันจําเปน เพื่อดําเนินการเลี้ยงชีพหรือการประกอบวิชาชีพอันมีราคาเกินกวาจํานวนราคา
ดังกลาวแลว ใหศาลมีอํานาจที่จะใชดุลพินิจอนุญาตหรือไมอนุญาตภายในบังคับแหงเงื่อนไขตามที่ศาล
เห็นสมควร
(3) วัตถุ เครื่องใช และอุปกรณ ที่จําเปนตองใชทําหนาที่แทนหรือชวยอวัยวะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(4) ทรัพยสินอยางใด ที่โอนกันไมไดตามกฎหมายหรือตามกฎหมายยอมไมอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดี
ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอันมีลักษณะเปนของสวนตัวโดยแท เชน หนังสือสําหรับวงศ
ตระกูลโดยเฉพาะจดหมายหรือสมุดบัญชีตางๆ นั้น อาจยึดมาตรวจดู เพื่อประโยชนแหงการบังคับคดีได ถาจําเปน
แตหามมิใหเอาออกขายทอดตลาด
ประโยชนแหงขอยกเวน ที่บัญญัติไวในมาตรานี้ ใหขยายไปถึงทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง อันเปนของ
ภริยาหรือของบุตรผูเยาวของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งทรัพยสินเชนวานี้ตามกฎหมายอาจถือไดวาเปนทรัพยสิน
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือเปนทรัพยสินที่อาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษาได
มาตรา 286 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น สิทธิเรียกรองเปนเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตอไปนี้
ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
(1) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกําหนดไว และเงินรายไดเปนคราวๆ อันบุคคลภายนอกไดยกให เพื่อเลี้ยง
ชีพเปนจํานวนตามที่ศาลเห็นสมควร
(2) เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จและเบี้ยหวัดของขาราชการ หรือลูกจางของรัฐบาล และเงิน
สงเคราะหหรือบํานาญที่รัฐบาลไดจายใหแกคูสมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหลานั้น
(3) เงินเดือน คาจาง บํานาญ คาชดใช เงินสงเคราะห หรือรายไดอื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน
ลูกจาง หรือ คนงาน นอกจากที่กลาวไวใน (2) ที่นายจางจายใหแกบุคคลเหลานั้น หรือคูสมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิต
ของบุคคลเหลานั้นเปนจํานวนตามที่ศาลเห็นสมควร
(4) เงินฌาปนกิจสงเคราะหที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดรับ อันเนื่องมาแตความตายของบุคคลอื่น เปน
จํานวนตามที่จําเปนในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผูตายที่ศาลเห็นสมควร
ในการกําหนดจํานวนเงินตาม (1) และ (3) ใหศาลกําหนดใหไมนอยกวาอัตราเงินเดือนขั้นต่ําสุดของ
ขาราชการพลเรือนในขณะนั้น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงฐานะในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและจํานวน
บุพการีและผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะของลูกหนี้ตามคําพิพากษาดวย

มาตรา 287 ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติ มาตรา 288 และ 289 บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการ
บังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นยอมไมกระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอื่นๆ ซึ่ง
บุคคลภายนอกอาจรองขอใหบังคับเหนือทรัพยสินนั้นไดตามกฎหมาย
มาตรา 288 ภายใตบังคับบทบัญญัติ แหงมาตรา 55 ถาบุคคลใดกลาวอางวาจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ไมใชเจาของทรัพยสินที่เจาพนักงานบังคับคดีไดยึดไว กอนที่ไดเอาทรัพยสินเชนวานี้ ออกขาดทอดตลาด หรือ
จําหนายโดยวิธีอื่น บุคคลนั้นอาจยื่นคํารองขอตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีใหปลอยทรัพยสินเชนวานั้น ในกรณี
เชนนี้ ใหผูกลาวอางนั้นนําสงสําเนาคํารองขอแกโจทกหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาและจําเลยหรือลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาและเจาพนักงานบังคับคดีโดยลําดับ เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดรับคํารองขอเชนวานี้ ใหงดการขาย
ทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินที่พิพาทนั้นไวในระหวางรอคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาลดั่งที่บัญญัติไวตอไปนี้
เมื่อไดยื่นคํารองขอตอศาลแลว ใหศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเหมือนอยางคดีธรรมดา เวนแต
(1) เมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดยื่นคําขอ โดยทําเปนคํารอง ไมวาในเวลาใดๆ กอนวันกําหนดชี้สอง
สถานหรือกอนวันสืบพยาน หากมีพยานหลักฐานเบื้องตนแสดงวาคํารองขอนั้นไมมีมูลและยื่นเขามาเพื่อประวิง
ใหชักชา ศาลมีอํานาจที่จะมีคําสั่งใหผูกลาวอางวางเงินตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาลจะกําหนดไวในคําสั่งตาม
จํานวนที่ศาลเห็นสมควร เพื่อเปนประกันการชําระคาสินไหมทดแทนแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาสําหรับความ
เสียหายที่อาจไดรับเนื่องจากเหตุเนิ่นชาในการบังคับคดีอันเกิดแตการยื่นคํารองขอนั้นถาผูกลาวอางไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของศาล ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ
(2) ถาทรัพยสินที่พิพาทนั้นเปนสังหาริมทรัพยและมีพยานหลักฐานเบื้องตนแสดงวาคํารองขอนั้นไมมี
เหตุอันควรฟงหรือถาปรากฏวาทรัพยสินที่ยึดนั้นเปนสังหาริมทรัพยที่เก็บไวนานไมได ศาลมีอํานาจที่จะมีคําสั่ง
ใหเจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินเชนวานี้โดยไมชักชา
มาตรา 289 ถาบุคคลใดชอบที่จะบังคับการชําระหนี้เอาจากทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่เจาพนักงาน
บังคับคดีไดยึดไวหรือชอบที่จะไดเงินที่ขายหรือจําหนายทรัพยสินเหลานั้นไดโดยอาศัยอํานาจแหงการจํานองที่
อาจบังคับไดก็ดี หรืออาศัยอํานาจแหงบุริมสิทธิก็ดี บุคคลนั้นอาจยื่นคํารองขอตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีใหเอา
เงินที่ไดมานั้นชําระหนี้ตนกอนเจาหนี้อื่นๆ ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในกรณีที่อาจ
บังคับเอาทรัพยสินซึ่งจํานองหลุดผูรับจํานองจะมีคําขอดั่งกลาวขางตนใหเอาทรัพยสินซึ่งจํานองนั้นหลุดก็ได
ในกรณีจํานองอสังหาริมทรัพย หรือบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย อันไดไปจดทะเบียนไวนั้น ใหยื่น
คํารองขอกอนเอาทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาด สวนในกรณีอื่นๆ ใหยื่นคํารองขอเสียกอนสงคําบอกกลาว
ตามที่บทบัญญัติไวในมาตรา 319
ถาศาลมีคําสั่งอนุญาตใหเอาทรัพยที่จํานองหลุด การยึดทรัพยที่จํานองนั้นเปนอันเพิกถอนไปในตัว ใน
กรณีอื่นๆ ที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคํารองขอ เจาหนี้ตามคําพิพากษาชอบที่จะไดรับแตเงินที่เหลือ ถาหากมี
ภายหลังที่หักชําระคาธรรมเนียมการบังคับจํานอง และชําระหนี้ผูรับจํานอง หรือเจาหนี้บุริมสิทธิแลว
มาตรา 290 เมื่อเจาพนักงานบังคับคดี ไดยึดหรืออายัดทรัพยสินอยางใดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไวแทนเจาหนี้
ตามคําพิพากษาแลว หามไมใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาอื่นยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นซ้ําอีก แตใหเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาเชนวานี้ มีอํานาจยื่นคําขอ โดยทําเปนคํารองตอศาลที่ออกหมายบังคับใหยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น

เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหตนเขาเฉลี่ยในทรัพยสิน หรือเงินที่ขายหรือจําหนายทรัพยสินนั้นได ตามที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ไมวาในกรณีใดๆ หามมิใหศาลอนุญาตตามคําขอเชนวามานี้เวนแตศาลเห็นวาผูยื่นคําขอไมสามารถเอา
ชําระไดจากทรัพยสินอื่นๆ ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรในอันที่จะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาเพื่อชําระคาภาษีอากรคางใหมีสิทธิขอเฉลี่ยในทรัพยสินที่เจาพนักงานดังกลาวไดยึดหรืออายัดไวกอน
แลวเชนเดียวกับเจาหนี้ตามคําพิพากษาตามความในวรรคหนึ่ง แตถาเจาพนักงานมิไดยึดหรืออายัดไวกอน ใหขอ
เฉลี่ยไดภายในบังคับของบทบัญญัติวรรคสอง
ในกรณีที่ยึดทรัพยสินเพื่อขายทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธีอื่น คําขอเชนวานี้ ใหยื่นกอนสิ้นระยะเวลา
สิบสี่วันนับแตวันที่มีการขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินนั้น
ในกรณีที่อายัดทรัพยสิน ให ยื่นคําขอเสียกอนสิ้นระยะเวลาสิบสี่วันนับแตวันชําระเงินหรือสงทรัพยสิน
ตามที่อายัดไว
ในกรณียึดเงิน ใหยื่นคําขอเสียกอนสิ้นระยะเวลาสิบสี่วันนับแตวันยึด
เมื่อไดสงสําเนาคําขอใหเจาพนักงานบังคับคดีแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดี งดการจายเงินหรือ
ทรัพยสิน ตามคําบังคับไวจนกวาศาลจะไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลไดมีคําสั่งประการใด และสงใหเจาพนักงาน
บังคับคดีทราบแลว ก็ใหเจาพนักงานบังคับคดีปฏิบัติไปตามคําสั่งเชนวานั้น
ในกรณีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาผูยึดสละสิทธิในการบังคับคดี หรือเพิกเฉยไมดําเนินการบังคับคดี
ภายในเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนด ผูขอเฉลี่ยหรือผูยื่นคํารองตามมาตรา 287 หรือตามมาตรา 289 มีสิทธิ
ขอใหดําเนินการบังคับคดีตอไป
มาตรา 291 เมื่อศาลไดยกคํารองขอเฉลี่ยเสีย โดยเหตุที่ยื่นไมทันกําหนด ผูขออาจยื่นคํารองตอศาล ไดอีกครั้ง
หนึ่งกอนที่จะไดมีการสงคําบอกกลาวตามที่บัญญัติไวในมาตรา 319 เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง ดั่ง
ตอไปนี้
(1) ใหผูยื่นคําขอ มีสิทธิไดรับชําระจากเงินที่เหลือภายหลังที่ไดชําระใหแกเจาหนี้ผูยึดแลว
(2) ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหถอนการยึด หรือเจาหนี้ผูยึดสละสิทธิในการบังคับคดีใหถือวาผูขอเปน
เจาหนี้ผูยึดตอไปตั้งแตวันที่ไดยื่นคํารอง และใหดําเนินการบังคับคดีไปตามนั้น
มาตรา 292 เจาพนักงานบังคับคดีตองงดการบังคับคดีไวในกรณีตอไปนี้
(1) ถาคําพิพากษาหรือคําสั่งใด ไดกระทําไปโดยขาดนัด และไดมีการขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งนั้น หากลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดยื่นคําขอใหพิจารณาใหม เมื่อศาลไดสงคําสั่งใหงดการบังคับคดี ไปยัง
เจาพนักงานบังคับคดีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 209 แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิเจาหนี้ตามคําพิพากษาในอันที่จะขอตอ
ศาลใหมีคําสั่งกําหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อคุมครองอยางใดๆ ตามที่เห็นสมควร
(2) ถาศาลไดมีคําสั่งใหงดการบังคับคดีไว เมื่อศาลไดสงคําสั่งนั้นไปใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบ ใน
กรณีเชนนี้ใหเจาพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไวภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่ศาลจะไดกําหนดไว
(3) ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษา ไดแจงเปนหนังสือไปยังเจาพนักงานบังคับคดีวาตนตกลงงดการบังคับคดี
ไวชั่วระยะที่กําหนดไว หรือภายในเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่ง
(4) เมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามขอความแหงมาตรา 154

ใหเจาพนักงานบังคับคดีสงคําบอกกลาวงดการบังคับคดีนั้นใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา และ
บุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสีย เวนแตจะไดงดการบังคับคดีตามคําขอของบุคคลเหลานั้นเอง
มาตรา 293 ลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอทําเปนคํารองตอศาลใหงดการบังคับคดีไว โดยเหตุที่ตนไดยื่น
ฟองเจาหนี้ตามคําพิพากษาเปนคดีเรื่องอื่นในศาลเดียวกันนั้นซึ่งศาลยังมิไดวินิจฉัยชี้ขาด และถาหากตนเปนฝาย
ชนะ จะไมตองมีการขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินของตนโดยวิธีอื่น เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กัน
ได
ถาศาลเห็นวาขออางของลูกหนี้ตามคําพิพากษามีเหตุฟงได และถางดการบังคับคดีไว ไมนาจะเปนที่
เสียหายแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา ศาลอาจมีคําสั่งงดการบังคับคดีไวภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่
เห็นสมควร คําสั่งของศาลเชนวานี้ ใหเปนที่สุด
มาตรา 294 ถาไดงดการบังคับคดีไวตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ ใหเจาพนักงานบังคับคดี ดําเนินการ
บังคับคดีตอไป เมื่อศาลไดสงคําสั่งใหดําเนินคดีตอไปยังเจาพนักงานบังคับคดีแลวโดยศาลเปนผูออกคําสั่งนั้นเอง
หรือโดยเจาหนี้ตามคําพิพากษายื่นคําขอใหดําเนินการบังคับคดีตอไปเนื่องจากระยะเวลาที่ใหงดการบังคับคดีนั้น
ไดลวงพนไปแลว หรือเนื่องจากมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดกําหนดไว แลวแต
กรณี หรือเนื่องจากศาลที่คดีนั้นอยูในระหวางพิจารณาในชั้นอุทธรณหรือฎีกาไดพิพากษายืนตามคําพิพากษาที่อยู
ในระหวางบังคับคดี แตถาคําพิพากษาที่อยูในระหวางบังคับคดีนั้น ศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาพิพากษายืนแต
บางสวน เจาพนักงานบังคับคดีจะดําเนินการบังคับคดีตอไปยังหาไดไม ถาปรากฏวาเงินที่รวบรวมไดกอนงดการ
บังคับคดีนั้นพอที่จะชําระเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดแลว
ถาไดงดการบังคับคดีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 154 ใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับตอไปโดย
พลัน เมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดปฏิบัติตามขอความที่กลาวไวในมาตรานี้แลว
มาตรา 295 ใหเจาพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีในกรณีตอไปนี้
(1) เจาพนักงานบังคับคดี ถอนการบังคับคดีนั้นเองหรือถอนโดยคําสั่งศาลแลวแตกรณีเมื่อลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาไดวางเงินตอศาล หรือตอเจาพนักงานบังคับคดีเปนจํานวนพอชําระหนี้ตามคําพิพากษา พรอมทั้งคาฤชา
ธรรมเนียมแหงคดีหรือคาธรรมเนียมในการบังคับคดี หรือไดหาประกันมาใหจนเปนที่พอใจของศาลสําหรับ
จํานวนเงินเชนวานี้
(2) ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดแจงไปยังเจาพนักงานบังคับคดีเปนหนังสือวาตนสละสิทธิในการบังคับ
คดีนั้น
(3) ถาคําพิพากษาในระหวางบังคับคดี ไดถูกกลับในชั้นที่สุด หรือหมายบังคับคดีไดถูกยกเลิกเสีย เมื่อ
ศาลที่ออกหมายบังคับคดีไดสงคําสั่งใหแกเจาพนักงานบังคับคดี แตถาคําพิพากษาในระหวางบังคับคดีนั้น ไดถูก
กลับแตเพียงบางสวน การบังคับคดีอาจดําเนินตอไปจนกวาเงินที่รวบรวมไดนั้นจะพอชําระแกเจาหนี้ตามคํา
พิพากษา
มาตรา 295 ทวิ ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาเพิกเฉยไมดําเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดี
กําหนด ใหเจาพนักงานบังคับคดีขอใหศาลสั่งถอนการบังคับคดีนั้นเสีย

มาตรา 295 ตรี ในกรณีที่มีการยึดทรัพยสินซึ่งมิใชตัวเงินหรือในกรณียึดหรืออายัดเงิน หรืออายัดทรัพยสินแลว
ไมมีการขายหรือจําหนาย เนื่องจากเจาพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีนั้นเอง หรือถอนโดยคําสั่งศาล และผู
ขอใหยึดหรืออายัดไมชําระคาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี ใหเจาพนักงานบังคับคดีขอหมายบังคับคดีแก
ทรัพยสินของผูนั้นเพื่อชําระคาธรรมเนียม ในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาเจาพนักงานบังคับคดีเปนเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาในสวนที่เกี่ยวกับคาธรรมเนียมนั้นและใหเจาพนักงานบังคับคดี บังคับคดีไดเองโดยไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมทั้งปวง เพื่อประโยชนในการบังคับคดีนั้น
มาตรา 296 ถาศาลไดออกหมายบังคับคดีฝาฝนตอบทบัญญัติแหงลักษณะนี้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
บุคคลภายนอกที่มีสวนไดเสียในการบังคับคดีแกทรัพยสินตามหมายบังคับคดีนั้น อาจยื่นคําขอตอศาลที่ออก
หมายบังคับคดี ใหมีคําสั่งใหยกหรือแกไขหมายนั้นเสีย ถาคําขอนั้นลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูยื่น ลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาจะยื่นคํารองตอศาลในขณะเดียวกันนั้นใหศาลมีคําสั่งงดการบังคับคดีไวในระหวางวินิจฉัยชี้ขาดก็ได
ถาเจาพนักงานบังคับคดีไดดําเนินการบังคับคดีฝาฝนตอบทบัญญัติแหงลักษณะนี้ เจาหนี้ตามคํา
พิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่มีสวนไดเสียในการบังคับคดีซึ่งตองเสียหายโดยการฝาฝนนั้น
แลวแตกรณี อาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลไมวาเวลาใดๆ กอนการบังคับคดีไดเสร็จลง แตตองไมชากวา
แปดวันนับแตทราบการฝาฝนนั้น ขอใหศาลมีคําสั่งยกกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวง หรือวิธีการบังคับใดๆ
โดยเฉพาะ หรือขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการอยางใดๆ แกเจาพนักงานบังคับคดีตามที่เห็นสมควรถาคําขอนั้น
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูยื่น ลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะยื่นคํารองตอศาลในเวลาเดียวกันนั้นขอใหมีคําสั่งงดการ
บังคับคดีไวในระหวางที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดก็ได
เมื่อไดยื่นคําขอดั่งที่กลาวมา และศาลไดไตสวนตามที่เห็นสมควรแลวใหศาลมีคําสั่งอนุญาตหรือยกคํา
ขอนั้นเสีย
มาตรา 296 ทวิ ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาถูกพิพากษาใหขับไล หรือตองออกไปหรือตองรื้อถอนสิ่งปลูก
สรางออกไปจากอสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัยหรือทรัพยที่ครอบครอง ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคํา
บังคับ เจาหนี้ตามคําพิพากษาชอบที่จะยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาลใหมีคําสั่งตั้งเจาพนักงานบังคับ
คดีใหจัดการใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาเขาครอบครองทรัพยดังกลาว
เมื่อศาลมีคําสั่งตั้งเจาพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการ
ตามที่บัญญัติไวในหามาตราตอไปนี้
มาตรา 296 ตรี ถาทรัพยที่ตองจัดการตามคําสั่งศาลนั้นไมมีบุคคลใดอยูอาศัย เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจมอบ
ทรัพยนั้นทั้งหมดหรือบางสวนใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาเขาครอบครองไดทันทีและถามีความจําเปนใหมีอํานาจ
ทําลายสิ่งกีดขวางอันเปนอุปสรรคในการที่จะจัดการใหเขาครอบครองไดตามสมควร
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถายังมีสิ่งของของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือของบุคคลใดอยูในทรัพยดังกลาว
นั้น เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดการมอบใหเจาหนี้ตามคําพิพากษารักษาไว หรือจัดการขนยายไปเก็บรักษา ณ
สถานที่ใด โดยใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูเสียคาใชจายก็ได ในการนี้ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชีสิ่งของ
ไวและแจงหรือประกาศใหลูกหนี้ตามคําพิพากษารับคืนไป ภายในเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนด ถาลูกหนี้
ตามคําพิพากษาไมรับสิ่งของนั้นคืนภายในเวลาที่กําหนด เจาพนักงานบังคับคดี โดยไดรับอนุญาตจากศาล มี
อํานาจขายทอดตลาดสิ่งของนั้นแลว เก็บรักษาเงินสุทธิหลังจากหักคาใชจายไวแทนสิ่งของนั้น

ในกรณีที่สิ่งของของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือของบุคคลใดที่อยูในทรัพยตามวรรคสอง มีสภาพเปน
ของสดของเสียได ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะขายไดทันที โดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่สมควร
ในกรณีที่สิ่งของนั้นถูกยึดหรืออายัดในการบังคับคดีเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจยายสถานที่เก็บรักษา
ตามที่เห็นสมควร คาใชจายในการนี้ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาผูถูกบังคับคดีเปนผูเสีย
มาตรา 296 จัตวา ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาแจงตอเจาพนักงานบังคับคดีวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารยัง
ไมออกไปตามคําบังคับของศาล ใหเจาพนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) รายงานตอศาลเพื่อมีคําสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารดังกลาวนั้น และศาลมี
อํานาจสั่งจับกุมและกักขังไดทันที ในกรณีนี้ ใหนํามาตรา 300 มาใชบังคับโดยอนุโลม
(2) เมื่อศาลมีคําสั่งใหจับกุม และกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารตาม (1) แลวหรือลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาหรือบริวารหลบหนี ใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามมาตรา 296 ตรี โดยอนุโลม
(3) ปดประกาศกําหนดเวลาใหผูที่อางวาไมใชบริวารของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ยื่นคํารองแสดงอํานาจ
พิเศษตอศาลภายในกําหนดเวลาแปดวันนับแตวันปดประกาศ ถาไมยื่นภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาเปนบริวารของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
บุคคลที่เขามาอยูอาศัยในทรัพยนั้น ในระหวางที่เจาพนักงานบังคับคดีจัดการใหเจาหนี้ตามคําพิพากษา
เขาครอบครอง ใหถือวาเปนบริวารของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
มาตรา 296 เบญจ ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปจากทรัพยนั้นดวยเจาพนักงาน
บังคับคดี มีอํานาจจัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางนั้น และใหมีอํานาจขนยายสิ่งของออกจากสิ่งปลูกสรางที่มีการรื้อ
ถอนนั้นดวย คาใชจายในการรื้อถอนและขนยายสิ่งของ ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูเสีย
ในการรื้อถอนใหเจาพนักงานบังคับคดีปดประกาศกําหนดการรื้อถอนไว ณ บริเวณนั้นไมนอยกวาเจ็ด
วัน และใหเจาพนักงานบังคับคดีใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณในการรื้อถอนนั้น
เจาพนักงานบังคับคดีไมตองรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ เวนแตจะไดกระทําโดยมีเจตนาราย
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนรวมทั้งสิ่งของที่ขนยายออกจากสิ่งปลูกสรางถาเจาของหรือผูครอบครองมิได
รับคืนไปเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจเก็บรักษาไว หรือขายแลวเก็บเงินสุทธิไวแทนตัวทรัพยนั้น ถาเจาของมิได
เรียกเอาทรัพยหรือเงินนั้นภายในกําหนดหาปนับแตมีประกาศกําหนดการรื้อถอนใหทรัพยหรือเงินดังกลาวตกเปน
ของแผนดิน
ในกรณีที่สิ่งปลูกสรางนั้นถูกยึดในการบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจขายทอดตลาดสิ่งปลูก
สรางนั้นแลวเก็บเงินสุทธิที่เหลือจากหักคาใชจายและคาธรรมเนียมไวแทน
มาตรา 296 ฉ เจาหนี้ตามคําพิพากษามีหนาที่ชวยเจาพนักงานบังคับคดีในการดําเนินการบังคับคดีดังกลาวและ
ทดรองคาใชจายในการนั้น
มาตรา 296 สัตต ในการปฏิบัติหนาที่ ของเจาพนักงานบังคับคดีตามมาตรา 296 ตรี มาตรา 296 จัตวา (3) และ
มาตรา 296 เบญจ เจาพนักงานบังคับคดีอาจรองขอความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเพื่อให
สามารถดําเนินการตามมาตรา 296 ตรี มาตรา 296 จัตวา (3) และมาตรา 296 เบญจ ได และในการนี้ ให

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวผูขัดขวางไวเทาที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาพนักงานบังคับคดี
มาตรา 297 ภายใตบังคับมาตรา 296 ทวิ เจาหนี้ตามคําพิพากษาชอบที่จะยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอ
ศาลไมวาเวลาใดๆ นับแตระยะเวลาที่กําหนดไว เพื่อการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ขอใหมีการบังคับได
ลวงพนไปจนถึงเวลาที่การบังคับคดีไดเสร็จสิ้นลง ขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งจง
ใจไมปฏิบัติตามหมายบังคับคดี
หามไมใหศาลอนุญาตตามคําขอนั้นเวนแตจะเปนที่พอใจจากพยานหลักฐานซึ่งผูรองนํามาสืบหรือที่ศาล
เรียกมาสืบวา
(1) ลูกหนี้ตามคําพิพากษา สามารถที่จะปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นได ถาไดกระทําการโดย
สุจริต และ
(2) ไมมีวิธีบังคับอื่นใด ที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะใชบังคับได
มาตรา 298 เมื่อมีคําขอใหจับตัวลูกหนี้ตามคําพิพากษาโดยเหตุจงใจขัดขืนไมปฏิบัติตามคําบังคับ ใหศาลออก
หมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาล
ถาไดออกหมายเรียกตามวรรคหนึ่งแลว ลูกหนี้นั้นไมมาศาล และมิไดแจงเหตุอันสมควรในการที่ไมมา
ใหศาลทราบ หากศาลเห็นวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดรับหมายเรียกแลวศาลจะออกหมายจับลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาก็ได หรือถาลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาล แตแสดงเหตุอันสมควรในการปฏิบัติตามคําบังคับมิไดศาลมี
อํานาจสั่งกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นทันที หรือตั้งแตวันใดวันหนึ่งที่ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได ถาลูกหนี้
ตามคําพิพากษายังคงขัดขืนอยูจนถึงวันนั้น
ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมไดรับหมายเรียกหรือไดแจงเหตุอันสมควรตอศาลในการที่ไมมานั้นใหศาล
เลื่อนการนั่งพิจารณาคําขอนั้นไป แตถาศาลเห็นวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาหลีกเลี่ยงไมรับหมาย ศาลจะออก
หมายจับตามที่ขอทันทีก็ได
ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาลและแสดงเหตุอันสมควรไดศาลจะมีคําสั่งใหยกคําขอหรือมีคําสั่งเปน
อยางอื่นก็ได
ในกรณีเหลานี้ ศาลมีอํานาจที่จะทําการไตสวนตามที่เห็นสมควรและลูกหนี้ตามคําพิพากษายอมนํา
พยานมาสืบแกได
มาตรา 299 การจับและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามมาตรา 296 จัตวา และมาตรา 298 และการจับกุมและ
ควบคุมตัวผูขัดขวางตามมาตรา 296 สัตต ไมตัดสิทธิที่จะดําเนินคดีในความผิดอาญา
มาตรา 300 ลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ถูกจับกุมโดยเหตุจงใจขัดขืนคําบังคับ จะตองถูกกักขังไวจนกวาจะมีประกัน
หรือประกันและหลักประกันตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร กําหนดวาตนยินยอมที่จะปฏิบัติตามคําบังคับทุก
ประการ แตทั้งนี้ หามไมใหกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาแตละครั้ง เกินกวาหกเดือนนับแตวันจับหรือกักขัง
แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน ศาลมีอํานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามจํานวนเงินที่ศาล
เห็นสมควรโดยมิตองฟองผูทําสัญญาประกัน

มาตรา 301 ในกรณีที่ศาลยอมรับบุคคลเปนประกันและบุคคลนั้นจงใจขัดขวางการบังคับคดีหรือรวมกับลูกหนี้
ตามคําพิพากษา ขัดขืนไมปฏิบัติตามคําบังคับ ใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา 297 มาตรา 298 มาตรา 299 และมาตรา
300 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 302 ศาลที่มีอํานาจออกหมายบังคับคดีหรือหมายจับลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือมีอํานาจทําคําวินิจฉัยชี้
ขาดในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวดวยการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งซึ่งไดเสนอตอศาลตามบทบัญญัติแหง
ลักษณะนี้ คือศาลที่ไดพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นตน
ถาศาลอุทธรณไดสงคดีไปยังศาลชั้นตนแหงอื่นที่มิไดมีคําพิพากษา หรือคําสั่งที่อุทธรณนั้น เพื่อการ
พิจารณาและพิพากษาใหมตามมาตรา 243 (2) และ (3) ใหศาลที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมนั้น เปนศาลที่มี
อํานาจในการบังคับคดี เวนแตศาลอุทธรณจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่ศาลไดออกหมายบังคับคดีสงไปใหอีกศาลหนึ่งบังคับคดีแทนใหสงทรัพยที่ยึดไดหรือเงินที่ได
จากการขายทรัพยนั้น แลวแตกรณี ไปยังศาลที่ออกหมายเพื่อดําเนินการไปตามกฎหมาย
หมวด 2
วิธียึดทรัพย อายัดทรัพย และการจายเงิน
มาตรา 303 การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพยมีรูปรางของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดี
จัดทําโดย
(1) นําเอกสารหรือทรัพยสินนั้นมา และฝากไว ณ สถานที่ใดหรือบุคคลใดตามที่เห็นสมควรและแจงการ
ยึดนั้นใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ หรือ
(2) มอบไวในความอารักขาของลูกหนี้ตามคําพิพากษา โดยความยินยอมของเจาหนี้ตามคําพิพากษา
หรือมอบไวในอารักขาของบุคคลอื่นใดซึ่งครอบครองทรัพยสินนั้นอยูและแจงการยึดใหลูกหนี้หรือบุคคลเชนวา
นั้นทราบ กับตองกระทําใหการยึดนั้นเห็นประจักษแจงโดยการประทับตราหรือการะทําโดยวิธีอื่นใดที่สมควร
การยึดสังหาริมทรัพยมีรูปรางนั้น ครอบไปถึงดอกผลแหงทรัพยนั้นดวย
มาตรา 304 การยึดสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดทํา โดยนําเอา
หนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินนั้นมาและฝากไว ณ สถานที่ใดหรือแกบุคคลใดตามที่เห็นสมควร และแจงการยึด
นั้นใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาและเจาพนักงานที่ดินผูมีหนาที่ทราบ ใหเจาพนักงานที่ดินบันทึกการยึดไวใน
ทะเบียน ถาหนังสือสําคัญยังไมไดออก หรือนํามาแสดงไมได หรือหาไมพบ ใหถือวาการที่ไดแจงการยึดตอ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและเจาพนักงานที่ดินนั้น เปนการยึดตามกฎหมายแลว
การยึดสังหาริมทรัพยนั้น ครอบไปถึงเครื่องอุปกรณและดอกผลนิตินัยของอสังหาริมทรัพยนั้นดวย เวน
แตจะไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น ดอกผลธรรมดาที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะตองเปนผูเก็บเกี่ยวหรือ
บุคคลอื่นเก็บเกี่ยวในนามของลูกหนี้นั้นเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดแจงเปนหนังสือใหทราบในขณะทําการยึดวา
จะทําการเก็บเกี่ยวเองแลว เจาพนักงานบังคับคดี อาจจัดใหเก็บเกี่ยวดอกผลนั้นได เมื่อถึงกําหนด และทําการขาย
ทอดตลาดตามบทบัญญัติในลักษณะนี้
มาตรา 305 การยึดทรัพยสินของลูกหนี้ ตามคําพิพากษาดั่งบัญญัติไวในสองมาตรากอนนี้ มีผลดั่งตอไปนี้

(1) การที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดกอใหเกิด โอนหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพยสินที่ถูกยึดภายหลัง
ที่ไดทําการยึดไวแลวนั้น หาอาจใชยันแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจาพนักงานบังคับคดีไดไม ถึงแมวาราคาแหง
ทรัพยสินนั้นจะเกินกวาจํานวนหนี้ตามคําพิพากษาและคาฤชาธรรมเนียมในการฟองรองและการบังคับคดี และ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดจําหนายทรัพยสินเพียงสวนที่เกินจํานวนนั้นก็ตาม
(2) ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษา ไดรับมอบใหเปนผูอารักขาสังหาริมทรัพยมีรูปรางที่ถูกยึดหรือเปนผู
ครอบครองอสังหาริมทรัพยที่ถูกยึด ลูกหนี้ชอบที่จะใชทรัพยสินเชนวานั้นไดตามสมควร แตถาเจาพนักงานบังคับ
คดีเห็นวาลูกหนี้ตามคําพิพากษา จะทําใหทรัพยที่ไดรับมอบไวในอารักขา หรือทรัพยที่อยูในครอบครองเสียหาย
หรือเกลือกจะเสียหาย โดยเจาพนักงานบังคับคดีเห็นเองหรือเมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลผูมีสวนไดเสีย
ในการบังคับคดีแกทรัพยสินนั้นรองขอเจาพนักงานบังคับคดีจะระวังรักษาทรัพยสินนั้นเสียเองหรือตั้งใหผูใดเปน
ผูจัดการทรัพยสินนั้นก็ได
มาตรา 306 เมื่อไดยึดสังหาริมทรัพยมีรูปราง หรืออสังหาริมทรัพยทั้งหมดหรือบางสวนของลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดียื่นคําขอตอศาลขอใหสั่งอนุญาตใหขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น ถาไมมีผู
คัดคานในการขายทรัพย ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 307 ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ แลวใหเจาพนักงาน
บังคับคดีแจงใหทราบซึ่งคําสั่งของศาลและวันขายทอดตลาดแกบรรดาบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีแก
ทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดซึ่งทราบไดตามทะเบียน หรือโดยประการอื่น
มาตรา 307 ถารายไดประจําปจากอสังหาริมทรัพยหรือการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกสิกรรม
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจเพียงพอที่จะชําระหนี้ตามคําพิพากษา พรอมดวยคาฤชาธรรมเนียมในการฟองรอง
และการบังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษารองขอ ศาลอาจมีคําสั่งตั้งผูจัดการ
อสังหาริมทรัพยหรือการประกอบกิจการเหลานั้นได และบังคับใหมอบเงินรายไดทั้งหมดหรือแตบางสวนตอเจา
พนักงานบังคับคดี ภายในเวลาและกําหนดตามที่ศาลเห็นสมควร แทนการสั่งขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา
มาตรา 308 เมื่อศาลไดมีคําสั่งอนุญาตใหขายแลวเจาพนักงานบังคับคดีอาจขายทอดตลาดทรัพยสินที่ยึดไดเมื่อ
พนระยะเวลาอยางนอยหาวันนับแตวันที่ยึด การขายนั้นใหดําเนินตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยและกฎกระทรวงวาดวยการนั้น และตามขอกําหนดของศาลซึ่งระบุไวในคําสั่งอนุญาตใหขายทรัพยสิน
นั้น ถาหากมี
บทบัญญัติแหงมาตรานี้ ไมใหใชบังคับแกทรัพยอันมีสภาพเปนของสดของเสียไดซึ่งเจาพนักงานบังคับ
คดียอมมีอํานาจที่จะขายไดทันทีโดยวิธีขายทอดตลาด หรือวิธีอื่นที่สมควร
มาตรา 309 ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดีปฏิบัติตาม
ขอบังคับตอไปนี้
(1) ในการขายทรัพยสินที่มีหลายสิ่งดวยกัน ใหแยกขายทีละสิ่งตอเนื่องกันไป แต
(ก) เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพยซึ่งมีราคาเล็กนอยรวมขายเปนกองๆ ได
เสมอ และ

(ข) เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย สองสิ่งหรือกวานั้น
ขึ้นไป รวมขายไปดวยกันไดในเมื่อเปนที่คาดหมายไดวาเงินรายไดในการขายจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
(2) ในการขายอสังหาริมทรัพยรายใหญ และทรัพยสินนั้นอาจแบงแยกออกไดเปนตอนๆ เจาพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจขายทรัพยสินนั้นเปนตอนๆ ไดในเมื่อเปนที่คาดหมายไดวา เงินรายไดในการขายทรัพยสินบาง
ตอน จะเพียงพอแกการบังคับคดีหรือวาเงินรายไดทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
(3) ในการขายทรัพยสินหลายสิ่งดวยกัน เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจกําหนดลําดับที่จะขายทรัพยสิน
นั้น
บุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีแกทรัพยสินซึ่งจะตองขาย อาจรองขอใหเจาพนักงานบังคับคดีรวม
หรือแยกทรัพยสิน หรือขอใหขายทรัพยสินนั้นตามลําดับที่กําหนดไว หรือจะรองคัดคานคําสั่งของเจาพนักงาน
บังคับคดีที่สั่งตามสามอนุมาตรากอนนั้นก็ได ในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีไมยอมปฏิบัติตามคํารองขอหรือคํา
คัดคานเชนวานั้น ผูรองจะยื่นคําขอตอศาล โดยทําเปนคํารองภายในสองวัน นับตั้งแตวันปฏิเสธ เพื่อขอใหมีคําสั่ง
ชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได คําสั่งของศาลใหเปนที่สุด และใหเจาพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไปจนกวาศาลจะไดมี
คําสั่ง หรือจนกวาจะไดพนระยะเวลาซึ่งใหนําเรื่องขึ้นสูศาลได
มาตรา 310 เมื่อไดมีการยึดทรัพยแลว สิทธิเรียกรองของลูกหนี้อันมีตอบุคคลภายนอกนั้น ใหจัดการดั่งตอไปนี้
(1) ถาเปนพันธบัตรและหลักทรัพยที่เปนประกันซึ่งเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา (ออกใหแกผูถือหรือ
ออกในนามของลูกหนี้ตามคําพิพากษา) เจาพนักงานบังคับคดีจะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งอนุญาตใหจําหนายสิ่ง
เหลานั้นตามรายการขานราคาในวันที่ขายก็ได หากสิ่งเหลานั้นไดมีรายการขานราคากําหนดไว ณ สถาน
แลกเปลี่ยน หรือจะขายโดยวิธีขายทอดตลาดดั่งบัญญัติไวในลักษณะนี้ก็ได ถามิไดทําคําขอเชนวานั้น หรือคําขอ
ถูกยกเสีย ใหขายสิ่งเหลานั้นโดยวิธีขายทอดตลาด
(2) ถาเปนตราสารเปลี่ยนมือ ใหเจาพนักงานบังคับคดีรองขอใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหจําหนายตามราคา
ที่ปรากฏในตราสารหรือราคาต่ํากวานั้น ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด ถาศาลสั่งยกคําขอ ใหนําตราสารนั้นออก
ขายทอดตลาด
(3) ถาเปนสิทธิเรียกรอง ขอใหชําระเงินจํานวนหนึ่งหรือเรียกใหสงมอบสิ่งของนอกจากที่กลาวไวใน
สองอนุมาตราขางบนนี้ ใหเจาพนักงานบังคับคดีอายัดและจําหนายไปตามที่บัญญัติไวในหามาตราตอไปนี้
(4) ถาเปนสิทธิเรียกรองอื่นๆ ใหเจาพนักงานบังคับคดีรองขอใหศาลออกหมายเรียกบุคคลซึ่งตองรับผิด
ในการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองนั้นๆ ใหมาศาล ถาบุคคลนั้นมาศาลและยินยอมชําระหนี้ใหแกเจาพนักงาน
บังคับคดี ใหศาลจดรายงานไว ถาบุคคลนั้นไมมาศาลหรือไมยินยอมชําระหนี้ดั่งกลาวแลว เมื่อเจาหนี้ตามคํา
พิพากษารองขอ ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหเจาหนี้ฟองตามเอกสารที่ไดยึดนั้น และถาศาลพิพากษาในที่สุดให
เจาหนี้เปนผูชนะคดีเจาหนี้ตองใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบจํานวนเงินที่รับชําระหนี้จากการนั้นดวย
มาตรา 311 สิทธิเรียกรอง ซึ่งระบุไวในอนุมาตรา (3) แหงมาตรากอนนั้น ใหอายัดไดโดยคําสั่งอายัดซึ่งศาลได
ออกใหตามที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาไดยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองฝานเดียว และเจาหนี้ไดนําสงใหแกลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาและบุคคลซึ่งตองรับผิดเพื่อการชําระเงินหรือสงมอบสิ่งของนั้น
คําสั่งอายัดนั้น อาจออกใหไดไมวาหนี้ของบุคคลภายนอกนั้นจะมีขอโตแยงหรือมีขอจํากัดหรือเงื่อนไข
หรือวาไดกําหนดจํานวนไวแนนอนหรือไม

คําสั่งนั้นตองมีขอหามลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหงดเวนการจําหนายสิทธิเรียกรองตั้งแตขณะที่ไดสง
คําสั่งนั้นให และมีขอหามบุคคลภายนอกไมใหชําระเงินหรือสงมอบสิ่งของใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา แตให
ชําระหรือสงมอบใหแกเจาพนักงานบังคับคดี ณ เวลาหรือภายในเวลาตามที่กําหนดไวในคําสั่ง
มาตรา 312 ถาบุคคลภายนอก ที่ไดรับคําสั่งอายัดทรัพยปฏิเสธหรือโตแยงหนี้ที่เรียกรองเอาแกตน ศาลอาจทําการ
ไตสวนและ (1) ถาศาลเปนที่พอใจวาหนี้ที่เรียกรองนั้นมีอยูจริง ก็ใหมีคําสั่งใหบุคคลภายนอกปฏิบัติตามคําสั่ง
อายัดหรือ (2) ถาศาลเห็นวารูปเรื่องจะทําใหเสร็จเด็ดขาดไมไดสะดวกโดยวิธีไตสวนก็ใหมีคําสั่งอยางอื่นใดในอัน
ที่จะใหเรื่องเสร็จเด็ดขาดไปไดตามที่เห็นสมควร
ถาคําสั่งอายัดทรัพยนั้นไมมีการคัดคาน หรือศาลไดมีคําสั่งรับรองดั่งกลาวแลว และบุคคลภายนอกมิได
ปฏิบัติตามนั้น เจาพนักงานบังคับคดีอาจรองขอใหศาลออกหมายบังคับคดีแกบุคคลภายนอกนั้น และดําเนินการ
ไป เสมือนหนึ่งวาบุคคลนั้นเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ถาคาแหงสิทธิเรียกรองซึ่งอายัดไวนั้นตองเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของบุคคลภายนอก เนื่องจากการที่
ไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลไมวาดวยประการใดๆ บุคคลภายนอกเชนวานั้นตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกเจาหนี้
ตามคําพิพากษาเพื่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นแกเจาหนี้นั้น
มาตรา 313 การอายัดสิทธิเรียกรองแหงรายไดเปนคราวๆ นั้นรวมตลอดถึงจํานวนเงินซึ่งถึงกําหนดชําระภายหลัง
การอายัดนั้นดวย
ถาสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งมีตอบุคคลภายนอก ในอันที่จะเรียกใหชําระเงินจํานวน
หนึ่งนั้น มีการจํานองเปนประกัน การอายัดสิทธิเรียกรองใหรวมตลอดถึงการจํานองดวย แตทั้งนี้ เจาพนักงาน
บังคับคดีตองแจงคําสั่งอายัดทรัพยนั้นไปยังเจาพนักงานที่ดินและใหเจาพนักงานที่ดินจดแจงไวในทะเบียนที่ดิน
มาตรา 314 การอายัดสิทธิเรียกรองดั่งบัญญัติไวในสองมาตรา กอนนี้ใหมีผลดั่งตอไปนี้
(1) การที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดกอใหเกิด โอนหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิเรียกรองที่ไดถูกอายัด
ภายหลังที่ไดทําการอายัดไวแลวนั้นหาอาจใชยันแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจาพนักงานบังคับคดีไดไม
ถึงแมวาราคาแหงสิทธิเรียกรองนั้น จะเกินกวาจํานวนหนี้ตามคําพิพากษา และคาฤชาธรรมเนียมในการฟองรอง
และการบังคับคดี และลูกหนี้ตามคําพิพากษา ไดจําหนายสิทธิเรียกรองนั้นเพียงสวนที่เกินจํานวนนั้นก็ตาม
(2) ถาคาแหงสิทธิเรียกรองซึ่งอายัดไวนั้นตองเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของเจาหนี้ตามคําพิพากษาๆ
ตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นแกลูกหนี้นั้น
(3) การชําระหนี้โดยบุคคลภายนอก ตามที่ระบุไวในคําสั่งอายัดทรัพยนั้น ใหถือวาเปนการชําระหนี้ตาม
กฎหมาย
มาตรา 315 ถาสิ่งของที่จะตองสงมอบตามสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดนั้นไดสงมอบใหแกเจาพนักงานบังคับคดีไป
แลวใหเจาพนักงานบังคับคดีนําออกขายโดยการขายทอดตลาดดั่งที่บัญญัติไวในลักษณะนี้
ถาการจําหนายสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดนั้น กระทําไดโดยยาก เนื่องจากการชําระหนี้นั้นตองอาศัยการ
ชําระหนี้ตอบแทน หรือดวยเหตุอื่นใด และการบังคับคดีอาจลาชาเปนการเสียหายแกคูความทุกฝายหรือฝายใดฝาย
หนึ่งหรือแกบุคคลผูมีสวนไดเสีย เมื่อคูความหรือบุคคลเชนวานั้นหรือเจาพนักงานบังคับคดีรองขอศาลจะมีคําสั่ง
กําหนดใหจําหนายโดยวิธีอื่นก็ได

มาตรา 316 ใหเจาพนักงานบังคับคดี ทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดยึดหรือไดมาจากการ
จําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือที่ไดวางไวกับตน นอกจากนี้ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชี
พิเศษสําหรับทรัพยสินแตละรายซึ่งอยูในบังคับการจํานองหรือบุริมสิทธิพิเศษ ซึ่งไดมีการแจงใหทราบโดยชอบ
แลวตามที่กลาวไวในมาตรา 289
ภายใตบังคับมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติลักษณะลมละลายและมาตรา 292 ถึง 295 แหงประมวล
กฎหมายนี้วาดวยการรอหรือการงดการบังคับคดี ใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดสรรหรือแบงเฉลี่ยเงินนั้น ดั่งบัญญัติ
ไวในมาตราตอไปนี้
มาตรา 317 ในกรณีที่จะตองบังคับคดี ตามคําพิพากษา หรือคําสั่งซึ่งไดพิพากษาหรือสั่งโดยจําเลยขาดนัดนั้น
หามมิใหเฉลี่ยเงินที่ไดมาจนกวาระยะหกเดือนจะไดลวงพนไปแลวนับแตวันยึดทรัพยหรืออายัดทรัพยของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา แตถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาแสดงใหศาลเปนที่พอใจวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดทราบถึงคดีซึ่ง
ขอใหมีการบังคับแลว มิใหนําบทบัญญัติแหงมาตรานี้มาใหบังคับ
มาตรา 318 ในกรณีที่มีเจาหนี้ตามคําพิพากษาแตคนเดียวขอรองใหบังคับคดี และมิไดมีการแจงใหทราบซึ่งการ
จํานอง หรือบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินที่จําหนายไดมา ดั่งที่บัญญัติไวในมาตรา 289 เมื่อไดจัดการจําหนาย
ทรัพยสินเสร็จและไดหักคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไวแลวใหเจาพนักงานบังคับคดีจายเงินตามจํานวนหนี้
ในคําพิพากษาและคาฤชาธรรมเนียมในการฟองรอง ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา เพียงเทาที่เงินรายไดจํานวน
สุทธิจะพอแกการที่จะจายใหได
มาตรา 319 ในกรณีที่มีเจาหนี้ตามคําพิพากษาหลายคนรองขอใหบังคับคดี หรือไดมีการแจงใหทราบซึ่งการ
จํานองหรือบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินที่จําหนายไดมาดั่งที่บัญญัติไวในมาตรา 289 เมื่อไดจัดการจําหนายทรัพยสิน
เสร็จ และไดหักคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไวแลวใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชีสวนเฉลี่ยแสดงจํานวน
เงินที่จายใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจาหนี้บุริมสิทธิแตละคนจากเงินรายไดจํานวนสุทธิที่พอแกการที่จะ
จายใหตามสิทธิเรียกรองของเจาหนี้เหลานั้น ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือตาม
ประมวลกฎหมายนี้วาดวยการจายเงินเชนวานี้ และใหเจาพนักงานบังคับคดีสงคําบอกกลาวไปยังเจาหนี้เหลานั้น
ขอใหตรวจสอบบัญชีเชนวานั้น และใหแถลงขอคัดคานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สงคําบอกกลาว
ถาไมมีคําแถลงยื่นภายในเวลาที่กําหนดใหถือวาบัญชีสวนเฉลี่ยนั้นเปนที่สุด และใหเจาพนักงานบังคับ
คดีจายเงินใหแกเจาหนี้เหลานั้นตามบัญชี
มาตรา 320 ในกรณีดั่งบัญญัติไว ในมาตรากอนนี้ถามีเจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนดั่งกลาวแลว ยื่นคําแถลง
คัดคานบัญชีสวนเฉลี่ยตอเจาพนักงานบังคับคดีภายในเวลาที่กําหนดไว ใหเจาพนักงานบังคับคดีออกหมายเรียก
ใหเจาหนี้ทุกคนมาในเวลา และ ณ สถานที่ตามที่เห็นสมควร แตตองใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน
เจาหนี้จะไปตามหมายเรียกเชนวานั้นดวยตนเอง หรือจะใหผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจโดยชอบไปและ
กระทําการแทนในกิจการทั้งหลายอันเกี่ยวแกเรื่องนั้นก็ได
เมื่อไดตรวจพิจารณาคําแถลง และฟงคําชี้แจงของเจาหนี้ผูที่มาตามหมายเรียกแลว ใหเจาพนักงานบังคับ
คดีทําคําสั่งยืนตามหรือแกไขบัญชีสวนเฉลี่ยนั้น แลวใหอานใหเจาหนี้ที่มานั้นฟง และใหเจาหนี้ลงลายมือชื่อ
รับทราบไวเปนหลักฐานและใหสงคําสั่งนั้นไปยังเจาหนี้ผูซึ่งมิไดมาตามหมายเรียกดวยถาหากมี

ถาเจาหนี้คนใดไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดี เจาหนี้นั้นชอบที่จะยื่นคําขอโดยทําเปนคํารอง
คัดคานคําสั่งนั้นตอศาลชั้นตนได ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดอานหรือที่ไดสงคําสั่ง แลวแตกรณี แตถาเจาหนี้ที่
ยื่นคําขอนั้นมิไดไปตามหมายเรียกของเจาพนักงานบังคับคดีและไมสามารถแสดงเหตุผลดีในการที่ไมไปตอหนา
เจาพนักงานบังคับคดีนั้นใหศาลนั้นยกคําขอนั้นเสีย คําสั่งของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้ใหเปนที่สุด
ถาเจาหนี้ซึ่งไดมาตามหมายเรียกทุกคน ไดยินยอมตามคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดี และลงลายมือชื่อ
ไวเปนพยานหลักฐานในการยินยอมนั้นแลว และถาเจาหนี้ผูไมมาซึ่งมีสิทธิคัดคานคําสั่งได มิไดยื่นคําคัดคาน
ภายในเวลากําหนดใหถือวาบัญชีสวนเฉลี่ยนั้นเปนที่สุด และใหเจาพนักงานบังคับคดีจายเงินใหแกเจาหนี้ตามนั้น
ถาเจาหนี้ผูมีสิทธิคัดคานคําสั่งไดยื่นคําคัดคานดั่งที่บัญญัติไวขางตนแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีเลื่อน
การจายสวนเฉลี่ยไปจนกวาศาลไดมีคําสั่งแลว หรือทําการจายสวนเฉลี่ยชั่วคราว ดั่งที่บัญญัติไวในมาตราตอไป
บทบัญญัติมาตรานี้ใหใชบังคับแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาในเรื่องคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีดวย
โดยอนุโลม
มาตรา 321 เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีเห็นวา ถาจะเลื่อนการจายสวนเฉลี่ยไปจนกวาไดจําหนายทรัพยสินที่
ประสงคจะบังคับทั้งหมด หรือจนกวาการเรียกรองทั้งหมดที่มาสูศาลไดเสร็จเด็ดขาดแลวจะทําใหบุคคลผูมีสวน
เฉลี่ยในเงินรายไดแหงทรัพยสินที่บังคับนั้นทุกคนหรือคนใดคนหนึ่งไดรับความเสียหาย เจาพนักงานบังคับคดีมี
สิทธิที่จะแบงเงินรายไดเทาที่พอแกการที่จะจายใหดั่งที่บัญญัติไวในสองมาตรากอนไดในเมื่อเจาพนักงานบังคับ
คดีไดกันเงินไวสําหรับชําระคาฤชาธรรมเนียมทั้งหมดในการบังคับคดีที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นตอไป และสําหรับ
ชําระการเรียกรองใดๆ ที่ยังมีขอโตแยงไวแลว
มาตรา 322 เมื่อผูมีสวนไดเสีย ในการบังคับคดีทุกคนไดรับสวนแบงเปนที่พอใจแลว ถายังมีเงินที่จําหนาย
ทรัพยสินไดเหลืออยู และเงินที่ยังเหลือเชนวานี้ ไดถูกอายัดความมาตรา 291 หรือโดยประการอื่น ใหเจา
พนักงานบังคับคดีจําหนายสวนที่เหลือนั้นตามมาตรา 291 หรือตามคําสั่งอายัดทรัพย แลวแตกรณี
ถาเงินรายไดจํานวนสุทธิที่จําหนายทรัพยสินไดมานั้นไมตองการใชสําหรับการบังคับคดีตอไปก็ดี หรือ
มีเงินเหลืออยูภายหลังที่ไดหักชําระคาฤชาธรรมเนียมและจายใหแกเจาหนี้ทุกคนเปนที่พอใจแลวก็ดี ใหเจา
พนักงานบังคับคดีจายเงินรายไดจํานวนสุทธิหรือสวนที่เหลือนั้นใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาและถาทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอกตองถูกจําหนายไปเพื่อประโยชนแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา ใหจายเงินรายไดจํานวนสุทธินั้น
แกบุคคลภายนอกตามสิทธิเรียกรองของบุคคลภายนอกที่มีอยูตอลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ถาไดจําหนายสังหาริมทรัพยรายใดไปแลวตามมาตรา 288 และไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดเปนคุณแกผู
เรียกรองใหศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดีจายเงินที่จําหนายไดแกผูเรียกรองไป
มาตรา 323 บรรดาเงินตางๆ ที่คางจายอยูในศาลหรือที่เจาพนักงานบังคับคดี ถาผูมีสิทธิมิไดเรียกเอาภายในหาป
ใหตกเปนของแผนดิน
ตาราง 1
คาขึ้นศาล (เสียในเวลายื่นคําฟอง)
(1) คดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกข อันอาจคํานวณเปนราคาเงินได ใหคิดคาขึ้นศาลตามทุนทรัพย
ดังตอไปนี้

(ก) คําฟองนอกจากที่ระบุไวใน (ข) และ (ค) ตอไปนี้ ใหเรียกโดยอัตราสองบาทหาสิบสตางค
ตอทุนหนึ่งรอยบาท แตไมใหเกินสองแสนบาท
(ข) คําฟองขอใหศาลบังคับ ตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามมาตรา 221 ใหเรียกโดย
อัตราหนึ่งบาทตอทุกหนึ่งรอยบาท ตามจํานวนที่อนุญาโตตุลาการกําหนดไวในคําชี้ขาด แตไมใหเกินแปดหมื่น
บาท
(ค) คําฟองขอใหบังคับจํานอง หรือบังคับเอาทรัพยสินจํานองหลุดใหเรียกโดยอัตราหนึ่งบาท
ตอทุกหนึ่งรอยบาท ตามจํานวนหนี้ที่เรียกรอง แตไมใหเกินหนึ่งแสนบาท ตอเมื่อจําเลยใหการตอสูคดี จึงใหเรียก
โดยอัตราตาม (ก)
ในการคํานวณ ถาทุนทรัพยไมถึงหนึ่งรอยบาท ใหนับเปนหนึ่งรอยบาท เศษของหนึ่งรอยบาทถาถึงหา
สิบบาทใหนับเปนหนึ่งรอยบาท ถาต่ํากวาหาสิบบาทใหปดทิ้ง
(2) คดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันไมอาจคํานวณเปนราคาเงินได
(ก) คดีทั่วไปรวมทั้งคดีไมมีขอพิพาท ใหเรียกเรื่องละสองรอยบาท
(ข) อุทธรณหรือฎีกาคําสั่งตามมาตรา 227 หรือมาตรา 228 ใหเรียกเรื่องละสองรอยบาท
(3) คดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกข อันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดและไมอาจคํานวณเปนราคาเงินได
รวมอยูดวยใหคิดคาขึ้นศาลตามอัตราใน (1) แตไมใหนอยกวาอัตราใน (2) (ก) หรือ (2) (ข) แลวแตกรณี
(4) คดีที่ขอใหชําระคาเสียหาย คาอุปการะเลี้ยงดูหรือคาเลี้ยงชีพก็ดี เงินป เงินเดือน เงินเบี้ยบํานาญ คา
บํารุงรักษา หรือเงินอื่นๆ ก็ดี บรรดาที่ใหจายมีกําหนดเปนระยะเวลาในอนาคตนอกจากดอกเบี้ย คาเชาหรือ
คาเสียหายที่ศาลมีอํานาจพิพากษาหรือสั่งตามมาตรา 142 อยูแลว ใหคิดคาขึ้นศาลหนึ่งรอยบาท ถาคดีนั้นมีคํา
ขอใหชําระหนี้ในเวลาปจจุบันหรือมีคําขอในขอกอนๆ รวมอยูดวย ใหคิดคาขึ้นศาลสําหรับคําขอในขอนี้เปนอีก
สวนหนึ่ง
ตาราง 2
คาธรรมเนียมอื่นๆ
ลักษณะแหงกระบวนพิจารณา
(1) ยื่นคํารองขอตามมาตรา
101 ในกรณีที่ยังไมมี
คดีอยูในศาล
(2) คายื่นคําขอใหออกหมาย
เรียกหรือหมายอื่นๆ นอก
จากคําขอใหออกหมาย
เรียกจําเลยมาแกคดีไม
วาจะออกหมายกี่ฉบับ
คําขอละ
(3) คายื่นคําขออื่นๆ ที่
ตองทําเปนคํารอง
(4) คาแตงทนายตามมาตรา
61 ทนาย

ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ
-

20 บาท

40 บาท
40 บาท

ศาลชั้นตน
40 บาท

ชําระเมื่อใด
เมื่อยื่นคํารองขอ

10 บาท

เมื่อยื่นคําขอ

20 บาท

เมื่อยื่นคําขอ

20 บาท

เมื่อยื่นใบแตง

(5) คาอางเอกสารเปน

พยานฉบับละ
10 บาท
แตไมเกิน
400 บาท
(6) คาหนังสือประกัน
40 บาท
(7) คาคําสั่งที่มีคําขอตาม
100 บาท
มาตรา 296 หรือมี
คําขอโดยตรงอุทธรณ
คําสั่งของเจาพนักงาน
บังคับคดี
(8) คาสงประเด็นไปสืบที่
ศาลอื่นไมเกี่ยวถึงการ
ชําระคาฤชาธรรมเนียม
อื่นๆ ที่จะตองเสียเนื่อง
จากการดําเนินกระบวน
พิจารณาเพื่อสืบพยานใน
ศาลที่ไดรับแตงตั้ง
(9) คาคัดสําเนาเอกสารตางๆ
โดยจาศาลหรือ เจาพนักงาน
บังคับคดีเปนผูคัดใหคิดรอย
คําตน 2 บาท ตอไปรอยคําตอ
50 สตางค คารับรองตามมาตรา
54 และมาตรา 281 ฉบับละ 20
บาท
(10) คาคัดและรับรอง
15 บาท
สําเนาบัญชีคาฤชา
ธรรมเนียม ตาม
มาตรา 169
(10) ใบสําคัญ เพื่อแสดง
15 บาท
วาคําพิพากษา หรือ
คําสั่งไดถึงที่สุดแลว

5 บาท

200 บาท
20 บาท
50 บาท

40 บาท

เมื่อสง
เมื่อทําหนังสือประกัน
เมื่อยื่นคําขอ
หรือเมื่อยื่น
อุทธรณ

กอนสงประเด็นไปสืบ

15 บาท

15 บาท

เมื่อมีคําขอ

-

ตาราง 3
คาสืบพยานนอกศาล
ในกรณีที่ผูพิพากษาตองไปสืบพยานนอกศาล ใหคิดคาปวยการใหผูพิพากษานายละ วันละสองรอยบาท
ถาไมจัดพาหนะมาให จะตองชดใชคาพาหนะที่เสียไปตามสมควร
ตาราง 4

คาปวยการและคาพาหนะพยานกับคารังวัดทําแผนที่
(1) ใหศาลกําหนดคาปวยการพยาน ตามรายไดและฐานะของพยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียก แตไมใหเกินวันละ
หนึ่งรอยหาสิบบาท กับคาพาหนะเดินทางและคาเชาที่พักของพยานที่เสียไปดวยตามสมควร
(2) ในกรณีที่มีการรังวัดทําแผนที่โดยใหเจาพนักงานศาลจัดทํา ใหศาลกําหนดคาปวยการ ใหแกเจาพนักงานศาล
ในอัตราคนละ วันละไมนอยกวาหาสิบบาท แตไมเกินหนึ่งรอยบาทกับคาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักของเจา
พนักงานศาลที่เสียไปดวยตามสมควร
ตาราง 5
คาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี
คาธรรมเนียม
1. ขายทอดตลาดหรือ
จําหนายโดยวิธีอื่น
ซึ่งทรัพยสิน ที่ยึด
หรืออายัด
2. จายเงินที่ยึด หรือ
อายัดแกเจาหนี้
3. เมื่อยึดทรัพยสินซึ่ง
ไมใชตัวเงินแลวไม
มีการขายหรือ
จําหนาย
4. เมื่อยึด หรืออายัด
เงินหรืออายัดทรัพย
สินแลวไมมีการขาย
หรือจําหนาย
5. ขายโดยวิธีประมูล
ระหวางคูความ

จํานวน
รอยละ 5 ของจํานวน
เงินที่ขายหรือจําหนาย
ได
รอยละ 3 ครึ่งของจํา นวนเงินที่ยึดหรืออายัด
รอยละ 3 ครึ่ง ของ
ราคาทรัพยสินที่ยึด

เงินที่ยึดหรืออายัดหรือ
ราคาทรัพยสินที่อายัด

รอยละ 3 ของราคา
ประมูลสูงสุด

หมายเหตุ
ทั้งนี้ ตองเสียคาประ
กาศและคาใชสอยตาง
หาก

สวนการคํานวณราคา
ทรัพยสินที่ยึด หรือ
อายัดเพื่อเสียคาธรรม
เนียมตามหมายเลข 3
และ 4 ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีเปนผูกําหนด
ถาไมตกลงกัน ใหคู
ความที่เกี่ยวของเสนอ
เรื่องตอศาลตามที่บัญ
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