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หมวดท่ี 1 

ข้อความเบือ้งต้น 
 

 

เค้าโครงเรื่อง 

          ขอ้ความเบือ้งตน้ 

 

สาระสาํคญั 

1. ตอ้งศกึษาถงึประเภทกฎหมายทีร่ฐัออกมาบงัคบัใช ้

2. ตอ้งศกึษาความหมายตามบทวเิคราะหศ์พัท ์
 

วตัถปุระสงค ์

          เมือ่ไดศ้กึษาหมวดที ่1  จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. เขา้ใจถงึประเภทของกฎหมายสารบญัญตัแิละกฎหมายวธิสีบญัญตัวิา่เป็น

อยา่งไร 

2. เขา้ใจถงึการบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ 

3. เขา้ใจถงึการพจิารณาคดโีดยใชธ้รรมเนียมประเพณหีรอืกฎหมายของศาสนา

แทนประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ 

4. เขา้ใจถงึความหมายของถอ้ยคาํตามทีก่าํหนดไวใ้นบทวเิคราะหศ์พัท ์
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หมวดท่ี 1 

ข้อความเบือ้งต้น 
 

 

บทท่ี 1 

ประเภทของกฎหมาย 
 
 

 เพื่อประโยชน์ในการศกึษาประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง ขอแบ่งทํา

ความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายซึง่ทางรฐัออกมาบงัคบัใชใ้นขณะน้ีออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

คอื กฎหมายสารบญัญตั ิประเภทหน่ึง และกฎหมายวธิสีบญัญตัอิกีประเภทหน่ึง 

 กฎหมายสารบญัญติั เป็นประเภทกฎหมายทีบ่ญัญตัถิงึสทิธแิละหน้าทีห่รอืความ

รบัผดิของบุคคล เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบญัญตัถิึงสทิธแิละหน้าที ่

ตลอดจนความรบัผดิต่าง ๆ ของบุคคลทีม่นิีตสิมัพนัธ ์หรอืความผกูพนัทางหน้ีทีเ่กีย่วขอ้ง

กัน และประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบญัญัติถึงการกระทําต่าง ๆ ของบุคคล อันเป็น

ความผดิและกาํหนดโทษไวส้าํหรบัความผดินัน้ ๆ 

 ส่วนกฎหมายวิธีสบญัญติันัน้ เป็นกฎหมายทีบ่ญัญตัถิงึวธิกีารปฏบิตัใินการที่

บุคคลจะใช้สทิธิเรยีกร้องขอความรบัรองและคุ้มครองของกฎหมายในเมื่อมขีอ้โต้แย้ง

เกิดขึ้นเกี่ยวกบัสทิธิหรอืหน้าที่หรอืมคีวามจําเป็นที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงจะต้องใช้สทิธิ

ในทางศาล หรอืขออํานาจศาลบงัคบัตามสทิธทิีต่นมอียู่ตามกฎหมายทางฝา่ยสารบญัญตั ิ

ดงัเช่นบทบญัญตัขิองกฎหมายทีก่ล่าวถงึวธิกีารฟ้องคดวี่า จะตอ้งปฏบิตัอิย่างไร ฟ้องที่

ศาลไหน จะต้องเขียนคําฟ้องอย่างใด และตลอดถึงการดําเนินคดีในศาล ซึ่งได้แก่ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา       

วธิพีจิารณาความอาญาในศาลแขวง หรอืวธิีพจิารณาคดใีนศาลเยาวชนและครอบครวั 

พ.ศ. 2534 เป็นตน้ 

 เราจะเหน็ไดว้่า ทัง้กฎหมายทีเ่ป็นฝ่ายสารบญัญตัแิละกฎหมายฝ่ายวธิสีบญัญตัิ

นัน้จะต้องใช้เกี่ยวเน่ืองโยงถึงกนัอยู่เสมอ เพราะเมื่อมกีฎหมายสารบญัญตับิงัคบัไว้ให้
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บุคคลหน่ึงบุคคลใดมสีทิธหิรอืหน้าทีใ่นการใดการหน่ึงแลว้ บุคคลผูน้ัน้จะขอใหศ้าลรบัรอง

หรือคุ้มครองให้ หรือบงัคบัตามซึ่งสิทธิและหน้าที่ของตนที่มีอยู่ จะต้องดําเนินการตาม

กฎหมายอนัว่าด้วยวธิสีบญัญตัิ ดงัเช่น บทบญัญตัิในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

มาตรา 1057 ทีบ่ญัญตัใิหผู้เ้ป็นหุน้สว่นคนใดคนหน่ึงรอ้งขอต่อศาลใหศ้าลสัง่เลกิหา้งหุน้สว่น

สามญัเสยีไดใ้นเมือ่มเีหตุการณ์เกดิขึน้ดงัทีร่ะบุไว ้เป็นตน้วา่ ผูเ้ป็นหุน้สว่นคนใดคนหน่ึงตาย 

หรอืลม้ละลาย บทบญัญตัมิาตรา 1057 จงึเป็นกฎหมายฝา่ยสารบญัญตั ิแต่การทีจ่ะรอ้งขอ

ต่อศาลตามบทบญัญตัดิงักลา่วน้ี จะตอ้งไปดาํเนินการตามกฎหมายทางฝา่ยวธิสีบญัญตั ิ

 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง เป็นกฎหมายทีว่่าดว้ยวธิกีารดําเนินคดี

ในทางแพง่เพือ่ความรบัรอง (Acknowledgement) คุม้ครอง (Protection) และบงัคบัตาม 

(Enforcement)  ซึง่สทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคล จงึเป็นสว่นหน่ึงของกฎหมายวธิสีบญัญตั ิ

ซึง่พระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ พ.ศ. 2477 กําหนดใหใ้ช้

ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2478 เป็นตน้มา  เหตุน้ีเมือ่กล่าวถงึคาํวา่ “คด”ี  ประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 1(2) จงึไดว้เิคราะหศ์พัทใ์หห้มายความถงึกระบวนพจิารณา

ตัง้แต่เสนอคาํฟ้องต่อศาลเพือ่ขอใหร้บัรอง คุม้ครอง บงัคบัตาม หรอืเพื่อการใชซ้ึง่สทิธิ

หรอืหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยวธิพีจิารณาความแพ่งนัน้ ชัน้เดมิได้ตราออกมาเป็นรูป

พระราชบญัญตั ิ เรยีกวา่พระราชบญัญตักิระบวนพจิารณาความแพง่รตันโกสนิทรศก 115 

ต่อมามกีาร แกไ้ขใชพ้ระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาความแพง่รตันโกสนิทรศก 127 จนกระทัง่

ในปจัจุบนัจงึไดร้วมบทบญัญตัวิ่าดว้ยวธิกีารพจิารณาคดใีนศาลหลายลกัษณะเขา้ดว้ยกนั 

จดัเป็นประมวลกฎหมายขึน้ และคําว่า “ความแพ่ง” นัน้ ในพระราชบญัญตักิระบวน

พจิารณาความแพง่ ร.ศ. 115 มาตรา 4 ใหค้วามหมายไวว้า่ หมายถงึคดทีัง้ปวงทีฟ้่องรอ้ง

กนั เพือ่ใหศ้าลชีข้าดตดัสนิคดเีกีย่วกบัค่าสนิไหมหรอืการใชทุ้นทรพัยท์ัง้ปวงโดยมไิดร้อ้ง

ขอใหล้งโทษทางอาญาหลวง 

 เพื่อทีจ่ะใหก้ารพจิารณาคดแีพ่งในศาลทุกศาลเป็นไปในระเบยีบเดยีวกนั มาตรา 3 

แห่งพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง พ.ศ. 2477 จงึบญัญตัไิว ้

ว่าให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในศาลทัว่ไป ตลอด

ราชอาณาจกัร กล่าวคอืไม่ว่าคดใีดทีเ่กดิขึน้ในศาลใด ถ้าเป็นคดแีพ่งแลว้ จะต้องใชป้ระมวล

กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งน้ีทัง้สิ้น ยกเว้นแต่ในศาลพเิศษซึ่งมขีอ้บงัคบัสําหรบัศาล   

นัน้ ๆ  โดยเฉพาะ และถ้ามกีฎหมายให้ใชธ้รรมเนียมประเพณีหรอืกฎหมายทางศาสนาใน 
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ศาลใด  กใ็หศ้าลนัน้ยกธรรมเนียมประเพณีหรอืกฎหมายนัน้ ๆ มาใชแ้ทน เวน้แต่คู่ความจะ

ไดต้กลงกนัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ 

 จากมาตรา 3 ดงักล่าวขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าการพจิารณาคดแีพ่งในศาลทุกศาลทัว่

ราชอาณาจกัรจําต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นหลักปฏิบตัิในการ

ดาํเนินคดเีสมอ ศาลจะใชก้ฎหมายวธิพีจิารณาความอย่างอื่นหาไดไ้ม่ แมคู้่ความจะตกลงกนั

กต็าม กใ็ชไ้มไ่ด ้เวน้แต่ในกรณดีงัต่อไปน้ี 

 1.  ศาลพเิศษทีม่ขีอ้บงัคบัสาํหรบัศาลนัน้ ๆ ทีใ่ชค้าํวา่ “ขอ้บงัคบั” เหน็จะตอ้งเป็นที่

เขา้ใจวา่ หมายถงึขอ้บงัคบัเกีย่วกบัวธิพีจิารณาคดคีวามอนัมผีลเป็นกฎหมาย กล่าวคอื หาก

ศาลใดเป็นศาลพเิศษ มกีฎหมายทีเ่กีย่วกบัวธิพีจิารณาคดใีนทางแพ่งโดยเฉพาะแลว้ กใ็ชว้ธิี

พจิารณาคดขีองศาลนัน้ได ้แต่ถา้การดําเนินคดตีอนใดไม่มวีธิพีจิารณาคดขีองตนโดยเฉพาะ 

ก็เห็นจะต้องดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และตอนใดได้มีวิธี

พจิารณาคดีบญัญตัิไว้เป็นพเิศษแล้ว  คู่ความจะมาตกลงกนัยกเอาประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความแพ่งมาใชก้็ย่อมไม่ได้เช่นกนั ตวัอย่างเช่น การพจิารณาในศาลเยาวชนและ

ครอบครวัไมว่า่จะเป็นการพจิารณาคดใีนศาลเยาวชนและครอบครวักลางหรอืศาลเยาวชนและ

ครอบครวัในต่างจงัหวดั จะต้องนําพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั และ

พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534 มาบงัคบัใช้ เว้นแต่การ

พจิารณาคดตีอนใดใน พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั และวธิพีจิารณาคดเียาวชน

และครอบครวัมิได้มีบทบญัญัติกล่าวไว้โดยเฉพาะแล้ว ก็ต้องนําบทบญัญัติในประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่น้ีมาบงัคบัใช ้ดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตัิ

จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534 เชน่ใน

เรื่องการอุทธรณ์ฎกีา เป็นตน้ หรอืคดใีนศาลแรงงาน กจ็ะต้องดําเนินกระบวนพจิารณาตาม

พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. 2522 

 2.  ถ้ามกีฎหมายใหใ้ชธ้รรมเนียมประเพณี หรอืกฎหมายทางศาสนาในศาลใด กใ็ห้

ศาลนัน้ยกธรรมเนียมประเพณีหรอืกฎหมายทางศาสนามาบงัคบัใชใ้นวธิกีารพจิารณาคดขีอง

ศาลนัน้ได ้ เวน้แต่คู่ความจะยอมตกลงกนัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งแทน 

กล่าวคอื ตามหลกัในทางปฏบิตัขิองศาลแล้ว ศาลจะต้องนําประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความแพ่งมาใช้บงัคบัก่อน ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะเป็นหลกักฎหมายวิธีสบญัญตัิที่ใช้ได ้ 

ทัว่ไป ไม่จําต้องให้คู่ความตกลงด้วย หากแต่เมื่อมธีรรมเนียมประเพณีหรอืกฎหมายทาง
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ศาสนาทีก่ฎหมายยอมใหนํ้ามาใชแ้ลว้ ศาลจงึจะหยบิยกขึน้มาใช ้ตวัอย่างทีเ่คยมกีไ็ดแ้ก่ การ

พจิารณาพพิากษาคดผีวัเมยีและมรดก ตามกฎหมายขอ้บงัคบัสาํหรบัการปกครองบรเิวณเจด็

หวัเมอืง ร.ศ.120 คอื ปตัตานี  ยะหริง่ สายบุร ียะลา รามนัห ์ระแงะ และสตูล ซึง่บญัญตัวิา่ใน

การพจิารณาพพิากษาคดแีพ่งว่าดว้ยผวัเมยีและมรดกในบรเิวณเจด็หวัเมอืงที่โจทก์จําเลย

หรอืเฉพาะแต่จาํเลยเป็นคนนบัถอืศาสนาอสิลาม ใหศ้าลยกศาสนาอสิลามขึน้มาใช ้ ปจัจุบนัน้ี

บรเิวณเจด็หวัเมอืงดงักล่าวไดยุ้บรวมกนัเป็น 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัปตัตานี จงัหวดัยะลา 

จงัหวดันราธวิาส และจงัหวดัสตลู 

 ภายหลงัเมือ่ไดม้ปีระกาศใชป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 5  และบรรพ 6   

อนัว่าดว้ยครอบครวัและมรดกในปี พ.ศ. 2478 แลว้ เป็นเหตุใหก้ระทบกระเทอืนถงึกฎหมาย

อสิลาม เพราะต่อมาไดม้พีระราชบญัญตัยิกเลกิอํานาจและหน้าทีด่ะโต๊ะยุตธิรรม (โต๊ะกาล)ี  

ในการพจิารณาพพิากษาคด ีพ.ศ. 2486 และไดต้ราพระราชบญัญตัวิ่าด้วยการใชก้ฎหมาย

อสิลามในเขตจงัหวดัปตัตานี นราธวิาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 ขึน้ใหม่ ซึ่งในมาตรา 3 

แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว  กําหนดใหใ้ชก้ฎหมายอสิลามในการวนิิจฉยัชีข้าดคดแีพง่เกีย่ว

ดว้ยเรื่องครอบครวัและมรดกอสิลามศาสนิกชนของศาลชัน้ต้นในบรเิวณ 4 จงัหวดั  โดยใช้

บงัคบัแทนเฉพาะกฎหมายฝ่ายสารบญัญตั ิซึ่งไดแ้ก่ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วย

ครอบครวัและมรดก  เวน้แต่บทบญัญตัวิ่าดว้ยอายุความมรดก และในมาตรา 4 ยงับญัญตัใิห้

มดีะโต๊ะยุตธิรรมนัง่พจิารณาพรอ้มดว้ยผูพ้พิากษาและใหด้ะโต๊ะยุตธิรรมเป็นผูม้อีํานาจหน้าที่

วนิิจฉยัชีข้าดขอ้กฎหมายอสิลาม  คาํวนิิจฉยัชีข้าดของดะโต๊ะยุตธิรรมในขอ้กฎหมายอสิลาม

ใหเ้ป็นเดด็ขาดในคดนีัน้เพยีงแต่ในศาลชัน้ตน้ ทัง้น้ี ตอ้งเป็นทีเ่ขา้ใจว่า ในบรเิวณ 4 จงัหวดั

ภาคใตน้ัน้ กฎหมายยอมใหใ้ชเ้ฉพาะทีเ่ป็นกฎหมายฝ่ายสารบญัญตัซิึง่เกีย่วกบัการวนิิจฉัย   

ชีข้าดในปญัหาขอ้กฎหมายอสิลามศาสนิกชนในประเดน็เรื่องครอบครวัและมรดกเท่านัน้ หา

ไดเ้กีย่วกบัการวนิิจฉยัชีข้าดในปญัหาขอ้เทจ็จรงิหรอืปญัหาอื่นทีไ่ม่เกีย่วกบัครอบครวัมรดก

ดว้ยไม่ เช่น ในการทีจ่ะพจิารณาวนิิจฉยัชีข้าดว่าทรพัยใ์ดเป็นทรพัยม์รดกหรอืไม่ จะตอ้งใช้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บงัคบัเสยีก่อน  ต่อเมื่อจะแบ่งมรดกจงึจะใช้กฎหมาย

อสิลามศาสนิก (คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่1203/2494) 

 ดะโต๊ะยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในบริเวณ           

4 จงัหวดั ภาคใตด้งักล่าวมาขา้งตน้นัน้ ทําหน้าทีเ่สมอืนหน่ึงเป็นผูพ้พิากษา มอีํานาจชีข้าด

เฉพาะขอ้กฎหมายอสิลามแทนศาลยุตธิรรม โดยในคดคีรอบครวัและมรดกอนัจะต้องบงัคบั
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ตามกฎหมายอสิลาม จะตอ้งมดีะโต๊ะยุตธิรรม 1 นาย  นัง่พจิารณาพรอ้มดว้ยผูพ้พิากษาตาม

พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม โดยผูพ้พิากษาเป็นผูว้นิิจฉัยขอ้เทจ็จรงิ ไดค้วามอย่างไรแลว้ให้

ดะโต๊ะยุตธิรรมวนิิจฉัยชีข้าดเฉพาะขอ้กฎหมายอสิลาม และลงลายมอืชื่อในคําพพิากษานัน้

ดว้ย (คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่232/2493) และในการลงลายมอืชื่อน้ี หมายถงึเฉพาะลงลายมอื

ชื่อในคําพพิากษาตามคําวนิิจฉัยชี้ขาดขอ้กฎหมายอสิลามเท่านัน้หากศาลชัน้ต้นพจิารณา

พพิากษาคดทีีม่ปีระเดน็เกี่ยวกบัขอ้กฎหมายอสิลาม และไม่เกีย่วปะปนกบัประเดน็อื่น โดย  

ไม่มดีะโต๊ะยุตธิรรมร่วมด้วยแล้ว  คําพพิากษานัน้ย่อมไม่ชอบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกบัขอ้

กฎหมายอสิลามเท่านัน้ (คําพพิากษาศาลฎีกาที ่1029-1030/2493) และถ้าคดมีคีําวนิิจฉัย    

ชีข้าดขอ้กฎหมายของดะโต๊ะยุตธิรรมแลว้  ย่อมเป็นอนัเดด็ขาดในคดนีัน้ (คําพพิากษาศาล

ฎกีาที ่1740/2505)  ไมม่อุีทธรณ์ฎกีา 

 อน่ึงโดยเหตุทีค่ดแีพ่งส่วนใหญ่แยกไดเ้ป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ คดแีพ่งธรรมดา คดลีม้ละลาย

และคดแีรงงาน เฉพาะการพจิารณาพพิากษาคดลีม้ละลาย ตลอดจนอตัราค่าธรรมเนียมและ

อื่น ๆ  ไดม้พีระราชบญัญตัลิม้ละลาย พทุธศกัราช 2483 ออกบงัคบัใชแ้ลว้ จงึตอ้งเป็นไปตาม

กฎหมายล้มละลายดงักล่าว ส่วนการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานก็จะต้องเป็นไปตาม

พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลแรงงาน และวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. 2522 เวน้แต่ตอนใดไม่มี

บทบญัญัติในกฎหมายล้มละลายและในกฎหมายแรงงานดงักล่าวแล้ว ก็ต้องใช้ประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่น้ีบงัคบั 

 ส่วนการฟ้องคดแีพ่งที่เกี่ยวเน่ืองกบัคดอีาญานัน้ ได้มบีญัญตักิล่าวไว้ในประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาตัง้แต่มาตรา 40  ถงึมาตรา 51 กําหนดไวว้่า คดแีพง่ชนิดน้ี

ตอ้งเป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่เชน่เดยีวกนั แต่กต็อ้ง

ประกอบด้วยบทบญัญัติมาตราต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ   

อาญาดว้ย 

 นอกจากบทกฎหมายโดยเฉพาะที่กล่าวมาขา้งต้นแล้ว ระเบยีบการพจิารณาคดใีน

ศาลยงัตอ้งอาศยัคาํพพิากษาของศาลสงู  ซึง่ไดแ้ก่ศาลฎกีาเป็นหลกับรรทดัฐานอยู่มาก ทัง้น้ี 

เพราะเหตุว่าระเบียบวิธีพจิารณาความนัน้ มขี้อปลีกย่อยเล็ก ๆ น้อย ๆ ยากที่จะยกขึ้น

บญัญตัิเป็นกฎหมายได้  และบางครัง้กฎหมายที่บญัญตัิไว้เป็นครัง้คราวอาจมเีหตุผลให้

จาํตอ้งเปลีย่นแปลงวธิกีารปฏบิตัขิองศาลไดต้ามเหตุการณ์ 
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 ในปจัจุบันยังมีคดีแพ่งเพิ่มขึ้นมาอีกประเภทหน่ึงซึ่งแยกไปให้ใช้กฎหมายวิธี

พจิารณาความโดยเฉพาะ นัน่กค็อื คดภีาษอีากร อนัเป็นคดทีีต่้องดําเนินการพจิารณาตาม

พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลภาษีอากรและวธิพีจิารณาคดภีาษีอากร พ.ศ. 2528 แต่ก็ต้องนํา

บทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใช้บงัคบัโดยอนุโลมในเมื่อไม่มี

บทบญัญตัแิละขอ้กาํหนดกลา่วไวใ้นพระราชบญัญตันิัน้ 
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บทท่ี 2 

บทวิเคราะหศ์พัท์ 
 

 

 มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายน้ี ถ้าข้อความมไิด้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นนัน้

หมายความว่าจะใชค้วามหมายตามบทวเิคราะหศ์พัท ์เฉพาะเท่าทีข่อ้ความในมาตรานัน้ ๆ 

มไิดแ้สดงใหเ้หน็เป็นอย่างอื่น กล่าวคอื ถา้ถอ้ยคาํในมาตรานัน้ไมไ่ดข้ดักบัคาํอธบิาย โดย

ถอ้ยคาํในมาตรานัน้ ๆ อาจอธบิายไดเ้ป็นอย่างอื่นแลว้ ย่อมมคีวามหมายตามทีป่รากฏใน

มาตรานัน้ไมจ่าํตอ้งถอืตามความหมายในบทวเิคราะหศ์พัท ์

 

(1)  ศาล 

 “ศาล”  หมายความวา่ ศาลยุตธิรรม หรอืผูพ้พิากษาทีม่อีาํนาจพจิารณาพพิากษา

คดแีพง่ 

1. คาํวา่ “ศาล” ตามบทวเิคราะหศ์พัทน้ี์มคีวามหมายสองประการคอื 

ก.  ศาลยุตธิรรม  หมายถงึสถานทีท่ําการศาล ไดแ้ก่ศาลชัน้ตน้ ศาลอุทธรณ์ 

ศาลฎกีา 

ข.  ผูพ้พิากษา  หมายถงึบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม้อีํานาจพจิารณาพพิากษา

คดแีพง่ กลา่วคอื ตวัผูพ้พิากษาแต่ละคนนัน่เอง 

 2.   เมื่อคําว่า “ศาล” มคีวามหมายสองประการเช่นน้ี การพจิารณาถ้อยคําในตวั

บทจงึตอ้งสงัเกตวา่ ทีใ่ดกฎหมายมุง่หมายถงึสิง่ใด เชน่ 

 มาตรา 19 บญัญตัวิา่  “ศาล1”  มอีํานาจสัง่ไดต้ามทีเ่หน็สมควร ใหคู้่ความทุก

ฝา่ยหรอืฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง มาศาล
2
ดว้ยตนเอง ถงึแมว้า่คู่ความนัน้ ๆ จะไดม้ทีนายความวา่

ต่างแกต่้างอยู่แลว้กด็ ีอน่ึง ถา้ศาล3เหน็วา่ การทีคู่่ความมาศาล
4
ดว้ยตนเองอาจยงัใหเ้กดิ

ความตกลงหรอืการประนีประนอมยอมความดัง่ที่บญัญตัไิว้ในมาตราต่อไปน้ีก็ให้ศาล5   

สัง่ใหคู้ค่วามมาศาล6ดว้ยตนเอง” 

 คําว่า “ศาล” ที่ 1, 3, 5  หมายถึงผู้พิพากษา ส่วนคําที่ 2, 4, 6  หมายถึง

สถานทีท่าํการศาล หรอืศาลยุตธิรรม 
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(2) คดี 

 “คด”ี  หมายความว่า กระบวนพจิารณานับตัง้แต่เสนอคําฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้

รบัรอง คุม้ครองบงัคบัตาม หรอืเพือ่การใชซ้ึง่สทิธหิรอืหน้าที ่

 คําว่า  “กระบวนพจิารณา”  ให้ดูมาตรา 1(7) คดจีะเริม่ตัง้แต่เสนอคําฟ้อง หรอื   

คาํรอ้งขอ (คาํวา่ “คาํฟ้อง หรอืคาํรอ้งขอ”  ใหด้มูาตรา 1(3)  เพือ่ 

 1.  ขอใหร้บัรองสทิธ ิ หมายถงึการเสนอคาํฟ้องใด ๆ ต่อศาลเพือ่ขอใหร้บัรองสทิธิ

ของตนซึ่งมีอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การยื่นคําร้องขอให้ศาลสัง่แสดงว่าตนมี

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีม่โีฉนดซึง่ไดม้าโดยการครอบครองปรปกัษต์าม ป.พ.พ. มาตรา 1382 

 2.  ขอให้คุ้มครองสทิธิของตน หมายถึงการเสนอคําฟ้องใด ๆ ต่อศาลเพื่อให้

คุ้มครองสทิธิของตน ซึ่งมอียู่ตามกฎหมายและถูกจําเลยโต้แย้งหรอืคดัค้าน เช่น ฟ้อง

ขอใหห้า้มจาํเลยซึง่บงัอาจเลยีนแบบเครือ่งหมายการคา้ของโจทกโ์ดยไมม่สีทิธใิด ๆ 

 3. ขอให้บงัคบัตามสทิธขิองตน หมายถึง การเสนอคําฟ้องใด ๆ ต่อศาลเพื่อให้

ศาลบงัคบัให้จําเลยกระทําการ งดเว้นกระทําการ หรอืส่งมอบทรพัย์สนิใด ๆ ให้โจทก์

ตามทีโ่จทกม์สีทิธอิยู ่เชน่ ฟ้องขอใหจ้าํเลยสง่มอบแจกนัลายครามทีย่มืไปโชวใ์นงานประกวด

ของเก่า 

 4. การใช้สทิธิหรอืหน้าที่ หมายถึงการเสนอคําฟ้องใด ๆ ต่อศาลเพื่อใช้สทิธิ หรอื

หน้าทีใ่ด ๆ ตามสญัญาหรอืกฎหมาย เชน่ การยืน่คาํรอ้งคดัคา้นการรอ้งขอเป็นผูจ้ดัการมรดก 

 

(3) คาํฟ้อง 

 “คําฟ้อง”  หมายความว่า กระบวนพจิารณาใด ๆ ทีโ่จทกไ์ดเ้สนอขอ้หาต่อศาลไม่

วา่จะไดเ้สนอดว้ยวาจาหรอืทาํเป็นหนงัสอื ไมว่า่จะไดเ้สนอต่อศาลชัน้ตน้หรอือุทธรณ์ หรอื

ฎกีา ไมว่า่จะไดเ้สนอในขณะทีเ่ริม่คดโีดยคาํฟ้อง หรอืคาํรอ้งขอ หรอืเสนอในภายหลงัโดย

คาํฟ้องเพิม่เตมิหรอืแกไ้ข หรอืฟ้องแยง้ หรอืโดยรอ้งสอดเขา้มาในคดไีม่วา่ดว้ยความสมคัร

ใจ หรอืถูกบงัคบัหรอืโดยมคีาํขอใหพ้จิารณาใหม ่

 1.  “คาํฟ้อง”  หมายถงึขอ้หาทีโ่จทกเ์สนอต่อศาล 

 2.  ขอ้หา หมายถงึคาํกล่าวหา ขอ้ทีโ่จทกก์ล่าวหาจาํเลย เชน่ โจทกฟ้์องวา่จาํเลย

กู้เงนิไป 10,000 บาท จงึขอให้จําเลยชําระ ขอ้ที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจําเลยกู้เงนิโจทก ์

10,000 บาท เป็นขอ้หา สว่นทีใ่หจ้าํเลยชาํระหน้ีนัน้เป็นขอ้เรยีกรอ้ง 
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 3.  คําฟ้องตอ้งทําเป็นหนงัสอืเวน้แต่การฟ้องในคดมีโนสาเรต่ามมาตรา 189 หรอื

การฟ้องคดใีนศาลแขวงอาจทาํดว้ยวาจาได ้

 4.  การเสนอคาํฟ้อง อาจเสนอได ้2 ระยะ 

      ก.  เริม่คด ี

                  1)  คาํฟ้อง (คดมีขีอ้พพิาท) 

     2)  คาํรอ้งขอ  (คดไีมม่ขีอ้พพิาท) 

      ข.  ภายหลงัเริม่คด ี

      1)  คาํฟ้องเพิม่เตมิหรอืแกไ้ข 

                    2)  ฟ้องแยง้ 

                   3)  โดยรอ้งสอดเขา้มาในคดไีมว่า่ดว้ยความสมคัรใจ หรอืถูกบงัคบั 

                   4)  คาํขอใหพ้จิารณาคดใีหม ่

                   5)  คาํรอ้งขดัทรพัย ์

  

(4)  คาํให้การ 

 “คาํใหก้าร”  หมายความวา่ กระบวนพจิารณาใด ๆ ซึง่คู่ความฝา่ยหน่ึง ยกขอ้ต่อสู้

เป็นขอ้แกค้าํฟ้องตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายน้ี นอกจากคาํแถลงการณ์ 

 ในคดมีขีอ้พพิาทนัน้ เมื่อโจทก์เสนอขอ้หาต่อศาลแล้ว คําให้การก็เป็นกระบวน

พจิารณาทีจ่าํเลยเสนอขอ้ต่อสูต่้อศาล 

 คําให้การโดยปกตจิะต้องทําเป็นหนังสอื เว้นแต่ในคดมีโนสาเร่ หรอืคดไีม่มขีอ้

ยุง่ยาก จาํเลยอาจใหก้ารดว้ยวาจาได ้

 

(5)  คาํคู่ความ 

 “คาํคูค่วาม”  หมายความวา่ บรรดาคาํฟ้อง คาํใหก้าร หรอืคาํรอ้งทัง้หลายทีย่ื่นต่อ

ศาลเพือ่ตัง้ประเดน็ระหวา่งคูค่วาม 

 กระบวนพจิารณาทีโ่จทก์จําเลยกระทําต่อศาลในการยื่นเอกสารคํารอ้งต่าง ๆ นัน้

อาจจะมทีัง้เป็นการยื่นคําคู่ความ และมใิช่คําคู่ความก็ได้ กรณีจะถือว่าเป็นการยื่นคํา

คูค่วามตอ้งปรากฏวา่ “เพือ่ตัง้ประเดน็ระหวา่งคูค่วาม” 
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 คําว่า “ประเดน็”  หมายถงึขอ้อา้งทีอ่าศยัเป็นหลกัแห่งคําฟ้อง หรอืคําใหก้ารต่อสู้

คด ีดงันัน้ ประเดน็จงึมอียู ่2 อยา่งคอื 

 1.  ประเดน็แห่งคด ี(ประเดน็ขอ้อา้ง)  หมายถงึบรรดาขอ้ความใด ๆ ทีโ่จทกไ์ด้

แสดงให้ปรากฏในคําฟ้อง อนัแสดงถงึสภาพแห่งขอ้หาของโจทก์ทัง้ขอ้อ้างที่อาศยัเป็น

หลกัแห่งขอ้หาเช่นว่านัน้ และบรรดาขอ้ความทีจ่าํเลยแสดงใหป้รากฏในคําใหก้าร ในการ

ยอมรบัหรอืปฏเิสธขอ้อา้งของโจทกร์วมทัง้เหตุแหง่การนัน้ 

 2.  ประเดน็ขอ้พพิาท คอืขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายทีคู่่ความฝา่ยหน่ึงยกขึน้อา้ง

และอกีฝา่ยไมย่อมรบั 

 3.  คําว่า “เพื่อตัง้ประเดน็ระหว่างคู่ความ”  จงึหมายถงึประเดน็แห่งคดหีรอืประเดน็

ขอ้พพิาทเท่านัน้ กล่าวคอื ตอ้งเป็นการตัง้ประเดน็ขอ้แพช้นะระหว่างโจทก์จําเลยโดยเฉพาะ 

และการตัง้ประเดน็ระหวา่งคูค่วามน้ีจะตอ้งตัง้ในคาํคูค่วามนัน้จะไปตัง้ในเอกสารอื่นมไิด ้

 สรุป  นอกจากคําฟ้องหรือคําให้การแล้วจะเป็นคําคู่ความได้จะต้อง เพื่อตัง้

ประเดน็ระหวา่งคูค่วาม สว่นคาํแถลงการณ์จะตัง้ประเดน็มไิดจ้งึมใิชค้าํคูค่วาม 

 

(6)  คาํแถลงการณ์ 

 “คาํแถลงการณ์”  หมายความวา่ คาํแถลงดว้ยวาจาหรอืเป็นหนงัสอืซึง่คู่ความฝา่ย

หน่ึงกระทาํหรอืยื่นต่อศาล ดว้ยมุง่หมายทีจ่ะเสนอความเหน็ต่อศาลในขอ้ความในประเดน็

ทีไ่ดย้กขึน้มาอา้งในคําคู่ความหรอืในปญัหาขอ้ใดทีศ่าลจะพงึมคีําสัง่หรอืคําพพิากษา ซึง่

ในข้อเหล่าน้ีคู่ความฝ่ายนัน้เพียงแต่แสดง หรือกล่าวทบทวนหรือยืนยันหรืออธิบาย

ข้อความแห่งคําพยานหลักฐาน และปญัหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงทัง้ปวง              

คาํแถลงการณ์อาจรวมอยูใ่นคาํคูค่วาม 

 1.  คาํแถลงการณ์อาจทาํดว้ยวาจาหรอืหนงัสอื 

 2.  วตัถุประสงคส์าํคญัของคําแถลงการณ์ กเ็พื่อเสนอความเหน็ใหศ้าลทราบถงึประเดน็

ต่าง ๆ ทีย่กขึน้อา้ง หรอืกลา่วทบทวนยนืยนัปญัหาขอ้เทจ็จรงิ และปญัหาขอ้กฎหมายต่าง ๆ 

 3.  ในศาลชัน้ตน้ อาจมกีารแถลงการณ์ดว้ยวาจาหรอืหนงัสอืกไ็ด ้การแถลงการณ์

เพือ่เสนอความเหน็ หรอืเปิดเผยเคา้โครงทีม่าแห่งคด ีเรยีกวา่ “แถลงการณ์เปิดคด”ี  สว่น

การแถลงการณ์เพือ่ทบทวนยนืยนัปญัหาขอ้เทจ็จรงิและปญัหาขอ้กฎหมายต่าง ๆ เรยีกวา่ 

“แถลงการณ์ปิดคด”ี 
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 4.  การแถลงการณ์ในศาลอุทธรณ์นัน้มบีญัญตัอิยูใ่น ป.ว.ิแพง่ มาตรา 241 

 5.  คาํแถงการณ์ เป็นเรือ่งของคูค่วามกบัศาลเทา่นัน้ หาใชห่น้าทีข่องบุคคลอื่นใดไม ่

 

(7)  กระบวนพิจารณา 

 “กระบวนพจิารณา”  หมายความว่า การกระทําใด ๆ ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวล

กฎหมายน้ีอนัเกี่ยวด้วยคด ี ซึ่งได้กระทําไปโดยคู่ความในคดนีัน้ หรอืโดยศาลหรอืตาม

คาํสัง่ของศาล ไม่วา่การนัน้จะเป็นโดยคู่ความฝา่ยใดทาํต่อศาลหรอืต่อคู่ความอกีฝา่ยหน่ึง 

หรือศาลทําต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือทุกฝ่าย และรวมถึงการส่งคําคู่ความและ

เอกสารอื่น ๆ ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายน้ี 

 คําว่า “กระบวนพิจารณา” น้ีมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมไปถึง “การ

พจิารณา” และการนัง่พจิารณา ในมาตรา 1(8) และ (9) ด้วยเพราะหมายความถึงการ

ดําเนินคดีตัง้แต่ต้นจนตลอด นับแต่การยื่นคําฟ้องไปจนถึงการยึดอายดั และการขาย

ทอดตลาดหลกัทรพัยข์องลกูหน้ี 

 

(8)  การพิจารณา 

 “การพจิารณา”  หมายความว่า กระบวนพจิารณาทัง้หมดในศาลใดศาลหน่ึง ก่อน

ศาลนัน้ชีข้าดตดัสนิ หรอืจาํหน่ายคดโีดยคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ 

 1.  “การพจิารณา”  หมายถงึกระบวนพจิารณาทัง้หมดในศาลใดศาลหน่ึงก่อนศาล

นัน้พพิากษาหรอืสัง่จาํหน่ายคด ี

 2.  การพจิารณาสิน้สดุลงเมื่อไดส้บืพยานตามทีจ่ําเป็น และคู่ความไดแ้ถลงการณ์    

ถา้หากม ีและเสรจ็สิน้แลว้ 

 3.  ในระหว่างอุทธรณ์หรอืฎกีา ไม่ถอืว่าเป็นการพจิารณาหรอืกระบวนพจิารณา

ของศาลใด นบัวา่เป็นชอ่งวา่งประการหน่ึง ซึง่ ป.ว.ิแพง่ครอบคลุมไมถ่งึ 

 4.  การบงัคบัคดีเป็นกระบวนพจิารณาประการหน่ึง แต่การบงัคบัคดีมใิช่การ

พจิารณา เพราะทาํหลงัจากศาลพพิากษาแลว้ 

 5.  การพจิารณามไีดใ้นศาลทุกศาล และทุกชัน้ แมก้ระทัง่ในศาลสงู 
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(9)  การนัง่พิจารณา 

 “การนัง่พจิารณา”  หมายความว่า การทีศ่าลออกนัง่เกีย่วกบัการพจิารณาคด ีเช่น       

ชีส้องสถาน สบืพยาน ทาํการไต่สวน ฟงัคาํขอต่าง ๆ และฟงัคาํแถลงการณ์ดว้ยวาจา 

 1.  การนัง่พจิารณาจะมไีดต่้อเมือ่มคีดเีกดิขึน้เสยีก่อน 

 2.  กระบวนพจิารณาบางอยา่ง ศาลอาจทาํไดโ้ดยไมต่อ้งออกนัง่พจิารณา เชน่การ

สัง่คาํฟ้อง 

 3.  ศาลจะตอ้งนัง่พจิารณาในทีท่ําการศาลในวนัทีศ่าลเปิดทําการ และตามเวลาที่

ศาลกาํหนด เวน้แต่ในกรณจีาํเป็นหรอืเหตุฉุกเฉิน 

 4.  การนัง่พจิารณาจะตอ้งกระทําต่อหน้าคู่ความทีม่าศาลและโดยเปิดเผย เวน้แต่

ศาลจะสัง่ใหพ้จิารณาลบั 

 

(10)  วนัสืบพยาน 

 “วนัสบืพยาน”  หมายความวา่ วนัทีศ่าลเริม่ตน้ทาํการสบืพยาน 

 1.  “วนัสบืพยาน”  หมายถงึวนัทีศ่าลเริม่ตน้ทําการสบืพยาน กล่าวคอืจะตอ้งเป็น

วนัที่ศาลเริม่ต้นสบืพยานจรงิ ๆ ตามที่ได้นัดไว้ ถ้าได้นัดไว้แต่ต้องเลื่อนออกไปไม่ว่า

เพราะเหตุใด ยงัไมถ่อืวา่วนันัน้เป็นวนัสบืพยาน 

 2.  ถ้าคดใีดไม่มกีารสบืพยานก็จะไม่มวีนัสบืพยานด้วย เช่นคดทีี่มปีระเด็นไม่

ยุง่ยากนกั ศาลอาจงดสบืพยานเสยีเลยกไ็ด ้

 

(11)  คู่ความ 

 “คู่ความ” หมายความว่า  บุคคลผูย้ื่นคาํฟ้องหรอืถูกฟ้องต่อศาลและเพือ่ประโยชน์

แหง่การดาํเนินกระบวนพจิารณาใหร้วมถงึบุคคลผูม้สีทิธกิระทาํการแทนบุคคลนัน้ ๆ ตาม

กฎหมาย หรอืในฐานะทนายความ 

 1.  ผูท้ีจ่ะเป็นคูค่วามไดจ้ะตอ้งเป็นบุคคลตามกฎหมาย 

 2.  คูค่วาม หมายถงึ 

      ก.  ตัวความ คือ ตวัโจทก์ ตวัจําเลย และรวมถึงผู้ร้องสอดตาม ป.วิ.แพ่ง 

มาตรา 57ดว้ย 

  ข.  ผูม้สีทิธกิระทาํการแทนตวัความไดต้ามกฎหมาย 
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   1)  ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ยาว ์

   2)  ผูอ้นุบาลของผูไ้รค้วามสามารถ 

   3)  ผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนอื่น ๆ ของนิตบิุคคล 

   4)  ผู้แทนเฉพาะคดีที่ศาลแต่งตัง้ให้ดําเนินกระบวนพิจารณาแทนผู้ไร้

ความสามารถ ตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 56 

  ค.  ทนายความ 

  ง.  ผูร้บัมอบอาํนาจจากตวัความใหฟ้้องคดแีทน 

  จ.  ผูร้อ้งขดัทรพัย ์

 

(12)  บคุคลผูไ้รค้วามสามารถ 

 “บุคคลผูไ้รค้วามสามารถ”  หมายความว่า บุคคลใด ๆ ซึง่ไม่มคีวามสามารถตาม

กฎหมายหรือความสามารถถูกจํากัดโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิยว์า่ดว้ยความสามารถ 

 1. คาํวา่  “บุคคลผูไ้รค้วามสามารถ” ตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 1(12)  น้ีมคีวามหมาย

กวา้งกวา่ คาํวา่ “บุคคลผูไ้รค้วามสามารถ”  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 29 

 2.  ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 1(12)  ได้แบ่งประเภทบุคคลผูไ้รค้วามสามารถออกเป็น 2 

ประเภทคอื 

  ก.  บุคคลใด ๆ ซึง่ไม่มคีวามสามารถตามกฎหมาย เช่น เดก็ไรเ้ดยีงสา คนไร้

ความสามารถ บุคคลทีศ่าลสัง่พทิกัษท์รพัยแ์ละบุคคลทีถู่กศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

  ข. บุคคลใด ๆ ซึ่งความสามารถถูกจํากดัโดยบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย เช่น 

ผูเ้ยาว ์คนเสมอืนไรค้วามสามารถ หญงิมสีาม ี เป็นตน้ 

 

(13)  ผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

 “ผูแ้ทนโดยชอบธรรม”  หมายความว่า บุคคลซึ่งตามกฎหมายมสีทิธทิี่จะทําการ

แทนบุคคลผูไ้รค้วามสามารถ  หรอืเป็นบุคคลทีจ่ะตอ้งใหค้ําอนุญาต หรอืใหค้วามยนิยอม 

แก่ผูไ้รค้วามสามารถในอนัทีจ่ะกระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 จากขอ้ความดงักลา่ว “ผูแ้ทนโดยชอบธรรม”  มสีองประเภทคอื 

1. บุคคลซึง่ตามกฎหมายมสีทิธทิีจ่ะทาํการแทนบุคคลผูไ้รค้วามสามารถ เชน่ 
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ก.   ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ยาว ์

ข.  ผูอ้นุบาลของคนไรค้วามสามารถ 

 2. บุคคลซึง่ตอ้งใหค้าํอนุญาต หรอืใหค้วามยนิยอมแก่ผูไ้รค้วามสามารถในอนัทีจ่ะ

กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงนัน้ เช่น ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ยาว์ ผู้พทิกัษ์ของคน

เสมอืนไรค้วามสามารถ เป็นตน้ 

 

(14) เจ้าพนักงานบงัคบัคดี 

 “เจ้าพนักงานบงัคบัคด”ี  หมายความว่า เจ้าพนักงานสงักดักรมบงัคบัคดี หรอื         

เจา้พนกังานอื่นผูม้อีํานาจตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีใ่ชอ้ยู่ในวนัทีจ่ะปฏบิตัติามวธิกีาร

ที่บญัญัติไว้ในภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายน้ี เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความระหว่าง

พจิารณาหรอืเพือ่บงัคบัตามคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ 

 เน่ืองจากกรมบงัคบัคดสีงักดัอยู่ในกระทรวงยุตธิรรมมใิชเ่ป็นหน่วยงานธุรการของ

ศาล  เจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีจึงไม่ใช่เจ้าพนักงานศาลดัง่เช่นแต่ก่อน                

เจา้พนกังานบงัคบัคดมีอีํานาจในฐานะเป็นผูแ้ทนของเจา้หน้ีตามคาํพพิากษาในอนัทีจ่ะรบั

ชําระหน้ี หรอืทรพัย์สนิที่ลูกหน้ีนํามาวางและออกใบรบัให้  กบัทัง้มอีํานาจที่จะยดึหรอื

อายดัทรพัยส์นิของลูกหน้ีตามคําพพิากษาหรอืตามหมายศาล  และมอีํานาจทีจ่ะจาํหน่าย

หรอืดาํเนินวธิกีารอื่นใดตามทีศ่าลและกฎหมายกาํหนดเกีย่วกบัทรพัยส์นิของลกูหน้ี 

 เจา้พนกังานบงัคบัคดตีามบทวเิคราะหศ์พัทจ์งึหมายถงึ 

1. เจา้พนกังานในสงักดักรมบงัคบัคด ี

2. เจา้พนกังานอื่นผูม้อีํานาจตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีใ่ชอ้ยู่ในวนัทีจ่ะปฏบิตัิ

ตามวธิกีารทีบ่ญัญตัไิวใ้นภาค 4 แหง่ประมวลกฎหมายน้ี 

3. บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากเจา้พนกังานบงัคบัคดใีหป้ฏบิตักิารแทน 

 เจ้าพนักงานบงัคบัคดเีป็นเพยีงเจ้าพนักงานผูม้หีน้าที่ตามวธิกีารที่บญัญตัไิวใ้น

ภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ เพือ่คุม้ครองสทิธขิองคู่ความระหวา่ง

พจิารณา หรอืเพื่อบงัคบัตามคําพพิากษาหรอืคําสัง่ เจา้พนักงานบงัคบัคดจีงึมอิาจเขา้มา

เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืคู่ความในคดไีด ้เวน้แต่จะต้องดว้ยบทบญัญตัมิาตรา 283 วรรคสอง 

หรอืมาตรา 295 ตร ี
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