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หมวดท่ี 10 

ลาํดบัการดาํเนินคดี การสัง่พิจารณาคดี และการเล่ือนพิจารณาคดี 

 

เค้าโครงเรื่อง 

1. ลาํดบัการดาํเนินคด ี

2. การนัง่พจิารณาแยกออกพจิารณาได ้4 ประการคอื 

2.1 สถานทีน่ัง่พจิารณา 

2.2  วนัเวลานัง่พจิารณา 

2.3  การนัง่พจิารณาคดใีนศาลตอ้งกระทาํต่อหน้าคูค่วาม 

2.4  การนัง่พจิารณาคดใีนศาลตอ้งกระทาํโดยเปิดเผย 

3. การเลือ่นการนัง่พจิารณาคด ีแยกออกพจิารณาได ้2 ประการคอื 

3.1  เลือ่นการนัง่พจิารณาคดโีดยดุลพนิิจของศาล 

3.2  เลือ่นการนัง่พจิารณาคดโีดยกฎหมาย 

 

สาระสาํคญั 

         1.  การนัง่พจิารณาคดจีะตอ้งกระทาํในศาลทีย่ื่นคดไีวใ้นวนัทีศ่าลเปิดทาํการ และ

ตามเวลาทาํงานทีศ่าลไดก้าํหนดไว ้

         2.  ตามข้อ 1 นัน้ เว้นแต่มกีฎหมายบญัญตัิไว้เป็นอย่างอื่น และในกรณีมเีหตุ

ฉุกเฉินหรอืจําเป็น ศาลจะสัง่กําหนดการนัง่พจิารณา ณ สถานที่อื่นหรอืในวนัหยุดงาน

หรอืในเวลาใด ๆ กไ็ด ้

         3.  การนัง่พจิารณาคดจีะตอ้งกระทาํต่อหน้าคู่ความทีม่าศาลและโดยเปิดเผย เวน้

แต่บางกรณทีีน่ัง่พจิารณาลบัหลงัคูค่วามหรอืเป็นการลบัได ้

         4.  ศาลต้องดําเนินการนัง่พจิารณาคดตีดิต่อกนัไปเท่าทีส่ามารถจะทําไดโ้ดยไม่

ตอ้งเลือ่นจนกวา่จะเสรจ็การพจิารณาและพพิากษาคด ี

         5.  ศาลจะสัง่ใหเ้ลื่อนการนัง่พจิารณาคดไีดเ้มือ่มเีหตุตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวใ้ห้

จาํตอ้งเลือ่นหรอืศาลมกีจิธุระ คูค่วามมเีหตุจาํเป็น หรอืคูค่วาม ทนายความ  พยาน ปว่ย  
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วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 

          เมือ่ศกึษาบทเรยีนน้ีแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายไดว้า่การนัง่พจิารณาคดจีะตอ้งกระทาํทีศ่าลใดและวนัเวลาใด 

2. อธบิายได้ว่าการนัง่พจิารณาจะต้องกระทําต่อหน้าคู่ความที่มาศาลและโดย

เปิดเผย 

3. อธบิายไดว้่า การนัง่พจิารณาคดศีาลตอ้งดําเนินการนัง่พจิารณาตดิต่อกนัไป

เทา่ทีส่ามารถจะทาํได ้

4. ทราบไดว้า่ศาลจะสัง่เลือ่นการนัง่พจิารณาคดไีดก้รณใีดบา้ง 
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หมวดท่ี 10 

ลาํดบัการดาํเนินคดี การสัง่พิจารณาคดี และการเล่ือนพิจารณาคดี 

 

 

บทท่ี 1 

ลาํดบัการดาํเนินคดี 

 

 โดยปกตแิลว้การพจิารณาคดใีนศาลจะมคีดขีึน้มาสู่ศาลเป็นจํานวนมาก ประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 51 จงึบญัญตัวิา่ ใหเ้ป็นหน้าทีข่องศาลทีจ่ะปฏบิตัิ

ดงัน้ี (1) ลงทะเบยีนคดใีนสารบบความของศาลตามลําดบัทีร่บัไว ้กล่าวคอื ตามวนัและ

เวลาทีย่ื่นหรอืเสนอคําฟ้องเริม่คดต่ีอศาล ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายน้ี “ดงันัน้ 

การพจิารณาคดขีองศาลจงึตอ้งดําเนินการไปตามลําดบัเลขหมายสาํนวนในสารบบความ 

ศาลจะเลอืกพจิารณาก่อนหลงัหรอือาศยัความยากง่ายแห่งคดนีัน้ไม่ได ้ดงัน้ี เป็นไปตาม

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 17 ที่บญัญตัวิ่า “คดทีี่ได้ยื่นฟ้องไว้ต่อ

ศาลนัน้ ใหศ้าลดําเนินการไปตามลําดบัเลขหมายสํานวนในสารบบความ เวน้แต่ศาลจะ

กาํหนดเป็นอยา่งอื่นเมือ่มเีหตุผลพเิศษ” 

 จากบทบัญญัติในมาตรา 17 นัน้ การพิจารณาคดีในศาลตามปกติศาลต้อง

ดําเนินการพจิารณาตามลําดบั เวน้แต่กรณีที่ศาลไม่ต้องดําเนินการพจิารณาตามลําดบั 

เมือ่มเีหตุผลพเิศษ 

 1.   กรณีศาลต้องดาํเนินการพิจารณาตามลาํดบั  หมายความว่า เมื่อคดขีึน้สู่

ศาลกเ็ป็นหน้าทีข่องศาลทีจ่ะตอ้งลงทะเบยีนคดใีนสารบบความของศาลตามลาํดบัทีร่บัไว ้

การพจิารณาคดขีองศาลจงึตอ้งเป็นไปตามลาํดบันัน้เชน่กนั 

  “ลําดบัหมายเลขสํานวนคดใีนสารบบความ”  หมายถงึลําดบัหมายเลขคดดีํา

บรรดาคดซีึง่ไดย้ื่นฟ้องต่อศาล ศาลจะลงหมายเลขคดดีาํไวเ้สมอตามลาํดบัในแต่ละปี เชน่

คดหีมายเลขดําที่ 15/2532 ย่อมหมายถงึเป็นคดทีีฟ้่องเป็นลําดบัที ่15 ของศาลนัน้ในปี 

2532 เมื่อศาลมคีําพพิากษาหรอืคําสัง่ในประเดน็แห่งคดแีลว้จะลงหมายเลขคดแีดง เช่น 

หมายเลขคดีแดงที่ 5/2532 ย่อมหมายถึงเป็นคดีที่ศาลได้มีคําพพิากษาหรอืคําสัง่ใน

ประเดน็แห่งคดแีล้ว เป็นลําดบัที่ 5 ของศาลนัน้ในปี 2532 สําหรบัในชัน้อุทธรณ์และชัน้
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ฎกีาเกีย่วกบัลําดบัหมายเลขสาํนวนคดใีนสารบบความดงัเป็นเช่นเดยีวกบัทีก่ล่าวขา้งตน้ 

นัน้หมายความวา่ คดทีีข่ ึน้สูศ่าลฎกีาจะปรากฏเลขคดดีาํ 3 ครัง้ และคดแีดง 3 ครัง้ 
  ดงันัน้ การดําเนินการพจิารณาคดขีองศาล จงึตอ้งเป็นไปตามลําดบัหมายเลข

คดดีาํทีล่งทะเบยีนในสารบบความ 

 2. กรณทีีศ่าลไมต่อ้งดาํเนินการพจิารณาตามลาํดบั หมายถงึการพจิารณาคดขีอง

ศาลมไิด้เป็นไปตามลําดบัที่กล่าวไว้ในข้อ 1 ทัง้น้ี เป็นเพราะมีเหตุผลพิเศษ “เหตุผล

พเิศษ” หมายถงึเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่อาจทําให้ศาลต้องดําเนินการพจิารณาขา้มลําดบั

หมายเลขสํานวนคดีในสารบบความ เหตุผลพเิศษน้ีไม่ต้องถึงกบัเป็นเหตุสุดวสิยัหรอื

พฤติการณ์พเิศษแต่อย่างใด ในการยกเหตุผลพเิศษขึ้นกล่าวอ้างน้ีอาจเป็นเพราะศาล

เหน็สมควรเองหรอืคูค่วามฝา่ยใดมคีาํขอกไ็ด ้

  ตวัอย่าง  คาํสัง่คาํรอ้งศาลฎกีาที ่192/2503 โจทกฟ้์องขบัไล่จาํเลยออกจากที่

พิพาทระหว่างพิจารณาคดี ไฟไหม้ตึกพิพาทจนใช้อาศยัไม่ได้ และสญัญาเช่าก็ครบ

กําหนดลง โจทก์ประสงค์จะรื้อซากตกึเพื่อก่อสรา้งใหม่ จงึยื่นคํารอ้งขอเร่งคดใีหศ้าลได้

โปรดไปเผชญิสบืสถานที่พพิาทเพื่อประกอบการพจิาณาว่า สมควรจะรบีพจิารณาคดน้ีี

เป็นกรณีพเิศษหรอืไม่ โดยโจทก์จะจดัพาหนะมารบั ศาลฎกีามคีําสัง่ว่าใหศ้าลแพ่งพรอ้ม

ดว้ยโจทกจ์ําเลยทัง้สามสาํนวนไปเดนิเผชญิสบืตรวจหอ้งพพิาททีว่่าถูกไฟไหมใ้หป้รากฏ

ว่า ห้องพิพาทของแต่ละสํานวนถูกไฟไหม้จริงหรือไม่ ถ้าไหม้จริงไหม้มากหรือน้อย

เพยีงไรมสีภาพอยา่งไร แลว้ใหบ้นัทกึรายละเอยีดสง่สาํนวนกลบัคนืศาลฎกีา ตามตวัอย่าง

น้ีเป็นเหตุผลพเิศษ 

  ตวัอย่าง  คําสัง่คํารอ้งศาลฎกีาที ่66/2490 ศาลชัน้ตน้พพิากษาใหจ้ําเลยชนะ

คด ีศาลอุทธรณ์พพิากษากลบั ใหข้บัไล่จําเลยออกจากหอ้งเช่า จําเลยฎีกาและขอทุเลา

การบงัคบัศาลฎกีาสัง่ไมอ่นุญาต จาํเลยจงึยื่นคาํรอ้งขอใหศ้าลฎกีารบีพจิารณาคดเีป็นการ

ด่วนเพราะการทีจ่ําเลยจะตอ้งออกจากหอ้งเช่าตามหมายบงัคบัคดใีนเวลากะทนัหนั เป็น

การสดุวสิยัทีจ่ะหาทีอ่ื่นอยูไ่ดท้นั ศาลฎกีามคีาํสัง่วา่ เหตุยงัไมถ่งึกบัควรเรง่สาํนวนไปขา้ม

หน้าสาํนวนอื่นซึง่จําเลยอื่นอาจเดอืดรอ้นมากกว่าใหย้กคํารอ้ง ตามตวัอย่างน้ีศาลไม่ถอื

เป็นเหตุผลพเิศษ จงึสัง่ยกคาํรอ้ง 
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บทท่ี 2 

การนัง่พิจารณาคดี 

 

 เมือ่ศาลไดร้บัคาํฟ้องของโจทกแ์ละจาํเลยใหก้าร หรอืพน้กําหนดเวลายื่นคาํใหก้าร

แล้ว ศาลจะเริม่ทําการพจิารณาคด ีในการพจิารณาคดขีองศาลน้ีจะทําโดยศาลออกนัง่

บลัลงักฟ์งัการดาํเนินคดขีองคูค่วามทัง้สองฝา่ย ซึง่เรยีกวา่การนัง่พจิารณานัน่เอง “การนัง่

พจิารณา” ตามบทวเิคราะหศ์พัท ์มาตรา 1(9) ใหห้มายความวา่ การทีศ่าลออกนัง่เกีย่วกบั

การพิจารณาคดี เช่น ชี้สองสถาน สบืพยาน ทําการไต่สวน ฟงัคําขอต่าง ๆ และฟงัคํา

แถลงการณ์ดว้ยวาจา”  

 การนัง่พจิารณาจะทําสถานทีใ่ด วนัเวลาใด และต่อหน้าใครนัน้ ไดม้บีญัญตัไิวใ้น

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 35 และมาตรา 36 ดงัน้ี 

 มาตรา 35 ถา้ประมวลกฎหมายน้ีมไิดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่น การนัง่พจิารณาคดี

ทีย่ ืน่ไวต่้อศาลใดจะตอ้งกระทาํในศาลนัน้ในวนัทีศ่าลเปิดทาํการและตามเวลาทาํงานทีศ่าล

ได้กําหนดไว้ แต่ในกรณีมเีหตุฉุกเฉินหรอืเป็นการจําเป็น ศาลจะมคีําสัง่กําหนดการนัง่

พจิารณา ณ สถานทีอ่ื่น หรอืในวนัหยุดงาน หรอืในเวลาใด ๆ กไ็ด ้

 มาตรา 36  การนัง่พจิารณาคดจีะตอ้งกระทําในศาลต่อหน้าคู่ความทีม่าศาลและ

โดยเปิดเผย เวน้แต่ 

 (1)  ในคดเีรื่องใดทีม่คีวามจาํเป็น เพื่อรกัษาความเรยีบรอ้ยในศาล เมื่อศาลไดข้บั

ไล่คู่ความฝ่ายใดออกไปเสยีจากบรเิวณศาลโดยที่ประพฤตไิม่ควร ศาลจะดําเนินการนัง่

พจิารณาคดไีปลบัหลงัคูค่วามฝา่ยนัน้กไ็ด ้

 (2)  ในคดเีรือ่งใด เพือ่ความเหมาะสม หรอืเพือ่คุม้ครองสาธารณประโยชน์ ถา้ศาล

เหน็สมควรจะหา้มมใิหม้กีารเปิดเผยซึง่ขอ้เทจ็จรงิ หรอืพฤตกิารณ์ต่าง ๆ ทัง้หมด หรอืแต่

บางส่วนแห่งคดีซึ่งปรากฏจากคําคู่ความหรือคําแถลงการณ์ของคู่ความหรือจากคํา

พยานหลกัฐานทีไ่ดส้บืมาแลว้ ศาลจะมคีาํสัง่ดงัต่อไปน้ีกไ็ด ้

 (ก)  ห้ามประชาชนมิให้เข้าฟงัการพจิารณาทัง้หมด หรือแต่บางส่วนแล้ว

ดาํเนินการพจิารณาไปโดยไมเ่ปิดเผย หรอื 

 (ข)  ห้ามมิให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริงหรอืพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่นว่านัน้ใน

บรรดาคดทีัง้ปวงทีฟ้่องขอหย่า หรอืฟ้องชายชู ้หรอืฟ้องใหร้บัรองบุตร ใหศ้าลหา้มมใิหม้ี
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การเปิดเผยซึง่ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ใด ๆ ทีศ่าลเหน็เป็นการไมส่มควรหรอืจะพอเหน็

ไดว้า่จะทาํใหเ้กดิการเสยีหายอนัไมเ่ป็นธรรมแก่คู่ความ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

  ไม่ว่าศาลจะได้มีคําสัง่ตามอนุมาตรา (2) น้ีหรือไม่ คําสัง่หรือคํา

พพิากษาชีข้าดคดขีองศาลนัน้ ตอ้งอ่านในศาลโดยเปิดเผยและมใิหถ้อืวา่การออกโฆษณา

ทัง้หมด หรอืแต่บางส่วนแห่งคําพพิากษานัน้ หรอืย่อเรื่องแห่งคําพพิากษาโดยเป็นกลาง

และถูกตอ้งนัน้เป็นผดิกฎหมาย 

  การนัง่พจิารณาแยกออกพจิารณาได ้4 ประการคอื 

1. สถานทีน่ัง่พจิารณา 

2. วนัเวลานัง่พจิารณา 

3. การนัง่พจิารณาคดใีนศาลตอ้งกระทาํต่อหน้าคูค่วาม 

4. การนัง่พจิารณาคดใีนศาลตอ้งกระทาํโดยเปิดเผย 

 

1.  สถานท่ีนัง่พิจารณา 

 หลกักฎหมาย 

 ถ้าประมวลกฎหมายน้ีมไิดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่น การนัง่พจิารณาคดทีีย่ ื่นไวต่้อ

ศาลใดจะตอ้งกระทาํในศาลนัน้ 

 ข้อพิจารณา 

 สถานทีน่ัง่พจิารณา ตามปกตกิารนัง่พจิารณาจะตอ้งกระทําในศาลทีค่ดไีดย้ื่นไว ้เช่น 

คดีได้ยื่นไว้ต่อศาลจงัหวดัสุพรรณบุรี การนัง่พิจารณาต้องกระทําที่ที่ทําการศาลจงัหวดั

สพุรรณบุร ี

 

2.  วนัเวลานัง่พิจารณา 

 หลกักฎหมาย 

 การนัง่พจิารณาคดทีีย่ ื่นไวต่้อศาลใดจะต้องกระทําในศาลนัน้ ในวนัทีศ่าลเปิดทํา

การและตามเวลาทีศ่าลไดก้าํหนดไว ้

 ข้อพิจารณา 

 การนัง่พจิารณาที่กระทําในศาลต้องกระทําในวนัที่ศาลเปิดทําการก็คือวนัตาม

ประกาศของทางราชการนัน่เอง และตามเวลาทํางานทีศ่าลไดก้ําหนดไว ้ซึ่งจะเริม่ตัง้แต่
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เวลา 08.30 นาฬกิา ถงึ 16.30 นาฬกิา โดยศาลจะกําหนดเวลานัง่พจิารณาอกีชัน้หน่ึงว่า

ตอนเชา้เป็นเวลานัง่พจิารณา ตอนบา่ยเป็นเวลาอ่านคาํพพิากษากไ็ด ้

 ข้อยกเว้น 

 หลกักฎหมาย 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 35 บัญญัติว่า “ถ้าประมวล

กฎหมายน้ีมไิดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่น.............แต่ในกรณีมเีหตุฉุกเฉินหรอืเป็นการจาํเป็น

ศาลจะมคีาํสัง่กาํหนดการนัง่พจิารณา ณ สถานทีอ่ื่น หรอืในวนัหยุดงาน หรอืในเวลาใด ๆ 

กไ็ด”้ 

 ข้อพิจารณา 

 ตามหลกัแลว้การนัง่พจิารณาตอ้งกระทําในศาลทีย่ื่นคดไีวใ้นวนัทีศ่าลเปิดทําการ

และตามเวลาทํางานทีศ่าลไดก้ําหนดไว ้แต่เน่ืองจากประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

แพ่งและพระธรรมนูญศาลยุตธิรรมไดบ้ญัญตัเิป็นขอ้ยกเวน้ใหน้ัง่พจิารณา ณ สถานทีอ่ื่น

หรือวันเวลาอื่น นอกจากน้ี กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเป็นการจําเป็น ศาลจะมีคําสัง่

กาํหนดการนัง่พจิารณา ณ สถานทีอ่ื่นหรอืวนัเวลาอื่นกไ็ด ้

 ดงันัน้ จึงกล่าวได้ว่าการนัง่พจิารณาคดอีาจกระทํา ณ สถานที่อื่น หรอืวนัเวลาอื่น 

นอกจากศาลทีย่ืน่คดไีว ้หรอืวนัทีศ่าลเปิดทาํงานและตามเวลาทีศ่าลไดก้าํหนดไวไ้ด ้2 กรณคีอื 

 2.1  กรณีท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และตามพระธรรมนูญ

ศาลยุตธิรรมบญัญตัใิหน้ัง่พจิารณา ณ สถานทีอ่ื่น และวนัเวลาอื่น 

   ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ เชน่ 

   1)  การสง่ประเดน็ไปสบื 

         ป.วิ.แพ่ง มาตรา 102 วรรคแรกและวรรคสอง บัญญัติว่า “ให้ศาลที่

พจิารณาคดเีป็นผูส้บืพยานหลกัฐานโดยจะสบืในศาลหรอืนอกศาล ณ ทีใ่ด ๆ กไ็ด ้แลว้แต่

ศาลจะสัง่ตามทีเ่หน็สมควรตามความจาํเป็นแหง่สถานของพยานหลกัฐานนัน้ 

    แต่ถา้ศาลทีพ่จิารณาคดเีหน็เป็นการจําเป็นใหม้อีํานาจมอบใหผู้พ้พิากษา

คนใดคนหน่ึงในศาลนัน้ หรอืตัง้ให้ศาลยื่นสบืพยานหลกัฐานแทนได้ให้ผู้พพิากษาที่รบั

มอบหรอืศาลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้นัน้มอีํานาจและหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัศาลทีพ่จิารณาคดรีวมทัง้

อํานาจที่จะมอบให้ผู้พิพากษาคนใดคนหน่ึงในศาลนัน้ หรือตัง้ศาลอื่นให้ทําการสืบ

พยานหลกัฐานแทนต่อไปดว้ย” 
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   2)  การเดนิเผชญิสบืสถานที ่

                   ป.ว.ิแพง่ มาตรา 107 บญัญตัวิา่ “ถา้ศาลเหน็วา่ในการสบืสวนหาความจรงิ 

จําเป็นต้องไปสบืพยาน ณ สถานทีซ่ึ่งขอ้เทจ็จรงิอนัประสงค์จะใหพ้ยานเบกิความนัน้ได้

เกดิขึน้ ใหศ้าลหรอืผูพ้พิากษาทีร่บัมอบ หรอืศาลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เพื่อการนัน้สง่หมายเรยีก

ไปยงัพยานระบุสถานทีแ่ละวนัเวลาทีจ่ะไปสบืพยาน แลว้สบืพยานไปตามนัน้” 

 2.2 กรณีมีเหตฉุุกเฉินหรือเป็นการจาํเป็น 

   ที่ว่าศาลต้องนัง่พจิารณาคดเีฉพาะแต่ในที่ต้องทําการของศาลนัน้เป็นเพยีงหลกั

ปฏบิตัโิดยทัว่ ๆ ไปเท่านัน้ หากจะทําให้ไม่สะดวกต่อการพจิารณา หรอืมคีวามจําเป็นบาง

ประการทีศ่าลจะต้องออกไปนัง่พจิารณายงันอกทีต่ ัง้ทําการปกตขิองศาลแลว้ ศาลกอ็าจทําได้

ดงัเชน่ 

   1)  กรณีมเีหตุฉุกเฉิน เช่นเกิดน้ําท่วมหรอืมเีหตุขดัข้องอย่างอื่น ศาลจะมี

คาํสัง่กาํหนดการนัง่พจิารณา ณ สถานทีอ่ื่นนอกศาลกไ็ด ้

   2)  กรณีเป็นการจําเป็น เช่น เมื่อได้นัง่พจิารณาแล้วและหมดเวลาเสยีก่อน

โดยสบืพยานยงัไม่ทนัเสรจ็ ทัง้พยานมาศาลและรออยู่ ดงัน้ี ศาลจะนัง่พจิารณาต่อไปกไ็ด ้

หรอืคดมีจีาํนวนมากศาลอาจกาํหนดการนัง่พจิารณาในวนัหยุดราชการกไ็ด ้

 

3.  การนัง่พิจารณาในศาลต้องกระทาํต่อหน้าคู่ความ 

 หลกักฎหมาย 

 การนัง่พจิารณาคดจีะตอ้งกระทาํในศาลต่อหน้าคูค่วามทีม่าศาล 

 ข้อพิจารณา 

 ไดก้ลา่วมาแลว้วา่การนัง่พจิารณาคดจีะตอ้งกระทาํในศาลทีค่ดนีัน้ยืน่ไวใ้นวนัที ่

ศาลเปิดทําการและตามเวลาทํางานที่ศาลกําหนดไว้ นอกจากน้ี จะต้องกระทําต่อหน้า

คูค่วาม0

1 ดว้ย กลา่วคอื การนัง่พจิารณาคดศีาลตอ้งแจง้กาํหนดวนันดัใหคู้ค่วามทราบ เพือ่

คูค่วามจะไดม้าศาล และรกัษาผลประโยชน์ในเชงิคดขีองเขา ถา้ศาลมไิดแ้จง้กําหนดวนันัง่

พจิารณาใหคู้ค่วามทราบ และนัง่พจิารณาไปเลย จงึเป็นการนัง่พจิารณาลบัหลงัคู่ความนัน้

                                                           
1คู่ความ หมายความว่า บุคคลผู้ยื่นคําฟ้อง หรอืถูกฟ้องต่อศาลและเพื่อประโยชน์แห่งการดําเนิน

กระบวนพจิารณาใหร้วมถงึบุคคลผูม้สีทิธกิระทาํการแทนบุคคลนัน้ ๆ ตามกฎหมาย หรอืในฐานะทนายความ 
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ทาํไมไ่ด ้แต่ถา้คู่ความไดท้ราบกําหนดวนันัง่พจิารณาตามทีศ่าลแจง้แลว้คู่ความไม่มาศาล

อยา่งน้ีศาลนัง่พจิารณาลบัหลงัคูค่วามได ้

 ข้อยกเว้น 

 ตามหลักแล้วการนัง่พิจารณาคดีจะต้องกระทําในศาลต่อหน้าคู่ความ แต่มี

ขอ้ยกเวน้การนัง่พจิารณาคดใีนศาลลบัหลงัคูค่วามไดม้ดีงัน้ี 

 1)  คู่ความถูกไล่ออกจากบรเิวณศาล ทัง้น้ี เป็นไปตามมาตรา 36 (1) ทีว่า่ “ในคดี

เรื่องใดทีม่คีวามจําเป็นเพื่อความเรยีบรอ้ยในศาล เมื่อศาลไดข้บัไล่คู่ความฝ่ายใดออกไป

เสยีจากบรเิวณศาลโดยทีป่ระพฤตไิม่สมควร ศาลจะดําเนินการนัง่พจิารณาคดต่ีอไป ลบั

หลงัคูค่วามฝา่ยนัน้กไ็ด”้ 

 2)  การพจิารณาคดทีีคู่่ความขาดนดั เมื่อคู่ความฝ่ายใดขาดนัดกไ็ม่ตอ้งพจิารณา

ต่อหน้าคูค่วามฝา่ยนัน้ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 200) 

 3)  ในคดทีี่มกีารร้องสอด ตามมาตรา 57 เมื่อมผีู้ร้องสอดเขา้มาในคด ีการนัง่

พจิารณาคดก่ีอนทีผู่ร้อ้งสอดจะเขา้มานัน้ แมจ้ะกระทําลบัหลงัผูร้อ้งสอด การนัง่พจิารณา

นัน้กใ็ชไ้ด ้

 4)  การสง่ประเดน็ไปสบื ซึง่จาํเลยจะตามไปฟงัหรอืไมไ่ปกไ็ด ้(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 102) 

 5)  การนัง่พจิารณาคําขอฝ่ายเดยีว ซึง่ไม่ตอ้งสอบถามคู่ความอกีฝ่ายหน่ึง (ป.ว.ิ

แพง่ มาตรา 21(3)) 

 

4.  การนัง่พิจารณาในศาลต้องกระทาํโดยเปิดเผย 

 หลกักฎหมาย 

 การนัง่พจิารณาคดจีะตอ้งกระทาํในศาลต่อหน้าคูค่วามทีม่าศาลและโดยเปิดเผย 

 ข้อพิจารณา 

 ในการนัง่พจิารณาคดขีองศาลนัน้ ศาลตอ้งใหโ้อกาสแก่คู่ความทุกฝา่ย ในอนัทีจ่ะ

มาฟงัการพิจารณาและใช้สิทธิเกี่ยวด้วยกระบวนพิจารณาเพื่อต่อสู้คดีและรักษา

ผลประโยชน์ของเขา นอกจากน้ี ศาลยงัเป็นผูอ้ํานวยความยุตธิรรมใหแ้ก่ประชาชนจงึตอ้ง

เปิดโอกาสให้คู่ความ และประชาชนทัว่ไปเขา้ฟงัการพจิารณาได้ ซึ่งจะต้องกระทําโดย

เปิดเผยนัน่เอง 
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 ข้อยกเว้น 

 หลกักฎหมาย 

 ในคดเีรื่องใดเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อคุ้มครองสาธารณประโยชน์ ถ้าศาล

เหน็สมควรจะหา้มมใิหม้กีารเปิดเผยซึง่ขอ้เทจ็จรงิ หรอืพฤตกิารณ์ต่าง ๆ ทัง้หมดหรอืแต่

บางส่วนแห่งคดี ซึ่งปรากฏจากคําคู่ความหรือคําแถลงการณ์ของคู่ความ หรือจาก        

คาํพยานหลกัฐานทีไ่ดส้บืมาแลว้ศาลจะมคีาํสัง่ต่อไปน้ีกไ็ด ้

 1)  หา้มประชาชนมใิหเ้ขา้ฟงัการพจิารณาทัง้หมดหรอืแต่บางสว่นแลว้ดําเนินการ

พจิารณาไปโดยไมเ่ปิดเผย หรอื 

 2)  หา้มมใิหอ้อกโฆษณาขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ต่าง ๆ เชน่วา่นัน้ 

       ในบรรดาคดทีัง้ปวงทีฟ้่องขอหย่า หรอืฟ้องชายชู ้หรอืฟ้องใหร้บัรองบุตรให้

ศาลหา้มมใิหม้กีารเปิดเผยซึง่ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ใด ๆ ทีศ่าลเหน็เป็นการไมส่มควร 

หรือพอจะเห็นได้ว่าจะทําให้เกิดการเสียหายอันไม่เป็นธรรมแก่คู่ความหรือบุคคลที่

เกีย่วขอ้ง 

 ข้อพิจารณา 

 ตามหลกักฎหมายที่ได้กล่าวมาในข้อ 4 นัน้ การพจิารณาคดีของศาลเป็นสิง่ที่

สมควรเปิดเผยใหป้ระชาชนหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งมโีอกาสทราบเรื่อง เพราะการกระทํา

ของศาลเป็นการกระทําในฐานะที่เป็นกลางจึงต้องให้มีผู้รู้เห็น แต่ก็มีบางกรณีที่การ

พจิารณาคดขีองศาลไมส่มควรจะเปิดเผยซึง่เป็นขอ้ยกเวน้จากหลกัทัว่ไป 

 กรณีศาลมอีํานาจพจิารณาโดยไม่เปิดเผย หรอืทางปฏบิตัิเรยีกว่าพจิารณาลบั 

การพจิารณาลบัมไิดห้มายความว่าพจิารณาในทีล่บั แต่หมายความว่าการพจิารณาไดท้ํา

ในหอ้งพจิารณาของศาลอย่างธรรมดานัน่เอง เพยีงแต่หา้มประชาชนเขา้ฟงัการพจิารณา

ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน หรอืหา้มมใิหผู้ใ้ดออกโฆษณาขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ต่าง ๆ 

สาํหรบัการพจิารณาโดยไมเ่ปิดเผย 

1)   คดีทัว่ไปศาลมีคาํสัง่ต่อไปน้ี 

ก.   ห้ามประชานมิให้เข้าฟงัการพิจารณาทัง้หมดหรือแต่บางส่วนแล้ว

ดาํเนินการพจิารณาไปโดยไมเ่ปิดเผย การหา้มประชาชนเขา้ฟงัการพจิารณา หมายความ

ว่าห้ามประชาชนโดยทัว่ไปจะห้ามเข้าฟงัการพิจารณาทัง้หมด  หรือแต่เฉพาะการ

พจิารณาบางส่วนกไ็ด ้โดยออกประกาศปิดไวห้รอืใหพ้นกังานเจา้หน้าทีข่องศาลแจง้ดว้ย
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วาจาในขณะนัน้กไ็ด ้เช่นคดซีึง่มขีอ้เทจ็จรงิเกีย่วดว้ยความลบัของทางราชการทหาร คดี

เรยีกค่าสนิไหมทดแทนในความผดิฐานข่มขนืกระทําชําเรา คดอีนักระทบกระเทอืนต่อ

ศาสนา เป็นต้น หากศาลเห็นสมควรจะห้ามมิให้มีการเปิดเผยซึ่งข้อเท็จจริงหรือ

พฤตกิารณ์ต่าง ๆ ศาลจะมคีาํสัง่หา้มประชาชนไมใ่หเ้ขา้ฟงัในการพจิารณาคดดีงักล่าวนัน้ 

สว่นใครจะอยูใ่นหอ้งพจิารณาไดบ้า้งในเวลาพจิารณาลบัไมม่กีําหนดไวไ้ดแ้ต่กําหนดไวช้ดั

แจ้งว่าหา้มประชาชนเขา้ฟงั คงเขา้ฟงัได้แต่คู่ความ ทนายความของคู่ความ พยานที่จะ

เบกิความ และเจา้พนักงานของศาลทีจ่ําเป็น คนภายนอกคนใดจะเขา้ฟงัไดก้ต่็อเมื่อศาล

อนุญาตใหค้นนัน้เขา้ฟงัเป็นพเิศษเท่านัน้ การสัง่หา้มของศาลตามขอ้ ก. น้ีหมายรวมถงึ

ศาลหา้มการโฆษณาขอ้เทจ็จรงิ หรอืพฤตกิารณ์ในคดตีามขอ้ ข. ดว้ย 

 ข. ห้ามมิให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่นว่านั ้น 

หมายความว่าในการพิจารณาประชาชนเข้าฟงัการพิจารณาได้ เพียงห้ามมิให้ออก

โฆษณา ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ต่าง ๆ เทา่นัน้ 

 2) คดีท่ีฟ้องขอหย่า หรือฟ้องชายชู้ หรือฟ้องให้รบัรองบตุร 

  คดีที่ 3 ชนิดน้ีกฎหมายให้ศาลสัง่ห้ามไม่ให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริง หรือ

พฤตกิารณ์ใด ๆ ในคดทีีศ่าลเหน็เป็นการไม่สมควร หรอืพอจะเหน็ไดว้่าจะทําใหเ้กดิการ

เสยีหายอนัไม่เป็นธรรมแก่คู่ความหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง หากเหน็ว่าไม่เป็นการไม่สมควร

ประการใดและไมน่่าจะทําใหเ้กดิการเสยีหายอนัไม่เป็นธรรมแต่อย่างใดกไ็ม่ตอ้งหา้ม การ

ห้ามทัง้หมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ศาล โดยพิจารณาถึงการไม่สมควรและการ

เสยีหายอนัไม่เป็นธรรม ซึง่อาจเกดิแก่คู่ความหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายบญัญตัใิห้

ส ัง่แต่เฉพาะหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยซึง่ขอ้เทจ็จรงิ หรอืพฤตกิารณ์ในคดเีท่านัน้ ไมไ่ดบ้ญัญตัวิ่า

ใหด้ําเนินการพจิารณาไปโดยไม่เปิดเผย (พจิารณาลบั) ดงันัน้ ศาลจะสัง่ใหพ้จิารณาลบั

หรอืไม่คงต้องพเิคราะห์ตามขอ้ ก. ส่วนตามขอ้ ข. คงไม่มปีญัหาอย่างใดเพราะหากศาล

เหน็สมควรสัง่หา้มออกโฆษณา ซึง่ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ในคดกีย็อ่มสัง่ได ้

   อย่างไรก็ดี แม้ตามข้อยกเว้นขอ้ 1 และข้อ 2 จะบญัญตัิให้ศาลมอีํานาจสัง่

พจิารณาลบั หรอืหา้มออกโฆษณาซึง่ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ต่าง ๆ หรอืหา้มเปิดเผย

ซึง่ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ใด ๆ ทีศ่าลเหน็เป็นการไมส่มควร หรอืพอจะเหน็ไดว้า่จะทํา

ใหเ้กดิการเสยีหายอนัไมเ่ป็นธรรมแก่คู่ความหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ถา้ศาลจะพพิากษา

ชีข้าดตดัสนิคดตีอ้งกระทาํโดยเปิดเผย ศาลจะอ่านคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่เป็นการลบัไมไ่ด ้
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(มาตรา 36 วรรคทา้ย และมาตรา 140(3) และศาลจะหา้มไมใ่หใ้ครนําคาํพพิากษาทัง้หมด

หรอืแต่บางสว่นไปโฆษณาไมไ่ด ้หรอืจะหา้มไมใ่หเ้ขายอ่เรือ่งไปโฆษณากไ็มไ่ด ้แต่การย่อ

เรือ่งแหง่คาํพพิากษานัน้ไมใ่ชเ่ป็นกลางและถูกตอ้งอาจเป็นความผดิฐานละเมดิอํานาจศาล

ตามมาตรา 32(2) ได ้
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บทท่ี 3 

การเล่ือนการพิจารณา 

 

 เมื่อโจทก์ยื่นคําฟ้องต่อศาลและจําเลยไดย้ื่นคําใหก้ารต่อสูค้ดแีลว้ หรอืจําเลยไม่

ยื่นคําใหก้ารเมื่อพน้กําหนดเวลายื่นคําให้การ และโจทก์ได้ยื่นคํารอ้งขอต่อศาลให้ส ัง่ว่า

จําเลยขาดนัดยื่นคําใหก้าร ศาลกจ็ะกําหนดวนันัง่พจิารณาคดต่ีอไป หรอืคดทีีต่้องชีส้อง

สถานเมื่อศาลชีส้องสถานเสรจ็แลว้ ศาลกจ็ะนดัวนันัง่พจิารณาคดต่ีอไปเช่นเดยีวกนั เมื่อ

ศาลได้กําหนดวนันัง่พจิารณาแล้วถึงกําหนดวนันัด หากคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลโดย

ปราศจากเหตุผลอนัสมควรและมไิดร้อ้งขอเลื่อนคด ีหรอืแจง้เหตุขดัขอ้งทีต่นไมไ่ดม้าศาล

เสยีก่อนแลว้ กถ็อืไดว้่าคู่ความฝา่ยนัน้เป็นผูข้าดนัดพจิารณา ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 197 

วรรคสอง อนัอาจทําใหคู้่ความทีข่าดนัดพจิารณาต้องเสยีประโยชน์ในการดําเนินคดขีอง

ตน เมื่อเป็นดังน้ีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงที่ไม่อาจมาศาลได้ตามวันที่ศาลกําหนดนัง่

พจิารณา เป็นเพราะปว่ยเจบ็ หรอืดว้ยเหตุอื่นกต็าม ชอบทีจ่ะขอเลือ่นการพจิารณาได ้

 ตามหลกัแลว้เมื่อศาลไดก้ําหนดวนันัง่พจิารณาคดแีละคู่ความทุกฝา่ยทราบวนันดั  

แล้ว ย่อมเป็นหน้าที่ของศาลจะต้องออกทําการนัง่พจิารณาคดตีามวนัเวลาทีน่ัดไว ้และ

คู่ความทัง้สองฝ่ายจะต้องมาศาลตามที่ไดน้ัดไวด้้วย เมื่อศาลออกทําการนัง่พจิารณาคด ี

ศาลต้องดําเนินการนัง่พจิารณาคดตีดิต่อกนัไปเท่าที่สามารถจะทําได้ โดยไม่ต้องเลื่อน

จนกว่าจะเสรจ็การพจิารณาและพพิากษาคด ี(ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 37) หมายความว่าศาลที่

ออกนัง่พจิารณาคดจีะตอ้งดําเนินการนัง่พจิารณาคดใีนวนัทีศ่าลเปิดทําการและตามเวลา

ทาํงานทีศ่าลกําหนดไวเ้ป็นวนั ๆ ตดิต่อกนัตลอดไปจนกว่าจะเสรจ็คด ีมไิดห้มายความว่า

เมื่อศาลเริม่นัง่พิจารณาคดีในวนัใดแล้ว ศาลจะต้องดําเนินการพิจารณาคดีติดต่อกนั

ตลอดเวลาเรื่อยไปทัง้กลางวนัและกลางคนืโดยไม่มกีารหยุดพกั ในการดําเนินการนัง่

พจิารณาคดขีองศาลใช่ว่าจะทําไดต้ดิต่อกนัเสมอไปไม่ บางทพียานมาไม่พรอ้ม คู่ความ

ปว่ย ทนายของคูค่วามปว่ย หรอืศาลตดิธุระ จงึทาํใหไ้มส่ามารถดาํเนินการนัง่พจิารณาคดี

ตดิต่อกนัได ้จงึจาํเป็นตอ้งเลือ่นการนัง่พจิารณาคดไีปในวนัอื่น 

 4.  เกีย่วกบัการเลื่อนการนัง่พจิารณาคดปีระมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง

ไดบ้ญัญตัไิวใ้นมาตรา 38, 39, 40, 41, 42 และ 45 ซึง่แยกออกพจิารณาได ้2 ประการคอื 
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  4.1  เลื่อนการนัง่พจิารณาคดโีดยดุลพนิิจของศาล (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 38, 39, 

40 และ 41) 

  4.2  เลือ่นการนัง่พจิารณาคดโีดยกฎหมาย (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 42 และ 45) 

 

  4.1  เล่ือนการนัง่พิจารณาคดีโดยดลุพินิจของศาล ม ี4 ประการคอื 

  4.1.1   การเล่ือนการนัง่พิจารณาเพราะกิจธรุะของศาล 

 หลกักฎหมาย 

   ถา้ในวนัทีก่ําหนดนัดนัง่พจิารณาศาลไม่มเีวลาพอทีจ่ะดําเนินการ

นัง่พจิารณาเน่ืองจากกจิธุระของศาล ศาลจะมคีําสัง่ใหเ้ลื่อนการนัง่พจิารณาไปในวนัอื่น

ตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 38) 

   ข้อพิจารณา 

   1.  ตามปกตเิมือ่ศาลไดแ้จง้วดันดันัง่พจิารณาใหคู้่ความทราบแลว้ 

เมื่อถงึเวลาตามทีน่ัดศาลจะดําเนินการนัง่พจิารณาคด ีแต่ในบางคราวในวนัทีศ่าลนัดนัน้ 

ศาลเกิดมีกิจธุระอย่างอื่นต้องทําซึ่งเป็นกิจการงานของศาล ดังน้ี ศาลก็ไม่สามารถ

ดําเนินการนัง่พจิารณาคดตีามทีน่ัดไวไ้ด ้เช่น ศาลนัดพจิารณาคดไีวห้ลายเรื่อง เมื่อศาล

ดําเนินการนัง่พิจารณาคดีเรื่องหน่ึง ปรากฏว่าศาลยังสืบพยานคดีเรื่องน้ีไม่เสร็จ 

จําเป็นต้องสบืพยานต่อไป ระหว่างที่ดําเนินการนัง่พจิารณาคดน้ีี พอดถีงึกําหนดนัดนัง่

พจิารณาคดอีกีเรื่องหน่ึง อย่างน้ีศาลเหน็ว่าไม่มเีวลาพอที่จะดําเนินการนัง่พจิารณาคดี

เรือ่งหลงัเพราะกจิธุระของศาล ศาลจะมคีาํสัง่ใหเ้ลือ่นการนัง่พจิารณาคดเีรือ่งหลงักไ็ด ้

   2.  การเลื่อนการนัง่พจิารณาคดเีพราะกจิธุระของศาลน้ี จะเลื่อนกี่

ครัง้กไ็ดม้ไิดม้บีญัญตัหิา้มไว ้

   3.  เมื่อศาลไม่อาจดําเนินการนัง่พจิารณาคดตีามวนัทีก่ําหนดนัด

ได้เพราะกิจธุระของศาล ศาลจะมีคําสัง่ให้เลื่อนการนัง่พิจารณาไปในวันอื่นตามที่

เห็นสมควรก็ได้ หมายความว่าศาลจะสัง่เลื่อนนานเท่าที่เห็นว่าวนัใดจะเป็นวนัสมควร

เทา่นัน้ 

   4.  ผลของการที่ศาลสัง่เลื่อนการนัง่พจิารณา ในวนันัดพจิารณา     

ถา้ศาลสัง่เลื่อนการพจิารณาตอ้งถอืว่ามไิดม้กีารดําเนินกระบวนพจิารณาใด ๆ เลย ถา้ใน

วนันัน้คู่ความฝา่ยหน่ึงฝา่ยใดไม่มาศาลกไ็มถ่อืว่าคู่ความฝา่ยนัน้ขาดนดัพจิารณา  เวน้แต่
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ศาลไดส้ ัง่วา่คู่ความฝา่ยทีไ่มไ่ดม้าศาลในวนันดั ขาดนดัพจิารณาเสยีก่อนทีจ่ะสัง่เลื่อนการ

พจิารณาอย่างน้ีถอืว่าคู่ความฝ่ายนัน้ขาดนัดพจิารณาแล้ว แมต่้อมาศาลจะสัง่เลื่อนการ

พจิารณากต็าม1

1 

 4.1.2 การเล่ือนการนัง่พิจารณาเพราะเหตุภายนอก นอกเหนือไป 

จากท่ีกล่าวมาแล้วในข้อ 1.1 

   หลกักฎหมาย 

   ถ้าการที่จะชี้ขาดตัดสินคดีเรื่องใดที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใด

จําต้องอาศยัทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนซึ่งคําชีข้าดตดัสนิบางขอ้ที่ศาลนัน้เอง หรอืศาลอื่น

จะตอ้งกระทาํเสยีก่อน หรอืจาํตอ้งรอใหเ้จา้พนกังานฝา่ยธุรการวนิิจฉยัชีข้าดในขอ้เชน่นัน้

เสยีก่อน หรอืถ้าปรากฏว่าได้มกีารกระทําผดิอาญาเกดิขึน้ซึ่งอาจมกีารฟ้องรอ้งอนัอาจ

กระทําใหก้ารชีข้าดตดัสนิคดทีีพ่จิารณาอยู่นัน้เปลีย่นแปลงไป หรอืในกรณีอื่นใดซึ่งศาล

เห็นว่าถ้าได้เลื่อนการพิจารณาไปจักทําให้ความยุติธรรมดําเนินไปด้วยดี เมื่อศาล

เห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ตามที่ศาล

เหน็สมควรกไ็ด ้

   ถ้าศาลมีคําสัง่ให้เลื่อนการนัง่พิจารณาดังกล่าวแล้วโดยไม่มี

กําหนดเมื่อศาลเห็นสมควร หรอืคู่ความที่เกี่ยวขอ้งร้องขอศาลจะมคีําสัง่ให้เริม่การนัง่

พจิารณาต่อไปในวนัใด ๆ ตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 39) 

   ข้อพิจารณา 

   1. เหตุทีต่้องเลื่อนการนัง่พจิารณา สาํหรบัเหตุทีต่้องเลื่อนการนัง่

พจิารณาในขอ้น้ีม ี4 ประการคอื 

  ก. กรณีทีศ่าลจําต้องอาศยัทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนซึ่งคําชีข้าด

ตดัสนิบางขอ้ทีศ่าลนัน้เอง หรอืศาลอื่นจะต้องกระทําเสยีก่อน ศาลจงึต้องรอคําวนิิจฉัยชี้

ขาดบางขอ้ทีศ่าลนัน้เองหรอืศาลอื่น ระหวา่งทีร่อศาลจะสัง่เลือ่นการนัง่พจิารณาคดทีีก่ําลงั

พจิารณาอยู่ไปก่อน เชน่ โจทกจ์าํเลยพพิาทกนั เรือ่งจําเลยทําใหท้รพัยข์องโจทกเ์สยีหาย 

จงึฟ้องเรยีกค่าสนิไหมทดแทน จาํเลยใหก้ารวา่เป็นทรพัยข์องจาํเลยซึง่ไดร้บัมรดกมาจาก

มารดา ขณะนัน้เองกําลงัมคีดอีีกเรื่องหน่ึงอยู่ในระหว่างพจิารณาของศาลในปญัหาว่า 
                                                           

1ธานินทร ์ กรยัวเิชยีร, ศาสตราจารย,์  คาํอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 

2  พมิพค์รัง้ที ่2, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพช์วนการพมิพ,์  2522), หน้า 86. 
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จําเลยในคดกี่อนเป็นโจทก์ฟ้องเรยีกทรพัย์ตามพนิัยกรรมของมารดา กรณีดงักล่าวการ

ฟ้องคดรีะหว่างโจทก์จําเลยจงึตอ้งอาศยัคําชีข้าดตดัสนิของศาลทีพ่จิารณาคดเีรื่องมรดก

เป็นหลกัในการวนิิจฉยั คูค่วามจงึชอบทีจ่ะขอเลือ่นการพจิารณาคดรีะหวา่งโจทกจ์าํเลยไป 

จนกวา่คดเีรือ่งมรดกจะไดว้นิิจฉยัชีข้าดแลว้ 

  ข. กรณีทีศ่าลจาํตอ้งรอใหเ้จา้พนกังานฝา่ยธุรการวนิิจฉยัชีข้าด

ในขอ้นัน้เสยีก่อน เช่น ก่อนศาลจะชีข้าดตดัสนิคดเีรื่องใดทีค่้างพจิารณาอยู่จะต้องรอให้

เจา้พนกังานชีเ้ขตทดีนิทีพ่พิาท การตรวจเลอืด การตรวจเอกสาร การตรวจลายมอืปลอม

หรอืไมช่ีข้าดเสยีก่อน 

  ค. กรณทีีป่รากฏวา่ไดม้กีารกระทาํผดิอาญาเกดิขึน้ซึง่อาจมกีาร

ฟ้องร้องอันอาจจะกระทําให้การชี้ขาดตัดสินคดีที่พิจารณาอยู่นัน้เปลี่ยนแปลงไป 

หมายความว่าคดทีีก่ําลงันัง่พจิารณาอยู่นัน้เกี่ยวเน่ืองกบัคดอีาญาทีก่ําลงัฟ้องรอ้งกนัอยู ่

ดงันัน้ ศาลจงึตอ้งรอใหค้ดอีาญาทีฟ้่องอยู่นัน้ไดว้นิิจฉัยชีข้าดเสยีก่อนจงึจะทําการชีข้าด

ตดัสนิ มฉิะนัน้คดทีี่พจิารณาอยู่นัน้จะเปลี่ยนแปลงไป เช่น โจทก์ฟ้องเรยีกค่าสนิไหม

ทดแทนจากจําเลยฐานละเมดิทําให้ร่างกายโจทก์บาดเจ็บสาหสั ระหว่างพจิารณาคดี

ปรากฏว่าจําเลยถูกฟ้องคดอีาญาในฐานทําร่างกายอนัตรายสาหสั การพจิารณาคดฟ้ีอง

เรยีกค่าสนิไหมทดแทนฐานละเมดิต้องรอการพจิารณาไวก้่อน เพื่อรอฟงัผลการตดัสนิชี้

ขาดของคดอีาญา 

  ง. กรณีอื่นใดซึง่ศาลเหน็ว่าถา้ไดเ้ลื่อนการพจิารณาไปจกัทําให้

ความยุตธิรรมดําเนินไปดว้ยด ีหมายถงึการเลื่อนการนัง่พจิารณาคดใีนเหตุอื่นซึง่ไม่ตอ้ง

ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิแต่ศาลเหน็ว่าถ้าไดเ้ลื่อนการนัง่พจิารณาจกัทําใหค้วามยุตธิรรม

ดําเนินไปด้วยดกี็อาจมกีารเลื่อนการนัง่พจิารณาได้ เช่น คู่ความแถลงต่อศาลว่าขอให้

เลื่อนการนัง่พจิารณาคดอีอกไป เพราะขณะน้ีอยู่ระหว่างการตดิต่อประนีประนอมยอม

ความ เป็นตน้ 

   2. การเลือ่นการนัง่พจิารณา 

       ก .  ศาลอาจมีคําสัง่ให้เลื่อนการนั ง่พิจารณาได้ เมื่อศาล

เหน็สมควรไมว่า่คูค่วามจะมคีาํขอขึน้มาหรอืไม ่หรอื 

                ข. คู่ความทีเ่กีย่วขอ้งอาจรอ้งขอใหเ้ลื่อนการนัง่พจิารณาต่อไป

กไ็ด ้
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   3. วธิกีารเลือ่นการนัง่พจิารณา 

  ถ้าคู่ความที่เกี่ยวขอ้งร้องขอให้เลื่อนการนัง่พจิารณา คู่ความ

อาจรอ้งขอดว้ยวาจาขณะศาลนัง่พจิารณา หรอืทาํเป็นคาํรอ้งกไ็ด ้

   4. กาํหนดระยะเวลาในการเลือ่นการนัง่พจิารณา 

               กําหนดระยะเวลาในการเลื่อนการนัง่พจิารณาทําได้ก่อนจะม ี

คาํพพิากษาหรอืคําชีข้าดขอ้นัน้ ๆ แลว้ หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ตามทีศ่าลเหน็สมควร

กไ็ด ้

   5. คาํสัง่ศาลใหเ้ลือ่นการนัง่พจิารณา 

               กรณีคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอให้เลื่อนการนัง่พจิารณา ก่อน

ศาลจะสัง่ตอ้งฟงัคูค่วามทุกฝา่ยก่อนจงึมคีาํสัง่อย่างใด และศาลจะสัง่เลื่อนการนัง่พจิารณา

หรอืไม่ย่อมอยู่ในดุลพนิิจของศาล 2

1 ถ้าศาลมคีําสัง่ให้เลื่อนการนัง่พจิารณาดงักล่าวแล้ว

โดยไม่มกีําหนด เมื่อศาลเหน็สมควรหรอืคู่ความทีเ่กีย่วขอ้งรอ้ง ศาลจะมคีําสัง่ใหเ้ริม่การ

นัง่พจิารณาต่อไปในวนัใด ๆ ตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้

   4.1.3  การเล่ือนการนัง่พิจารณาเพราะคู่ความมีเหตุจําเป็นหลกั

กฎหมาย 

              เมื่อศาลไดก้ําหนดนัดวนันัง่พจิารณาและแจง้ใหคู้่ความทราบแลว้ 

ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมเีหตุจําเป็นทีจ่ะต้องขอเลื่อนการนัง่พจิารณาต่อไป โดยเสนอ

คําขอในวนันัน้หรอืก่อนวนันัน้ศาลจะสัง่ให้เลื่อนต่อไปก็ได้ แต่เมื่อศาลได้ส ัง่ให้เลื่อนไป

แลว้คู่ความฝา่ยนัน้จะขอเลื่อนการนัง่พจิารณาอกีไม่ได ้เวน้แต่มเีหตุจําเป็นอนัไม่อาจกา้ว

ล่วงเสยีได้และคู่ความฝ่ายที่จะขอเลื่อนแสดงให้เป็นที่พอใจของศาลได้ว่า ถ้าศาลไม่

อนุญาตให้เลื่อนต่อไปอกีจะทําให้เสยีความยุตธิรรม ก็ให้ศาลสัง่เลื่อนคดต่ีอไปได้เท่าที่

จาํเป็นแมจ้ะเกนิกวา่หน่ึงครัง้ 

    ในกรณีทีศ่าลสัง่ใหเ้ลื่อนการนัง่พจิารณาต่อไปตามวรรคหน่ึง ตาม

คาํขอของคู่ความฝา่ยใด ศาลอาจสัง่ใหคู้่ความฝา่ยนัน้เสยีค่าปว่ยการพยานซึง่มาศาลตาม

หมายเรยีกและเสยีค่าใชจ้่ายในการทีคู่่ความฝ่ายอื่นมาศาล เช่น ค่าพาหนะเดนิทาง และ

ค่าเช่าที่พกัของตวัความ  ทนายความหรอืพยาน เป็นต้น ตามจํานวนที่ศาลเหน็สมควร  

                                                           
1คําพพิากษาฎีกาที่ 304/2503 การที่ศาลจะสัง่ให้รอคดีแบ่งไว้ฟงัผลคดอีาญานัน้ ตาม ป.วแิพ่ง 

มาตรา 39 เป็นแต่ใหศ้าลใชดุ้ลพนิิจวา่ เมือ่ศาลเหน็สมควรจะสัง่ใหร้อคดไีวก้่อนกไ็ด.้ 
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ค่าป่วยการหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวให้ตกเป็นพบั ถ้าคู่ความฝ่ายที่ขอเลื่อนคดไีม่ชําระค่า

ป่วยการ หรอืค่าใชจ้่ายตามทีศ่าลกําหนดใหศ้าลยกคําสัง่เลื่อนคดนีัน้เสยี คําขอเลื่อนคดี

ตามวรรคหน่ึง ถ้าไม่ไดเ้สนอต่อหน้าศาลดว้ยวาจากใ็หท้ําเป็นคํารอ้งและจะทําฝ่ายเดยีว

โดยไดร้บัอนุญาตจากศาลกไ็ด ้(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 40) 

    ข้อพิจารณา 

    1. เหตุทีต่อ้งเลือ่นการนัง่พจิารณา 

                การเลื่อนการนัง่พจิารณากรณีน้ีเป็นเพราะคู่ความมเีหตุจําเป็น

หรอืจะเรยีกว่าเป็นกจิธุระของคู่ความกไ็ด ้เช่น ในวนันัดสบืพยานจําเลย ทนายจําเลยขอ

เลือ่นคด ีโดยแถลงวา่จาํเลยมจีดหมายมาบอกวา่ปว่ย และอกีฝา่ยหน่ึงไมค่ดัคา้น แมจ้ะไม่

มพียานจําเลยมาศาล เมื่อไม่มเีหตุอนัสงสยัว่าจําเลยประวงิความแล้ว ก็ควรอนุญาตให้

เลือ่นคด ี(คาํพพิากษาฎกีาที ่834-844/2482) 

    2. ผูม้สีทิธขิอเลือ่นการนัง่พจิารณา 

                การเลื่อนการนัง่พจิารณาเพราะคู่ความมเีหตุจําเป็นน้ี ผูม้สีทิธิ

ขอเลือ่นไดก้ค็อืคูค่วามฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงทีม่เีหตุจาํเป็น 

    3. วธิกีารขอเลือ่นการนัง่พจิารณา 

                ก. คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงที่มีเหตุจําเป็น จะขอเลื่อนการนัง่

พจิารณาโดยเสนอต่อศาลดว้ยวาจาขณะทีศ่าลออกนัง่พจิารณา โดยคู่ความฝ่ายนัน้ต้อง

แถลงถงึเหตุผลแหง่ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งขอเลือ่นคด ีวา่ตนมคีวามจาํเป็นอยา่งไรบา้ง 

                ข. คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงที่มีเหตุจําเป็น จะขอเลื่อนการนัง่

พจิารณาโดยยื่นคําขอทาํเป็นคาํรอ้งขอเลื่อนคดต่ีอศาล ซึง่คู่ความอาจขออนุญาตจากศาล

โดยยืน่คาํขอฝา่ยเดยีวกไ็ด ้

    4. ระยะเวลาในการขอเลือ่นการนัง่พจิารณา 

                การเสนอคําขอเลื่อนการนัง่พจิารณา ถา้เสนอต่อศาลดว้ยวาจา

ให้กระทําในเวลาขณะที่ศาลออกนัง่พจิารณา หรอืในวนักําหนดนัดนัง่พจิารณาคดหีรอื

ก่อนวนันัน้โดยทาํเป็นคาํรอ้งขอเลือ่นคดต่ีอศาล 

    5. คาํสัง่ของศาล 

                การขอเลื่อนการนัง่พจิารณาเพราะคู่ความมเีหตุจาํเป็น ไมว่า่จะ

เสนอคําขอด้วยวาจาหรอืทําเป็นคําร้องก็ตาม ศาลจะมคีําสัง่ให้เลื่อนหรอืไม่ย่อมอยู่ใน
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ดุลพนิิจของศาล และหากศาลสัง่ใหเ้ลื่อนการนัง่พจิารณาต่อไปแลว้จะสัง่ใหเ้ลื่อนการนัง่

พจิารณาอกีไม่ได้ เวน้แต่คู่ความฝ่ายที่จะขอเลื่อนแสดงให้เป็นที่พอใจของศาลว่ามเีหตุ

จําเป็นอนัไม่อาจก้าวล่วงเสยีได้ ถ้าศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนต่อไปอีกจะทําให้เสยีความ

ยุตธิรรม กใ็หศ้าลสัง่เลือ่นคดต่ีอไปไดเ้ทา่ทีจ่าํเป็นแมจ้ะเกนิกวา่หน่ึงครัง้ 

    6. ผลของการทีศ่าลสัง่เลือ่นการนัง่พจิารณา 

                ในกรณีที่ศาลสัง่ให้เลื่อนการนัง่พจิารณา ต้องถือว่าในวนันัด

พจิารณาคดมีไิดม้กีารดาํเนินกระบวนพจิารณาใด ๆ เลย นอกจากน้ี ถา้การทีศ่าลสัง่เลื่อน

การนัง่พจิารณาตามคาํขอของคู่ความฝา่ยใด ศาลอาจสัง่ใหคู้่ความฝา่ยนัน้เสยีค่าปว่ยการ

พยานซึ่งมาศาลตามหมายเรยีกและเสยีค่าใช้จ่ายในการที่คู่ความฝ่ายอื่นมาศาล เช่น    

ค่าพาหนะเดนิทางและค่าเช่าที่พกัของตวัความ ทนายความ หรอืพยาน เป็นต้น ตาม

จาํนวนทีศ่าลเหน็สมควร 

                ถ้าศาลสัง่ให้คู่ความฝ่ายที่ขอให้เลื่อนการนัง่พจิารณาจ่ายค่า

ปว่ยการหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวแลว้ คู่ความฝา่ยนัน้ไม่จ่าย ศาลจะสัง่ยกคําขอเลื่อนคดนีัน้

เสยีคา่ปว่ยการหรอืคา่ใชจ้า่ยใหต้กเป็นพบัไป  

   4.1.4 การเล่ือนการนัง่พิจารณาเพราะความป่วยเจบ็ของตวัความ 

ผูแ้ทนทนายความ พยานหรือบคุคลอ่ืนท่ีถกูเรียกให้มาศาล 

            หลกักฎหมาย 

              ถ้ามีการขอเลื่อนการนัง่พิจารณาโดยอ้างว่าตัวความ ผู้แทน 

ทนายความ  พยานหรอืบุคคลอื่นทีถู่กเรยีกใหม้าศาลไม่สามารถมาศาลไดเ้พราะเจบ็ปว่ย 

เมื่อศาลเห็นสมควรหรอืเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมคีําขอฝ่ายเดยีว ศาลจะมคีําสัง่ตัง้  

เจ้าพนักงานไปทําการตรวจกไ็ด ้และถ้าสามารถหาแพทย์ไดก้็ใหต้ัง้แพทย์ไปตรวจด้วย 

ถา้ผูท้ีศ่าลตัง้ใหไ้ปตรวจไดร้ายงานโดยสาบานตนหรอืกล่าวคําปฏญิาณแลว้ และศาลเชื่อ

ว่าอาการของผูท้ี่อ้างว่าป่วยนัน้ไม่รา้ยแรงถงึกบัจะมาศาลไม่ได้ ให้ศาลดําเนินกระบวน

พจิารณาตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายน้ีวา่ดว้ยการขาดนดั หรอืการไมม่าศาลของ

บุคคลทีอ่า้งวา่ปว่ยนัน้ แลว้แต่กรณ ี

   ศาลอาจสัง่ใหคู้่ความฝา่ยทีข่อใหไ้ปตรวจตามวรรคหน่ึง หรอืคู่ความ

ผูใ้ดไปกบัผูท้ีศ่าลตัง้ใหไ้ปตรวจคูค่วามนัน้จะมอบใหผู้ใ้ดไปแทนตนกไ็ด ้
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   ค่าพาหนะและค่าป่วยการของเจ้าพนักงานและแพทย์ให้ถอืว่าเป็น 

คา่ฤชาธรรมเนียมและใหนํ้ามาตรา 166 มาใชบ้งัคบั (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 41) 

   ข้อพิจารณา 

   1. เหตุท่ีขอเล่ือนการนัง่พิจารณา กรณีที่จะขอเลื่อนการนัง่

พจิารณาในขอ้น้ีมไีดด้ว้ยเหตุทีต่วัความ ผูแ้ทน พยานหรอืบุคคลอื่นทีถู่กเรยีกใหม้าศาล

ปว่ยเจบ็ไมส่ามารถมาศาลได ้

   2. การขอเล่ือนการนัง่พิจารณา 

       เมื่อตวัความ ผูแ้ทน ทนาย พยานหรอืบุคคลอื่นทีถู่กเรยีกใหม้าศาล

ปว่ยเจบ็ไมส่ามารถมาศาลได ้คูค่วามฝา่ยนัน้ ผูแ้ทน หรอืทนายของคูค่วามฝา่ยนัน้มคีาํขอ 

   3. คาํสัง่ศาลให้เล่ือนการนัง่พิจารณาเพราะเหตุตวัความ ผู้แทน

ทนาย พยานหรือบคุคลอ่ืนท่ีถกูเรียกให้มาศาลป่วยเจบ็ไม่สามารถมาศาลได้ 

      เมื่อคู่ความ ผูแ้ทน หรอืทนายไดม้คีําขอต่อศาลใหส้ ัง่เลื่อนการนัง่

พจิารณาคด ีเพราะเหตุตวัความ ผู้แทน หรอืทนายได้มคีําขอต่อศาลให้ส ัง่เลื่อนการนัง่

พจิารณาคด ีเพราะเหตุตวัความ ผูแ้ทน ทนาย พยานหรอืบุคคลอื่นทีถู่กเรยีกใหม้าศาล

ป่วยเจ็บไม่สามารถมาศาลได้ ก่อนที่ศาลจะสัง่เลื่อนการนัง่พิจารณาคดี โดยศาล

เหน็สมควรเองหรอืเมื่อคู่ความฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงมคีําขอฝ่ายเดยีว ศาลจะตอ้งมคีําสัง่ตัง้เจา้

พนักงานไปทําการตรวจและถ้าสามารถหาแพทย์ไดก้ใ็หต้ัง้แพทย์ไปตรวจดว้ยว่าอาการ

ปว่ยเจบ็ของผูท้ีอ่า้งนัน้เป็นอยา่งไร รา้ยแรงถงึกบัมาศาลไดห้รอืไม ่

    คาํสัง่ของศาลเพ่ือการขอเล่ือนการนัง่พิจารณาเพราะความ

ป่วยเจบ็ของตวัความ ผูแ้ทน ทนายความ พยานหรือบคุคลท่ีถกูเรียกให้มาศาล 

      ก. ถ้าผู้ที่ศาลตัง้ให้ไปตรวจตวัความ ผู้แทน ทนายความ พยาน

หรอืบุคคลอื่นทีถู่กเรยีกใหม้าศาล แลว้ไดร้ายงานโดยสาบานตนหรอืกล่าวคาํปฏญิาณแลว้

และศาลเชือ่วา่อาการของผูท้ีอ่า้งวา่ปว่ยนัน้ไมร่า้ยแรงถงึกบัมาศาลไมไ่ด ้ศาลกไ็มอ่นุญาต

ให้เลื่อนคดีและดําเนินกระบวนพิจารณาไปเช่นเดียวกบัคดีที่คู่ความฝ่ายหน่ึงขาดนัด

พจิารณา กล่าวคอื ตวัความ ผูแ้ทน ทนายความ พยานหรอืบุคคลอื่นทีถู่กเรยีกใหม้าศาล

เพยีงอาจเสยีสทิธปิระการต่าง ๆ แล้วแต่เรื่องเท่านัน้ไม่ถึงกบัเป็นการขาดนัดพจิารณา

ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายเรือ่งการขาดนดัพจิารณาเพราะมใิชก่รณีคู่ความฝา่ยใดไมม่า

ศาลในวนันดัสบืพยาน 
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    ข. ถ้าผู้ที่ศาลตัง้ให้ไปตรวจผู้ที่อ้างว่าป่วยเจ็บมาศาลไม่ได ้      

ไดร้ายงานโดยสาบานตนหรอืกล่าวคาํปฏญิาณแลว้และศาลเชือ่วา่อาการของผูอ้า้งวา่ปว่ย

เจบ็นัน้รา้ยแรงถงึกบัมาศาลไมไ่ดศ้าลกจ็ะสัง่อนุญาตใหเ้ลือ่นการนัง่พจิารณา 

      ค. ศาลอาจสัง่ให้คู่ความฝ่ายที่ขอให้ศาลตัง้เจ้าพนักงาน หรือ

แพทยไ์ปตรวจหรอืคู่ความใดไปกบัผูท้ีศ่าลตัง้ใหไ้ปตรวจ หรอืคู่ความนัน้จะมอบใหผู้ใ้ดไป

แทนตนกไ็ด ้สาํหรบัค่าพาหนะและค่าปว่ยการของเจา้พนกังานและแพทยใ์หถ้อืว่าเป็นค่า

ฤชาธรรมเนียม โดยคูค่วามฝา่ยทีข่อใหศ้าลตัง้เป็นผูจ้า่ยคา่พาหนะและคา่ปว่ยการ 

  4.2 เล่ือนการนัง่พิจารณาคดีโดยกฎหมาย 

   เลื่อนการนัง่พจิารณาคดเีพราะกฎหมายบญัญตัใิห้เลื่อนโดยเฉพาะมอียู ่  

2 กรณ ีคอื 

   4.2.1 เลื่อนการนัง่พจิารณาคดเีพราะคู่ความมรณะตามประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 42 

   4.2.2 เลื่อนการนัง่พจิารณาคดเีพราะคู่ความตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

ผูแ้ทนหรอืทนายความมรณะ หรอืหมดอาํนาจ 

   4.2.1  เล่ือนการนัง่พิจารณาคดีโดยกฎหมาย 

    หลกักฎหมาย 

    ถา้คู่ความฝ่ายใดฝา่ยหน่ึงในคดทีีค่า้งพจิารณาอยู่ในศาลไดม้รณะ

เสยีก่อนศาลพพิากษาคดใีหศ้าลเลื่อนการนัง่พจิารณาไปจนกว่าทายาทของผูม้รณะ หรอื

ผูจ้ดัการทรพัย์มรดกของผูม้รณะหรอืบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรพัย์มรดกไว ้จะได้เขา้มา

เป็นคูค่วามแทนทีผู่ม้รณะ ฯลฯ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 42 วรรคแรก) 

    ข้อพิจารณา 

    เมื่อคู่ความฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงในคดทีีอ่ยู่ในระหว่างพจิารณาของศาล

ใดศาลหน่ึงไดม้รณะเสยีก่อนศาลพพิากษาคด ีศาลจําต้องเลื่อนการนัง่พจิารณาไปเสมอ 

เพื่อให้ทายาทของผู้มรณะหรือผู้จ ัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะ หรือบุคคลอื่นใดที่

ปกครองทรพัยม์รดกไวเ้ขา้มาเป็นคู่ความแทนทีผู่ม้รณะ และการเลื่อนการนัง่พจิารณาคดี

เพราะคู่ความมรณะน้ีศาลย่อมมคีําสัง่ให้เลื่อนได้เองโดยไม่ต้องมคีู่ความหรอืบุคคลอื่น  

รอ้งขอ เพราะกฎหมายบญัญตับิงัคบัให้ศาลต้องเลื่อนการนัง่พจิารณาไปเพราะคู่ความ

มรณะ 
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   4.2.2  เล่ือนการนัง่พิจารณาคดีเพราะคู่ความตกเป็นผู้ไร้ความ 

สามารถผูแ้ทน หรือทนายความมรณะ หรือหมดอาํนาจ 

    ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 45 บญัญตัวิ่า “ถ้าปรากฏต่อศาลว่าคู่ความฝ่าย

หน่ึงตกเป็นผู้ไร้ความสามารถก็ดี หรอืผู้แทนโดยชอบธรรมของคู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ไร้

ความสามารถได้มรณะ หรอืหมดอํานาจเป็นผู้แทนก็ด ีให้ศาลเลื่อนการนัง่พจิารณาไป

ภายในระยะเวลาอนัสมควร เพื่อผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรมคนใหม่จะ

ได้แจ้งให้ทราบถึงการได้รบัแต่งตัง้ของตน โดยยื่นคําขอเป็นคําร้องต่อศาลเพื่อการนัน้   

ถา้มไิดย้ืน่คาํขอดงักลา่วมาแลว้ ใหนํ้ามาตรา 56 มาใชบ้งัคบั 

    ถา้ผูแ้ทนหรอืทนายความของคู่ความไดม้รณะหรอืหมดอํานาจเป็น

ผูแ้ทนใหศ้าลเลื่อนการนัง่พจิารณาไปจนกว่าตวัความจะไดย้ื่นคํารอ้งต่อศาลแจง้ใหท้ราบ

ถงึการทีไ่ดแ้ต่งตัง้ผูแ้ทน หรอืทนายความขึน้ใหม่ หรอืคู่ความฝ่ายนัน้มคีวามประสงค์จะ

มาว่าคดดีว้ยตนเอง แต่ถ้าศาลเหน็สมควร หรอืเมื่อคู่ความอกีฝ่ายหน่ึงมคีําขอฝ่ายเดยีว 

ใหศ้าลมอีํานาจสัง่กําหนดระยะเวลาไวพ้อสมควร เพือ่ใหต้วัความมโีอกาสแจง้ใหท้ราบถงึ

การแต่งตัง้หรอืความประสงค์ของตนนัน้ก็ได้ ในกรณีเช่นว่าน้ี ถ้าตวัความมไิด้แจ้งให้

ทราบภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ศาลจะมคีําสัง่ให้เริม่การพจิารณาต่อไปในวนัใด ๆ 

ตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้

    บทบญัญตัแิห่งวรรคก่อนนัน้ ให้นํามาใชบ้งัคบัแก่คู่กรณีที่ผูแ้ทน

โดยชอบธรรมของผู้ไร้ความสามารถหมดอํานาจลง เพราะเหตุที่บุคคลนัน้ได้มีความ 

สามารถขึน้แลว้ดว้ยอนุโลม” 

    ข้อพิจารณา 

    การเลือ่นการนัง่พจิารณาคดตีามมาตรา 45 น้ีมอียู ่5 กรณดีว้ยกนั คอื 

    1.  คูค่วามฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงตกเป็นผูไ้รค้วามสามารถ 

    2.  ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของคู่ความฝ่ายที่เป็นผูไ้รค้วามสามารถ

ไดม้รณะหรอืหมดอาํนาจเป็นผูแ้ทน 

    3.  ผูแ้ทนของคูค่วามไดม้รณะหรอืหมดอาํนาจ 

    4.  ทนายความของคูค่วามไดม้รณะหรอืหมดอาํนาจ 

    5.  เมื่อผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูไ้รค้วามสามารถหมดอํานาจลง

เพราะเหตุทีผู่ไ้รค้วามสามารถมคีวามสามารถขึน้แลว้ 
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    1.  คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตกเป็นผูไ้ร้ความสามารถ 

                         กรณีที่จะถือว่าตัวความตกเป็นผู้ไร้ความสามารถอันศาล

จะตอ้งเลื่อนการนัง่พจิารณาคดตีาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 45 น้ี ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อเริม่คดนีัน้

ตวัความมคีวามสามารถบรบิูรณ์ แต่ตกเป็นผูไ้รค้วามสามารถในระหว่างทีค่ดยีงัไม่เสรจ็

สิน้ ศาลจะตอ้งเลือ่นการนัง่พจิารณาคดไีปภายในระยะเวลาอนัสมควร เมือ่ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมจะไดแ้จง้ใหท้ราบถงึการไดร้บัแต่งตัง้ของตน 

    2. ผู้แทนโดยชอบธรรมของคู่ความฝ่ายท่ีเป็นผู้ไร้ความ 

สามารถได้มรณะหรือหมดอาํนาจ 

   “ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของคู่ความฝ่ายทีเ่ป็นผูไ้รค้วามสามารถ

ได้มรณะหรอืหมดอํานาจ ศาลต้องเลื่อนการนัง่พจิารณาไปภายในระยะเวลาอนัสมควร 

เพือ่ผูแ้ทนโดยชอบธรรมจะไดแ้จง้ใหท้ราบถงึการแต่งตัง้ผูแ้ทนโดยชอบธรรมคนใหม”่ 

                     กรณเีป็นเรือ่งทีต่วัความเป็นผูไ้รค้วามสามารถอยูแ่ลว้ ก่อนเขา้

ดาํเนินคดแีละไดเ้ขา้ดาํเนินคดโีดยมผีูแ้ทนโดยชอบธรรมทาํการแทนโดยถูกตอ้ง ป.ว.ิแพง่ 

มาตรา 56 และ 66 แล้ว แต่ต่อมาในระหว่างดําเนินคดีนัน้ผู้แทนโดยชอบธรรมนัน้ได้

มรณะ หรอืหมดอํานาจเสยีแต่ถ้าเป็นเรื่องทีผู่ท้ ี่อ้างว่าเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรม และเขา้

ดาํเนินคดแีทนนัน้ แมว้่ามไิดม้อีํานาจ หรอือํานาจของผูน้ัน้บกพรอ่ง เช่นน้ีกเ็ป็นกรณีตาม 

ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 66 แต่กรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมของคู่ความผู้ไร้ความสามารถหมด

อํานาจลงเพราะเหตุที่ผูไ้รค้วามสามารถนัน้มคีวามสามารถขึน้นัน้ ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 45 

วรรคสาม มใิหถ้อืว่าเป็นกรณีทีจ่ะตอ้งเลื่อนการนัง่พจิารณาตามมาตรา 45 วรรคแรก แต่

กลบับญัญตัวิา่ใหใ้ช ้“บทบญัญตัแิห่งวรรคก่อน” ซึง่หมายถงึวรรคสองมาบงัคบัโดยอนุโลม 

เช่น บิดาของผู้เยาว์ฟ้องคดีแทนผู้เยาว์ไว้โดยถูกต้องแล้ว ต่อมาในระหว่างพิจารณา

ปรากฏว่าผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะขึ้น ทําให้บดิาหมดอํานาจเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมไป 

เชน่น้ีตอ้งบงัคบัตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 45 วรรคสองมใิชม่าตรา 45 วรรคหน่ึง 

   การเลื่อนการนัง่พิจารณาในกรณีตามมาตรา 45 วรรคแรก 

กฎหมายให้ศาลเลื่อนเมื่อปรากฏว่า ผู้แทนโดยชอบธรรมของคู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ไร้

ความสามารถไดม้รณะหรอืหมดอํานาจ ดงันัน้ แมจ้ะไม่มคีู่ความฝ่ายใดรอ้งขอขึน้มาให้

ศาลเลือ่นการนัง่พจิารณา ศาลกม็อีาํนาจเลือ่นเองได ้

 



                                                                                                                                    LW 306 414 

 

    3.  ผู้แทนหรือผู้รบัมอบอาํนาจจากคู่ความได้มรณะหรือหมด

อาํนาจ 

                    “ถ้าผู้แทนหรอืผู้รบัมอบอํานาจจากคู่ความได้มรณะหรอืหมด

อํานาจ ศาลตอ้งเลื่อนการนัง่พจิารณาไปจนกว่าตวัความจะยื่นคํารอ้งแจง้ใหท้ราบถงึการ

แต่งตัง้ผูแ้ทนหรอืผูร้บัมอบอํานาจใหม่ หรอืตวัความประสงค์จะดําเนินคดเีอง แต่ถ้าศาล

เหน็สมควร ศาลอาจกําหนดเวลาใหต้ามสมควร ถ้าตวัความมไิดแ้จง้ใหศ้าลทราบภายใน

กาํหนดศาลจะสัง่ใหเ้ริม่การพจิารณาต่อไปในวนัใดตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด”้ 

                    กรณีตามมาตรา  45 วรรคสอง น้ี  เ ป็นเรื่ อ งผู้แทนหรือ

ทนายความของคู่ความมรณะ หรอืหมดอํานาจ ซึง่ในหลกักฎหมายขอ้น้ีจะกล่าวถงึเฉพาะ

ผูแ้ทนของคู่ความตามมาตรา 45 วรรคสองน้ีมใิช่ผู้แทนโดยชอบธรรมตามบทนิยามใน

มาตรา 1 (13) แหง่ ป.ว.ิแพง่ ทัง้น้ี เพราะกรณีผูแ้ทนโดยชอบธรรม ตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 

1 (13) มรณะ หรอืหมดอํานาจนัน้ไดแ้ยกไปบญัญตัไิวใ้นมาตรา 45 วรรคแรกแลว้ ดงันัน้ 

คาํวา่ “ผูแ้ทน” ในทีน้ี่จงึหมายถงึบุคคลต่อไปน้ีคอื 

   ก.  ผูแ้ทนนิตบิุคคล 

   ข.  ผูร้บัมอบอาํนาจใหด้าํเนินคดแีทนตวัความ 

   ค.  ผูด้ํารงตําแหน่งกรณีตําแหน่งเป็นคู่ความไดต้ามกฎหมาย 

เชน่ พนกังานอยัการ พนกังานสอบสวน หรอืเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์

    4.  ทนายความของคู่ความได้มรณะหรือหมดอาํนาจ 

                         “ถ้าทนายความของคู่ความได้มรณะ หรอืหมดอํานาจ ว่าต่าง

แก้ต่างแทนตวัความให้ศาลเลื่อนการนัง่พจิารณาไปจนกว่าตวัความจะยื่นคํารอ้งแจ้งให้

ทราบถึงการแต่งตัง้ทนายความใหม่ หรอืตวัความประสงค์จะดําเนินคดเีอง แต่ถ้าศาล

เหน็สมควร ศาลอาจกําหนดเวลาใหต้ามสมควร ถ้าตวัความมไิดแ้จง้ใหศ้าลทราบภายใน

กาํหนด ศาลจะสัง่ใหเ้ริม่การพจิารณาต่อไปวนัใดตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด”้ 

                     ในกรณีทีท่นายความของตวัความไดม้รณะหรอืหมดอํานาจน้ี 

เป็นกรณีที่ต้องบงัคบัตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งมาตรา 45 วรรค 2 

เชน่เดยีวกบักรณี “ผูแ้ทน” ของตวัความมรณะหรอืหมดอํานาจตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในขอ้

ที ่3 เมื่อปรากฏกรณีตามขอ้ 3 และขอ้ 4 น้ีแลว้ใหศ้าลเลื่อนการนัง่พจิารณาไปจนกว่าตวั

ความจะไดย้ืน่คาํรอ้งต่อศาล แจง้ใหศ้าลทราบถงึการทีไ่ดแ้ต่งตัง้ผูแ้ทนหรอืทนายความขึน้
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ใหม่ หรอืประสงคจ์ะมาว่าคดดีว้ยตนเอง ในกรณีน้ีกฎหมายใหศ้าลเลื่อนการนัง่พจิารณา

ไป และการเลื่อนในกรณีเช่นน้ีศาลไมจ่ําตอ้งกําหนดเวลา คงเลื่อนไปจนกว่าตวัความฝา่ย

นัน้จะยืน่คาํรอ้งขึน้มาวา่ไดต้ัง้ผูแ้ทนหรอืทนายใหมแ่ลว้ 

    5.  เมื่อผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ไร้ความสามารถหมด

อาํนาจลง  เพราะเหตุที่ผู้ไร้ความสามารถได้มคีวามสามารถขึ้นแล้ว กรณีน้ีมใิช่หมด

อํานาจเช่นที่บญัญตัไิวใ้นมาตรา 45 วรรคแรก แต่เป็นกรณีที่ต้องบงัคบัตามบทบญัญตัิ

มาตรา 45 วรรคสอง (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 45 วรรค 3) เช่นกรณีผูเ้ยาวเ์ป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะ

แลว้ หรอืผูว้กิลจรติหายจากเป็นผูว้กิลจรติเป็นผูม้คีวามสามารถบรบิูรณ์ ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมทีด่ําเนินกระบวนพจิารณาแทนผูเ้ยาวอ์ยู่นัน้ย่อมหมดอํานาจ ศาลต้องเลื่อนการนัง่

พจิารณาไปเพือ่ตวัความจะไดแ้จง้ใหท้ราบถงึการดําเนินกระบวนการพจิารณาดว้ยตนเอง

ต่อไป 
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คาํถามท้ายบท 

 

 ข้อ 1  จาํเลยคดแีพง่มทีนายความ 2 คน พอถงึวนันดัสบืพยานจาํเลยทนายจาํเลย

คนหน่ึงป่วยและทําใบมอบฉันทะใหเ้สมยีนมายื่นคํารอ้งเพื่อขอเลื่อนการสบืพยานจําเลย 

โดยไม่มตีวัจําเลยและพยานฝ่ายจําเลยมาศาล  โจทก์คดัค้าน ศาลจึงสัง่ว่าไม่มเีหตุที่

จาํเลยจะขอเลื่อนคด ีเพราะความเจบ็ปว่ยของทนายจาํเลย เมือ่จาํเลยและพยานจําเลยไม่

มาศาลในวนันัดสบืพยานจําเลย ย่อมถือได้ว่าจําเลยไม่มพียานมาสบืตามขอ้ต่อสู ้ดงัน้ี 

ทา่นเหน็วา่ คาํสัง่ของศาลชอบดว้ยเหตุผลหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

 ข้อ 2  โจทกม์หีน้าทีนํ่าพยานเขา้สบืก่อน และในนดัสบืพยานโจทกค์รัง้แรก ทนาย

โจทกไ์ดข้อถอนตวั โจทกจ์งึขอเลื่อนคดแีละศาลอนุญาต ต่อมาก่อนวนันัดสบืพยานโจทก์

ทนายความโจทกค์นใหม่ซึง่โจทกต์ัง้เป็นทนายของตนไดโ้ทรเลขขอเลื่อน อา้งว่าตดิความ

ทีศ่าลอื่นครัน้ถงึวนันดัสบืพยานโจทก ์ตวัโจทกจ์งึไปศาลและแถลงขอเลื่อนโดยอา้งเหตุผล

ดงักลา่ว ศาลสัง่ไมอ่นุญาต ดงัน้ี ทา่นเหน็วา่คาํสัง่ศาลถูกตอ้งหรอืไมเ่พยีงใด 
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 คาํตอบท้ายบท 

 

 ข้อ 1 หลกักฎหมาย  ป.ว.ิแพง่ มาตรา 41 

   วินิจฉัย  คดีตามปญัหาปรากฏว่าจําเลยมีทนายความ 2 คน แม้

ทนายความคนหน่ึงจะปว่ย ทนายความอกีคนหน่ึงของจาํเลยกส็ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้แต่

ไม่มาศาล และไม่ไดแ้ถลงถงึเหตุจําเป็นประการใด จงึไม่มเีหตุผลทีจ่ําเลยจะขอเลื่อนคดี

เพราะเหตุทีม่ทีนายจําเลยคนเดยีวป่วย และในวนันัดสบืพยานจําเลยกไ็ม่มตีวัจําเลยและ

พยานฝ่ายจําเลยมาศาลด้วย ดงันัน้การที่ศาลสัง่ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี จําเลยก็ต้อง

สบืพยานของตนตามทีศ่าลนัดไวแ้ลว้ แต่เมื่อไม่มพียานจําเลยมาศาลกเ็ท่ากบัจําเลยไม่มี

พยานมาสืบ คําสัง่ของศาลตามปญัหาจึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว (คําพิพากษาฎีกาที ่

3807/2528) 

 ข้อ 2 หลกักฎหมาย  ป.ว.ิแพง่ มาตรา 40 

   วินิจฉัย  คดตีามปญัหา โจทก์มหีน้าทีนํ่าพยานเขา้สบืก่อน ตวัโจทก์กไ็ด้

เคยขอเลื่อนคดดี้วยเหตุที่ทนายโจทก์จะขอเลื่อนการนัง่พจิารณาอกีไม่ได้ เวน้แต่มเีหตุ

จําเป็นอนัไม่อาจก้าวล่วงเสยีไดแ้ละมเีหตุผลสมควรทีอ่าจทําใหเ้สยีความยุตธิรรมได ้แต่

เหตุทีโ่จทกย์กขึน้อา้งในครัง้ทีส่องน้ียงัถอืไมไ่ดว้่ามเีหตุจําเป็นและมเีหตุอนัสมควร เพราะ

ศาลไดใ้หโ้อกาสโจทกข์อเลื่อนคดใีนเหตุขดัขอ้งอย่างเดยีวกนัทีเ่กีย่วกบัทนายความ เพื่อ

เตรยีมคดขีองโจทกม์าแลว้ คาํสัง่ศาลจงึถูกตอ้งแลว้ (คาํพพิากษาฎกีาที ่1947/2505) 


