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หมวดท่ี 12 

วิธีพิจารณาในศาลชัน้ต้น 
 

 

เค้าโครงเรื่อง 

 1. วธิพีจิารณาสามญัในศาลชัน้ตน้ 

 2. วธิพีจิารณาวสิามญัในศาลชัน้ตน้ 

 

สาระสาํคญั 

 1. วธิพีจิารณาสามญัในศาลชัน้ตน้ 

  1.1  คดมีขีอ้พพิาท 

  1.2  คดไีมม่ขีอ้พพิาท 

 2.  วธิพีจิารณาวสิามญัในศาลชัน้ตน้ 

  2.1 วธิพีจิารณาคดมีโนสาเร ่

  2.2  วธิพีจิารณาคดไีมม่ขีอ้ยุง่ยาก 

  2.3  การพจิารณาโดยขาดนดั 

   2.4  อนุญาโตตุลาการ 
 

 วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 

 เมือ่นกัศกึษาไดศ้กึษาหมวดที ่12 น้ีแลว้ ทาํใหน้กัศกึษา 

 1.  ไดท้ราบถงึวธิพีจิารณาสามญัในศาลชัน้ตน้ได ้แบง่ออกเป็น 2 กรณคีอื คดมี ี

ขอ้พพิาท และคดไีมม่ขีอ้พพิาท 

 2.  ไดท้ราบถงึวธิพีจิารณาคดมีขีอ้พพิาทตัง้แต่ชัน้ยื่นคําฟ้อง หมายเรยีกจําเลย

ใหก้ารแกค้ด ีการแกค้าํฟ้อง แกค้าํใหก้าร การชีส้องสถาน และการทิง้ฟ้อง ถอนฟ้อง 

3. ไดท้ราบถงึวธิดีาํเนินคดไีมม่ขีอ้พพิาท 

          4.  ไดท้ราบวา่คดมีโนสาเรค่อือะไร การฟ้องคดมีโนสาเรฟ้่องดว้ยวาจา 

 ได ้กาํหนดเวลายืน่คาํใหก้ารในคดมีโนสาเร ่และการพพิากษาหรอืมคีาํสัง่ในคดมีโนสาเร ่
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         5.  ไดท้ราบวา่อย่างไรเป็นคดไีมม่ขีอ้ยุ่งยาก และการฟ้องและคาํรอ้งขอต่อศาลให้

ศาลพจิารณาคดนีัน้โดยรวบรดั 

         6.  ไดท้ราบถงึการพจิารณาโดยขาดนดั 

   7.  ไดท้ราบความหมายของคาํวา่อนุญาโตตุลาการ ประเภทของอนุญาโตตุลาการ 

เรือ่งใดบา้งทีจ่ะมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการชีข้าดได ้
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หมวดท่ี  12 

วิธีพิจารณาในศาลชัน้ต้น 

 
  

 คาํวา่ “วธิพีจิารณา” ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มไิดใ้หค้าํวเิคราะห์

ศพัท์ไว ้แต่เป็นที่เขา้ใจได้ว่า คําว่า “วธิพีจิารณา” นัน้มคีวามหมายเป็นสองประการคอื 

วิธีดําเนินการพิจารณาโดยเฉพาะประการหน่ึง และเป็นชื่อของประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความแพ่งอกีประการหน่ึง สาํหรบัประการแรกหมายถงึวธิดีําเนินการพจิารณา

คดใีนชัน้ศาลทําการพจิารณา ส่วนประการทีส่องหมายถงึนอกจากจะรวมถงึวธิพีจิารณา

คดใีนชัน้ศาลทําการพจิารณาแลว้ยงัรวมถงึกจิการอื่น ๆ อนัเกี่ยวกบัคด ีเช่น การบงัคบั

คด ีเป็นตน้ดว้ย 

 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งไดแ้บ่งวธิพีจิารณาในศาลชัน้ตน้ออกเป็น 

2 สว่นคอื 

 ส่วนท่ี  1  วธิพีจิารณาสามญัในศาลชัน้ตน้ ซึ่งไดแ้ก่วธิพีจิารณาคดธีรรมดา โดย

แบ่งออกเป็นคดจีําพวกทีม่ขีอ้พพิาทซึง่ตัง้ตน้ดว้ยคําฟ้องธรรมดาอย่างหน่ึง และคดทีีไ่ม่มี

ขอ้พพิาทซึง่ตัง้ตน้ดว้ยคาํรอ้งขออกีอยา่งหน่ึง 

 ส่วนท่ี  2  วธิพีจิารณาวสิามญัในศาลชัน้ตน้ ซึง่ไดแ้ก่วธิพีจิารณาคดมีโนสาเร ่คดี

ไมม่ขีอ้ยุง่ยาก คดขีาดนดั และอนุญาโตตุลาการ 
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ส่วนท่ี  1 

วิธีพิจารณาสามญัในศาลชัน้ต้น 

 

 วธิพีจิารณาสามญัในศาลชัน้ตน้แบง่ออกเป็น 2 กรณคีอื 

 1.  คดมีขีอ้พพิาท 

 2.  คดไีมม่ขีอ้พพิาท 

 

ตอนท่ี  1 

คดีมีข้อพิพาท 

 

 คดมีขีอ้พพิาท คอืคดทีีป่ระกอบดว้ยคู่ความ 2 ฝ่าย ฝา่ยหน่ึงถูกโตแ้ยง้เกีย่วสทิธิ

หรอืหน้าที่ของตนตามกฎหมายแพ่งซึ่งเรยีกฝ่ายที่ถูกโต้แย้งเกี่ยวสทิธิหรอืหน้าที่น้ีว่า 

“โจทก์” อกีฝ่ายหน่ึงนัน้เป็นผูม้าโต้แยง้เกี่ยวกบัสทิธหิรอืหน้าทีซ่ึ่งเรยีกว่า “จําเลย” ฝ่าย

โจทกจ์งึฟ้องเป็นคดขีึน้ในศาล เพือ่พจิารณาพพิากษาใหเ้ป็นผลปลดเปลือ้งการโตแ้ยง้สทิธิ

นัน้ ฝ่ายจําเลยอาจเถยีงไดว้่าเขามไิดโ้ต้แยง้สทิธหิรอืหน้าทีข่องโจทก์ จงึเป็นเรื่องทีศ่าล

จะตอ้งฟงัจากพยานทัง้สองฝา่ยในระหวา่งพจิารณาวา่จะเชื่อตามขอ้หาของโจทกห์รอืตาม

ขอ้เถยีงของจาํเลย การดาํเนินคดใีนกรณน้ีีจงึเรยีกวา่ “คดมีขีอ้พพิาท” 

 ในการดาํเนินคดมีขีอ้พพิาทน้ีแบง่การพจิารณาออกไดด้งัน้ี 

 1.  ชัน้ยืน่คาํฟ้องและหมายเรยีกจาํเลยใหแ้กค้ด ี

 2.  ทิง้ฟ้อง ถอนฟ้อง ผลของการทิง้ฟ้องและถอนฟ้อง 

 3.  การยืน่คาํใหก้าร 

 4.  การแกค้าํฟ้องและแกค้าํใหก้าร 

 5.  การนดัพรอ้ม การชีส้องสถาน และการนดัพจิารณา 

 

 

 

 



LW 306 441 

 

บทท่ี  1 

ชัน้ย่ืนคาํฟ้องและหมายเรียกจาํเลยให้แก้คดี 

 

  

 ไดก้ล่าวมาแลว้ว่า ผูท้ีถู่กโตแ้ยง้เกีย่วกบัสทิธหิรอืหน้าทีย่่อมมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการ

คุ้มครองป้องกนัตามกฎหมาย โดยผู้ถูกโต้แย้งเกี่ยวกบัสทิธหิรอืหน้าที่ได้อ้างสทิธหิรอื

หน้าทีเ่หนือบุคคลอกีฝา่ยหน่ึงซึง่มาโตแ้ยง้ และฝา่ยทีม่าโตแ้ยง้น้ีไดป้ฏเิสธสทิธหิรอืหน้าที่

ของบุคคลทีถู่กโตแ้ยง้ ฝ่ายทีถู่กโตแ้ยง้สทิธหิรอืหน้าทีจ่งึตอ้งเสนอคดขีองตนต่อศาลเพื่อ

พจิารณาพพิากษาให้ผลปลดเปลื้องการโต้แย้งสทิธิหรอืหน้าที่นัน้ โดยทําคําฟ้องเป็น

หนงัสอืยื่นต่อศาลชัน้ตน้ 0

*  ซึง่มเีขตศาลเหนือคดนีัน้ เวน้แต่คดมีโนสาเรอ่าจฟ้องดว้ยวาจา

ได ้(ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 191) และเมื่อไดย้ื่นคําฟ้องแลว้ คดนีัน้อยู่ในระหว่างพจิารณา และ

ผลแห่งการน้ี (1) หา้มไม่ใหโ้จทก์ยื่นคําฟ้องเรื่องเดยีวกนันัน้ต่อศาลเดยีวกนัหรอืต่อศาล

อื่น และ (2) ถา้มเีหตุเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในพฤตกิารณ์อนัเกีย่วดว้ยการยื่นฟ้องคดต่ีอศาล

ทีม่เีขตศาลเหนือคดนีัน้ เชน่การเปลีย่นแปลงภมูลิาํเนาของจาํเลย การเปลีย่นแปลงเชน่วา่

น้ีหาตดัอํานาจศาลทีร่บัฟ้องคดไีวใ้นอนัทีจ่ะพจิารณาและชีข้าดตดัสนิคดนีัน้ไม่ (ป.ว.ิแพ่ง 

มาตรา 173 วรรคสอง) 

 เมื่อไดย้ื่นคําฟ้องและทาํใหค้ดเีกดิขึน้ ซึง่เรยีกว่าคดนีัน้อยู่ในระหวา่งพจิารณา แต่

ทีจ่ะมผีลไดจ้รงิศาลจะตอ้งรบัคาํฟ้องเสยีก่อน ทีเ่รยีกว่ารบัคําฟ้องหมายความว่าคําฟ้องที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ศาลได้รบัไว้แล้วยื่นต่อศาล ศาลได้ส ัง่รบัประทบัฟ้องโดยจะสัง่ว่า 

“ประทบัฟ้อง” “หมาย” “หมายเรยีกจาํเลย” หรอืคาํอื่นใดกแ็ลว้แต่อนัแสดงใหเ้หน็วา่ศาลได้

ตรวจคาํฟ้องนัน้แลว้รบัคาํฟ้องไวใ้หด้าํเนินคดต่ีอไป 

 เมื่อศาลไดส้ ัง่รบัคําฟ้องของโจทก์ไวแ้ลว้ ศาลจะต้องออกหมายเรยีกจําเลยใหม้า

แก้คด ีโดยส่งสําเนาคําฟ้องซึ่งโจทก์ต้องยื่นต่อศาลไว้พร้อมกบัคําฟ้อง หมายเรยีกและ

สาํเนาคําฟ้องน้ีใหเ้จา้พนักงานศาลเป็นผูม้หีน้าทีส่ง่แก่จําเลย  ใหโ้จทกเ์สยีค่าธรรมเนียม

                                                           
*ป.ว.ิแพง่ มาตรา 170 “หา้มมใิหฟ้้อง พจิารณา และชีข้าดตดัสนิคดเีป็นครัง้แรกในศาลหรอืโดยศาล

อื่นนอกจากศาลชัน้ตน้ เวน้แต่จะมกีฎหมายบญัญตัไิวช้ดัแจง้เป็นอยา่งอื่น”  
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ในการส่ง ส่วนการนําส่งนัน้โจทก์จะนําส่งหรอืไม่กไ็ด ้ เวน้แต่ศาลจะสัง่ใหโ้จทก์มหีน้าที่

จดัการนําสง่  (ป.ว.ิ แพง่ มาตรา 70 วรรคสอง)  

 สําหรบัหมายเรยีกที่ศาลต้องออกเพื่อเรยีกจําเลยใหม้าแก้คดน้ีี เป็นหน้าทีโ่จทก์

จะตอ้งมารอ้งขอต่อพนักงานเจา้หน้าทีศ่าลเพื่อใหส้่งหมายนัน้แก่จําเลยภายใน 7 วนันับ

แต่โจทก์ยื่นคําฟ้อง (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 173 วรรคแรก) ถ้าโจทก์ไม่รอ้งขอใหเ้จา้พนักงาน

ศาลสง่หมายเรยีกใหจ้าํเลยแกค้ดภีายในกาํหนดดงักลา่วแลว้เรยีกวา่ โจทกท์ิง้ฟ้อง 
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บทท่ี 2 

การท้ิงฟ้อง การถอนฟ้อง ผลของการท้ิงฟ้อง 

และการถอนฟ้อง 

 

1.  การท้ิงฟ้อง 

 ที่ได้กล่าวมาแล้วในชัน้ยื่นคําฟ้องว่า เมื่อโจทก์ได้ยื่นคําฟ้องไว้ต่อศาลแล้ว เป็น

หน้าทีข่องโจทกจ์ะตอ้งมารอ้งขอต่อพนกังานเจา้หน้าทีศ่าลภายในกําหนด 7 วนันบัแต่ยื่น

คําฟ้อง เมื่อพนักงานเจา้หน้าทีศ่าลส่งหมายเรยีกแก่จําเลยใหม้าแกค้ด ีถ้าโจทก์เพกิเฉย

เสยีไม่ร้องขอให้เจ้าพนักงานศาลส่งหมายเรยีกแก่จําเลยภายในกําหนดดงักล่าว หรอื

โจทก์เพกิเฉยไม่ดําเนินคดภีายในเวลาตามทีศ่าลเหน็สมควรกําหนดไว ้เรยีกว่าโจทก์ทิ้ง

ฟ้อง เกีย่วกบัการทิง้ฟ้องในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ไดบ้ญัญตัไิวใ้นมาตรา 

174 วา่ “ในกรณต่ีอไปน้ีใหถ้อืวา่โจทกท์ิง้ฟ้อง คอื 

 (1)  ภายหลงัทีไ่ดเ้สนอคําฟ้องแลว้ โจทกเ์พกิเฉยไม่รอ้งขอต่อพนกังานเจา้หน้าที่

เพื่อใหส้่งหมายเรยีกใหแ้กค้ดแีก่จําเลย และไม่แจง้ใหศ้าลทราบเหตุแห่งการเพกิเฉยเช่น

วา่นัน้ภายในกาํหนด 7 วนันบัแต่วนัยืน่คาํฟ้อง 

 (2)  โจทก์เพกิเฉยไม่ดําเนินคดภีายในเวลาตามทีศ่าลเหน็สมควรกําหนดไวเ้พื่อ

การนัน้โดยไดส้ง่คาํสัง่ใหแ้ก่โจทกโ์ดยชอบแลว้” 

 จากบทบญัญตัมิาตรา 174 น้ีจะเหน็วา่กรณเีป็นการทิง้ฟ้องม ี2 กรณคีอื 

 1.  โจทก์เพกิเฉยไม่รอ้งขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อส่งหมายเรยีกให้แก้คดแีก่

จาํเลย 

 2.  โจทกเ์พกิเฉยไมด่าํเนินคดภีายในเวลาตามทีศ่าลเหน็สมควรกาํหนดไว ้

 กรณีโจทกเ์พิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือส่งหมายเรียกให้แก้

คดีแก่จําเลย หมายความว่าเมื่อโจทก์ยื่นคําฟ้องแล้ว เป็นหน้าที่โจทก์จะร้องขอต่อ

พนักงานเจา้หน้าทีภ่ายในกําหนด 7 วนันับแต่ยื่นคําฟ้อง เพื่อส่งหมายเรยีกจําเลยใหม้า

แกค้ด ีหากโจทกเ์พกิเฉยไมร่อ้งขอต่อพนกังานเจา้หน้าที ่และไมเ่จง้ใหศ้าลทราบเหตุแห่ง
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การเพกิเฉยเชน่วา่นัน้ภายในกาํหนดดงักลา่ว เรยีกวา่ “โจทกท์ิง้ฟ้อง” 

 การทิง้ฟ้องตามกรณีน้ีเป็นการทิง้ฟ้องโดยผลของกฎหมาย เพราะเป็นการทีโ่จทก์

เพกิเฉยไม่ดําเนินคดภีายในกําหนดตามที่กฎหมายบญัญตัิ แต่ถ้าโจทก์ได้แจ้งให้ศาล

ทราบเหตุแห่งการเพกิเฉยทีไ่ม่ดาํเนินคดภีายในกําหนดดงักล่าวใหศ้าลทราบพรอ้มกบัขอ

เลื่อนเวลาในการร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อส่งหมายเรยีกและสําเนาคําฟ้องแก่

จําเลยไปในวนัอื่น ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 23 ดว้ยแลว้ เมื่อศาลเหตุเหตุนัน้สมควรและได้

เลือ่นเวลาใหเ้ชน่น้ีไมถ่อืวา่โจทกท์ิง้ฟ้อง 

 ฉะนัน้ การทิ้งฟ้องกรณีแรกเป็นกรณีโจทก์ไม่ดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาที่

กฎหมายกําหนดไว ้และมไิดแ้จง้ใหศ้าลทราบเหตุแห่งการเพกิเฉยเช่นว่านัน้ และจะตอ้ง

เป็นคาํฟ้องซึง่ตอ้งออกหมายเรยีกใหจ้าํเลยแกค้ดจีงึจะเขา้กรณแีรกน้ี 

 ข้อสงัเกต 

 1.  การรอ้งขดัทรพัย ์ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 288 วรรคสอง บญัญตัวิ่า “เมื่อไดย้ื่น

คําร้องขอต่อศาลแล้ว ให้ศาลพจิารณาและชี้ขาดตดัสนิคดนีัน้เหมอืนอย่างคดธีรรมดา” 

กล่าวคอื ถอืวา่ผูร้อ้งขดัทรพัยเ์ป็นโจทกฟ้์องโจทกห์รอืเจา้หน้ีตามคาํพพิากษาซึง่เป็นผูนํ้า

ยดึ ศาลชัน้ตน้จะตอ้งออกหมายเรยีกใหโ้จทกห์รอืเจา้หน้ีตามคาํพพิากษาใหก้ารแกค้าํรอ้ง

ขดัทรพัย ์จงึเป็นหน้าทีโ่จทก ์(ผูร้อ้งขดัทรพัย)์ จะตอ้งรอ้งขอต่อพนกังานเจา้หน้าทีภ่ายใน

กําหนด หากเพกิเฉยเสยีไม่ดําเนินคดภีายในกําหนดเวลาดงักล่าว เรยีกว่า โจทก์ (ผูร้อ้ง

ขดัทรพัย)์ ทิง้ฟ้อง (คาํพพิากษาฎกีาที ่814/2503 ทีป่ระชมุใหญ่) 

 2.  ฟ้องอุทธรณ์หรอืฟ้องฎีกา ไม่มหีมายเรยีกจําเลยให้แก้คดอีย่างฟ้องในศาล

ชัน้ตน้ จงึไม่อยู่ในบงัคบัของมาตรา 174(1) ต้องบงัคบัตามมาตรา 174(2) (คําพพิากษา

ฎกีาที ่821/2511 และ 2524/2517) 

 กรณีโจทก์เพิกเฉยไม่ดาํเนินคดีภายในเวลาตามท่ีศาลเห็นสมควรกาํหนด

ไว้ หมายความว่าถ้าศาลกําหนดใหโ้จทก์กระทําอะไรในการดําเนินคดภีายในกีว่นั โจทก์

ตอ้งทาํภายในกาํหนดนัน้ มฉิะนัน้เรยีกวา่โจทกท์ิง้ฟ้อง 

1. ศาลกาํหนดเวลาใหด้าํเนินคด ี

2. ศาลไดส้ง่คาํสัง่ใหแ้ก่โจทกโ์ดยชอบแลว้ 

3. โจทกเ์พกิเฉยไมด่าํเนินคดภีายในเวลาทีศ่าลกาํหนด 
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1.   ศาลกําหนดเวลาให้ดําเนินคดี หมายความว่า ศาลได้กําหนดให้โจทก์

กระทาํอะไรในคดภีายในกีว่นั โจทกต์อ้งทาํภายในกําหนดนัน้ การดาํเนินคดทีีศ่าลกําหนด

แยกเป็น 2 กรณคีอื 

 ก.  การดําเนินคดทีีต่อ้งกระทํา หมายความว่า การดําเนินคดทีีศ่าลกําหนดว่า

โจทกจ์ะตอ้งกระทาํโดยเดด็ขาด ไมเ่ชน่นัน้ถอืวา่ทิง้ฟ้อง เชน่โจทกฎ์กีา และศาลฎกีาสัง่ให้

รอการพจิารณาคดไีวก้่อนเพื่อรอฟงัผลอกีคดหีน่ึง เมื่อคดทีีร่อฟงัผลถงึทีส่ดุแลว้ ใหโ้จทก์

แถลงใหศ้าลทราบภายใน 10 วนั หากคดทีีส่ ัง่ใหร้อถงึทีส่ดุ และโจทกไ์มไ่ดป้ฏบิตักิารตาม

ขอ้กําหนดของศาลแต่ประการใดแล้ว ก็ถือว่าโจทก์เพกิเฉยไม่นําพาในการดําเนินคดี

ภายในเวลาที่ศาลกําหนดเป็นการทิ้งฟ้อง ต้องจําหน่ายคดี (คําพิพากษาฎีกาที ่

1680/2506) 

 ข. การดําเนินคดีที่ไม่ต้องกระทํา หมายความว่า การดําเนินคดีใดที่ศาล

กําหนดให้กระทําแต่มไิด้กําหนดโดยเดด็ขาดว่าต้องกระทําเช่นน้ีโจทก์จะกระทําหรอืไม่

กระทํากไ็ด ้ไม่ถอืว่าทิง้ฟ้อง เช่น ศาลมคีําสัง่กําหนดวนัชีส้องสถาน และส่งใหคู้่ความทัง้

สองฝา่ยทราบล่วงหน้าโดยชอบแลว้ ถงึวนันดัชีส้องสถานโจทกไ์ม่มา เชน่น้ีไมถ่อืวา่โจทก์

ทิ้งฟ้อง เพราะในวันชี้สองสถานโจทก์จะมาหรือไม่มาก็ได้ (คําพิพากษาฎีกาที ่

1257/2514) 

2. ศาลได้ส่งคาํสัง่ให้แก่โจทกโ์ดยชอบแล้ว หมายความว่า ถา้ศาลกําหนดให้

โจทก์กระทําอะไรในการดําเนินคดภีายในกี่วนั ศาลจะต้องส่งคําสัง่นัน้ให้แก่โจทก์ทราบ

โดยชอบ เพราะถา้โจทกไ์ม่ทราบคําสัง่จะว่าโจทกข์ดัขนืไม่ทําตามภายในกําหนดคงไม่ได ้

การทราบคําสัง่จะถอืว่าทราบต่อเมื่อโจทก์ลงลายมอืรบัทราบแลว้ ไม่ว่าจะรบัทราบกรณี

ศาลใหส้ง่ หรอืรบัทราบขณะทีโ่จทกอ์ยูใ่นศาลกต็าม 

3. โจทกเ์พิกเฉยไม่ดาํเนินคดีภายในเวลาท่ีศาลกาํหนด หมายความว่า เมื่อ

โจทก์ไดร้บัทราบคําสัง่ศาลโดยชอบแลว้ โจทก์เพกิเฉยไม่ดําเนินคดตีามทีศ่าลสัง่ภายใน

กาํหนด เชน่ โจทกย์ืน่คาํฟ้องเรยีกเงนิกูจ้ากจาํเลย จาํเลยยืน่คาํรอ้งขอใหศ้าลเรยีกหนงัสอื

กูจ้ากโจทกเ์พื่อใหจ้ําเลยดูก่อนทีจ่ําเลยจะใหก้าร จําเลยจะไดใ้หก้ารไดถู้กตอ้ง ศาลหมาย

นัดให้โจทก์นําหนังสอืกู้ไปส่งศาล เพื่อให้จําเลยดูในวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา 

10.00 น. โจทก์ได้รบัหมายนัดแล้วไม่นํามาภายในกําหนด เรยีกได้ว่าโจทก์เพกิเฉยไม่

ดาํเนินคดภีายในเวลาทีศ่าลกาํหนดไว ้
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เมื่อมีเหตุทิ้งฟ้องดงักล่าวมาข้างต้นแล้ว ศาลมีอํานาจสัง่จําหน่ายคดีเสียจาก     

สารบบความ ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 132(1) ทัง้น้ี อํานาจศาลสัง่จําหน่ายคดเีป็นดุลพนิิจ

ของศาลทีจ่ะสัง่จําหน่ายคดหีรอืไม่กไ็ด ้เพราะเหตุว่ามาตรา 132 ไม่ไดบ้งัคบัเดด็ขาดว่า

ศาลต้องจําหน่ายคดีเป็นแต่ใช้ดุลพินิจ (คําพิพากษาฎีกาที่ 1669/2493) ถ้าศาลสัง่

จาํหน่ายคดโีจทกช์อบทีจ่ะอุทธรณ์หรอืฎกีาได ้(คาํพพิากษาฎกีาที ่574/2494) 

 

2.  การถอนฟ้อง 

 การถอนฟ้องหมายถงึกระบวนพจิารณาภายหลงัจากโจทก์ยื่นคําฟ้องแลว้ โจทก์

ตอ้งการขอระงบัการฟ้องเสยีโดยไม่ประสงคจ์ะว่ากล่าวต่อไป เกีย่วกบัเรื่องการถอนฟ้อง

ไดม้บีญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 175 ว่า “ก่อนจําเลยยื่น

คาํใหก้ารโจทกอ์าจถอนคาํฟ้องไดโ้ดยยืน่คาํบอกกลา่วเป็นหนงัสอืต่อศาล 

 ภายหลงัจําเลยยื่นคําให้การแล้ว โจทก์อาจยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้องต่อศาล

ชัน้ต้นเพื่ออนุญาตใหโ้จทก์ถอนคําฟ้องได ้ศาลจะอนุญาตหรอืไม่อนุญาตภายในเงื่อนไข

ตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้แต่ 

(1) หา้มไมใ่หศ้าลใหอ้นุญาต โดยมไิดฟ้งัจาํเลยหรอืผูร้อ้งสอด ถา้หากมกี่อน 

(2) ในกรณีทีโ่จทกถ์อนคําฟ้อง เน่ืองจากมขีอ้ตกลงหรอืประนีประนอมยอมความ

กบัจาํเลยใหศ้าลอนุญาตไปตามคาํขอนัน้” 

 จากบทบญัญตัมิาตรา 175 ขอแยกออกพจิารณาเป็น 3 กรณดีงัน้ี 

1. ระยะเวลาถอนฟ้อง 

2. วธิถีอนฟ้อง 

3. คาํสัง่ของศาลเมือ่ขอถอนฟ้อง 

1.  ระยะเวลาถอนฟ้อง ตามบทบญัญตัมิาตรา 175 ได้กําหนดระยะเวลาถอน

ฟ้องเป็น 2 ตอนคอื 

 1.1 การถอนฟ้องก่อนจําเลยยืน่คําให้การ ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 175 วรรคแรก 

บญัญตัวิ่า “ก่อนจําเลยยื่นคําให้การ โจทก์อาจถอนคําฟ้องได้...” คําว่า “ก่อนจําเลยยื่น

คาํใหก้าร” หมายถงึกรณต่ีอไปน้ี 

  ก.  ยื่นฟ้องแล้วยงัไม่ได้ส่งหมายเรยีกจําเลยให้มาแก้คด ีเพราะโจทก์มี

เวลาถึง 7 วนั ในการนําส่งหมายเรยีก และสําเนาคําฟ้องให้จําเลย ดงันัน้ ก่อนจะสิ้น
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กําหนด 7 วนันับแต่วนัยื่นคําฟ้อง โจทก์มายื่นคําบอกกล่าวเป็นหนังสอืต่อศาลขอถอน  

คาํฟ้อง ดงัน้ี ถอืวา่ก่อนจาํเลยยืน่คาํใหก้าร 

  ข.  เมือ่สง่หมายเรยีกและสาํเนาคาํฟ้องใหจ้าํเลยโดยชอบแลว้ แต่จาํเลยยงั

ไม่ได้ยื่นคําให้การ โจทก์ยื่นคําบอกกล่าวเป็นหนังสอืต่อศาลขอถอนคําฟ้อง ดงัน้ี ถอืว่า

ก่อนจาํเลยยืน่คาํใหก้าร 

  ค.  สง่หมายเรยีกและสาํเนาคําฟ้องใหจ้ําเลยโดยชอบแลว้ จาํเลยไมไ่ดย้ื่น

คาํใหก้ารภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้โจทกไ์ดข้อใหศ้าลสัง่วา่จาํเลยขาดนดัยื่นคาํใหก้าร 

กรณจีาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้ารคงถอืวา่ก่อนจาํเลยยืน่คาํใหก้ารเชน่กนั 

 1.2 ถอนฟ้องภายหลงัจําเลยยืน่คําให้การ ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 175 วรรคสอง 

บญัญตัวิ่า “ภายหลงัจําเลยยื่นคําใหก้ารแลว้ โจทก์อาจยื่นคําขอโดยทําเป็นคํารอ้งต่อศาล

ชัน้ตน้เพือ่อนุญาตใหโ้จทกถ์อนคาํฟ้องได.้..” 

2. วิธีถอนฟ้อง  ถอนฟ้องก่อนจําเลยยื่นคําใหก้าร และถอนฟ้องภายหลงัจําเลย

ยืน่คาํใหก้าร กาํหนดวธิถีอนฟ้องดงัน้ี 

 2.1 ถอนฟ้องก่อนจําเลยยืน่คําใหก้าร ก่อนจําเลยยื่นคําใหก้าร โจทก์ประสงค์

จะถอนคําฟ้อง โจทก์จะต้องยื่นคําบอกกล่าวเป็นหนังสอืต่อศาล (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 175 

วรรคแรก) กล่าวคอื ยื่นคําแถลงต่อศาลนัน่เอง แต่คําแถลงน้ีตอ้งทําเป็นหนงัสอื ศาลไม่มี

อาํนาจรบัคาํแถลงดว้ยวาจาตามมาตรา 21(1) ได ้

 2.2 ถอนฟ้องภายหลงัจําเลยยืน่คําให้การแล้ว เมื่อจําเลยยื่นคําให้การแล้ว

จาํเลยจงึเขา้มาเป็นคูค่วาม ภายหลงัจากจาํเลยยื่นคาํใหก้ารแลว้ โจทกป์ระสงคจ์ะถอน คาํ

ฟ้อง โจทก์จะต้องยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้องต่อศาลชัน้ต้น กรณีน้ีโจทก์ต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมและตอ้งมสีาํเนาคํารอ้งใหจ้ําเลยทุกคน เน่ืองจากมใิช่คําขอจะทําไดแ้ต่ฝ่าย

เดียว ก่อนศาลทําคําสัง่ตามคําขอต้องให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงหรอืคู่ความอื่น ๆ 

คดัคา้นก่อน 

3. คาํสัง่ของศาลเมื่อขอถอนฟ้อง 

 ก.  ถา้ถอนฟ้องก่อนจําเลยยื่นคําใหก้าร โจทก์จะยื่นคําบอกกล่าวเป็นหนงัสอื

ต่อศาล ซึง่ศาลจะอนุญาตใหถ้อนไดเ้สมอ เพราะในชัน้น้ีจาํเลยยงัมไิดย้ื่นคาํใหก้าร ยงัมไิด้

เขา้มาเกีย่วขอ้งในคดดีว้ย 
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 ข.  ถา้ถอนฟ้องภายหลงัจาํเลยยื่นคาํใหก้าร ศาลมอีํานาจทีจ่ะสัง่อย่างใดอย่าง

หน่ึงต่อไปน้ี 

  1.  อนุญาตใหถ้อนฟ้อง หรอื 

  2.  ไมอ่นุญาตใหถ้อนฟ้อง หรอื 

  3.  อนุญาตภายในเงือ่นไขทีเ่หน็สมควร 

  การถอนฟ้องตามข้อ ข. น้ี ศาลจะมคีําสัง่อย่างใดอย่างหน่ึงในสาม

ประการ ตอ้งพจิารณาดงัน้ี 

  ถา้ศาลมคีาํสัง่ไมอ่นุญาตใหถ้อนฟ้อง ศาลยอ่มมคีาํสัง่ไปทเีดยีวเลย 

  แต่ถ้าศาลมีคําสัง่อนุญาต หรืออนุญาตภายในเงื่อนไขใด ๆ ตามที่

เหน็สมควร และมใิช่ถอนฟ้องอนัเน่ืองมาจากโจทก์จําเลยตกลงหรอืประนีประนอมยอม

ความแล้ว ก่อนมคีําสัง่ศาลจะต้องฟงัคําชีแ้จงของจําเลยหรอืผูร้อ้งสอด (ถ้าหากม)ี ก่อน 

โดยศาลจะสง่สาํเนาคํารอ้งของโจทกใ์หจ้ําเลย และกําหนดวนัใหจ้ําเลยสง่คําชีแ้จงต่อศาล 

เมื่อไดฟ้งัคําชีแ้จงของจําเลยแล้ว ศาลก็มอีํานาจออกคําสัง่ได ้แมจ้ําเลยจะแถลงคดัคา้น 

ถา้ศาลเหน็สมควรอนุญาตใหถ้อนฟ้องกอ็นุญาตได ้(คาํพพิากษาฎกีาที ่284/2505) 

  การทีก่ฎหมายบงัคบัให้ศาลต้องใหโ้อกาสจําเลยชีแ้จงก่อนจะมคีําสัง่

ในการขอถอนฟ้องกรณีน้ี ดว้ยเหตุทีจ่ําเลยไดเ้ขา้มาเกีย่วขอ้งในคดแีลว้ และการทีโ่จทก์

ขอถอนฟ้องอาจก่อให้เกดิความเสยีหายแก่จําเลย เช่นเมื่อโจทก์ได้ทราบคําให้การของ

จําเลยแลว้ เหน็ว่าฟ้องของตนบกพร่อง หรอืเมื่อโจทก์ไดนํ้าพยานมาสบืบา้งแลว้ เหน็ว่า

หลกัฐานของตนไม่ดจีงึขอถอนฟ้องเสยีดงัน้ี จําเลยอาจคดัค้านไม่ยอมให้ถอนฟ้องโดย

ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาไปทีเดียวก็ได้ ทัง้ น้ี สุดแล้วแต่ศาลจะมีคําสัง่ตามที่

เหน็สมควร 

  ถ้าการถอนฟ้องอันเน่ืองมาจากโจทก์จําเลยมีข้อตกลงหรือประนี 

ประนอมยอมความกนั ศาลตอ้งสัง่อนุญาตไปตามคาํขอนัน้ 

  ข้อสงัเกต 

  1.  ถา้คดนีัน้มโีจทกห์ลายคน โจทก์คนใดประสงคจ์ะถอนฟ้องคงถอน

ได้เฉพาะส่วนของตนจะขอถอนฟ้องในส่วนของโจทก์คนอื่นด้วยมิได้ ฉะนัน้ ศาลจะ

พจิารณาว่าการทีโ่จทกบ์างคนขอถอนฟ้องนัน้กระทบกระเทอืนถงึโจทก์คนอื่น ๆ หรอืไม ่
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ถ้าศาลเห็นสมควรศาลก็จะสอบถามโจทก์คนอื่น ๆ ก่อนที่จะสัง่คําขอถอนฟ้องนัน้ว่า

ประการใด โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของโจทกค์นอื่น ๆ นัน้ดว้ย 

  2.  ถา้คดนีัน้มจีาํเลยหลายคน ศาลตอ้งสอบถามจาํเลยทุกคนในกรณีที่

กฎหมายบงัคบัใหถ้ามจาํเลย 

  3.  โจทกข์อถอนฟ้องเวลาใดกไ็ดก้่อนศาลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ 

  4.  การถอนอุทธรณ์หรอืฎีกา คงมหีลกัเช่นเดยีวกบัถอนฟ้องในศาล

ชัน้ตน้ กลา่วคอื พจิารณาดวูา่คูค่วามอกีฝา่ยหน่ึงแกอุ้ทธรณ์แกฎ้กีาแลว้หรอืไม ่

 

3.  ผลของการท้ิงฟ้องและการถอนฟ้อง 

 เมื่อมกีารทิ้งฟ้องหรอืการถอนฟ้องเกิดขึ้น ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

แพ่งได้บญัญตัผิลของการทิ้งฟ้องและการถอนฟ้องไวใ้นมาตรา 176 ว่า “การทิ้งคําฟ้อง

หรอืถอนคาํฟ้องยอ่มลบลา้งผลแหง่การยืน่คาํฟ้องนัน้ รวมทัง้กระบวนพจิารณาอื่น ๆ อนัมี

มาต่อภายหลงัยื่นคําฟ้อง และกระทําให้คู่ความกลบัคนืเขา้สู่ฐานะเดมิเสมอืนหน่ึงมไิด้มี

การยื่นฟ้องเลย แต่ว่าคําฟ้องใด ๆ ทีไ่ดท้ิ้งหรอืถอนแลว้อาจยื่นใหม่ไดภ้ายใตบ้งัคบัแห่ง

บทบญัญตัขิองกฎหมายวา่ดว้ยอายุความ” 

 เมื่อมกีารทิ้งฟ้องศาลจะสัง่จําหน่ายคด ีหรอืเมื่อศาลอนุญาตใหถ้อนคําฟ้อง และ

ศาลไดม้คีาํสัง่จาํหน่ายคดแีลว้ การทิง้ฟ้องหรอืการถอนฟ้องนัน้ยอ่มมผีลดงัน้ี 

 1)  ย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคําฟ้องนัน้รวมทัง้กระบวนพิจารณาอ่ืน ๆ 

อนัมีมาต่อภายหลงัการยื่นคาํฟ้อง และกระทําให้คู่ความกลบัคืนเข้าสู่ฐานะเดิม

เสมือนหน่ึงมิได้มีการยื่นฟ้องเลย 

  ก.  ย่อมลบลา้งผลแห่งการยื่นคําฟ้องนัน้ รวมทัง้กระบวนพจิารณาอื่น ๆ อนัมี

มาต่อภายหลงัการยื่นคําฟ้อง หมายความว่าคําฟ้องนัน้ย่อมระงบัสิน้ไปเสมอืนหน่ึงมไิดม้ี

การยื่นคําฟ้องต่อศาลเลย และการกระทําต่าง ๆ ในกระบวนพจิารณาซึง่ศาลหรอืคู่ความ

ได้กระทําไปแล้ว นับแต่มกีารยื่นฟ้องเป็นต้นมาถือว่าเป็นอนัลบล้างไปทัง้สิน้ เช่น เมื่อ

โจทก์ยื่นฟ้องแล้วโจทก์ได้ยื่นคําขอต่อศาลให้ยึดทรัพย์ของจําเลยไว้ชัว่คราวก่อนม ี      

คาํพพิากษาตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 254 (1) ศาลไต่สวนคาํขอของโจทกแ์ลว้มคีาํสัง่อนุญาต

ให้ยดึทรพัย์ของจําเลยไว้ชัว่คราวได้ตามคําขอ การยื่นคําขอให้ยดึทรพัย์ของจําเลยไว้

ชัว่คราว การไต่สวนและการมคีาํสัง่อนุญาตของศาล ตลอดจนการทีเ่จา้พนกังานบงัคบัคดี
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ดําเนินการยึดทรพัย์ของจําเลยตามคําสัง่ศาล เป็นกระวนพิจารณาอื่น ๆ อันมีมาต่อ

ภายหลงัการยื่นคําฟ้อง เมื่อศาลมคีําสัง่ใหจ้ําหน่ายคดจีากสารบบความ เพราะเหตุโจทก์

ทิง้ฟ้องแลว้ กระบวนพจิารณาดงักลา่วกย็่อมถูกลบลา้งและสิน้ผลไปดว้ยเสมอืนหน่ึงมไิดม้ี

การยดึทรพัยข์องจาํเลยมาก่อนเลย 

  ข.  คู่ความกลบัคนืสูฐ่านะเดมิ หมายถงึฐานะของคู่ความในทางคดเีท่านัน้ ไม่

รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมด้วย ฉะนัน้ คู่ความจะร้องขอค่าฤชาธรรมเนียมที่เสยีไปแล้ว

ไม่ไดแ้ต่ศาลอาจผอ่นผนัใหบ้า้ง เชน่กรณีจําหน่ายคดเีพราะโจทกท์ิง้ฟ้องตามมาตรา 132 

ศาลจงึไม่มอีํานาจทีจ่ะสัง่คนืค่าขึน้ศาลอนัเป็นธรรมเนียมศาลได ้คงสัง่คนืค่าธรรมเนียมที่

ยงัไม่ไดใ้ชเ้ช่นค่าตดัสนิ ค่าคําบงัคบั (คําสัง่คํารอ้งที ่581/2502) แต่ถ้าเป็นการถอนฟ้อง

ศาลสัง่คนืค่าธรรมเนียมใหต้าม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 151 วรรคสอง และระเบยีบราชการฝา่ย

ตุลาการฉบบัที ่5 

 2)  คําฟ้องใด ๆ ทีไ่ดท้ิง้ฟ้องหรอืถอนฟ้อง โจทกอ์าจยื่นใหม่ไดภ้ายใตบ้งัคบัแห่ง

บทบญัญตัขิองกฎหมายว่าด้วยอายุความ หมายความว่าศาลสัง่จําหน่ายคดเีพราะเหตุ

โจทก์ทิ้งฟ้องหรอืถอนฟ้อง ไม่ตดัสทิธโิจทก์ทีจ่ะนําคําฟ้องมายื่นใหม่ภายในกําหนดอายุ

ความฟ้องรอ้ง 

  กรณีคดเีสรจ็ไปโดยการจําหน่ายคดเีพราะเหตุถอนฟ้องหรอืทิง้ฟ้อง ใหถ้อืว่า

อายุความสะดุดหยุดลง (ป.พ.พ. มาตรา 193/17) กลา่วคอือายุความจะเดนิต่อไป 

  เวน้แต่การถอนฟ้องของโจทกไ์ดแ้ถลงรบัรองจะไม่ฟ้องรอ้งดําเนินคดเีกีย่วกบั

ทรพัย์พพิาทหรอืคดเีรื่องนัน้แก่จําเลยอกี คําแถลงรบัรองของโจทก์ดงักล่าวย่อมผูกมดั

โจทก์มผีลเท่ากบัโจทก์ยอมสละสทิธขิองตนทีม่อียู่ตามมาตรา 176 โจทก์จงึไม่มสีทิธยิื่น

ฟ้องเป็นคดใีหม่อกี นัยคําพพิากษาฎกีาที ่2002/2511 โจทก์ฟ้องจําเลยและถอนฟ้องไป

โดยแถลงต่อศาลวา่จะไมฟ้่องจาํเลยเกีย่วกบัทรพัยพ์พิาทนัน้อกี ดงันัน้ คาํแถลงของโจทก์

ในคดีก่อนซึ่งย่อมสละสิทธินํ์าคดีเรื่องน้ีมาฟ้องใหม่ตามมาตรา 176 จึงเป็นกระบวน

พจิารณาทีโ่จทกใ์นคดนีัน้ไดท้าํต่อศาล และต่อคู่ความอกีฝา่ยหน่ึงผกูมดัโจทก ์โจทกจ์ะมา

ฟ้องจาํเลยเกีย่วกบัทรพัยพ์พิาทอกีมไิด ้(คาํพพิากษาฎกีาที ่2240/2515 วนิิจฉยัไวท้าํนอง

เดยีวกนั) 
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คาํถามและคาํตอบท้ายบท 

 

 ข้อ 1  โจทก์ยื่นฟ้องพรอ้มกบัยื่นคํารอ้งขอดําเนินคดอีย่างคนอนาถา ศาลสัง่คํา

รอ้งและนดัไต่สวนคาํรอ้งโจทกท์ราบกาํหนดนดัแลว้ ถงึวนันดัไต่สวนคาํรอ้ง โจทกไ์มม่าศาล 

โดยไม่แจง้เหตุขดัขอ้งใด ๆ ใหศ้าลทราบ ศาลสัง่ว่า “โจทก์ทิ้งฟ้อง ใหจ้ําหน่ายคดเีสยีจาก 

สารบบความ” คาํสัง่ของศาลดงักลา่ว ทา่นเหน็วา่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

 คาํตอบ  หลกักฎหมาย  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 174 

 ตามปญัหาศาลเพยีงถงึรบัคํารอ้งขอดําเนินคดอีย่างคนอนาถาของโจทกแ์ละสัง่ให้

ไต่สวนคํารอ้งดงักล่าวเท่านัน้ ส่วนคําฟ้องของโจทก์ยงัมไิดร้บัไวแ้ต่อย่างใด ดงันัน้การที่

โจทกม์ไิดม้าศาลในวนันดัไต่สวนคาํรอ้งขอดําเนินคดอีย่างคนอนาถาจะวา่โจทกท์ิง้ฟ้องจงึ

ไม่เป็นการถูกต้อง ดงันัน้เมื่อศาลสัง่ว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง ให้จําหน่ายคดอีอกเสยีจากสารบบ

ความ จงึเป็นคาํสัง่ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 

 ข้อ  2  เมื่อโจทก์ได้ยื่นคําฟ้องต่อศาลแล้ว ต่อมาต้องการขอระงบัการฟ้องเสยี   

ไม่ว่ากล่าวต่อไป โดยโจทก์ยอมถอนประเดน็ขอ้กล่าวหานัน้ไปจากศาลจะไดห้รอืไม่ และ

โจทก์จะมวีธิกีารขอถอนคําฟ้องนัน้ไดโ้ดยประการใด ในทางกลบักนั ถ้าจําเลยไดใ้หก้าร

ต่อสูค้ดไีวแ้ลว้ จาํเลยจะขอถอนคาํใหก้ารเดมิจะทาํไดห้รอืไม ่เพยีงใด 

 คาํตอบ  หลกักฎหมาย  ป.ว.ิแพง่ มาตรา 175 

 ตามปญัหา เมื่อโจทกไ์ดย้ื่นคําฟ้องต่อศาลแลว้ ต่อมาตอ้งการถอนคําฟ้องของตน 

โจทกย์่อมกระทาํได ้โดยโจทกอ์าจจะยื่นคาํบอกกล่าวเป็นหนงัสอื หรอืคาํรอ้งต่อศาล ตาม

ระยะเวลาของการถอนคาํฟ้อง ดงัน้ี 

 1.  ถอนฟ้องก่อนจาํเลยยืน่คาํใหก้าร โจทกอ์าจถอนคาํฟ้องไดโ้ดยยืน่คาํบอกกล่าว

เป็นหนงัสอืต่อศาล 

 2.  ถอนฟ้องหลงัจากจาํเลยยื่นคําใหก้ารแลว้ โจทกอ์าจถอนคําฟ้องไดโ้ดยทําเป็น

คํารอ้งยื่นต่อศาลชัน้ตน้ (หลกักฎหมาย ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 175) ในทางกลบักนั ถ้าจําเลย

ไดใ้หก้ารต่อสูค้ดไีวแ้ลว้ จาํเลยจะถอนคาํใหก้ารเดมิของจาํเลยไมไ่ด ้เพราะไมม่บีทบญัญตัิ

ใหจ้าํเลยถอนคาํใหก้ารได ้แต่จําเลยอาจจะขอแกไ้ขคาํใหก้าร โดยยกขอ้ต่อสูข้ ึน้ใหม่ เป็น

ขอ้แกข้อ้หาเดมิหรอืทีย่ ืน่ภายหลงัได ้ตามมาตรา 179 (3) 
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 ข้อ 3  ในคดไีม่มขีอ้พพิาทเรื่องหน่ึง ศาลรบัคํารอ้งขอไวแ้ลว้ ไดส้ ัง่ใหป้ระกาศวนั

นัดไต่สวนสบืพยานผูร้อ้ง โดยทางหนังสอืพมิพร์ายวนั และใหผู้ร้อ้งนําเงนิค่าประกาศมา

วางศาลภายใน 10 วนันับแต่วนัทราบคําสัง่ศาลซึ่งผูร้อ้งไดท้ราบคําสัง่แลว้ แต่ไม่นําเงนิ 

คา่ประกาศมาวางศาลภายในกาํหนด ถา้ทา่นเป็นศาล จะสัง่คดขีองผูร้อ้งประการใด 

 คาํตอบ  หลกักฎหมาย  ป.ว.ิแพง่ มาตรา 174 (2) ประกอบมาตรา 132 

 การทีศ่าลกําหนดใหผู้ร้อ้งนําเงนิค่าประกาศกําหนดวนันัดไต่สวนสบืพยานผูร้อ้ง

ทางหนงัสอืพมิพม์าวางศาลภายในกาํหนด 10 วนั แต่ผูร้อ้งซึง่ทราบคาํสัง่แลว้ไมนํ่ามาวาง

ย่อมเป็นการเพกิเฉยไม่ดําเนินคดภีายในเวลาตามที่ศาลเหน็ควรกําหนดไว้เพื่อการนัน้

ตามมาตรา 174 (2) จงึเป็นการทิง้ฟ้อง 

 ถ้าขา้พเจ้าเป็นศาล จะสัง่จําหน่ายคดผีูร้อ้งเสยี โดยไม่ต้องมคีําวนิิจฉัยชี้ขาดใน

ประเดน็ตามคาํรอ้งขอตามมาตรา 132 
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บทท่ี  3 

การย่ืนคาํให้การ 

 

 การยื่นคาํให้การ  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาตรา 173 วรรคแรก 

บญัญตัวิ่า “เมื่อศาลไดร้บัคําฟ้องแลว้ ใหศ้าลออกหมายส่งสาํเนาคําฟ้องใหแ้ก่จําเลยเพื่อ

แกค้ด.ี..ฯลฯ” และมาตรา 177 บญัญตัวิ่า “เมื่อไดส้่งหมายเรยีกและคําฟ้องใหจ้ําเลยแลว้

ใหจ้ําเลยทําคําใหก้ารเป็นหนงัสอืยื่นต่อศาลภายในแปดวนั” จากบทบญัญตัทิัง้สองน้ี เมื่อ

จาํเลยไดร้บัหมายเรยีกใหแ้กค้ดแีละสาํเนาคาํฟ้องแลว้ จาํเลยชอบทีจ่ะยื่นคาํใหก้ารภายใน

กําหนด 15 วนั นับแต่วนัไดร้บัหมายนัน้ (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 177 วรรคแรก) ถ้าจําเลยยื่น

ไมท่นัภายในกาํหนดจาํเลยชอบทีข่อขยายเวลาได ้ตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 23 

 การทีจ่ําเลยจะยื่นคําใหก้ารหรอืไม่นัน้ แลว้แต่ความสมคัรใจของจําเลย กฎหมาย

มิได้บงัคบั ถ้าจําเลยต้องการจะให้การจําเลยต้องทําคําให้การเป็นหนังสอืยื่นต่อศาล

ภายในแปดวนั (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 177 วรรคแรก) คาํใหก้ารตอ้งแสดงโดยชดัแจง้วา่จาํเลย

ยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทัง้สิ้นหรือแต่บางส่วน รวมทัง้เหตุแห่งการนัน้       

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 177 วรรคสอง) 

 ถา้จําเลยประสงคจ์ะฟ้องแยง้ จําเลยจะฟ้องแยง้รวมมาในคําใหก้ารกไ็ด ้(ป.ว.ิแพ่ง 

มาตรา 177 วรรคสาม) โจทกซ์ึง่จาํเลยฟ้องแยง้จะใหก้ารแกฟ้้องแยง้หรอืไมก่ไ็ด ้ถา้ใหก้าร

จะต้องยื่นคําให้การภายในกําหนด 15 วนันับแต่วนัที่ไดส้่งคําใหก้ารถงึโจทก์ (ป.ว.ิแพ่ง 

มาตรา 178 วรรคแรก) 

 คําใหก้ารน้ีจําเลยตอ้งนําตน้ฉบบัยื่นไวต่้อศาลพรอ้มดว้ยสําเนาสาํหรบัใหคู้่ความ

อกีฝา่ยหน่ึง หรอืคู่ความอื่น ๆ รบัไปโดยทางเจา้พนกังานศาล (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 71 วรรค

แรก) 
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บทท่ี  4 

การแก้คาํฟ้องและแก้คาํให้การ 

 

 1.  การแก้คาํฟ้อง  ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 179 บญัญตัวิ่า “โจทก์หรอืจําเลยจะแก้ไข

ขอ้หา ขอ้ต่อสู ้ขอ้อา้ง หรอืขอ้เถยีง อนักล่าวไวใ้นคาํฟ้อง หรอืคําใหก้ารทีเ่สนอต่อศาลแต่

แรกกไ็ด ้

  การแกไ้ขนัน้ โดยเฉพาะอาจเป็นการแกไ้ขในขอ้ต่อไปน้ี 

  1)  เพิม่หรอืลดจาํนวนทุนทรพัย ์หรอืราคาทรพัยส์นิทีพ่พิาทในฟ้องเดมิ หรอื 

  2)  สละขอ้หาในฟ้องเดมิเสยีบางขอ้ หรอืเพิม่เตมิฟ้องเดมิใหบ้รบิูรณ์ โดยวธิี

เสนอคําฟ้องเพิม่เตมิ หรอืเสนอคําฟ้องเพื่อคุม้ครองสทิธขิองตนในระหว่างการพจิารณา 

หรอืเพือ่บงัคบัตามคาํพพิากษา หรอืคาํสัง่หรอื...ฯลฯ” 

  พจิารณาการแกค้าํฟ้อง 

  1)  เพิม่หรอืลดจาํนวนทุนทรพัย ์หรอืราคาทรพัยส์นิทีพ่พิาทในฟ้องเดมิ 

       คําว่า “ราคาทรพัยส์นิ”1

   คาํวา่ “ทุนทรพัย”์

  หมายถงึราคาของทรพัยท์ีโ่จทกเ์รยีกเอาจาก

จําเลย เช่น จําเลยเอารถยนต์ของโจทก์ไปโดยมิชอบ โจทก์จึงฟ้องเรียกรถยนต์คืน 

ปรากฏว่าจําเลยไม่สามารถคืนรถยนต์ได้ โจทก์จึงฟ้องเรียกราคารถยนต์ได้ “ราคา

รถยนต”์ น้ีเรยีกวา่ “ราคาทรพัยส์นิ” 
2

                                                           
1ประพนธ ์ ศาตะมาน, ศาสตราจารย,์ อา้งแลว้ หน้า 163. 

  นัน้หมายรวมถงึค่าเสยีหายดว้ย กล่าวคอื “ทุนทรพัย”์ 

น้ีรวมความทัง้ “ราคาทรพัยส์นิ” และ “ค่าเสยีหาย” เช่นจําเลยเอารถยนตข์องโจทกไ์ปโดย

มชิอบโจทก์จงึฟ้องเรยีกรถยนต์คนื ปรากฏว่าจําเลยไม่สามารถคนืรถยนต์ได้ โจทก์จงึ

ฟ้องเรยีก “ราคารถยนต”์ และค่าเสยีหายทีโ่จทกต์อ้งขาดประโยชน์ตลอดเวลาทีจ่าํเลยเอา

รถยนต์ไป “ราคารถยนต์” และ “ค่าเสยีหาย” ที่โจทก์เรยีกนัน้รวมกนัเรยีก “ทุนทรพัย์” 

สว่นการ “เพิม่” หรอื “ลด” มคีวามหมายตามธรรมดาทีเ่ขา้ใจกนัโดยทัว่ไป 

2ประพนธ ์ ศาตะมาน, ศาสตราจารย,์ อา้งแลว้ หน้า 163, 165. 
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  2)  สละขอ้หาในฟ้องเดมิเสยีบางขอ้ หรอืเพิม่เตมิฟ้องเดมิใหบ้รบิูรณ์ โดยวธิี

เสนอคําฟ้องเพิม่เตมิ หรอืเสนอคําฟ้องเพื่อคุ้มครองสทิธขิองตนในระหว่างพจิารณาคด ี

หรอืเพือ่บงัคบัตามคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ 

   “การสละขอ้หาในฟ้องเดมิเสยีบางขอ้” นัน้ เช่น เดมิฟ้องเรยีกค่าเช่าทีค่า้ง

ชาํระและค่าเสยีหายอนัเน่ืองจากจําเลยไม่ออกจากหอ้งเช่า เมื่อบอกกล่าวเลกิสญัญาแลว้

ต่อมายืน่คาํรอ้งแกไ้ขฟ้องโดยสละขอ้หาเรือ่งเรยีกค่าเสยีหาย หรอืสละขอ้หาในเรือ่งค่าเชา่ที่

คา้งชาํระ3

1 

   “การเพิม่เติมฟ้องเดิมให้บรบิูรณ์โดยวธิีเสนอคําฟ้องเพิม่เติม” นัน้ เช่น 

การเพิม่เตมิฐานความผดิ หรอืขอ้หาขึน้ใหม ่ซึง่ตอ้งอยูใ่นบงัคบัของมาตรา 179 วรรคทา้ย 

กล่าวคอื คําฟ้องเดมิกบัคําฟ้องที่เสนอภายหลงันัน้จะต้องเกี่ยวขอ้งกนัพอที่จะรวมการ

พจิารณาและชีข้าดตดัสนิเขา้ดว้ยกนัได ้

   “การขอคุม้ครองสทิธขิองตนในระหวา่งพจิารณา” นัน้ เชน่เดมิโจทกฟ้์องไว้

เป็นกรณทีีจ่ะขอใหว้ธิกีารชัว่คราวก่อนพพิากษาตามมาตรา 254 ไมไ่ด ้คอืฟ้องเพยีงขอให้

แสดงวา่สทิธใินเครือ่งหมายการคา้อย่างหน่ึงนัน้ โจทกม์สีทิธดิกีวา่จําเลย ต่อมายื่นคํารอ้ง

ขอเพิม่เตมิฟ้องวา่ ขอใหศ้าลสัง่หา้มจาํเลยมใิหใ้ชเ้ครือ่งหมายการคา้นัน้เพราะโจทกใ์ชม้า

ก่อน และเรยีกค่าเสยีหาย เมือ่ยื่นคําฟ้องเพิม่เตมิแลว้ โจทกข์อใหใ้ชว้ธิชี ัว่คราว หา้มมใิห้

จาํเลยใชเ้ครือ่งหมายนัน้ชัว่คราว ก่อนมคีาํพพิากษาตามมาตรา 2547 (2) ได ้4

2
 

   “การเสนอคําฟ้องเพื่อบงัคบัตามคําพพิากษาหรอืคําสัง่” นัน้ เช่นการรอ้ง

ขดัทรพัย์ตามมาตรา 288 การขอให้กนัส่วนหรือแบ่งส่วนของตนในชัน้บงัคบัคดีตาม

มาตรา 187 การขอบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากทรพัยส์นิของลูกหน้ีก่อน โดยอาศยัอํานาจแห่ง

การจํานองหรอืบุรมิสทิธติามมาตรา 289 คํารอ้งขอหรอืคํารอ้งดงักล่าวคู่ความผูย้ื่นชอบที่

จะขอแกไ้ขเพิม่เตมิไดเ้ชน่เดยีวกนั 

 2.  การแก้คาํให้การ  ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 179 (3) บญัญตัวิ่า “ยกขอ้ต่อสูข้ ึน้ใหม่

เป็นขอ้แก้ขอ้หาเดมิ หรอืที่ยื่นภายหลงัหรอืเปลี่ยนแปลงแก้ไขขอ้อ้างหรอืขอ้เถียงเพื่อ

                                                           
1ประพนธ ์ ศาตะมาน, ศาสตราจารย,์ อา้งแลว้, หน้า 163, 165. 
2มาโนช  จรมาศ, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และ 2 เล่ม 2   

(กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพบ์รรณาคม,  2519), หน้า 781. 
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สนบัสนุนขอ้หา หรอืเพือ่หกัลา้งขอ้หาของคู่ความอกีฝา่ยหน่ึง” ตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 179 

(3) น้ี เป็นเรือ่งจาํเลยขอแกไ้ขเพิม่เตมิคาํใหก้าร โดยจาํเลยจะยกขอ้ต่อสูข้ ึน้ใหมเ่ป็นขอ้หา

เดมิหรอืเปลีย่นแปลงแก้ไขขอ้เถยีงหรอืเพื่อหกัล้างขอ้หาของโจทก์ในขอ้ไหนอย่างไรได้

ทัง้สิ้นย่อมเป็นสทิธิของจําเลยที่จะขอแก้ไขเพิม่เติมได้ แม้การขอแก้ไขนัน้จะเป็นการ

ยกเลกิคําใหก้ารเดมิ และยกขอ้ต่อสูข้ ึน้ใหม่ ซึง่ขดัแยง้กบัคําใหก้ารเดมิ กช็อบทีจ่ะทําได ้

เพราะการขอแก้ไขเพิม่เติมคําให้การนัน้ไม่ตกอยู่ในบงัคบัของบทบญัญตัิมาตรา 179 

วรรคสดุทา้ย 

 3.  หลกัเกณฑใ์นการขอแก้คาํฟ้องและคาํให้การ 

  3.1  หลกัเกณฑใ์นการขอแกค้าํฟ้อง 

    1)  การแกไ้ขคําฟ้องทีคู่่ความเสนอต่อศาลไวแ้ลว้ใหท้ําเป็นคํารอ้ง (ป.ว.ิ

แพ่ง มาตรา 180) แมว้่าจะเป็นการแกไ้ขในเรื่องเลก็ ๆ น้อย ๆ กต็อ้งทําเป็นคํารอ้ง เช่น 

รอ้งขอแกว้นั เดอืน ปี ทีพ่มิพผ์ดิ หรอืระบุสถานทีผ่ดิ 

    2)  คําฟ้องเดมิและคําร้องขอแก้ไขคําฟ้องต้องเกี่ยวขอ้งกนั (ป.ว.ิแพ่ง 

มาตรา 179 วรรคทา้ย) การทีเ่กีย่วขอ้งกนัน้ี จะตอ้งเกีย่วขอ้งกนัพอทีจ่ะรวมการพจิารณา

และชี้ขาดตดัสนิเขา้ดวัยกนัได้ เช่น โจทก์ยื่นฟ้องจําเลยเรยีกค่าสนิไหมทดแทนฐานะ

ละเมดิภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีจ่าํเลยทาํละเมดิ อายุความยอ่มสะดุดหยุดอยู่จนกวา่คดจีะได้

วนิิจฉยัถงึทีส่ดุหรอืเสรจ็ไปโดยประการอื่นโจทกจ์งึชอบทีจ่ะเสนอคาํฟ้องเพิม่เตมิได ้แมจ้ะ

พน้ 1 ปีนับแต่วนัทําละเมดิ ในเมื่อฟ้องเพิม่เตมินัน้เกี่ยวกบัฟ้องเดมิและได้ยื่นก่อนวนัชี้

สองสถาน (คําพพิากษาฎกีาที ่625/2515) โจทกฟ้์องในฐานะผูจ้ดัการมรดกว่า จําเลยนํา

ที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 97 เน้ือที่ 29 ไร่ตามบัญชีทรพัย์อันดบั 23 ของเจ้ามรดกไป

ออกเป็น น.ส. 3 ก. เลขที ่6035 เป็นของจาํเลยเป็นสว่นตวั และขอแกไ้ขคาํฟ้องจากทีด่นิ

ตาม น.ส. 3 เลขที่ 97 เป็นที่ดนิตาม ส.ค. 1 เลขที่ 55 หมู่ที่ 6 เน้ือที่ 36 ไร่ ตามบญัชี

ทรพัยอ์นัดบั 3 ซึง่เป็นของ ก. เป็นการขอแกฟ้้องทีด่นิต่างกนั และเป็นทีด่นิของบุคคลอื่น

จงึไม่เกีย่วขอ้งกบัฟ้องเดมิ (คําพพิากษาฎกีาที ่1936/2530) ตามคําฟ้องเดมิโจทกฟ้์องว่า 

โจทกก์บัจาํเลยทาํสญัญากนัใหจ้าํเลยชาํระหน้ีแทนโจทกแ์ละรบัโอนทีด่นิประทานบตัรของ

โจทกไ์วเ้พือ่จดัตัง้บรษิทัรว่มทุนระหวา่งโจทกจ์าํเลยประกอบกจิการทาํเหมอืงแร ่จาํเลยไม่

ปฏบิตัติามสญัญาไม่จดัตัง้บรษิทั แต่กลบัขดุเอาแร่ของโจทกไ์ปขายเป็นประโยชน์สว่นตวั 

เป็นทัง้ผดิสญัญาและละเมดิคําร้องขอแก้ฟ้องของโจทก์กล่าวความเดิมที่จําเลยทําผดิ
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สญัญาและโจทก์บอกเลกิสญัญาแลว้  ขอใหศ้าลพพิากษาใหคู้่สญัญากลบัคนืสู่ฐานะเดมิ 

โดยใหจ้าํเลยชาํระหน้ีทีอ่อกใชแ้ทนโจทกไ์ป และโอนประทานบตัรพพิาทคนืใหโ้จทก ์ดงัน้ี

ยอ่มเป็นคาํฟ้องทีเ่กีย่วขอ้งกนัพอทีจ่ะรวมการพจิารณาและชีข้าดตดัสนิเขา้ดว้ยกนัได ้(คาํ

พพิากษาฎกีาที ่1730/2512) 

   3)  ต้องยื่นคําร้องขอแก้ไขก่อนวนัชี้สองสถาน หรอืก่อนวนัสบืพยานไม่

น้อยกว่า 7 วนั คําว่า “ก่อนวนัชีส้องสถาน” หรอื “ก่อนวนัสบืพยาน” นัน้ หมายความว่า 

ตอ้งก่อน “7 วนั” นัน้จรงิ ๆ เช่น ศาลนดัชีส้องสถานวนัที ่9 กนัยายน 2539 การขอแกไ้ข

คาํฟ้องจะตอ้งยื่นคาํรอ้งภายในวนัที ่1 กนัยายน 2539 จะไปยื่นในวนัที ่9 กนัยายน 2539 

หรอืภายหลงันัน้ไม่ได้ มขีอ้ยกเว้นที่อาจยื่นคําร้องขอแก้ไขคําฟ้องในภายหลงัวนัชี้สอง

สถานได ้ถา้เขา้ขอ้ยกเวน้ต่อไปน้ี 

  (1)  มเีหตุสมควรที่ไม่อาจยื่นคํารอ้งได้ก่อนนัน้ เช่น จําเลยที่ 2 ที่ 3 

ซึง่เป็นผูค้ํ้าประกนัจําเลยที ่1 ขอเพิม่เตมิคาํใหก้ารครัง้แรกยกขอ้ต่อสูใ้หมว่่า ทีโ่จทกถ์อน

การอายดัทรพัยจ์ําเลยที ่1 เท่ากบัยอมใหเ้ปลีย่นแปลงสภาพหน้ีตามฟ้อง การคํ้าประกนั

จงึเป็นโมฆะ  ผูค้ํ้าประกนัจากความรบัผดิ จาํเลยที ่2 จาํเลยที ่3 ขอเพิม่เตมิคาํใหก้ารครัง้

หลงัยกขอ้ต่อสูใ้หมอ่กีวา่โจทกผ์อ่นเวลา และหลงัจากฟ้องแลว้โจทกไ์ดร้บัชาํระหน้ีจากเงนิ

ประกนัภยัของจําเลยที่ 1 กบัหกัหน้ีจากเงนิขายฝากที่ดนิโจทก์หรอืผูแ้ทนรบัซื้อฝากไว้

จากจาํเลยที ่1 หน้ีของจาํเลยที ่1 เป็นอนัระงบั จาํเลยที ่2 จาํเลยที ่3 ในฐานะผูค้ํ้าประกนั

หลุดพน้จากความรบัผดิ ขอ้ทีเ่พิม่เตมิคําใหก้ารจําเลยน้ีเพราะเมื่อจําเลยที ่2 จําเลยที ่3 

ยื่นคําให้การแก้ฟ้องแล้ว โรงงานทอผ้าของจําเลยที่ 1 ถูกเพลงิไหม้ และในวนัช้ีสอง

สถานศาลกมี็คาํสัง่อายดัเงินค่าประกนัภยัจากบริษทัรบัประกนัภยั ส่วนการซ้ือฝาก

ท่ีดินได้กระทาํภายหลงัวนัช้ีสองสถานแล้ว จึงเหน็ได้ว่าเป็นเหตุท่ีเกิดขึ้นภายหลงั

ทัง้ส้ินซ่ึงจาํเลยไม่อาจยื่นคาํร้องได้ก่อนวนัช้ีสองสถาน จําเลยที ่2 ที ่3 จงึมสีทิธขิอ

เพิม่เตมิคาํใหก้ารไดต้าม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 180 (คาํพพิากษาฎกีาที ่158/2513) 

  (2)  เป็นการขอแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน 

  (3)  เป็นการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเลก็น้อยหรอืขอ้ผดิหลงเลก็น้อย 

        การแกไ้ขในกรณีน้ีเป็นการแกไ้ขคาํฟ้องใหต้รงตามความเป็นจรงิ

ตามหลกัฐานที่มอียู่ในสํานวน เช่น ขอแก้วนัเดือนปี แก้เลขที่โฉนด แก้เลขที่ของเช็ค    
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แกเ้ลขทะเบยีนรถยนต์ เป็นตน้ คําฟ้องของโจทกร์ะบุเลขทะเบยีนรถยนตข์องจําเลยคนืที่

ชนโจทก์ผิดพลาด จําเลยมิได้ให้การปฏิเสธว่ารถยนต์นัน้มิใช่ของจําเลย คงต่อสู้ว่า

คนขบัรถมใิชล่กูจา้งของจาํเลย หลงัจากสบืพยานโจทกเ์สรจ็แลว้ โจทกม์าขอแกไ้ขคาํฟ้อง

ใหถู้กตอ้ง ดงัน้ีเป็นเรือ่งแกไ้ขความผดิพลาดเลก็น้อย แมจ้ะขอแกไ้ขภายหลงักําหนดเวลา

ตาม ป.พ.พ. แพ่งมาตรา 180 ศาลก็มีอํานาจอนุญาตให้แก้ได้ (คําพิพากษาฎีกาที ่

1001/2514) โจทก์ขอแก้ชื่อจําเลยจากบรษิัทรชัดาเฟอร์นิเจอร์และก่อสร้างจํากดัเป็น

บรษิทัชฎาเฟอรนิ์เจอรแ์ละก่อสรา้งจาํกดั เป็นการแกไ้ขใหต้รงความจรงิ ย่อมขอแกไ้ขหลงั

วนัชี้สองสถานได้ (คําพพิากษาฎีกาที่ 603/2503) การขอแก้ไขเลขที่ของเชค็ในคําฟ้อง  

หาใช่เป็นเรื่องต้องแก้ในระยะเวลาตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 180 (คําพิพากษาฎีกาที ่

493/2526) โจทก์ขอแก้ไขคําฟ้องหลงัจากที่เสรจ็การพจิารณาแล้ว เมื่อเป็นเพยีงแก้ไข

รายการตามบญัชแีนบทา้ยเกีย่วกบัวนัซือ้ตามขอ้ความทีถู่กตอ้งในเอกสารทีโ่จทก์อา้งได้

โดยไม่จําเป็นต้องขอแก้ไขคําฟ้อง ดงัน้ีศาลชัน้ต้นอนุญาตให้แก้ได้ (คําพพิากษาฎีกาที ่

2188/2527) คําฟ้องของโจทก์ทีข่อแกไ้ขจากคําว่า “เงนิมดัจํา” เป็น “เงนิทีจ่่ายล่วงหน้า” 

เป็นถอ้ยคําทีก่่อใหเ้กดิผลตามกฎหมายขึน้แตกต่างกนั จงึมใิช่แกไ้ขขอ้ผดิพลาดเลก็น้อย 

(คาํพพิากษาฎกีาที ่4580/2528) 

3.2 หลกัเกณฑใ์นการขอแกไ้ขคาํใหก้าร 

 1)  การแกไ้ขคําใหก้ารทีคู่่ความเสนอต่อศาลไวแ้ลว้ใหท้ําเป็นคํารอ้ง (ป.

ว.ิแพง่ มาตรา 180) 

 2)  ตอ้งยืน่คาํรอ้งขอแกไ้ขคาํใหก้ารกอ่นวนัชีส้องสถานหรอืก่อนวนั

สบืพยานไมน้่อยกวา่ 7 วนั เวน้แต่ 

   (1)  มเีหตุสมควรทีไ่มอ่าจยืน่คาํรอ้งไดก้่อนนัน้ 

   (2)  เป็นการขอแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน เช่น ปญัหาเรื่องอํานาจฟ้องเป็นปญัหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน (คําพพิากษาฎีกาที่ 1117/2512) คําร้องขอเพิม่เติมฟ้องแย้งเป็นการขอแก ้   

คําฟ้องอย่างหน่ึง จึงต้องบงัคบัตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 179, 180 ด้วย เมื่อคําร้องขอ

เพิม่เตมิฟ้องแยง้ของจําเลยระบุว่าโจทกโ์กงน้ําหนักสนิคา้อนัเป็นการผดิสญัญาของโจทก ์

อกีประการหน่ึงนอกเหนือจากการผดิสญัญา ตามฟ้องแย้งจงึเป็นเรื่องที่จําเลยกล่าวหา

โจทก์ว่าเป็นฝ่ายผดิสญัญา ทําใหจ้ําเลยไดร้บัความเสยีหาย หาใช่เรื่องหรอืคดเีกี่ยวดว้ย
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ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนไม่ จําเลยย่อมไม่มสีทิธยิื่นคํารอ้งขอเพิม่เตมิฟ้องแย้ง

หลงัวนัชีส้องสถาน (คาํพพิากษาฎกีาที ่2868/2532) โจทกฟ้์องขบัไล่จําเลย จาํเลยใหก้าร

วา่ไดท้ําสญัญาเช่ากบัโจทกแ์ต่ไดเ้ลกิเช่ากนัแลว้ ภายหลงัวนัชีส้องสถานและไดส้บืพยาน

โจทก์ไปบ้างแล้ว จําเลยได้ยื่นคําร้องขอแก้ไขเพิม่เติมคําให้การว่าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของ

กรรมสทิธิ ์จําเลยเพิง่ทราบเมื่อสบืพยานโจทก์ โจทก์ไม่มอีํานาจฟ้อง ทัง้เรื่องน้ีเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จําเลยจึงยื่นภายหลังวันชี้สองสถานได ้      

(คาํพพิากษาฎกีาที ่884/2508) จําเลยใหก้ารวา่ สญัญากูท้ีโ่จทกฟ้์องนัน้เป็นสญัญาปลอม 

หลงัวนัชีส้องสถานจําเลยขอเพิม่เตมิคําใหก้ารเดมิแสดงความเป็นมาของสญัญาปลอมนัน้

ความเป็นมาของสญัญาปลอมนัน้เป็นอย่างไรจําเลยย่อมทราบได้ก่อนวนัชี้สองสถาน   

เมือ่จาํเลยยื่นภายหลงัวนัชีส้องสถานและคดไีม่เกีย่วกบัความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน   

คําร้องของจําเลยจงึต้องยกตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 180 (คําพพิากษาฎีกาที่ 313/2510) 

จําเลยยื่นคํารอ้งขอแก้ไขเพิม่เตมิคําใหก้ารเกี่ยวกบัเรื่องอายุความ เมื่อจําเลยอาจยื่นคํา

รอ้งไดก้่อนวนัชีส้องสถาน และเรือ่งอายุความไมใ่ชป่ญัหาเกีย่วกบัความสงบเรยีบรอ้ยของ

ประชาชน ทีศ่าลชัน้ตน้ยกคาํรอ้งจงึชอบแลว้ (คาํพพิากษาฎกีาที ่2354/2529) 

   (3)  เป็นการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเลก็น้อยหรอืขอ้ผดิหลงเลก็น้อย 

เชน่ จาํเลยยืน่คาํรอ้งในวนัพจิารณาวา่อา้งเลขคดใีนคาํใหก้ารของจาํเลยผดิปีไปนัน้ โดย

พมิพเ์ลข พ.ศ. 2489 เป็น 2491 นัน้เป็นเรือ่งไมใ่ชแ่กข้อ้ความ แต่เป็นเรือ่งแกเ้ลข พ.ศ. 

ของคดทีีพ่มิพผ์ดิพลาดมาเลก็น้อยเท่านัน้ แมจ้ะเพิง่มาขอแกภ้ายหลงัชีส้องสถานแลว้ก็

ควรอนุญาตใหแ้กไ้ด ้(คาํพพิากษาฎกีาที ่1425/2494) ขอ้ความทีจ่าํเลยขอแกไ้ขเพิม่เตมิ

คาํใหก้ารเป็นเรือ่งจาํเลยยกขอ้ต่อสูข้ ึน้ใหมเ่ป็นขอ้แกข้อ้หาเดมิเปลีย่นแปลงขอ้อา้งขอ้

เถยีง เพือ่สนบัสนุนขอ้หาหรอืเพือ่หกัลา้งขอ้หาของคูค่วามอกีฝา่ยหน่ึงตาม ป.ว.ิแพง่ 

มาตรา 179 (3) ไมใ่ชเ่ป็นการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งหรอืขอ้ผดิพลาดเลก็น้อยในรายละเอยีด

จาํเลยจงึตอ้งขอแกไ้ขเสยีก่อนวนัชีส้องสถาน (คาํพพิากษาฎกีาที ่241/2535) 

   ข้อสงัเกต  คาํรอ้งขอแกไ้ขคาํใหก้ารเพิม่เตมิไมต่อ้งเกีย่วขอ้ง

กบัคําให้การเดมิ นัยคําพพิากษาฎีกาที ่2297/2515 การแก้ไขคําใหก้ารนัน้กฎหมายมไิด้

บญัญตัวิา่ขอ้ความทีข่อแกไ้ขใหมจ่ะตอ้งเกีย่วกบัคาํใหก้ารเดมิหรอืขอ้อา้งเดมิ 
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คาํถาม  (เร่ืองการแก้คาํฟ้องและแก้คาํให้การ) 

 

 ข้อ 1  โจทกฟ้์องจาํเลยเรยีกคา่เสยีหายฐานละเมดิเป็นเงนิ 15,000 บาท จาํเลยให้

การสูค้ดวีา่ การกระทาํของจาํเลยไมเ่ป็นละเมดิ ก่อนวนัชีส้องสถาน โจทกย์ื่นคาํรอ้งขอแก้

ฟ้องเพิม่ค่าเสยีหายเป็นจํานวนเงนิ 25,000 บาท ศาลชัน้ต้นสัง่ว่าการกระทําของโจทก์

ตามที่บรรยายในฟ้องไม่เป็นละเมดิ แมศ้าลจะให้แก้ฟ้องก็ไม่เป็นประโยชน์อนัใดแก่คดี

ของโจทก ์เพราะโจทกก์ไ็มอ่าจชนะคดไีด ้ใหย้กคาํรอ้ง ดงัน้ีทา่นเหน็ดว้ยกบัคาํสัง่ของศาล

ชัน้ตน้หรอืไม ่เพราะเหตุใด 

 ข้อ 2  โจทก์ฟ้องเรยีกค่าเสยีหายจากจําเลยทีไ่ม่ยอมรบัขา้วเปลอืก และไม่ชําระ

ราคาขา้วตามสญัญา จําเลยใหก้ารสูว้่าโจทกผ์ดิสญัญา โดยสง่ขา้วทีม่คีุณภาพไม่ตรงตาม

สญัญา จงึมสีทิธไิม่รบัและไม่ตอ้งชาํระราคา การกระทําของโจทก์ไดท้ําใหจ้ําเลยเสยีหาย 

จาํเลยจงึฟ้องแยง้ขอใหโ้จทกช์ดใชค้่าเสยีหายแก่จาํเลย 50,000 บาท ศาลชีส้องสถานและ

สัง่ใหโ้จทก์สบืพยานก่อน ต่อมาจําเลยยื่นคํารอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิฟ้องแยง้ว่านอกจากโจทก์

ส่งสนิค้าขา้วไม่มคีุณภาพตามสญัญาแล้วโจทก์ยงัโกงน้ําหนักของขา้วเปลอืกที่ส่งให้แก่

จําเลยอีกด้วย ดงัน้ี ท่านเห็นว่าจําเลยมีสทิธิขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องแย้งของจําเลยได้

เพยีงใดหรอืไม ่ใหอ้ธบิาย 

 ข้อ 3  โจทก์ฟ้องขบัไล่จําเลยออกจากที่ดินพิพาท อ้างว่าที่ดินเป็นของโจทก ์

จําเลยใหก้ารรบัว่าทีด่นิพพิาทเป็นของโจทก์จรงิ จําเลยขออาศยัโจทก์อยู่ จําเลยขอเวลา

ขนย้าย 6 เดอืน ต่อมาก่อนสิน้กําหนดระยะเวลายื่นคําให้การ จําเลยยื่นคํารอ้งขอถอน

คําให้การดงักล่าว อ้างว่าที่ให้การไปนัน้จําเลยให้การไปเองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บดัน้ี

จําเลยได้ปรกึษากบัทนายความของจําเลยแล้ว จําเลยขอให้การใหม่ว่าที่ดนิพพิาทเป็น

ทีด่นิมอืเปล่า เดมิเป็นของโจทกจ์รงิ แต่จําเลยไดแ้ย่งการครอบครองกนัเกนิกว่า 1 ปีแลว้ 

โจทก์จงึหมดสทิธฟ้ิองเอาคนืซึ่งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

มาตรา 1375 ขอให้ยกฟ้อง โจทก์คดัค้านว่าคําให้การของจําเลยฉบบัใหม่ขดัแย้งไม่

เกี่ยวขอ้งคําใหก้ารฉบบัใหม่ ดงัน้ี ศาลชัน้ต้นจะสัง่อนุญาตตามคํารอ้งของจําเลยหรอืไม ่

อยา่งไร 
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แนวคาํตอบ 

 

 ข้อ 1   หลกักฎหมาย ป.ว.ิแพง่ มาตรา 180 

   ตามปญัหาขา้พเจ้าไม่เหน็ด้วยกบัคําสัง่ของศาลชัน้ต้น เพราะขอ้ที่ว่าแม้

ศาลจะใหฟ้้องกไ็ม่เป็นประโยชน์อนัใดแก่คดขีองโจทกน์ัน้ไม่เป็นขอ้ทีศ่าลจะยกขึน้อา้งได ้

ศาลจะอา้งไดแ้ต่เพยีงว่า (1) คําฟ้องทีเ่สนอแต่แรกและทีเ่สนอภายหลงัโดยทําเป็นคํารอ้ง 

ไม่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัหรอื (2) คู่ความที่ขอแก้ไขคําฟ้องอาจยื่นคํารอ้งได้ก่อนวนัชีส้อง

สถาน หรอืก่อนวนัสบืพยาน แล้วแต่กรณี และคดไีม่เกี่ยวด้วยความสงบเรยีบร้อยของ

ประชาชนเทา่นัน้ทีศ่าลจะสัง่ยกคาํรอ้งนัน้เสยีได ้

  ดงันัน้ ขา้พเจา้ไมเ่หน็ดว้ยกบัคาํสัง่ของศาลชัน้ตน้ดว้ยเหตุผลดงักลา่ว 

 ข้อ 2  หลกักฎหมาย ป.ว.ิแพง่ มาตรา 179  และมาตรา 180 

   คํารอ้งแก้ไขเพิม่เตมิฟ้องแย้งของจําเลยถอืว่าเป็นการขอแก้ไขเพิม่เตมิ 

คําฟ้องอย่างหน่ึง จึงต้องอยู่ในบงัคบัของมาตรา 179 และมาตรา 180 แห่งประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งดว้ย เมื่อคํารอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิฟ้องแยง้จําเลยระบุว่าโจทก์

โกงน้ําหนักขา้วเปลอืกที่ส่งให้แก่จําเลยอนัเป็นการผดิสญัญาของโจทก์อกีประการหน่ึง 

นอกเหนือจากการผดิสญัญาตามทีก่ล่าวไวใ้นฟ้องแยง้เดมิ จงึเป็นเรือ่งทีจ่าํเลยกล่าวหาวา่

โจทกเ์ป็นฝา่ยผดิสญัญาทําใหจ้ําเลยไดร้บัความเสยีหายอย่างเดยีวกนั หาใชเ่ป็นเรื่องหรอื

เป็นคดทีีเ่กี่ยวด้วยความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนไม่ ดงันัน้ จําเลยจงึไม่มสีทิธยิื่นคํา

รอ้งแก้ไขเพิม่เตมิฟ้องแย้งภายหลงัวนัที่ศาลได้ทําการชี้สองสถาน (คําพพิากษาฎีกาที ่

2868/2532) 

 ข้อ 3  หลกักฎหมาย ป.ว.ิแพง่ มาตรา 179 (3) และมาตรา 179 วรรคทา้ย 

   ตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 179 (3) บญัญตัใิหส้ทิธจิาํเลยแกไ้ขคาํใหก้ารโดยยก

ขอ้ต่อสูใ้หมเ่ป็นขอ้แกข้อ้หาเดมิได ้และในมาตรา 179 วรรคทา้ยกไ็มไ่ดบ้งัคบัวา่คาํใหก้าร

แก้ไขใหม่ต้องเกี่ยวข้องกับคําให้การเดิมดังเช่นการขอแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้อง ดังน้ี          

แมค้ําใหก้ารใหม่ของจําเลยจะเป็นการยกขอ้ต่อสูข้ ึน้ใหม่ซึ่งไม่เกีย่วกบัคําใหก้ารเดมิเลย  

กต็าม ศาลชัน้ตน้กช็อบทีจ่ะสัง่อนุญาตใหจ้าํเลยใหก้ารใหมไ่ด ้โดยถอืวา่เป็นคาํใหก้ารใหม่

แทนคาํใหก้ารฉบบัเดมิได ้
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บทท่ี  5 

การนัดพร้อม การช้ีสองสถาน และการนัดพิจารณา 

 
 ภายหลงัจากโจทก์ยื่นคําฟ้อง และจําเลยยื่นคําใหก้ารแลว้ ศาลจะไดพ้จิารณา

คําฟ้องและคําใหก้ารทัง้หมดว่าตามรูปคดคีวรดําเนินการประการใด มวีธิกีารทีศ่าลจะสัง่

อยู ่3 วธิคีอื 

 1.  การนดัพรอ้ม 

 2.  นดัพจิารณา 

 3.  นดัฟงัคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ชีข้าดคด ี

 ในทีน้ี่จะขออธบิายเฉพาะการนดัพรอ้ม การชีส้องสถาน และการนดัพจิารณาเทา่นัน้ 

 1.  การนัดพร้อม  คําว่า “นัดพรอ้ม” เป็นคําทีใ่ชใ้นทางปฏบิตัขิองศาล ไม่มี

กล่าวไวใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง “นัดพรอ้มกนั” หมายความว่าศาลนัด

ใหคู้ค่วามมาพรอ้มกนัต่อหน้าศาล ดว้ยวตัถุประสงค ์3 ประการคอื 

  ก.  เพื่อไกล่เกลีย่ใหคู้่ความไดต้กลงกนัหรอืประนีประนอมยอมความกนั

ในขอ้ทีพ่พิาท (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 20) 

  ข.  เพือ่ชีส้องสถาน (จะไดก้ลา่วโดยละเอยีดในเรือ่งชีส้องสถาน) 

  ค.  เพื่อใหม้กีารทําแผนทีพ่พิาท ในคดเีกีย่วกบัทีด่นิ ถ้ารปูคดจีําเป็น ตอ้ง

มแีผนทีพ่พิาทเพือ่ใหรู้เ้ขตทีด่นิแน่นอน เชน่ โจทกฟ้์องขบัไล่จาํเลยออกจากทีด่นิซึง่โจทกห์า

วา่จาํเลยบุกรกุเขา้มา ศาลจะตอ้งรูว้า่จาํเลยบุกรกุเขา้มาแคไ่หน และจะไดป้รากฏในสาํนวนวา่

ที่ดินนัน้มีสภาพอย่างไร เช่น มีต้นไม้ คู และรัว่เขตประการใด ทัง้น้ี เพื่อสะดวกในการ

พจิารณาและเวลาศาลพพิากษาขบัไล่จําเลย จะไดรู้ว้่าขบัไล่ใหอ้อกจากทีต่รงไหนแน่ จําเลย

ได้ออกตามคําบงัคบัของศาลหรอืยงั ในคดเีช่นน้ีศาลจะนัดโจทก์จําเลยมาพรอ้มกนัเพื่อให้

ดาํเนินการทาํแผนทีพ่พิาท โดยใหเ้จา้พนกังานศาลหรอืเจา้พนกังานรางวดัทีด่นิไปทาํ 

 2.  การช้ีสองสถาน  โดยที่กระบวนพจิารณาชัน้ชี้สองสถานเป็นกระบวน

พจิารณาสําคญัในอนัที่จะกําหนดประเดน็ขอ้พพิาท และกําหนดหน้าที่นําสบืเพื่อให้การ

พจิารณาพพิากษาคดเีสรจ็ไปไดโ้ดยรวดเรว็ จงึสมควรกําหนดใหศ้าลทําการชีส้องสถาน

ทุกกรณ ีเวน้แต่บางกรณทีีไ่มม่คีวามจาํเป็นตอ้งทาํการชีส้องสถาน 
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  การชีส้องสถานตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ไดบ้ญัญตัไิว้

ในมาตรา 182, 183, 183 ทว ิและมาตรา 184 ซึง่แยกออกพจิารณาไดด้งัน้ี 

  1.  การชีส้องสถานคอือะไร 

  2.  กรณทีีม่กีารชีส้องสถาน 

   2.1  ศาลตอ้งทาํการชีส้องสถาน 

   2.2  ศาลตอ้งแจง้กาํหนดวนัชีส้องสถานใหคู้ค่วามทราบลว่งหน้า 

   2.3  กระบวนพจิารณาก่อนการชีส้องสถาน 

   2.4  อาํนาจของศาลในวนัทีม่กีารชีส้องสถาน 

   2.5  หน้าทีคู่ค่วามในวนัทีม่กีารชีส้องสถาน 

   2.6  ผลของการทีคู่ค่วามไมม่าศาลในวนัชีส้องสถาน 

   2.7  กระบวนพจิารณาหลงัการชีส้องสถาน 

  3.  กรณทีีไ่มม่กีารชีส้องสถาน 

   3.1  ศาลตอ้งสัง่งดการชีส้องสถานและกาํหนดวนัสบืพยาน 

   3.2  ศาลตอ้งแจง้กาํหนดวนันดัสบืพยานใหคู้ค่วามทราบ 

   3.3  การขอแกไ้ขคาํฟ้องหรอืคาํใหก้าร 

  1.  การช้ีสองสถานคืออะไร 

   การชีส้องสถานคอืกระบวนพจิารณาคดแีพ่งในศาลชัน้ตน้ภายหลงัที่

โจทก์ยื่นคําฟ้องจําเลยยื่นคําให้การและคําให้การแก้ฟ้องแย้งถ้าหากมแีล้ว เพื่อกําหนด

ประเดน็แห่งคดทีัง้ในปญัหาขอ้กฎหมายและปญัหาขอ้เทจ็จรงิ ในการน้ีศาลมอีํานาจตรวจ

คาํคู่ความและคําแถลงร่วมกนัของคู่ความทีต่กลงกนักะประเดน็ขอ้พพิาท แลว้นําขอ้เถยีง

ทีป่รากฏในคาํคู่ความและคาํแถลงเสนอประเดน็ขอ้พพิาทเทยีบกนัด ูและสอบถามคู่ความ

ทุกฝ่ายถึงข้ออ้างข้อเถียงว่าฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงนัน้อย่างไร 

ขอ้เทจ็จรงิใดทีคู่ค่วามยอมรบักนักเ็ป็นอนัยุตไิปตามนัน้ สว่นขอ้กฎหมายหรอืขอ้เทจ็จรงิที่

คู่ความฝ่ายหน่ึงยกขึน้อ้างแต่คู่ความอกีฝ่ายไม่รบัและเกี่ยวเน่ืองโดยตรงกบัประเดน็ขอ้

พพิาทของคู่ความ ใหศ้าลกําหนดไวเ้ป็นประเดน็ขอ้พพิาท และกําหนดใหคู้่ความฝ่ายใด

นําพยานหลกัฐานมาสบืในประเดน็ขอ้ใดก่อนหรอืหลงักไ็ด ้

 

 



LW 306 465 

   การชีส้องสถานจงึมสีาระสาํคญั 3 ประการ คอื 

   ก.  ศาลตรวจคําคู่ความและคําแถลงของคู่ความ แล้วนําขอ้อ้างขอ้

เถยีงทีป่รากฏในคาํคูค่วามและคาํแถลงของคูค่วามเทยีบกนัด ู

   ข.  ศาลจะทาํการกาํหนดประเดน็ขอ้พพิาท 

   ค.  ศาลจะกาํหนดหน้าทีนํ่าสบืวา่ฝา่ยใดมหีน้าทีนํ่าสบืก่อนหรอืหลงั 

  2.  กรณีท่ีมีการช้ีสองสถาน 

   2.1  ศาลตอ้งทาํการชี้สองสถาน 

    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 182 วรรคหน่ึง

บญัญตัวิ่า “เมื่อไดย้ื่นคําฟ้อง คําใหก้าร และคําใหก้ารแกฟ้้องแยง้ถา้หากมแีลว้ใหศ้าลทํา

การชีส้องสถาน โดยแจง้กําหนดวนัชีส้องสถานใหคู้่ความทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่าสบิหา้

วนั ฯลฯ” ตามบทบญัญตัมิาตรา 182 วรรคหน่ึงน้ีในคดแีพ่งทุกคดศีาลต้องทําการชีส้อง

สถาน เวน้แต่บางกรณตีามมาตรา 182 (1) – (6) ทีไ่มต่อ้งทาํการชีส้องสถาน 

   2.2  ศาลตอ้งแจง้กาํหนดวนัชี้สองสถานใหคู้ค่วามทราบลว่งหน้า 

         ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 182 วรรคหน่ึง

บญัญตัวิ่า “....ให้ศาลทําการชี้สองสถานโดยแจ้งกําหนดวนัชี้สองสถานให้คู่ความทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิหา้วนั....” เมื่อกําหนดวนัชีส้องสถานแลว้ เป็นหน้าทีข่องศาลตอ้ง

แจง้ใหคู้่ความทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่สบิหา้วนั เหตุทีก่ฎหมายกําหนดเวลาใหส้บิหา้วนั

ก็เพื่อให้เวลาคู่ความในการดําเนินกระบวนพจิารณาในเรื่องอื่น ๆ ที่กฎหมายบงัคบัให้

กระทาํก่อนวนัชีส้องสถาน 

   2.3  กระบวนพจิารณาก่อนการชี้สองสถาน 

         มกีระบวนพจิารณาก่อนการชีส้องสถาน ไดแ้ก่ การขอแกไ้ข  คาํ

ฟ้อง คําใหก้ารตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 180 บญัญตัวิ่า “การ

แกไ้ขคําฟ้องหรอืคําใหก้ารทีคู่่ความเสนอต่อศาลไวแ้ลว้ ใหท้ําเป็นคํารอ้งยื่นต่อศาลก่อน

วนัชีส้องสถาน หรอืก่อนวนัสบืพยานไมน้่อยกว่าเจด็วนัในกรณีทีไ่มม่กีารชีส้องสถาน เวน้

แต่มเีหตุอนัสมควรทีไ่ม่อาจยื่นคํารอ้งไดก้่อนนัน้ หรอืเป็นการขอแกไ้ขในเรื่องทีเ่กีย่วกบั

ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน หรอืเป็นการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเลก็น้อย หรอืขอ้ผดิหลง

เลก็น้อย” 
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   2.4  อาํนาจของศาลในวนัทีม่กีารชี้สองสถาน 

         ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 183 วรรคหน่ึง

บญัญตัวิ่า “ในวนัชีส้องสถาน ให้คู่ความมาศาล และใหศ้าลตรวจคําคู่ความและคําแถลง

ของคูค่วาม แลว้นําขอ้อา้งขอ้เถยีงทีป่รากฏในคาํคูค่วามและคาํแถลงของคูค่วามเทยีบกนั 

ดู และสอบถามคู่ความทุกฝ่ายถงึขอ้อ้าง ขอ้เถยีง และพยานหลกัฐานที่จะยื่นต่อศาลว่า

ฝ่ายใดยอมรบัหรอืโต้แยง้ขอ้อ้างขอ้เถยีงนัน้อย่างไร ขอ้เทจ็จรงิใดที่คู่ความยอมรบักนัก็

เป็นอนัยุติไปตามนัน้ ส่วนขอ้กฎหมายหรอืขอ้เท็จจรงิที่คู่ความฝ่ายหน่ึงยกขึ้นอ้างแต่

คู่ความฝ่ายอื่นไม่รบัและเกี่ยวเน่ืองโดยตรงกบัประเด็นข้อพิพาทตามคําคู่ความให้ศาล

กําหนดไวเ้ป็นประเดน็ขอ้พพิาท และกําหนดให้คู่ความฝ่ายใดนําพยานหลกัฐานมาสบืใน

ประเดน็ขอ้ใดก่อนหรอืหลงักไ็ด”้ ตามบทบญัญตัมิาตรา 183 วรรคหน่ึงน้ีศาลมอีาํนาจดงัน้ี 

     ก.  ตรวจคาํคูค่วามและคาํแถลงของคูค่วาม 

            ภารกจิประการแรกของศาลในการชีส้องสถานคอืการตรวจ

คําคู่ความและคําแถลงของคู่ความ แล้วนําขอ้อ้างขอ้เถียงที่ปรากฏในคําคู่ความและคํา

แถลงของคูค่วามเทยีบกนัด ู

    ข.  สอบถามคูค่วาม 

            ศาลมอีํานาจสอบถามคู่ความทุกฝา่ยถงึขอ้อา้งขอ้เถยีง และ

พยานหลกัฐานทีจ่ะยื่นต่อศาลว่าฝ่ายใดยอมรบัหรอืโต้แยง้ขอ้อ้างขอ้เถยีงนัน้อย่างไร ใน

การตอบคําถามคู่ความแต่ละฝ่ายต้องตอบคําถามที่ศาลถามเองหรอืถามตามคําขอของ

คูค่วามฝา่ยอื่น 

       ผลของการที่คู่ความไม่ตอบคําถามของศาล ตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 183 วรรคสองบญัญตัวิ่า “....ถา้คู่ความฝ่ายใดไม่

ตอบคําถามเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิใด หรอืปฏเิสธขอ้เทจ็จรงิใดโดยไม่มเีหตุอนัสมควร ใหถ้อื

ว่ายอมรบัขอ้เท็จจรงินัน้ ๆ แล้วเว้นแต่คู่ความฝ่ายนัน้ไม่อยู่ในวสิยัที่จะตอบหรอืแสดง

เหตุผลแหง่การปฏเิสธไดใ้นขณะนัน้” กลา่วคอื เมือ่ศาลสอบถามคู่ความเพือ่ใหไ้ดค้วามชดั

ในประเดน็ขอ้พพิาท คู่ความมหีน้าทีต่อ้งตอบคําถามหากไม่ตอบถอืว่าไม่มปีระเดน็ในคดี

ในเรื่องที่ศาลสอบถาม มผีลเท่ากบัยอมรบัขอ้เท็จจรงินัน้ ๆ และถ้าคดไีม่มปีระเด็นขอ้

พพิาทในขอ้เท็จจรงิอื่นอกี ศาลอาจสัง่ให้งดสบืพยานได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคู่ความที่ถูก
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ถามไม่อยู่ในวิสยัที่จะตอบหรือแสดงเหตุผลแห่งการปฏิเสธได้ในขณะนัน้ ก็ไม่ถือว่า

คูค่วามนัน้ยอมรบัขอ้เทจ็จรงินัน้ 

      การสอบถามของศาล เพื่อให้ได้ความชดัในประเด็นข้อ

พพิาทโดยคูค่วามยอมรบักนัหรอืโตแ้ยง้ขอ้อา้งขอ้เถยีงนัน้จะกระทาํเพือ่ประเดน็ใหมใ่นชัน้

ชีส้องสถานน้ีโดยไมม่กีารขอแกไ้ขเพิม่เตมิฟ้องหรอืคาํใหก้ารนัน้หาไดไ้ม ่

    ค.  กาํหนดประเดน็ขอ้พพิาท 

            เมื่อศาลสอบถามคู่ความทุกฝ่ายถึงข้ออ้างข้อเถียงและ

พยานหลกัฐานที่จะยื่นต่อศาลว่าฝ่ายใดยอมรบัหรือโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงนัน้อย่างไร 

ขอ้เทจ็จรงิใดทีคู่ค่วามยอมรบักนักเ็ป็นอนัยุตไิปตามนัน้ สว่นขอ้กฎหมายหรอืขอ้เทจ็จรงิที่

คู่ความฝ่ายหน่ึงยกขึน้อ้างแต่คู่ความฝ่ายอื่นไม่รบัและเกี่ยวเน่ืองโดยตรงกบัประเดน็ขอ้

พพิาทตามคําคู่ความให้ศาลกาํหนดไว้เป็นประเดน็ข้อพิพาท คําว่า “ประเดน็พพิาท” 

หมายถงึปญัหาขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายทีคู่่ความฝา่ยหน่ึงไมร่บั และปญัหานัน้เกดิจาก

ขอ้อา้งขอ้เถยีงตามคาํฟ้องและคําใหก้ารของคู่ความทัง้ปญัหานัน้จะมผีลทําใหคู้่ความฝา่ย

ใดฝา่ยหน่ึงชนะหรอืแพค้ดทีัง้หมดหรอืบางสว่น ศาลจะจดลงไวเ้ป็นประเดน็ขอ้พพิาท5

* 

    ง.  การกาํหนดหน้าทีนํ่าสบื 

            เมื่อศาลได้กําหนดประเด็นขอ้พพิาทและจดไว้ในรายงาน

กระบวนพจิารณาซึง่ประเดน็แห่งขอ้พพิาททัง้ปวงแลว้ ศาลจะกําหนดใหคู้่ความฝา่ยใดนํา

พยานหลกัฐานมาสบืในประเดน็ขอ้ใดก่อนหรอืหลงักไ็ด ้

    การกําหนดหน้าที่นําสืบน้ี ให้เป็นไปตามหลักประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 84 

   2.5  สทิธแิละหน้าทีคู่ค่วามในวนัทีม่กีารชี้สองสถาน 

         ก.  สทิธขิองคูค่วามในวนัทีม่กีารชีส้องสถาน 

            1)  ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง มาตรา 

182 วรรคสาม บญัญตัใิหส้ทิธแิก่คู่ความอาจตกลงกนักะประเดน็ขอ้พพิาทโดยการยื่นคํา

แถลงร่วมกนัต่อศาล ซึง่ในกรณีเช่นว่าน้ีกใ็หศ้าลกําหนดประเดน็ขอ้พพิาทไปตามนัน้ แต่

                                                           
*ธานินทร ์ กรยัวเิชยีร, ศาสตราจารย,์ การช้ีสองสถาน, ครัง้ที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: สหกรณ์       

ออมทรพัยก์ระทรวงยตุธิรรม, 2521),  หน้า 36. 
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ถ้าศาลเหน็ว่าคําแถลงนัน้ไม่ถูกต้องให้ศาลมอีํานาจที่จะยกคําแถลงนัน้ แล้วดําเนินการ   

ชีส้องสถานไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 183 

     2)  เมื่อศาลได้ทําการชี้สองสถานและกําหนดประเด็นข้อ

พพิาทและหน้าทีนํ่าสบืแลว้ ถา้คู่ความฝา่ยใดเหน็ว่าไม่ถูกตอ้ง อาจใชส้ทิธคิดัคา้นไดด้ว้ย

การใชส้ทิธดิงัน้ี 

   (1)  โดยแถลงดว้ยวาจาในขณะนัน้ หมายถงึในวนัทีศ่าล

กาํหนดนดัชีส้องสถาน โดยคูค่วามฝา่ยทีค่ดัคา้นไดม้าศาล 

   (2)  คู่ความฝ่ายที่คดัค้านต้องยื่นคํารอ้งต่อศาลภายใน

กําหนด 7 วนั นับแต่วนัที่ศาลสัง่กําหนดประเด็นข้อพพิาทหรอืหน้าที่นําสบื ศาลต้อง      

ชี้ขาดคําคัดค้านนัน้ก่อนวันสืบพยานคําชี้ขาดคําคัดค้านดังกล่าวเป็นคําสัง่ระหว่าง

พจิารณา จงึอยูภ่ายใตบ้งัคบัมาตรา 226 

   ข้อยกเว้น  ถา้คูค่วามฝา่ยใดไมม่าศาลในวนัชีส้อง

สถาน คู่ความฝา่ยนัน้ไม่มสีทิธคิดัคา้นว่าประเดน็ขอ้พพิาทและหน้าทีนํ่าสบืทีศ่าลกําหนด

ไวน้ัน้ไมถู่กตอ้ง เวน้แต่เป็นกรณีทีไ่มส่ามารถมาศาลไดใ้นวนัชีส้องสถานเพราะเหตุจาํเป็น

อนัไม่อาจก้าวล่วงได้ หรือเป็นการคดัค้านในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน ในกรณีเช่นน้ีให้นํามาตรา 183 วรรคสามมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม (ป.ว.ิแพ่ง 

มาตรา 183 ทว)ิ 

     3)  การสละประเดน็ขอ้พพิาท 

       นอกจากคู่ความจะร่วมกันกะประเด็นข้อพิพาทแล้ว 

คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจแถลงต่อศาลในเวลาใดเวลาหน่ึง ขอสละประเด็นขอ้พพิาท

ทัง้หมดหรอืสละประเดน็ขอ้พพิาทเป็นบางขอ้ไดด้งัน้ี 

       (1)  โดยการแถลงดว้ยวาจาต่อหน้าศาลในวนัชีส้องสถาน 

       (2)  โดยการยื่นเป็นคําแถลงขอสละประเด็นขอ้พพิาท

ทัง้หมดหรอืบางสว่นในเวลาใดก่อนศาลมคีาํพพิากษา 

   2.6  ผลของการทีคู่ค่วามไมม่าศาลในวนัชี้สองสถาน 

            ถ้าคู่ความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มาศาลในวนัชี้สอง

สถาน ให้ศาลทําการชี้สองสถานไป โดยศาลจะกําหนดประเด็นข้อพพิาทและกําหนด
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หน้าทีนํ่าสบืแลว้กาํหนดวนัสบืพยานต่อไป ผลอนัเกดิขึน้กบัคู่ความทีไ่มม่าศาลในวนัชีส้อง

สถานมดีงัน้ี 

    1)  ใหถ้อืว่าคู่ความทีไ่ม่มาศาลไดท้ราบกระบวนพจิารณาในวนั

นัน้แลว้ เชน่ ศาลไมต่อ้งหมายแจง้วนันดัสบืพยานใหท้ราบอกี 

   2)  คู่ความทีไ่ม่มาศาลนัน้ไม่มสีทิธคิดัคา้นว่าประเดน็ขอ้พพิาท

และหน้าที่นําสบืที่ศาลกําหนดไว้นัน้ไม่ถูกต้อง เช่น ศาลกําหนดประเด็นขอ้พพิาทและ

หน้าที่นําสบืที่ไม่อยู่ในคําฟ้องหรอืคําให้การอนัขดัต่อบทบญัญตัมิาตรา 183 วรรคหน่ึง 

เชน่น้ีคูค่วามฝา่ยทีไ่มม่าศาลในวนัชีส้องสถานจะคดัคา้นไมไ่ด ้

   2.7  กระบวนพจิารณาหลงัการชี้สองสถาน 

            หลงัจากการชี้สองสถาน ศาลจะทําการสืบพยานหลกัฐานใน

ประเด็นขอ้พพิาทที่จําเป็นต้องมกีารสบืพยานตามบทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความแพ่งว่าด้วยพยานหลกัฐานและฟงัคําแถลงการณ์ด้วยวาจาของคู่ความ 

กระบวนพจิารณาหลงัวนัชีส้องสถานมดีงัน้ี 

   1)  กําหนดวนัสืบพยาน ในกรณีที่มีการชี้สองสถาน ให้ศาล

กําหนดวนัสบืพยานซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสบิวนันับแต่วนัชี้สองสถาน (ป.ว.ิแพ่ง 

มาตรา 184 วรรคหน่ึง) 

   2)  การแจ้งกําหนดวนัสบืพยานใหคู้่ความทราบ โดยปกตศิาล

จะกําหนดวนัสบืพยานไวใ้นรายงานกระบวนพจิารณาในวนัชีส้องสถาน คู่ความทีม่าศาล

ในวนันัน้และลงลายมอืชื่อไวใ้นรายงานกระบวนพจิารณาย่อมทราบนดัแลว้ และคู่ความที่

ไม่มาศาลในวนัชีส้องสถานกถ็อืว่าไดท้ราบนดัแลว้เช่นกนั แต่ถ้าคู่ความทัง้สองฝ่ายไม่มา

ศาลในวนัชีส้องสถาน ศาลกต็อ้งออกหมายแจง้วนัสบืพยานส่งใหแ้ก่คู่ความทัง้สองฝ่ายที่

ไมม่าศาลทราบ 

   3) การยื่นบญัชรีะบุพยาน ใหย้ื่นบญัชรีะบุพยานพรอ้มทัง้สาํเนา

ก่อนวนัสบืพยานไม่น้อยกว่าเจด็วนั (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 88 วรรคหน่ึง) ถ้าคู่ความฝ่ายใดมี

ความจํานงจะยื่นบญัชรีะบุพยานเพิม่เติม ให้ยื่นคําแถลงขอระบุพยานเพิม่เติมต่อศาล

พรอ้มกบับญัชรีะบุพยานเพิม่เตมิและสาํเนาระบุพยานเพิม่เตมิดงักล่าวไดภ้ายในสบิหา้วนั

นับแต่สบืพยาน (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 88 วรรคสอง) ถ้าระยะเวลาที่กําหนดใหย้ื่นบญัชรีะบุ

พยานดงักล่าวไดส้ิน้สุดลง ถา้คู่ความฝา่ยใดไม่สามารถทราบไดว้่าตนตอ้งนําพยานหลกัฐาน
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บางอย่างมาสบืเพื่อประโยชน์ของตนหรอืไม่ทราบพยานหลกัฐานบางอย่างไดม้อียู่ หรอืมี

เหตุอนัสมควรอื่นใดหรอืคู่ความฝ่ายใดทีม่ไิดย้ื่นบญัชรีะบุพยานและแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจ

แก่ศาลไดว้่ามเีหตุอนัสมควรทีไ่ม่สามารถยื่นบญัชรีะบุพยานตามกําหนดเวลาดงักล่าวได ้

คู่ความฝ่ายนัน้อาจยื่นคําร้องขออนุญาตอ้างพยานหลกัฐานเช่นว่านัน้ต่อศาลพร้อมกบั

บญัชรีะบุพยานและสาํนวนบญัชรีะบุพยานไดก้่อนศาลพพิากษาคด ี(ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 88 

วรรคสาม) 

   4) การยื่นสาํเนาเอกสารต่อศาล ใหคู้่ความฝา่ยทีอ่า้งองิเอกสาร

เป็นพยานหลกัฐานเพือ่สนบัสนุนขอ้อา้งหรอืขอ้เถยีงของตนตามมาตรา 88 วรรคหน่ึง ยื่น

ต่อศาลและส่งใหคู้่ความฝ่ายอื่นซึ่งสําเนาเอกสารนัน้ก่อนวนัสบืพยานไม่น้อยกว่าเจด็วนั 

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 90 วรรคหน่ึง) 

   5)  แจง้รายการขอ้เทจ็จรงิใหคู้ค่วามฝา่ยอื่นรบัรอง 

        คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงซึ่งประสงค์จะอ้างอิงขอ้เท็จจรงิใด 

และขอใหคู้่ความฝ่ายอื่นตอบว่าจะรบัรองขอ้เทจ็จรงินัน้ว่าถูกตอ้งหรอืไม่ อาจส่งคําบอก

กล่าวเป็นหนังสอืแจง้รายการขอ้เทจ็จรงินัน้ไปใหคู้่ความฝ่ายอื่นก่อนวนัสบืพยานไม่น้อย

กว่าเจด็วนั (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 100 วรรคหน่ึง) ถา้ในวนัสบืพยานคู่ความผูส้ง่คําบอกกล่าว

อาจรอ้งขอต่อศาลใหส้อบถามคู่ความผูร้บัคําบอกกล่าวว่าจะยอมรบัขอ้เทจ็จรงินัน้หรอืไม ่

คําตอบใหศ้าลจดไวใ้นรายงานกระบวนพจิารณา ถา้คู่ความผูร้บัคําบอกกล่าวไม่ตอบหรอื

ปฏเิสธขอ้เทจ็จรงิใดโดยไมม่เีหตุแห่งการปฏเิสธโดยชดัแจง้ใหถ้อืว่ายอมรบัขอ้เทจ็จรงินัน้

แล้ว เว้นแต่ศาลจะเห็นว่าคู่ความฝ่ายนัน้ไม่อยู่ในวสิยัที่จะตอบหรอืแสดงเหตุแห่งการ

ปฏเิสธโดยชดัแจง้ขณะนัน้ ศาลจะมคีาํสัง่ใหคู้่ความฝา่ยนัน้นําคําแถลงเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ

นัน้มายืน่ต่อศาลภายในระยะเวลาทีศ่าลเหน็สมควรกไ็ด ้(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 100 วรรคสอง) 

   6)  การนําต้นฉบบัเอกสารทีอ่้างองิและอยู่ในความครอบครอง

มาแสดงต่อศาล 

           เมื่อคู่ความฝ่ายใดอ้างอิง เอกสารฉบับใดเป็นพยาน 

หลกัฐาน และคู่ความอกีฝ่ายหน่ึงคดัค้านเอกสารนัน้ตามที่บญัญตัไิว้ในมาตรา 125 ถ้า

ตน้ฉบบัเอกสารอยู่ในความครอบครองของคู่ความฝา่ยทีอ่า้งเอกสาร ใหคู้่ความฝา่ยนัน้นํา

ตน้ฉบบัเอกสารมาแสดงต่อศาลในวนัสบืพยาน (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 122 วรรคหน่ึง) 
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   7)  การนําพยานหลกัฐานทีศ่าลจะทําการตรวจทีเ่ป็นบุคคลหรอื

สงัหารมิทรพัยม์าศาลในวนัสบืพยาน 

   ถ้าพยานหลกัฐานที่ศาลจะทําการตรวจที่เป็นบุคคลหรือ

สังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจนํามาศาลได้ ให้คู่ความฝ่ายที่ได้ร ับอนุญาตให้นําสืบพยาน 

หลกัฐาน  เช่นว่านัน้นําบุคคลหรอืทรพัย์นัน้มาในวนัสบืพยานหรอืวนัอื่นใดที่ศาลจะได้

กาํหนดใหนํ้ามา (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 128 วรรคหน่ึง) 

   8)  การคดัคา้นเอกสารทีอ่า้งองิมาเป็นพยานหลกัฐานยนัตน 

           คู่ความฝ่ายที่ถูกอีกฝ่ายห น่ึงอ้างอิง เอกสารมาเ ป็น

พยานหลกัฐานยนัตน อาจคดัคา้นการนําเอกสารนัน้มาสบืโดยเหตุทีว่่าไม่มตี้นฉบบัหรอื

ตน้ฉบบันัน้ปลอมทัง้ฉบบัหรอืบางส่วน หรอืสําเนานัน้ไม่ถูกต้องกบัต้นฉบบั โดยคดัคา้น

ต่อศาลก่อนการสบืพยานเอกสารนัน้เสรจ็ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 125 วรรคหน่ึง) 

  3.  กรณีท่ีไม่มีการช้ีสองสถาน 

         คดแีพง่ทีไ่มม่กีารชีส้องสถาน มดีงัน้ี 

    1)  จําเลยคนใดคนหน่ึงขาดนัดยื่นคําให้การ กรณีคดมีจีําเลยหลาย

คน ถา้จําเลยบางคนขาดนดัยื่นคาํใหก้าร ศาลจะไม่ชีส้องสถานทัง้คด ีโดยถอืวา่โจทกต์อ้ง

นําสบืก่อนเต็มตามฟ้องอยู่แล้ว การชี้สองสถานจะไม่ทําให้การพจิารณาสะดวกขึ้นแต่ 

อยา่งใด 

    2)  คําใหก้ารของจําเลยเป็นการยอมรบัโดยชดัแจง้ตามคําฟ้องโจทก์

ทัง้สิ้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสองบญัญตัิว่า    

“ใหจ้าํเลยแสดงโดยชดัแจง้ในคาํใหก้ารวา่จาํเลยยอมรบัหรอืปฏเิสธขอ้อา้งของโจทกท์ัง้สิน้

หรอืบางสว่น รวมทัง้เหตุแห่งการนัน้” ดงันัน้ การยอมรบัโดยแจง้ชดัและเตม็ตามฟ้องของ

โจทก์ย่อมไม่มขี้อเท็จจรงิใดจะต้องนําสบืต่อไปอีกศาลสามารถพิพากษาคดีไปได้เลย     

จงึไมต่อ้งชีส้องสถาน 

   3) คําให้การขอจําเลยเป็นคําให้การปฏเิสธขอ้อ้างของโจทก์ทัง้สิ้น 

โดยไม่มเีหตุแห่งการปฏเิสธ ซึง่ศาลเหน็ว่าไม่จําเป็นตอ้งมกีารชีส้องสถาน คําใหก้ารตอ้ง

แสดงโดยชดัแจ้งว่าจําเลยยอมรบัหรอืปฏเิสธ ถ้าปฏเิสธต้องมเีหตุแห่งการปฏเิสธ หาก

ปฏเิสธโดยไม่มเีหตุแห่งการปฏเิสธเป็นคําใหก้ารทีไ่ม่ชอบ ไม่ก่อใหเ้กดิประเดน็ขอ้พพิาท 

ศาลอาจพพิากษาคดไีปได ้จงึไมต่อ้งชีส้องสถาน 
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   4)  ศาลเห็นควรวินิจฉัยชี้ขาดคดีให้เสร็จไปทัง้เรื่องโดยไม่ต้อง

สบืพยาน กรณีชีข้าดขอ้กฎหมายเบือ้งตน้ทาํใหค้ดเีสรจ็ไปทัง้เรื่องโดยไม่ตอ้งสบืพยานใน

ขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นประเดน็ขอ้พพิาทกไ็มต่อ้งชีส้องสถาน 

   5)  คดมีโนสาเร่ ตามมาตรา 189 หรอืคดไีม่มขีอ้ยุ่งยากตามมาตรา 

196 คดมีโนสาเร่ศาลจะนัดสบืพยานโจทก์ในวนัที่นัดจําเลยมาให้การตามมาตรา 193 

วรรคสี ่สว่นคดไีม่มขีอ้ยุ่งยากการพจิารณาเป็นไปตามมาตรา 196 วรรคสอง จงึไม่ตอ้งมี

การชีส้องสถาน 

    6)  คดีที่ศาลเห็นว่ามีประเด็นข้อพิพาทไม่ยุ่งยากหรอืไม่จําเป็นที่

จะตอ้งชีส้องสถาน กล่าวคอื เป็นคดทีีเ่หน็ไดโ้ดยชดัแจง้ว่ามปีระเดน็ขอ้พพิาทไม่ยุ่งยาก

และไมจ่าํเป็นทีศ่าลตอ้งสอบถามคูค่วาม  จงึไมต่อ้งชีส้องสถาน 

   3.1  ศาลตอ้งสัง่งดการชี้สองสถานและกาํหนดวนัสบืพยาน 

            ในกรณีที่ไม่ต้องมีการชี้สองสถาน ให้ศาลมีคําสัง่งดการชี้สอง

สถานและกําหนดวนัสบืพยาน ถ้าหากม ี(ป.วิ.แพ่ง มาตรา 182 วรรคสอง) กล่าวคือ     

ถา้ศาลยงัไมอ่าจตดัสนิคดไีดโ้ดยจะตอ้งสบืพยานต่อไป ศาลตอ้งกาํหนดวนัสบืพยาน 

   3.2  ศาลตอ้งแจง้กาํหนดวนันดัสบืพยานใหคู้ค่วามทราบ 

              ในกรณีที่ไม่ต้องการชี้สองสถาน ให้ศาลมีคําสัง่งดการชี้สอง

สถานและกําหนดวนัสบืพยานถ้าหากมี แล้วศาลต้องส่งคําสัง่งดการชี้สองสถานและ

กําหนดวนัสบืพยานแจ้งให้คู่ความทราบ เว้นแต่คู่ความฝ่ายใดจะได้ทราบหรอืถือว่าได้

ทราบคาํสัง่ดงักลา่วแลว้ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 182 วรรคสอง) กําหนดวนัสบืพยานตอ้งแจง้ให้

คูค่วามทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สบิวนั (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 184 วรรคสอง) 

    3.3  การขอแกไ้ขคาํฟ้องหรอืคาํใหก้าร 

              ในกรณีไม่มกีารชี้สองสถาน หากจะมกีารขอแก้ไขคําฟ้องหรอื

คําให้การจะต้องยื่นคําร้องต่อศาลก่อนวนัสบืพยานไม่น้อยกว่า 7 วนั เว้นแต่มเีหตุอนั

สมควรไม่อาจยื่นคําร้องได้ก่อนนัน้หรอืเป็นการขอแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวด้วยความสงบ

เรยีบรอ้ยของประชาชน หรอืเป็นการแก้ไขขอ้ผดิพลาดเลก็น้อยหรอืขอ้ผดิหลงเลก็น้อย 

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 180) 

    3.4  การยืน่บญัชรีะบุพยาน พยานหลกัฐานทีคู่่ความนํามาสนบัสนุน

ข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน ให้คู่ความฝ่ายนัน้ยื่นบญัชีระบุพยานโดยยื่นต่อศาลก่อน
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สบืพยานไมน้่อยกวา่ 7 วนั (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 88 วรรคหน่ึง) กรณีอื่นเกีย่วกบัพยาน หลกัฐาน

คงดาํเนินกระบวนพจิารณาเชน่เดยีวกบัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ในคดแีพง่ทีม่กีารชีส้องสถาน 

 การท้ามีอยู่ 2 แบบ คือ 

 1.  ทา้กนัในประเดน็ 

 2.  ทา้กนัเรือ่งพยาน 

 1.  ท้ากนัในประเดน็  ในคดแีพ่งคู่ความอาจตกลงกนัใหศ้าลวนิิจฉยัประเดน็

ขอ้พพิาททีป่รากฏในคําฟ้อง และคําใหก้าร เฉพาะประเดน็ใดประเดน็หน่ึง ใหเ้ป็นขอ้แพ้

ชนะเรยีกว่า “ท้าประเด็น” เช่น คําพพิากษาฎีกาที่ 515/2499 ทนายโจทก์ขอเลื่อนการ

พจิารณาโดยอา้งวา่ ตวัโจทกซ์ึง่อา้งตนเองเป็นพยานปว่ยหนกัมาศาลไมไ่ด ้จาํเลยคดัคา้น

ว่า โจทกไ์ม่ปว่ย คู่ความจงึทา้ประเดน็เป็นขอ้แพช้นะแห่งคดกีนัขอ้เดยีว โดยจะใหแ้พทย์

ไปตรวจอาการป่วยของโจทก์ถ้าแพทย์เบิกความสมข้างใด ฝ่ายนัน้เป็นผู้ชนะ ดังน้ี      

เป็นขอ้ตกลงกนัเกีย่วกบัการทีจ่ะดาํเนินกระบวนพจิารณาต่อไปอยา่งไรจงึมผีลบงัคบัได ้

 2.  ท้ากนัเรื่องพยาน  ในคดแีพง่ คู่ความอาจตกลงกนัใหศ้าลวนิิจฉยัประเดน็

ข้อพิพาทที่ปรากฏในคําฟ้องคําให้การ ให้ศาลสบืพยานปากใดปากหน่ึงและให้ถือว่า

ขอ้เท็จจรงิในประเด็นแห่งคดยีุตติามที่พยานปากนัน้เบกิความ ซึ่งเรยีกว่า “ท้าพยาน.” 

เช่น คดคีู่ความตกลงทา้กนัใหส้บืพยาน 2 ปาก ถอืเป็นขอ้แพช้นะ โดยใหศ้าลวนิิจฉยัจาก

พยาน 2 ปาก น้ีวา่เป็นจรงิดงัโจทกห์รอืไม ่ถ้าจริงจาํเลยยอมแพ้ ถา้ไมไ่ดค้วามดงักล่าว

โจทกย์อมแพ ้เมื่อพยาน 2 ปาก ใหก้ารสมฝา่ยโจทกจ์ําเลยจะขอนําเอกสารอื่นมาวนิิจฉยั

หกัลา้งมไิด ้ เพราะเป็นพยานนอกเหนือจากทีต่กลงกนั  (คาํพพิากษาฎกีาที ่817/2509) 

 3.  การนัดพิจารณา  เมื่อศาลได้รบัคําให้การแก้ฟ้องหรอืคําให้การแก้ฟ้อง

แยง้แลว้แต่กรณ ีพเิคราะหเ์หน็วา่ไมส่มควรจะตอ้งนดัคู่ความมาพรอ้มกนั เพราะจากตรวจ

คาํคูค่วามแลว้ประเดน็แจง้ชดั เมือ่จะทาํการสบืพยานตามขอ้โตเ้ถยีงอนัเป็นประเดน็ในคดี

ต่อไปศาลจะสัง่ให้ “นัดพิจารณา” กล่าวคือ พนักงานศาลจะต้องเรียกทุกฝ่ายมาเพื่อ

กาํหนดวนันดัสบืพยาน 

  สาํหรบัคดทีีศ่าลนดั “พรอ้มกนั” เมือ่ศาลไดท้ําการไกล่เกลีย่แลว้คู่ความไม่

ตกลงกนัหรอืประนีประนอมยอมความกด็ ีหรอืศาลไดส้อบถามและกะประเดน็เสรจ็แลว้กด็ ี

หรอืทําแผนทีพ่พิาทเรยีบรอ้ยกด็ ีแลว้แต่กรณี หากคดนีัน้จําตอ้งสบืพยานต่อไปศาลกจ็ะ

สัง่ “นดัพจิารณา” เชน่เดยีวกนั 
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ตอนท่ี  2 

คดีไม่มีข้อพิพาท 

 

 ป.ว.ิแพง่ มาตรา 188 บญัญตัวิา่ “ในคดทีีไ่มม่ขีอ้พพิาท ใหใ้ชข้อ้บงัคบัต่อไปน้ี 

 (1)  ใหเ้ริม่คดโีดยยืน่คาํรอ้งขอต่อศาล 

 (2)  ศาลอาจเรยีกพยานมาสบืไดเ้องตามทีเ่หน็จําเป็นและวนิิจฉยัชีข้าดตามที่

เหน็สมควร และยุตธิรรม 

 (3)  ทางแก้แห่งคําพพิากษา หรอืคําสัง่ของศาลนัน้ให้ใช้ได้แต่โดยวธิยีื่นคํา

อุทธรณ์หรอืฎกีาเทา่นัน้ และใหอุ้ทธรณ์ฎกีาไดแ้ต่เฉพาะในสองกรณต่ีอไปน้ี 

   ก.  ถ้าศาลได้ยกคําร้องขอของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทัง้หมดหรือ

บางสว่นหรอื 

   ข.   ในเหตุทีม่ไิดป้ฏบิตัติามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายน้ี ว่าด้วย

การพจิารณา หรอืพพิากษา หรอืคาํสัง่ 

 (4)  ถ้าบุคคลอื่นใดนอกจากคู่ความทีไ่ดย้ื่นฟ้องคดอีนัไม่มขีอ้พพิาทไดเ้ขา้มา

เกี่ยวข้องในคดีโดยตรง หรือโดยอ้อม ให้ถือว่าบุคคลเช่นว่ามาน้ีเป็นคู่ความ และให้

ดําเนินคดไีปตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายน้ีว่าดว้ยคดอีนัมขีอ้พพิาท แต่ในคดทีี่

ยื่นคํารอ้งขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมคีําพพิากษา หรอืคําสัง่ให้คําอนุญาตที่ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมไดป้ฏเิสธเสยี หรอืใหศ้าลมคีาํพพิากษา หรอืคาํสัง่ถอนคนืคาํอนุญาตอนัไดใ้หไ้วแ้ก่ผู้

ไรค้วามสามารถนัน้ ใหถ้อืวา่เป็นคดไีมม่ขีอ้พพิาท แมถ้อืวา่ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรอืผูไ้ร้

ความสามารถนัน้จะได้มาศาลและแสดงขอ้คดัค้านในการให้คําอนุญาต หรอืถอนคนืคํา

อนุญาตเชน่วา่นัน้” 

 1.  คดีไม่มีข้อพิพาทคืออะไร  

  คดไีมม่ขีอ้พพิาทนัน้ คอื คดทีีม่คีูค่วามฝา่ยเดยีวซึง่บุคคลนัน้จาํเป็นจะตอ้ง

ใชส้ทิธทิางศาลเพื่อขอรบัความรบัรองคุ้มครอง หรอืบงัคบัตามสทิธขิองตนที่มอียู่ จงึได้

เสนอคดขีองตนต่อศาล เช่นคดเีรื่องขอตัง้เป็นผูจ้ดัการมรดก เรื่องรอ้งขอเป็นผูแ้ทนโดย

ชอบธรรมของผูเ้ยาว ์เป็นตน้ แต่ในการทีจ่ะมายื่นคํารอ้งขอเป็นคดไีม่มขีอ้พพิาทต่อศาล

นัน้ ไมใ่ช่วา่ใครกม็ายื่นต่อศาลใหส้ ัง่อะไรตามใจชอบ เชน่ จะมายื่นคาํรอ้งขอต่อศาลขอให้

ศาลสัง่แสดงวา่ผูร้อ้งเป็นคนโสดกด็ ีเชน่ จะมารอ้งขอต่อศาลใหส้ ัง่วา่พนิยักรรมทีผู่ต้ายทํา
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ไวเ้ป็นพนิยักรรมทีช่อบดว้ยกฎหมาย (โดยไม่ไดฟ้้องใคร) กด็ ีย่อมไม่อาจทําได ้การทีจ่ะ

ยื่นคํารอ้งขอตามมาตรา 188 จะต้องเป็นเรื่องทีจ่ะต้องใชส้ทิธทิางศาลซึ่งหมายความว่า

จะตอ้งมกีฎหมายสนบัสนุนใหใ้ชส้ทิธทิางศาลในกรณีเช่นว่านัน้ได ้เชน่  คําพพิากษาฎกีา

ที ่1317/2495 การใชส้ทิธทิางศาล คดไีมม่ขีอ้พพิาท 

  ป .วิ.แพ่ง มาตรา 188 นัน้ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการฟ้องร้องและ

ดําเนินคดีไม่มีข้อพิพาท แต่กรณีใดจะฟ้องได้หรือไม่เป็นบทบัญญัติของมาตรา 55 

กลา่วคอื ต่อเมือ่มสีทิธฟ้ิองตามมาตรา 55 แลว้ จงึจะใชม้าตรา 188 ในเมือ่เป็นคดไีมม่ ีขอ้

พพิาท 

  การรอ้งขอต่อศาลเป็นคดไีม่มขีอ้พพิาท อ้างว่าตนเป็นคนไทยแต่บดิาไป

ขอจดทะเบียนว่าเป็นคนต่างด้าว จนพนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบสําคัญประจําตัวคน      

ต่างดา้วใหย้ดึถอืเป็นการผดิพลาด จงึขอใหศ้าลแสดงว่าผูร้อ้งเป็นบุคคลสญัชาตไิทยนัน้

ไมใ่ชก่รณจีะตอ้งใชส้ทิธทิางศาล ตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 55 จงึจะมายื่นคาํรอ้งต่อศาลไมไ่ด ้

หากจะถอืว่าเป็นการโตแ้ยง้สทิธกิช็อบทีจ่ะดําเนินการฟ้องรอ้งผูท้ีโ่ตแ้ยง้สทิธตินเป็นคดมีี

ขอ้พพิาท 

  คําพพิากษาฎีกาที่ 995/2510 กรณีที่ผูม้ารอ้งขอให้ศาลมคีําสัง่เพกิถอน

ทะเบยีนคนต่างดา้วเพือ่ไมใ่หก้ารมสีญัชาตขิองผูร้อ้ง ตอ้งเป็นปญัหาต่อไปนัน้กฎหมายได้

ใหส้ทิธทิีจ่ะเสนอคดเีชน่น้ีต่อศาลไม ่ผูร้อ้งจงึขอใหศ้าลมคีาํสัง่ในเรือ่งน้ีโดยอาศยั ป.ว.ิแพง่ 

มาตรา 55 ไมไ่ด ้

  กรณีที่จะต้องใช้สทิธทิางศาลเพื่อดําเนินคดอีย่างไม่มขีอ้พพิาทนัน้ ต้อง

พจิารณาตามกฎหมายสารบญัญตั ิถ้ากฎหมายบญัญตัใิหส้ทิธไิวจ้งึจะมอีํานาจยื่นคํารอ้ง

ขอได ้สาํหรบักรณทีีจ่ะตอ้งใชส้ทิธทิางศาลตาม ป.พ.พ. กม็ ี(เชน่)6

1 

  1)  การรอ้งขอต่อศาลใหม้คีําสัง่มอบอํานาจใหผู้เ้ยาวท์าํกจิการคา้ขายใน

เมือ่ผูแ้ทนโดยชอบธรรมไมอ่นุญาต ตามมาตรา 27 

  2)  การร้องขอให้ศาลสัง่ให้บุคคลวกิลจรติเป็นคนไรค้วามสามารถตาม

มาตรา 29 

                                                           
1ประพนธ์  ศาตะมาน, ศาสตราจารย,์ สมัมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (กรุงเทพมหานคร:      

โรงพมิพแ์สงทองการพมิพ,์ 2517),  หน้า 232-233.  
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  3)  การรอ้งขอใหศ้าลสัง่ใหเ้ป็นบุคคลเสมอืนไรค้วามสามารถตาม มาตรา 

34 

  4)  การร้องขอให้ศาลสัง่การเพื่อจัดการทรัพย์สิน หรือตัง้ผู้จ ัดการ

ทรพัยส์นิของผูไ้มอ่ยู ่ตามมาตรา 53 

  5)  การรอ้งขอใหศ้าลสัง่ใหเ้ป็นคนสาบสญู ตามมาตรา 64 

  6)  การรอ้งขอใหศ้าลสัง่ใหห้า้งหุน้สว่นเลกิกนั ตามมาตรา 1057 

  7)  การร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบ ตาม

มาตรา 1195 (คาํพพิากษาฎกีาที ่467/2501) 

  8)  การรอ้งขอใหศ้าลถอนผูช้ําระบญัช ีตามมาตรา 1257 (คําพพิากษา

ฎกีาที ่467/2501) 

  9)  การรอ้งขอใหศ้าลสัง่แสดงกรรมสทิธิ ์ตามมาตรา 1382 (คาํพพิากษา

ฎกีาที ่109/2506) 

  10) การรอ้งขอใหศ้าลตัง้ผูป้กครองผูเ้ยาว ์ตามมาตรา 1556 

  11) การร้องขอให้ศาลอนุญาตให้ผู้ใช้อํานาจปกครองทําพินัยกรรม

เกีย่วกบัทรพัยส์นิของผูเ้ยาว ์ตามมาตรา 1574 

  12) คดรีอ้งขอใหศ้าลตัง้ผูจ้ดัการมรดกตามมาตรา 1713 

 2.  คดีไม่มีข้อพิพาทจะยื่นคาํร้องขอท่ีศาลไหน 

  การทีจ่ะยืน่คาํรอ้งต่อศาลใดนัน้ มาตรา 188 ไมไ่ดก้ล่าวไว ้คงกล่าวเฉพาะ

แต่ในมาตรา 4(2) “คาํรอ้งขอใหเ้สนอต่อศาลทีม่ลูคดเีกดิขึน้ในเขตศาล หรอืต่อศาลทีผู่ร้อ้ง

มภีูมลิําเนาอยู่ในเขตศาล”  ดงันัน้คําร้องขอในคดีไม่มขี้อพพิาทจึงต้องเสนอต่อศาลที ่   

มลูคดเีกดิขึน้ในเขตศาลหรอืต่อศาลทีผู่ร้อ้งมภีมูลิาํเนาอยูใ่นเขตศาล 

 3. วิธีดาํเนินคดีไม่มีข้อพิพาท 

   มาตรา 188(1) บญัญตัวิ่าให้เริม่คดโีดยยื่นคํารอ้งขอต่อศาล แต่มใิช่ว่า

การเริม่คดดีว้ย “คํารอ้ง” นัน้จะเป็นคดไีม่มขีอ้พพิาทไปเสยีทัง้หมด เช่นการรอ้งขดัทรพัย ์

ตามมาตรา 288 ก็ให้ทําเป็นคําร้องเหมือนกัน แต่เรื่องร้องขดัทรัพย์ ไม่ใช่คดีไม่ม ี       

ขอ้พพิาท เพราะจะตอ้งส่งสาํเนาใหโ้จทก ์ซึง่ถอืเสมอืนเป็นจําเลย และโจทกก์ต็อ้งใหก้าร

แกค้าํรอ้งขดัทรพัยน์ัน้ดว้ย 
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  ผู้มีสทิธิยื่น “คําร้อง” ในคดีไม่มขี้อพพิาทก็ต้องแล้วแต่ว่ากฎหมายสาร

บญัญตัิกล่าวไว้ว่าอย่างไร เช่น ผู้ที่จะร้องขอให้ศาลตัง้ผู้จดัการมรดก ป.พ.พ. มาตรา 

1713 บญัญตัวิ่า “ทายาทหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยี หรอืพนักงานอยัการจะรอ้งขอต่อศาลใหต้ัง้

ผูจ้ดัการมรดกกไ็ด ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี ฯลฯ” ซึง่หมายความว่าตอ้งเป็นบุคคล 3 จําพวกน้ี

เทา่นัน้ทีจ่ะยืน่คาํรอ้งตามน้ีได ้

 4.   กระบวนพิจารณาหลงัจากยื่นคาํร้องขอแล้ว 

  เมื่อผู้ร้องยื่นคําร้องขอต่อศาลแล้ว เจ้าพนักงานศาลต้องรบัไว้ตรวจและ

นําเสนอผูพ้พิากษาเพื่อมคีําสัง่ เช่นเดยีวกบัการยื่นคําฟ้อง เมื่อมผีูพ้พิากษาตรวจเหน็ว่า

ถูกตอ้งแลว้กม็คีาํสัง่ใหด้าํเนินการพจิารณาต่อไป 

  แต่ก่อนทีจ่ะทําการพจิารณา ตามระเบยีบศาลต้องประกาศแจ้งซึ่งคํารอ้ง

นัน้ใหเ้ป็นทีท่ราบกนัทัว่ไปเสยีก่อน ทัง้น้ี กเ็พราะคดชีนิดน้ีเป็นการพจิารณาฝา่ยเดยีวจงึ

ต้องให้โอกาสผูม้สี่วนได้เสยีได้ใช้สทิธติามสมควร วธิทีําก็คอื โดยวธิลีงในหนังสอืพมิพ์

รายวนัตามระยะเวลาสดุแลว้แต่ศาลจะกําหนด โดยปกตถิา้คาํรอ้งขอนัน้เกีย่วกบับุคคลซึง่

อยู่ในทอ้งถิน่ใกลเ้คยีงกนั ศาลกําหนดใหป้ระกาศ 15 วนับา้ง 1 เดอืนบา้ง ถ้าคํารอ้งนัน้

เกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีของบุคคลทีอ่ยูห่า่งไกล เชน่อยูใ่นเมอืงต่างประเทศ ศาลอาจกําหนดให้

ประกาศมกีาํหนดนานกวา่นัน้เชน่ 2 เดอืน เพือ่ใหโ้อกาสแก่บุคคลผูอ้ยู่ห่างไกลจะไดท้ราบ

คําประกาศ ค่าลงหนงัสอืพมิพผ์ูร้อ้งขอเป็นผูเ้สยี กําหนดวนัในประกาศน้ี มใิช่กําหนดวนั

ในหมายเรยีกใหย้ื่นคําใหก้าร แมจ้ะยื่นคํารอ้งคดัคา้นเกนิกําหนดนัน้กไ็ม่ใช่กรณีขาดนัด

ศาลจงึเป็นผูค้ดัคา้นได ้(คาํพพิากษาฎกีาที ่1636/2511) 

  ผูใ้ดจะคดัคา้นคาํรอ้งขอเรือ่งน้ีประการใด ใหย้ืน่คาํรอ้งต่อศาลก่อนกาํหนดน้ี 

  ผูท้ีส่นใจจะคดัคา้นจะตอ้ง (1) ยื่นเป็นคํารอ้ง (2) ยื่นเสยีก่อนวนันัดไต่สวน

หรือย่างเข้าในวนันัด บางทีก็มายื่นเวลานัดไต่สวนเลยก็มี เช่น คําพิพากษาฎีกาที ่

236/2514 แต่บางเรือ่งศาลกไ็มร่บัคดัคา้นกม็ ีเชน่ คาํพพิากษาฎกีาที ่939/2511 

 5. การไต่สวนคาํร้องขอ 

  เมื่อถงึวนันัดไต่สวน และไม่มผีูใ้ดคดัคา้นคํารอ้งขอของผูร้อ้ง ถ้าผูร้อ้งมา

ศาลและนําพยาน หรือได้หมายเรียกพยานมาพร้อม ในกรณีน้ีศาลจะได้ดําเนินการ

สบืพยานของผู้ร้อง หรอืศาลอาจเรยีกพยานมาสบืได้เองตามที่เห็นจําเป็นตามมาตรา 

188(2) แลว้ทาํคาํสัง่ไปตามทีเ่หน็สมควรและยุตธิรรม 
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  ถ้าถึงวนันัดไม่มผีู้ใดคดัค้าน แต่ผู้ร้องและทนายความไม่มาศาล ศาลจะ

จาํหน่ายคดตีามมาตรา 132 (1) 

  แต่อย่างไรกต็าม แมจ้ะไมม่กีฎหมายบญัญตัวิา่ใครบา้งจะมสีทิธคิดัคา้นได ้

ก็เห็นว่าผู้ที่จะมสีทิธคิดัค้านได้จะต้องเป็นผู้มสี่วนได้เสยีอยู่ด้วยจงึจะคดัค้านได้ นัยคํา

พพิากษาฎกีาที ่842/2478, 380/2509 

 6.2 ผูค้ดัคา้นมสีทิธคิดัคา้น  เมื่อผูค้ดัคา้นมสีทิธคิดัคา้น และไดค้ดัคา้นเขา้มา

ในคดแีลว้ การดาํเนินคดต่ีอไป แยกออกเป็น 2 กรณคีอื 

  (1)  ดาํเนินคดต่ีอไปอยา่งคดมีขีอ้พพิาท 

  (2)  ดาํเนินคดอียา่งคดไีมม่ขีอ้พพิาทตามเดมิ 

  (1)  ดาํเนินคดีต่อไปอย่างคดีมีข้อพิพาท 

  มาตรา 188 (4)  ตอนตน้บญัญตัวิ่า “ถา้บุคคลอื่นใดนอกจากคู่ความที่

ได้ยื่นฟ้องคดีอนัไม่มขี้อพพิาทได้เขา้มาเกี่ยวข้องในคดีโดยตรงหรอืโดยอ้อมให้ถือว่า

บุคคลเช่นว่าน้ีเป็นคู่ความและใหด้ําเนินคดไีปตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายน้ีว่า

ดว้ยคดอีนัมขีอ้พพิาท ฯลฯ” 

  ตามมาตรา 188 (4) น้ีจะเหน็ว่าเมื่อมผีูค้ดัค้านเขา้มาให้ถอืว่าบุคคล

นัน้เป็นคู่ความ และใหด้าํเนินคดไีปตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าดว้ยคดมีขีอ้พพิาทเลย

ทเีดยีว ศาลจะสัง่จําหน่ายคดแีลว้ให้ไปตัง้คา้นฟ้องเป็นคดใีหม่นัน้ไม่ถูกนัยคําพพิากษา

ฎกีาที ่626/2485, 737/2499 

  (2) ดาํเนินคดีต่อไปอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทตามเดิม 

   มาตรา 188 (4) ตอนทา้ยบญัญตัวิ่า “ฯลฯ แต่ในคดทีีย่ ื่นคํารอ้งขอต่อ

ศาลเพือ่ใหศ้าลมคีาํพพิากษา หรอืคําสัง่ใหค้ําอนุญาตทีผู่แ้ทนโดยชอบธรรมไดป้ฏเิสธเสยี 

หรอืใหศ้าลมคีาํพพิากษา หรอืคาํสัง่ถอนคนืคาํอนุญาตอนัไดใ้หไ้วแ้ก่ผูไ้รค้วามสามารถนัน้

ใหถ้อืว่าเป็นคดไีม่มขีอ้พพิาท ถงึแมว้่าผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูไ้รค้วามสามารถนัน้จะ

ไดม้าศาล และแสดงขอ้คดัคา้นในการใหค้าํอนุญาตหรอืถอนคาํอนุญาตเชน่วา่นัน้” 

   คดไีม่มขีอ้พพิาท แมม้ผีูค้ดัค้านเขา้มา กฎหมายกย็งัใหถ้อืว่าเป็นคดี

ไมม่ขีอ้พพิาท มดีงัน้ี 

   1.  ผูแ้ทนโดยชอบธรรมอาจใหค้วามยนิยอมแก่ผูเ้ยาวใ์นการประกอบ

ธุรกจิทางการคา้หรอืธุรกจิอื่น หรอืในการทาํสญัญาเป็นลกูจา้งในสญัญาจา้งแรงงานได ้ใน
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กรณีทีผู่แ้ทนโดยชอบธรรมไม่ใหค้วามยนิยอมโดยไม่มเีหตุอนัสมควร ผูเ้ยาวอ์าจรอ้งขอ

ต่อศาลให้ส ัง่อนุญาตได้ (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 27 วรรคหน่ึง) กล่าวคอื ถ้าผู้แทนโดยชอบ

ธรรมไมใ่หค้วามยนิยอม ผูเ้ยาวอ์าจรอ้งต่อศาลใหส้ ัง่อนุญาตได ้เมือ่ผูเ้ยาวย์ื่นคาํรอ้งขอต่อ

ศาลและผูแ้ทนโดยชอบธรรมรอ้งคดัคา้นเขา้มา กย็งัใหถ้อืวา่เป็นคดไีมม่ขีอ้พพิาท 

   2. ถ้าการประกอบธุรกิจหรือการทํางานที่ได้รบัความยินยอมหรือ

ได้รบัอนุญาตตามวรรคหน่ึงก่อให้เกิดความเสยีหายถึงขนาดหรือเสื่อมเสยีแก่ผู้เยาว ์

ผูแ้ทนโดยชอบธรรมอาจบอกเลกิความยนิยอมทีไ่ดใ้หแ้ก่ผูเ้ยาวเ์สยีได ้หรอืในกรณีทีศ่าล

อนุญาต ผูแ้ทนโดยชอบธรรมอาจรอ้งขอต่อศาลใหเ้พกิถอนการอนุญาตทีไ่ดใ้หแ้ก่ผูเ้ยาว์

นัน้เสยีได ้(ป.พ.พ. มาตรา 27 วรรคสาม) กล่าวคอื ถ้าผูแ้ทนโดยชอบธรรมไดย้ื่นคํารอ้ง

ต่อศาลแลว้ และผูเ้ยาวไ์ดย้ืน่คาํรอ้งคดัคา้นเขา้มากย็งัถอืวา่เป็นคดไีมม่ขีอ้พพิาท 
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ส่วนท่ี 2 

วิธีพิจารณาวิสามญัในชัน้ศาล 

 

 วธิพีจิารณาวสิามญั หมายถงึวธิพีจิารณาคดบีางชนิด ไดแ้ก่ 

 1.  วธิพีจิารณาคดมีโนสาเร ่

 2.  วธิพีจิารณาคดไีมม่ขีอ้ยุง่ยาก 

 3.  การพจิารณาโดยขาดนดั 

 4.  อนุญาโตตุลาการ 
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บทท่ี 1 

คดีมโนสาเร ่

 

  

 คดมีโนสาเรน้ี่ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิตามพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความแพ่ง (ฉบบัที่ 17) พ.ศ. 2542 มทีัง้หมด 14 มาตรา คอื มาตรา 189, 

190, 190 ทว,ิ 190 ตร,ี 190 จตัวา, 191, 192, 192, 193, 193 ทว,ิ 193 ตร,ี 193 จตัวา, 

193 เบญจ, 194, 195 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบัน้ีคือ เน่ืองจาก

บทบญัญตัใินประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดมีโนสาเร่ทีใ่ช้

อยู่ยงัไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจุบนั ทําใหก้ารพจิารณาคดลี่าชา้และคู่ความตอ้งเสยี

ค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควรเมื่อคํานึงถึงทุนทรพัย์ในคดีที่พพิาทกนัสมควรแก้ไขปรบัปรุง

บทบญัญตัเิกี่ยวกบัวธิพีจิารณาคดมีโนสาเร่ให้เหมาะสมขึน้ โดยให้ศาลดําเนินการไกล่

เกลี่ยและเขา้ช่วยเหลอืคู่ความซึ่งไม่มคีวามรู้ทางกฎหมายได้ เพื่อให้คดไีด้เสร็จสิ้นไป

โดยเรว็และประหยดัคา่ใชจ้า่ยของคูค่วาม 

 การแกไ้ขเพิม่เตมิคดมีโนสาเรม่วีตัถุประสงคค์อื 

 1.  ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีมโนสาเร่ไม่ว่าจะเป็นค่าขึ้นศาล หรือค่า

ทนายความ เน่ืองจากคดีเหล่าน้ีมีทุนทรัพย์เพียงเล็กน้อยหากต้องเสียค่าใช้จ่าย

เชน่เดยีวกบัคดมีทุีนทรพัยส์งูจะไมคุ่ม้กบัผลทีจ่ะไดร้บั และทาํใหผู้ท้ีม่กีําลงัทรพัยม์ากกวา่

เป็นผูไ้ดเ้ปรยีบในการดาํเนินคด ี

 2.  คู่ความสามารถดําเนินคดไีดเ้องโดยไม่จําเป็นตอ้งจา้งทนายความเน่ืองจากจะ

มกีารจดัทาํแบบพมิพค์าํฟ้อง และคาํใหก้ารสาํหรบัคดมีโนสาเรโ่ดยเฉพาะซึง่คู่ความทีไ่มม่ี

ความรู้ทางด้านกฎหมายก็สามารถกรอกขอ้ความได้เอง และมนิีตกิรให้คําแนะนํา และ  

การดาํเนินคดมีลีกัษณะไมเ่ป็นพธิกีารคูค่วามดาํเนินคดไีดด้ว้ยตนเอง 

 3.  การพิจารณาคดีจะเริ่มด้วยการไกล่เกลี่ยซึ่งจะทําให้คดีเสร็จไปด้วยความ

รวดเร็ว เน่ืองจากคดีมีทุนทรพัย์เพียงเล็กน้อย คู่ความมีโอกาสตกลงกันได้โดยง่าย     

การสบืพยานจะใชว้ธิไีต่สวน คอื ศาลเป็นผูซ้กัถามพยานเอง สว่นการเลื่อนคดจีะเลื่อนได ้ 

ครัง้ละไมเ่กนิ 7 วนั 
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  คดมีโนสาเร่เป็นคดเีล็กน้อยหรอืคดเีบ็ดเตล็ดประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความแพง่ไดบ้ญัญตัเิกีย่วกบัวธิพีจิารณาคดมีโนสาเรไ่วใ้นมาตรา 189 ถงึมาตรา 195 รวม 

14 มาตราดว้ยกนั ซึง่แยกออกพจิารณาไดด้งัน้ี 

(1) ความหมายของคดมีโนสาเร ่

(2) ลกัษณะของคดมีโนสาเร ่

(3) การคาํนวณทุนทรพัยค์ดมีโนสาเร ่

(4) วธิฟ้ีองคดมีโนสาเร ่

(5) คา่ขึน้ศาลในคดมีโนสาเร ่

(6) การยืน่คาํใหก้ารในคดมีโนสาเร ่

(7) การไกลเ่กลีย่และประนีประนอมยอมความ 

(8) จาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร 

(9) คูค่วามในคดมีโนสาเรไ่มม่าศาลในวนันดั 

(10) การสบืพยาน (วดันดัพจิารณา) 

(11) การนัง่พจิารณา 

(12) การทาํคาํพพิากษาคดมีโนสาเร ่

 

(1) ความหมายคดีมโนสาเร่ 

คําว่า “มโนสาเร่” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 

หมายถึงเรื่องเบ็ดเตล็ดหยุมหยมิ โดยเรยีกคดเีล็กน้อยว่าคดมีโนสาเร่ คดมีโนสาเร่จึง

หมายถงึ คดแีพ่งทีม่คีําขอใหป้ลดเปลือ้งทุกขอ์นัอาจคํานวณเป็นราคาเงนิได ้ไม่เกนิสาม

แสนบาท หรอืไม่เกนิจํานวนทีก่ําหนดในพระราชกฤษฎกีา หรอืคดฟ้ีองขบัไล่บุคคลใด ๆ 

ออกจากอสงัหารมิทรพัย์อนัมคี่าเช่า หรอือาจใหเ้ช่าไดใ้นขณะยื่นคําฟ้องไม่เกนิเดอืนละ

สามหมื่นบาท หรอืไม่เกนิจํานวนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา (ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 

189) 

(2) ลกัษณะคดีมโนสาเร่ 

คดมีโนสาเรม่ ี2 ประเภทคอื 
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ก.  คดทีีม่คีําขอใหป้ลดเปลือ้งทุกขอ์นัอาจคํานวณเป็นราคาเงนิไดไ้ม่เกนิ

300,000 บาท หรอืไมเ่กนิจาํนวนทีก่าํหนดในพระราชกฤษฎกีา 

   ข.  คดีฟ้องขบัไล่ออกจากอสงัหาริมทรพัย์อนัมีค่าเช่า หรืออาจให้เช่า

ในขณะยื่นคําฟ้องไม่เกนิเดอืนละ 30,000 บาท หรอืไม่เกนิจํานวนทีก่ําหนดในพระราช

กฤษฎกีา 

    “คดีทีม่ ีคําขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้”  

หมายถงึ คดทีีม่ทุีนทรพัย ์ซึง่ไดแ้ก่ (1) คดพีพิาทกนัในเรื่องทรพัยส์นิหรอืมกีารเรยีกหน้ี

เงนิ เชน่ คดพีพิาทแยง่กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ (2) คดเีรยีกทรพัยค์นืหรอืใหใ้ชร้าคา

ทรพัย ์เช่น ยมื ฝากทรพัย ์เป็นตน้ (3)  คดเีรยีกค่าจา้งตามสญัญาจา้ง เช่น จา้งแรงงาน 

จา้งทําของ และรบัขน  เป็นตน้ (4)  คดฟ้ีองเรยีกค่าเสยีหายหรอืค่าสนิไหมทดแทน เช่น 

ผดิสญัญา ละเมดิ เป็นตน้ 

(3) การคาํนวณทนุทรพัยค์ดีมโนสาเร่ 

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 190 บญัญตัวิ่า “จํานวน

ทุนทรพัย ์หรอืราคาอนัพพิาทกนัในคดนีัน้ใหค้าํนวณดงัน้ี 

   1.  จํานวนทุนทรพัย์หรอืราคานัน้ให้คํานวณตามคําเรยีกร้องของโจทก ์

ส่วนดอกผลอันมีถึงกําหนดเกิดขึ้นในเวลายืน่ฟ้องหรือค่าธรรมเนียมศาลซึง่อาจเป็น

อุปกรณ์รวมอยูใ่นคาํเรยีกรอ้ง หา้มไมใ่หค้าํนวณรวมเขา้ดว้ย 

   2.  ในกรณมีขีอ้สงสยัหรอืมขีอ้โตแ้ยง้จาํนวนทุนทรพัยห์รอืราคานัน้ ใหศ้าล

กะประมาณตามทีเ่ป็นอยูใ่นเวลายืน่ฟ้องคด ี

   3.  คดอีนัเกีย่วดว้ยทรพัยส์นิทีม่ขีอ้หาหลายขอ้ อนัมจีํานวนทุนทรพัยห์รอื

ราคาไม่เกนิสีห่มืน่บาท หรอืไม่เกนิจํานวนทีก่ําหนดในพระราชกฤษฎีกา ใหร้วมจํานวน

ทรพัย์ หรอืราคาเหล่านัน้เขา้ด้วยกนั แต่ถ้าขอ้หาเหล่านัน้จะต้องเรยีกรอ้งเอาแก่จําเลย

หลายคน ถงึแมว้า่รวมความรบัผดิชอบของจาํเลยหลายคนนัน้เขา้ดว้ยกนัแลว้จะไมเ่ป็นคดี

มโนสาเร ่ใหถ้อืเอาจาํนวนทีเ่รยีกรอ้งเอาจากจาํเลยคนหนึง่ ๆ นัน้เป็นประมาณแก่การทีจ่ะ

ถอืวา่คดนีัน้เป็นคดมีโนสาเรห่รอืไม”่ 

   ราคาทรัพย์สินกับจํานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทนัน้ต่างกัน คือราคา

ทรพัยส์นิหมายถงึ ราคา เช่นฟ้องเรยีกคนืรถยนตค์นัหน่ึงราคา 300,000 บาท กรณีเช่นน้ี

เป็นราคาทรพัย์สนิ แต่ถ้าฟ้องเรยีกรถยนต์คนัหน่ึงราคา 300,000 บาท เพราะจําเลย
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กระทาํการละเมดิ โดยยมืรถยนตไ์ปแลว้ไมส่ง่คนื การทีจ่าํเลยไมส่ง่คนืทาํใหโ้จทกเ์สยีหาย

เพราะตอ้งไปว่าจา้งรถยนตค์นัอื่นมารบัสง่เสยีค่าใชจ้่ายวนัละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วนั 

เป็นเงนิ 9,000 บาท กรณีเช่นน้ีราคาทรพัยส์นิรวมกบัค่าเสยีหาย  เป็นจํานวนทุนทรพัย ์

309,000 บาท ทุนทรพัย์จงึหมายรวมถงึราคาด้วยและทุนทรพัย์ ทีพ่พิาทน้ีหมายถงึทุน

ทรพัย์ที่โจทก์เรยีกรอ้งตามคําขอท้ายฟ้องจนถงึวนัฟ้องเท่านัน้ ส่วนคําขอในอนาคต เช่น 

ดอกเบีย้ คา่เสยีหาย หรอืคา่เชา่ในอนาคตไมร่วมอยูใ่นทุนทรพัยด์ว้ย 

   จากบทบญัญตัมิาตรา 190 การคํานวณทุนทรพัย์คดมีโนสาเร่ใหค้ํานวณ

ดงัน้ี 

   1.  จาํนวนทุนทรพัยห์รอืราคาทรพัยส์นินัน้ใหค้าํนวณตามคาํเรยีกรอ้งของ

โจทก์ จงึถอืคําฟ้อง คําขอของโจทก์เป็นสําคญั มใิช่ถอืเอาขอ้ต่อสูข้องจําเลยมาคํานวณ

เป็นทุนทรพัย ์เช่น โจทกฟ้์องเรยีกเงนิกูย้มืมาจากจําเลย 50,000 บาท จําเลยรบัว่ากูจ้าก

โจทก์ไปจรงิ 10,000 บาท เช่นน้ีจะถอืทุนทรพัย ์50,000 บาท หรอื 40,000 บาท เพราะ

จําเลยรบัแล้วกู้ 10,000 บาท ที่โต้เถียงกนัจรงิ ๆ 40,000 บาท แต่ต้องถือว่าทุนจรงิ ๆ 

50,000 บาท เพราะตามคาํเรยีกรอ้งของโจทกน์ัน้เรยีกรอ้งมา 50,000 บาท 

   ส่วนดอกผลอนัมถิงึกําหนดเกดิขึน้ในเวลายื่นคําฟ้องหรอืค่าธรรมเนียม

ศาลซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์รวมอยู่ในคําเรยีกร้อง ห้ามไม่ให้คํานวณรวมกนัเป็นทุนทรพัย ์

กล่าวคอื ทุนทรพัยน์ัน้โจทกม์สีทิธอิะไรอยู่ในขณะยื่นฟ้องกใ็หค้าํนวณเป็นทุนทรพัย ์สทิธิ

อนัเกิดขึ้นหลงัจากโจทก์ยื่นฟ้องแล้วโจทก์จะนํามาคํานวณรวมเป็นทุนทรพัย์ สทิธิอนั

เกดิขึน้หลงัจากโจทก์ยื่นฟ้องแลว้โจทก์จะนํามาคํานวณรวมเป็นทุนทรพัย์ดว้ยไม่ได ้อนั

ได้แก่ดอกเบี้ยนับแต่วนัฟ้องถึงชําระหน้ีเสร็จ ค่าเช่านับแต่วนัฟ้องถึงวนัที่ออกไปจาก

ทรพัย์สนิทีเ่ช่า หรอืค่าเสยีหายอนัเกดิขึน้ในอนาคต ค่าธรรมเนียมศาลกรณีใหจ้ําเลยรบั

ผดิอนัไดแ้ก่ค่าทนายความค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก ์เหล่าน้ีโจทกจ์ะนํามาคํานวณเป็น

ทุนทรพัยไ์มไ่ด ้

   2. กรณีมขีอ้สงสยัหรอืมขีอ้โต้แย้งในจํานวนทุนทรพัย์ที่โจทก์เรยีกร้อง

หรอืราคาทรพัยพ์พิาท ใหศ้าลกะประมาณตามทีอ่ยูใ่นเวลายืน่ฟ้องคด ี

   3. คดอีนัเกีย่วดว้ยทรพัยส์นิทีม่หีลายขอ้หาใหค้าํนวณดงัน้ี 
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    ก.  คดหีลายขอ้หานัน้เรยีกเอาแก่จําเลยคนเดยีว ให้รวมคํานวณทุน

ทรพัย์ถ้าไม่เกิน 300,000 บาท เป็นคดีมโนสาเร่ แต่ถ้าเกิน 300,000 บาท ไม่ใช่คดี

มโนสาเร ่

    ข. คดหีลายขอ้หานัน้เรยีกรอ้งเอาแก่จําเลยหลายคน ใหแ้ยกคํานวณ

ทุนทรพัยข์องจาํเลยแต่ละคน 

  (4) วิธีฟ้องคดีมโนสาเร่ 

   ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาตรา 191 บญัญตัวิา่ “วธิฟ้ีองคดี

มโนสาเรน่ัน้ โจทกอ์าจยืน่คาํฟ้องเป็นหนงัสอืหรอืมาแถลงขอ้หาดว้ยวาจาต่อศาลกไ็ด ้

   ในกรณีทีโ่จทก์ยืน่คําฟ้องเป็นหนังสอื หากศาลเหน็ว่าคําฟ้องดงักล่าวไม่

ถูกตอ้ง หรอืขาดสาระสาํคญับางเรือ่ง ศาลอาจมคีําสัง่ใหโ้จทก์แกไ้ขคําฟ้องในส่วนนัน้ให้

ถกูตอ้งหรอืชดัเจนขึน้กไ็ด ้

   ถ้าโจทก์มาแถลงขอ้หาด้วยวาจาดงักล่าวแล้วให้ศาลบนัทกึรายการแห่ง

ขอ้หาเหลา่นัน้ไวอ้่านใหโ้จทกฟ์งั แลว้ใหโ้จทกล์งลายมอืไวเ้ป็นสาํคญั” 

   จากบทบญัญตัมิาตรา 191 น้ีจะเหน็วา่การฟ้องคดมีโนสาเรม่ ี2 วธิคีอื 

   1.  ฟ้องแบบคดสีามญั คอืทาํคาํฟ้องเป็นหนงัสอืยื่นต่อศาล ในกรณีทีโ่จทก์

ยื่นคําฟ้องเป็นหนังสอืน้ี หากศาลเหน็ว่าคําฟ้องดงักล่าวไม่ถูกต้อง หรอืขาดสาระสําคญั

บางเรื่อง ศาลอาจมคีําสัง่ให้โจทก์แก้ไขคําฟ้องในส่วนนัน้ให้ถูกต้อง หรอืชดัเจนขึน้ก็ได ้

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 191 วรรคสอง) 

   2. ฟ้องด้วยวาจา  โดยโจทก์แถลงขอ้หาด้วยวาจาต่อศาล ในกรณีฟ้อง

ด้วยวาจา ให้ศาลบนัทึกรายการแห่งข้อหาเหล่านัน้ไว้อ่านให้โจทก์ฟงัแล้วให้โจทก์ลง

ลายมอืชือ่ไวเ้ป็นสาํคญั (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 191 วรรคสาม) 

   เมือ่โจทกย์ืน่ฟ้องแลว้ ศาลจะตอ้งวนิิจฉยัวา่เป็นคดมีโนสาเรห่รอืไม ่

   ก.  ถา้ไมเ่ป็นคดมีโนสาเร ่

    1.  ไม่เป็นคดมีโนสาเร่มาแต่ตน้ ถา้อยู่ในอํานาจศาล เช่นไดย้ื่นฟ้องที่

ศาลจงัหวดั เพราะไมม่ศีาลแขวง แต่ศาลเหน็วา่ไมเ่ป็นคดมีโนสาเร ่ถา้โจทกฟ้์องดว้ยวาจา

ศาลจะสัง่ใหโ้จทกไ์ปทําคาํฟ้องเป็นหนงัสอือย่างคดสีามญั แต่ถา้โจทกย์ื่นฟ้องเป็นหนงัสอื

อยู่แล้วศาลก็รบัฟ้องและดําเนินการออกหมายเรียกอย่างคดีสามญั เพราะคดีน้ีอยู่ใน

อํานาจศาล กรณีไม่อยู่ในอํานาจศาลเช่นไดย้ื่นฟ้องไวท้ี่ศาลแขวง ศาลเหน็ว่าไม่เป็นคดี
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มโนสาเร่และศาลไม่มเีขตอํานาจพจิารณาคดนีัน้อย่างคดสีามญั ศาลจะมคีําสัง่ให้คนืคํา

ฟ้องนัน้ไปยื่นต่อศาลทีม่เีขตอํานาจ คําสัง่น้ีเป็นคําสัง่ไม่รบัคําคู่ความโจทก์อุทธรณ์คําสัง่

ไดท้นัท ี(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 192 วรรคแรก และวรรคสาม) 

    2.  เป็นคดมีโนสาเร่มาแต่ต้น หมายความว่า เดมิทเีป็นคดมีโนสาเร ่

และศาลก็ร ับดําเนินคดีอย่างคดีมโนสาเร่มาแล้ว ต่อมาภายหลังปรากฏว่าไม่ใช่คดี

มโนสาเร่ เน่ืองจากได้มคีําฟ้องเพิม่เติมยื่นเข้ามาภายหลงั   เช่นชัน้เริม่ยื่นฟ้องโจทก์

เรยีกรอ้งทุนทรพัยไ์ม่เกนิ 300,000 บาท และศาลรบัฟ้องเป็นคดมีโนสาเร่ ต่อมาโจทกย์ื่น

คํารอ้งขอเพิม่ทุนทรพัยเ์ป็น 600,000 บาท คดนีัน้ไม่เป็นคดมีโนสาเร่ต่อไป ถ้าศาลนัน้มี

อํานาจพจิารณาคดสีามญัได ้กใ็หศ้าลนัน้ดําเนินคดอีย่างคดสีามญัต่อไป แต่ถา้ศาลนัน้ไม่

มอีํานาจพจิารณาคดสีามญัได ้เชน่ เป็นศาลแขวงกต็อ้งจาํหน่ายเสยีจากสารบบความหรอื

ยกฟ้องโจทก์เพราะเกนิเขตอํานาจที่จะพจิารณาคดนีัน้ได้ (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 192 วรรค

สอง) 

   ข.  ถา้เป็นคดมีโนสาเร ่

    ถ้าศาลเห็นว่าคดนีัน้เป็นคดมีโนสาเร่ ให้ศาลกําหนดวนันัดพจิารณา

โดยเรว็และออกหมายเรยีกไปยงัจําเลย ในหมายเรยีกนัน้ให้จดแจ้งประเดน็แห่งคดแีละ

จํานวนทุนทรพัย ์หรอืราคาทีเ่รยีกรอ้ง และขอ้ความว่าใหจ้ําเลยมาศาลเพื่อการไกล่เกลีย่

ใหก้ารและสบืพยานในวนัเดยีวกนัและใหศ้าลสัง่ใหโ้จทกม์าศาลในวนันดัพจิารณานัน้ดว้ย 

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 193 วรรคหน่ึง) 

   ค. กรณจีาํเลยฟ้องแยง้เขา้มาในคดมีโนสาเร ่

    ในกรณีทีจ่าํเลยฟ้องแยง้เขา้มาในคดมีโนสาเร่ และฟ้องแยง้นัน้มใิช่คดี

มโนสาเร่ หรือในกรณีที่ศาลมีคําสัง่ให้พิจารณาคดีสามญัรวมกับคดีมโนสาเร่ให้ศาล

ดําเนินการพจิารณาคดมีโนสาเร่ไปอย่างคดสีามญั แต่เมื่อศาลพจิารณาถึงจํานวนทุน

ทรพัย์ ลกัษณะคดี สถานะของคู่ความ หรอืเหตุสมควรประการอื่นแล้วเห็นว่า การนํา

บทบญัญตัใินหมวดน้ีไปใชบ้งัคบัแก่คดใีนสว่นของฟ้องแยง้ หรอืคดสีามญัเช่นว่านัน้จะทํา

ให้การดําเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่าย ก็ให้ศาลมี

อํานาจพจิารณาคดใีนส่วนของฟ้องแย้ง หรอืคดสีามญันัน้อย่างคดมีโนสาเร่ได้ (ป.ว.ิแพ่ง 

มาตรา 192 วรรคสี)่ 

  (5) ค่าขึน้ศาลในคดีมโนสาเร่ 
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   ประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง มาตรา 190 จตัวา บญัญตัิว่า   

“ในคดมีโนสาเร ่ใหโ้จทกเ์สยีคา่ขึน้ศาลในศาลชัน้ตน้เท่ากบัจาํนวนค่าขึน้ศาลทีเ่รยีกเกบ็ใน

คดทีีม่คีาํขอใหป้ลดเปลื้องทุกขอ์นัไมอ่าจคาํนวณเป็นราคาเงนิได ้

   คา่ขึน้ศาลชัน้อุทธรณ์ หรอืฎกีานัน้ใหผู้อุ้ทธรณ์หรอืฎกีาเสยีตามจาํนวนทุน

ทรพัย ์หรอืราคาทรพัยส์นิทีพ่พิาทกนัในชัน้อุทธรณ์ฎกีาแลว้แต่กรณ”ี 

   ตามบทบญัญตัมิาตรา 190 จตัวา ไดบ้ญัญตัใิหโ้จทกเ์สยีค่าขึน้ศาลในศาล

ชัน้ตน้เท่ากบัจํานวนค่าขึน้ศาลทีเ่รยีกเกบ็ในคดไีม่มทุีนทรพัยค์อืเรื่องละ 200 บาท (ตาม

มาตรา 1(2)(ก)) ส่วนค่าขึน้ศาลในชัน้อุทธรณ์หรอืฎกีา ใหผู้อุ้ทธรณ์ หรอืผูฎ้ีกาเสยีตาม

จาํนวนทุนทรพัย ์หรอืราคาทรพัยส์นิทีพ่พิาทกนัในชัน้อุทธรณ์หรอืฎกีา แลว้แต่กรณี 

(6) การยื่นคาํให้การในคดีมโนสาเร่ 

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 193 วรรคสาม บญัญตัวิ่า 

“ถา้คู่ความไม่อาจตกลงกนั หรอืไม่อาจประนีประนอมยอมความกนัได ้และจําเลยยงัไม่ได้

ยืน่คําใหก้าร ใหศ้าลสอบถามคําใหก้ารของจําเลย โดยจําเลยจะยืน่คําใหก้ารเป็นหนังสอื 

หรอืจะใหก้ารดว้ยวาจากไ็ด ้ในกรณียืน่คําใหก้ารเป็นหนังสอืใหนํ้ามาตรา 191 วรรคสอง 

มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณีให้การด้วยวาจา ให้ศาลบนัทกึคําให้การรวมทัง้เหตุแห่ง

การนัน้ไวอ้่านใหจ้าํเลยฟงั แลว้ใหจ้าํเลยลงลายมอืชือ่” 

จากบทบญัญตัมิาตรา 193 วรรคสามน้ี จะเหน็ว่าจาํเลยทาํคาํใหก้ารในคดี

มโนสาเรไ่ด ้2 วธิคีอื 

1.  ทําคําใหก้ารเป็นหนังสอื ในกรณียื่นคําใหก้ารเป็นหนังสอืน้ี หากศาล

เหน็วา่คาํใหก้ารดงักลา่วไมถู่กตอ้ง หรอืขาดสาระสาํคญับางเรือ่ง ศาลอาจมคีาํสัง่ใหจ้าํเลย

แกไ้ขคาํใหก้ารในสว่นนัน้ใหถู้กตอ้ง หรอืชดัเจนขึน้กไ็ด ้

2.  ใหก้ารดว้ยวาจา ในกรณีใหก้ารดว้ยวาจาใหศ้าลบนัทกึใหก้ารรวมทัง้

เหตุแหง่การนัน้ไวอ้่านใหจ้าํเลยฟงัแลว้ใหจ้าํเลยลงลายมอืชือ่ 

  (7) การไกล่เกล่ียและประนีประนอมยอมความ 

   ในคดมีโนสาเร่เมื่อศาลรบัคําฟ้องแล้วใหศ้าลกําหนดวนัพจิารณาโดยเรว็

และออกหมายเรยีกไปยงัจําเลย ในหมายเรยีกนัน้ใหจ้ดแจง้ประเดน็แห่งคด ีและจํานวน

ทุนทรพัย์ หรอืราคาทีเ่รยีกรอ้ง และขอ้ความว่าใหจ้ําเลยมาศาลเพื่อการไกล่เกลีย่ใหก้าร

และสืบพยานในวนัเดียวกัน และให้ศาลสัง่ให้โจทก์มาศาลในวนันัดพิจารณานัน้ด้วย     
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(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 193 วรรคหน่ึง) 

   ในวนัพจิารณานัน้เมือ่โจทกแ์ละจาํเลยมาพรอ้มกนัทีศ่าลแลว้ศาลจะทาํการ

ไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความในข้อพิพาทนัน้ก่อน       

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 193 วรรคสอง) 

   ในการไกล่เกลี่ยนัน้ถ้าคู่ความตกลงกนัหรอืประนีประนอมยอมความใน  

ข้อพิพาทนั ้นศาลจะพิพากษาตามยอม แต่ถ้าคู่ความไม่อาจตกลงหรือไม่อาจ

ประนีประนอมยอมความ ศาลต้องทําการพจิารณาต่อไป ก่อนที่จะทําการพจิารณาคดี

ต่อไป และจําเลยยงัไม่ไดย้ื่นคําใหก้ารใหศ้าลสอบถามคําใหก้ารของจําเลย โดยจําเลยจะ

ยื่นคําใหก้ารเป็นหนงัสอื หรอืจะใหก้ารดว้ยวาจากไ็ด ้ในกรณียื่นคําใหก้ารเป็นหนงัสอืนัน้ 

หากศาลเหน็ว่าคําใหก้ารดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง หรอืขาดสาระสาํคญับางเรื่อง ศาลอาจสัง่ให้

จาํเลยแกไ้ขคาํใหก้ารในสว่นนัน้ใหถู้กตอ้ง หรอืชดัเจนขึน้กไ็ด ้ในกรณีใหก้ารดว้ยวาจา ให้

ศาลบนัทกึคาํใหก้ารรวมทัง้เหตุแหง่การนัน้ไว ้อ่านใหจ้าํเลยฟงั แลว้ใหจ้าํเลยลงลายมอืชือ่

ไวเ้ป็นสาํคญั (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 193 วรรคสาม) 

  (8) จาํเลยขาดนัดยื่นคาํให้การ 

   ในคดมีโนสาเร ่ใหศ้าลกําหนดวนันัดพจิารณาโดยเรว็และออกหมายเรยีก

ไปยังจําเลยในหมายนัน้ ให้จดแจ้งประเด็นแห่งคดีและจํานวนทุนทรพัย์หรือราคาที่

เรยีกรอ้ง และขอ้ความวา่ใหจ้ําเลยมาศาลเพื่อการไกล่เกลีย่ใหก้าร (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 193 

วรรคหน่ึง)  ถ้าจําเลยไม่ใหก้ารตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาตรา 193 

วรรคสาม ให้ศาลมีอํานาจใช้ดุลพินิจมีคําสัง่ไม่ยอมเลื่อนเวลาให้ยื่นคําให้การและ

ดําเนินการพจิารณาต่อไป โดยถอืว่าจําเลยขาดนัดยื่นคําให้การ (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 193 

วรรคสี)่ นอกจากน้ีเมื่อจําเลยไดร้บัหมายเรยีกใหม้าศาลตามมาตรา 193 แลว้จาํเลยไม่ได้

ยื่นคําใหก้ารก่อนหรอืในวนันดัทีก่ําหนดในหมายเรยีกใหถ้อืว่าจําเลยขาดนดัยื่นคําใหก้าร

ดว้ย (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 193 ทว ิวรรคสอง) 

  (9)  คู่ความในคดีมโนสาเร่ไม่มาศาลในวนันัด 

   ในคดมีโนสาเร่เมื่อโจทกไ์ดท้ราบคําสัง่ใหม้าศาลตาม มาตรา 193 แลว้ไม่

มาในวนันัดพจิารณาโดยมไิด้ร้องขอเลื่อนคด ีหรอืแจ้งเหตุขดัขอ้งที่ไม่มาศาลให้ถือว่า

โจทก์ไม่ประสงค์จะดําเนินคดต่ีอไปให้ศาลมคีําสัง่จําหน่ายคดอีอกเสยีจากสารบบความ 

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 193 ทววิรรคหน่ึง) และเมือ่จาํเลยไดร้บัหมายเรยีกใหม้าศาลตามมาตรา 
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193 แลว้ไม่มาในวนันดัพจิารณาโดยมไิดร้อ้งขอเลื่อนคด ีหรอืแจง้เหตุขดัขอ้งทีไ่ม่มาศาล 

ใหถ้อืว่าจําเลยขาดนัดพจิารณาและใหบ้งัคบัตามมาตรา 202 (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 193 ทวิ

วรรคสอง) 

  (10)  การสืบพยาน 

      เมือ่ศาลไดร้บัคาํใหก้ารของจาํเลยตามมาตรา 193 วรรคสาม หรอืจาํเลย

ตกเป็นผูข้าดนัดยื่นคําใหก้ารตามมาตรา 193 วรรคสี ่หรอืมาตรา 193 ทว ิแล้ว ใหศ้าล

พจิารณาคดต่ีอไปโดยเรว็ โดยจะกําหนดให้คู่ความฝ่ายใดนําพยานมาสบืก่อนหรอืหลงั   

ก็ได้ และให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายที่จะต้องนําพยานเข้าสืบว่าประสงค์จะอ้างอิง

พยานหลกัฐานใดแลว้บนัทกึไว ้หรอืสัง่ใหคู้่ความจดัทําบญัชรีะบุพยานยื่นต่อศาลภายใน

ระยะเวลาตามทีเ่หน็สมควร (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 193 ตร)ี 

   ในคดีมโนสาเร่  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาลมอีํานาจเรยีก

พยานหลกัฐานมาสบืไดเ้องตามทีเ่หน็สมควร 

   ในการสบืพยานไมว่่าจะเป็นพยานทีคู่่ความฝา่ยใดอา้ง หรอืทีศ่าลเรยีกมาเอง 

ใหศ้าลเป็นผูซ้กัถามพยานก่อนเสรจ็แลว้จงึใหต้วัความ หรอืทนายความซกัถามเพิม่เตมิได ้

   ใหศ้าลมอีํานาจซกัถามพยานเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิใด ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัคด ี

แมจ้ะไม่มคีู่ความฝ่ายใดยกขึน้อ้างกต็ามแลว้ใหพ้ยานลงลายมอืชื่อไว ้(ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 

193 จตัวา) 

(11) การนัง่พิจารณาคดีมโนสาเร่ 

ในคดีมโนสาเร่ให้ศาลนัง่พิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่ต้องเลื่อน     

เวน้แต่มเีหตุจาํเป็น ศาลจะมคีาํสัง่เลือ่นไดค้รัง้ละไมเ่กนิเจด็วนั (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 193 เบญจ)  

  (12)  การทาํคาํพิพากษาคดีมโนสาเร่ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 194 บัญญัติว่า       

“คดมีโนสาเร่นัน้ให้ศาลมอีํานาจออกคําสัง่ หรอืคําพพิากษาด้วยวาจาดัง่ทีบ่ญัญตัไิว้ใน

มาตรา 141”  คดมีโนสาเร่นัน้ศาลมอีํานาจทําคําสัง่หรอืคําพพิากษาด้วยวาจาได้ การที่

จะตอ้งทาํรายงานเกีย่วกบัคาํสัง่ หรอืคาํพพิากษานัน้ไมจ่าํตอ้งจดแจง้รายการแห่งคด ีหรอื

เหตุผลแห่งการวินิจฉัย แต่เมื่อคู่ความฝ่ายใดแจ้งความจํานงที่จะอุทธรณ์ หรือได้ยื่น

อุทธรณ์ขึ้นมา ให้ศาลมีอํานาจทําคําสัง่ชี้แจงแสดงรายการข้อสําคัญ หรือเหตุแห่ง        

คาํวนิิจฉยักลดัไวก้บับนัทกึในเวลาอนัสมควร (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 141 วรรคสาม) 
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บทท่ี 2 

คดีไม่มีข้อยุ่งยาก 

 

 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งไดบ้ญัญตัถิงึวธิพีจิารณาสําหรบัคดสีามญัที่

ไมม่ขีอ้ยุ่งยาก โดยรวบรวมไวใ้นหมวดวา่ดว้ยการพจิารณาคดมีโนสาเร ่  ทัง้น้ีเพราะคดสีามญั

บางเรื่องมสีภาพเป็นเรื่องเลก็น้อย ไม่มขีอ้ยุ่งยากมากนักพอทีจ่ะใชว้ธิพีจิารณาเช่นเดยีวกบั

คดมีโนสาเร ่อนัจะทาํใหก้ารพจิารณาสามญัชนิดน้ีรวบรดัเสรจ็เรยีบรอ้ยโดยรวดเรว็ขึน้ 

 คดสีามญัไมม่ขีอ้ยุ่งยากน้ีประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ ไดบ้ญัญตัไิวใ้น

มาตรา 196 วรรคหน่ึงว่า “ในคดสีามญัซึง่โจทก์ฟ้องเพยีงขอให้ชําระเงนิจํานวนแน่นอน

ตามตัว๋เงนิ ซึง่การรบัรอง หรอืการชําระเงนิตามตัว๋เงนินัน้ไดถู้กปฏเิสธ หรอืตามสญัญา

เป็นหนังสอื ซึง่ปรากฏในเบื้องตน้ว่า เป็นสญัญาอนัแทจ้รงิ มคีวามสมบูรณ์ และบงัคบัได้

ตามกฎหมายโจทก์จะยืน่คําขอโดยทําเป็นคํารอ้งต่อศาลพรอ้มกบัคําฟ้องพจิารณาคดนีัน้

โดยรวบรดัได”้ 

 ตามบญัญตัมิาตรา 196 วรรคหน่ึง 7

*นัน้ คดไีม่มขีอ้ยุ่งยากซึ่งโจทก์ อาจมคีําขอ

พจิารณาโดยรวบรดัไดน้ัน้ ไดแ้ก่คดดีงัต่อไปน้ี  

 1.  คดีสามญั  ซึ่งโจทก์ฟ้องขอให้ชําระเงนิจํานวนแน่นอนตามตัว๋เงนิ ซึ่งการ

รบัรอง หรอืการชาํระเงนิตามตัว๋เงนินัน้ไดถู้กปฏเิสธ 

 2.  ในคดีสามญั ซึ่งโจทก์ฟ้องตามสญัญา เป็นหนังสอืซึ่งปรากฏในเบื้องต้นว่า

เป็นสญัญาอนัแทจ้รงิ มคีวามสมบรูณ์และบงัคบักนัไดต้ามกฎหมาย 

 วิธีการขอดาํเนินคดีไม่มีความยุ่งยาก 

 1. โจทก์ต้องยื่นคําขอโดยทําเป็นคํารอ้งต่อศาลพรอ้มกบัคําฟ้องขอให้พจิารณา

คดนีัน้โดยรวบรดั หมายความว่า โจทกต์อ้งทําคําฟ้องเป็นหนงัสอื จะฟ้องดว้ยวาจาไม่ได ้

และยืน่คาํขอโดยรวบรดัตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 196 

 2. ศาลเหน็วา่คดนีัน้ไมม่ขีอ้ยุง่ยากไมว่า่โจทกจ์ะยืน่คาํขอใหค้ดรีวบรดัมาหรอืไม ่  

กใ็หศ้าลมคีาํสัง่พจิารณาคดนีัน้ไปตามขอ้บงัคบัทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดน้ีวา่ดว้ยคดมีโนสาเร ่   

                                                           
*แกไ้ขตาม พ.ร.บ. แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ (ฉบบัที ่17) พ.ศ. 2542 

มาตรา 11. 
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เวน้แต่มาตรา 190 จตัวาในเรื่องค่าขึน้ศาลซึง่คดมีโนสาเร่จะเรยีกเกบ็ค่าขึน้ศาลในอตัรา

เดียวกับคดีไม่มีทุนทรัพย์ คือ 200 บาท จะนํามาใช้บังคับคดีไม่มีข้อยุ่งยากไม่ได ้        

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 196 วรรคสอง) 

 การดาํเนินไม่มีข้อยุ่งยาก 

 1. ให้ศาลออกหมายเรยีกไปยงัจําเลย แสดงจํานวนเงนิทีเ่รยีกรอ้งและเหตุแห่ง

การเรยีกรอ้งและใหจ้าํเลยมาศาลและใหก้าร (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 196 วรรคสอง) 

 2. จําเลยจะต้องยื่นคําให้การในวนัใดวนัหน่ึงตามที่ศาลเหน็สมควรกําหนดโดย  

มใิหเ้ป็นการเสยีหายแก่การต่อสูค้ด ี(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 196 วรรค (1)) 

 3. ถ้าจําเลยมาศาล ศาลจะถามจําเลยว่าจะใหก้ารอย่างไร ถ้าจําเลยใหก้ารต่อสู้

ด้วยวาจา ให้ศาลจดคําแถลงของจําเลยไว้ในรายงาน หรอืถ้าจําเลยยื่นคําให้การแล้ว    

เหน็ว่าจําเลยไม่มเีหตุต่อสูค้ดนีัน้กใ็หศ้าลพพิากษาคดโีดยเรว็ไม่ตอ้งสบืพยาน แต่ถ้าศาล

เห็นว่าจําเลยมขีอ้ต่อสูอ้นัสมควร ก็ให้ศาลดําเนินการพจิารณาไปโดยไม่ชกัช้า และฟงั   

คาํพยานทัง้สองฝา่ยก่อนพพิากษา (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 196 วรรคสอง (2)) 

 4.  ถา้จาํเลยไมม่าศาลตามกําหนดเวลาตามขอ้ 2 ใหถ้อืวา่จําเลยขาดนดัพจิารณา 

ใหศ้าลมคีําสัง่โดยไม่ชกัชา้ว่าจาํเลยขาดนดัพจิารณา แลว้ใหศ้าลพจิารณาคดไีปฝา่ยเดยีว 

และพพิากษาโดยเรว็เทา่ทีพ่งึกระทาํได ้(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 196 วรรคสอง (3)) 

 5. คดไีม่มขีอ้ยุ่งยาก จําเลยจะมาขอเลื่อนเวลายื่นคําใหก้าร หรอืเลื่อนคดใีนการ

นดัสบืพยานไมไ่ด ้ถา้จําเลยมารอ้งขอหา้มมใิหศ้าลอนุญาต เพราะจําเลยไม่มาศาล ถอืว่า

จําเลยไม่ตดิใจต่อสูค้ด ีหรอืไม่ตดิใจสบืพยาน จําเลยจงึขอเลื่อนไม่ได้ เว้นแต่จําเลยจะ

แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าคําขอของตนมเีหตุผลด ีและสนันิษฐานได้ในเบื้องต้นว่า

จําเลยมขีอ้ต่อสูค้ดอีนัสมควร หรอืเมื่อศาลเหน็ว่าโดยพฤตกิารณ์นอกเหนือไม่อาจบงัคบั

ได้เป็นการพ้นวิสยัที่จําเลยจะมาศาลหรือยื่นคําให้การก่อน หรือในวนัที่กําหนดไว้ได ้     

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 196 วรรคสาม) 

 6. ในระหว่างการพจิารณาหากปรากฏว่าคดไีม่ควรอยู่ภายใตบ้งัคบัมาตราน้ีศาล

อาจมคีําสัง่เพกิถอนคําสัง่เดมิที่เคยอนุญาตให้ดําเนินคดนีัน้โดยรวบรดั แล้วดําเนินการ

พจิารณาต่อไปตามขอ้บงัคบัแหง่คดสีามญั (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 196 วรรคสี)่ 

 การทาํคาํพิพากษาคดีไม่มีข้อยุ่งยาก 

 คาํพพิากษาหรอืคาํสัง่คดไีมม่ขีอ้ยุง่ยากใหท้าํเป็นหนงัสอืตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 141 
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บทท่ี 3 

การพิจารณาคดีโดยขาดนัด 

 

 โดยปกติการนัง่พิจารณาคดีจะต้องกระทําในศาลต่อหน้าคู่ความที่มาศาล         

(ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 36)  ดว้ยเหตุน้ีศาลจงึตอ้งใหโ้อกาสเตม็ทีแ่ก่คู่ความทุกฝ่ายในอนัทีจ่ะ

มาฟงัการพิจารณาและใช้สิทธิเกี่ยวด้วยกระบวนพิจารณาเช่นว่านัน้ แต่ทัง้น้ีต้องอยู่

ภายใตบ้งัคบับทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายน้ีว่าดว้ยการขาดนดั การรอ้งสอด และการ

ขบัไล่ออกนอกศาล ฯลฯ (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 103) ฉะนัน้ กรณีที่คู่ความฝ่ายหน่ึงขาดนัด 

คู่ความฝ่ายนัน้ได้ละเสยีซึ่งโอกาสที่จะฟงัการพจิารณา และใช้สทิธิเกี่ยวด้วยกระบวน

พจิารณาเชน่วา่นัน้ 

 การพจิารณาคดโีดยขาดนดั  คอืการพจิารณาคดโีดยคูค่วามมาศาลเพยีงฝา่ยเดยีว

คู่ความอกีฝา่ยหน่ึงไม่มาศาล หรอืไม่มาดาํเนินกระบวนพจิารณาคดยีงัศาลตามระยะเวลา

ทีก่ําหนด ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นฝา่ยขาดนัด การพจิารณาคดโีดยขาดนดันัน้ทําใหก้ารพจิารณา

คดเีรื่องนัน้ตอ้งดําเนินไปแตกต่างจากกระบวนพจิารณาโดยปกต ิกล่าวคอื การพจิารณา

เป็นทาํนองคลา้ยกบัวา่ศาลไดด้าํเนินการพจิารณาคดขีองผูท้ีม่ไิดข้าดนดัแต่ฝา่ยเดยีว และ

การพจิารณานัน้เป็นผลบงัคบัคู่ความฝ่ายทีข่าดนัดดว้ยเสมอืนหน่ึงเป็นการลงโทษ ทัง้น้ี 

เพื่อยงัให้คู่ความทัง้สองฝ่ายได้ระมดัระวงัหน้าที่ของตนด้วยการมาต่อสูค้ด ีและดําเนิน

กระบวนพจิารณายงัศาลโดยสมํ่าเสมอ 

 คดทีีต่อ้งพจิารณาโดยขาดนดันัน้มไีดเ้ฉพาะการพจิารณาในศาลชัน้ตน้เท่านัน้ ใน

ชัน้อุทธรณ์หรอืฎีกาจะไม่มกีารพจิารณาคดโีดยขาดนัด โดยเหตุที่การพจิารณาคดโีดย

คู่ความฝา่ยหน่ึงขาดนดัจงึเท่ากบัเป็นการพจิารณาคดขีองผูท้ีม่ไิดข้าดนดัฝา่ยเดยีวนัน่เอง 

ดงันัน้ การพจิารณาศาลต้องกระทําอย่างระมดัระวงัเพื่อรกัษาไวซ้ึ่งประโยชน์และความ

ยุตธิรรมแก่คูค่วามทัง้สองฝา่ย มอีาทคิอื 

 1.  เมือ่ปรากฏวา่การขาดนดัของคู่ความมไิดเ้ป็นไปโดยจงใจหรอืมเีหตุอนัสมควร

ก็ควรให้โอกาสแก่คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดเพื่อต่อสู้คดี และใช้สิทธิเกี่ยวด้วยกระบวน

พจิารณาตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ 

 2. เมือ่ปรากฏวา่คดเีรื่องนัน้ไดพ้จิารณาเสรจ็สิน้ และมคีําพพิากษาหรอืคาํสัง่โดย

คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดแพ้คด ีหากการขาดนัดมไิด้เป็นไปโดยจงใจหรอืมเีหตุอนัสมควร 
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เช่นน้ีศาลควรมคีําสัง่ให้พจิารณาคดเีรื่องนัน้ใหม่ เพื่อให้โอกาสคู่ความฝ่ายที่ขาดนัดได้

ต่อสู้คดแีละใช้สทิธิเกี่ยวด้วยกระบวนพจิารณาตามที่บญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความแพง่ 
 3. เมื่อปรากฏว่าการขาดนดัในคดเีรื่องนัน้ไดเ้ป็นไปดว้ยความจงใจหรอืไม่มเีหตุ

อนัสมควร ศาลควรมคีาํสัง่ใหด้าํเนินคดไีปโดยขาดนดั จาํกดัสทิธขิองผูข้าดนดัในการต่อสู้

คดีและใช้สิทธิเกี่ยวด้วยกระบวนพิจารณาความที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความแพ่ง เพราะการทีคู่่ความฝ่ายนัน้มคีวามประพฤตมิดิคีอื จงใจขาดนัดการ

พจิารณาคดขีองศาล 

 ในการศกึษาเรื่องการพจิารณาคดโีดยขาดนัด ย่อมศกึษาไดจ้ากบทบญัญตัแิกไ้ข

ปรบัปรุงในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง (ฉบบัที ่19) พ.ศ. 2543 มาตรา 197 

ถงึมาตรา 207 ซึง่ในการอธบิายจะขอแบง่หวัขอ้ออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี 

 สว่นที ่1 การขาดนดัยืน่คาํใหก้าร 

 สว่นที ่2 การขาดนดัพจิารณา  

 

 

ส่วนท่ี 1  

การขาดนัดย่ืนคาํให้การ 

 การขาดนดัชัน้ยื่นคาํใหก้ารน้ีเป็นกรณีทีค่ดมีไิดม้าสูศ่าลโดยสมบรูณ์ ศาลไดท้ราบ 

แต่คาํฟ้องของโจทกฝ์า่ยเดยีว สว่นคาํใหก้ารของจาํเลยศาลไมท่ราบ 

 การขาดนัดยื่นคําใหก้ารมบีญัญตัอิยู่ในมาตรา 197, 198 ทว,ิ 198 ตร,ี 199, 199 

ทว,ิ 199 ตร,ี 199 จตัวา, 199 เบญจ, 199 ฉ  ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิตามพระราชบญัญตัแิกไ้ข

เพิม่เติมประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง (ฉบบัที่ 19) พ.ศ. 2543 ซึ่งมหีวัข้อ

อธบิายดงัน้ี 

 1. ขาดนดัยืน่คาํใหก้ารคอือะไร 

 2. หลกัเกณฑข์องการขาดนดัยืน่คาํใหก้าร 

 3. หน้าทีโ่จทกเ์มือ่จาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร 

 4. การพพิากษาหรอืมคีําสัง่ชีข้าดใหโ้จทก์เป็นฝ่ายชนะคดเีมื่อจําเลยขาดนัดยื่น

คาํใหก้าร 
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 5. กรณจีาํเลยหลายคน และจาํเลยบางคนขาดนดัยืน่คาํใหก้าร 

 6. จาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้ารขอพจิารณาคดใีหม ่

 7. โจทกท์ีถู่กฟ้องแยง้ขาดนดัยืน่คาํใหก้ารแกฟ้้องแยง้ 

 

 1. ขาดนัดยื่นคาํให้การคืออะไร 

  ขาดนัดยื่นคําให้การ คอื กรณีที่จําเลยได้รบัหมายเรยีกให้ยื่นคําให้การแล้ว 

จาํเลยมไิดย้ื่นคาํใหก้ารภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไวต้ามกฎหมาย หรอืตามคาํสัง่ศาล (ป.

ว.ิแพ่ง มาตรา 1978

*) อน่ึง การขาดนัดยื่นคําใหก้ารน้ีจะมไีดเ้ฉพาะแต่การพจิารณาของ

ศาลชัน้ตน้เท่านัน้ ในชัน้อุทธรณ์ หรอืชัน้ฎกีาไม่อาจมกีารขาดนัดยื่นคําใหก้ารได ้เพราะ

การทีจ่ําเลยอุทธรณ์ หรอืจําเลยฎกีาไม่ยื่นคําแก้อุทธรณ์ หรอืคําแก้ฎกีานัน้ไม่ถอืว่าเป็น

การขาดนัดยื่นคําให้การ (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 237 วรรคสอง และมาตรา 247) แม้คําแก้

อุทธรณ์ หรอืคาํฎกีาจะมลีกัษณะเป็นคาํใหก้ารกด็ ี(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 1(4)) 

 2. หลกัเกณฑข์องการขาดนัดยื่นคาํให้การ 

  กรณจีะถอืวา่จาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร มหีลกัเกณฑด์งัน้ี 

2.1 จาํเลยไดร้บัหมายเรยีกใหย้ืน่คาํใหก้ารแลว้ 

2.2 จาํเลยมไิดย้ืน่คาํใหก้ารภายในระยะเวลาทีก่าํหนดไวต้ามกฎหมาย หรอื  

   ตามคาํสัง่ศาล 

 

2.1 จาํเลยได้รบัหมายเรียกให้ยื่นคาํให้การแล้ว 

   “จําเลยได้รบัหมายเรยีกให้ยื่นคําให้การแล้ว” หมายความว่า เมื่อศาลได้

รบัคําฟ้องแล้วให้ศาลออกหมายส่งสําเนาคําฟ้องให้แก่จําเลยเพื่อแก้คดี และภายใน

กําหนด 7 วนันับแต่ยื่นคําฟ้องให้โจทก์รอ้งขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายนัน้ 

(ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 173 วรรคหน่ึง)  ในการส่งหมายเรยีกให้ยื่นคําให้การเป็นหน้าที่ของ

พนักงานศาลเป็นผู้ส่ง ส่วนการนําส่งนัน้โจทก์จะนําส่งหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่ศาลจะสัง่      

(ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 70 วรรคท้าย)  และการส่งหมายเรยีกให้ยื่นคําให้การจะมผีลในทาง

กฎหมายว่าเป็นการส่งที่ชอบด้วยกฎหมายนัน้ต่อเมื่อได้ดําเนินการตามที่บญัญตัไิว้ใน

                                                           

 
*แกไ้ขตาม พ.ร.บ. แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ (ฉบบัที ่19) พ.ศ. 2543. 
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มาตรา 67-83 อฏัฐ  แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งเรื่องการยื่นและส่งคํา

คูค่วามและเอกสารในคด ี

2.2  จาํเลยมิได้ยื่นคาํให้การภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ตามกฎหมาย 

หรือตามคาํสัง่ศาล 

   หมายความว่า เมื่อศาลออกหมายเรยีกและสําเนาคําฟ้องได้ส่งให้จําเลย

โดยชอบแลว้ จําเลยจะตอ้งทําคําใหก้ารเป็นหนงัสอืยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาทีก่ําหนด

ไวต้ามกฎหมาย หรอืตามคาํสัง่ศาลระยะเวลาทีก่าํหนดไวต้ามกฎหมายมดีงัน้ี 

   2.2.1 ในคดทีัว่ ๆ ไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 

177 วรรคหน่ึง ใหจ้าํเลยทาํคาํใหก้ารเป็นหนงัสอืยืน่ต่อศาลภายใน 15 วนั 

   2.2.2 ในคดมีโนสาเร่ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 

193 วรรคหน่ึง ใหศ้าลออกหมายเรยีกไปยงัจาํเลยใหม้าศาล และใหก้ารในวนัเดยีวกนันัน้ 

หรอืในวนัอื่นต่อมาตามแต่ศาลจะเหน็สมควร 

   2.2.3 ในคดไีม่มขีอ้ยุ่งยากตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 

มาตรา 196 วรรคสอง (1) ใหศ้าลกําหนดวนัใดวนัหน่ึงตามทีเ่หน็สมควรใหจ้ําเลยใหก้าร 

แต่ตอ้งไมเ่กนิ 5 วนันบัแต่วนัสง่หมายเรยีกไปยงัจาํเลย 

   2.2.4 ในกรณีจําเลยขอขยายเวลายื่นคําใหก้ารและศาลอนุญาตระยะเวลา

ยืน่คาํใหก้ารตอ้งยืน่ภายในกาํหนดเวลาทีศ่าลขยายให ้

   2.2.5 ในกรณีที่มกีารส่งหมายเรยีกโดยวธิีอื่นตามประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความแพง่ มาตรา 79 จะมผีลต่อเมือ่กําหนดเวลา 15 วนั หรอืระยะเวลานานกว่า

นัน้ ตามทีศ่าลเหน็สมควรไดล้่วงพน้ไปแลว้ ดงันัน้ กําหนดเวลายื่นคําใหก้าร 15 วนั ตาม

หลกัทัว่ไปในมาตรา 177 วรรคหน่ึง จงึตอ้งนบัต่อจากวนัครบกําหนด 15 วนัผลจงึเป็นว่า 

อาจยืน่คาํใหก้ารภายใน 30 วนันบัแต่เวลาทีห่มายเรยีกนัน้ไดส้ง่โดยวธิอีื่นโดยชอบแลว้ 

   2.2.6 คําใหก้ารแกฟ้้องแยง้ตอ้งยื่นต่อศาลภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดส้่ง

คาํใหก้ารถงึโจทก ์(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 178 วรรคหน่ึง) 

   2.2.7 ในคดทีีม่กีารรอ้งสอดตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 

มาตรา 57 แบง่ออกเป็น 3 กรณคีอื 

     ก. การร้องสอดตามมาตรา 57 (1) เป็นการร้องสอดเข้ามาด้วย

ความสมคัรใจเอง เพราะเหน็ว่าเป็นการจําเป็นเพื่อยงัใหไ้ดร้บัความรบัรองคุม้ครอง หรอื
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บงัคบัตามสทิธขิองตนทีม่อียู่ การรอ้งสอดตามมาตรา 57 (1)  น้ีเป็นการรอ้งสอดเขา้ไป

เพื่อโตแ้ยง้สทิธขิองคู่ความในคดเีดมิโดยมไิดอ้าศยัสทิธขิองคู่ความในคดเีดมิ แต่เป็นการ

อาศยัสทิธิของตนเอง ดงันัน้ผู้ร้องสอดตามมาตรา 57 (1) จึงมฐีานะเสมอืนเป็นโจทก ์    

คํารอ้งสอดถอืเสมอืนเป็นคําฟ้อง (คําพพิากษาฎกีาที ่163/2507)  โจทก์หรอืจําเลยเดมิ

ย่อมมฐีานะเสมอืนเป็นจําเลย (คําพพิากษาฎกีาที ่940/2511) ศาลจงึตอ้งออกหมายเรยีก

ส่งสําเนาคําร้องสอดให้โจทก์หรือจําเลยเดิมเพื่อยื่นคําให้การ (คําพิพากษาฎีกาที ่

7592/2540)  กรณีการร้องสอดตามมาตรา 57 (1) ในฐานะเป็นจําเลย คําร้องสอดของ    

ผูร้อ้งสอดนัน้เป็นทัง้คําใหก้ารต่อสูแ้ละฟ้องแยง้คดโีจทก์อยู่ในตวั ผูร้อ้งสอดจงึไม่ตอ้งยื่น

คาํใหก้ารอกี และจะนําบทบญัญตัใินประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งทีว่่าดว้ยการ

ขาดนัดยื่นคําใหก้ารมาใชแ้ก่ผูร้อ้งสอดไม่ได ้เพราะโจทก์ไม่ไดฟ้้องผูร้อ้งสอดเป็นจําเลย

ดว้ย (คาํพพิากษาฎกีาที ่163/2507) 

     ข. การร้องสอดตามมาตรา 57 (2) เป็นการร้องสอดด้วยความ

สมคัรใจเอง เพราะตนมสี่วนไดเ้สยีตามกฎหมายในผลแห่งคด ีโดยขอเขา้เป็นโจทก์ร่วม

หรอืจาํเลยรว่ม หรอืเขา้แทนทีคู่ว่ามฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง เสยีทเีดยีวโดยไดร้บัความยนิยอม

ของคู่ความฝ่ายนัน้ ผูร้อ้งสอดจะใชส้ทิธอิย่างอื่นนอกจากสทิธทิีม่อียู่แก่คู่ความเดมิไม่ได ้

และห้ามใช้สทิธิในทางที่ขดักบัสทิธิของคู่ความเดิม (ป.วิ.แพ่ง มาตรา 58 วรรคสอง) 

ดงันัน้ผูร้อ้งสอดตามมาตรา 57 (2) โดยเขา้เป็นจําเลยร่วมย่อมไมม่หีน้าทีย่ ื่นคําใหก้ารต่อ

ศาล (คําพพิากษาฎีกาที่ 2295/2520 รอ้งสอดเขา้เป็นจําเลยร่วมตามมาตรา 57 (2) ใช้

สทิธนิอกจากทีจ่ําเลยเดมิมอียู่ในขณะรอ้งสอด จาํเลยเดมิขาดนดัยื่นคาํใหก้ารและขาดนดั

พจิารณา ผูร้อ้งสอดจงึยืน่คาํใหก้ารและสบืพยานตามขอ้ต่อสูไ้มไ่ด)้ 

     ค. การรอ้งสอดตามมาตรา 57 (3) เป็นการรอ้งสอดดว้ยถูกหมาย 

เรยีกใหเ้ขา้มาในคดบีุคคลภายนอกทีถู่กหมายเรยีกเขา้มาในคดอีาจเขา้มาเป็นคู่ความตาม

มาตรา 57 (3) มีสิทธิเสมือนหน่ึงว่าตนได้ฟ้อง หรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ เมื่อถูก

หมายเรียกเข้ามาเป็นคู่ความในฐานะจําเลย หรือจําเลยร่วมจึงต้องยื่นคําให้การตาม

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 177 บญัญตัวิ่า “บทบญัญตัแิห่งมาตราน้ี

ใหใ้ชบ้งัคบัแก่บุคคลภายนอกทีถ่กูหมายเรยีกเขา้มาเป็นผูร้อ้งสอด ตามมาตรา 57 (3) โดย

อนุโลม” ดงันัน้ ผู้ร้องสอดที่ถูกหมายเรยีกเขา้มาเป็นจําเลย หรอืจําเลยร่วมหากไม่ยื่น

คาํใหก้ารตอ้งตกอยูใ่นบงัคบัมาตรา 197 ทีถ่อืวา่ผูร้อ้งสอดขาดนดัยืน่คาํใหก้าร 
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     เจ้าหน้ีตามคาํพิพากษาในคดีร้องขดัทรพัย ์

     การร้องขดัทรพัย์เป็นกระบวนพิจารณาในชัน้บังคับคดีที่บุคคล 

ภายนอกผูถู้กโตแ้ยง้สทิธอินัเน่ืองจากเจา้หน้ีตามคําพพิากษาไดนํ้าเจา้พนกังานบงัคบัคดี

ยดึทรพัย์สนิเพื่อออกขายทอดตลาด ได้กล่าวอ้างว่าจําเลย หรอืลูกหน้ีตามคําพพิากษา

ไม่ใช่เจ้าของทรพัย์สนิที่เจ้าพนักงานบงัคบัคดไีด้ยดึไว ้บุคคลภายนอกผู้ถูกโต้แย้งสทิธิ

อาจยื่นคํารอ้งขอต่อศาลทีอ่อกหมายบงัคบัคดใีหป้ล่อยทรพัย์สนิเช่นว่านัน้ไดซ้ึ่งเรยีกว่า    

ผูร้อ้งขดัทรพัย ์เมื่อยื่นคํารอ้งต่อศาลแลว้ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 

288 วรรคสอง บญัญตัวิา่ “ใหศ้าลพจิารณาและชี้ขาดตดัสนิคดนีัน้เหมอืนอย่างคดธีรรมดา

...” ดงันัน้ผูร้อ้งขดัทรพัย์จงึมฐีานะเสมอืนเป็นโจทก์คํารอ้งขดัทรพัย์ถอืเป็นคําฟ้อง และ

เจ้าหน้ีตามคําพพิากษาที่นําเจ้าพนักงานบงัคบัคดยีดึทรพัย์สนิเป็นการโต้แย้งสทิธขิอง    

ผู้ร้องขดัทรพัย์มฐีานะเป็นจําเลยที่จะต้องยื่นคําให้การแก้คําร้องขดัทรพัย์ของผู้ร้องขดั

ทรพัยห์ากไมย่ืน่คาํใหก้ารยอ่มถอืวา่ขาดนดัยืน่คาํใหก้าร 

     ข้อสงัเกต 

• ผูร้อ้งสอดตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 

57 (1) และ (2) ที่รอ้งสอดเขา้มาเป็นจําเลยไม่ต้องยื่นคําให้การจงึนําบทบญัญตัวิ่าด้วย 

จาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้ารภายในกําหนดมาใชบ้งัคบัแก่ผูร้อ้งสอดไมไ่ด ้(คาํพพิากษาฎกีา

ที ่163/2507 ประชมุใหญ่) 

• ถา้คดนีัน้มจีําเลยหลายคน คําใหก้ารของจําเลยแต่ละคนจะขาด

นดั หรอืไมต่อ้งแยกพจิารณาเป็นรายคนไป 

• คดไีมม่ขีอ้พพิาท การไมค่ดัคา้นไมเ่ป็นขาดนดัยืน่คาํใหก้าร 

• การขอพจิารณาคดใีหมไ่มม่กีารยืน่คาํใหก้าร 

• ชัน้อุทธรณ์ หรอืฎกีาไมม่กีารขาดนดัยืน่คาํใหก้าร 

• ถ้าโจทก์ฟ้องไว้หลายประเด็น จําเลยให้การต่อสู้ไม่ครบทุก

ประเดน็ จะถอืว่าจําเลยขาดนดัยื่นคําใหก้ารไมไ่ด ้เพราะประเดน็ทีจ่าํเลยไม่ไดใ้หก้ารถงึก็

ตอ้งถอืวา่จาํเลยรบัไวใ้นประเดน็นัน้ 

• กรณีจําเลยยื่นคําใหก้ารไวแ้ลว้ ต่อมาโจทก์ฟ้องเพิม่เตมิจําเลย

มไิดย้ืน่คาํใหก้ารแกค้าํฟ้องเพิม่เตมิของโจทกไ์มถ่อืวา่จาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร 
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 3. หน้าท่ีโจทกเ์มื่อจาํเลยขาดนัดยื่นคาํให้การ 

  เมือ่จาํเลยไดร้บัหมายเรยีกใหย้ื่นคาํใหก้ารแลว้ จาํเลยมไิดย้ื่นคาํใหก้ารภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย หรือตามคําสัง่ศาล ให้ถือว่าจําเลยขาดนัดยื่น

คาํใหก้าร (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 197) 

  เมือ่จาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร โจทกม์หีน้าที ่2 ประการคอื 

  1. ยื่นคําขอต่อศาล เพื่อใหศ้าลมคีําพพิากษาหรอืคําสัง่ชีข้าดใหต้นเป็นฝ่าย

ชนะคดโีดยขาดนดั 

   1.1 โจทก์ทําคําขอต่อศาล โดยในคําขอต้องอ้างว่าจําเลยขาดนัดยื่น

คาํใหก้ารและขอใหศ้าลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ชีข้าดใหต้นเป็นฝา่ยชนะคดโีดยขาดนดั 

   1.2 ระยะเวลายืน่คาํขอ 

  2. ตอ้งนําพยานมาสบืตามคาํสัง่ศาล 

   ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 198 9

* วรรคหน่ึง บญัญตัิ

วา่ “ถา้จาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร ใหโ้จทกม์คีาํขอต่อศาลภายใน 15 วนันบัแต่ระยะเวลาที ่

กําหนดใหจ้ําเลยยืน่คาํใหก้ารไดส้ิ้นสุดลง เพือ่ใหศ้าลมคีําพพิากษา หรอืคําสัง่ชี้ขาดใหต้น

เป็นฝา่ยชนะคดโีดยขาดนดั” 

   จากบทบญัญตัมิาตรา 198 วรรคหน่ึง เมื่อจําเลยขาดนัดยื่นคําใหก้ารเป็น

หน้าทีโ่จทก์ทีจ่ะตอ้งมคีําขอต่อศาลภายใน 15 วนันับแต่ระยะเวลาทีก่ําหนดใหจ้ําเลยยื่น

คาํใหก้ารไดส้ิน้สดุลง เพือ่ใหศ้าลมคีาํพพิากษา หรอืคาํสัง่ชีข้าดใหต้นเป็นฝา่ยชนะคดโีดย

ขาดนัดไปเลย โดยไม่จําตอ้งสบืพยานโจทก์แต่อย่างใด และโจทก์กไ็ม่ตอ้งมคีําขอเพื่อให้

ศาลมคีาํสัง่วา่จาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้ารดว้ย 

   คําว่า โจทก์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 198 วรรคหน่ึง แห่งประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ ไดแ้ก่บุคคลผูย้ืน่คาํฟ้อง ผูร้อ้งสอด ตามประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1) และ (3) ทีเ่ขา้มาในคดใีนฐานะโจทก ์จาํเลยซึง่ฟ้อง

แยง้และผูร้อ้งขดัทรพัย ์(นยัคําพพิากษาฎกีาที ่310/2523 ในคดรีอ้งขดัทรพัยม์ฐีานะเป็น

โจทก์ หรอืเจ้าหน้ี ตามคําพพิากษามฐีานะเป็นจําเลย เมื่อจําเลยขาดนัดยื่นคําให้การจงึ

เป็นหน้าทีข่องผูร้อ้งขดัทรพัยต์อ้งมคีาํขอต่อศาลใหส้ ัง่ แสดงวา่จาํเลยขาดนดัยื่นคําใหก้าร

ภายใน 15 วนันบัแต่ระยะเวลาทีก่าํหนดใหจ้าํเลยยืน่คาํใหก้ารสิน้สดุลง) 
                                                           

*แกไ้ขตาม พ.ร.บ. แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ (ฉบบัที ่19) พ.ศ. 2543. 
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   ในการนบั 15 วนันัน้ตอ้งระวงัใหด้ ีกล่าวคอื ตอ้งนบัตัง้แต่กําหนดเวลายื่น

คาํใหก้ารสิน้สดุลง กาํหนดยืน่คาํใหก้ารตามปกตกิม็กีาํหนด 15 วนั ตัง้แต่ไดส้ง่หมายเรยีก

ใหจ้ําเลยโดยชอบ ดงันัน้ โจทกจ์ะขอใหศ้าลสัง่ว่าจําเลยขาดนดัยื่นคําใหก้ารไดต่้อเมื่อ 15 

วนัล่วงพ้นไปแล้ว แต่ต้องไม่เกิน 15 วนั ตวัอย่างเช่น จําเลยได้รบัหมายเรียกให้ยื่น

คําให้การเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 กําหนดยื่นคําให้การคือ ภายในวันที่ 16 

พฤษภาคม 2550 และถ้าจําเลยไม่ยื่นคําใหก้ารภายในกําหนดนัน้ ใหถ้อืว่าจําเลยขาดนัด

ยื่นคําใหก้ารโจทก์จะมคีําขอต่อศาล เพื่อใหศ้าลมคีําพพิากษาหรอืคําสัง่ชีข้าดใหต้นเป็น

ฝ่ายชนะคดโีดยขาดนัด โจทก์ต้องยื่นคําขอภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2550 (15 วนั + 

15 วนั) แต่ถ้าการส่งหมายเรยีกไดส้่งโดยวธิอีื่น เช่น โดยวธิปิีดหมาย หรอืทางจดหมาย

ลงทะเบยีน หรอืโดยประกาศทางหนังสอืพมิพก์ต็าม กําหนดยื่นคําใหก้าร 15 วนัตอ้งเริม่

นับตัง้แต่การส่งหมายนัน้มผีลตามกฎหมาย คอืมผีลต่อเมื่อ 15 วนัผ่านไปแล้ว ดงันัน้ 

จําเลยไม่ยื่นคําให้การภายใน 15 วนันับแต่วนัที่การส่งหมายมผีล (คอืภายใน 30 วนั) 

โจทก์ยื่นคําขอเพื่อใหศ้าลมคีําพพิากษา หรอืคําสัง่ชีข้าดใหต้นเป็นฝ่ายชนะคดไีดภ้ายใน 

45 วนั (15 วนั + 15 วนั + 15 วนั) 

   ถ้าโจทก์ไม่ยื่นคําขอต่อศาลภายในระยะดังกล่าวแล้ว ให้ศาลมีคําสัง่

จาํหน่ายคดนีัน้เสยีจากสารบบความ (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 198 วรรคสอง) เมือ่จาํเลยขาดนดั

ยื่นคําให้การแล้ว จึงเป็นหน้าที่โจทก์ที่จะต้องมีคําขอต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่

ระยะเวลาทีก่ําหนดใหจ้ําเลยยื่นคําใหก้ารไดส้ิน้สุดลง ถ้าโจทกไ์ม่ยื่นคําขอต่อศาลภายใน

กําหนดระยะเวลาดงักล่าว ให้ศาลมีคําสัง่จําหน่ายคดีนัน้เสยีจากสารบบความ คําสัง่

จาํหน่ายคดตีามมาตรา 198 วรรคสองน้ี เป็นดุลพนิิจของศาลทีจ่ะสัง่จําหน่ายคดหีรอืไม่ก็

ได้ นัยคําพพิากษาฎีกาที่ 1464/2495, 951-952/2500, 6127/2537, 2902/2538 และ 

4713/2541  เมื่อจําเลยขาดนัดยื่นคําใหก้าร โจทก์มไิดย้ื่นคํารอ้งใหศ้าลสัง่แสดงว่า ขาด

นดัยื่นคําใหก้ารภายใน 15 วนันัน้ ตามบทบญัญตั ิป.ว.ิแพ่ง มาตรา 198 ใหอ้ํานาจศาลที่

จะสัง่จาํหน่ายคดเีมือ่พน้ 15 วนัได ้ฉะนัน้ ศาลย่อมมอีํานาจทีจ่ะสัง่ใหท้าํการพจิารณาฝา่ย

เดยีว เมื่อโจทกร์อ้งขอไดแ้มจ้ะเป็นเวลาภายหลงั 15 วนัในเมื่อศาลมไิดส้ ัง่จาํหน่ายคดนีัน้ 

คําพพิากษาฎีกาที่ 951-952/2505 จําเลยขาดนัดยื่นคําให้การ โจทก์ไม่ขอให้ศาลสัง่ว่า

จาํเลยขาดนดัภายใน 15 วนั ศาลไมส่ ัง่จาํหน่ายคดกีไ็ด ้คาํพพิากษาฎกีาที ่498-499/2509 

บทบญัญตัิในประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง มาตรา 198 มิได้บงัคบัให้ศาล
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จาํตอ้งจาํหน่ายคดเีสมอไป เพยีงแต่ใหศ้าลมอีํานาจทีจ่ะสัง่จาํหน่ายคดเีมือ่พน้ 15 วนักไ็ด ้

ฉะนัน้ในกรณีทีศ่าลยงัมไิดจ้าํหน่ายคด ีแมโ้จทกจ์ะยื่นคาํขอเมือ่พน้ 15 วนั ศาลกม็อีํานาจ

ทีจ่ะสัง่วา่จาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้ารได ้(อา้งคาํพพิากษาฎกีาที ่1464/2495) 

   ถ้าโจทก์ยื่นคําขอต่อศาลภายในกําหนด 15 วันนับแต่ระยะเวลาที่

กําหนดใหจ้ําเลยยื่นคําใหก้ารไดส้ิน้สุดลง10

* มาตรา 198 วรรคสาม บญัญตัวิ่า “ถา้โจทกย์ืน่

คําขอต่อศาลภายในกําหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ใหศ้าลมคีําพพิากษา หรอืคําสัง่ชี้ขาด

คดโีดยขาดนดัไปตามมาตรา198 ทว ิแต่ถา้ศาลมเีหตุสงสยัวา่จาํเลยจะไมท่ราบหมายเรยีก

ใหย้ืน่คาํใหก้ารกใ็หศ้าลมคีาํสัง่ใหม้กีารสง่หมายเรยีกใหมโ่ดยวธิสีง่หมายธรรมดา หรอืโดย

วิธีอืน่แทน และจะกําหนดเงือ่นไขอย่างใดตามทีเ่ห็นสมควรเพือ่ให้จําเลยได้ทราบ

หมายเรยีกนัน้กไ็ด”้  ตามบทบญัญตัมิาตรา 198 วรรคสามน้ี  เมือ่จําเลยมไิดย้ื่นคาํใหก้าร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนดโจทก ์ไดม้คีาํขอต่อศาลใหศ้าลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ชีข้าดคดี

โดยขาดนัดไปตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง มาตรา 198 ทว 1ิ 1

* ศาลจะม ี  

คําพพิากษา หรอืคําสัง่ชี้ขาดโดยขาดนัดก็ต่อเมื่อเป็นที่แน่ใจว่าจําเลยได้รบัหมายเรยีก

แลว้ แต่ถา้มเีหตุสงสยัวา่จาํเลยจะไมท่ราบหมายเรยีกใหย้ื่นคําใหก้าร ศาลอาจใหม้กีารสง่

หมายเรยีกใหม่โดยวธิสี่งธรรมดา หรอืโดยวธิอีื่นแทนและจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดตาม

เหน็สมควร เพือ่ใหเ้ป็นทีแ่น่ใจวา่จาํเลยจะไดร้บัหมายเรยีกและสาํเนาคาํฟ้องเรยีบรอ้ยแลว้ 

   ข้อสงัเกต   

   1. เมื่อจําเลยขาดนดัยื่นคําใหก้าร โจทกต์อ้งขอใหศ้าลชีข้าดใหโ้จทกเ์ป็น

ฝา่ยชนะคดโีดยขาดนดั แมว้า่คดนีัน้ศาลไดน้ดัสบืพยานไวล้ว่งหน้ากต็าม 

   2. ในกรณีจําเลยขาดนดัยื่นคําใหก้ารไปแลว้ และจําเลยไดม้าขออนุญาต

ยื่นคําใหก้าร โจทกก์ต็อ้งมคีําขอ โจทกจ์ะอา้งว่าจําเลยทีข่าดนดัยื่นคําใหก้ารไดย้ื่นคํารอ้ง

ขออนุญาตยืน่คาํใหก้ารและศาลนดัไต่สวนคาํรอ้ง โจทกจ์งึไมต่อ้งมคีาํขอไมไ่ด ้เพราะกรณี

จําเลยยื่นคํารอ้งขออนุญาตยื่นคําใหก้ารเป็นเรื่องระหว่างศาลกบัจําเลยไม่เกีย่วกบัโจทก์ 

โจทก์ยงัต้องมหีน้าที่ไปยื่นคําขอใหศ้าลมคีําพพิากษาหรอืคําสัง่ใหต้นชนะคด ีแมว้่าศาล

อนุญาตให้จําเลยยื่นคําให้การ จําเลยไม่ยื่นคําให้การภายในกําหนดอีก โจทก์ต้องม ี     

คาํขอใหศ้าลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ชีข้าดใหโ้จทกเ์ป็นฝา่ยชนะคดอีกีครัง้หน่ึง 

                                                           
*แกไ้ขตาม พ.ร.บ. แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ (ฉบบัที ่19) พ.ศ. 2543. 
*แกไ้ขตาม พ.ร.บ. แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ (ฉบบัที ่19) พ.ศ. 2543. 
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   3. ในคดทีี่มจีําเลยหลายคน และมจีําเลยหลายคนขาดนัดยื่นคําให้การ 

โจทกต์อ้งยื่นคําขอใหศ้าลมคีําพพิากษาหรอืคําสัง่ชีข้าดใหโ้จทก์เป็นฝา่ยชนะคดโีดยขาด

นดัสาํหรบัจาํเลยแต่ละคน 

   4. ในคดทีี่มโีจทก์หลายคนฟ้องจําเลย และจําเลยขาดนัดยื่นคําให้การ 

โจทกแ์ต่ละคนกต็อ้งยืน่คาํขอใหศ้าลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ชีข้าดใหโ้จทกเ์ป็นฝา่ยชนะคด ี

   5. ในคดรีอ้งขดัทรพัย ์ผูร้อ้งขดัทรพัยม์ฐีานะเสมอืนเป็นโจทก ์เมื่อเจา้หน้ี

ตามคําพพิากษาเป็นจําเลย และขาดนดัยื่นคําใหก้าร กเ็ป็นหน้าทีข่องผูร้อ้งขดัทรพัยต์อ้งยื่น

คาํขอใหศ้าลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ชีข้าดใหต้นเป็นฝา่ยชนะคดโีดยขาดนดั 

 4. การพิพากษาหรือมีคาํสัง่ช้ีขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีเม่ือจาํเลยขาด

นัดยื่นคาํให้การ 

  ถ้าจําเลยขาดนัดยื่นคําให้การให้โจทก์มคีําขอต่อศาลภายใน 15 วนันับแต่

ระยะเวลาทีก่ําหนดใหจ้ําเลยยื่นคําใหก้ารไดส้ิน้สุดลง เพือ่ใหศ้าลมคีําพพิากษา หรอืคําสัง่

ชี้ขาดให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด (ป.วิ.แพ่ง มาตรา 198 วรรคหน่ึง) ศาลจะม ี     

คําพพิากษา หรอืคําสัง่ชี้ขาดตามคําขอของโจทก์ได้ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมาย

พจิารณาความแพ่ง มาตรา 198 ทว ิบญัญตัวิ่า “ศาลจะมคีําพพิากษาหรอืคําสัง่ชี้ขาดให้

โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดโีดยจําเลยขาดนัดยืน่คําใหก้ารมไิด ้เวน้แต่ศาลเหน็ว่าคําฟ้องของ

โจทก์มมีูล และไม่ขดัต่อกฎหมายในการน้ีศาลจะยกขึ้นอา้งลําพงัซึง่ขอ้กฎหมายอนัเกีย่ว

ดว้ยความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนกไ็ด ้

  เพือ่ประโยชน์ในการพพิากษา หรอืมคีําสัง่ชี้ขาดคดตีามวรรคหนึง่ศาลอาจ

สบืพยานเกีย่วกบัขอ้อา้งของโจทกห์รอืพยานหลกัฐานอืน่ไปฝา่ยเดยีวตามทีเ่หน็วา่จาํเป็น

กไ็ด ้แต่ในคดเีกีย่วดว้ยสทิธแิห่งสภาพบุคคล สทิธใินครอบครวั หรอืคดพีพิาทเกีย่วดว้ย

กรรมสทิธิ์ในอสงัหารมิทรพัย์ ให้ศาลสบืพยานหลกัฐานโจทก์ไปฝ่ายเดยีวและศาลอาจ

เรยีกพยานหลกัฐานอืน่มาสบืไดเ้องตามทีเ่หน็วา่จาํเป็นเพือ่ประโยชน์แหง่ความยุตธิรรม 

  ในการกาํหนดจาํนวนเงนิตามคาํขอบงัคบัของโจทกใ์หศ้าลปฏบิตัดิงัน้ี 

  1.  ในกรณีทีโ่จทกม์คีําขอบงัคบัใหจ้ําเลยชาํระหน้ีเป็นจํานวนแน่นอนใหศ้าลมี

คาํสัง่ใหโ้จทกส์ง่พยานแอกสารตามทีศ่าลเหน็วา่จาํเป็นแทนการสบืพยาน 
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  2.  ในกรณีทีโ่จทก์มคีําขอบงัคบัให้จําเลยชําระหน้ีเป็นเงนิอนัไม่อาจกําหนด

จํานวนได้โดยแน่นอน ให้ศาลสบืพยานหลกัฐานโจทก์ไปฝ่ายเดยีว และศาลอาจเรยีก

พยานหลกัฐานอืน่มาสบืไดเ้องตามทีเ่หน็วา่จาํเป็น 

   ถ้าจําเลยทีข่าดนัดยืน่คําให้การไม่มาศาลในวนัสบืพยานตามมาตราน้ี      

มใิหถ้อืวา่จาํเลยนัน้ขาดนดัพจิารณา 

   ถา้โจทกไ์มนํ่าพยานหลกัฐานมาสบืตามความในมาตราน้ีภายในระยะเวลา

ทีศ่าลกาํหนด ใหถ้อืวา่คดขีองโจทกไ์มม่มีลูและใหศ้าลยกฟ้องของโจทก”์ 

   ตามมาตรา 198 ทวน้ีิ ศาลจะมคีําพพิากษา หรอืคําสัง่ชีข้าดใหโ้จทก์เป็น

ฝา่ยชนะคดโีดยจาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร ไดต่้อเมือ่ศาลเหน็วา่คาํฟ้องของโจทกม์มีลูและ

ไม่ขดัต่อกฎหมาย ในการน้ีศาลย่อมยกขึน้อ้างได้โดยลําพงัซึ่งขอ้กฎหมายอนัเกี่ยวด้วย

ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 

   แมว้่าตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 198 วรรคหน่ึง 

จะบญัญตัวิา่ “เมือ่จาํเลยขาดนดัยืน่คําใหก้าร โจทกต์อ้งยืน่คําขอเพือ่ใหศ้าลมคีาํพพิากษา 

หรอืมคีําสัง่ชี้ขาดใหต้นเป็นฝ่ายชนะคดโีดยขาดนัดกต็าม แต่เมือ่โจทก์ยืน่คําขอดงักล่าว

แลว้ ศาลจะมคีําพพิากษาหรอืคําสัง่ชี้ขาดใหโ้จทก์เป็นฝา่ยชนะคดตีามคําขอโจทก์ไปเลย

ไม่ได้ ศาลต้องดําเนินการตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 198 ทวิ

ก่อน” (ป.วิ.แพ่ง มาตรา 198 วรรคสาม บญัญัติว่า “ถ้าโจทก์ยืน่คําขอต่อศาลภายใน

กําหนดเวลาดงักล่าวแลว้ใหศ้าลมคีําพพิากษา หรอืคําสัง่ชี้ขาดโดยขาดนัดไปตามมาตรา 

198 ทว.ิ...”)  ซึง่ตามมาตรา 198 ทว ิวรรคหน่ึงนัน้ ไดบ้ญัญตัหิลกัเกณฑส์าํคญัว่าศาลจะ

มคีําพพิากษาหรอืคําสัง่ใหโ้จทก์เป็นฝ่ายชนะคดโีดยจําเลยขาดนัดยื่นคําใหก้ารมไิด ้เวน้

แต่ศาลเห็นว่า  1) คําฟ้องของโจทก์มมีูล และ  2) คําฟ้องของโจทก์ไม่ขดัต่อกฎหมาย 

ตามบทบญัญตัดิงักล่าวจงึเป็นการคุม้ครองสทิธขิองจําเลยทีข่าดนดัยื่นคําใหก้ารก่อนศาล

จะพพิากษา หรอืมคีําสัง่ชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดตีามคําขอของโจทก์ได้ ศาลต้อง

พจิารณาใหไ้ดค้วามวา่คาํฟ้องของโจทกม์มีลูและไมข่ดัต่อกฎหมาย 

   1.  คําฟ้องของโจทก์มมีูลนัน้หมายความว่าตามสภาพแห่งคําฟ้องและ

ขอ้อา้งทีอ่าศยัเป็นหลกัแห่งขอ้หาทีโ่จทก์กล่าวอา้งมาในคําฟ้องนัน้มมีูลหน้ีตามกฎหมาย

สาระบญัญตัทิี่จําเลยจะต้องรบัผดิ เช่น โจทก์ฟ้องขอให้จําเลยรบัผดิฐานละเมดิ ก็ต้อง

บรรยายให้เห็นว่าจําเลยกระทําต่อโจทก์โดยจงใจ หรอืประมาทเลินเล่อ ตาม ป.พ.พ. 
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มาตรา 420 หรอืการฟ้องขบัไล่ออกจากอสงัหารมิทรพัย ์กต็อ้งบรรยายใหเ้หน็วา่จาํเลยได้

เขา้ไปยดึถอืครอบครองอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ โดยมชิอบดว้ยกฎหมายอยา่งไร 

   2.  คําฟ้องของโจทก์ไม่ขดัต่อกฎหมาย เช่นในกรณีทีก่ฎหมายบญัญตัใิห้

ตอ้งมหีลกัฐานเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อผูร้บัผดิเป็นสาํคญัจงึฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีนัได ้หาก

มลูหน้ีนัน้สมบรูณ์จรงิแต่ไมม่หีลกัฐานเป็นหนงัสอื แลว้นํามาฟ้องรอ้งย่อมเป็นคาํฟ้องทีข่ดั

ต่อกฎหมายหรอืกรณีทีโ่จทก์ไม่ยื่นฟ้องคดภีายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดก็เป็นคํา

ฟ้องทีข่ดัต่อกฎหมาย 

    ดงันัน้ เมือ่ศาลพจิารณาแลว้เหน็วา่คาํฟ้องของโจทกม์มีลูและไมข่ดัต่อ

กฎหมาย ศาลชอบทีพ่พิากษาหรอืมคีาํสัง่ใหโ้จทกเ์ป็นฝา่ยชนะคด ีโดยไมจ่าํตอ้งสบืพยาน

โจทก์ใหไ้ดค้วามตามคําฟ้องอกี แต่ถ้าศาลพจิารณาขอ้เทจ็จรงิจากคําฟ้องของโจทก์แลว้

เห็นว่ายังมีปญัหาศาลก็มีอํานาจที่จะสืบพยานเกี่ยวกับข้ออ้างของโจทก์ หรือ

พยานหลกัฐานอื่นไปฝา่ยเดยีวตามทีเ่หน็วา่จาํเป็นกไ็ด ้(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 198 วรรคสอง) 

    มคีดบีางประเภททีก่ฎหมายบงัคบัใหศ้าลตอ้งสบืพยานหลกัฐานโจทก์

ไปฝา่ยเดยีว ไดแ้ก ่

     1. คดเีกีย่วดว้ยสทิธแิหง่สภาพบุคคล 

     2. คดเีกีย่วดว้ยสทิธใินครอบครวั 

     3. คดพีพิาทเกีย่วดว้ยกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์

    1.  คดีเก่ียวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล  หมายถึง สทิธขิองบุคคล  

ดงับญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1 ลกัษณะ 2 หมวด 1 สว่นที ่1 

เชน่การเริม่และสิน้สภาพบุคคล  สญัชาตขิองบุคคล เป็นตน้ 

    2.  คดีเก่ียวด้วยสิทธิในครอบครวั  หมายถึง  สทิธิในครอบครวั

ตามที่บญัญตัิไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครวั เช่น  

การฟ้องหย่า การขอแบ่งสนิสมรส ขอให้แสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะ การฟ้องเรยีกค่า

อุปการะเลีย้งดจูากสาม ีและการฟ้องเรยีกคา่อุปการะเลีย้งดบูุตร เป็นตน้ 

    3.  คดีพิพาทเก่ียวด้วยกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรพัย ์ หมายถึง 

กรรมสิทธิต์ามที่บญัญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 หมวดที่ 1    

การได้มาซึ่งกรรมสทิธิ ์หมวดที่ 2 แดนแห่งกรรมสทิธิแ์ละการใช้กรรมสทิธิ ์หมวดที่ 3 

กรรมสทิธิร์วม เชน่ โจทกฟ้์องขอใหจ้าํเลยรือ้ถอนโรงเรอืนรุกลํ้าทีด่นิของโจทกต์ามมาตรา 
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1312 อยู่ในหมวด 1 เรื่องการไดม้าซึ่งกรรมสทิธิ ์ผูเ้ป็นเจา้ของอสงัหารมิทรพัย์ฟ้องเพื่อ

ปลดเปลือ้งความเดอืดรอ้นรําคาญเป็นคดทีีพ่พิาทเกีย่วดว้ยกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์

เพราะวา่ตอ้งอา้งความเป็นเจา้ของเป็นคดทีีพ่พิาทเกีย่วดว้ยกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์

โจทกฟ้์องขอใหถ้อนชือ่จาํเลยออกจากโฉนดทีด่นิและใหใ้สช่ือ่โจทกเ์ป็นเจา้ของแทน กรณี

น้ี  ถา้โจทกช์นะคดโีจทกไ์ดส้ทิธใินความเป็นเจา้ของจงึเป็นคดทีีพ่พิาทเกีย่วกบักรรมสทิธิ ์

ในอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

    ข้อสังเกต คดีต่อไปน้ีไม่ใช่คดีที่พิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิใ์น

อสงัหารมิทรพัย ์

    1.  คดีฟ้องขบัไล่ผู้เช่าตามสญัญาเช่า เพราะการให้เช่า ผู้ให้เช่าไม่

จําเป็นตอ้งเป็นเจา้ของทรพัยส์นิทีเ่ช่า เมื่อจําเลยขาดนัดยื่นคําใหก้ารจําเลยไม่ไดต่้อสูว้่า

โจทก์ไม่มีอํานาจให้เช่า เพราะไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิจ์ึงไม่มีข้อพิพาทกันในเรื่อง

กรรมสทิธิ ์

    2.  คดฟ้ีองขบัไล่ผูผู้อ้าศยัออกจากอสงัหารมิทรพัย์กเ็ช่นเดยีวกบัคดี

ฟ้องขับไล่ผู้ เช่าออกจากทรัพย์สินที่ เช่ า ไม่ ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ ใ์น

อสงัหารมิทรพัย ์

    3.  คดีฟ้องบังคับจํานองไม่ใช่คดีที่พิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิใ์น

อสงัหารมิทรพัย ์เพราะการจํานองไม่ไดม้กีารโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์การฟ้อง

บงัคบัจาํนองจงึมไิดเ้รยีกรอ้งเกีย่วกบักรรมสทิธิ ์

    4.  คดฟ้ีองขอให้เปิดทางภาระจํายอม ไม่ได้พพิาทกนัในกรรมสทิธิ ์

เพยีงแต่โต้เถยีงในเรื่องการรอนสทิธริะหว่างผูเ้ป็นเจ้าของภารยทรพัย์กบัผูเ้ป็นเจ้าของ           

สามายทรพัยเ์ทา่นัน้จงึไมใ่ชค่ดทีีพ่พิาทเกีย่วกบักรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์

    5.  คดฟ้ีองขอใหเ้รยีกโฉนดทีด่นิคนืจากผูไ้ม่มสีทิธยิดึถอืไวไ้ม่ใช่เป็น

คดทีีพ่พิาทเกีย่วดว้ยกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์เพราะไมไ่ดเ้รยีกกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ 

แต่เรยีกใหค้นืเอกสารแสดงกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ 

    คดทีัง้สามประเภทน้ีศาลตอ้งสบืพยานหลกัฐานไปฝ่ายเดยีวก่อนและ

ศาลอาจเรยีกพยานหลกัฐานอื่นมาสบืไดเ้องตามทีเ่หน็ว่าจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความ

ยุตธิรรมจงึจะพพิากษาหรอืมคีาํสัง่ชีข้าดคดไีด ้   
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    คดีท่ีบงัคบัให้ชาํระหน้ีเป็นเงิน  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

แพ่ง มาตรา 198 ทววิรรคสาม บญัญตัวิ่า “ในการกําหนดจํานวนเงนิตามคําขอบงัคบัของ

โจทกใ์หศ้าลปฏบิตัดิงัน้ี 

    1.  ในกรณีทีโ่จทก์มีคําขอบงัคบัให้จําเลยชําระหน้ีเป็นเงินจํานวน

แน่นอน ใหศ้าลมคีาํสัง่ใหโ้จทกส์ง่พยานเอกสารตามทีศ่าลเหน็วา่จาํเป็นแทนการสบืพยาน 

    2.  ในกรณีทีโ่จทก์มคีําขอบงัคบัให้จําเลยชําระหน้ีเป็นเงนิอนัไม่อาจ

กําหนดจํานวนได้โดยแน่นอน ใหศ้าลสบืพยานหลกัฐานโจทก์ไปฝ่ายเดยีว และศาลอาจ

เรยีกพยานหลกัฐานอืน่มาสบืไดเ้องตามทีเ่หน็วา่จาํเป็น” 

    คดทีีบ่งัคบัใหช้าํระหน้ีเป็นเงนิน้ีในการพจิารณาคดศีาลตอ้งปฏบิตัติาม

มาตรา 198 ทววิรรคหน่ึงก่อนคอืตรวจสอบคาํฟ้องของโจทกว์า่มมีลูและไมข่ดัต่อกฎหมาย 

แลว้กระบวนการพจิารณาทางกฎหมายจงึเขา้สูม่าตรา 198 ทว ิวรรคสาม 

    1.  กรณีท่ีโจทก์มีคาํขอบงัคบัให้จาํเลยชําระหน้ีเป็นจาํนวนเงิน

แน่นอน  ตามมาตรา 198 ทว ิวรรคสาม (1) บญัญตัิให้ศาลมคีําสัง่ให้โจทก์ส่งพยาน

เอกสารตามทีศ่าลเหน็วา่จาํเป็นแทนการสบืพยาน ทัง้น้ีเพราะกรณทีีโ่จทกม์คีาํขอบงัคบัให้

จําเลยชําระหน้ีเป็นเงนิจํานวนแน่นอนเป็นเรื่องที่ศาลอาจกําหนดจํานวนเงนิตามคําขอ

บงัคบัของโจทก์โดยการคํานวณจากขอ้ตกลงหรอืกําหนดไวใ้นเอกสารสญัญา ดงันัน้ศาล

จึงมีคําสัง่ให้โจทก์ส่งพยานเอกสารตามที่ศาลเห็นว่าจําเป็นแทนการสบืพยานเท่านัน้      

กเ็ป็นการเพยีงพอทีศ่าลจะกําหนดจํานวนเงนิตามคําขอบงัคบัของโจทก์ได ้เช่น ธนาคาร

เป็นโจทกฟ้์องขอใหจ้าํเลยรบัผดิตามสญัญากูเ้บกิเงนิเกนิบญัช ีและมคีาํขอบงัคบัใหจ้าํเลย

ชาํระหน้ีเป็นจาํนวนเงนิแน่นอน ศาลชอบทีจ่ะกําหนดจาํนวนตามคําขอบงัคบัของโจทกไ์ด้

โดยการคํานวณจากขอ้ตกลงเกี่ยวกบัจํานวนเงนิทีกู่้เบกิเกนิบญัช ีอตัราดอกเบี้ยและวนั

สิน้สุดของสญัญาบญัชเีดนิสะพดัตามสญัญากูเ้บกิเงนิเกนิบญัช ีประกอบกบับญัชกีระแส

รายวนั ศาลเพยีงแต่มคีาํสัง่ใหโ้จทกส์ง่พยานเอกสารทีจ่าํเป็นแทนการสบืพยานได ้

    2.  กรณีท่ีโจทกมี์คาํขอบงัคบัให้จาํเลยชาํระหน้ีเป็นเงินอนัไม่อาจ

กาํหนดจาํนวนได้แน่นอน  ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 198 

ทว ิวรรคสาม (2) บญัญตัใิหอ้ํานาจศาลเกี่ยวกบัการกําหนดจํานวนเงนิตามคําขอบงัคบั

ของโจทก์โดยให้ศาลสืบพยานหลักฐานโจทก์ไปฝ่ายเดียว และศาลอาจเรียก

พยานหลกัฐานอื่นมาสบืไดเ้องตามทีเ่หน็ว่าจําเป็น ทัง้น้ีเพราะกรณีทีโ่จทก์มคีําขอบงัคบั
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ให้จําเลยชําระหน้ีเป็นเงนิอนัไม่อาจกําหนดจํานวนได้โดยแน่นอนศาลไม่อาจกําหนด

จํานวนเงินตามคําขอของโจทก์ โดยการคํานวณจึงเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องใช้ดุลพินิจ

พจิารณากําหนดให้ตามพยานหลกัฐานในสํานวน เช่นคดลีะเมดิโจทก์มคีําขอบงัคบัให้

จาํเลยใชค้่าสนิไหมทดแทนฐานละเมดิหรอืกรณีผดิสญัญา โจทกม์คีําขอบงัคบัใหจ้าํเลยใช้

ค่าเสยีหายจากการผดิสญัญาเหล่าน้ีเป็นกรณีขอให้ชําระหน้ีเป็นเงนิอนัไม่อาจกําหนด

จํานวนไดโ้ดยแน่นอน โจทก์ตอ้งนําสบืดว้ยพยานหลกัฐาน ศาลมอิาจกําหนดจํานวนเงนิ

ตามคาํขอบงัคบัของโจทกไ์ดโ้ดยการคาํนวณ 

    กรณีท่ีจําเลยท่ีขาดนัดยื่นคําให้การไม่มาศาลในวนัสืบพยาน  

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 198 ทว ิวรรคสี ่บญัญตัวิ่า “ถ้าจําเลยที ่

ขาดนัดยืน่คําให้การไม่มาศาลในวนัสบืพยานตามมาตราน้ี มใิห้ถอืว่าจําเลยนัน้ขาดนัด

พจิารณา” และมาตรา 198 ตร ีวรรคสอง บญัญตัวิ่า “ในกรณีทีจ่ําเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร

ไม่มาศาลในวันสืบพยานของคู่ความอืน่มิให้ถือว่าจําเลยนัน้ขาดนัดพิจารณา” จาก

บทบญัญตัมิาตรา 198 ทว ิวรรคสี ่และมาตรา 198 ตร ีกรณทีีจ่าํเลยทีข่าดนดัยื่นคาํใหก้าร

ไมม่าศาลในวนัสบืพยานม ี2 กรณ ีคอื 

    1.  กรณีที่จําเลยทีข่าดนัดยื่นคําใหก้ารไม่มาศาลในวนัสบืพยานตาม

มาตรา 198 ทว ิ

    2.  กรณีที่จําเลยบางคนขาดนัดยื่นคําให้การและไม่มาศาลให้วัน

สบืพยานคูค่วามอื่นตามมาตรา 198 ตร ี

    1.  กรณีท่ีจาํเลยท่ีขาดนัดยื่นคาํให้การไม่มาศาลในวนัสืบพยาน

ตามมาตรา 198 ทวิ  ผลคอืมใิหถ้อืวา่จาํเลยนัน้ขาดนดัพจิารณา มดีงัน้ี 

     1.1  วนัสบืพยานที่ศาลใชดุ้ลพนิิจสัง่ให้สบืพยานเกี่ยวกบัขอ้อ้าง

ของโจทก์หรือพยานหลกัฐานอื่นไป ฝ่ายเดียวตามที่เห็นจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการ

พพิากษาหรอืมคีาํสัง่ชีข้าดตามมาตรา 198 ทว ิวรรคหน่ึงและวรรคสอง 

     1.2  วนัสบืพยานในคดอีนัเกีย่วดว้ยสทิธแิห่งสภาพบุคคล สทิธใิน

ครอบครวั หรอืคดีพพิาทเกี่ยวด้วยกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย์ ตามมาตรา 198 ทว ิ

วรรคสอง 

     1.3  คดทีีม่คีาํขอบงัคบัใหจ้าํเลยชาํระหน้ีเป็นเงนิอนัไมอ่าจกําหนด

จาํนวนไดโ้ดยแน่นอน ตามมาตรา 198 ทว ิวรรคสาม (2) 
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    2.  กรณีท่ีจาํเลยบางคนขาดนัดยื่นคาํให้การและไม่มาศาลในวนั

สืบพยานของคู่ความอ่ืน ตามมาตรา 198 ตรี  ผลคือมิให้ถือว่าจําเลยนัน้ขาดนัด

พจิารณา กรณีน้ีจะเกดิขึน้ไดใ้นกรณีทีโ่จทกฟ้์องจําเลยหลายคน และมจีําเลยบางคนขาด

นดัยื่นคําใหก้ารและมลูความแห่งคดนีัน้เป็นการชาํระหน้ีซึง่แบ่งแยกจากกนัมไิด ้ดงันัน้ใน

วนัสบืพยานคดรีะหว่างโจทก์กบัจําเลยทีย่ื่นคําใหก้าร จําเลยทีข่าดนัดยื่นคําใหก้ารไม่มา

ศาลในวนัสบืพยานไมถ่อืวา่จาํเลยทีข่าดนดัยืน่คาํใหก้ารขาดนดัพจิารณา 

     กรณีท่ีโจทก์ไม่นําพยานหลกัฐานมาสืบ  ประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความแพ่งมาตรา 198 ทว ิวรรคหา้ บญัญตัวิ่า “ถา้โจทกไ์ม่นําพยานหลกัฐานมา

สบืตามความในมาตราน้ีภายในระยะเวลาทีศ่าลกําหนด ใหถ้อืว่าคดขีองโจทกไ์ม่มมีลูและ

ใหศ้าลยกฟ้องของโจทก ์ตามมาตรา 198 ทว ิวรรคหา้น้ีเป็นผลบงัคบัของการทีโ่จทกไ์มนํ่า

พยานหลกัฐานมาสบืตามมาตรา 198 ทว ิวรรคสองและวรรคสาม จงึถอืว่าคดขีองโจทกไ์ม่

มมีูลให้ศาลพพิากษายกฟ้องของโจทก์” เมื่อศาลพจิารณายกฟ้องแล้วไม่มบีทบญัญตัใิห้

โจทกนํ์ามาฟ้องใหม่หรอืขอพจิารณาคดใีหม่ โจทก์ทําไดค้อือุทธรณ์ฎกีาคําพพิากษาของ

ศาลชัน้ตน้เทา่นัน้ 

 5.  กรณีจาํเลยหลายคนและจาํเลยบางคนขาดนัดยื่นคาํให้การ 

  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 198 ตร ีบญัญตัวิ่า “ในคดทีี ่

จําเลยบางคนขาดนัดยืน่คําใหก้าร ใหศ้าลมคีําพพิากษา หรอืคําสัง่ชี้ขาดโดยขาดนัดยืน่

คําให้การระหว่างโจทก์กับจําเลยทีข่าดนัดยืน่คําให้การนัน้ไปก่อน และดําเนินการ

พจิารณาคดรีะหวา่งโจทกก์บัจาํเลยทีย่ืน่คาํใหก้ารต่อไป แต่ถา้มลูความแห่งคดนีัน้เป็นการ

ชําระหน้ีซึง่แบ่งแยกจากกนัมไิด้ใหศ้าลรอพพิากษา หรอืมคีําสัง่ชี้ขาดคดโีดยขาดนัดยืน่

คําให้การไว้ก่อน เมือ่ศาลดําเนินการพจิารณาสําหรบัจําเลยทีย่ืน่คําให้การเสรจ็สิ้นแล้ว      

กใ็หศ้าลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ชี้ขาดคดไีปตามรปูคดสีาํหรบัจาํเลยทุกคน 

  ในกรณีทีจ่ําเลยทีข่าดนดัยืน่คําใหก้ารไม่มาศาลในวนัสบืพยานของคู่ความอืน่

มใิหถ้อืวา่จาํเลยนัน้ขาดนดัพจิารณา” 

  ตามบทบญัญตัมิาตรา 198 ตร ีน้ีเป็นกรณีโจทก์ฟ้องจําเลยหลายคน จําเลย

บางคนขาดนดัยืน่คาํใหก้าร ศาลชอบทีจ่ะมคีาํพพิากษา หรอืคาํสัง่ชีข้าดคดโีดยขาดนดัยื่น

คาํใหก้ารระหวา่งโจทกก์บัจาํเลยทีข่าดนดัยื่นคาํใหก้ารนัน้ไปก่อนแลว้ดาํเนินการพจิารณา

คดรีะหว่างโจทก์กบัจําเลยทีย่ื่นคําใหก้ารต่อไป แต่คดทีีโ่จทก์ฟ้องจําเลยหลายคนนัน้มูล
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ความแห่งคดนีัน้เป็นการชาํระหน้ีซึง่แบ่งแยกจากกนัมไิด ้และมจีาํเลยบางคนขาดนดั ศาล

ต้องรอพจิารณาหรือมคีําสัง่ชี้ขาดโดยขาดนัดยื่นคําให้การไว้ก่อนเพื่อศาลดําเนินการ

พจิารณาสาํหรบัจําเลยทีย่ื่นใหก้ารจนเสรจ็สิน้แลว้ ศาลจงึมคีําพพิากษา หรอืคําสัง่ชีข้าด

คดไีปตามรปูคดสีาํหรบัจาํเลยทุกคน 

  อน่ึง ในวนัสบืพยานระหว่างโจทก์กบัจําเลยทีย่ื่นคําใหก้ารถ้าจําเลยทีข่าดนัด

ยืน่คาํใหก้ารไมม่าศาลไมถ่อืวา่จาํเลยนัน้ขาดนดัพจิารณา 

 6.  จาํเลยขาดนัดยื่นคาํให้การขอพิจารณาคดีใหม่ 

  กรณจีาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้ารขอพจิารณาคดใีหม ่กระทาํได ้2 กรณ ีคอื 

  ก.  ขอพจิารณาใหมก่่อนศาลวนิิจฉยัชีข้าดคด ี

  ข.  ขอพจิารณาใหมภ่ายหลงัศาลพพิากษาใหจ้าํเลยทีข่าดนดัยืน่คาํใหก้ารแพค้ด ี

  ก.  ขอพิจารณาคดีใหม่ก่อนศาลวินิจฉัยช้ีขาดคดี 

   ถ้าจําเลยทีข่าดนัดยื่นคําใหก้ารมาศาลก่อนศาลวนิิจฉัยชีข้าดคด ีและแจง้

ศาลต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงคจ์ะต่อสูค้ดเีมื่อศาลเหน็ว่าการขาดนดัยื่นคําใหก้าร

นัน้มไิดเ้ป็นไปโดยจงใจ หรอืมเีหตุอนัสมควร ใหศ้าลมคีาํสัง่อนุญาตใหจ้าํเลยยื่นคาํใหก้าร

ภายในกําหนดเวลาตามทีศ่าลเหน็สมควร และดําเนินกระบวนพจิารณาใหม่ตัง้แต่เวลาที่

จาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 199 วรรคหน่ึง) 

   การขอพจิารณาคดใีหมต่ามขอ้ ก. ตอ้งพจิารณาถงึ 

    1.  หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดใีหมก่่อนศาลวนิิจฉยัชีข้าดคด ี

    2.  วธิกีารขอพจิารณาคดใีหม ่

    3.  ผลแหง่การทีศ่าลไมอ่นุญาตใหพ้จิารณาคดใีหม ่

    4.  คาํสัง่ศาลไมอ่นุญาตใหพ้จิารณาคดใีหม ่

    5.  การบงัคบัคดแีก่จาํเลยทีข่าดนดัยืน่คาํใหก้าร 

   1.  หลกัเกณฑก์ารขอพิจารณาคดีใหม่ก่อนศาลวินิจฉัยช้ีขาดคดี 

    การขอพจิารณาคดใีหม่ก่อนศาลจะวนิิจฉัยชีข้าดคดตีอ้งประกอบดว้ย

หลกัเกณฑ ์คอื 

     1.1  จาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร 

     1.2  โจทก์มคีําขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมคีําพพิากษา หรอืคําสัง่ชี้

ขาดใหต้นเป็นฝา่ยชนะคดโีดยขาดนดั 
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     1.3  จาํเลยทีข่าดนดัยืน่คาํใหก้ารมาศาลก่อนศาลวนิิจฉยัชีข้าดคด ี

     1.4  และแจง้ต่อศาลในโอกาสแรกวา่ตนประสงคจ์ะต่อสูค้ด ี

    1.1  จําเลยขาดนัดยืน่คําให้การ  หมายความว่า  เมื่อจําเลยได้รบั

หมายเรยีกใหย้ื่นคําใหก้ารแลว้ จําเลยมไิดย้ื่นคําใหก้ารภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไวต้าม

กฎหมาย หรอืคาํสัง่ศาลใหถ้อืวา่จาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 197) 

    1.2  โจทก์มคีําขอต่อศาลเพือ่ใหศ้าลมคีําพพิากษาหรอืคําสัง่ชี้ขาดให้

ตนเป็นฝา่ยชนะคดโีดยขาดนดั  หมายความวา่  เมือ่จาํเลยขาดนดัยื่นคาํใหก้ารแลว้ โจทก์

ตอ้งมคีําขอต่อศาลภายใน 15 วนั นับแต่ระยะเวลาทีก่ําหนดใหจ้ําเลยยื่นคําใหก้ารสิน้สุด

ลง เพื่อศาลจะได้พิพากษา หรือคําสัง่ชี้ขาดคดี ถ้าโจทก์มิได้มีคําขอภายในกําหนด

ระยะเวลาดงักล่าว ศาลมีคําสัง่จําหน่ายคดีนัน้เสียจากสารบบความได้ ซึ่งถ้าศาลสัง่

จําหน่ายคดีก็จะไม่มีคดีให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาด จําเลยที่ขาดนัดยื่นคําให้การจึงมาขอ

พจิารณาคดใีหมไ่มไ่ด ้

    1.3  จําเลยทีข่าดนัดยืน่คําให้การมาศาลก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคด ี 

หมายความวา่  จาํเลยทีข่าดนดัยืน่คาํใหก้ารตอ้งมาศาลก่อนศาลวนิิจฉยัคดโีดยขาดนดั 

    1 .4   และแจ้ง ต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะ ต่อสู้คด ี 

หมายความว่า  จําเลยทีข่าดนดัยื่นคําใหก้ารไดม้าศาลก่อนศาลวนิิจฉยัชีข้าดคด ีและตอ้ง

แจง้ต่อศาลในโอกาสแรกเลยวา่ตนประสงคจ์ะต่อสูค้ด ี

     เมือ่ครบหลกัเกณฑท์ัง้ 4 ประการแลว้ เมื่อศาลเหน็วา่ การขาดนดั

ยื่นคําให้การนัน้มไิด้เป็นไปโดยจงใจ หรอืมเีหตุอนัสมควร ศาลมอีํานาจสัง่อนุญาตให้

จาํเลยยืน่คาํใหก้ารภายในกาํหนดเวลาทีศ่าลเหน็สมควร และดาํเนินกระบวนพจิารณาใหม่

ตัง้แต่เวลาทีจ่าํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 199 วรรคหน่ึง) 

   2.  วิธีการขอพิจารณาคดีใหม่ 

    ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 199 วรรคหน่ึง

ไมไ่ดบ้ญัญตัถิงึวธิกีารขอพจิารณาคดใีหม ่ไดแ้ต่บญัญตัใิหอ้ํานาจศาลสัง่อนุญาตใหจ้าํเลย

ยื่นคําใหก้ารภายในกําหนดเวลาตามทีศ่าลเหน็สมควร และดําเนินกระบวนพจิารณาใหม ่

ดงันัน้จาํเลยทีข่าดนดัยื่นคาํใหก้ารจงึขอพจิารณาใหมไ่ดโ้ดยทาํเป็นคาํรอ้ง หรอืแถลงดว้ย

วาจากไ็ด ้
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   3.  ผลแห่งการท่ีศาลอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ 

    ถ้าศาลมีคําสัง่อนุญาตให้จําเลยยื่นคําให้การ และดําเนินกระบวน

พจิารณาใหม ่ถอืวา่คดน้ีีไมม่กีารขาดนดัยื่นคาํใหก้ารจะเริม่ตน้พจิารณาคดใีหมต่ัง้แต่เวลา

ทีจ่าํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร 

   4.  คาํสัง่ศาลไม่อนุญาตให้จาํเลยพิจารณาคดีใหม่ 

    ถ้าจําเลยทีข่าดนัดยื่นคําใหก้ารมาศาลก่อนศาลวนิิจฉัยชีข้าดคด ีและ

มไิด้แจ้งต่อศาลว่าตนประสงค์จะต่อสู้คดี หรอืศาลเห็นว่าการขาดนัดยื่นคําให้การนัน้

เป็นไปโดยจงใจ หรอืไม่มเีหตุอนัสมควร ศาลจะสัง่ใหด้ําเนินกระบวนพจิารณาต่อไปโดย

ไม่อนุญาตใหพ้จิารณาคดนีัน้ใหม ่จําเลยทีข่าดนดัยื่นคาํใหก้ารอาจถามคา้นพยานโจทกท์ี่

อยู่ระหว่างการสบืไดเ้ท่านัน้ แต่จะนําสบืพยานหลกัฐานของตนไม่ได ้(ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 

199 วรรคหน่ึง) 

    กรณจีาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้ารโดยมไิดจ้งใจ หรอืมเีหตุอนัสมควรและ

ศาลมคีําสัง่อนุญาตให้จําเลยยื่นคําให้การภายในกําหนดเวลาตามที่ศาลเหน็สมควร แต่

จําเลยมไิด้ยื่นคําให้การภายในกําหนดเวลาดงักล่าว หรอืศาลเห็นว่าจําเลยขาดนัดยื่น

คาํใหก้ารโดยจงใจ หรอืไมม่เีหตุอนัสมควร หรอืศาลเคยมคีาํสัง่ใหพ้จิารณาคดใีหมต่าม ป.

ว.ิแพ่ง มาตรา 199 ตร ีมาก่อน เหล่าน้ีจําเลยที่ขาดนัดยื่นคําให้การจะขอยื่นคําให้การ 

หรอืรอ้งขอใหพ้จิารณาคดใีหมไ่มไ่ด ้(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 199 วรรคสาม) 

   5.  การบงัคบัคดีแก่จาํเลยท่ีขาดนัดยื่นคาํให้การ 

    เมื่อศาลพิพากษาให้จําเลยที่ขาดนัดยื่นคําให้การแพ้คดีศาลอาจ

กําหนดการอย่างใดตามทีเ่หน็สมควรเพือ่สง่คาํบงัคบัตามคาํพพิากษา หรอืคําสัง่ใหแ้ก่จําเลย

ทีข่าดนัดยื่นคําให้การโดยวธิสี่งหมายธรรมดา หรอืโดยวธิอีื่นแทน หรอืศาลจะใหเ้ลื่อนการ

บงัคบัตามคาํพพิากษา หรอืคาํสัง่เชน่วา่นัน้ไปภายในระยะเวลาทีศ่าลเหน็สมควรกไ็ด ้

    การบงัคบัตามคําพพิากษา หรอืคําสัง่แก่จําเลยทีข่าดนัดยื่นคําใหก้าร

นัน้ใหบ้งัคบัตามมาตรา 273 มาตรา 292 และมาตรา 317 (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 199 ทว)ิ 

  ข.  การขอพิจารณาคดีใหม่ภายหลงัศาลพิพากษาให้จาํเลยท่ีขาดนัดยื่น

คาํให้การแพ้คดี 

   การขอพิจารณาคดีใหม่ในกรณีที่ศาลได้มีคําพิพากษา หรือคําสัง่แล้ว

วธิกีารขอพจิารณาคดใีหมม่ดีงัน้ี 
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   1.  บุคคลทีม่สีทิธยิืน่คาํขอพจิารณาคดใีหม ่

   2.  กาํหนดเวลาทีจ่ะยืน่คาํขอ 

   3.  คาํสัง่ศาลใหง้ดการบงัคบัคดไีวก้่อน 

   4.  การพจิารณาคาํขอใหพ้จิารณาคดใีหม ่

   5.  ผลของการทีศ่าลไดม้คีาํสัง่อนุญาตตามคาํขอใหพ้จิารณาคดใีหม ่

   1.  บคุคลท่ีมีสิทธิยื่นคาํขอพิจารณาคดีใหม่ 

    คือ จําเลยซึ่งศาลมีคําพิพากษา หรือคําสัง่ชี้ขาดให้แพ้คดีโดยขาดยื่น

คาํใหก้าร ถา้หากจาํเลยทีข่าดนดัยืน่คาํใหก้ารมไิดย้ืน่อุทธรณ์คาํพพิากษา หรอืคาํสัง่นัน้ เวน้แต่ 

    1.1  จาํเลยทีข่าดนดัยื่นคาํใหก้ารไดข้อพจิารณาคดใีหม ่และศาลเคยมี

คาํสัง่ใหพ้จิารณาคดนีัน้ใหมม่าครัง้หน่ึงแลว้ 

    1.2  คําขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจําเลยที่ขาดนัดยื่นคําให้การนัน้

ตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

      ทัง้สองกรณีจําเลยที่ขาดนัดยื่นคําให้การซึ่งศาลมีคําพพิากษา 

หรอืคาํสัง่ชีข้าดใหแ้พค้ดจีะขอใหพ้จิารณาคดใีหมไ่มไ่ด ้(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 199 ตร)ี 

   2.  กาํหนดเวลาท่ีจะยื่นคาํขอ 

    สําหรับกําหนดเวลาที่จําเลยที่ขาดนัดยื่นคําให้การจะยื่นคําขอให้

พจิารณาคดใีหม่ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 199 จตัวา บญัญตัวิ่า 

“คําขอใหพ้จิารณาคดใีหม่นัน้ ใหย้ืน่ต่อศาลภายใน 15 วนั นบัจากวนัทีไ่ดส้ง่คําบงัคบัตาม

คาํพพิากษา หรอืคาํสัง่ใหแ้ก่จาํเลยทีข่าดนดัยืน่คาํใหก้าร แต่ถา้ศาลไดก้ําหนดการอย่างใด 

ๆ เพือ่ส่งคําบงัคบั เช่นว่าน้ีโดยวธิสี่งหมายธรรมดา หรอืโดยวธิอีืน่แทน จะต้องไดม้กีาร

ปฏบิตัติามขอ้กําหนดนัน้แลว้ในกรณีทีจ่าํเลยทีข่าดนดัยืน่คาํใหก้ารไมส่ามารถยืน่คาํขอให้

พจิารณาคดใีหม่ไดภ้ายในกําหนด 15 วนันบัแต่วนัทีพ่ฤตกิารณ์นัน้ไดส้ิ้นสุดลง แต่กรณีจะ

เป็นอย่างไรก็ตามห้ามมใิห้ยืน่คําขอเช่นว่าน้ีเมือ่พ้นกําหนดหกเดือนนับแต่วนัทีไ่ด้ยึด

ทรพัย ์หรอืไดม้กีารบงัคบัตามคาํพพิากษา หรอืคาํสัง่โดยวธิอีืน่ 

    คําขอตามวรรคหนึง่ใหก้ล่าวโดยชดัแจง้ซึง่เหตุทีจ่ําเลยไดข้าดนัดยืน่

คําใหก้ารและขอ้คดัคา้นคําตดัสนิชี้ขาดของศาลทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า หากศาลไดพ้จิารณาคดี

นัน้ใหมต่นอาจเป็นฝา่ยชนะ และในกรณทีีย่ ืน่คาํขอลา่ชา้ใหแ้สดงเหตุแหง่กรณลีา่ชา้นัน้ดว้ย” 



LW 306 513 

    จากบทบัญญัติมาตรา 199 จัตวา วรรคหน่ึง จําเลยที่ขาดนัดยื่น

คาํใหก้ารจะยืน่คาํขอใหพ้จิารณาคดใีหม ่ต่อศาลภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

    2.1  ยื่นภายใน 15 วนันับจากวนัที่ได้ส่งคําบงัคบัตามคําพพิากษา 

หรอืคาํสัง่ใหแ้ก่จาํเลยทีข่าดนดัยืน่คาํใหก้าร 

    2.2  ยื่นภายใน 15 วนันับแต่วนัทีศ่าลกําหนดการอย่างใด ๆ เพื่อส่ง

คําบงัคบัเช่นว่าน้ีโดยวธิสี่งหมายธรรมดา หรอืโดยวธิอีื่นแทน ในกรณีน้ีการส่งคําบงัคบั

ศาลอาจกาํหนดวธิกีารใด ๆ กไ็ดป้กตกิส็ง่โดยการสง่หมายธรรมดา ถา้สง่ไมไ่ดศ้าลอาจสัง่

ใหปิ้ดคาํบงัคบั หรอืกําหนดวธิใีดเป็นเรือ่ง ๆ ไป ซึง่จะนบั 15 วนัต่อเมื่อครบกําหนดเวลา

นัน้ ๆ  

    2.3  ถ้ามพีฤตกิารณ์นอกเหนือไม่อาจบงัคบัได ้ยื่นภายใน 15 วนันับ

แต่วนัที่พฤติการณ์นัน้ได้สิ้นสุดลง หมายความว่า กรณีมพีฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจ

บงัคบัได้ ซึ่งผู้ขาดนัดยื่นคําให้การไม่อาจยื่นคําขอให้พจิารณาคดใีหม่ตามระยะเวลาที่

กลา่วในขอ้ 2.1 และ 2.2 จาํเลยทีข่าดนดัยืน่คาํใหก้ารอาจยื่นคาํขอใหพ้จิารณาใหมภ่ายใน 

15 วนันบัแต่วนัทีพ่ฤตกิารณ์นอกเหนือนัน้ไดส้ิน้สดุลง พฤตกิารณ์เช่นวา่น้ี เชน่ จาํเลยถูก

จบัไปขงั หรอืมเีหตุน้ําทว่ม หรอืมคีวามจาํเป็นอยา่งอื่น ซึง่ศาลรบัฟงั เป็นตน้ 

    2.4  ห้ามขอพจิารณาใหม่เมื่อพ้นกําหนดหกเดอืนนับแต่วนัที่ได้ยดึ

ทรัพย์หรือได้มีการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสัง่โดยวิธีอื่นในกรณีน้ีถือว่าเป็น

ระยะเวลาทีย่าวทีสุ่ดของการยื่นคําขอพจิารณาใหม่คอื 6 เดอืนนับแต่วนัทีย่ดึทรพัย ์การ

ยดึ หรอือายดัทรพัย์ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตัไิว้แต่ไม่กนิความถงึการยดึหรอื

อายดัชัว่คราว 

     คาํขอใหพ้จิารณาคดใีหมท่ีย่ ื่นต่อศาลใหก้ล่าวโดยชดัแจง้ ซึง่เหตุ

ดงัต่อไปน้ี 

      1.  เหตุทีจ่าํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร 

      2.  ขอ้คดัคา้นคาํตดัสนิชีข้าดของศาล 

      3.  เหตุแหง่การลา่ชา้ 

     1.  เหตุทีจ่ําเลยขาดนัดยืน่คําใหก้าร  กล่าวคอื จําเลยทีข่าดนัด

ยื่นคาํใหก้ารจะตอ้งแสดงเหตุใหช้ดัแจง้วา่ การขาดนดัยื่นคาํใหก้ารนัน้มไิดจ้งใจหรอืมเีหตุ

อนัสมควร 
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     2.  ขอ้คดัคา้นคําตดัสนิชี้ขาดของศาล  คําขอใหพ้จิารณาคดใีหม่

จะตอ้งมขีอ้คดัคา้นคาํตดัสนิชีข้าดของศาล และแสดงเหตุผลใหเ้หน็วา่หากศาลไดพ้จิารณา

คดนีัน้ใหมต่นอาจเป็นฝา่ยชนะ 

     3.  เหตุแห่งการล่าช้า  กล่าวคอื  จําเลยที่ขาดนัดยื่นคําให้การ

มไิดย้ื่นคํารอ้งขอใหพ้จิารณาคดใีหม่ต่อศาล ภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 2.1 ถงึ 

2.4 จําเลยจงึตอ้งแสดงเหตุแห่งล่าชา้ในคาํขอนัน้ โดยแสดงเหตุผลใหป้รากฏวา่ เหตุใดจงึ

ไมอ่าจยืน่คาํขอใหพ้จิารณาคดใีหมไ่ดภ้ายในกาํหนดระยะเวลาดงักลา่วขา้งตน้ 

   3.  คําสัง่ศาลให้งดพิจารณาคดีไว้ก่อน  เมื่อจําเลยที่ขาดนัดยื่น

คําใหก้าร ซึง่ศาลมคีําพพิากษา หรอืคําสัง่ชีข้าดใหแ้พค้ดไีดย้ื่นคําขอใหพ้จิารณาคดใีหม ่

และศาลได้รบัคําขอให้พจิารณาคดใีหม่แล้ว ศาลเหน็สมควรจะสัง่ให้งดการบงัคบัคดไีว้

ก่อนก็ได้ ในกรณีเช่นน้ีให้ศาลแจ้งคําสัง่งดการบงัคบัคดใีห้เจ้าพนักงานบงัคบัคดทีราบ  

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 199 เบญจ วรรคหน่ึง) 

   4.  การพิจารณาคาํขอให้พิจารณาคดีใหม่  ในการพจิารณาคําขอให้

พจิารณาคดใีหมข่องศาลจะตอ้งพจิารณาถงึเหตุควรเชือ่วา่การขาดนดัยื่นคาํใหก้ารนัน้มไิด้

เป็นไปโดยจงใจหรอืมเีหตุอนัสมควรและศาลเหน็วา่เหตุผลทีอ่า้งมาในคาํขอนัน้ผูข้ออาจมี

ทางชนะคดีได้ รวมทัง้กรณีที่ยื่นคําขอล่าช้านัน้ผู้ขอได้ยื่นภายในระยะเวลาที่กําหนด     

ใหศ้าลสัง่อนุญาตตามคาํขอใหพ้จิารณาคดใีหม ่(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 199 เบญจ วรรคสอง) 

   5.   ผลของการท่ีศาลได้มีคาํสัง่อนุญาตตามคาํขอให้พิจารณาคดีใหม่ 

    ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาคดคีวามแพ่ง มาตรา 199 เบญจ วรรค

สาม และวรรคสี ่บญัญตัวิ่า “เมือ่ศาลไดม้คีําสัง่อนุญาตตามคําขอใหพ้จิารณาคดใีหม่ตาม

วรรคสอง คาํพพิากษา หรอืคําสัง่ของศาลโดยจาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร และคาํพพิากษา

หรอืคาํสัง่อืน่ ๆ ของศาลอุทธรณ์ หรอืศาลฎกีาในคดเีดยีวกนันัน้ และวธิกีารบงัคบัคดทีีไ่ด้

ดําเนินไปแลว้ ใหถ้อืว่าเป็นอนัเพกิถอนไปในตวั และใหศ้าลแจง้ใหเ้จา้พนักงานบงัคบัคดี

ทราบแต่ถา้เป็นการพน้วสิยัทีจ่ะใหคู้่ความกลบัคนืสูฐ่านะเดมิดงัเชน่ก่อนบงัคบัคดไีด ้หรอื

เมือ่ศาลเหน็วา่ไมจ่าํเป็นทีจ่ะบงัคบัเชน่นัน้เพือ่ประโยชน์แก่คู่ความ หรอืบุคคลภายนอกให้

ศาลมคีําสัง่อย่างใด ๆ ตามทีเ่ห็นสมควร แล้วให้ศาลพจิารณาคดีนัน้ใหม่ตัง้แต่เวลาที ่

จําเลยขาดนัดยืน่คําให้การ โดยให้จําเลยยืน่คําให้การภายในกําหนดเวลาตามทีศ่าล

เหน็สมควร 



LW 306 515 

    คําสัง่ศาลทีอ่นุญาตใหพ้จิารณาคดใีหม่ใหเ้ป็นทีสุ่ด แต่ในกรณีทีศ่าลมี

คาํสัง่ไมอ่นุญาตผูข้ออาจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักลา่วได ้คาํพพิากษาของศาลอุทธรณ์ใหเ้ป็นทีส่ดุ” 

    จากบทบญัญัติมาตรา 199 เบญจ วรรคสามและวรรคสี่ เมื่อศาลมี

คาํสัง่อนุญาตใหพ้จิารณาคดใีหมแ่ลว้ มผีลดงัน้ี 

    1.  คาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ของศาลโดยจาํเลยขาดนดัยื่นคาํใหก้าร และ

คาํพพิากษาหรอืคําสัง่อื่น ๆ ของศาลอุทธรณ์ หรอืศาลฎกีาในคดเีดยีวกนันัน้ เป็นอนัเพกิ

ถอนไปในตวั 

    2.  ถา้การบงัคบัคดไีดด้าํเนินไปใหถ้อืวา่เป็นอนัเพกิถอนไปในตวั และ

ใหศ้าลแจง้ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดทีราบ 

    3.  เพื่อการบงัคบัคดเีพกิถอนไปในตวัคู่ความย่อมกลบัสูฐ่านะเดมิ แต่

ถา้เป็นการพน้วสิยัทีจ่ะใหคู้่ความกลบัคนืสู่ฐานะเดมิดงัเช่นก่อนบงัคบัได ้หรอืศาลเหน็ว่า

ไม่จําเป็นที่จะบงัคบัได้ หรือศาลเห็นว่าไม่จําเป็นที่จะบงัคบัเช่นนัน้เพื่อประโยชน์แก่

คูค่วาม หรอืบุคคลภายนอก ศาลกจ็ะสัง่อยา่งใด ๆ ตามทีเ่หน็สมควร 

    4.  เมือ่ศาลอนุญาตตามคาํขอใหพ้จิารณาคดใีหมแ่ลว้ ใหศ้าลพจิารณา

คดีนัน้ใหม่ตัง้แต่เวลาที่จําเลยขาดนัดยื่นคําให้การ โดยให้จําเลยยื่นคําให้การภายใน

กาํหนดเวลาตามทีศ่าลเหน็สมควร 

    5.  คําสัง่ศาลที่อนุญาตให้พจิารณาคดใีหม่ให้เป็นที่สุด แต่ในกรณีที่

ศาลมคีําสัง่ไม่อนุญาตผูข้ออาจอุทธรณ์คําสัง่ดงักล่าวได ้คําพพิากษาของศาลอุทธรณ์ให้

เป็นทีส่ดุ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 199 เบญจ วรรคสี)่ 

   6.  กรณีโจทกมิ์ได้ให้การแก้ฟ้องแย้งของจาํเลย 

    ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 199 ฉ บญัญตัวิา่ “ใน

กรณีทีโ่จทก์มิได้ให้การแก้ฟ้องแย้งของจําเลยภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไว้ให้นํา

บทบญัญตัใินส่วนที ่1 น้ีมาใช้บงัคบัเพยีงเท่าทีเ่กีย่วกบัฟ้องแย้ง เช่นว่านัน้โดยอนุโลม” 

หมายความว่า โจทกท์ีถู่กฟ้องแยง้แลว้มไิดใ้หก้ารแกฟ้้องแยง้ของจําเลยภายในระยะเวลา

ทีก่ําหนดไวใ้หนํ้าบทบญัญตัเิกี่ยวกบัจําเลยขาดนัดยื่นคําใหก้ารมาใชบ้งัคบัโจทก์มไิดใ้ห้

การแกฟ้้องแยง้ของจาํเลยโดยอนุโลม 
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ส่วนท่ี  2 

ขาดนัดพิจารณา 

  

 การขาดนัดพิจารณามีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

มาตรา 200 ถงึ มาตรา 207 ซึง่แยกหวัขอ้พจิารณาไดด้งัน้ี 

 1.  ขาดนดัพจิารณาคดคีอือะไร 

 2.  หลกัเกณฑก์ารขาดนดัพจิารณา 

 3.  วธิกีารปฏบิตัเิมือ่คูค่วามขาดนดัพจิารณา 

 4.  ศาลใหส้ง่หมายซํ้า 

 5.  การพจิารณาคดใีนกรณขีาดนดั 

 6.  การบงัคบัแก่คูค่วามฝา่ยทีข่าดนดั 

 7.  การขอพจิารณาคดใีหม ่

 1.  ขาดนัดพิจารณาคืออะไร 

  ขาดนัดพจิารณา คอื ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มาศาลในวนัสบืพยานและ

ไม่ไดร้บัอนุญาตจากศาลใหเ้ลื่อนคด ีใหถ้อืว่าคู่ความฝ่ายนัน้ขาดนัดพจิารณา (ป.ว.ิแพ่ง 

มาตรา 200 วรรคหน่ึง) 

 2.  หลกัเกณฑก์ารขาดนัดพิจารณา 

  กรณีที่จะถือว่าเป็นการขาดนัดพิจารณาจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ ์

ดงัต่อไปน้ี 

    2.1  คูค่วามฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงไมม่าศาล 

    2.2  เป็นการไมม่าศาลในวนัสบืพยาน 

    2.3  ไมไ่ดร้บัอนุญาตจากศาลใหเ้ลือ่นคด ี

  2.1  คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มาศาล 

   คําว่า  คู่ความ  ได้แก่บุคคลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความแพง่ มาตรา 1 (11) คอื 

   (1)  บุคคลผูซ้ึง่ยืน่ฟ้อง หรอืถูกฟ้องต่อศาล 

   (2)  บุคคลทีม่สีทิธกิระทาํการแทนบุคคลนัน้ ๆ ตามกฎหมาย ซึง่ไดแ้ก่ 
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    ก.  ผูแ้ทนนิตบิุคคล 

    ข.  ผูอ้นุบาล 

    ค.  ผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

    ง.  ผูร้บัมอบอาํนาจ 

    จ.  เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยซ์ึง่กระทาํการแทนบุคคลผูล้ม้ละลาย 

    ฉ.  ผูแ้ทนเฉพาะคดตีามมาตรา 56 วรรคทา้ย 

   (3) ทนายความ 

        คาํวา่ไมม่าศาล หมายความวา่ไมม่าศาลในวนันัน้เลย และนอกจากนัน้

ในกรณทีีม่าศาลแลว้แต่ไมไ่ดเ้ขา้หอ้งพจิารณาคด ีหรอืจะดว้ยเหตุใดกต็ามถอืวา่ไมม่าศาล

เหมอืนกนั เช่น โจทกม์าถงึหอ้งพจิารณาซึง่ศาลไดม้คีาํสัง่แสดงว่า โจทกข์าดนดัพจิารณา

แลว้และโจทกก์ห็ายไป (คําพพิากษาฎกีาที ่1260/2499) วนันัดสบืพยานโจทก์ปรากฏว่า

จําเลยไปศาล แต่เมื่อศาลเรียกเข้าห้องพิจารณา จําเลยไม่ยอมเข้าห้องพิจารณา         

(คาํพพิากษาฎกีาที ่522/2524) 

    กรณีมาศาลแล้วแต่กลบัไปก่อนสบืพยานเสรจ็ เช่น จําเลยมาศาลใน

วนัสบืพยาน และนัง่ฟงัการพจิารณาสบืพยานโจทก์อยู่ แต่กลบัไปก่อนสบืพยานโจทก์

เสรจ็ ไมถ่อืวา่จาํเลยขาดนดัพจิารณา (คาํพพิากษาฎกีาที ่1158/2521) 

    “คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่มาศาล”  จึงหมายถึงบุคคลดงักล่าวใน    

คาํวา่ “คูค่วาม” ไมม่าศาลในวนันัน้เลย หรอืมาแต่ไมเ่ขา้หอ้งพจิารณาคด ีกรณีตวัความมา

ศาลแต่ทนายความไมม่า หรอืทนายความมาศาลแต่ตวัความไมม่า หรอืตวัความมาศาลแต่

ไมม่พียานสบื เหลา่น้ีถอืวา่คูค่วามมาศาล 

  2.2  เป็นการไม่มาศาลในวนัสืบพยานครัง้แรก 

    คําว่า “วนัสบืพยาน” หมายความว่าวนัที่ศาลเริม่ต้นทําการสบืพยานซึ่ง

หมายถงึวนัทีศ่าลเริม่ต้นทําการสบืพยานกนัจรงิ ๆ กล่าวคอื ถอืเอาวนัสบืพยานวนัแรก

ของฝ่ายทีม่หีน้าทีนํ่าสบืก่อนเป็นสาํคญั โดยไม่คํานึงว่าวนันัน้เป็นวนัทีโ่จทก์ หรอืจําเลย

นําสบืก่อนสว่นวนัอื่นเช่นวนันดัพรอ้ม หรอืวนัชีส้องสถานไม่เป็นวนัสบืพยาน แต่ถา้ในวนั

นัดสืบพยานวนัแรกคู่ความมาศาล แต่ในวนันัดวนัหลงัไม่มาไม่ถือว่าคู่ความขาดนัด

พจิารณา คงขาดนดัธรรมดาเทา่นัน้ 
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ตวัอย่างคาํพิพากษาฎีกา 

 1. คําพิพากษาฎีกาที่ 1496/2518 ตามมาตรา 1 (10) คําว่า “วนัสืบพยาน” 

หมายความวา่ วนัทีศ่าลเริม่ตน้ทาํการสบืพยาน 

 2. คําพพิากษาฎกีาที ่863/2504 (ประชุมใหญ่) วนัทีศ่าลเริม่ทําการสบืพยานวนั

แรกในคดนีัน้ คู่ความฝ่ายใดไม่มาศาล ไม่ว่าตนจะมหีน้าทีนํ่าพยานเขา้สบืหรอืไม่กต็าม   

กเ็ป็นการขาดนดัพจิารณาตามความหมายแห่งกฎหมายแลว้ ในกรณีทีเ่ป็นการสง่ประเดน็

ไปสบืพยานนัน้ แมว้า่จะเป็นการสบืพยานครัง้แรก เมือ่คู่ความฝา่ยทีม่หีน้าทีนํ่าสบืก่อนไป

ศาล (ฝา่ยทีข่อสง่ประเดน็) แต่อกีฝา่ยหน่ึงไมไ่ปศาลกห็าถอืวา่เป็นการขาดนดัพจิารณาไม ่

 3. การทีโ่จทก์ไม่มาศาลในวนันัดพรอ้มกนันัน้จะเรยีกว่า โจทก์ขาดนัดพจิารณา

ไมไ่ด ้(คาํพพิากษาฎกีาที ่1518/2495) 

    การไม่มาศาลครัง้แรกในวนัสบืพยานครัง้แรกจงึหมายถงึการที่คู่ความฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึงไม่มาศาลในวนัทีศ่าลเริม่ต้นทําการสบืพยานกนัจรงิ ๆ ในครัง้แรกไม่ว่าคู่ความ

ฝ่ายนัน้จะมหีน้าที่นําพยานเขา้สบืก่อน หรอืไม่ก็ตามกรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวนันัด

สบืพยานครัง้แรกน้ีต้องพจิารณาว่าในวนันัดสบืพยานนัน้ได้มกีารสบืพยานกนัหรอืไม ่    

ถ้าศาลไม่ไดท้ําการสบืพยานในวนันัน้โดยสัง่เลื่อนไปวนัอื่น กย็งัเรยีกไม่ไดว้่าวนันัน้เป็น

วนัสบืพยานครัง้แรก (คาํพพิากษาฎกีาที ่277/2489, 455/2491, 959/2495) 

  2.3  ไม่ได้รบัอนุญาตจากศาลให้เล่ือนคดี 

   การทีคู่ค่วามไมม่าศาลในวนัสบืพยานอนัจะถอืวา่เป็นการขาดนดัพจิารณา

ไดน้ัน้ ตอ้งปรากฏว่า คู่ความฝ่ายนัน้มไิดร้อ้งขอเลื่อนคด ีหรอืรอ้งขอเลื่อนคดแีต่ไม่ไดร้บั

อนุญาตจากศาลใหเ้ลือ่นคด ี

   ปญัหาว่า ถ้าคู่ความนัน้ได้แจ้งเหตุขดัข้องที่ไม่มาศาลเสียก่อนลงมือ

สืบพยานจะต้องให้ศาลอนุญาตหรือไม่ เมื่อพิจารณาคําร้องขอเลื่อนคดีกับการแจ้ง

เหตุขดัข้องแล้วจะเห็นว่าการร้องขอเลื่อนคดี เป็นเรื่องขออนุญาต ศาลจึงต้องมคีําสัง่

อนุญาตหรอืไม่อนุญาต ส่วนการแจ้งเหตุขดัขอ้งเป็นเรื่องแจ้งให้ศาลทราบ ไม่จําต้องให้

ศาลอนุญาต (เทยีบเคยีงคําพพิากษาฎกีาที ่1452/2530) ดงันัน้ ถา้คู่ความทีไ่ม่มาศาลใน

วนัสบืพยานแลว้แจง้เหตุขดัขอ้งไมม่าศาลใหศ้าลทราบก่อนลงมอืสบืพยาน แมจ้ะมใิชเ่รื่อง

ขออนุญาต ซึ่งไม่จําต้องให้ศาลอนุญาตก็ตาม หากศาลไม่อนุญาตเสยีแล้ว ต้องถือว่า

คู่ความฝ่ายนัน้ขาดนัดพิจารณา เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
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มาตรา 200 วรรคหน่ึง มไิด้บญัญตัใิห้แจ้งเหตุขดัขอ้งเหมอืนกบัที่บญัญตัไิว้ในประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 197 วรรคสองเดมิ 

   ข้อสงัเกต 

   กรณีเลื่อนคดทีางวทิยุถอืว่าไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพยีงแต่เป็นการแสดง

ไดว้า่โจทกไ์มจ่งใจขาดนดัเทา่นัน้ (คาํพพิากษาฎกีาที ่1078, 1079/2501) 

   เมือ่ครบหลกัเกณฑท์ัง้สามประการแลว้จงึถอืวา่คู่ความขาดนดัพจิารณาซึง่

บทบญัญัติมาตรา 200 วรรคหน่ึง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็น

บทบญัญตัิถึงลกัษณะของการที่จะถือว่าคู่ความขาดนัดพจิารณา ส่วนมาตรา 201 ถึง

มาตรา 204 เป็นบทบญัญตัทิีก่ําหนดวธิปีฏบิตัเิมื่อคู่ความขาดนัด (ดูคําพพิากษาฎกีาที ่

786/2512) 

   ฉะนัน้ ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มาศาลในวนัสบืพยานและไม่ได้รบั

อนุญาตจากศาลใหเ้ลื่อนคด ีใหถ้อืว่าคู่ความฝ่ายนัน้ขาดนัดพจิารณา ศาลจําต้องมคีําสัง่

จาํหน่ายคด ีหรอืใหศ้าลพจิารณาและชีข้าดตดัสนิคดนีัน้ไปฝา่ยเดยีว 

 

ตวัอย่างคาํพิพากษาฎีกาเก่ียวกบัการขาดนัดพิจารณา 

  คาํพพิากษาฎกีาที ่506/2505 ศาลกําหนดใหโ้จทกม์หีน้าทีนํ่าสบืถงึกําหนดวนั

นัดสบืพยาน จําเลยไม่มาศาล ถือว่าจําเลยขาดนัดพจิารณาตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 200 

วรรคหน่ึง และมาตรา 204 ศาลยอ่มสบืพยานโจทกไ์ปฝา่ยเดยีวแลว้พพิากษาคดไีด ้

  คําพพิากษาฎกีาที่ 371/2506 การขาดนัดพจิารณาในนัดหน่ึงนัดใดเพยีงแต่

เสยีผลเฉพาะนดันัน้ ถา้ในวนัทีจ่าํเลยขาดนดัพจิารณา โจทกนํ์าพยานเขา้สบืแต่ยงัไมห่มด

พยานดงัน้ี นัดต่อไปที่จําเลยมาศาล ก็ย่อมมสีทิธิถามค้านพยานโจทก์ได้ เพราะไม่ใช่

พยานทีไ่ดส้บืไปแลว้ ส่วนการสบืพยานของจําเลย หา้มเฉพาะกรณีทีจ่ําเลยมาศาล เมื่อ

พน้เวลาทีจ่ะนําพยานของตนเขา้สบืตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 205 วรรคสาม อนุ 1 ไมใ่ชห่า้ม

การสบืพยานของจาํเลยเสยีเลย (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 206 วรรคสี ่(1) ปจัจุบนั) 

  คําพพิากษาฎีกาที่ 163/2507 (ประชุมใหญ่) ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 57 ได้

กําหนดสทิธแิละหน้าทีข่องบุคคลภายนอกซึง่มไิดเ้ป็นคู่ความแต่ตน้ ใหร้อ้งสอดเขา้มาใน

คดไีดใ้นระหวา่งพจิารณาคดนีัน้หรอืเวลาใด ก่อนมคีาํพพิากษาเป็นกรณีพเิศษแตกต่างกบั

จาํเลย 
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  เมื่อโจทก์ไม่ได้ฟ้องผู้ร้องสอดเป็นจําเลยด้วย จงึนําบทบญัญตัิใน ป.ว.ิแพ่ง 

ทีว่่าดว้ยจําเลยขาดนัดยื่นคําใหก้ารภายในกําหนดมาใชแ้ก่ผูส้อดไม่ได ้ทัง้คํารอ้งขอของ  

ผูร้อ้งสอดนัน้เป็นทัง้คาํใหก้ารต่อสู ้และฟ้องแยง้ คดโีจทกอ์ยู่ในตวั มใิช่เพยีงแต่คํารอ้งขอ

ยืน่คาํใหก้าร 

  ผูร้อ้งสอดใชก้ระดาษแบบพมิพค์าํรอ้ง (7) ทาํเป็นคาํฟ้องแยง้รวมมาดว้ยไมผ่ดิ 

หรอืขดัต่อกฎหมายอยา่งใด 

  คําพพิากษาฎกีาที ่236/2507 ทนายจําเลยทราบวนันัดพจิารณาพยานโจทก์

แลว้ทนายจําเลยและจําเลยไม่มาศาลในวนันดัสบืพยานตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 1 (10) ถอื

วา่จาํเลยขาดนดัพจิารณาตามมาตรา 197 (2) และ 202 

  คําพิพากษาฎีกาที่ 131/2509 ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มาศาลในวนั

สบืพยาน และมไิดร้อ้งขอเลื่อนคด ีหรอืแจง้เหตุขดัขอ้งทีไ่มม่าศาลเสยีก่อนลงมอืสบืพยาน

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสอง ใหถ้อืว่าคู่ความฝ่ายนัน้

ขาดนดัพจิารณา หาใชใ่หศ้าลตอ้งคอยฟงัเหตุผลจากฝา่ยนัน้ก่อนไม ่

  คาํพพิากษาฎกีาที ่726/2512 ป.ว.ิแพง่ มาตรา 197 วรรคสอง เป็นบทบญัญตัิ

ถงึลกัษณะของการทีจ่ะถอืว่าคู่ความขาดนัดพจิารณา ส่วนมาตรา 202 เป็นบทบญัญตัทิี่

กาํหนด วธิกีารปฏบิตัเิมือ่จาํเลยขาดนดัพจิารณา บทบญัญตัสิองมาตราน้ีผดิแผกแตกต่างกนั 

  ในกรณีที่จําเลยไม่มาศาลในวนัสบืพยาน และมไิด้ร้องขอเลื่อนคดหีรอืแจ้ง

เหตุขดัขอ้งทีไ่ม่มาศาลเสยีก่อนลงมอืสบืพยาน ซึ่งถอืว่าจําเลยขาดนัดพจิารณานัน้ ศาล

จําต้องมคีําสัง่ว่าจําเลยขาดนัดพจิารณาเสยีก่อน แล้วจึงจะทําการพจิารณาและชี้ขาด

ตดัสนิคดไีปฝ่ายเดยีวตามบทบญัญตัแิห่ง ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 202 และมาตราต่อ ๆ ไปได ้

หากไมม่คีาํสัง่ดงักลา่วเสยีก่อน กไ็มเ่ป็นการพจิารณาฝา่ยเดยีวตามกฎหมาย 

  คาํพพิากษาฎกีาที ่7/2518 ในวนันดัสบืพยานโจทกจ์าํเลย ทนายจาํเลยมาศาล

ยื่นคํารอ้งขอถอนตวัจากการเป็นทนาย ศาลจะมคีําสัง่อนุญาตตามคําขอโดยตวัจําเลยไม่

มาศาลและไม่ปรากฏว่าไดท้ราบคําของทนายความแลว้พพิากษาคดไีปนัน้ ย่อมไม่ชอบ

ดว้ยกระบวนพจิารณา จงึยื่นคํารอ้งขอเลื่อนคดต่ีอศาลอื่นนัน้เมื่อเวลา 10.00 น. หลงัจาก 

09.00 น. ทีน่ดัไว ้ศาลเดมิรออยู่จน 10.05 น. จงึสัง่วา่โจทกข์าดนดั ใหจ้าํหน่ายคด ีดงันัน้

เป็นการทีโ่จทก์ขอเลื่อนก่อนลงมอืสบืพยาน เป็นเหตุทีค่วรเลื่อนคดไีดไ้ม่เป็นการขาดนัด 

โจทกจ์งึอุทธรณ์คาํสัง่จาํหน่ายคดวีา่โจทกม์ไิดข้าดนดั 
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  คําพิพากษาฎีกาที่ 1510/2520 ขาดนัดในวนัสบืพยาน หมายความถึงวนั

สืบพยานนัดแรก จําเลยมาศาลในวันนัน้จึงไม่ขาดนัดจําเลยไม่มาในวันต่อไปที่นัด

สบืพยานจาํเลยไมใ่ชข่าดนดั มาขอใหพ้จิารณาใหมไ่มไ่ด ้

 3.  วิธีปฏิบติัเมื่อคู่ความขาดนัดพิจารณา 

  เมื่อปรากฏว่าคู่ความทัง้สองฝ่ายหรอืฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงขาดนัดพจิารณา (ป.ว.ิ

แพ่ง มาตรา 200 วรรคหน่ึง) แล้ว การดําเนินการขัน้ต่อไปต้องเป็นไปตามบทบญัญตัิ

มาตรา 201 ถึงมาตรา 204 แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งซึ่งบทบญัญตัิ

ดงักลา่วน้ีเป็นบทบญัญตัทิีก่าํหนดวธิกีารปฏบิตัเิมือ่คู่ความขาดนดัพจิารณา วธิกีารปฏบิตัิ

มดีงัน้ี 

   ก.  คูค่วามทัง้สองฝา่ยขาดนดัพจิารณา 

   ข.  โจทกข์าดนดัพจิารณา 

   ค. จาํเลยขาดนดัพจิารณา 

  ก. คู่ความทัง้สองฝ่ายขาดนัดพิจารณา 

   ในคดมีขีอ้พพิาทถึงวนัสบืพยานนัดแรกทัง้โจทก์จําเลย และทนายความ

ของโจทก์จําเลยไม่มาศาล กรณีน้ีถือว่าคู่ความทัง้สองฝ่ายขาดนัดพิจารณา แต่ถ้า

ทนายความมาศาลแต่ตวัความไม่มาศาลอย่างน้ีไม่ถอืว่าขาดนดัพจิารณา ซึง่เรื่องคู่ความทัง้

สองฝา่ยขาดนดัน้ีมบีทบญัญตัอิยู่ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 201 วา่ 

“ถา้คูค่วามทัง้สองฝา่ยขาดนดัพจิารณา ใหศ้าลมคีาํสัง่จาํหน่ายคดเีสยีจากสารบบความ” 

   มาตราดงักลา่วน้ีวา่ดว้ยคูค่วามทัง้สองฝา่ยขาดนดั อยา่งไรเป็นการขาดนดั

พจิารณา ตอ้งเป็นไปตามมาตรา 200 วรรคหน่ึง กล่าวคอื ถา้คู่ความฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงไมม่า

ศาลในวนัสบืพยาน และไม่ไดร้บัอนุญาตจากศาลใหเ้ลื่อนคดใีหถ้อืว่าคู่ความฝ่ายนัน้ขาด

นัดพจิารณาส่วนมาตรา 201 เป็นบทบญัญตัทิี่กําหนดวธิกีารปฏบิตั ิเมื่อคู่ความขาดนัด

พจิารณา การทีคู่่ความทัง้สองฝ่ายขาดนัดพจิารณานัน้ ไม่ตอ้งคํานึงถงึว่าฝ่ายใดมหีน้าที่

นําสบืก่อน การขาดนัดพจิารณาจะมไีด้เฉพาะวนัที่ศาลเริม่ต้นทําการสบืพยานเท่านัน้ 

ไมใ่ชว่นัสบืพยานนดัต่อ ๆ มา กรณคีูค่วามฝา่ยใดไมม่าศาลในวนันดัอื่นทีม่ใิชว่นัสบืพยาน 

ใหถ้อืว่าคู่ความฝ่ายนัน้สละสทิธกิารดําเนินกระบวนพจิารณาของตนในนัดนัน้ และทราบ

กระบวนพจิารณาที่ศาลได้ดําเนินไปในนัดนัน้เท่านัน้ (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 200 วรรคสอง) 

ดงันัน้วนัเริม่ตน้สบืพยานจงึมเีพยีงวนัเดยีว 
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   ในคดีที่มีผู้ร้องสอดเข้ามาด้วยความสมคัรใจตามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1) พอถึงวนันัดสบืพยานโจทก์นัดแรก โจทก์เดมิไม่มา

ศาลผูร้อ้งสอดมาศาลแต่ฝา่ยเดยีวเช่นน้ีศาลจะสัง่จําหน่ายคดไีมไ่ด ้เพราะผูร้อ้งสอดกเ็ป็น

โจทกค์นหน่ึงเหมอืนกนั 

   กรณีศาลไดม้คีําสัง่จําหน่ายคดเีสยีจากสารบบความเหตุ เพราะคู่ความทัง้

สองฝา่ยขาดนดัพจิารณาน้ี ศาลมคีาํสัง่จาํหน่ายคดไีดท้นัท ีเมือ่จาํหน่ายคดแีลว้หา้มโจทก์

อุทธรณ์คําสัง่จําหน่ายคด ีโจทก์ชอบที่จะเสนอคําฟ้องของตนใหม่ ภายในกําหนดอายุ

ความเท่านัน้ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 203) และโจทกไ์ม่มสีทิธขิอใหพ้จิารณาคดใีหม่เพราะการ

ขอให้พจิารณาคดใีหม่จะต้องมกีารพจิารณาคดฝี่ายเดยีวเป็นหลกัสําคญั ถ้าคดไีม่มกีาร

พจิารณาฝ่ายเดยีวแลว้คู่ความทีข่าดนัดพจิารณาจะขอใหพ้จิารณาใหม่ไม่ได ้แมไ้ม่จงใจ

ขาดนดั (คาํพพิากษาฎกีาที ่1165/2515) 

   สรุป  ถ้าศาลมคีําสัง่จําหน่ายคด ีเพราะคดทีี่คู่ความทัง้สองฝ่ายขาดนัด

พจิารณาโจทก์มสีทิธเิสนอคําฟ้องของตนใหม่ภายในกําหนดอายุความ ปญัหาว่าโจทกจ์ะ

อุทธรณ์คําสัง่จําหน่ายคดไีด้หรอืไม่ สําหรบัปญัหาน้ีได้มบีญัญตัไิว้ใน ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 

203 หา้มโจทกอุ์ทธรณ์คาํสัง่จาํหน่ายคด ี

   ข้อสงัเกต 

   1.  เมื่อคู่ความทัง้สองฝา่ยไม่มาศาลในวนันดัสบืพยานก่อนศาลจะมคีําสัง่

จําหน่ายคดีเสียจากสารบบความ หากศาลยังไม่พอใจว่าได้ส่งหมายกําหนดวันนัด

สบืพยานไปใหคู้่ความฝ่ายทีข่าดนดัทราบโดยชอบแลว้ ศาลจะไม่ส ัง่จําหน่ายคด ีแต่จะสัง่

เลือ่นวนัสบืพยานต่อไปกไ็ด ้โดยนําบทบญัญตัมิาตรา 205 แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความแพง่มาใชบ้งัคบักบัมาตรา 201 น้ีดว้ย (เทยีบเคยีงคาํพพิากษาฎกีาที ่821/ 2522) 

   2.  ถ้าศาลสัง่จําหน่ายคดีโดยหลงผิดว่าโจทก์จําเลยไม่มาศาล ศาลมี

อํานาจสัง่เพกิถอนคําสัง่นัน้ได้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 27 

(นยัคาํพพิากษาฎกีาที ่1692/2516) 

  ข.  โจทกข์าดนัดพิจารณา 

   โจทก์ขาดนัดพิจารณาหมายความว่า เมื่อได้ส่งหมายกําหนดวันนัด

สืบพยานให้โจทก์ทราบโดยชอบแล้ว โจทก์และทนาย (ถ้าหากมี) ไม่มาศาลในวัน

สบืพยานและไม่ได้รบัอนุญาตให้เลื่อนคดี ให้ถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา (ป.วิ.แพ่ง 
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มาตรา 200 วรรคหน่ึง) เมือ่โจทกข์าดนดัพจิารณานัน้ตอนต่อไปตามประมวลกฎหมายวธิี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 202 บญัญัติว่า “ถ้าโจทก์ขาดนัดพิจารณาให้ศาลมีคําสัง่

จําหน่ายคดนีัน้เสยีจากสารบบความ เวน้แต่จําเลยจะไดแ้จง้ต่อศาลในวนัสบืพยานขอให้

ดาํเนินการพจิารณาต่อไปกใ็หศ้าลพจิารณาและชี้ขาดตดัสนิคดนีัน้ไปฝา่ยเดยีว” 

   จากบทบญัญตัมิาตรา 202 น้ีจะเหน็ว่า ถ้าโจทกข์าดนัดพจิารณาใหศ้าลมี

คาํสัง่จาํหน่ายคดนีัน้เสยีจากสารบบความ 

   คาํวา่ “โจทก”์ ในทีน้ี่หมายถงึ 

   1.  ผูย้ืน่ฟ้องคดต่ีอศาล 

   2.  ผูร้อ้งสอดตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1) 

และ (3) 

   3.  ผูร้อ้งคดัคา้นในคดรีอ้งขดัทรพัย ์

   4.  คดทีีม่ฟ้ีองแยง้จาํเลยยอ่มอยูใ่นฐานะเป็นโจทกฟ้์องแยง้ 

    คําว่า “ศาลมคีําสัง่จําหน่ายคดเีสยีจากสารบบความ”  หมายความว่า 

เมื่อโจทกข์าดนัดพจิารณา ใหศ้าลมคีําสัง่จําหน่ายคดเีสยีจากสารบบความ เวน้แต่จําเลย

จะได้แจ้งต่อศาลในวนัสืบพยานขอให้ดําเนินการพิจารณาต่อไป กล่าวคือ ศาลจะสัง่

จําหน่ายคดไีดเ้ลยโดยไม่ตอ้งถามจําเลยก่อนว่าประสงค์จะดําเนินการพจิารณาคดต่ีอไป

หรือไม่ เพราะไม่ใช่หน้าที่ของศาลแต่เป็นสิทธิของจําเลย หากประสงค์จะให้ศาล

ดาํเนินการพจิารณาคดต่ีอไป จาํเลยตอ้งแจง้ต่อศาลในวนัสบืพยานนัน้เอง (นยัคําพพิากษา

ฎกีาที ่2867/2530) 

    ถา้หากศาลสัง่จาํหน่ายคดไีปโดยไมช่อบ โจทกแ์ละจาํเลยมสีทิธ ิ

    1.  ขอเพกิถอนกระบวนพจิารณาทีผ่ดิพลาดตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 27 

(นยัคาํพพิากษาฎกีาที ่1692/2516 ถา้ศาลสัง่จาํหน่ายคดโีดยมชิอบ ศาลมอีาํนาจเพกิถอน

การพจิารณานัน้ไดต้ามมาตรา 27) 

    2.  อุทธรณ์คําสัง่จําหน่ายคดีในที่น้ีหมายความว่าอุทธรณ์คําสัง่

จาํหน่ายคดทีีเ่ป็นไปโดยมชิอบและผดิกฎหมาย 

     เมื่อศาลถามจําเลยแลว้ จําเลยขอใหศ้าลจําหน่ายคดแีละศาลไดม้ี

คาํสัง่จาํหน่ายคด ีเชน่น้ี หา้มโจทกอุ์ทธรณ์คําสัง่จําหน่ายคด ีโจทกไ์ดแ้ต่เสนอคาํฟ้องของ

ตนใหมภ่ายในกาํหนดอายุความเทา่นัน้ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 203) 
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     สรุป  กรณีศาลมคีําสัง่จําหน่ายคดเีสยีจากสารบบความ เพราะ

เหตุโจทก์ขาดนัดพจิารณา หา้มโจทก์อุทธรณ์คําสัง่จําหน่ายคด ีโจทก์มสีทิธเิสนอคําฟ้อง

ของตนใหมภ่ายในกาํหนดอายุความเทา่นัน้ 

     ถา้จาํเลยขอใหด้าํเนินการพจิารณาคดต่ีอไป ศาลจะสัง่จาํหน่ายคดี

เสยีจากสารบบความไมไ่ด ้ศาลตอ้งพจิารณาและชีข้าดตดัสนิคดนีัน้ไปฝา่ยเดยีว 

     การแจง้ต่อศาลของจําเลยขอใหด้ําเนินการพจิารณาต่อไปน้ี เพยีง

จาํเลยแถลงต่อศาลว่า เมื่อโจทกไ์ม่มาศาล ขอใหย้กฟ้องโจทก ์คําแถลงเช่นน้ีหมายความ

ว่า จําเลยประสงค์จะให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไป (คําพิพากษาฎีกาที ่

235/2495) 

  ค. จาํเลยขาดนัดพิจารณา 

   จําเลยขาดนัดพจิารณาหมายความว่าจําเลยและทนายความ (ถ้าหากม)ี 

เมือ่ไดท้ราบถงึกําหนดวนันดัสบืพยานโดยชอบแลว้ไมม่าศาลในวนันดัสบืพยานและไมไ่ด้

รบัอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคด ีถอืว่าจําเลยขาดพจิารณา (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 200 วรรค

หน่ึง) เมื่อจําเลยขาดนัดพจิารณาศาลจะต้องดําเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความแพง่ มาตรา 204 ซึง่บญัญตัวิา่ “ถา้จาํเลยขาดนดัพจิารณา ใหศ้าลพจิารณา 

และชี้ขาดตดัสนิคดนีัน้ไปฝ่ายเดยีว” จากบทบญัญตัมิาตรา 204 จะเหน็ว่าจําเลยในทีน้ี่

หมายถงึ 

   1.  ผูท้ีถู่กฟ้องคด ี

   2.  โจทกท์ีถู่กจาํเลยฟ้องแยง้ 

   3.  โจทกใ์นคดทีีม่ผีูย้ ืน่คาํรอ้งขดัทรพัย ์

   4.  ผูค้ดัคา้นในคดทีีไ่มม่ขีอ้พพิาท 

   5.  จาํเลยรว่ม 

   การดําเนินกระบวนพิจารณาเมื่อจาํเลยขาดนัด  ถ้าจําเลยขาดนัด

พจิารณาใหศ้าลพจิารณาและชีข้าดตดัสนิคดนีัน้ไปฝา่ยเดยีวซึง่มวีธิดีาํเนินการดงัน้ี 

   1.  เมือ่สบืพยานโจทกเ์สรจ็ 

    ก.  ศาลมคีําพพิากษาในวนันัน้ ศาลพพิากษาไดเ้ลย โดยไม่ต้องแจ้ง

วนันัดฟงัคําพพิากษาใหจ้ําเลยทราบ และไม่ตอ้งเลื่อนไปสบืพยานจําเลย (เทยีบเคยีงคํา
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พพิากษาฎีกาที่ 256/2520 วนัสบืพยานโจทก์ จําเลยขาดนัดศาลสบืพยานโจทก์เสร็จ

จาํเลยกไ็มม่าศาล ศาลพพิากษาไปไดไ้มต่อ้งเลือ่นไปสบืพยานจาํเลย) 

    ข.  ศาลมคีาํพพิากษาในวนัต่อมาศาลตอ้งแจง้วนันดัฟงัคาํพพิากษาให้

จาํเลยทราบ 

   2.  ถ้ายงัสบืพยานโจทก์ไม่เสรจ็ หมายความว่าในวนัที่พจิารณาคดฝี่าย

เดยีวนัน้ศาลจะสัง่ให้โจทก์นําพยานเขา้สบืและในวนันัน้ยงัสบืพยานโจทก์ไม่เสรจ็ หาก

ต้องสบืพยานโจทก์ในวนัต่อมา ศาลต้องแจ้งวนันัดให้จําเลยทราบ เพราะหากจําเลยมา

ศาลก็มสีทิธถิามค้านพยานโจทก์ได้ และหากยงัไม่ทนัเวลาที่จะนําพยานของตนเขา้สบื 

จาํเลยมสีทิธนํิาพยานเขา้สบืได ้

    ข้อสงัเกต 

    1.  ในกรณีจําเลยฟ้องแยง้ดว้ยนัน้ เมื่อถงึวนัสบืพยานจําเลยไม่ไดม้า

ศาล ดงัน้ีตอ้งถอืว่าจําเลยมสีองฐานะคอื จําเลยในคดทีีโ่จทก์ฟ้อง และในฐานะโจทก์ฟ้อง

แย้ง เมื่อจําเลยขาดนัดพจิารณา ย่อมถือได้ว่าจําเลยขาดนัดทัง้สองฐานะพร้อมกนัไป 

(เทยีบเคยีงคาํพพิากษาฎกีาที ่863/2493) 

    2.  ถ้านัดแรกเป็นวันสืบพยานโจทก์ ในกรณีที่มีจําเลยหลายคน 

จําเลยคนหน่ึงขาดนัดพจิารณาโจทก์สบืพยานเสรจ็ในวนันัน้ คดตี้องเลื่อนไปสบืพยาน

จําเลยทีม่ไิดข้าดนัดต่อไปจําเลยฝ่ายทีข่าดนดัมาศาล ตอ้งถอืว่าผูท้ีข่าดนัดมาศาลเมื่อยงั

ไมพ่น้เวลาสบืพยานของตนและแมจ้ะจงใจขาดนดักม็สีทิธนํิาพยานของตนเขา้สบืได ้

 4.  ศาลให้ส่งหมายซํา้ 

  ตามบทบญัญตัมิาตรา 200 วรรคหน่ึง บญัญตัวิ่า “ภายใต้บงัคบั มาตรา 198 

ทว ิและมาตรา 198 ตร ีถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่มาศาลในวนัสบืพยาน และไม่ไดร้บั

อนุญาตจากศาลใหเ้ลือ่นคด ีใหถ้อืว่าคู่ความฝ่ายนัน้ขาดนัดพจิารณา” บทบญัญตัมิาตรา 

200 วรรคหน่ึงน้ีเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าคู่ความขาดนัดพิจารณา เมื่อเข้า

หลกัเกณฑ์ดงักล่าวจงึถือว่าคู่ความขาดนัดพจิารณา แต่ก่อนที่จะถือว่าคู่ความขาดนัด

พจิารณา ศาลต้องพจิารณาว่าได้ดําเนินการตามขัน้ตอนที่กฎหมายบญัญตัไิว้ครบถ้วน

หรอืยงั กลา่วคอื 

  (1)  ศาลตอ้งออกหมายกาํหนดวนันดัสบืพยานสง่ใหแ้ก่คูค่วาม 

  (2)  กาํหนดวนัสบืพยานตอ้งใหร้ะยะเวลาลว่งพน้ไปไมต่ํ่ากวา่ 10 วนันบัแต่วนั
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ชีส้องสถาน หรอืในกรณีทีไ่ม่มกีารชีส้องสถาน ใหศ้าลออกหมายกําหนดวนัสบืพยานส่ง

ใหแ้ก่คูค่วามทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สบิวนั (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 184) 

  (3)  วนัสบืพยานจะตอ้งเป็นการสบืพยานในประเดน็แหง่คดทีีฟ้่อง 

  (4)  คูค่วามจงใจขาดนดัพจิารณาหรอืไม ่และการสง่หมายกาํหนดวนัสบืพยาน

ไดก้ระทาํโดยชอบหรอืไม ่

  (5)  ในคดแีพ่งที่มกีารชีส้องสถาน เมื่อศาลชี้สองสถานแล้วจะกําหนดวนันัด

สบืพยานจงึถอืว่าคู่ความไดท้ราบวนันัดแลว้ โดยไม่ตอ้งส่งหมายกําหนดวนันัดสบืพยาน

อกี โดยเฉพาะเรื่องการสง่หมายกําหนดวนันดัสบืพยานใหแ้ก่คู่ความน้ีถ้าศาลยงัไม่เป็นที่

พอใจ ศาลจะสัง่ใหส้่งหมายซํ้าอกีตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

แพง่ มาตรา 205 วา่ “ในกรณีดงักล่าวมาในมาตรา 202 และ 204 ถา้ยงัไม่เป็นทีพ่อใจของ

ศาลวา่ไดส้ง่หมายกําหนดวนันดัสบืพยานไปใหคู้่ความฝา่ยทีข่าดนดัทราบโดยชอบแลว้ให้

ศาลมคีําสัง่วนัสบืพยานไป และกําหนดวธิกีารอย่างใดตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ให้มกีารส่ง

หมายกําหนดวนันัดสืบพยานใหม่แก่คู่ความฝ่ายทีข่าดนัดพิจารณา โดยวิธีส่งหมาย

ธรรมดา หรอืโดยวธิอีืน่แทน ถ้าได้กระทําดงัเช่นว่ามาแล้ว คู่ความฝ่ายนัน้ยงัไม่มาศาล

ก่อนเริม่สบืพยานในวนัทีก่ําหนดไวใ้นหมายนัน้ กใ็หศ้าลดาํเนินคดนีัน้ไปดงัเชน่วา่มาแลว้ 

คู่ความฝ่ายนัน้ยงัไม่มาศาลก่อนเริม่สบืพยานในวนัทีก่ําหนดไว้ในหมายนัน้ ก็ให้ศาล

ดําเนินคดีนัน้ไปดังทีบ่ ัญญัติไว้ในมาตรา 202 หรือมาตรา 204 แล้วแต่กรณี” จาก

บทบญัญตัมิาตรา 205 น้ี หมายความว่า กรณีการขาดนัดพจิารณาตามมาตรา 202 และ 

204 ถ้าศาลยงัไม่พอใจว่าโจทก์และจําเลยไดร้บัหมายกําหนดวนัสบืพยานแลว้ กใ็หศ้าล

ปฏบิตั ิดงัน้ี 

   1)  เลือ่นวนัสบืพยานต่อไป 

   2) กําหนดวธิกีารอย่างใดตามทีเ่หน็สมควรเพื่อให้มกีารส่งหมายกําหนด

วนันดัสบืพยานใหมแ่ก่คู่ความฝา่ยทีข่าดนดัพจิารณา โดยวธิสีง่หมายธรรมดา หรอืโดยวธิี

อื่นแทน 

   ถา้ไดก้ระทําดงักล่าวมาใน (2) คู่ความฝา่ยทีข่าดนัดยงัไม่มาศาลก่อนเริม่

สบืพยานในวนัทีก่าํหนดไวใ้นหมายนัน้ กใ็หศ้าลดาํเนินคดนีัน้ดัง่ทีโ่จทกห์รอืจาํเลยขาดนดั

พจิารณา 
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 5.  การพิจารณาคดีในกรณีขาดนัด 

  เมื่อคู่ความฝ่ายใดขาดนัดพิจารณาแล้ว ศาลจะทําการพิจารณาและชี้ขาด

ตดัสนิคดนีัน้ไปฝ่ายเดยีว โดยสัง่ใหคู้่ความฝ่ายทีม่าศาลนําพยานเขา้สบื ไม่ใช่ว่าคู่ความ

ฝา่ยหน่ึงขาดนดัพจิารณา แลว้คู่ความอกีฝา่ยหน่ึงทีม่าศาลจะชนะคดไีปเลย การพจิารณา

คดใีนกรณีขาดนดัจะชนะ หรอืไมช่นะสดุแลว้แต่รปูคดขีองฝา่ยทีไ่มข่าดนดั ดงัทีบ่ญัญตัไิว้

ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 206 วรรคหน่ึงและวรรคสอง บญัญตัิ

วา่ “คู่ความฝา่ยใดฝา่ยหนึง่จะรอ้งต่อศาลใหว้นิิจฉยัชี้ขาดคดใีหต้นเป็นฝา่ยชนะโดยอาศยั

เหตุแต่เพยีงวา่คู่ความอกีฝา่ยหนึง่ขาดนดัพจิารณานัน้หาไดไ้ม ่ใหศ้าลวนิิจฉยัชี้ขาดคดใีห้

คู่ความทีม่าศาลเป็นฝ่ายชนะต่อเมือ่ศาลเหน็ว่าขอ้อา้งของคู่ความเช่นว่าน้ีมมีลูและไม่ขดั

ต่อกฎหมาย ในการน้ีศาลจะยกขึ้นอ้างโดยลําพงัซึง่ขอ้กฎหมายอนัเกีย่วด้วยความสงบ

เรยีบรอ้ยของประชาชนกไ็ด ้

  เพือ่ประโยชน์ในการวนิิจฉัยชี้ขาดตามวรรคหนึง่ใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา 198 

ทว ิวรรคสองและวรรคสาม มาใชบ้งัคบัแก่คดขีองคูค่วามฝา่ยทีม่าศาลโดยอนุโลม” 

  จะเห็นได้ว่าการที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงขาดนัดนัน้ไม่ทําให้คู่ความอกีฝ่าย

หน่ึงชนะคดไีปทนัท ีคู่ความฝ่ายที่มาศาลจะชนะไม่ชนะสุดแล้วแต่รูปคด ีกล่าวคอื ศาล

จะตอ้งวนิิจฉยัไปตามหลกัฐานในสาํนวน และถา้ศาลเหน็วา่ขอ้อา้งของคู่ความนัน้มมีลูและ

ไม่ขดัต่อกฎหมาย อกีทัง้ศาลมอีํานาจจะยกขึน้อา้งโดยลําพงัซึง่ขอ้กฎหมายอนัเกีย่วดว้ย

ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน โดยไม่จําต้องมคีู่ความฝ่ายใดรอ้งขอ แลว้ศาลจงึจะชี้

ขาดใหคู้ค่วามฝา่ยทีม่ไิดข้าดนดัชนะหรอืไมช่นะคดไีด ้

  อน่ึง เพื่อประโยชน์ในการวนิิจฉัยชีข้าดคดศีาลอาจสบืพยานเกี่ยวกบัขอ้อ้าง

ของโจทก์ หรอืพยานหลกัฐานอื่นไปฝ่ายเดยีวตามที่เหน็จําเป็นก็ได้ แต่ในคดเีกี่ยวด้วย

สทิธสิภาพบุคคล สทิธใินครอบครวั หรอืคดพีพิาทเกีย่วดว้ยกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์

ให้ศาลสืบพยานหลักฐานคู่ความฝ่ายที่มาศาลไปฝ่ายเดียว และศาลอาจเรียก

พยานหลกัฐานอื่นมาสบืไดเ้องตามทีเ่หน็วา่จาํเป็นเพือ่ประโยชน์แหง่ความยุตธิรรม 

 6.  การบงัคบัคดีแก่คู่ความฝ่ายท่ีขาดนัดพิจารณา 

  เมื่อการพจิารณาคดีเสร็จสิ้นลงศาลจะทําเป็นคําพพิากษา หรอืคําสัง่ชี้ขาด

ตดัสนิคดนีัน้ ในคําพพิากษา หรอืคําสัง่จะกําหนดสทิธ ิและหน้าทีข่องคู่ความว่าใหป้ฏบิตัิ

กันอย่างไร ต้องมีคําสัง่ศาลกํากับอันหน่ึงเรียกว่าคําบงัคับ หมายความว่า ศาลออก       
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คําบงัคบัมาให้คู่ความฝ่ายที่ต้องปฏบิตัติามคําพพิากษาหรอืคําสัง่ ถ้าคู่ความฝ่ายที่ต้อง

ปฏิบัติตามคําพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษาภายในเวลาที่ศาลกําหนดไว้ใน         

คําบงัคบันัน้แลว้ ฝ่ายที่ชนะคดคีอืเป็นเจา้หน้ีตามคําพพิากษาก็มโีอกาสทีจ่ะดําเนินการ

บงัคบัคด ีเชน่น้ีเรยีกวา่ การบงัคบัคด ีดงันัน้ เมือ่ศาลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่หากจะตอ้งมี

การปฏบิตัติามคําพพิากษา หรอืคําสัง่ศาลนัน้ศาลตอ้งออกคาํบงัคบัเป็นคาํสัง่ของศาล ให้

ฝา่ยทีต่อ้งปฏบิตัติามคาํพพิากษาปฏบิตัภิายในกําหนดเวลากีว่นัสดุแลว้แต่ศาลจะกําหนด

ซึง่เรยีกวา่ “คาํบงัคบั” 

  โดยปกตใินคดทีัว่ ๆ ไปจะต้องส่งคําบงัคบัไปยงัคู่ความฝ่ายที่แพ้คด ีในคดี

ขาดนดักค็งเชน่เดยีวกนั เมือ่ศาลมคีาํพพิากษา หรอืคาํสัง่ใหคู้ค่วามฝา่ยทีข่าดนดัแพค้ด ีก็

จําเป็นตอ้งสง่คําบงัคบัไปยงัคู่ความฝา่ยทีข่าดนดัพจิารณาหรอืคําสัง่สาํหรบัการบงัคบัคดี

แก่คูค่วามทีข่าดนดัมดีงัน้ี 

  ก.  การสง่คําบงัคบั การสง่คําบงัคบัในคดขีาดนดัอาจทําไดโ้ดยประการอื่นคอื 

ศาลอาจกําหนดการอย่างใด ๆ ลงในคําพพิากษาหรอืคําสัง่นัน้ก็ได้ เมื่อส่งคําบงัคบันัน้

ใหแ้ก่คู่ความฝ่ายทีข่าดนัดเช่นว่านัน้จะใหส้ง่โดยวธิสี่งหมายธรรมดา หรอืโดยวธิอีื่นแทน 

หรอืจะให้เลื่อนการบงัคบัตามคําพพิากษา หรอืคําสัง่ไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

กาํหนดกไ็ด ้(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 207 ใหนํ้ามาตรา 199 ทว ิมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม) 

  ข.  การบงัคบัคดตีามคําพพิากษาหรอืคําสัง่ เมื่อศาลออกคําบงัคบัแก่คู่ความ

ฝา่ยทีข่าดนดั เพือ่ปฏบิตัติามคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ ถา้คู่ความฝา่ยทีข่าดนดัและแพค้ดไีม่

ปฏบิตัติามภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้นคําบงัคบั ขัน้ตอนต่อไปคู่ความฝา่ยทีช่นะหรอื

เป็นเจา้หน้ีตามคําพพิากษากต็อ้งขอใหศ้าลออกหมายบงัคบัคด ีเพื่อบงัคบัใหเ้ป็นไปตาม

คําพพิากษาหรอืคําสัง่ การบงัคบัคดีธรรมดานัน้ต้องดําเนินตามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความแพ่งว่าดว้ยการบงัคบัคดตีามคําพพิากษาหรอืคําสัง่ทัว่ ๆ ไป ซึง่มบีญัญตัิ

ไว้ในมาตรา 271 ถึง มาตรา 323 แต่การบงัคบัคดตีามคําพพิากษาหรอืคําสัง่ในคดซีึ่ง

คู่ความทีข่าดนัดเป็นผูแ้พค้ดนีัน้ตอ้งปฏบิตัต่ิางกบัคดธีรรมดาทีไ่ม่มฝี่ายหน่ึงฝ่ายใดขาด

นัด โดยให้บงัคบัตามที่บญัญตัไิวโ้ดยเฉพาะในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง

มาตรา 273, 292 และ 317 (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 199 ทว ิวรรคสอง นํามาใชบ้งัคบักรณีขาด

นดัพจิารณาโดยอนุโลม (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 207) กลา่วคอื 
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   (1) ในกรณีบงัคบัให้ใช้เงนิ หรอืให้ส่งทรพัย์สนิ หรอืให้กระทําการ หรอื  

งดเวน้กระทําการอย่างใด ๆ ศาลต้องใหเ้วลาไม่ตํ่ากว่า 7 วนัแก่คู่ความฝ่ายทีข่าดนัดใน

การทีจ่ะตอ้งปฏบิตักิารตามคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่นัน้ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 273) 

   (2)  เมื่อได้มกีารขอให้บงัคบัคดตีามคําพพิากษาหรอืคําสัง่แล้ว คู่ความ

ฝ่ายที่ขาดนัดยื่นคําขอให้พจิารณาคดใีหม่ และศาลใหส้่งคําสัง่ใหง้ดการบงัคบัคดไีว ้แต่

ทัง้น้ีไม่ตัดสิทธิเจ้าหน้ีตามคําพิพากษาในอันที่จะขอต่อศาลให้มีคําสัง่กําหนดวิธีการ

ชัว่คราวเพือ่คุม้ครองอยา่งใด ๆ ตามทีเ่หน็สมควร (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 292 (1)) 

   (3)  เมื่อได้บงัคบัคดแีล้ว ห้ามมใิหเ้ฉลี่ยเงนิที่ได้มาแก่ผูท้ี่มสีทิธจิะได้รบั

เงินจนกว่าระยะหกเดือนจะได้ล่วงพ้นไปแล้ว นับแต่วันยึดทรัพย์ของลูกหน้ีตาม           

คําพิพากษา แต่ถ้าเจ้าหน้ีตามคําพิพากษาแสดงให้ศาลเป็นที่พอใจว่าลูกหน้ีตาม          

คําพพิากษาไดท้ราบถงึคด ีซึง่ขอใหม้กีารบงัคบัแลว้ ไม่จําตอ้งใชว้ธิกีารทีก่ล่าวมาแลว้ใช้

บงัคบัคอื เฉลีย่แบง่ไปไดท้เีดยีว (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 317) 

 7.  การขอพิจารณาคดีใหม่กรณีคู่ความขาดนัดพิจารณา 

  เมือ่คูค่วามฝา่ยใดขาดนดัพจิารณา แลว้ศาลทาํการพจิารณาชีข้าดตดัสนิคดไีป

ฝา่ยเดยีว หรอืไดม้คีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ใหคู้ค่วามฝา่ยทีข่าดนดัพจิารณาแพค้ด ีคู่ความฝา่ย

ทีข่าดนัดพจิารณาอาจมคีําขอใหม้กีารพจิารณาคดนีัน้ใหม่ในระหว่างพจิารณาคดฝี่ายเดยีว

หรอืภายหลงัศาลไดม้คีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ใหคู้ค่วามฝา่ยทีข่าดนดัพจิารณานัน้แพค้ดกีไ็ด ้

  ในการศกึษาเรื่องขอพจิารณาคดใีหม่กรณีคู่ความขาดนัดพจิารณาน้ี ขอแยก

หวัขอ้ศกึษาออกเป็น 2 หวัขอ้ คอื 

  ก.  การขอพจิารณาคดใีหมใ่นกรณทีีศ่าลยงัมไิดม้คีาํพพิากษา 

  ข.  การพจิารณาคดใีหมใ่นกรณทีีศ่าลไดม้คีาํพพิากษาแลว้ 

  ก.  การขอพิจารณาคดีใหม่ในกรณีท่ีศาลยงัมิได้มีคาํพิพากษา 

   ถา้คู่ความฝา่ยใดขาดนดัพจิารณา และทาํการชีข้าดตดัสนิคดไีปฝา่ยเดยีว ใน

ระหว่างพจิารณาคดฝี่ายเดยีว ถ้าคู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพจิารณามาศาลภายหลงัที่เริม่ต้น

สบืพยานไปบา้งแลว้ และแจง้ต่อศาลในโอกาสแรกวา่ตนประสงคจ์ะดาํเนินคด ีเมือ่ศาลเหน็ว่า

การขาดนัดพจิารณานัน้มไิด้เป็นไปโดยจงใจ หรอืมเีหตุอนัควรและศาลไม่เคยมคีําสัง่ให้

พจิารณาใหม่ตามคําขอของคู่ความฝ่ายนัน้มาก่อนตามมาตรา 199 ตร ีซึง่ใหนํ้ามาใชบ้งัคบั

กบัการขาดนัดพจิารณาตามมาตรา 207 ดว้ยใหศ้าลมคีําสัง่ใหพ้จิารณาคดนีัน้ใหม่ ในกรณี
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เช่นน้ีหากคู่ความนัน้ขาดนัดพิจารณาอีก จะขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามมาตราน้ีไม่ได ้       

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 206 วรรคสาม) การขอพจิารณาคดใีหมต่ามขอ้ ก. น้ีตอ้งพจิารณาถงึ 

    1 .  หลักเกณฑ์การขอพิจารณาคดีใหม่ในกรณีที่ศาลยังมิได้ม ี         

คาํพพิากษา 

    2. วธิกีารขอพจิารณาคดใีหม ่

    3.  ผลแหง่การทีศ่าลอนุญาตใหพ้จิารณาคดนีัน้ใหม ่  

    4.  คาํสัง่ไมอ่นุญาตใหพ้จิารณาคดนีัน้ใหม ่

   1.  หลกัเกณฑ์การขอพิจารณาคดีใหม่ในกรณีท่ีศาลยงัมิได้มีคํา

พิพากษา 

    การขอพิจารณาคดีใหม่ในกรณีที่ศาลยังมิได้มีคําพิพากษาต้อง

ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์คอื 

     1.1  คูค่วามฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงขาดนดัพจิารณา 

     1.2  คดนีัน้จะตอ้งมกีารพจิารณาคดฝีา่ยเดยีวเป็นหลกัสาํคญั 

     1.3  คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณามาศาลภายหลังที่เริ่มต้น

สบืพยานไปบา้งแลว้ 

     1.4  คูค่วามฝา่ยทีข่าดนดัพจิารณา แจง้ต่อศาลในโอกาสแรกวา่ตน

ประสงคจ์ะดาํเนินคด ี

    1.1  คู่ความฝา่ยใดฝา่ยหนึง่ขาดนดัพจิารณา  หมายความว่า  คู่ความ

ฝา่ยนัน้ไมม่าศาลในวนัสบืพยาน และไมไ่ดร้บัอนุญาตจากศาลใหเ้ลื่อนคด ีใหถ้อืวา่คู่ความ

ฝา่ยนัน้ขาดนดัพจิารณา (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 200 วรรคหน่ึง) 

    1.2  คดีนั ้นจะต้องมีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวเป็นหลักสําคัญ   

หมายความว่า  ถ้าไม่มีการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวแล้วคู่ความฝ่ายที่ขาดนัดจะขอให้

พจิารณาคดใีหม่ไม่ได ้แมจ้ะไม่จงใจขาดนัดกต็ามคู่ความฝ่ายทีข่าดนัดจะขอใหพ้จิารณา

คดีใหม่ได้ต่อเมื่อศาลพจิารณาและทําการชี้ขาดตดัสนิคดไีปฝ่ายเดยีว (เทียบเคยีงคํา

พพิากษาฎกีาที ่1165/2515 (ประชุมใหญ่) วนิิจฉยัวา่ คู่ความทีข่าดนดัพจิารณาโดยไมจ่ง

ใจขาดนัดจะมีสิทธิขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้เฉพาะใน 2 กรณีเท่านัน้ คือในระหว่าง

พจิารณาคดฝี่ายเดยีวกรณีหน่ึง และภายหลงัจากศาลพจิารณาคดฝี่ายเดยีวไปเสรจ็สิ้น

และพพิากษาใหคู้ค่วามฝา่ยทีข่าดนดัแพค้ดใีนประเดน็ทีพ่พิาทอกีกรณหีน่ึง) 
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    1.3  คู่ความฝ่ายทีข่าดนัดพจิารณามาศาลภายหลงัทีเ่ริม่ต้นสบืพยาน

ไปบา้งแลว้  หมายความว่า  ในระหว่างการพจิารณาคดฝี่ายเดยีว ศาลไดใ้หคู้่ความฝ่าย

ทีม่าศาลนําพยานเขา้สบื และคู่ความฝ่ายทีข่าดนัดพจิารณาได้มาศาลภายหลงัทีเ่ริม่ต้น

สบืพยานไปบา้งแลว้ 

    1.4  คู่ความฝ่ายทีข่าดนัดพิจารณาแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตน

ประสงคจ์ะดาํเนินคด ี หมายความวา่  เมือ่คูค่วามฝา่ยทีข่าดนดัพจิารณามาศาลภายหลงัที่

เริม่ตน้สบืพยานไปบา้งแลว้ และแจง้ต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงคจ์ะดําเนินคด ีซึ่ง

ตามมาตรา 206 วรรคสามมไิดบ้ญัญตัวิา่ การแจง้ต่อศาลจะตอ้งทาํเป็นคาํรอ้ง คู่ความฝา่ย

ที่ขาดนัดพิจารณาย่อมแถลงต่อศาลด้วยวาจาได้ แต่ในทางปฏิบัติคู่ความที่ขาดนัด

พจิารณาอาจทําเป็นคําร้องยื่นต่อศาลและศาลจะต้องส่งสําเนาคําร้องให้คู่ความอกีฝ่าย

หน่ึง หลงัจากคู่ความแถลงต่อศาล หรอืทําเป็นคํารอ้งแลว้ ศาลตอ้งวนิิจฉยัว่าการขาดนัด

ของคูค่วามฝา่ยนัน้เป็นไปโดยจงใจหรอืมเีหตุอนัสมควรหรอืไม ่

     เมื่อครบหลกัเกณฑท์ัง้ 4 ประการแลว้ เมื่อศาลเหน็ว่าการขาดนัด

พจิารณานัน้มไิดเ้ป็นไปโดยจงใจ หรอืมเีหตุอนัสมควรไม่เคยมคีําสัง่ใหพ้จิารณาคดใีหม่

ตามคาํขอของคู่ความฝา่ยนัน้มาก่อนตามมาตรา 199 ตร ีซึง่ใหนํ้ามาใชบ้งัคบักบัการขาด

นดัพจิารณาตามมาตรา 207 ดว้ย ใหศ้าลมคีําสัง่ใหพ้จิารณาคดนีัน้ใหม่ ถ้าคู่ความฝ่ายที่

ขาดนัดพิจารณาได้รบัอนุญาตให้พิจารณาคดีนัน้ใหม่ตามมาตรา 206 วรรคสามแล้ว 

คูค่วามนัน้จะมาขอใหพ้จิารณาคดนีัน้ใหมต่ามมาตรา 206 วรรคสาม น้ีอกีไมไ่ด ้

   2.  วิธีการขอพิจารณาคดีใหม่ 

    การขอพจิารณาคดใีหม่ในกรณีที่ศาลยงัมไิด้มคีําพพิากษาหรอืคําสัง่

นัน้ ในระหวา่งการพจิารณาคดฝีา่ยเดยีว ถา้คูค่วามฝา่ยทีข่าดนดัพจิารณามาศาลภายหลงั

ที่เริม่ต้นสบืพยานไปบ้างแล้ว และแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะดําเนินคด ี

โดยวธิแีถลงต่อศาลดว้ยวาจา หรอืทาํเป็นคาํรอ้งยืน่ต่อศาล 

   3.  ผลแห่งการท่ีศาลอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ 

    ถ้าศาลมคีําสัง่อนุญาตใหพ้จิารณาคดใีหม่ ถอืว่าคดน้ีีไม่มกีารขาดนัด

พจิารณาเลยจะเริม่ต้นคดใีหม่ตัง้แต่สัง่ขาดนัด เช่นในวนันัดสบืพยานนัดแรกโจทก์และ

ทนายมาศาล แต่จําเลยและทนายไม่มาศาล ถอืว่าจําเลยขาดนัดพจิารณา ภายหลงัจาก

สบืพยานโจทกไ์ปบา้งแลว้จาํเลยมาศาล และศาลอนุญาตใหพ้จิารณาคดใีหมต่ามทีจ่าํเลย 
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แจง้ต่อศาลว่าตนประสงคจ์ะดําเนินคด ีศาลกเ็ริม่ทําการสบืพยานใหม่ตัง้แต่แรกเลยส่วน

การสบืพยานทีแ่ลว้มาเป็นอนัเสยีไป 
   4.  คาํสัง่ศาลไม่อนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ 

    ถ้าคู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณามิได้แจ้งต่อศาลว่าตนประสงค์จะ

ดําเนินคดีหรือศาลเห็นว่าการขาดนัดเป็นไปโดยจงใจ หรือไม่มีเหตุอันสมควร หรือ       

คาํขอใหพ้จิารณาคดใีหมน่ัน้ตอ้งหา้มตามกฎหมาย เชน่น้ีศาลจะดาํเนินการพจิารณาต่อไป

ฝ่ายเดยีวโดยไม่อนุญาตใหพ้จิารณาคดนีัน้ใหม่ (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 206 วรรคสี)่ ผลแห่ง

การน้ีมาตรา 206 วรรคสี่ บญัญัติว่า “(1) ห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตให้คู่ความทีข่าดนัด

พจิารณานําพยานเขา้สบื ถ้าคู่ความนัน้มาศาลเมือ่พ้นเวลาทีจ่ะนําพยานของตนเขา้สบื

แล้ว” คําว่า “พน้เวลาทีจ่ะนําพยานของตนเขา้สบื” นัน้จะขอยกตวัอย่างประกอบเพื่อให้

เขา้ใจงา่ยขึน้ดงัน้ี 

    1)  ถ้าเป็นการสบืพยานครัง้แรก เช่นจําเลยขาดนัดพจิารณา ศาลสัง่

ใหโ้จทกนํ์าพยานเขา้สบื สบืพยานโจทก ์2 ปากยงัไมห่ยุด จาํเลยมาศาลระหวา่งน้ี และยื่น

คําขอทําเป็นคํารอ้งว่าตนขาดนัดโดยไม่จงใจ ศาลยกคํารอ้งดงัน้ี จําเลยถามค้านพยาน

โจทก์ได้ และมสีทิธินําพยานของตนเขา้สบืในนัดนัน้ หรอืขอเลื่อนไปสบืพยานของตน

ต่อไปกไ็ด ้

    2)  ถ้านัดแรกเป็นการสบืพยานจําเลย จําเลยจงใจขาดนัดพจิารณา

ศาลเลื่อนไปสบืพยานโจทก์ในวนัต่อไป วนัสบืพยานโจทก์จําเลยมาศาล ดงัน้ีเรยีกว่าพน้

เวลาของจาํเลยทีจ่ะนําพยานเขา้สบืแลว้จาํเลยเพยีงมสีทิธถิามคา้นพยานเทา่นัน้ 

    3)  ถ้าประเด็นหน้าที่นําสบืกลบัไปกลบัมา ก็ต้องแยกพจิารณาเป็น

ตอน ๆ ไปว่าตอนใดพ้นเวลาที่จําเลยจะนําพยานเขา้สบืหรอืยงั ถ้ายงัไม่พ้นเวลาของ

จาํเลยแมโ้จทกจ์ะสบืไปแลว้ในเรือ่งใดจาํเลยยงัสบืไดอ้กี 

     มาตรา 206 วรรคสี ่(2) บญัญตัวิา่ “ถา้คูค่วามทีข่าดนดัมาศาล เมือ่

คู่ความอกีฝา่ยหนึง่ไดนํ้าพยานหลกัฐานเขา้สบืไปแลว้ หา้มไมใ่หศ้าลยอมใหคู้่ความทีข่าด

นัดพจิารณาคดัค้านพยานหลกัฐานเช่นว่านัน้โดยวธิถีามค้านพยานของคู่ความอกีฝ่าย

หนึง่ทีไ่ด้สบืไปแล้ว หรอืโดยวธิคีดัคา้นการระบุเอกสารหรอืคดัค้านคําขอทีใ่ห้ศาลไปทํา

การตรวจ หรอืใหต้ัง้ผูเ้ชีย่วชาญของศาล แต่ถ้าคู่ความอกีฝ่ายหนึง่นําพยานหลกัฐานเขา้

สืบยังไม่บริบูรณ์ ให้ศาลอนุญาตให้คู่ความทีข่าดนัดพิจารณาหักล้างได้แต่เฉพาะ
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พยานหลกัฐานทีนํ่าสบืภายหลงัทีต่นมาศาล” บทบญัญตัใินมาตรา 206 วรรคสี ่(2) น้ีเป็น

การห้ามไม่ให้ศาลยอมให้คู่ความที่ขาดนัดคดัค้านพยานหลกัฐานที่คู่ความอกีฝ่ายหน่ึง

นําเข้าสบื ถ้าคู่ความที่ขาดนัดมาศาลเมื่อคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงได้นําพยานหลกัฐานเข้า

สบืไปแลว้ การคดัคา้นนัน้อาจเป็นการคดัคา้นโดยวธิใีดวธิหีน่ึง ดงัต่อไปน้ี คอื 

    1.  โดยวธิถีามคา้นพยานของคูค่วามอกีฝา่ยหน่ึง 

    2.  โดยวธิคีดัคา้นการระบุเอกสารหรอืคดัคา้นคาํขอทีใ่หศ้าลไปทาํการ

ตรวจหรอืใหต้ัง้ผูเ้ชีย่วชาญของศาล 

    แต่ถา้คูค่วามอกีฝา่ยหน่ึงนําพยานหลกัฐานเขา้สบืยงัไมบ่รบิรูณ์ใหศ้าล

อนุญาตใหคู้่ความทีข่าดนดัพจิารณาหกัลา้งไดแ้ต่เฉพาะพยานหลกัฐานทีนํ่าสบืภายหลงัที่

ตนมาศาลเช่นจําเลยขาดนัดพจิารณาและมาศาลเมื่อโจทก์เขา้สบืนาย ก. พยานโจทก์ไป

เสรจ็แลว้และกําลงัจะนํานาย ข. เขา้สบืเป็นพยาน ดงัน้ีจําเลยจะใชส้ทิธถิามคา้น นาย ก. 

ไมไ่ด ้ทัง้จะคดัคา้นการทีโ่จทกร์ะบุอา้ง นาย ก. เป็นพยานไมไ่ด ้เพราะเป็นพยานหลกัฐาน

ของคู่ความอกีฝ่ายหน่ึงได้สบืไปแล้วเมื่อคู่ความฝ่ายใดขาดนัดพจิารณาคู่ความฝ่ายนัน้

ตอ้งเสยีสทิธบิา้งเป็นธรรมดา เพราะตนไม่ระวงัรกัษาผลประโยชน์ของตนเอง แต่จําเลยมี

สทิธถิามคา้น นาย ข. พยานโจทกร์วมทัง้มสีทิธคิดัคา้นการดาํเนินกระบวนพจิารณาใด ๆ 

ภายหลงัทีต่นมาศาลได ้

    การขาดนัดพจิารณาในนัดหน่ึงนัดใด เพยีงแต่เสยีผลเฉพาะนัดนัน้  

ถา้ในวนัทีจ่าํเลยขาดนดัพจิารณาโจทกนํ์าพยานเขา้สบื แต่ยงัไมห่มดพยานดงัน้ี นดัต่อไป

จําเลยมาศาลก็ย่อมมีสิทธิถามค้านพยานโจทก์ได้ เพราะไม่ใช่พยานที่ได้สืบไปแล้ว      

(คาํพพิากษาฎกีาที ่341/2506) 

    มาตรา 206 วรรคสี ่(3) บญัญตัวิา่ “ในกรณีเช่นน้ีคู่ความทีข่าดนดัไม่มี

สทิธทิีจ่ะรอ้งขอให้พจิารณาคดใีหม่”  หมายความว่า กรณีที่ศาลดําเนินการพจิารณาคดี

ต่อไปโดยเหน็ว่าการขาดนัดนัน้เป็นไปโดยจงใจ หรอืไม่มเีหตุอนัสมควรนัน้คู่ความทีข่าด

นัดไม่มสีทิธิที่จะร้องขอให้พจิารณาใหม่ตามบทบญัญตัิแห่งมาตรา 207 อีกเพราะการ

ดําเนินการของคู่ความฝา่ยทีข่าดนัดตามมาตรา 206 วรรคสีน่ัน้ เท่ากบัเป็นการพจิารณา

ใหมอ่ยูแ่ลว้ 

 

 



                                                                                                                                  LW 306 534 

 

  ข.  การขอพิจารณาคดีใหม่ในกรณีท่ีศาลได้มีคาํพิพากษาแล้ว 

   ถา้คูค่วามฝา่ยใดขาดนดัพจิารณา และศาลทาํการพจิารณาชีข้าดตดัสนิคดี

ไปฝ่ายเดียวให้คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณาแพ้คดี คู่ความฝ่ายนัน้มีคําขอให้มีการ

พจิารณาคดใีหมไ่ด ้ดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 207 

วา่ “เมือ่ศาลพพิากษาใหคู้่ความฝา่ยทีข่าดนดัพจิารณาแพค้ด ีใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา 199 

ทว ิมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และคู่ความฝ่ายนัน้อาจมคีําขอใหพ้จิารณาคดใีหม่ได ้ทัง้น้ีให้

นําบทบญัญตัมิาตรา 199 ตร ีมาตรา 199 จตัวา และมาตรา 199 เบญจ มาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม” ตามบทบญัญตัมิาตรา 207 น้ี แยกพจิารณาได ้2 กรณดีว้ยกนัคอื 

   1.  การสง่คาํบงัคบัใหคู้ค่วามฝา่ยทีข่าดนดัและแพค้ด ี

   2.  การขอพจิารณาคดใีหม ่

   1.  การส่งคาํบงัคบัให้คู่ความฝ่ายท่ีขาดนัดและแพ้คดี 

    ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 207 บญัญตัวิ่า “เมือ่

ศาลพพิากษาใหคู้่ความฝา่ยทีข่าดนดัพจิารณาแพค้ด ีใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา 199 ทว ิมา

ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ฯลฯ”  หมายความวา่  เมือ่ศาลพพิากษาใหคู้่ความทีข่าดนดัพจิารณา

แพค้ดศีาลอาจกําหนดการอย่างใด ตามทีเ่หน็สมควรเพือ่สง่คาํบงัคบัตามคาํพพิากษาหรอื

คําสัง่ใหแ้ก่คู่ความฝ่ายทีข่าดนัดพจิารณาและแพค้ด ีโดยวธิสี่งหมายธรรมดาหรอืโดยวธิี

อื่นแทน หรอืศาลจะให้เลื่อนการบงัคบัตามคําพพิากษาหรอืคําสัง่เช่นว่านัน้ไปภายใน

ระยะเวลาทีศ่าลเหน็สมควรกไ็ด ้การบงัคบัตามคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่แก่คู่ความฝา่ยทีข่าด

นัดพิจารณาและแพ้คดีนัน้ ให้บังคับตามมาตรา 273 มาตรา 292 และมาตรา 317         

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 199 ทว)ิ 

   2.  การขอพิจารณาคดีใหม่ 

    ตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งมาตรา 207 บญัญตัใิห้

คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณาและแพ้คดีขอให้พิจารณาใหม่ได้ ทัง้น้ีให้นําบทบญัญัติ

มาตรา 199 ตร ีมาตรา 199 จตัวา และมาตรา 199 เบญจ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

    การขอพจิารณาคดใีหม่ในกรณีทีศ่าลไดม้คีําพพิากษา หรอืคําสัง่แลว้

แยกออกพจิารณาไดด้งัน้ี 

     2.1  หลกัเกณฑก์ารขอพจิารณาคดใีหม ่

     2.2  วธิขีอพจิารณาคดใีหม ่
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     2.3  การพจิารณาคาํขอใหพ้จิารณาคดใีหม ่

     2.4  ผลแหง่การทีศ่าลอนุญาตใหพ้จิารณาคดใีหม ่

    2.1 หลกัเกณฑก์ารขอพิจารณาคดีใหม่ 

     การขอพจิารณาคดใีหมใ่นกรณีทีศ่าลไดม้คีาํพพิากษาแลว้น้ีจะตอ้ง

ประกอบดว้ยหลกัเกณฑด์งัน้ี 

     2.1.1  เป็นคูค่วามฝา่ยทีข่าดนดัพจิารณา 

     2.1.2  ศาลไดพ้จิารณาคดฝีา่ยเดยีวและมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ให้

คูค่วามฝา่ยทีข่าดนดัแพค้ด ี

     2.1.3  ไม่ต้องห้ามมใิห้ขอพจิารณาคดใีหม่ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 

199 ตร ี(1) และ (2) 

     2.1.1  เป็นคู่ความฝ่ายทีข่าดนัดพจิารณา  การขอใหพ้จิารณาคดี

ใหม่ได้ต้องปรากฏว่า คดนีัน้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงขาดนัดพจิารณา คู่ความที่ขาดนัด

พจิารณาน้ีอาจเป็นฝ่ายโจทก์ จําเลย หรอืผูร้อ้งสอดกต็าม และคู่ความทีข่าดนัดพจิารณา

นัน้เป็นผูม้สีทิธขิอพจิารณาคดใีหมไ่ด ้

     2.1.2  ศาลได้พจิารณาคดฝี่ายเดยีวและมคีําพพิากษา หรอืคําสัง่

ให้คู่ความฝ่ายทีข่าดนัดแพ้คดี  เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงขาดนัดพิจารณาศาลได้

พจิารณาคดไีปฝ่ายเดยีว ถ้าไม่มกีารพจิารณาคดฝี่ายเดยีวคู่ความฝ่ายทีข่าดนัดจะขอให้

พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ (คําพิพากษาฎีกาที่ 1165/2515 (ที่ประชุมใหญ่)) และในการ

พจิารณาคดไีปฝา่ยเดยีวนัน้ เมื่อเสรจ็สิน้การพจิารณาแลว้ศาลไดม้คีําพพิากษาหรอืคําสัง่

ใหคู้่ความฝ่ายทีข่าดนัดแพค้ด ีคู่ความฝ่ายทีข่าดนัดพจิารณาจงึขอใหพ้จิารณาคดใีหม่ได ้

(คาํพพิากษาฎกีาที ่1165/2515 (ทีป่ระชมุใหญ่)) 

     2.1.3  ไม่ตอ้งหา้มมใิหข้อพจิารณาใหม่ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 199 

ตร ี(1) และ (2)  การขอพจิารณาคดใีหมไ่ดต้อ้งไมป่รากฏวา่ 

      ก. ศาลเคยมีคําสัง่ให้พิจารณาคดีใหม่มาครัง้หน่ึงแล้ว 

หมายความว่า กรณีทีข่าดนัดพจิารณาซํ้าจะขอใหพ้จิารณาใหม่ไม่ได ้นัน่คอื เมื่อคู่ความ

ฝา่ยใดขาดนดั (คดแีรก) แลว้แพค้ด ีจงึขอใหพ้จิารณาคดใีหมศ่าลอนุญาต ต่อมาคู่ความฝา่ย

นัน้ขาดนัดพจิารณา แลว้ศาลมคีําพพิากษาหรอืมคีําสัง่ใหแ้พค้ดอีกี ดงัน้ีคู่ความฝ่ายนัน้จะ

ขอพจิารณาคดใีหมไ่มไ่ด ้เพราะเหตุทีคู่ค่วามฝา่ยนัน้ไดข้าดนดัพจิารณาครัง้หน่ึงแลว้ 
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      ข.  คําขอให้พิจารณาคดีใหม่นัน้ต้องห้ามตามกฎหมาย  

ดงัจะเหน็ไดใ้น ป.ว.ิแพง่ มาตรา 206 วรรคสี ่(3) 

    2.2  วิธีขอพิจารณาคดีใหม่ 

      การขอพจิารณาคดใีหม่ในกรณีทีศ่าลได้มคีําพพิากษาหรอืคําสัง่

แลว้ วธิกีารขอพจิารณาคดใีหมม่ดีงัน้ี 

      ก.  บุคคลทีม่สีทิธยิื่นคาํขอใหพ้จิารณาคดใีหม ่ผูท้ีม่สีทิธยิื่นคาํขอ

พจิารณาคดใีหม่ ในกรณีทีศ่าลไดม้คีําพพิากษา หรอืคําสัง่แลว้น้ีไดแ้ก่คู่ความฝ่ายทีข่าด

นดัและศาลพพิากษาหรอืมคีาํสัง่ใหแ้พค้ด ี

      ข.  กําหนดเวลาทีย่ื่นคําขอ สําหรบักําหนดเวลาทีจ่ะยื่นคําขอให้

พจิารณาคดีใหม่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207 บญัญัติให้นํา

มาตรา 199 จตัวา มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

     จากบทบญัญัติมาตรา 199 จตัวา วรรคหน่ึง จะเห็นได้ว่า    

คาํขอใหพ้จิารณาคดใีหมจ่ะตอ้งยืน่ต่อศาลภายในระยะเวลาดงัน้ี 

     1.  ยื่นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ส่งคําบังคับตาม        

คาํพพิากษา หรอืคาํสัง่ใหแ้ก่คูค่วามฝา่ยทีข่าดนดัพจิารณาและแพค้ด ี

     2.  ยื่นภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่ศาลกําหนดการอย่างใด 

เพื่อส่งคําบงัคบัโดยวิธีส่งหมายธรรมดา หรอืโดยวิธีอื่น ในการส่งคําบงัคบัน้ีศาลอาจ

กําหนดวธิีการใด ๆ ก็ได้ ปกติก็ส่งโดยการส่งหมายธรรมดา ถ้าส่งไม่ได้อาจสัง่ให้ปิด     

คาํบงัคบัหรอืกาํหนดวธิใีด เป็นเรือ่ง ๆ ไป ซึง่จะนบั 15 วนัต่อเมือ่ครบกาํหนดเวลานัน้ 

      3.  ถา้มพีฤตกิารณ์นอกเหนือไมอ่าจบงัคบัได ้ยื่นภายใน 15 

วนันบัแต่วนัทีพ่ฤตกิารณ์นัน้ไดส้ิน้สุดลง สาํหรบักรณีมพีฤตกิารณ์นอกเหนือไม่อาจบงัคบั

ได ้ซึง่ผูข้าดนดัไมอ่าจยื่นคาํขอใหพ้จิารณาใหมต่ามระยะเวลาทีก่ล่าวใน (1) และ (2) ฝา่ย

ทีข่าดนดัอาจยื่นคาํขอใหพ้จิารณาใหมภ่ายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีพ่ฤตกิารณ์นอกเหนือนัน้

ไดส้ิน้สุดลง พฤตกิารณ์เช่นว่าน้ีไดแ้ก่ จําเลยถูกจบัไปขงั มเีหตุน้ําท่วมหรอืความจําเป็น

อย่างอื่นซึ่งศาลรบัฟงั เช่นจําเลยถูกฟ้องแล้วย้ายภูมิลําเนาภายหลงัหรือหนีคดีไปมี

ภูมลิําเนาต่างประเทศ (คําพพิากษาฎีกาที ่42/2506) เหล่าน้ีเป็นเรื่องทีส่่งคําบงัคบัแล้ว 

แต่ศาลเหน็ว่ามพีฤตกิารณ์นอกเหนือไม่อาจบงัคบัได ้จงึยื่นคําขอใหพ้จิารณาใหม่ภายใน 

15 วนั 
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      4.  ห้ามขอพจิารณาคดใีหม่เมื่อพน้กําหนดหกเดอืนนับแต่

วนัทีไ่ดย้ดึทรพัยห์รอืไดม้กีารบงัคบัตามคําพพิากษา หรอืคําสัง่โดยวธิอีื่น ในกรณีน้ีถอืว่า

เป็นระยะเวลาที่ยาวที่สุดของการยื่นคําขอพจิารณาคดใีหม่คอื 6 เดอืน นับแต่วนัที่ยึด

ทรพัย์ การยดึอายดัทรพัย์ก็เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตัิไว้แต่ไม่เกนิความถึงการยดึ

อายดัชัว่คราว นอกจากวนัที่ยดึทรพัย์แล้ว หากมกีารบงัคบัตามคําพพิากษา หรอืคําสัง่

โดยวธิอีื่น เช่น ตามมาตรา 276  วรรคทา้ย หรอืตามมาตรา 297 กําหนด 6 เดอืน กน็ับ

เช่นเดยีวกนั แต่ต้องระวงัด้วยว่ากําหนด 6 เดอืนน้ีจะไม่ใช้บงัคบัเลย ถ้าเป็นเรื่องตาม

มาตรา 199 จตัวา วรรคแรกตอนตน้ เพราะอยู่ในกรณีสง่คาํบงัคบัไมม่กีารยดึ และในเรือ่ง

มพีฤตกิารณ์นอกเหนือกท็ํานองเดยีวกนั ใชห้ลกั 15 วนัเมื่อใดกําหนดเวลา 6 เดอืนไม่ได ้

เช่น ยดึทรพัยจ์ําเลยได ้1 เดอืน จําเลยถูกจบัไปขงั 6 เดอืน จงึไดป้ล่อย จําเลยย่อมหมด

โอกาสยืน่คาํขอใหพ้จิารณาใหม ่ทีก่ลา่วมาน้ีเป็นเรือ่งทีศ่าลพพิากษาแลว้ทัง้สิน้ 

      ค.  คาํขอทีย่ื่นต่อศาลตอ้งกล่าวโดยชดัแจง้ จากบทบญัญตัมิาตรา 

199 จตัวา วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่งจะเห็นว่าคําขอให้

พจิารณาใหมต่อ้งกลา่วโดยชดัแจง้ 3 ประการดว้ยกนัคอื 

     1.  เหตุทีคู่ค่วามขาดนดัพจิารณา 

     2.  ขอ้คดัคา้นคาํตดัสนิชีข้าดของศาล 

     3.  เหตุแหง่การลา่ชา้ 

     1.  เหตุทีคู่่ความขาดนัดพจิารณา  หมายถงึเหตุอนัสมควรที่

แสดงวา่คูค่วามทีข่าดนดัไมไ่ดจ้งใจขาดนดัพจิารณา เหตุดงักลา่วน้ีตอ้งกลา่วโดยชดัแจง้ 

     2.  ขอ้คดัคา้นคาํตดัสนิชี้ขาดของศาล  คาํขอพจิารณาคดใีหม่

จะต้องมขี้อคดัค้านคําตดัสนิชี้ขาดของศาล (คําพพิากษาฎีกาที่ 2150/2515) คือต้อง

คดัคา้นในเน้ือหาของคาํตดัสนิและแสดงเหตุผลดว้ยวา่ตนควรชนะคดถีา้มกีารพจิารณาคดี

ใหม่เพราะเหตุใด คําขอทีไ่ม่แสดงเหตุขอ้น้ีแมแ้สดงเหตุทีคู่่ความขาดนัดถ้ามไิดแ้สดงขอ้

คดัคา้นคาํตดัสนิชีข้าดของศาลมาดว้ยกไ็มต่อ้ง ดว้ยมาตรา 199 จตัวา วรรคสอง ไมม่เีหตุ

ทีศ่าลจะใหพ้จิารณาคดใีหมศ่าลจะยกคาํขอ (คาํพพิากษาฎกีาที ่230/2505, 179/2508) 

     3.  เหตุแห่งการล่าชา้  กรณีที่ผูย้ ื่นคํารอ้งขอใหพ้จิารณาคดี

ใหม่ยื่นคําขอล่าช้า กล่าวคือ มไิด้ยื่นคําขอต่อศาลภายใน 15 วนันับจากวนัที่ได้ส่งคํา

บงัคบัตามคําพพิากษาหรอืคําสัง่แก่คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดและแพ้คด ีต้องแสดงเหตุแห่ง
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การล่าชา้ในคาํขอนัน้ โดยแสดงเหตุผลใหป้รากฏวา่ เหตุใดจงึไมอ่าจยื่นคําขอใหพ้จิารณา

คดีใหม่ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นและมูลเหตุแห่งการล่าช้านัน้จะต้องเป็น

พฤตกิารณ์นอกเหนือทีคู่่ความฝ่ายนัน้ไม่อาจบงัคบัไดซ้ึ่งรวมถงึเหตุทีคู่่ความฝ่ายนัน้ไม่

ทราบวา่ตนถูกฟ้องและถูกบงัคบัคดดีว้ย 

    2.3  การพิจารณาคาํขอให้พิจารณาคดีใหม่ 

          เมื่อศาลไดร้บัคําขอใหพ้จิารณาคดใีหม่แลว้ เน่ืองจากคาํขอน้ีมใิช่

คาํขอทีท่ําไดแ้ต่ฝา่ยเดยีว ศาลตอ้งสง่สาํเนาคาํขอใหแ้ก่คู่ความอกีฝา่ยหน่ึงเพือ่คู่ความอกี

ฝ่ายหน่ึงได้มโีอกาสคดัค้าน หากคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงไม่คดัค้านศาลก็ชอบที่จะมคีําสัง่

อนุญาตใหพ้จิารณาคดใีหม่โดยไม่ต้องทําการไต่สวน แต่ถ้าคู่ความอกีฝ่ายหน่ึงคดัคา้นก็

ชอบทีจ่ะทาํการไต่สวนพยานทัง้สองฝา่ยแลว้มคีาํสัง่ไปตามรปูคดจีะสัง่ยกคาํขอโดยไมท่ํา

การไต่สวนไมไ่ด ้

      ในการพจิารณาคาํขอใหพ้จิารณาคดใีหมน่อกจากศาลจะพจิารณา

ว่าคําขอนัน้ถูกต้องตามบทบญัญตัมิาตรา 199 จตัวา แล้วศาลยงัต้องพจิารณาว่ามเีหตุ

สมควรเชื่อว่าคู่ความทีข่าดนัดนัน้มาศาลไม่ไดโ้ดยความจําเป็นและการทีม่าศาลไม่ไดน้ัน้

ไมใ่ชค่วามผดิของตนตามมาตรา 199 เบญจ วรรคสอง 

    2.4  ผลแห่งการท่ีศาลอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ 

     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207 ให้นํา

บทบญัญตัมิาตรา 199 เบญจ มาใชบ้งัคบักบัการขอพจิารณาคดใีหม่ในกรณีคู่ความขาด

นดัพจิารณาดว้ยโดยอนุโลม จากบทบญัญตัมิาตรา 199 เบญจ เมื่อศาลมคีาํสัง่อนุญาตให้

พจิารณาคดใีหมแ่ลว้ศาลตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

     1.  งดการบงัคบัคดไีวแ้ละแจง้ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดทีราบดว้ย 

(ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 199 เบญจ วรรคหน่ึง) เจา้พนักงานบงัคบัคดจีะไดง้ดการบงัคบัคดไีว้

ตามคําสัง่ศาลแต่ทัง้น้ีย่อมไม่ตดัสทิธเิจา้หน้ีตามคําพพิากษาในอนัทีจ่ะรอ้งขอต่อศาลใหม้ี

คําสัง่กําหนดวธิกีารชัว่คราวเพื่อคุม้ครองอย่างใด ๆ ตามทีเ่หน็สมควร (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 

292 (1)) 

     2.  ถ้ามกีารอุทธรณ์หรอืฎกีาคําพพิากษาหรอืคําสัง่ทีใ่หคู้่ความ

ฝา่ยทีข่าดนดัพจิารณาแพค้ด ีใหศ้าลแจง้คําสัง่อนุญาตใหพ้จิารณาคดใีหม่ใหศ้าลอุทธรณ์ 

หรอืศาลฎกีาทราบดว้ย (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 199 เบญจ วรรคสอง) 
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     3.  เมื่อศาลไดม้คีําสัง่อนุญาตตามคําขอใหพ้จิารณาคดใีหม่ตาม

มาตรา 199 เบญจ วรรคสอง คําพพิากษาหรอืคําสัง่ของศาลโดยคู่ความขาดนัดพจิารณา

และคําพพิากษาหรอืคําสัง่อื่น ๆ ของศาลอุทธรณ์ หรอืศาลฎีกาในคดเีดยีวกนันัน้ และ

วธิกีารบงัคบัคดทีี่ได้ดําเนินไปแล้วให้ถือว่าเป็นอนัเพกิถอนไปในตวั และให้ศาลแจ้งให ้ 

เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ โดยศาลไม่จําต้องสัง่ให้เพิกถอน เพียงแต่มีคําสัง่ว่าให้

พจิารณาคดีใหม่เท่านัน้ ก็จะมีผลเป็นการเพิกถอนถ้าได้มีการออกหมายบงัคบัคดีไว้

เท่านัน้ ซึ่งจะมีผลว่าถ้าเจ้าพนักงานบงัคบัคดียงัมิได้ดําเนินการบงัคบัตามหมายก็ให ้    

งดเสยี ถา้ไดด้ําเนินการบงัคบัคดไีปแลว้กใ็หถ้อืว่าการบงัคบัคดทีีไ่ดด้ําเนินไปนัน้เป็นอนั

ถูกเพกิถอน เวน้แต่จะเป็นการพน้วสิยัทีจ่ะใหคู้่ความกลบัคนืสูฐ่านะเดมิดงัเชน่ก่อนบงัคบั

คดีได้ หรือเมื่อศาลเห็นว่าไม่จําเป็นที่จะบังคับเช่นนัน้เพื่อประโยชน์แก่คู่ความหรือ

บุคคลภายนอกให้ศาลมอีํานาจสัง่อย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควร (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 199 

เบญจ วรรคสาม) 

     4.  เมือ่ศาลไดม้คีาํสัง่อนุญาตตามคาํขอใหพ้จิารณาคดใีหมต่าม 

ป.ว.ิแพง่ มาตรา 199 เบญจ วรรคสอง แลว้ใหศ้าลพจิารณาคดนีัน้ใหมต่ัง้แต่เวลาทีข่าดนดั

พจิารณา หมายความว่า จะต้องย้อนไปตัง้ต้นพจิารณาสบืพยานใหม่ เสมอืนเป็นการ

สบืพยานนัดแรกเพราะการขาดนัดพจิารณาเป็นการขาดนัดในวนัที่ศาลเริม่ต้นทําการ

สืบพยาน การพิจารณาคดีใหม่ก็ต้องทําการสืบพยานใหม่ทัง้หมดตัง้แต่เริ่มต้น           

(คาํพพิากษาฎกีาที ่543/2503) สว่นกระบวนพจิารณาทีด่าํเนินไปก่อนขาดนดักย็งัคงใชไ้ด้

ไม่ถูกเพกิถอน คงเพกิถอนแต่เฉพาะกระบวนพจิารณาในวนัขาดนัดและต่อมาภายหลงั

เทา่นัน้ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 199 เบญจ วรรคสาม) 

     5.  คําสัง่ศาลที่อนุญาตให้พจิารณาคดใีหม่ให้เป็นที่สุด แต่ใน

กรณีที่ศาลมีคําสัง่ไม่อนุญาตผู้ขออาจอุทธรณ์คําสัง่ดังกล่าวได้คําพิพากษาของศาล

อุทธรณ์ใหเ้ป็นทีส่ดุ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 199 เบญจ วรรคสี)่ 

     6.  ถา้ศาลมคีําสัง่ไม่อนุญาตตามคําขอใหพ้จิารณาคดใีหม่ผูข้อ

จะยืน่คาํขอใหพ้จิารณาคดใีหมอ่กีได ้ไมเ่ป็นการดาํเนินกระบวนพจิารณาซํ้าตาม ป.ว.ิแพง่ 

มาตรา 144 (คําพพิากษาฎีกาที่ 1309/2494, 604/2510) แต่ถ้าคู่ความฝ่ายที่ขาดนัด

พจิารณาและแพค้ดใีชส้ทิธอุิทธรณ์คําพพิากษา หรอืคําสัง่แลว้จะมาขอใหพ้จิารณาคดใีหม่

ไมไ่ด ้(คาํพพิากษาฎกีาที ่55/2518, 156-157/2523) 
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     7.  ถ้าคู่ความฝ่ายหน่ึงขาดนัดพจิารณาโดยจงใจ หรอืไม่มเีหตุ

อนัสมควรเป็นเหตุใหคู้่ความอกีฝ่ายหน่ึงตอ้งเสยีค่าฤชาธรรมเนียมมากกว่าทีค่วรจะตอ้ง

เสยีค่าฤชาธรรมเนียมทีเ่พิม่ขึน้นัน้ใหถ้อืวา่เป็นค่าฤชาธรรมเนียมอนัไม่จาํเป็นและคู่ความ

ฝ่ายนัน้เป็นผูเ้สยี (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 199 เบญจ วรรคห้า) หมายความว่า การที่คู่ความ

ฝ่ายใดขาดนัดพิจารณาโดยจงใจ หรือโดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วยังมายื่นคําขอให้

พจิารณาคดใีหมอ่กี เชน่จาํเลยขาดนดัพจิารณาและแพค้ดไีดม้ารอ้งขอใหพ้จิารณาคดใีหม่

น้ีกรณีค่าฤชาธรรมเนียมในการไต่สวนคําขอ เช่นค่าพาหนะ ค่าป่วยการพยาน ค่าอ้าง

เอกสาร ค่าธรรมเนียมในการสง่คาํคู่ความหรอืเอกสาร ฯลฯ หากศาลยกคาํขอใหพ้จิารณา

คดใีหม่ของจําเลย ค่าฤชาธรรมเนียมที่โจทก์ต้องเสยีไปดงักล่าวน้ี ให้ถือว่าเป็นค่าฤชา

ธรรมเนียมอนัไม่จําเป็นตามความหมาย ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 166 และศาลต้องสัง่ใหจ้ําเลย

เสยีแทนโจทก ์
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บทท่ี  4 

อนุญาโตตลุาการ 

 

 1.  ความหมายของคาํว่าอนุญาโตตลุาการ “อนุญาโตตุลาการ” ไดแ้ก่การเสนอ

ข้อพิพาทระหว่างบุคคลตัง้แต่สองคนขึ้นไป ให้บุคคลภายนอกคนหน่ึงหรือหลายคน      

ซึง่มใิชศ่าลยุตธิรรมทีม่เีขตอาํนาจเป็นผูช้ีข้าด เมือ่ไดฟ้งัพยานหลกัฐานและขอ้โตเ้ถยีงของ

คูก่รณทุีกฝา่ยแลว้ 

  อนุญาโตตุลาการอาจเกดิขึน้ไดโ้ดยสญัญา หรอืโดยผลของกฎหมายในกรณีที่

คูค่วามตกลงกนัใหอ้นุญาโตตุลาการ วนิิจฉยัชีข้าดขอ้พพิาทใดยอ่มเป็นไปตามขอ้ตกลงนัน้ 

  พงึสงัเกตวา่ในกรณีทีอ่นุญาโตตุลาการเป็นสญัญาประเภทหน่ึงนัน้ไมม่บีญัญตัิ

ไว้เป็นเอกเทศสญัญาประเภทใดประเภทหน่ึงในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

อย่างไรก็ดีมีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ความเห็นไว้ว่า โดยลักษณะของสัญญาตัง้

อนุญาโตตุลาการเป็นสญัญาประนีประนอมยอมความประเภทหน่ึง ดงันัน้กค็วรทีจ่ะอยู่ใน

ขา่ยบงัคบัของสญัญาประนีประนอมยอมความ กลา่วคอื 

  1.  ถา้มไิดม้หีลกัฐานเป็นหนงัสอืแต่อยา่งใดลงลายมอืชือ่ฝา่ยทีต่อ้งรบัผดิ หรอื

ลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนัน้เป็นสําคัญก็จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ (ตามนัย

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 851) 

  2.  ผลของสญัญาตัง้อนุญาโตตุลาการ ทาํใหก้ารเรยีกรอ้งซึง่แต่ละฝา่ยไดย้อม

สละระงบัสิน้ไป และทาํใหแ้ต่ละฝา่ยไดส้ทิธติามทีอ่นุญาโตตุลาการวนิิจฉยัชีข้าด 

 2.  คณุลกัษณะพิเศษของอนุญาโตตุลาการ  ในวงการคา้และธุรกจิทัว่ไปไม่ว่า

จะเป็นภายในประเทศ หรอืระหว่างประเทศ มกันิยมระงบัขอ้พพิาทระหว่างกนั โดยทาง

อนุญาโตตุลาการ แทนการฟ้องรอ้งคดใีนโรงศาล เพราะอนุญาโตตุลาการมคีุณลกัษณะ

พเิศษดงัต่อไปน้ีคอื 

  อนุญาโตตลุาการเป็นผูเ้ช่ียวชาญในปัญหาพิพาท 

  1)  โดยปกติการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการโดยอาศยัความรู้ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะเรื่องในเรื่องที่พิพาท อาทิเช่นในเรื่องทางเทคนิคในวิชาสถาปตัยกรรม หรือ

วศิวกรรมศาสตร ์ซึง่สถาปนิกหรอืวศิวกรเท่านัน้ทีม่คีวามรูใ้นเรื่องน้ีด ีส่วนผูพ้พิากษาใน



                                                                                                                                  LW 306 542 

 

ศาลยุตธิรรม ถงึจะมคีวามรูใ้นเรือ่งน้ีอยู่บา้งกเ็ป็นเพยีงความรูข้องบุคคลทัว่ไป ดงันัน้ การ

วนิิจฉยัชีข้าดปญัหาบางสว่นในสาชาวชิาชพีต่าง ๆ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขาวชิาชพีนัน้ ๆ 

ยอ่มกระทาํไดด้กีวา่ศาลยุตธิรรม 
  2)  ในเรื่องค่าธรรมเนียม สาํหรบัค่าธรรมเนียมกบัอนุญาโตตุลาการโดยปกติ

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าธรรมเนียมศาลแล้วมกัจะมอีตัราตํ่ากว่ามาก เพราะโดยปกตเิป็น

การกําหนดค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายเป็นส่วนรวม แต่ในเรื่องค่าธรรมเนียมศาลนัน้เป็นการ

กาํหนดตามทุนทรพัยท์ีเ่รยีกรอ้ง ซึง่เฉพาะคา่ขึน้ศาลรอ้ยละ 2 
2
1  ในแต่ละชัน้ศาล 

  3)  ความไม่ยุ่งยากในกระบวนพจิารณา สําหรบัการพจิารณาคดขีองศาลนัน้ 

กระบวนพจิารณาในแต่ละขัน้ตอนตอ้งเป็นไปตาม ป.ว.ิแพ่ง ซึง่สบัสนยุ่งยากพอดูอยู่ แต่

ในเรื่องการพจิารณาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนัน้นอกจากที่บญัญัติไว้ใน ป.ว.ิแพ่ง 

สําหรบัอนุญาโตตุลาการในศาลแล้วก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายเป็นแต่เพยีงว่า ถ้า

อนุญาโตตุลาการกระทําโดยสุจรติวนิิจฉัยชีข้าดขอ้พพิาทไปโดยไม่ขดัต่อบทกฎหมายอนั

เกีย่วดว้ยความสงบเรยีบรอ้ยกเ็ป็นอนัสมบรูณ์ 

  4)  ความเหมาะสม ในการฟ้องรอ้งคดยีงัโรงศาลนัน้เป็นเรื่องทีส่บัสนยุ่งยาก

เสยีเวลาเป็นอนัมากในการดาํเนินกระบวนพจิารณาตามขัน้ตอนต่าง ๆ และทีส่าํคญัทีส่ดุก็

คอืกระบวนพจิารณาของศาลมกัจะล่าชา้เป็นอนัมาก ซึ่งจะทําใหพ้่อคา้และนักธุรกจิต้อง

ขาดประโยชน์ในเชงิธุรกจิและการคา้ เพราะในการพจิารณาคดขีองศาลล่าชา้ นอกจากนัน้

กระบวนพจิารณาของศาลยงัมแีบบวธิแีละตอ้งกระทาํอย่างเป็นทางการ สว่นการพจิารณา

ของอนุญาโตตุลาการนัน้สะดวกรวดเรว็และไมเ่ป็นทางการเหมอืนการพจิารณาของศาล 

  5)  ความเป็นกันเอง ถ้ามอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยนัน้

อนุญาโตตุลาการมใิช่อยู่ในฐานะทีคู่่ความจะตอ้งใชค้วามคารวะยาํเกรงอย่างศาลยุตธิรรม 

หากแต่ว่าเป็นเรื่องระหวา่งบุคคลทีเ่ป็นกนัเองพจิารณากเ็ป็นไปอย่างไม่มพีธิรีตีองเหมอืน

อยา่งในศาลยุตธิรรม 

  6)  การพจิารณาของอนุญาโตตุลาการ เป็นเรื่องเฉพาะของคู่กรณีไม่เป็นการ

เปิดเผยแก่สาธารณชน คุณลกัษณะของอนุญาโตตุลาการในเรื่องน้ีวงการธุรกจิการคา้และ

วชิาชพีต่าง ๆ ถอืวา่มคีวามสาํคญัทีส่ดุ เพราะวงการเหล่าน้ีแต่ละวงการแมจ้ะมกีารพพิาท

บาดหมางกนัไม่ประสงคจ์ะใหเ้รื่องอื้อฉาว จงึไดม้อบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการชีข้าด

เป็นการภายในและเปิดเผยกนัเฉพาะแต่คู่กรณีและผูเ้กีย่วขอ้ง สว่นในการพจิารณาคดใีน
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ศาลนัน้มหีลกัวธิพีจิารณาใน ป.ว.ิแพง่ วา่ตอ้งมกีารพจิารณาโดยเปิดเผย สาธารณชนมสีทิธิ

เขา้ฟงัการพจิารณาไดซ้ึง่วงการคา้และธุรกจิ หรอืวชิาชพีต่าง ๆ ไมป่รารถนา 

 3.  คณุลกัษณะพิเศษของศาลยติุธรรม 

  1)  กรณีจะเป็นประการใดก็ตาม การฟ้องร้องคดีต่อศาลยุติธรรมก็ยงัเป็น

ประโยชน์กว่าการมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการวนิิจฉยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีที่

มปีญัหาขอ้กฎหมาย ซึง่ในทา้ยทีส่ดุกใ็หศ้าลยุตธิรรมชีข้าดจงึเป็นการยุต ิ

  2)  ในเรื่องที่คู่กรณีประสงค์ที่จะให้ดําเนินวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนัน้มีผล

ผูกพนับุคคลภายนอกด้วย ก็ย่อมต้องอาศยัคําพิพากษาของศาลยุติธรรม เป็นต้นว่า

ต้องการวนิิจฉัยชีข้าดเรื่องฐานะความสามารถ – นิตบิุคคล การเลกินิตบิุคคล การชีข้าด

กรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิ ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 145 (1), (2) ส่วนการชี้ขาดของอนุญาโต 

ตุลาการ แมจ้ะมผีลบงัคบักเ็ป็นผลเฉพาะของคูก่รณเีทา่นัน้ 

 4.  ประเภทของอนุญาโตตลุาการ  อนุญาโตตุลาการแบง่ได ้2 ประเภทคอื 

  1)  อนุญาโตตุลาการนอกศาล  

  2)  อนุญาโตตุลาการสาํหรบัในคดทีีอ่ยูใ่นระหวา่งพจิารณาของศาล 

  1) อนุญาโตตลุาการนอกศาล  อนุญาโตตุลาการนอกศาลหรอือนุญาโต ตุลา

การโดยศาลไม่ไดร้บัรู ้เกดิขึน้จากการตกลงกนัระหวา่งคู่กรณีตัง้อนุญาโตตุลาการขึน้โดย

ทําเป็นสญัญา สญัญาอนุญาโตตุลาการหมายถึงสญัญาหรอืขอ้ตกลงในสญัญาที่คู่กรณ ี  

ตกลงเสนอขอ้พพิาททางแพ่งทีเ่กดิขึน้แลว้ หรอืทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตใหอ้นุญาโตตุลาการ

ชี้ขาดไม่ว่าจะมีการกําหนดตัวผู้ซึ่งจะเป็นอนุญาโตตุลาการไว้หรือไม่ก็ตาม (พ.ร.บ. 

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 5) และสญัญาอนุญาโตตุลาการจะมผีลผกูพนัคู่กรณี

ไดต่้อเมื่อมหีลกัฐานเป็นหนงัสอืหรอืมขีอ้สญัญาปรากฏอยู่ในเอกสารโตต้อบทางจดหมาย 

โทรเลข โทรพมิพ ์หรอืเอกสารอื่นทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกนั (พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ 

มาตรา 6) 

   ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาตรา 221 บญัญตัวิ่า “การเสนอ

ขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการชี้ขาดนอกศาลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ” 

ดงันัน้ หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการเสนอขอ้พพิาท การพจิารณา การทํา คําชี้ขาด และการ

บังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนอกศาลจึงต้องไปตามพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 
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  2)  อนุญาโตตลุาการสาํหรบัในคดีท่ีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลหรือ

อนุญาโตตลุาการท่ีศาลรบัรู้  ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 210 บญัญตัวิ่า “บรรดาคดทีัง้ปวงซึง่อยู่

ในระหว่างพจิารณาของศาลชัน้ตน้ คู่ความจะตกลงกนัเสนอขอ้พพิาทอนัเกีย่วกบัประเดน็

ทัง้ปวงหรอืแต่ขอ้ใดขอ้หนึง่ ให้อนุญาโตตุลาการคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นผูช้ี้ขาดก็ได ้

โดยยืน่คาํขอรว่มกนักลา่วถงึขอ้ความแหง่ขอ้ตกลงเชน่วา่นัน้ต่อศาล 

   ถา้ศาลเหน็วา่ขอ้ตกลงนัน้ไมผ่ดิกฎหมายใหศ้าลอนุญาตตามคาํขอนัน้” 

   คดแีพ่งทัง้ปวงเป็นเรื่องเกี่ยวกบับุคคลโดยเฉพาะตวั ดงันัน้ กรณีใดทีไ่ม่

ผดิกฎหมายแลว้ ศาลย่อมอนุญาตใหท้ําความตกลงกนัอย่างหน่ึงอย่างใดได ้เช่นการตัง้

อนุญาโตตุลาการ การตัง้อนุญาโตตุลาการน้ี จะตอ้งบญัญตัไิวเ้ป็นพเิศษ เพราะเหตุวา่เมื่อ

คดมีาถงึศาลแลว้ ศาลย่อมมอีํานาจและหน้าทีท่ีจ่ะชีข้าดขอ้เทจ็จรงิในคดนีัน้ กฎหมายจงึ

บญัญตัมิาตรา 210 น้ีไวช้ดัแจง้ ว่าแมจ้ะตกลงใหค้นอื่นชีข้าดกย็่อมทําไดเ้หมอืนกนั เป็น

เรื่องทีคู่่ความทุก ๆ ฝ่ายจะต้องทําความตกลงกนั ถ้าหากไม่มขีอ้ตกลง ศาลจะสัง่ให้คน

หน่ึงคนใดเป็นผูช้ีข้าดแทนศาลไมไ่ด ้

   การตัง้อนุญาโตตุลาการในศาลตามมาตราน้ี คู่ความจะตกลงกนัตัง้ให ้    

ชี้ขาดประเด็นข้อทุ่มเถียงในคดีทุก ๆ ข้อหรือแต่ข้อใดข้อหน่ึงก็ได้ แต่ละข้อตัง้

อนุญาโตตุลาการเพื่อชีข้าดขอ้กฎหมายไมไ่ด ้เพราะการวนิิจฉยัขอ้กฎหมายเป็นเรื่องของ

ศาล ไม่ใชศ่าลจะไปฟงัความเหน็ของอนุญาโตตุลาการ การตัง้ทําโดยทาํเป็นคาํขอรว่มกนั

ทัง้สองฝา่ยเซน็รบัรองขอ้ตกลงเช่นว่าน้ีมาในคําขอ ซึง่ยื่นต่อศาลหรอืมฉิะนัน้ฝ่ายหน่ึงทํา

คําขอฝ่ายอื่น ๆ ทําคําแถลงรบัรองการตกลงนัน้เมื่อศาลเหน็ว่าคําขอนัน้ไม่ผดิกฎหมาย 

ศาลกอ็นุญาตตามคําขอนัน้ อน่ึงถ้าคําขอนัน้ระบุตวัอนุญาโตตุลาการไวด้ว้ย ศาลจะต้อง  

ดูเสียก่อนว่าบุคคลนัน้หรือบุคคลเหล่านัน้จะยอมรบัตัง้เป็นอนุญาโตตุลาการหรือไม ่     

ในเรื่องน้ีศาลอาจจะทราบไดโ้ดยคํายนืยนัของคู่ความหรอืมฉิะนัน้กผ็ูท้ ีจ่ะรบัตัง้นัน้รบัรอง

ยอมรบัตัง้มาในคําขอนัน้ดว้ยหรอืแถลงใหท้ราบ ถา้ศาลยงัสงสยัหรอืเหน็สมควร ศาลอาจ

เรยีกผูน้ัน้หรอืวา่บุคคลเหลา่นัน้มาสอบถามศาลจะตัง้ผูใ้ดเป็นอนุญาโตตุลาการโดยมไิดร้บั

ความยนิยอมนัน้ไมไ่ด ้(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 212) 

   ถ้าหากว่าขอ้ตกลงตัง้อนุญาโตตุลาการนัน้ได้ตกลงกําหนดตวัอนุญาโต 

ตุลาการแลว้กด็ ีหรอืกําหนดวธิกีารตัง้อนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้กด็ ีการกค็งเป็นไปตามที่
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ตกลงกนันัน้ แต่ถ้ามไิด้มขีอ้ตกลงกนัไว้ การตัง้อนุญาโตตุลาการต้องเป็นไปดงัต่อไปน้ี  

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 211) 

   1.  คูค่วามชอบทีจ่ะตัง้อนุญาโตตุลาการไดฝ้า่ยละคน แต่ถา้คดมีโีจทกร์ว่ม

หรอืจาํเลยรว่มหลายคน ใหต้ัง้อนุญาโตตุลาการ เพยีงคนหน่ึง แทนโจทกร์ว่มทัง้หมด และ

คนหน่ึงแทนจาํเลยรว่มทัง้หมด กล่าวคอืตัง้ไดฝ้า่ยละคนไมว่่าจะเป็นโจทกก์ีค่นหรอืจาํเลย

กีค่นกต็ามโดยคูค่วามฝา่ยนัน้รว่มกนัเลอืกตัง้มา 

   2.  ถ้าคู่ความจะตัง้อนุญาโตตุลาการคนเดียว หรอืหลายคนด้วยความ

เห็นชอบพร้อมกนั การตัง้เช่นว่าน้ีให้ทําเป็นหนังสอื ลงวนั เดอืน ปี และให้คู่ความลง

ลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ กล่าวคือถ้าหากคู่ความนั ้น ๆ ทุกฝ่ายตกลงกันรวมตัง้

อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือหลายคน โดยเสนอต่อศาลมาในคําขอให้มีการตัง้

อนุญาโตตุลาการนัน้แล้วก็ดหีรอืตกลงกนัภายหลงัเพิม่เตมิก็ด ีการตัง้ก็ทําเป็นหนังสอื

ดงักลา่วแลว้น้ีใหม้ปีรากฏวา่ตกลงตัง้ใคร 

   3.  ถ้าตกลงกันให้คู่ความฝ่ายหน่ึง หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ตัง้

อนุญาโตตุลาการการตัง้เช่นว่าน้ี ใหท้ําเป็นหนังสอื ลงวนั เดอืน ปี และลงลายมอืชื่อของ

คู่ความหรอืบุคคลภายนอกนัน้แลว้สง่ไปใหคู้่ความอื่น ๆ ขอ้น้ีเป็นเรื่องใหคู้่ความฝา่ยหน่ึง

ตัง้อนุญาโตตุลาการโดยอกีฝา่ยหน่ึงไมเ่กีย่วขอ้งดว้ย หรอืมฉิะนัน้กใ็หบุ้คคลภายนอกเป็น

ผูเ้ลอืก เมือ่ผูท้ีม่อีํานาจตัง้ไดต้ัง้แลว้ตอ้งสง่หนงัสอืตัง้ไปใหคู้่ความฝา่ยอื่น ๆ และเขา้ใจว่า

จะตอ้งเสนอต่อศาลดว้ยฉบบัหน่ึง มฉิะนัน้ศาลจะไมม่หีลกัฐานในสาํนวนความ 

   4.  ถ้าศาลไม่เห็นชอบด้วย บุคคลที่คู่ความตัง้หรือที่เสนอตัง้ เป็น

อนุญาโตตุลาการให้ศาลสัง่ ให้คู่ ความตัง้บุคคลอื่นหรือ เสนอบุคคลอื่นตัง้ เ ป็น

อนุญาโตตุลาการถา้คูค่วามมไิดต้ัง้ หรอืเสนอใหต้ัง้บุคคลใดเป็นอนุญาโตตุลาการ ใหศ้าลมี

อํานาจตัง้บุคคลใดเป็นอนุญาโตตุลาการไดต้ามทีเ่หน็สมควร แลว้ใหศ้าลสง่คําสัง่เช่นว่าน้ี

ไปยงัอนุญาโตตุลาการทีต่ ัง้ขึน้ และคูค่วามทีเ่กีย่วขอ้งโดยทางเจา้พนกังานของศาล 

    ถา้หากว่าในการตกลงใหม้กีารตัง้อนุญาโตตุลาการ คู่ความมไิดต้กลง

ว่าไม่ให้ศาลมีอํานาจดังเช่นว่ามาแล้ว ศาลย่อมมีอํานาจตามข้อ 4 ถึงแม้คู่ความจะ

ดําเนินการตัง้โดยถูกต้องตามข้อ 1, 2 หรือ 3 แล้วก็ตาม กล่าวคือไม่ว่าจะเป็น

อนุญาโตตุลาการทีคู่่ความตัง้มาเสรจ็แลว้กต็ามหรอืทีคู่่ความ หรอืบุคคลผูม้สีทิธติัง้เสนอ

นานมาเพือ่ตัง้กต็าม ศาลมอีํานาจทีจ่ะไมย่อมรบัตัง้บุคคล ๆ นัน้ และสัง่ใหต้ัง้หรอืเสนอตัง้
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ใหม่ไดศ้าลกม็อีํานาจตัง้เองไดแ้ต่ในการทีศ่าลจะตัง้ใครนัน้จําเป็นทีจ่ะปรากฏแน่เสยีก่อน

ว่าบุคคลนัน้จะยอมรบัตัง้ เมื่อไดต้ัง้ขึน้แลว้ ศาลอาจจะตอ้งสง่คําสัง่ตัง้น้ีไปใหท้ัง้ตวับุคคล

ทีถู่กแต่งตัง้ และคูค่วามทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งการสง่ ศาลสง่โดยทางเจา้พนกังาน 

    เมื่อไดม้กีารตัง้ตวัอนุญาโตตุลาการโดยถูกตอ้งแลว้ และบุคคลทีไ่ดร้บั

แต่งตัง้ยนิยอมรบัตัง้แลว้ บุคคลหรอืคู่ความทีม่สีทิธแิละไดต้ัง้อนุญาโตตุลาการจะถอนการ

ตัง้นัน้เสยีไมไ่ด ้เวน้แต่คูค่วามอกีฝา่ยหน่ึงจะไดย้นิยอมดว้ย (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 213) 

    อนุญาโตตุลาการนัน้เมื่อได้รบัแต่งตัง้แล้วย่อมมีฐานะ เป็นผู้ชี้ขาด

กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านดัง่เช่นผู้พิพากษาได้ การคัดค้านเช่นว่าน้ี

หมายความว่าคดัคา้นว่าเป็นผูท้ีไ่ม่สมควรเป็นอนุญาโตตุลาการสาํหรบัเรื่องนัน้กฎหมาย

ยอมใหค้ดัคา้นไดแ้ต่เฉพาะกรณีทีอ่นุญาโตตุลาการทีไ่ดต้ัง้ขึน้โดยคู่ความฝ่ายเดยีว หรอื

บุคคลภายนอกหรอืศาล ถา้หากไดต้ัง้ขึน้โดยคู่ความทุกฝา่ยเหน็ชอบตอ้งกนัแลว้กค็ดัคา้น

ไมไ่ด ้

    ในการตัง้อนุญาโตตุลาการนัน้ ในขอ้ตกลงตัง้อนุญาโตตุลาการนัน้กด็ี

หรือในคําสัง่ศาลให้ตัง้อนุญาโตตุลาการนัน้ก็ดี โดยปกติย่อมระบุประเด็นที่จะให้

อนุญาโตตุลาการชีข้าดไวแ้ละถา้อนุญาโตตุลาการมฐีานะเป็นผูช้ีข้าด จําเป็นตอ้งมอีํานาจ

ทีจ่ะดาํเนินการคน้ควา้หาขอ้เทจ็จรงิเพือ่จะสามารถชีข้าดไดต้ามนัน้ 

    เมื่ออนุญาโตตุลาการได้ทําการพิจารณาข้อพิพาทนัน้เสร็จสิ้นแล้ว

จะตอ้งทําคาํชีข้าด การทําคาํชีข้าดน้ี หากมกีําหนดไวใ้นขอ้ตกลงใหป้ฏบิตัอิย่างใด กต็อ้ง

ปฏบิตัติามนัน้แต่ถ้ามไิดต้กลงกนัไว ้หรอืว่าไดต้กลงกนัแลว้แต่บางสว่น สว่นทีม่ไิดต้กลง

กนัไวก้ต็อ้งปฏบิตัดิงัน้ี 

    1.  ในกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวก็ย่อมจะชี้ขาดไปตาม

ความเห็นของผู้นัน้ได้โดยลําพงั แต่ถ้ามอีนุญาโตตุลาการหลายคนต้องชี้ขาดตามเสยีง 

ขา้งมาก 

    2.  ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหอ้นุญาโตตุลาการทัง้บุคคลภายนอกเป็น

ประธานขึน้คนหน่ึงเพื่อออกคะแนนเสยีงชีข้าด ถา้อนุญาโตตุลาการไม่ตกลงกนัในการตัง้

ประธานใหย้ืน่คาํขอโดยทาํเป็นคาํรอ้งต่อศาลใหม้คีาํสัง่ตัง้ประธาน 

    สําหรับคําชี้ขาดนัน้ อนุญาโตตุลาการต้องดําเนินการไปทํานอง

เดยีวกบัคาํพพิากษาของศาลโดยนําบทบญัญตัใินมาตรา 140, 141 และ 142 มาใชบ้งัคบั
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โดยอนุโลมแต่จะตอ้งยื่นคําชีข้าดนัน้ต่อศาลมอีํานาจทีจ่ะตรวจคําชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ

นัน้อกีชัน้หน่ึงคอื 

    1.  ถา้ศาลเหน็ว่าคําชีข้าดของอนุญาโตตุลาการนัน้ไม่ขดัต่อกฎหมาย

ประการใดประการหน่ึงแลว้ ศาลจะพพิากษาตามคาํชีข้าดนัน้ 

    2.  ถ้าศาลเห็นว่าคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขดัต่อกฎหมาย

ประการหน่ึงประการใด ศาลมอีํานาจทําคําสัง่ปฏเิสธไม่ยอมพพิากษาทําตามคําชีข้าดนัน้ 

แต่ถ้าคําชี้ขาดนัน้อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลอาจให้อนุญาโตตุลาการหรือคู่ความที่

เกีย่วขอ้งแกไ้ขเสยีก่อนภายในเวลาอนัสมควรทีศ่าลจะกาํหนด 

    ในกรณทีีศ่าลปฏเิสธไมย่อมพพิากษาตามคาํชีข้าดของอนุญาโต   ตุลา

การกด็หีรอืในกรณีทีศ่าลพพิากษาตามคําชีข้าดของอนุญาโตตุลาการกด็ ีไม่ว่าเป็นกรณี

อนุญาโตตุลาการทีศ่าลรบัรู ้หรอืไม่ไดร้บัรูด้ว้ยกต็าม โดยปกตคิําสัง่หรอืคําพพิากษาของ

ศาลนัน้เป็นเด็ดขาดถึงที่สุด ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ เว้นแต่ในเหตุ

ดงัต่อไปน้ี 

    1.  เมื่อมขีอ้อ้างแสดงว่าอนุญาโตตุลาการหรอืประธานแล้วแต่กรณี

มไิดก้ระทาํการโดยสจุรติ หรอืคูค่วามฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงใชก้ลฉ้อฉล 

    2.  เมื่อคําสัง่หรอืคําพพิากษานัน้ ฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายอนัเกี่ยวดว้ย

ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 

    3. เมื่อคําพพิากษานัน้ไม่ตรงกบัคําชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ คอืใน

กรณีทีศ่าลพพิากษาใหต้ามคําชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ แต่คาํพพิากษาของศาลไม่ตรง

กบัคาํชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ 

    ส่วนค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ ถ้าหากว่าในข้อตกลงตัง้

อนุญาโตตุลาการมไิดก้ําหนดไว ้อนุญาโตตุลาการอาจจะเสนอต่อศาลโดยทําเป็นคํารอ้ง 

ศาลมอีํานาจมคีาํสัง่ใหคู้่ความชาํระค่าธรรมเนียมใหแ้ก่อนุญาโตตุลาการตามจาํนวนทีศ่าล

เหน็สมควรกาํหนด แต่ถา้ไมม่กีาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงกต็อ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงนัน้ 

    ความแตกต่างระหว่างอนุญาโตตลุาการในศาลกบัอนุญาโต ตลุา

การนอกศาล 

    1. การแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการ และวธิพีจิารณาของอนุญาโตตุลาการ

ตลอดจนคําชีข้าดของอนุญาโตตุลาการในศาล ย่อมตอ้งเป็นไปตามบทบญัญตั ิป.ว.ิแพ่ง 
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มาตรา 210 ถึง มาตรา 222 ส่วนอนุญาโตตุลาการนอกศาลนัน้เป็นไปตามพระราช 

บญัญตัอินุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 5 และมาตรา 6 

    2.  สาํหรบัอนุญาโตตุลาการนัน้จะกระทาํไดก้ต่็อเมือ่ไดร้บัอนุญาตจาก

ศาล และเมื่อศาลให้อนุญาตแล้ว อนุญาโตตุลาการในศาลจะขอให้ศาลดําเนินกระบวน

พจิารณาบางประการให ้เป็นต้นว่าใหศ้าลออกหมายเรยีกพยานหรอืใหพ้ยานสาบานตน 

หรือให้ส่งเอกสารศาลก็อาจจัดการตามที่อนุญาโตตุลาการในศาลขอได้ โดยเรียก

คา่ธรรมเนียมศาลตามอตัราทีก่าํหนดไวส้าํหรบักระบวนพจิารณานัน้สว่นอนุญาโตตุลาการ

นอกศาล พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 18 บญัญตัวิ่า “ในกรณีทีจ่ําต้อง

อาศยัอํานาจศาลในการออกหมายเรยีกพยาน ใหพ้ยานสาบานตน ใหส้ง่เอกสารหรอืวตัถุ

ใด ใช้วธิกีารชัว่คราวเพือ่คุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีในระหว่างการพจิารณา หรอืให ้    

ชี้ขาดเบื้องต้นในปญัหาขอ้กฎหมายใดอนุญาโตตุลาการคนใดคนหนึง่อาจยืน่คํารอ้งต่อ

ศาลทีม่ีเขตอํานาจให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาเช่นว่านัน้ ถ้าศาลเห็นว่ากระบวน

พจิารณานัน้หากเป็นการพจิารณาของศาลแลว้ศาลทาํใหไ้ด ้กใ็หศ้าลจดัการใหต้ามคํารอ้ง

นัน้ ทัง้น้ีให้นําบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งในส่วนทีเ่กีย่วกบั

การนัน้ ๆ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 

    3.  เมือ่อนุญาโตตุลาการในศาลพจิารณาคดเีสรจ็ และทําคําชีข้าดของ

ตนยื่นศาล ถ้าศาลเหน็ว่าคําชีข้าดของอนุญาโตตุลาการในศาลถูกตอ้งตามกฎหมายศาล

จะตอ้งพพิากษาไปตามคําชีข้าดของอนุญาโตตุลาการนัน้ และในกรณีทีคู่่ความไม่ปฏบิตัิ

ตามคําพพิากษาตามคําชีข้าดของอนุญาโตตุลาการในศาลกอ็าจถูกบงัคบัคดใีนฐานะเป็น

ลูกหน้ีตามคําพพิากษาได้ทนัท ีส่วนกรณีเสนอขอ้พพิาทให้อนุญาโตตุลาการนอกชี้ขาด

เมือ่มคีาํชีข้าดแลว้ อนุญาโตตุลาการหรอืผูช้ ีข้าดจะตอ้งจดัสง่สาํเนาคาํชีข้าดนัน้ถงึคู่กรณีที่

เกี่ยวขอ้งทุกคน (พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ มาตรา 21 วรรคสี)่ ในกรณีที่กรณีฝ่ายใดไม่

ยอมปฏบิตัติามคาํชีข้าดหา้มมใิหบ้งัคบัตามคาํชีข้าดนัน้ เวน้แต่คูก่รณอีกีฝา่ยหน่ึงจะไดย้ื่น

คํารอ้งขอต่อศาลทีม่เีขตอํานาจและศาลไดม้คีําพพิากษาตามคําชีข้าดนัน้ คํารอ้งขอน้ีให้

ยื่นคํารอ้งขอต่อศาลทีม่เีขตอํานาจและศาลไดม้คีําพพิากษาตามคําชีข้าดนัน้ คํารอ้งขอน้ี

ใหย้ื่นภายในกําหนดเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัทีไ่ดส้่งสาํเนาคําชีข้าดถงึคู่กรณีตามมาตรา 21 

วรรคสีแ่ลว้ (พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 23 วรรคหน่ึง) 
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 5.  เรื่องใดบา้งท่ีจะมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตลุาการช้ีขาดได้ 

  เรื่องน้ีตามหลกักฎหมายองักฤษซึ่งเป็นที่มาสําคญัของหลกักฎหมายเรื่อง

อนุญาโตตุลาการใน ป.ว.ิแพ่ง ถอืหลกัว่า เรื่องใดกต็ามทีอ่าจประนีประนอมยอมความกนั

ได้ ก็ย่อมมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดได้แต่ท่านศาสตราจารย์ ธานินทร ์  

กรยัวเิชยีร เหน็ว่าสาํหรบักฎหมายไทย น่าจะถอื ป.ว.ิแพ่งมาตรา 55 เป็นหลกัวนิิจฉยัใน

เรื่องน้ี กล่าวคอื กรณีใดกต็ามทีม่ขีอ้โต้แยง้เกดิขึน้เกี่ยวกบัสทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคลใด

ตามกฎหมายแพง่ กย็่อมมอบอํานาจใหอ้นุญาโตตุลาการชีข้าดได ้อย่างไรกต็ามทีท่่านผูรู้้

ท่ านหน่ึงให้ความเห็นว่า  จะมอบข้อพิพาทอันเกี่ยวกับปญัหาข้อกฎหมายให ้

อนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดไม่ได้แต่ผู้เขยีนเองเห็นว่าไม่มบีทบญัญตัิอนัใดห้ามมใิห้มอบ

ปญัหาขอ้กฎหมายใหอ้นุญาโตตุลาการ ชีข้าด จรงิอยู่ปญัหาขอ้กฎหมายจะถอืว่าเป็นขอ้

ยุตใินทางใดทางหน่ึงกต่็อเมือ่ศาลไดว้นิิจฉยัชีข้าดแลว้กต็าม 

 อย่างไรก็ตาม ปญัหาเรื่องใดก็ตามอนัเป็นเรื่องความผิดทางอาญาก็ดี เรื่องที่

เกี่ยวกบัความสงบเรยีบร้อยก็ดี ย่อมจะมอบขอ้พพิาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดไม่ได ้

หากแต่เป็นของศาลยุตธิรรมโดยเฉพาะ อาทเิช่น หน้ีอนัเกดิจากการพนนัหรอืหน้ีอนัเกดิ

แต่สญัญาเป็นโมฆะ 

 ปัญหาน่าคิด  คูก่รณจีะตกลงกนัวา่ขอ้พพิาททีม่อียู่แลว้ หรอืทีจ่ะมขีึน้ในภายหลงั

มิให้นํามาฟ้องร้องในศาลยุติธรรมเป็นอันขาด หากแต่ให้มอบข้อพิพาทนั ้นให้

อนุญาโตตุลาการชีข้าดแทนจะไดห้รอืไม ่

 ท่านศาสตราจารย์ธานินทร์  กรยัวเิชยีร เหน็ว่าขอ้ตกลงกนัเช่นนัน้น่าจะกระทํา

ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคู่กรณีตกลงกันว่าในกรณีที่มีข้อพิพาทให้เสนอข้อพิพาทแก่

อนุญาโตตุลาการ โดยมไิดร้ะบุเรื่องยกเวน้อํานาจศาลโดยทางใดทางหน่ึง ขอ้ตกลงเช่นว่า

น้ีใชบ้งัคบัได ้ศาลองักฤษเคยตดัสนิไวใ้นคดสีาํคญัเรือ่งหน่ึงคอื scott 2 avery (1856) ใน

คดนีัน้ศาลองักฤษตดัสนิว่าเมื่อมขีอ้ตกลงดงักล่าวคู่กรณีจะนําคดมีาฟ้องรอ้งยงัศาลทนัที

ไม่ได้ ต้องให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดเสยีก่อนแล้วจงึนําคดมีาขึน้ศาลได้ คดสี่วนใหญ่ใน

ศาลองักฤษทีม่ขีอ้ตกลงทํานองน้ีไดเ้ป็นสญัญาทีเ่กีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัภยั อน่ึง มคีดี

ขององักฤษอกีคดหีน่ึงยงัตดัสนิเกีย่วเน่ืองกบัคด ีscott avery คอื atlantie shipping and 

drevfus (1922) ถา้ไม่มกีารแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการใหช้ีข้าดภายในกําหนดทีร่ะบุไวใ้น

สญัญาก็ถอืว่าสทิธเิรยีกร้องตามขอ้พพิาทนัน้สิน้สุดลง อย่างไรก็ตาม สําหรบัปญัหาน้ีม ี
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พ.ร.บ.ว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการ ค.ศ. 1950 บญัญตัสิาํหรบักรณีน้ีไวว้่า แมว้่าระยะเวลาที่

ระบุไวใ้นสญัญาใหแ้ต่งตัง้อนุญาโตตุลาการสิน้สดุลงแลว้ ถา้หากศาลไมข่ยายระยะเวลาให้

อกีจะเกดิความไมเ่ป็นธรรมแก่คูค่วาม ศาลกอ็าจขยายระยะเวลาดงักลา่วใหอ้กีได ้

 ในเรื่องวธิพีจิารณาคดโีดยอนุญาโตตุลาการน้ี ผูเ้ขยีนไดร้บัถ่ายทอดมาจากท่าน

ศาสตราจารย์ธานินทร์  กรยัวิเชียร ฉะนัน้หากมีประโยชน์อยู่บ้างก็ขอมอบให้ท่าน

ศาสตราจารยธ์านินทร ์ กรยัวเิชยีร และสว่นใดทีบ่กพร่องหรอืผดิพลาดผูเ้ขยีนขอน้อมรบั

ไวเ้พยีงผูเ้ดยีว 


