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หมวดท่ี 13 

การฟ้องหรือต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา 

 
   

เค้าโครงเรื่อง 

 1.  ขอ้ความเบือ้งตน้ 

 2.  เรือ่งการฟ้องหรอืต่อสูค้ดอียา่งคนอนาถา 

 

สาระสาํคญั 

1. คาํวา่ “คา่ฤชาธรรมเนียม” กบัคาํวา่ “คา่ธรรมเนียม” 

2. ผูม้สีทิธฟ้ิองหรอืต่อสูค้ดอียา่งคนอนาถา 

3. วธิกีารขอฟ้องหรอืต่อสูค้ดอียา่งคนอนาถา 

4. การไต่สวนคาํรอ้งขอฟ้องหรอืต่อสูค้ดอียา่งคนอนาถา 

5. คาํสัง่ของศาลเกีย่วกบัคาํรอ้งขอฟ้องหรอืต่อสูค้ดอีย่างคนอนาถา 

6. ผูฟ้้องคดอียา่งคนอนาถามทีรพัยส์นิ 

7. การถอนคาํอนุญาตใหด้าํเนินคดอีนาถา 

          8.  ความรบัผดิในคา่ฤชาธรรมเนียม   
  

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 

            เมือ่นกัศกึษาไดศ้กึษาหมวดที ่13 แลว้ทาํใหน้กัศกึษา 

            (1)  ทราบความหมายของคําว่า “ค่าฤชาธรรมเนียม” กบัคําว่า “ค่าธรรมเนียม” 

แตกต่างกนัอยา่งไร 

            (2)  ทราบวา่ใครมสีทิธฟ้ิองหรอืต่อสูค้ดอียา่งคนอนาถา 

            (3)  ทราบวา่การฟ้องหรอืต่อสูค้ดอียา่งคนอนาถาตอ้งทาํเป็นคาํรอ้งขอต่อศาล 

            (4)  ทราบวา่ศาลตอ้งทาํการไต่สวนคาํรอ้งขออนาถา เวน้แต่คดไีมม่มีลู หรอืไม่

มเีหตุสมควรอุทธรณ์ฎกีา 

            (5)  ทราบวา่ศาลมคีาํสัง่เกีย่วกบัคาํรอ้งขอได ้3 ประการคอื  
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   ก. อนุญาต 

ข. ยกคาํขอเสยีทเีดยีว 

   ค. อนุญาตใหย้กเวน้คา่ธรรมเนียมศาลใหแ้ต่เฉพาะบางสว่น 

           (6) ไดท้ราบว่าถ้าศาลสัง่อนุญาต  คําสัง่ศาลเป็นทีสุ่ด  ถ้าศาลสัง่อนุญาตให้

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลใหแ้ต่เฉพาะบางสว่นหรอืยกคาํขอเสยีทเีดยีว ผูข้อยื่นคํารอ้งต่อ

ศาลใหพ้จิารณาคาํขอนัน้ใหม ่หรอือาจอุทธรณ์คาํสัง่นัน้ไดภ้ายในกําหนดเจด็วนันบัแต่วนั

มคีาํสัง่ 

           (7)  ได้ทราบว่าถ้าผู้ขออนาถามทีรพัย์สนิอยู่แล้วหรอืมขีึน้ภายหลงั ให้ศาลมี

คาํสัง่ใหย้ดึหรอือายดัทรพัยส์นิ ไวร้อคาํวนิิจฉยัชีข้าดในเรือ่งคา่ฤชาธรรมเนียม 
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หมวดท่ี  13 

การฟ้องหรือต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา 

 

 
 ในการดําเนินคดแีพ่งในศาล ไม่ว่าจะเป็นในศาลชัน้ตน้ หรอืศาลอุทธรณ์ หรอืศาล

ฎกีา คู่ความจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมศาล ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมศาล 

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง บญัญตัไิวใ้นมาตรา 149 0

* วา่ “ค่าฤชาธรรมเนียม 

ได้แก่ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสบืพยานหลกัฐานนอกศาล ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดนิทาง 

และค่าเช่าทีพ่กั ของพยาน ผู้เชีย่วชาญ ล่าม และเจ้าพนักงานศาล  ค่าทนายความ 

ค่าใชจ้่ายในการดําเนินคด ีตลอดจน ค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ บรรดาทีก่ฎหมาย

บงัคบัใหช้าํระ 

  ภายใต้บังคับ บทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายน้ี หรือกฎหมายอืน่ ว่าด้วย      

การยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมศาลทีเ่ป็นค่าขึ้นศาล ให้คู่ความผูย้ืน่คําฟ้อง

เป็นผูช้าํระเมือ่ยืน่คาํฟ้อง 

 ค่าธรรมเนียมศาลนัน้ ให้ชําระหรอืนํามาวางศาลเป็นเงนิสดหรอืเชค็ซึง่ธนาคาร

รบัรอง โดยเจ้าพนักงานศาลออกใบรบัให้หรอืตามวธิกีารทีก่ําหนดไว้ในขอ้กําหนดของ

ประธานศาลฎกีา 

 คาํฟ้อง คาํฟ้องอุทธรณ์ คาํฟ้องฎกีา คาํรอ้งสอด คาํใหก้าร หรอืคาํรอ้งคาํขออืน่ ซึง่

ได้ยืน่ต่อศาล พร้อมคํารอ้งขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาล ตามมาตรา 156 ตลอดจน การ

ดาํเนินกระบวนพจิารณาในชัน้ไต่สวนคาํรอ้งดงักล่าว ไมต่อ้งนําเงนิค่าธรรมเนียมศาล และ

เงนิวางศาลมาชาํระ เวน้แต่ศาลจะไดย้กคาํรอ้งนัน้เสยี” 

  “ค่าฤชาธรรมเนียม” หมายถงึ จํานวนเงนิซึ่งศาลสัง่ใหคู้่ความฝ่ายที่แพค้ดชีําระ

ใหแ้ก่คู่ความ ฝา่ยทีช่นะคดเีป็นการชดใชค้่าใชจ้่ายทีคู่่ความฝา่ยทีช่นะคดไีดเ้สยีไปในการ

เป็นความกนั คา่ฤชาธรรมเนียม ไดแ้ก่ คา่ธรรมเนียมศาล คา่สบืพยานหลกัฐานนอกศาล  

                                                           
*แกไ้ขเพิม่เตมิโดยมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

แพง่ (ฉบบัที ่24) พ.ศ. 2551. 
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ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พัก ของพยาน ผู้เชี่ยวชาญ ล่าม และ       

เจา้พนกังานศาล  คา่ทนายความ คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินคด ีตลอดจน ค่าธรรมเนียม หรอื

คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ บรรดาทีก่ฎหมายบงัคบัใหช้าํระ 

“ค่าธรรมเนียมศาล”  คอืเงนิที่ต้องชําระให้แก่ศาลในการฟ้องหรอืต่อสู้คดซีึ่ง

ได้แก่ ค่าขึ้นศาล ค่ายื่นคําร้องขอตามมาตรา 101 ในกรณีที่ยงัไม่มคีดอียู่ในศาล ค่ายื่น    

คําขอใหอ้อกหมายเรยีกหรอืหมายอื่น ๆ นอกจากคําขอใหอ้อกหมายเรยีกจําเลยมาแกค้ด ี

ค่ายื่นคําขออื่น ๆ ที่ต้องทําเป็นคํารอ้ง ค่าแต่งทนายความตามมาตรา 61 ค่าอ้างเอกสาร

เป็นพยาน ค่าหนังสือประกัน ค่าคําสัง่ที่มีคําขอตามมาตรา 296 หรือมีคําขอโดยทาง

อุทธรณ์ คาํสัง่ของเจา้พนกังานบงัคบัคด ีค่าสง่ประเดน็ไปสบืทีศ่าลอื่น ค่าคดัสาํเนาเอกสาร

ต่าง ๆ ค่าคดัและรบัรองสาํเนาบญัช ีค่าฤชาธรรมเนียม ตามมาตรา 169 และใบสาํคญัเพื่อ

แสดงวา่คาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ไดถ้งึทีส่ดุแลว้ 

 ตามธรรมดาการดําเนินคดแีพ่งในศาลนัน้คู่ความทัง้สองฝ่ายจะต้องเสยีค่าใชจ้่าย

ต่าง ๆ และจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมศาลตามอตัราที่กฎหมายกําหนดไว้ แต่ทัง้น้ีมไิด้

หมายความวา่คนทีไ่มม่เีงนิจะเสยีคา่ธรรมเนียมศาลจะเขา้มาดาํเนินคดไีมไ่ด ้บุคคลใดทีจ่ะ

เขา้มาดําเนินคดแีพ่งในศาลและไม่มเีงนิจะเสยีค่าธรรมเนียมศาล กฎหมายไดบ้ญัญตัใิห้

ฟ้องหรอืต่อสูอ้ย่างคนอนาถาได้ โดยยื่นคําขอเป็นคํารอ้งต่อศาลชัน้ต้นที่จะฟ้องหรอืได้

ฟ้องคดไีวแ้ละสาบานตวัใหถ้อ้ยคาํชีแ้จงวา่ตน ไมม่ทีรพัยส์นิพอจะเสยีคา่ธรรมเนียมศาล 

สําหรบัการฟ้องหรอืต่อสูค้ดอีย่างคนอนาถา ค่าธรรมเนียมศาลทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ 

ไดแ้ก่ คา่ขึน้ศาล คา่คาํรอ้ง คา่อา้งเอกสาร คา่แต่งทนายความ ตามมาตรา 61 

ในการศกึษาเรื่องการฟ้องหรอืต่อสูค้ดอีย่างคนอนาถา ขอแยกหวัขอ้อธบิายได้

ดงัน้ี 

1. ผูม้สีทิธฟ้ิอง หรอืต่อสูค้ดอียา่งคนอนาถา 

2. กาํหนดเวลายืน่คาํขอฟ้อง หรอืต่อสูค้ดอียา่งคนอนาถา 

3. วธิกีารขอฟ้อง หรอืต่อสูค้ดอียา่งคนอนาถา 

4. วธิกีารหลงัจากยืน่คาํรอ้งขอฟ้อง หรอืต่อสูค้ดอียา่งคนอนาถา 

5. การไต่สวนคาํรอ้งขอฟ้องหรอืต่อสูค้ดอียา่งคนอนาถา 

6. คาํสัง่ของศาลเกีย่วกบัคาํรอ้งขอฟ้องหรอืต่อสูค้ดอียา่งคนอนาถา 

7. การขอฟ้องคดอียา่งคนอนาถากบัปญัหาเรือ่งอายุความ 
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8. เพิม่ทุนทรพัยใ์นฟ้องหลงัจากไดร้บัอนุญาตใหฟ้้องคดอียา่งคนอนาถา 

9. การฟ้องหรอืต่อสูค้ดอียา่งคนอนาถาชัน้อุทธรณ์และฎกีา 

10. ผูฟ้้องคดอียา่งคนอนาถามทีรพัยส์นิ 

11. การถอนคาํอนุญาตใหด้าํเนินคดอีนาถา 

12. ความรบัผดิในคา่ฤชาธรรมเนียม 

 

1. ผูมี้สิทธิฟ้องหรือต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา 

ใครบา้งที่จะมสีทิธฟ้ิองหรอืต่อสูค้ดอีย่างคนอนาถานัน้ ประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความแพ่งมาตรา 155 วรรคแรก บญัญัติว่า “ถ้าคู่ความคนใดอ้างว่าเป็นคน

ยากจน ไมส่ามารถเสยีค่าธรรมเนียมศาล ในศาลชัน้ตน้ หรอืชัน้อุทธรณ์ หรอืชัน้ฎกีา เมื่อ

ศาลได้ไต่สวนเป็นที่เชื่อได้ว่า คู่ความนัน้เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอจะเสีย

ค่าธรรมเนียม กใ็หศ้าลอนุญาตใหคู้่ความนัน้ฟ้อง หรอืต่อสูค้ดอีย่างคนอนาถาได.้...” เมื่อ

มาตรา 155 วรรคแรก บญัญตัคิําว่า “คู่ความ” ซึ่งคําว่าคู่ความในประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความแพ่งมาตรา 1(11) หมายถงึ “บุคคลทีย่ื่นฟ้องต่อศาล หรอืถูกฟ้องต่อศาล 

และเพื่อประโยชน์แห่งการดําเนินกระบวนพจิารณาให้รวมถึงบุคคลผู้มสีทิธกิระทําการ

แทนบุคคลนัน้ ๆ ตามกฎหมายหรอืในฐานะทนายความ” ดงันัน้ผูม้สีทิธฟ้ิองหรอืต่อสูค้ดี

อยา่งคนอนาถา จงึไดแ้ก่บุคคลต่อไปน้ี 

ก. โจทก ์จาํเลย หรอืผูร้อ้งสอด1

* ตามมาตรา 57(1) และ (3) 

ข.  บุคคลผูม้สีทิธกิระทาํการแทนบุคคลนัน้ตามกฎหมาย 

ค.  ทนายความ 

 2. กาํหนดเวลายื่นคาํขอฟ้องหรือต่อสู้คดีอย่างอนาถา 

  ในเรือ่งขอดาํเนินคดอียา่งคนอนาถาน้ีกฎหมายมไิดก้ําหนดเวลายื่นคาํขอไวว้า่

ใหย้ื่นไดเ้มือ่ใด ดงันัน้คู่ความยากจนเมือ่ใดกข็อไดเ้มือ่นัน้ โดยยื่นคาํขอไดทุ้กศาลไมว่า่จะ

เป็นการพจิารณาในศาลชัน้ต้น หรอืชัน้อุทธรณ์ หรอืชัน้ฎีกา แต่ต้องก่อนศาลนัน้ ๆ ม ี  

คาํพพิากษา 

 

                                                           
*ผูร้อ้งสอด ตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 57(1) และ (3) เทา่นัน้ทีจ่ะรอ้งขอดาํเนินคดอียา่งคนอนาถาได ้
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 3. วิธีขอฟ้องหรือต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา 

  ประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคแรก บญัญตัิว่า 

“ผูใ้ดมคีวามจาํนงจะฟ้องหรอืต่อสูค้ดอีย่างคนอนาถาใหย้ื่นคําขอโดยทาํเป็นคาํรอ้งต่อศาล

ชัน้ตน้ทีจ่ะฟ้อง หรอืไดฟ้้องคดไีวน้ัน้พรอ้มกบัคาํฟ้อง คาํฟ้องอุทธรณ์ คาํฟ้องฎกีา คาํรอ้ง

สอด หรอืคําใหก้าร แลว้แต่กรณี และสาบานตวัใหค้ําชีแ้จงว่าตนไม่มทีรพัยส์นิพอจะเสยี

คา่ธรรมเนียมศาล ถา้บุคคลนัน้ตกเป็นคนยากจนลงภายหลงัจะยืน่คาํขอในทางใด ๆ กไ็ด”้ 

  จากบทบญัญตัมิาตรา 156 วรรคแรกน้ีจะเหน็วา่คาํขอดาํเนินคดอีนาถาจะตอ้ง

ทําเป็น “คํารอ้ง” และคํารอ้งขออนาถาน้ีไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม (คําพพิากษาฎกีาที ่

689/2511)  คาํรอ้งขออนาถาตอ้งยื่นพรอ้มกบัคาํฟ้อง คาํฟ้องอุทธรณ์ คาํฟ้องฎกีา คาํรอ้ง

สอด หรอืคําใหก้าร หรอืถา้ตกเป็นคนยากจนภายหลงั จะยื่นคําขอในเวลาใด ๆ กไ็ดก้่อน

ศาลมคีาํพพิากษา 

  เมื่อยื่นคํารอ้งแลว้ผูร้อ้งจะตอ้งสาบานตวัใหค้ําชีแ้จงว่าตนไม่มทีรพัยส์นิพอจะ

เสยีค่าธรรมเนียมศาล คาํสานบานน้ีไมต่อ้งใสล่งในคาํรอ้ง และผูร้อ้งขออนาถาตอ้งสาบาน

ด้วยตนเองจะมอบให้ผู้อื่นสาบานแทนไม่ได้ (คําพพิากษาฎีกาที่ 2646/2527) กรณีตวั

ความเป็นนิตบิุคคล ผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลจะเป็นผูส้าบาน 

 4. วิธีการหลงัจากยื่นคาํร้องขอฟ้องหรือต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา 

  เมื่อผูข้อดําเนินคดอีย่างคนอนาถายื่นคํารอ้งต่อศาลและสาบานตวัแลว้ กเ็ป็น

หน้าทีข่องพนกังานเจา้หน้าทีศ่าลและศาลจะตอ้งดาํเนินการตามมาตรา 156 วรรคสอง ซึง่

บญัญตัวิ่า “เมื่อพนกังานเจา้หน้าทีไ่ดจ้ดถอ้ยคําสาบานของผูข้อฟ้องหรอืต่อสูค้ดอีย่างคน

อนาถาแล้ว ให้ศาลจดัส่งสําเนาถ้อยคําเช่นว่านัน้ไปให้คู่ความอีกฝ่ายหน่ึง พร้อมด้วย

สาํเนาคําฟ้องไปดว้ย แต่เป็นกรณีขอฟ้องคดอีย่างคนอนาถาซึง่จาํเลยไม่มภีูมลิาํเนาอยู่ใน

ราชอาณาจกัรให้ดําเนินการตามมาตรา 83 ตร”ี จากบทบญัญตัมิาตรา 156 วรรคสองน้ี  

ไดบ้ญัญตัหิน้าทีข่องพนักงานเจา้หน้าทีศ่าลใหจ้ดถ้อยคําสาบานของผูข้อดําเนินคดอีย่าง

คนอนาถา ส่วนหน้าที่ของศาลจะต้องจดัส่งสําเนาถ้อยคําสาบานกบัสําเนาคําร้องขอ

ดําเนินคดอีย่างคนอนาถา พรอ้มดว้ยสําเนาคําฟ้องหรอืสําเนาคําใหก้ารไปใหคู้่ความอกี

ฝ่ายหน่ึง   ถ้ากรณีโจทก์เป็นผู้ยื่นคําร้องขอดําเนินคดอีย่างคนอนาถา และจําเลยไม่มี

ภูมลิําเนาอยู่ในราชอาณาจกัร การส่งเอกสารดงักล่าวไปให้จําเลย ต้องดําเนินการตาม

บทบญัญตัมิาตรา 83 ตร ีกลา่วคอื ถา้จาํเลยไมม่ภีมูลิาํเนาอยูใ่นราชอาณาจกัรแต่ประกอบ
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กจิการในราชอาณาจกัรดว้ยตนเองหรอืโดยตวัแทน หรอืมตีวัแทนในการรบัคาํคู่ความและ

เอกสาร หรอืทนายความในการดําเนินคดอียู่ในราชอาณาจกัร ใหส้่งแก่ผูร้บัหรอืตวัแทน

เชน่วา่นัน้หรอืทนายความ ณ สถานทีท่ีผู่ร้บัหรอืตวัแทนใชป้ระกอบกจิการหรอืสถานทีอ่นั

เป็นถิน่ทีอ่ยู่ของตวัแทนหรอืภูมลิําเนาหรอืสํานักทําการงานของทนายความซึ่งตัง้อยู่ใน

ราชอาณาจกัร แล้วแต่กรณี แต่ถ้าผูร้บัมไิด้ประกอบกจิการในราชอาณาจกัรด้วยตนเอง

หรอืไม่มตีวัแทนดงักล่าวหรอืทนายความอยู่ในราชอาณาจกัรใหส้่งโดยวธิปิีดประกาศไว ้ 

ทีศ่าล 

5. การไต่สวนคาํร้องขอฟ้องหรือต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา 

เมื่อศาลได้ดําเนินการตามขอ้ 4 แล้ว ศาลจะนัดไต่สวนคําร้อง กรณีร้องขอ

ดาํเนินคดอียา่งคนอนาถาน้ี ก่อนศาลมคีาํสัง่ตอ้งไต่สวนคาํรอ้งขออนาถาก่อน เวน้แต่ 

ก.  ในกรณรีอ้งขอดาํเนินคดอีนาถาในศาลชัน้ตน้ ปรากฏคาํฟ้องของโจทก ์คดี

ไมม่มีลูทีจ่ะฟ้องรอ้ง ศาลจะงดการไต่สวนคาํรอ้งขออนาถาเสยี 

ข.  ในกรณีรอ้งขอดําเนินคดอีนาถาในชัน้อุทธรณ์หรอืชัน้ฎกีา ปรากฏว่าไม่มี

เหตุผลอนัสมควรทีจ่ะอุทธรณ์หรอืฎกีา ศาลจะงดการไต่สวนคาํรอ้งขออนาถาเสยี 

 ในการไต่สวนคําร้องขออนาถานัน้ ก็เพื่อให้ได้ความว่าผู้ร้องนัน้ยากจน  

ไม่มทีรพัย์สนิพอจะเสยีค่าธรรมเนียม ส่วนทีว่่าอย่างไรจงึจะถอืว่ายากจน ไม่มทีรพัย์สนิ

พอจะเสยีคา่ธรรมเนียมนัน้ มดีงัน้ี 

(1) ถา้ผูร้อ้งไมม่ทีรพัยส์นิอื่นนอกจากทรพัยส์นิรายทีพ่พิาทกนัอยูเ่ทา่นัน้ 

(2) ถา้ผูร้อ้งมทีรพัยส์นิอื่นอกี แต่เป็นทรพัยส์นิทีผู่ร้อ้งมกีรรมสทิธิร์่วมกบั

ผูอ้ื่น ตอ้งดวู่าสว่นของผูร้อ้งพอทีจ่ะจดัการใหไ้ดเ้งนิมาพอเสยีค่าธรรมเนียมหรอืไม่ ถา้ไม่

พอกถ็อืวา่ยากจน 

(3) ถ้าผูร้อ้งมทีรพัย์สนิอื่น แต่ทรพัย์สนินัน้ตดิจํานอง ตดิจํานํา ต้องดูว่า

การจาํนอง การจาํนํานัน้ ทว่มราคาทรพัยส์นิหรอืไม ่ถา้ทว่มหรอืพอด ีกถ็อืวา่ยากจน 

(4) ถ้าผู้ร้องเป็นข้าราชการ พนักงานรฐัวิสาหกิจ หรือลูกจ้างและไม่มี

ทรพัย์สนิอื่น ต้องดูว่าเงนิเดอืนที่ได้รบันํามาใชจ้่ายภายในครอบครวัแล้วมเีหลอืพอที่จะ

เสยีคา่ธรรมเนียมหรอืไม ่

(5) ถ้าผู้ร้องมีทรพัย์อยู่บ้างนอกจากทรพัย์ที่พพิาทกนัอยู่แต่ไม่พอเสยี

คา่ธรรมเนียมอยูด่ ี
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   กรณีผู้ร้องขอดําเนินคดีอนาถาเป็นโจทก์นอกจากพิจารณาในข้อ

ยากจนแล้ว ต้องพิจารณาอีกว่าฟ้องโจทก์คดีมีมูลที่จะฟ้องร้องด้วย หรือมีเหตุผลอัน

สมควรหรอืทีจ่ะอุทธรณ์หรอืฎกีา 

6. คาํสัง่ของศาลเก่ียวกบัคาํร้องขอฟ้องหรือต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา 

ประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสาม บญัญตัิว่า 

“เมือ่ศาลได้ฟงัคู่ความทุกฝ่ายและทําการไต่สวนตามทีเ่ห็นสมควรแล้ว ให้ศาลมคีําสัง่

อนุญาตหรอืยกคําขอนัน้เสยี เว้นแต่ในกรณีขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา ซึง่จําเลยไม่มี

ภูมลิําเนาอยู่ในราชอาณาจกัร ใหศ้าลพจิารณาคําขอนัน้อย่างคําขออนัอาจทําไดแ้ต่เพยีง

ฝา่ยเดยีว ถา้ศาลอนุญาตตามคาํขอ คาํสัง่อนุญาตนัน้ใหเ้ป็นทีส่ดุ” 

เมือ่ศาลไต่สวนคาํรอ้งขออนาถาเสรจ็แลว้ ศาลจะมคีาํสัง่อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(1) อนุญาตตามคาํขอ (ยกเวน้คา่ธรรมเนียมทัง้หมด) 

(2) อนุญาตใหย้กเวน้คา่ธรรมเนียมใหแ้ต่เฉพาะบางสว่น 

(3) ยกคาํขอ 

กรณีทีศ่าลจะมคีําสัง่อนุญาตตามคําขอหรอือนุญาตใหย้กเวน้ค่าธรรมเนียมให้

แต่เฉพาะบางส่วนนัน้ ถ้าขอในศาลชัน้ต้นหลกัเกณฑท์ีศ่าลชัน้ต้นจะอนุญาตคอืผูร้อ้งขอ

เป็นคนยากจนไม่มทีรพัย์สนิพอที่จะเสยีค่าธรรมเนียม และถ้าผูร้อ้งขอเป็นโจทก์จะต้อง

ปรากฏว่าคดขีองตนมมีูลทีจ่ะฟ้องรอ้ง ถ้าขอในชัน้อุทธรณ์หรอืฎกีา หลกัเกณฑท์ีศ่าลจะ

อนุญาตคือผู้ร้องขอเป็นคนยากจนไม่มีทรพัย์สนิพอที่จะเสยีค่าธรรมเนียม และต้องมี

เหตุผลอนัสมควรทีจ่ะอุทธรณ์หรอืฎกีา (คาํสัง่คาํรอ้งศาลฎกีาที ่254/2514) 

ถ้าศาลอนุญาตตามคําขอ คําสัง่อนุญาตนัน้ให้เป็นที่สุด และกรณีขอฟ้องคดี

อย่างคนอนาถาซึง่จาํเลยไมม่ภีูมลิําเนาอยู่ในราชอาณาจกัร ใหศ้าลพจิารณาคําขออนัอาจ

ทาํไดแ้ต่เพยีงฝา่ยเดยีวไมต่อ้งใหโ้อกาสจาํเลยคดัคา้น ศาลมคีาํสัง่ไปไดเ้ลย 

กรณีโจทก์หรือผู้อุทธรณ์เป็นฝ่ายร้องขอดําเนินคดีอย่างคนอนาถา หาก

ปรากฏว่าคําฟ้องตอ้งหา้มหรอืคดอุีทธรณ์ฎกีาไม่ได ้ศาลตอ้งสัง่ยกคํารอ้งขอ ศาลจะขา้ม

ไปสัง่ไม่รบัคําฟ้องหรอืไม่รบัคําฟ้องอุทธรณ์ คําฟ้องฎีกาเลยไม่ได้ (คําพพิากษาฎีกาที ่

256/2507, 782/2510) 

กรณศีาลสัง่ยกคาํรอ้งขอดาํเนินคดอียา่งคนอนาถา 
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ศาลชัน้ต้นจะสัง่ยกคาํร้องขอ ถ้า 

(1) ไมเ่ชือ่วา่ผูร้อ้งขอยากจนจรงิ 

(2) คดโีจทกไ์มม่มีลูทีจ่ะฟ้องรอ้ง 

(3) ไมเ่ชือ่วา่ผูร้อ้งขอยากจนจรงิ และคดโีจทกไ์มม่มีลูทีจ่ะฟ้องรอ้ง 

ถา้ศาลชัน้ตน้มคีําสัง่อนุญาตใหย้กเวน้ค่าธรรมเนียมใหแ้ต่เฉพาะบางสว่น 

หรอืศาลชัน้ต้นสัง่ยกคํารอ้งขอดว้ยเหตุทีไ่ม่เชื่อว่าผูร้อ้งขอยากจนจรงิ ทางแก้ของผูร้อ้ง

เมือ่ไมพ่อใจคาํสัง่ศาลม ี2 ประการคอื 

ก.  ยื่นคํารอ้งขอต่อศาลใหพ้จิารณาคําขอนัน้ใหม่ 2 * เพื่ออนุญาตใหต้นนํา

พยานหลกัฐานมาแสดงเพิม่เตมิวา่ตนเป็นคนยากจน (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 256 วรรคสี)่ หรอื 

ข. อุทธรณ์คําสัง่นัน้ต่อศาลอุทธรณ์ไดภ้ายในกําหนดเจด็วนันบัแต่วนัทีม่ ี

คาํสัง่ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 156 วรรคหา้) 

ถา้ศาลชัน้ตน้สัง่ยกคาํรอ้งขอดว้ยเหตุทีค่ดโีจทกไ์มม่มีลูทีจ่ะฟ้องรอ้ง ทาง

แก้ของผูร้อ้งเมื่อไม่พอใจคําสัง่ศาลคอือุทธรณ์คําสัง่นัน้ต่อศาลอุทธรณ์ไดภ้ายในกําหนด

เจด็วนันบัแต่วนัทีม่คีาํส ัง่ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 156 วรรคหา้) 

ถ้าศาลชัน้ต้นสัง่ยกคํารอ้งขอดว้ยเหตุไม่เชื่อว่าผูร้อ้งขอยากจนจรงิ และ

คดโีจทกไ์มม่มีลูทีจ่ะฟ้องรอ้ง ทางแกข้องผูร้อ้งเมือ่ไมพ่อใจคาํสัง่ศาลคอื อุทธรณ์คาํสัง่นัน้

ต่อศาลอุทธรณ์ไดภ้ายในเจด็วนันับแต่วนัมคีําสัง่ (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 156 วรรคหา้) แต่จะ

ยื่นคํารอ้งขอต่อศาลใหพ้จิารณาคําขอนัน้ใหม่ ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี ่ไม่ได ้

เพราะการขอให้พจิารณาคําขอนัน้ใหม่มไีด้เฉพาะกรณีศาลยกคําขอด้วยเหตุไม่เชื่อว่า     

ผู้ร้องขอดําเนินคดอีย่างคนอนาถาเป็นคนยากจนจรงิ เพื่อศาลจะได้อนุญาตให้ผู้ขอนํา

พยานหลกัฐานมาแสดงเพิม่เตมิว่าตนเป็นคนยากจนจรงิ สว่นคดโีจทกไ์ม่มมีลูจะฟ้องรอ้ง

ศาลไม่อนุญาตให้นําพยานหลักฐานแสดงเพิ่มเติมได้ ดังนัน้ แม้ศาลจะฟงัได้ตาม

พยานหลกัฐานทีเ่พิม่เตมิวา่ยากจนจรงิ ศาลกส็ ัง่อนุญาตใหด้าํเนินคดอียา่งคนอนาถาไมไ่ด้

เพราะคดีโจทก์ไม่มมีูลที่จะฟ้องร้องเสยีแล้วจึงไม่มปีระโยชน์อนัใดที่จะไปร้องขอตาม     

ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี ่ทางแก้มปีระการเดยีวคอือุทธรณ์คําสัง่ศาลภายใน 7 วนั

ตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 156 วรรคหา้ (นยัคาํพพิากษาฎกีาที ่1245/2520, 447/2523) 

                                                           
*การขอใหพ้จิารณาคาํขอใหม ่ตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 156 วรรคสี ่เน่ืองดว้ยเพราะศาลสัง่ยกคาํรอ้งดว้ยไม่

เชื่อวา่ผูข้อยากจนจรงิ และตอ้งมกีารไต่สวนในขอ้ยากจนก่อนดว้ย (คาํพพิากษาฎกีาที ่491-492/2524) 
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  กรณีผู้ร้องขอดําเนินคดอีย่างคนอนาถาจะใช้สทิธติาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 

156 วรรคสี ่หรอืมาตรา 156 วรรคหา้นัน้ ถ้าไดใ้ชส้ทิธยิื่นอุทธรณ์ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 

156 วรรคหา้แลว้ จะกลบัมาขอใหพ้จิารณาคําขอใหม่ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี่

อีกไม่ได้ เพราะเมื่อใช้สทิธิยื่นอุทธรณ์แล้วคําสัง่ของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด (นัยคํา

พพิากษาฎีกาที่ 1227/2522, 1503/2511 (มตทิี่ประชุมใหญ่)) แต่ถ้าได้ยื่นคํารอ้งขอให้

พจิารณาคาํขอใหมแ่ละศาลใหย้กคาํรอ้งขอใหพ้จิารณาคาํขอนัน้ใหมโ่ดยไมอ่นุญาตใหผู้ข้อ

นําพยานหลกัฐานมาแสดงเพิม่เตมิตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี ่ผูข้ออุทธรณ์คําสัง่

นัน้ได ้(นยัคาํพพิากษาฎกีาที ่1503/2511) 

 7.  การขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถากบัปัญหาเรื่องอายคุวาม 

  ในการขอฟ้องคดอีย่างคนอนาถานัน้ ใหย้ื่นคําขอโดยทําเป็นคํารอ้งพรอ้มกบั

คาํฟ้องก่อนทีศ่าลจะสัง่รบัคาํฟ้องศาลตอ้งไต่สวนคาํรอ้งขอก่อน ดงันัน้ขณะศาลไต่สวนคํา

รอ้งคดยีงัไม่ขาดอายุความ แต่หลงัจากศาลไต่สวนคํารอ้งและสัง่อนุญาตแลว้ คดขีาดอายุ

ความเชน่น้ีตอ้งถอืวา่คดนีัน้ไมข่าดอายุความ ถา้ศาลไต่สวนแลว้สัง่ยกคาํรอ้งไมอ่นุญาตให้

ฟ้องคดอีย่างคนอนาถา ถ้าโจทก์ประสงค์จะดําเนินคดต่ีอไปให้นําเงนิค่าธรรมเนียมมา

ชําระหรอืวางศาลภายในกําหนดเท่านัน้เท่าน้ีวนั ซึง่ในขณะนําเงนิค่าธรรมเนียมมาชําระ

หน้ีคดขีาดอายุความ กต็อ้งถอืวา่คดนีัน้ไมข่าดอายุความเชน่กนั 

 8.  เพ่ิมทนุทรพัยใ์นฟ้องหลงัจากได้รบัอนุญาตให้ฟ้องคดีอย่างคนอนาถา 

  เมื่อศาลชัน้ต้นอนุญาตให้โจทก์ฟ้องคดอีย่างคนอนาถาไดต่้อมาโจทก์รอ้งขอ

เพิ่มเติมฟ้องและทุนทรพัย์ การขอเพิ่มเติมฟ้องและทุนทรพัย์ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติม     

คําฟ้องนัน่เอง ซึ่งการทีโ่จทก์จะขอแก้ฟ้องในภายหลงัไดห้รอืไม่นัน้ต้องอยู่ในบงัคบัแห่ง 

ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 179 คอืคําฟ้องเดมิและคําฟ้องภายหลงัจะตอ้งเกีย่วขอ้งกนัพอทีจ่ะรวม

การพจิารณาและชีข้าดตดัสนิเขา้ดว้ยกนัได ้เมื่อศาลเหน็ว่าเป็นคําฟ้องทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึ่ง

อนุญาตใหแ้กฟ้้องไดแ้ลว้ กห็าจาํเป็นทีศ่าลจะตอ้งไต่สวนเพื่อมคีําสัง่อนุญาตใหฟ้้องอย่าง

คนอนาถาสาํหรบัคําฟ้องภายหลงัอกีไม ่เพราะถอืไดว้า่ยงัคงเป็นคาํฟ้องในคดเีดยีวกนัซึง่

ศาลไต่สวนและมคีาํสัง่อนุญาตไวแ้ลว้ 

 9.  การฟ้องหรือต่อสู้คดีอย่างคนอนาถาชัน้อทุธรณ์และฎีกา 

  ถ้าศาลชัน้ต้นพพิากษาให้โจทก์แพค้ด ีโจทก์มสีทิธจิะอุทธรณ์คําวนิิจฉัยของ

ของศาลชัน้ต้นได ้และเมื่อศาลอุทธรณ์พพิากษาแลว้คู่ความมสีทิธฎิกีาต่อไปยงัศาลฎกีา
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ได้ แต่ในชัน้อุทธรณ์หรือฎีกาน้ีผู้อุทธรณ์หรือฎีกามีหน้าที่ที่จะเสียค่าธรรมเนียม

เชน่เดยีวกบัศาลชัน้ตน้ นอกจากน้ียงัตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมใหคู้่ความฝา่ยตรงขา้มอกีดว้ย 

ถ้าผูอุ้ทธรณ์หรอืผูฎ้ีกายากจนไม่มทีรพัย์สนิจะเสยีค่าธรรมเนียมในชัน้อุทธรณ์หรอืฎีกา   

ผูอุ้ทธรณ์หรอืผูฎ้กีากอ็าจขออุทธรณ์หรอืฎกีาอยา่งคนอนาถาได ้

  การขอดาํเนินคดอียา่งคนอนาถาในชัน้อุทธรณ์หรอืฎกีาน้ีมไีด ้3 กรณคีอื 

  ก.  ไดร้บัอนุญาตใหฟ้้องคด ีหรอืต่อสูค้ดอีย่างคนอนาถามาแลว้ในศาลชัน้ตน้

และมาขอดาํเนินคดอียา่งคนอนาถาในชัน้อุทธรณ์หรอืฎกีาต่อไปอกี 

  ข.  ไม่ร ับอนุญาตให้ดําเนินคดีอย่างคนอนาถาในศาลชัน้ต้น และมาขอ

ดาํเนินคดอียา่งคนอนาถาในชัน้อุทธรณ์หรอืฎกีาอกี 

  ค.  ไม่ไดข้อดําเนินคดอีย่างคนอนาถาในศาลชัน้ต้นมายากจนไม่มทีรพัย์สนิ

พอทีจ่ะเสยีคา่ธรรมเนียมศาลในชัน้อุทธรณ์หรอืฎกีา จงึมาขอดาํเนินคดอีย่างคนอนาถาใน

ชัน้อุทธรณ์ หรอืฎกีา 

  การขอดาํเนินคดอีย่างคนอนาถาในชัน้อุทธรณ์หรอืฎกีาน้ี ผูข้อตอ้งยื่นอุทธรณ์

หรอืฎีกาโดยยื่นคํารอ้งขอดําเนินคดอีย่างคนอนาถาไปพรอ้มอุทธรณ์หรอืฎกีา และผูข้อ

ตอ้งสาบานตวัใหค้ําชีแ้จง้ว่า ตนไม่มทีรพัยส์นิพอจะเสยีค่าธรรมเนียมศาล จากนัน้ศาลจะ

นดัไต่สวนคาํรอ้งเพือ่ใหไ้ดค้วามจรงิ 2 ประการคอื (1) ผูอุ้ทธรณ์หรอืผูฎ้กีาเป็นคนยากจน

ไม่มทีรพัย์สนิพอทีจ่ะเสยีค่าธรรมเนียม และ (2) คดมีเีหตุผลอนัสมควรทีจ่ะอุทธรณ์หรอื

ฎกีา 

  การไต่สวนและมคีาํสัง่ คาํรอ้งขอดาํเนินคดอีย่างคนอนาถาในชัน้อุทธรณ์ หรอื

ฎกีาน้ีเป็นอาํนาจของศาลชัน้ตน้ ถา้ศาลชัน้ตน้สัง่ไมอ่นุญาต ผูข้อกอุ็ทธรณ์คาํสัง่ไปยงัศาล

อุทธรณ์ได้ภายใน 7 วนั เมื่อศาลอุทธรณ์สัง่อย่างไรแล้ว คําสัง่นัน้ถึงที่สุด หรอือุทธรณ์

คําสัง่ไปยังศาลฎีกาภายใน 7 วัน คําสัง่ของศาลฎีกาย่อมถึงที่สุดตามหลักธรรมดา       

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 156 วรรคทีห่า้) 

 10.  ผูฟ้้องคดีอย่างคนอนาถามีทรพัยสิ์น 

  ตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง มาตรา 159 บญัญตัถิึงบุคคล    

ผูฟ้้องหรอืต่อสูค้วามอยา่งอนาถามทีรพัยส์นิพอจะเสยีคา่ฤชาธรรมเนียมได ้ไวด้งัน้ี 

  1.  ผูข้อดําเนินคดอีย่างคนอนาถา มทีรพัย์สนิพอจะเสยีค่าธรรมเนียมได้อยู่

ก่อนยื่นคําขออนาถา แต่มาสาบานตนขออนาถาอ้างว่ายากจนไม่มีทรพัย์สินพอเสีย
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คา่ธรรมเนียมถา้ศาลไต่สวนแลว้เชือ่วา่ยากจนจรงิ และสัง่อนุญาตใหผู้ข้อดาํเนินคดอีนาถา

ได ้ผูข้อจะมคีวามผดิฐานเบกิความเทจ็ ฐานะละเมดิอํานาจศาลตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 31 

(2) และศาลมอีํานาจสัง่ใหย้ดึหรอือายดัทรพัย์สนินัน้ เพื่อรอคําวนิิจฉัยชีข้าดเรื่องค่าฤชา

ธรรมเนียมต่อไป 

  2.  ผู้ขอดําเนินคดอีย่างคนอนาถามทีรพัย์สนิขึ้นมาในระหว่างพจิารณาคด ี

หมายถงึ ผูข้อดาํเนินคดอีย่างคนอนาถามทีรพัยส์นิขึน้ภายหลงัทีย่ ื่นคาํขออนาถา แต่ก่อน

ศาลวนิิจฉัยชีข้าดคดใีหศ้าลมคีําสัง่ยดึ หรอือายดัทรพัย์นัน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนไวร้อคํา

วนิิจฉยัชีข้าดเรือ่งคา่ฤชาธรรมเนียม 

  การวินิจฉัยช้ีขาดเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม มีดงัน้ี 

  ก.  ถา้ศาลเหน็ว่าค่าฤชาธรรมเนียมจะเป็นพนัธะแก่คู่ความทัง้สองฝา่ยใหศ้าล

มคีําสัง่ให้เอาชําระค่าฤชาธรรมเนียมที่ผูฟ้้องหรอืต่อสูค้ดอีย่างคนอนาถาได้ยกเวน้จาก

ทรพัยส์นิทีย่ดึหรอือายดั ตามจาํนวนทีศ่าลเหน็สมควร (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 156 วรรคสอง) 

  ข.  ถ้าศาลเหน็ว่าคู่ความอกีฝ่ายหน่ึงจะต้องชําระค่าฤชาธรรมเนียมทัง้หมด

หรอืแต่บางส่วนแทนผูฟ้้องหรอืต่อสูค้ดอีย่างคนอนาถาให้ศาลมคีําสัง่ให้คู่ความฝ่ายนัน้

ชาํระคา่ฤชาธรรมเนียมต่อศาลในนามของผูฟ้้องหรอืต่อสูค้ดอีย่างคนอนาถา แต่ถา้คู่ความ

อกีฝา่ยหน่ึงนัน้ไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ใหศ้าลเอาชาํระค่าฤชาธรรมเนียมนัน้จากทรพัยส์นิทีย่ดึ

หรอือายดั ตามจาํนวนทีศ่าลเหน็สมควร (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 159 วรรคสาม) 

  ค.  ถ้าศาลเหน็ว่าผูฟ้้องหรอืต่อสูค้ดอีย่างคนอนาถาจะตอ้งชําระค่าฤชาธรรม

เนียมทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน แทนคู่ความอกีฝ่ายหน่ึง ใหศ้าลมคีําสัง่ใหเ้อาชําระค่าฤชา

ธรรมเนียมนัน้จากทรพัย์สนิที่ยดึหรอือายดั ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมที่ผู้ฟ้องหรอืต่อสูค้ดี

อย่างคนอนาถาได้ยกเวน้นัน้ ให้เอาชําระจากทรพัย์ที่เหลอื ถ้าหากมตีามจํานวนที่ศาล

เหน็สมควร (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 156 วรรคสี)่ 

  3.  ผูข้อดาํเนินคดอียา่งคนอนาถามทีรพัยข์ึน้ภายหลงัทีศ่าลตดัสนิแลว้ 

   ถ้าปรากฏว่าผู้ขอดําเนินคดอีย่างคนอนาถามทีรพัย์สนิขึ้นภายหลงัศาล     

ชีข้าดตดัสนิคดเีสรจ็ไป เชน่น้ีจะยดึหรอือายดัทรพัยส์นินัน้มาไมไ่ด ้

 11.  การถอนคาํอนุญาตให้ดาํเนินคดีอนาถา 

   คู่ความทีไ่ดร้บัอนุญาตใหฟ้้องหรอืต่อสูค้วามอย่างคนอนาถานัน้ อาจถูกศาล

ถอนอนุญาตเสยีในเวลาใด ๆ กไ็ด ้ถา้คูค่วามนัน้ 
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   (1)  ประพฤตตินไม่เรยีบรอ้ย เช่นดําเนินกระบวนพจิารณาในทางก่อความ

ราํคาญถงึขนาด หรอื 

   (2)  กระทาํความผดิฐานละเมดิอาํนาจศาล หรอื 

   (3)  จงใจประวงิความเรือ่งนัน้ 

   เมือ่ศาลสัง่ถอนอนุญาตแลว้ ผูท้ีถู่กถอนอนุญาตจะตอ้งรบัผดิเสยีค่าฤชาธรรม

เนียมสาํหรบักระบวนพจิารณาภายหลงัทีศ่าลไดถ้อนอนุญาตแลว้ สว่นค่าฤชาธรรมเนียม

ก่อนหน้านัน้ไมต่อ้งรบัผดิ เพราะไดร้บัยกเวน้แลว้ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 160) 

  ข้อสงัเกต 

  1.  ในวนัไต่สวนคาํรอ้งขอดาํเนินคดอีย่างคนอนาถา ถา้ผูข้อแถลงวา่ขอนําเงนิ

ค่าธรรมเนียมมาชําระ ก็เท่าผูข้อขอถอนคํารอ้งขออนาถาแล้ว ดงันัน้ ผู้ขอจะขอให้ศาล  

ไต่สวนคาํรอ้งขออนาถาใหมอ่กีไมไ่ด ้(คาํพพิากษาฎกีาที ่1337/2503) 

  2.  กรณีศาลสัง่อนุญาตใหด้ําเนินคดอีย่างคนอนาถา หากปรากฏมทีรพัย์สนิ

พอจะเสยีค่าธรรมเนียมศาลได้ ศาลได้มคีําสัง่ให้นําเงนิค่าธรรมเนียมมาชําระ เพราะมี

ทรพัยส์นิแลว้คําสัง่ศาลดงักล่าวถอืว่าเพกิถอนคําสัง่อนุญาตใหด้ําเนินคดอีย่างคนอนาถา 

ถ้าผู้ขอตดิใจเรื่องอนาถาต้องอุทธรณ์คําสัง่นัน้ภายใน 7 วนัตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 156 

วรรคหา้ (คาํพพิากษาฎกีาที ่956/2504 มตทิีป่ระชมุใหญ่) 

 12.  ความรบัผิดในค่าฤชาธรรมเนียม 

  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาตรา 158 บญัญตัวิา่ “ถา้ศาลเหน็ว่า

คู่ความอกีฝ่ายหนึง่จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิเสยีค่าฤชาธรรมเนียมทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนของ

คูค่วามทัง้สองฝา่ย ใหศ้าลพพิากษาในเรือ่งคา่ฤชาธรรมเนียมโดยสัง่ใหคู้่ความอกีฝา่ยหนึง่

นัน้ชําระต่อศาลในนามของบุคคลผูฟ้้องหรอืต่อสูค้วามอย่างคนอนาถา ซึง่ค่าฤชาธรรม

เนียมทีผู่ฟ้้องหรอืต่อสูค้วามอย่างคนอนาถานัน้ได้ยกเวน้ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนตามที ่

ศาลเหน็สมควร” 

  ในการพจิารณาคดเีมื่อศาลพจิารณาคดเีสรจ็สิน้ลงจะทําเป็นคําพพิากษาหรอื

คําสัง่ก็ตาม ศาลจะต้องมคีําสัง่เรื่องค่าฤชาธรรมเนียมด้วยว่าจะให้ฝ่ายใดเป็นผู้รบัผดิ 

สว่นมากศาลจะใหฝ้า่ยแพค้ดเีป็นผูช้ดใชค้า่ฤชาธรรมเนียมแทนฝา่ยชนะคด ีดงันัน้ ถา้ฝา่ย

แพค้ดไีด้รบัอนุญาตให้ดําเนินคดอีย่างคนอนาถามาแต่ต้น เมื่อแพค้ดแีละศาลสัง่ให้เสยี

ฤชาธรรมเนียมแทนอีกฝ่ายหน่ึง คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีก็ต้องชําระค่าฤชาธรรมเนียม     
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ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รบัยกเว้นก็เฉพาะที่ตนได้รบัอนุญาตให้ดําเนินคดอีย่างคน

อนาถาเท่านัน้ ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมทีต่อ้งเสยีแทนอกีฝ่ายหน่ึงไม่ไดร้บัยกเวน้ดว้ย แต่

ถ้าคู่ความที่ได้รบัอนุญาตให้ดําเนินคดอีย่างคนอนาถาเป็นฝ่ายชนะคดแีละศาลเห็นว่า

คู่ความอกีฝา่ยหน่ึงจะตอ้งรบัผดิเสยีค่าฤชาธรรมเนียมทัง้หมดหรอืบางสว่นของคู่ความทัง้

สองฝ่าย ตามมาตรา 158 ใหศ้าลพพิากษาในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมโดยสัง่ใหคู้่ความอกี

ฝา่ยหน่ึงนัน้ชาํระต่อศาลในนามของบุคคลผูฟ้้องหรอืต่อสูค้วามอย่างคนอนาถา ซึง่ค่าฤชา

ธรรมเนียมที่ผู้ฟ้องหรอืต่อสูค้วามอย่างคนอนาถานัน้ได้ยกเวน้ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน

ตามทีศ่าลเหน็สมควร 
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คาํถาม  (เร่ืองการฟ้องและต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา) 

 

  ข้อ 1  ศาลชัน้ต้นพพิากษาให้จําเลยแพ้คด ีจําเลยอุทธรณ์และยื่นคําร้องขอ

อุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชัน้ตน้ไต่สวนแลว้สัง่ยกคํารอ้งของจําเลย จําเลยจงึไดย้ื่นคํา

รอ้งต่อศาลอุทธรณ์อา้งวา่ไดย้ื่นคาํรอ้งขอต่อศาลชัน้ตน้แลว้ ศาลชัน้ตน้สัง่ยกคาํรอ้ง จงึขอ

ต่อศาลอุทธรณ์ ขอใหศ้าลอุทธรณ์ไต่สวนหรอืสัง่ให้ศาลชัน้ต้นไต่สวนคํารอ้งอกีครัง้หน่ึง 

ดงัน้ี ถา้ทา่นเป็นศาลอุทธรณ์จะสัง่คาํรอ้งของจาํเลยเชน่วา่น้ีอยา่งไร 

  ข้อ 2  ศาลชัน้ต้นพพิากษาให้จําเลยแพ้คด ีจําเลยอุทธรณ์และยื่นคํารอ้งขอ

อุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชัน้ตน้ไต่สวนแลว้สัง่ยกคํารอ้งของจําเลย จําเลยอุทธรณ์ต่อ

ศาลอุทธรณ์ขอใหอ้นุญาตใหจ้ําเลยอุทธรณ์อย่างคนอนาถาได ้ศาลอุทธรณ์สัง่อนุญาตให้

จําเลยอุทธรณ์อย่างคนอนาถาไดแ้ต่เพยีงบางส่วน จําเลยยื่นคํารอ้งต่อศาลอุทธรณ์ขอให้

พจิารณาคาํขอนัน้ใหม ่เพือ่อนุญาตใหจ้าํเลยนําพยานหลกัฐานมาแสดงเพิม่เตมิว่าตนเป็น

คนยากจน ควรยกเวน้คา่ขึน้ศาลทัง้หมด ศาลอุทธรณ์จะสัง่ประการใด 

 

คาํตอบ 

  ข้อ 1   หลกักฎหมาย  ป.ว.ิแพง่ มาตรา 156 วรรคสี ่

    ตามปญัหา เมือ่ศาลชัน้ตน้สัง่ยกคาํรอ้งขอฟ้องอุทธรณ์อย่างคนอนาถา

ของจาํเลยแลว้ ถา้หากจาํเลยไมย่ืน่คาํรอ้งอุทธรณ์คาํสัง่ของศาลชัน้ตน้ต่อศาลอุทธรณ์ตาม

มาตรา 156 วรรคทา้ย กอ็าจขอใหไ้ต่สวนหรอืพจิารณาคําขอนัน้ใหม่ เพื่ออนุญาตใหต้น

นําพยานหลกัฐานมาแสดงเพิม่เตมิว่ายงัเป็นคนยากจนอยู่ โดยตอ้งยื่น    คํารอ้งต่อศาล

ชัน้ตน้ทีพ่จิารณาคําขอนัน้ ตามมาตรา 156 วรรคสี ่ดงันัน้ จําเลยจะมาขอใหศ้าลอุทธรณ์

ไต่สวนหรอืขอใหศ้าลอุทธรณ์สัง่ใหศ้าลชัน้ตน้ไต่สวนคํารอ้งอกีครัง้หน่ึงไม่ได ้ถ้าขา้พเจา้

เป็นศาลอุทธรณ์จะสัง่ยกคาํรอ้งของจาํเลย 

  ข้อ 2 หลกักฎหมาย ป.ว.ิแพง่ มาตรา 156 วรรคสี ่วรรคหา้ 

    ตามปญัหา เมือ่ศาลชัน้ตน้สัง่ยกคาํขออนาถาหรอืสัง่อนุญาตใหย้กเวน้

ค่าธรรมเนียมศาล ใหแ้ต่เฉพาะบางสว่น ผูย้ ื่นคําขออาจทําได ้2 ทาง คอื ยื่นคํารอ้งขอต่อ

ศาลชัน้ต้นใหพ้จิารณาคําขอนัน้ใหม่ ตามมาตรา 156 วรรคสี ่หรอือุทธรณ์คําสัง่ของศาล

ชัน้ต้นโดยยื่นคําขอโดยทําเป็นคํารอ้งต่อศาลชัน้ต้นภายใน 7 วนั นับแต่วนัมคีําสัง่ และ
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คําสัง่ของศาลอุทธรณ์เป็นทีสุ่ดตามมาตรา 156 วรรคหา้ ดงันัน้ เมื่อจําเลยไม่ใชส้ทิธติาม

มาตรา 156 วรรคสี ่แต่กลบัใชส้ทิธอุิทธรณ์คําสัง่ศาลชัน้ตน้ต่อศาลอุทธรณ์ คาํสัง่ของศาล

อุทธรณ์ย่อมผกูพนัจําเลยและถงึทีสุ่ด เมื่อคําสัง่นัน้ถงึทีสุ่ดแลว้ จําเลยจงึยื่นคําขอต่อศาล

อุทธรณ์เพือ่ใหพ้จิารณาคาํขอใหมต่ามมาตรา 156 วรรคสี ่ไมไ่ด ้ดงันัน้ศาลอุทธรณ์ตอ้งสัง่

ยกคาํรอ้งของจาํเลยเสยี 

 

 


