ตารางเปรียบเทียบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงกับรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ราง
พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
..................................
..................................
..................................
...........................................................................................
........................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง
...........................................................................................
........................................

หมายเหตุ

๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาตรา ๗ บทบัญญัติในมาตรา ๔ มาตรา ๔ ทวิ
มาตรา ๔ ตรี มาตรา ๔ จัตวา มาตรา ๔ เบญจ มาตรา ๔ ฉ
มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๖/๑ ตองอยูภายใตบังคับ
แหงบทบัญญัติดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) คําฟองหรือคํารองขอที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการ
บังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลซึ่งคําฟองหรือ
คํารองขอนั้นจําตองมีคําวินิจฉัยของศาลกอนที่การบังคับคดี
จะไดดําเนินไปไดโดยครบถวนและถูกตองนั้น ใหเสนอตอศาล
ที่มีอํานาจในการบังคับคดีตามมาตรา ๓๐๒
ฯลฯ
ฯลฯ

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....”

หมายเหตุ

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด
หกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

กําหนดระยะเวลาใหประชาชน รวมถึง
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดทําความ
เขาใจ และเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ
เปนการลวงหนา

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๗ แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) คําฟองหรือคํารองขอที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการ
บังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลซึ่งคําฟองหรือ
คํารองขอนั้นจําตองมีคําวินิจฉัยของศาลกอนที่การบังคับคดี
จะไดดําเนินไปไดโดยครบถวนและถูกตองนั้น ใหเสนอตอศาลที่
กําหนดไวในมาตรา ๒๗๑”

แกไขการอางอิงเลขมาตราใหสอดคลองกับ
ที่แกไขลักษณะ ๒

๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาตรา ๑๕ วรรคสอง
ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลที่ออกหมาย
บังคับคดี ใหเจาหนี้ตามคําพิพากษายื่นคําแถลงหรือ
เจาพนักงานบังคับคดีรายงานใหศาลที่จะมีการบังคับคดีทราบ
ในกรณีเชนวานี้ ใหศาลที่จะมีการบังคับคดีตั้งเจาพนักงาน
บังคับคดีเพื่อดําเนินการบังคับคดีโดยไมชักชา และใหศาลนั้น
ดําเนินการไปเสมือนหนึ่งเปนศาลที่บังคับคดีแทนตามมาตรา
๓๐๒ วรรคสาม

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลที่มีอํานาจในการ
บังคับคดี ใหบังคับตามมาตรา ๒๗๑ วรรคสาม วรรคสี่
และวรรคหา”

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๓๑ แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา ๓๑ ผูใดกระทําการอยางใด ๆ ดังกลาว
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ตอไปนี้ ใหถือวากระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาล
ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
ฯลฯ
ฯลฯ
“(๕) ขัดขืนไมมาศาล เมื่อศาลไดมีคาํ สั่งตามมาตรา ๑๙
(๕) ขัดขืนไมมาศาล เมื่อศาลไดมีคําสั่งตามมาตรา ๑๙
หรือเมื่อมีหมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอื่นตาม
หรือมีหมายเรียกตามมาตรา ๒๗๗
มาตรา ๒๗๗”
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๐ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ และใหใชความตอไปนี้แทน

หมายเหตุ

แกไขเพิ่มเติมเขตอํานาจศาลในการบังคับคดี
และแกไขเลขมาตราใหสอดคลองกับที่แกไข

๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๗๐ บรรดาคําฟอง หมายเรียกและหมาย
“มาตรา ๗๐ บรรดาคําฟอง หมายเรียกและหมายอื่น ๆ แกไขถอยคําเล็กนอย เพื่อใหสอดคลองกับ
อื่น ๆ คําสั่ง คําบังคับของศาลนั้น ใหเจาพนักงานศาลเปนผูสง คําสั่ง คําบังคับของศาลในกรณีตองสงคําบังคับ ใหเจาพนักงานศาล กระบวนการใหมเกี่ยวกับออกคําบังคับตาม
ใหแกคูความหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ แตวา
เปนผูสงใหแกคูความหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ แตวา
รางมาตรา ๒๗๒
(๑) หมายเรียกพยาน ใหคูความฝายที่อางพยานนั้นเปน
(๑) หมายเรียกพยาน ใหคูความฝายที่อางพยานนั้นเปน
ผูสงโดยตรง เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น หรือพยานปฏิเสธ
ผูสงโดยตรง เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น หรือพยานปฏิเสธ
ไมยอมรับหมาย ในกรณีเชนวานี้ใหเจาพนักงานศาลเปนผูสง
ไมยอมรับหมาย ในกรณีเชนวานี้ใหเจาพนักงานศาลเปนผูสง
(๒) คําสั่ง คําบังคับของศาล รวมทั้งคําสั่งกําหนดวันนั่ง
(๒) คําสั่งของศาล รวมทั้งคําสั่งกําหนดวันนั่งพิจารณาหรือ
พิจารณาหรือสืบพยานแลวแตกรณี หรือคําสั่งใหเลื่อนคดี
สืบพยาน แลวแตกรณี หรือคําสั่งใหเลื่อนคดี ถาคูความหรือบุคคลที่
ถาคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของนั้นอยูในศาลในเวลาที่มีคําสั่งและ เกี่ยวของนั้นอยูในศาลในเวลาที่มีคําสั่งและไดลงลายมือชื่อรับรูไว
ไดลงลายมือชื่อรับรูไว ใหถือวาไดสงโดยชอบดวยกฎหมายแลว
ใหถือวาไดสงโดยชอบดวยกฎหมายแลว
คําฟองนั้น ใหโจทกเสียคาธรรมเนียมในการสง
คําฟองนั้น ใหโจทกเสียคาธรรมเนียมในการสง สวนการ
สวนการนําสงนั้นโจทกจะนําสงหรือไมก็ได เวนแตศาลจะสั่งให นําสงนั้นโจทกจะนําสงหรือไมก็ได เวนแตศาลจะสั่งใหโจทกมี
โจทกมีหนาที่จัดการนําสง สวนหมายเรียก หมายอื่น ๆ คําสั่ง หนาที่จัดการนําสง สวนหมายเรียก หมายอื่น ๆ คําสั่งของศาลที่ได
คําบังคับของศาลที่ไดออกตามคําขอของคูความฝายใด ถาศาล ออกตามคําขอของคูความฝายใด ถาศาลมิไดสั่งใหจัดการนําสงดวย
มิไดสั่งใหจัดการนําสงดวย ก็ใหคูความฝายนั้นเพียงแตเสีย
ก็ใหคูความฝายนั้นเพียงแตเสียคาธรรมเนียมในการสง ในกรณีอื่น ๆ
คาธรรมเนียมในการสง ในกรณีอื่น ๆ ใหเปนหนาที่ของศาลที่ ใหเปนหนาที่ของศาลที่จะจัดการสงใหแกคูความหรือบุคคลที่
จะจัดการสงใหแกคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
เกี่ยวของ”
มาตรา ๑๓๒ ใหศาลมีคําสั่งใหจําหนายคดีเสียจาก
สารบบความได โดยไมตองมีคําวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเรื่องนั้น
และใหกําหนดเงื่อนไขในเรื่องคาฤชาธรรมเนียมตามที่
เห็นสมควร
ฯลฯ
ฯลฯ

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๓๒
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“(๒) เมื่อโจทกไมหาประกันมาใหดังที่บัญญัติไวในมาตรา
๒๕๓ และมาตรา ๓๒๓ หรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้ง
สองฝายขาดนัดดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๐๐ และ
มาตรา ๒๐๑”

แกไขการอางอิงเลขมาตราใหสอดคลองกับ
ที่แกไขลักษณะ ๒

มาตรา ๑๔๔ เมื่อศาลใดมีคําพิพากษา หรือคําสั่ง
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๑๔๔ แหง
วินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นขอใดแหงคดีแลว หามมิให
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และใหใชความตอไปนี้
ดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็น แทน
ที่ไดวินิจฉัยชี้ขาดแลวนั้น เวนแตกรณีจะอยูภายใตบังคับ
“(๕) การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามมาตรา
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวย
๒๗๑”
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตาม
มาตรา ๓๐๒
ฯลฯ
ฯลฯ

แกไขการอางอิงเลขมาตราใหสอดคลองกับ
ที่แกไขลักษณะ ๒

(๒) เมื่อโจทกไมหาประกันมาใหดังที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๒๕๓ และ ๒๘๘ หรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่ง
หรือทั้งสองฝายขาดนัดดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๙๘, ๒๐๐
และ ๒๐๑
ฯลฯ
ฯลฯ

มาตรา ๑๔๕ วรรคสอง
ถึงแมศาลจะไดกลาวไวโดยทั่วไปวาใหใชคําพิพากษา
บังคับแกบุคคลภายนอก ซึ่งมิไดเปนคูความในกระบวน
พิจารณาของศาลดวยก็ดี คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นยอมไม
ผูกพันบุคคลภายนอก เวนแตที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๒ (๑),
๒๔๕ และ ๒๗๔ และในขอตอไปนี้

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๔๕
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ถึงแมศาลจะไดกลาวไวโดยทั่วไปวาใหใชคําพิพากษา
บังคับแกบุคคลภายนอกซึ่งมิไดเปนคูความในกระบวนพิจารณา
ของศาลดวยก็ดี คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นยอมไมผูกพัน
บุคคลภายนอก เวนแตที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๒ (๑) มาตรา
๒๔๕ และมาตรา ๓๖๖ และในขอตอไปนี้

หมายเหตุ

แกไขการอางอิงเลขมาตราใหสอดคลองกับ
ที่แกไขลักษณะ ๒

๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๑) คําพิพากษาเกี่ยวดวยฐานะหรือความสามารถของ
(๑) คําพิพากษาเกี่ยวดวยฐานะหรือความสามารถของ
บุคคล หรือคําพิพากษาสั่งใหเลิกนิติบุคคล หรือคําสั่งเรื่อง
บุคคล หรือคําพิพากษาสั่งใหเลิกนิติบุคคล หรือคําสั่งเรื่อง
ลมละลายเหลานี้ บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอางอิงหรือจะใชยัน ลมละลายเหลานี้ บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอางอิงหรือจะใชยันแก
แกบุคคลภายนอกก็ได
บุคคลภายนอกก็ได
(๒) คําพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใด ๆ
(๒) คําพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใด ๆ
เปนคุณแกคูความฝายใดฝายหนึ่งอาจใชยันแกบุคคลภายนอกได เปนคุณแกคูความฝายใดฝายหนึ่งอาจใชยันแกบุคคลภายนอกได
เวนแตบุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิดีกวา
เวนแตบุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิดีกวา”

มาตรา ๑๕๓ วรรคสี่
ในกรณีที่มีการเขาดําเนินการบังคับคดีตอไปตาม
มาตรา ๒๙๐ วรรคแปด หรือมาตรา ๒๙๑ (๒) ใหเจาหนี้
ผูเขาดําเนินการบังคับคดีตอไปเปนผูชําระคาฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดีเฉพาะทรัพยสินในสวนที่ดําเนินการบังคับคดี
ตอไป

มาตรา ๑๕๔ วรรคสี่
บทบัญญัติมาตรานี้ใหใชบังคับแกเจาหนี้ผูเขา
ดําเนินการบังคับคดีตอไปตามมาตรา ๒๙๐ วรรคแปด และ
มาตรา ๒๙๑ (๒) โดยอนุโลม

หมายเหตุ

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๕๓
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในกรณีที่มีการเขาดําเนินการบังคับคดีตอไปตามมาตรา แกไขการอางอิงเลขมาตราใหสอดคลองกับ
๓๒๗ หรือมาตรา ๓๒๙ (๒) ใหเจาหนี้ผูเขาดําเนินการบังคับคดี
ที่แกไขลักษณะ ๒
ตอไปเปนผูชําระคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีเฉพาะทรัพยสิน
ในสวนที่ดําเนินการบังคับคดีตอไป”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๕๔
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน แกไขการอางอิงเลขมาตราใหสอดคลองกับ
“บทบัญญัติมาตรานี้ใหใชบังคับแกเจาหนี้ผูเขาดําเนินการ ที่แกไขลักษณะ ๒
บังคับคดีตอไปตามมาตรา ๓๒๗ และมาตรา ๓๒๙ (๒)
โดยอนุโลม”

๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๖๙/๒
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
มาตรา ๑๖๙/๒ วรรคสอง
ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
ในกรณีที่มีการบังคับคดีแกผูค้ําประกันในศาล
“ในกรณีที่มีการบังคับคดีแกผูประกันในศาล
มีการแกไขจากคําวา “ผูค ้ําประกันในศาล”
คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีในสวนนั้นใหหักออกจากเงิน คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีในสวนนั้นใหหักออกจากเงิน
เปน “ผูประกันในศาล”
ที่ไดจากการบังคับคดีตามสัญญาประกัน
ที่ไดจากการบังคับคดีตามสัญญาประกัน”
ฯลฯ
ฯลฯ

มาตรา ๑๖๙/๒ วรรคสี่
ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดีนอกจากกรณีตาม
มาตรา ๒๙๕ (๑) ใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาผูขอยึดหรืออายัด
ทรัพยสินเปนผูรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๖๙/๒
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดีนอกจากกรณีตาม
มาตรา ๒๙๒ (๑) และ (๕) ใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาผูขอยึดหรือ
อายัดทรัพยสินเปนผูรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี”

มาตรา ๑๙๙ ทวิ วรรคสอง
การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งแกจําเลยที่ขาด
นัดยื่นคําใหการนั้นใหบังคับตามมาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๙๒
และมาตรา ๓๑๗

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา
๑๙๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน แกไขการอางอิงเลขมาตราใหสอดคลองกับ
“การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งแกจําเลยที่ขาดนัด ที่แกไขลักษณะ ๒
ยื่นคําใหการนั้นใหบังคับตามมาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๘๙ และ
มาตรา ๓๓๘”

แกไขการอางอิงเลขมาตราใหสอดคลองกับ
ที่แกไขลักษณะ ๒

๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา
๒๒๒/๔๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
มาตรา ๒๒๒/๔๓ เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดยึด
“มาตรา ๒๒๒/๔๓ เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดยึดหรือ แกไขการอางอิงเลขมาตราใหสอดคลองกับ
หรืออายัดทรัพยสินอยางใดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีอื่น
ไวแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษาแลว ใหทนายความฝายโจทกใน อายัดทรัพยสินอยางใดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีอื่นไวแทน ที่แกไขลักษณะ ๒
คดีแบบกลุมมีอํานาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลที่ออก เจาหนี้ตามคําพิพากษาแลว ใหทนายความฝายโจทกในคดี
หมายบังคับคดีใหยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น เพื่อใหศาลมีคําสั่ง แบบกลุมมีอํานาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลที่ออกหมาย
ใหเฉลี่ยทรัพยแกทนายความฝายโจทก โจทก และสมาชิกกลุม บังคับคดีใหยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหเฉลี่ย
ทรัพยแกทนายความฝายโจทก โจทก และสมาชิกกลุมตามมาตรา
ตามมาตรา ๒๙๐ ตามจํานวนที่มีสิทธิไดรับ
๓๒๖ ตามจํานวนที่มีสิทธิไดรับ”
มาตรา ๒๒๒/๔๔ เมื่อจําเลยนําเงินหรือทรัพยสิน
มาวางตอเจาพนักงานบังคับคดีหรือเมื่อไดขายทอดตลาดหรือ
จําหนายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพยสินของจําเลย หรือเมื่อเจาพนักงาน
บังคับคดีไดรวบรวมทรัพยสินอื่นใดของจําเลยเสร็จ และไดหัก
คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดี
จายเงินใหแกผูมีสิทธิตามลําดับ ดังนี้
(๑) ผูมีสิทธิไดรับชําระหนี้กอนตามมาตรา ๒๘๗ และ
มาตรา ๒๘๙
ฯลฯ
ฯลฯ

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๒๒/๔๔
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) ผูมีสิทธิไดรับชําระหนี้กอนตามมาตรา ๓๒๒ และ
มาตรา ๓๒๔”

แกไขการอางอิงเลขมาตราใหสอดคลองกับ
ที่แกไขลักษณะ ๒

๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๒๒๒/๔๔ เมื่อจําเลยนําเงินหรือทรัพยสิน
มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๒๒/๔๔
มาวางตอเจาพนักงานบังคับคดีหรือเมื่อไดขายทอดตลาดหรือ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
จําหนายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพยสินของจําเลย หรือเมื่อเจาพนักงาน โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
บังคับคดีไดรวบรวมทรัพยสินอื่นใดของจําเลยเสร็จ และไดหัก ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดี
“(๔) โจทก สมาชิกกลุม และเจาหนี้อื่นที่มีสิทธิไดรับ
จายเงินใหแกผูมีสิทธิตามลําดับ ดังนี้
เฉลี่ยทรัพยตามมาตรา ๓๒๖”
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) โจทก สมาชิกกลุม และเจาหนี้อื่นที่มีสิทธิไดรับ
เฉลี่ยทรัพยตามมาตรา ๒๙๐
ฯลฯ
ฯลฯ

มาตรา ๒๓๑ วรรคสาม
ถาผูอุทธรณวางเงินตอศาลชั้นตนเปนจํานวนพอ
ชําระหนี้ตามคําพิพากษารวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมในการ
ฟองรองและการบังคับคดี หรือไดหาประกันมาใหสําหรับเงิน
จํานวนเชนวานี้จนเปนที่พอใจของศาล ใหศาลที่กลาวมาแลว
งดการบังคับคดีไวดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๕ (๑)

หมายเหตุ

แกไขการอางอิงเลขมาตราใหสอดคลองกับ
ที่แกไขลักษณะ ๒

มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๓๑
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ถาผูอุทธรณวางเงินตอศาลชั้นตนเปนจํานวนพอชําระหนี้ แกไขการอางอิงเลขมาตราใหสอดคลองกับ
ตามคําพิพากษารวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมในการฟองรองและการ ที่แกไขลักษณะ ๒
บังคับคดี หรือไดหาประกันมาใหสําหรับเงินจํานวนเชนวานี้
จนเปนที่พอใจของศาล ใหศาลที่กลาวมาแลวงดการบังคับคดีไว
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๒ (๑)”

๑๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๖๑
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
มาตรา ๒๖๑ วรรคหนึ่ง
“มาตรา ๒๖๑ จําเลยหรือบุคคลภายนอกซึ่งไดรับ
แกไขการอางอิงเลขมาตราใหสอดคลองกับ
จําเลยหรือบุคคลภายนอกซึ่งไดรับหมายยึด
หมายยึด หมายอายัดหรือคําสั่ง ตามมาตรา ๒๕๔ (๑) (๒) หรือ (๓) ที่แกไขลักษณะ ๒
หมายอายัดหรือคําสั่ง ตามมาตรา ๒๕๔ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ หรือจะตองเสียหายเพราะหมายยึด หมายอายัด หรือคําสั่งดังกลาว
จะตองเสียหายเพราะหมายยึด หมายอายัด หรือคําสั่งดังกลาว อาจมีคําขอตอศาลใหถอนหมาย เพิกถอนคําสั่ง หรือแกไข
อาจมีคําขอตอศาลใหถอนหมาย เพิกถอนคําสั่ง หรือแกไข
เปลี่ยนแปลงคําสั่ง หมายยึด หรือหมายอายัด ซึ่งออกตามคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงคําสั่ง หมายยึด หรือหมายอายัด ซึ่งออกตามคําสั่ง ดังกลาวได แตถาบุคคลภายนอกเชนวานั้นขอใหปลอยทรัพยสินที่
ดังกลาวได แตถาบุคคลภายนอกเชนวานั้นขอใหปลอย
ยึดหรือคัดคานคําสั่งอายัดใหนํามาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕
ทรัพยสินที่ยึดหรือคัดคานคําสั่งอายัดใหนํามาตรา ๒๘๘
แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม”
หรือมาตรา ๓๑๒ แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในลักษณะ ๒ การบังคับคดี
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งมาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๓๒๓ ของภาค ๔
วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน

๑๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
“ลักษณะ ๒
การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง

หมายเหตุ

หมวด ๑
หลักทั่วไป
สวนที่ ๑
ศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดี
มาตรา ๓๐๒ ศาลมีอํานาจออกหมายบังคับคดีหรือ
หมายจับลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือมีอํานาจทําคําวินิจฉัย
ชี้ขาดในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวดวยการบังคับคดีตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งซึ่งไดเสนอตอศาลตามบทบัญญัติแหงลักษณะนี้ คือ
ศาลที่ไดพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นตน
ถาศาลอุทธรณไดสงคดีไปยังศาลชั้นตนแหงอื่นที่มิได
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งทีอ่ ุทธรณนั้นเพื่อการพิจารณาและ
พิพากษาใหมตามมาตรา ๒๔๓ (๒) และ (๓) ใหศาลที่มี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหมนั้นเปนศาลที่มีอํานาจในการ
บังคับคดี เวนแตศาลอุทธรณจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่ศาลไดออกหมายบังคับคดีสงไปใหอีกศาล

มาตรา ๒๗๑ ศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดีซึ่งมีอํานาจ กําหนดกระบวนการและรายละเอียด
กําหนดวิธีการบังคับคดีตามมาตรา ๒๗๖ และมีอํานาจทํา
เกีย่ วกับการบังคับคดีนอกเขตศาลเพื่อให
คําวินิจฉัยชี้ขาดหรือทําคําสั่งในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวดวยการบังคับคดี ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง คือศาลที่ไดพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดี
ในชั้นตน หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
ถาศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาไดสงคดีไปยังศาลชั้นตน
แหงอื่นที่มิไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่อุทธรณหรือฎีกานั้นเพื่อการ
พิจารณาและพิพากษาใหมตามมาตรา ๒๔๓ (๒) และ (๓) ใหศาล
ที่มคี ําพิพากษาหรือคําสั่งใหมนั้นเปนศาลที่มีอานาจในการบังคับคดี
เวนแตศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณี จะไดกําหนดไวเปน
อยางอื่น
ในกรณีที่จะตองบังคับคดีนอกเขตศาล ใหศาลที่มีอํานาจ
ในการบังคับคดีมีอํานาจตั้งใหศาลอื่นบังคับคดีแทนได หรือเจาหนี้

๑๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หนึ่งบังคับคดีแทน ใหสงทรัพยที่ยึดไดหรือเงินที่ไดจากการขาย ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําแถลงหรือเจาพนักงานบังคับคดีรายงาน
ทรัพยนั้น แลวแตกรณี ไปยังศาลที่ออกหมายเพื่อดําเนินการไป ใหศาลที่จะมีการบังคับคดีแทนทราบพรอมดวยสําเนาหมายบังคับคดี
หรือสําเนาคําสั่งกําหนดวิธีการบังคับคดี ในกรณีเชนวานี้ ใหศาล
ตามกฎหมาย
ดังกลาวแจงใหศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดีทราบโดยไมชักชา
และใหศาลที่จะมีการบังคับคดีแทนตั้งเจาพนักงานบังคับคดีหรือมี
คําสั่งอื่นใดเพื่อดําเนินการบังคับคดีตอไป
ถาเปนการยึดทรัพยสินหรืออายัดสิทธิเรียกรอง ใหศาลที่
บังคับคดีแทนสงทรัพยสินที่ไดจากการยึดหรืออายัดหรือเงินที่ได
จากการขายทรัพยสินนั้น แลวแตกรณี ไปยังศาลที่มีอํานาจในการ
บังคับคดีเพื่อดําเนินการไปตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลโดยบกพรอง
ผิดพลาด หรือฝาฝนกฎหมาย ใหศาลที่บังคับคดีแทนมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนหรือแกไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการ
บังคับคดีใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการอยางใดแก
เจาพนักงานบังคับคดีเพื่อแกไขขอบกพรอง ผิดพลาด หรือฝาฝน
กฎหมายนั้น รวมถึงดําเนินกระบวนพิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องได
เวนแตเมื่อการบังคับคดีไดเสร็จสิ้นและแจงผลการบังคับคดีไปยัง
ศาลที่มีอานาจในการบังคับคดีแลว ใหเปนอํานาจของศาลที่มี
อํานาจในการบังคับคดีเทานั้น

หมายเหตุ

๑๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สวนที่ ๒
คําบังคับ

หมายเหตุ

มาตรา ๒๗๒ ถาศาลไดพิพากษาหรือมีคาํ สั่งอยางใด
ซึ่งจะตองมีการบังคับคดี ก็ใหศาลมีคาํ บังคับกําหนดวิธีที่จะ
ปฏิบัติตามคําบังคับในวันที่ไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง และ
ใหเจาพนักงานศาลสงคําบังคับนั้นไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เวนแตลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดอยูในศาลในเวลาที่ศาล
มีคําบังคับนั้น และศาลไดสั่งใหลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

มาตรา ๒๗๒ ถาศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอยางใด
บัญญัติกระบวนการเรื่องคําบังคับใหชัดเจน
ซึ่งตองมีการบังคับคดีแกลูกหนีต้ ามคําพิพากษาก็ใหศาลออก
ยิ่งขึ้น และรองรับถึงคดีที่ลูกหนี้ตาม
คําบังคับทันทีที่ไดอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น คําพิพากษาขาดนัดดวย
และใหถือวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดทราบคําบังคับแลวในวันนั้น
ในคดีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาขาดนัดยื่นคําใหการหรือ
ขาดนัดพิจารณา และลูกหนี้ตามคําพิพากษา ทนายความ หรือผูรับ
มอบฉันทะจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกลาวใหมาฟงคําพิพากษา
หรือคําสั่ง มิไดอยูในศาลในเวลาที่ออกคําบังคับ ใหบังคับตาม
มาตรา ๑๙๙ ทวิ หรือมาตรา ๒๐๗ แลวแตกรณี

มาตรา ๒๗๓ ถาในคําบังคับไดกําหนดใหใชเงิน หรือ
ใหสงทรัพยสิน หรือใหกระทําการ หรืองดเวนกระทําการอยาง
ใด ๆ ใหศาลระบุไวในคําบังคับนั้นโดยชัดแจง ซึ่งระยะเวลาและ
เงื่อนไขอื่น ๆ อันจะตองใชเงิน สงทรัพยสิน กระทําการหรือ
งดเวนกระทําการใด ๆ นั้นแตถาเปนคดีมโนสาเร ศาลไมจําตอง
ใหเวลาแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกวาสิบหาวันในอันที่จะ
ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
ถาศาลไดพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยขาดนัด ใหศาลให
เวลาไมต่ํากวาเจ็ดวันแกคูความฝายที่ขาดนัดในอันที่จะปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น

มาตรา ๒๗๓ ถาในคําบังคับไดกําหนดใหใชเงิน หรือให
สงทรัพยสิน หรือใหกระทําการ หรืองดเวนกระทําการอยางใด ๆ
ใหศาลระบุไวในคําบังคับนั้นโดยชัดแจง ซึ่งระยะเวลาและเงื่อนไข
อื่น ๆ อันจะตองใชเงิน สงทรัพยสิน กระทําการ หรืองดเวน
กระทําการใด ๆ นั้น แตถาเปนคดีมโนสาเร ศาลไมจําตองใหเวลา
แกลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกวาสิบหาวันในอันที่จะปฏิบัติตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
ในคดีที่มีเหตุตามมาตรา ๒๗๒ วรรคสอง ใหศาลใหเวลา
แกลูกหนี้ตามคําพิพากษาในอันที่จะปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งไมนอยกวาเจ็ดวัน

บัญญัติกระบวนการใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
(๑) แกไขเรื่องการนับระยะเวลาในกรณีที่
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาตองปฏิบัติตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่ง
(๒) กําหนดกระบวนการคุมครองเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาในระหวางที่ระยะเวลาตาม
คําบังคับยังไมครบกําหนดหรือการปฏิบัติ
ตามคําบังคับยังไมเสร็จสิ้น
(๓) กําหนดเรื่องผลของคําสั่งกําหนดวิธีการ
คุมครองประโยชนของเจาหนี้ตาม

๑๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ระยะเวลาที่ระบุไวนั้นใหเริ่มนับแตวันที่ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาไดลงลายมือชื่อไวในคําบังคับ หรือวันที่ไดสง
คําบังคับใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา แลวแตกรณี เวนแต
ศาลจะไดกําหนดไวโดยชัดแจงวา ใหนับตั้งแตวันใดวันหนึ่ง
ในภายหลังตอมาตามที่ศาลจะเห็นสมควรกําหนดเพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรม
นอกจากนี้ใหศาลระบุไวโดยชัดแจงในคําบังคับวา
ในกรณีที่มิไดมีการปฏิบัติตามคําบังคับเชนวานี้ภายใน
ระยะเวลาหรือภายในเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว ลูกหนี้
ตามคําพิพากษาจะตองถูกยึดทรัพย หรือถูกจับและจําขังดัง
ที่บัญญัติไวในหมวดนี้

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเริ่มนับแตวันที่ คําพิพากษา ในกรณีที่เจาหนี้ตาม
ถือวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดทราบคําบังคับแลว เวนแตศาลจะ คําพิพากษามิไดขอหมายบังคับคดีภายใน
ไดกําหนดไวโดยชัดแจงในเวลาที่ออกคําบังคับหรือในภายหลังวา กําหนดเวลา
ใหนับแตวันใดวันหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรม
ในระหวางที่ระยะเวลาตามคําบังคับยังไมครบกําหนดหรือ
การปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขในคําบังคับยังไมเสร็จสิ้น เจาหนี้
ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลใหมีคําสั่งกําหนด
วิธีการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของตนก็ได
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดตามวรรคสี่แลว
คําสั่งนัน้ ยังคงมีผลตอไปเทาที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาล แตถาเจาหนี้ตามคําพิพากษามิไดขอบังคับคดี
ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันสิ้นระยะเวลาที่กําหนดไวใน
คําบังคับเพื่อใหปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งใหถือวาคําสั่งนั้น
เปนอันยกเลิกเมื่อสิ้นระยะเวลาเชนวานั้น
สวนที่ ๓
การขอบังคับคดี

มาตรา ๒๗๔ ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดี
มาตรา ๒๗๑ ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดี
(ลูกหนี้ตามคําพิพากษา)มิไดปฏิบัตติ ามคําพิพากษาหรือคําสั่ง หรือบุคคลที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหชําระหนี้ (ลูกหนี้ตาม
ของศาลทั้งหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายชนะ คําพิพากษา) มิไดปฏิบัติตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝาย
(เจาหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะรองขอใหบังคับคดีตาม

ปรับปรุงถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้นวา ลูกหนี้
ตามคําพิพากษา และเจาหนี้ตามคําพิพากษา
หมายถึงบุคคลใด และนําเรื่องการบังคับคดี
ในลักษณะตาง ๆ มารวมไวในมาตรานี้

๑๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คําพิพากษา หรือคําสัง่ นั้นไดภายในสิบปนับแตวันมีคําพิพากษา ชนะคดีหรือบุคคลที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหไดรับชําระหนี้
หรือคําสั่ง โดยอาศัยและตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษา (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะรองขอใหมีการบังคับคดีโดยวิธี
ยึดทรัพยสิน อายัดสิทธิเรียกรอง หรือบังคับคดีโดยวิธีอื่นตาม
หรือคําสั่งนั้น
บทบัญญัติแหงภาคนี้ภายในสิบปนับแตวันที่มีคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง และถาเจาหนีต้ ามคําพิพากษาไดรองขอใหเจาพนักงาน
บังคับคดียึดทรัพยสินหรืออายัดสิทธิเรียกรองใดไวหรือได
ดําเนินการบังคับคดีโดยวิธีอื่นไวบางสวนแลวภายในระยะเวลา
ดังกลาว ก็ใหดําเนินการบังคับคดีแกทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรอง
หรือบังคับคดีโดยวิธีอื่นนั้นตอไปจนแลวเสร็จได
ถาคําพิพากษาหรือคําสั่งกําหนดใหชําระหนี้เปนงวด
เปนรายเดือน หรือเปนรายป หรือกําหนดใหชําระหนี้อยางใด
ในอนาคต ใหนับระยะเวลาสิบปตามวรรคหนึ่งตั้งแตวันที่หนี้ตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นอาจบังคับใหชําระได
ถาสิทธิเรียกรองตามคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนการให
ชําระเงิน สงคืนหรือสงมอบทรัพยเฉพาะสิ่ง บุคคลซึ่งไดรับโอนหรือ
รับชวงสิทธิตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นมีอํานาจบังคับคดีตาม
ความในหมวด ๒ การบังคับคดีในกรณีที่เปนหนี้เงิน หรือหมวด ๓
การบังคับคดีในกรณีที่ใหสงคืนหรือสงมอบทรัพยเฉพาะสิ่ง
แลวแตกรณี โดยการรองขอตอศาลเพื่อเขาสวมสิทธิเปนเจาหนี้
ตามคําพิพากษาตอไป

หมายเหตุ
เพื่อใหเปนหลักการสําคัญ รวมถึงกําหนด
ระยะเวลาในการบังคับคดีใหชัดเจนยิ่งขึ้น

การรองขอตอศาลเพื่อเขาสวมสิทธิเปน
เจาหนี้ตามคําพิพากษา

๑๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๒๗๕ ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะขอให
บังคับคดี ใหยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลเพื่อใหออกหมาย
บังคับคดี
คําขอนั้นใหระบุโดยชัดแจง
(๑) คําพิพากษาหรือคําสั่งซึ่งจะขอใหมีการบังคับคดี
ตามนั้น
(๒) จํานวนที่ยังมิไดรับชําระตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งนั้น
(๓) วิธีการบังคับคดีซึ่งขอใหออกหมายนั้น

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๒๗๕ ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะขอใหมีการ
บังคับคดี ใหยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลใหบังคับคดีโดยระบุ
ใหชัดแจงซึ่ง
(๑) หนี้ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษายังมิไดปฏิบัติตาม
คําบังคับ
(๒) วิธีการที่ขอใหศาลบังคับคดีนั้น
ในระหวางที่ศาลยังมิไดกําหนดวิธีการบังคับคดีตามที่
เจาหนี้ตามคําพิพากษามีคําขอตามวรรคหนึ่ง ถามีเหตุจําเปน
เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลใหมีคําสั่ง
กําหนดวิธีการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของตนไว
กอนก็ได และถาศาลเห็นสมควร จะมีคําสั่งอนุญาตโดยไมตอง
ไตสวนก็ได ในกรณีเชนวานี้ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอ
โดยพลันใหศาลยกเลิกคําสั่งอนุญาตดังกลาวได คําขอเชนวานี้
อาจทําเปนคําขอฝายเดียวโดยไดรับอนุญาตจากศาล และถาศาล
เห็นสมควรจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งอนุญาตนั้นโดยไมตองไตสวนก็ได
คําสั่งของศาลตามวรรคนี้ใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งคุมครองประโยชนของเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาตามวรรคสองแลว คําสั่งนั้นยังคงมีผลตอไปเทาที่จําเปน
เพื่อปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล

หมายเหตุ
บัญญัติเรื่องการขอใหมีการบังคับคดีให
ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงกําหนดกระบวนการ
รองรับในระหวางที่ศาลยังมิไดกําหนด
วิธีการบังคับคดี ก็ใหสามารถขอใหศาลสั่ง
คุมครองประโยชนของตนไวกอนได

๑๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สวนที่ ๔
การพิจารณาคําขอบังคับคดี

หมายเหตุ

มาตรา ๒๗๖ ถาศาลเห็นวาคําบังคับที่ขอใหบังคับนั้น
ไดสงใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญแลว และระยะเวลาที่ศาลได
กําหนดไวเพื่อใหปฏิบัติตามคําบังคับนั้นไดลว งพนไปแลว และ
คําขอนั้นมีขอความระบุไวครบถวนใหศาลออกหมายบังคับคดี
ใหทันที หมายเชนวานี้ ใหศาลแจงใหเจาพนักงานบังคับคดี
ทราบ เวนแตเจาหนี้ตามคําพิพากษานั้นจะไดนําหมายไปให
แกเจาพนักงานเอง สวนลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นใหสงสําเนา
หมายใหตอเมื่อศาลไดมีคําสั่งใหเจาหนี้ตามคําพิพากษา
เปนผูจัดการสงแต ถามิไดมีการสงหมายดังกลาวแลว ให
เจาพนักงานบังคับคดีมีหนาที่ตองแสดงหมายนั้น
ในกรณีออกหมายบังคับคดีแกทรัพยสินอยางใด
อยางหนึ่งโดยเฉพาะ ถาศาลสงสัยวาไมสมควรยึดทรัพยสินนั้น
ศาลจะมีคําสั่งใหผูขอยึดวางเงินตอศาลหรือหาประกันมาให
ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรในเวลาที่ออกหมายก็ได เพื่อ
ปองกันการบุบสลายหรือสูญหายอันจะพึงเกิดขึ้นเนื่องจากการ
ยึดทรัพยผิด
ในกรณีที่ออกหมายบังคับคดีใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา
สงมอบทรัพยสิน กระทําการ หรืองดเวนกระทําการอยางใด

มาตรา ๒๗๖ เมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาขอใหบังคับคดี
ถาศาลเห็นวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดทราบหรือถือวาไดทราบ
คําบังคับแลว ทั้งระยะเวลาที่กําหนดไวเพื่อใหปฏิบัติตามคําบังคับ
นั้นไดลวงพนไปแลว และคําขอไดระบุขอความไวครบถวน ใหศาล
กําหนดวิธีการบังคับคดีตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้และ
ตามมาตรา ๒๑๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ดังตอไปนี้
(๑) ถาการบังคับคดีตองทําโดยทางเจาพนักงานบังคับคดี
ใหศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจาพนักงานบังคับคดีและแจงให
เจาพนักงานบังคับคดีทราบเพื่อดําเนินการตอไปตามทีก่ ําหนดไวใน
หมายนั้น
(๒) ถาการบังคับคดีอาจทําไดโดยไมตองตั้งเจาพนักงาน
บังคับคดี ใหศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการตามที่เห็นสมควรเทาที่
สภาพแหงการบังคับคดีจะเปดชองใหกระทําได
(๓) ถาเปนการขอใหศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา ใหดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปตามบทบัญญัติวา
ดวยการนั้น
ในคดีมโนสาเร กอนออกหมายบังคับคดี หากศาลเห็น
เปนการสมควร ศาลจะออกหมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
บุคคลอื่นมาสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําพิพากษา

บัญญัติวิธีการบังคับคดีเสียใหมใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยแยกเปนกรณีที่การบังคับคดีตอง
ออกหมายบังคับคดี และการบังคับคดีที่
ไมตองออกหมายบังคับคดี รวมถึงกรณีที่
ขอใหศาลสั่งจับและกักขังลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา

๑๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อพิจารณาวาสมควรจะออกหมายบังคับคดีหรือไมก็ได
อยางหนึ่ง หรือใหขับไลลูกหนี้ตามคําพิพากษา ใหศาลระบุ
ในกรณีที่ผูขอบังคับคดีขอใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
เงื่อนไขแหงการบังคับคดีลงในหมายนั้นตามมาตรา ๒๑๓
เกี่ยวกับการบังคับคดี หากมีเหตุสงสัยวาไมสมควรบังคับคดีแก
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหศาลกําหนดการ
บังคับคดีเพียงเทาที่สภาพแหงการบังคับคดีจะเปดชองใหทําได ทรัพยสินใดหรือมีเหตุสมควรอยางอื่นเพื่อคุมครองบุคคลภายนอก
ที่อาจไดรับความเสียหายจากการดําเนินการดังกลาว กอนที่ศาลจะ
โดยทางศาลหรือโดยทางเจาพนักงานบังคับคดี
มีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูขอบังคับคดีวางเงิน
หรือหาประกันตอศาลตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควรเพื่อเปนประกันการชําระคาสินไหมทดแทนสําหรับ
ความเสียหายอันจะพึงเกิดขึ้นเนื่องจากการดําเนินการบังคับคดี
ดังกลาว ถาผูขอบังคับคดีไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ใหศาลมีคําสั่ง
ยกคําขอใหดําเนินการบังคับคดีนั้นเสีย สวนเงินหรือหลักประกัน
ที่วางไวตอศาลดังกลาว เมื่อศาลเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตอง
วางไวตอไปจะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได คําสั่งของศาล
ตามวรรคนี้ใหเปนที่สุด
ในกรณีตามวรรคสาม ถาเกิดความเสียหายจากการบังคับคดี
โดยความผิดหรือเลินเลอของผูขอบังคับคดี ผูที่ไดรับความเสียหายอาจ
ยื่นคํารองตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการดําเนินการบังคับคดี
เพื่อขอใหศาลสั่งใหผขู อบังคับคดีชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตนได ในกรณีเชนวานี้ ใหศาลมีอํานาจสั่งให
แยกการพิจารณาเปนสํานวนตางหากจากคดีเดิม และเมื่อศาลไตสวน
แลวเห็นวาคํารองนั้นฟงได ใหศาลมีคาํ สั่งใหผูขอบังคับคดีชดใช
คาสินไหมทดแทนตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร ถาบุคคลดังกลาว
ไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ผูที่ไดรับความเสียหายอาจรองขอใหศาล
บังคับคดีแกบุคคลนั้นเสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา

หมายเหตุ

กําหนดกระบวนการรองรับในกรณีที่เปน
การบังคับคดีแกทรัพยสินใดหรือมีเหตุ
สมควรอยางอื่นเพื่อคุมครองบุคคลภายนอก
ซึ่งศาลมีอํานาจสั่งใหผูขอบังคับคดีวางเงิน
หรือหาประกันตอศาลเพื่อเปนประกัน
ความเสียหายอันเกิดจากการบังคับคดี

กําหนดกระบวนการเยียวยาผูที่ไดรับความ
เสียหายจากการบังคับคดี

๑๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สวนที่ ๕
การขอใหศาลไตสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา

หมายเหตุ

มาตรา ๒๗๗ ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษา เชื่อวาลูกหนี้
ตามคําพิพากษามีทรัพยสินที่จะตองถูกบังคับมากกวาที่ตน
ทราบแลว เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอฝายเดียว
โดยทําเปนคํารองตอศาล ขอใหศาลทําการไตสวนและ
ออกหมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่เชื่อวา
อยูในฐานะที่จะใหถอยคําอันเปนประโยชนมาในการไตสวน
เชนวานั้น
เมื่อมีคําขอเชนวานี้ ใหศาลทําการไตสวนตามกําหนด
และเงื่อนไขใด ๆ ที่เห็นสมควร
ในคดีมโนสาเร หากศาลเห็นเปนการสมควร ศาลจะ
ออกหมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอื่นมาไตสวน
เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษากอนออก
หมายบังคับคดี แลวจดแจงผลการไตสวนไวในหมายบังคับคดี
ดวยก็ได

มาตรา ๒๗๗ ในการบังคับคดี ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษา
มีเหตุอันสมควรเชื่อไดวาลูกหนี้ตามคําพิพากษามีทรัพยสินที่
จะตองถูกบังคับคดีมากกวาที่ตนทราบ หรือมีทรัพยสินที่จะตอง
ถูกบังคับคดีแตไมทราบวาทรัพยสินนั้นตั้งอยูหรือเก็บรักษาไวที่ใด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยสินใดเปนของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือไม เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอฝายเดียว
โดยทําเปนคํารองเพื่อใหศาลทําการไตสวนได
เมื่อมีคาํ ขอตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อศาลเห็นสมควร
เพื่อประโยชนแกการบังคับคดีในคดีมโนสาเรศาลมีอํานาจออก
หมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่เชื่อวาอยูในฐานะ
ที่จะใหถอยคําอันจะเปนประโยชนมาศาลดวยตนเองเพื่อการไตสวน
เชนวานั้นได และมีอํานาจสั่งใหบุคคลนั้น ๆ สงเอกสารหรือ
วัตถุพยานซึ่งอยูในความยึดถือหรืออํานาจของผูนั้นอันเกี่ยวกับ
ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ทั้งนี้ ตามกําหนดและ
เงื่อนไขใด ๆ ที่เห็นสมควร

กําหนดบทบัญญัตใิ นกรณีที่ขอใหศาล
ไตสวนเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาใหชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น

กําหนดมาตรการในกรณีที่ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือบุคคลอื่นหลีกเลี่ยงไมรับ
หมายเรียกหรือไดรับแลวแตไมมาศาลโดย
ไมแจงเหตุอันสมควร

๒๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สวนที่ ๖
อํานาจทั่วไปของเจาพนักงานบังคับคดี

มาตรา ๒๗๘ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงภาคนี้
วาดวยอํานาจและหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดี นับแตวันที่
ไดสงหมายบังคับคดีใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือถา
หมายนั้นมิไดสงนับแตวันออกหมายนั้นเปนตนไป ให
เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจในฐานเปนผูแทนเจาหนี้
ตามคําพิพากษาในอันที่จะรับชําระหนี้หรือทรัพยสินที่ลูกหนี้
นํามาวางและออกใบรับใหกับมีอํานาจที่จะยึดหรืออายัดและ
ยึดถือทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไว และมีอํานาจที่จะ
เอาทรัพยสินเชนวานี้ออกขายทอดตลาด ทั้งมีอํานาจที่จะ
จําหนายทรัพยสินหรือเงินรายไดจากการนั้นและดําเนินวิธีการ
บังคับทั่ว ๆ ไปตามที่ศาลไดกําหนดไวในหมายบังคับคดี รวมทั้ง
ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการบังคับคดีไดโดยใหถือเสมือนเปนเจาพนักงานศาล
ใหเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูรับผิดในการรักษาไว
โดยปลอดภัย ซึ่งเงินหรือทรัพยสินหรือเอกสารทั้งปวงที่ยึดมา
หรือทีไ่ ดชําระหรือสงมอบใหแกเจาพนักงานตามหมายบังคับคดี
ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบันทึกแลวรักษาไวในที่
ปลอดภัย ซึ่งวิธีการบังคับทั้งหลายที่ไดจัดทําไป และรายงานตอ
ศาลเปนระยะ ๆ ไป

มาตรา ๒๗๘ เมื่อศาลไดออกหมายบังคับคดีตั้ง
เจาพนักงานบังคับคดีแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจ
ในฐานะเปนเจาพนักงานศาลในการดําเนินการบังคับคดีใหเปนไป
ตามที่ศาลไดกําหนดไวในหมายบังคับคดีและตามบทบัญญัติ
ในลักษณะ ๒ แหงภาคนี้ ทั้งนี้ จะเรียกใหเจาหนี้ตามคําพิพากษา
ชวยเหลือก็ได คําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดีในการดําเนินการ
บังคับคดีตองกลาวหรือแสดงเหตุผลไวดวย
ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจในฐานะเปนผูแทนของ
เจาหนี้ตามคําพิพากษาในอันที่จะรับชําระหนี้หรือทรัพยสินที่ลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอกนํามาวางและออกใบรับให
เงินที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอกนํามาวาง
โดยมิไดเปนผลมาจากการยึดหรืออายัด ใหนํามาชําระหนี้แก
เจาหนี้ตามคําพิพากษาผูขอบังคับคดี เวนแตในกรณีที่มีเจาหนี้
ผูขอเฉลี่ยตามมาตรา ๓๒๖ อยูกอนแลวในขณะที่มีการวางเงินนั้น
ก็ใหถือวาเปนเงินที่ไดยึดหรืออายัดไวตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒
แหงภาคนี้ แตใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมในการบังคับคดี
ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบันทึกวิธีการบังคับคดี
ทั้งหลายที่ไดจัดทําไปและเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย แลวรายงาน
ตอศาลเปนระยะ ๆ ไป

หมายเหตุ

บัญญัติถึงสถานะและการทําหนาที่ของ
เจาพนักงานบังคับคดีใหชัดเจนและ
สอดคลองกับการดําเนินงานในปจจุบัน
มากยิ่งขึ้น

๒๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดี
ในการปฏิบัตหิ นาที่ของเจาพนักงานบังคับคดี
เจาพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติการแทน เจาพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนก็ได
ทั้งนี้ ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
ก็ได ทั้งนี้ ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
กฎกระทรวง
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหหักคาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดีตามตาราง ๕
ใหหักคาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดีตามตาราง ๕
ทายประมวลกฎหมายนี้ เพื่อใหกรมบังคับคดีพิจารณาจายเปน ทายประมวลกฎหมายนี้ เพื่อใหกรมบังคับคดีพิจารณาจายเปน
คาตอบแทนแกผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรคสี่โดยไมตองนําสง คาตอบแทนแกผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหาโดยไมตองนําสง
คลังเปนรายไดแผนดิน ทั้งนี้ ตามทีร่ ัฐมนตรีวาการกระทรวง
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ยุติธรรมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ

มาตรา ๒๙๖ ฉ เจาหนี้ตามคําพิพากษามีหนาที่
ชวยเจาพนักงานบังคับคดีในการดําเนินการบังคับคดีดังกลาว
และทดรองคาใชจายในการนั้น
มาตรา ๒๗๙ ใหเจาพนักงานบังคับคดีรักษาไวโดย
มาตรา ๒๗๘ วรรคสอง
ใหเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูรับผิดในการรักษาไวโดย ปลอดภัยซึ่งเงิน ทรัพยสิน และเอกสารที่ไดมาตามอํานาจหนาที่
ปลอดภัย ซึ่งเงินหรือทรัพยสินหรือเอกสารทั้งปวงที่ยึดมาหรือ ของตน รวมทั้งใหมีอํานาจขัดขวางมิใหบุคคลใดสอดเขาเกี่ยวของ
โดยมิชอบดวยกฎหมายกับเงินหรือทรัพยสินหรือเอกสารเชนวานั้น
ที่ไดชําระหรือสงมอบใหแกเจาพนักงานตามหมายบังคับคดี
ตลอดจนมีอํานาจติดตามและเอาคืนซึ่งเงินหรือทรัพยสินหรือ
เอกสารดังกลาวจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือเอาไว
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปน
มาตรา ๒๙๖ สัตต ในการปฏิบัตหิ นาที่ของเจาพนักงาน
เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจแจงใหพนักงานฝายปกครองหรือ
บังคับคดีตามมาตรา ๒๙๖ ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา (๓) และ
ตํารวจชวยเหลือได ในกรณีเชนนี้ พนักงานฝายปกครองหรือ
มาตรา ๒๙๖ เบญจ เจาพนักงานบังคับคดีอาจรองขอ
ตํารวจมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวผูสอดเขาเกี่ยวของหรือ

แกไขเพิ่มเติมวิธีการเก็บรักษาทรัพยสินที่ได
จากการบังคับคดี กําหนดใหเจาพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจรองขอใหพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจชวยเหลือในการปฏิบัติ
หนาที่ได

๒๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเพื่อให
สามารถดําเนินการตามมาตรา ๒๙๖ ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา
(๓) และมาตรา ๒๙๖ เบญจ ได และในการนี้ ใหพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัว
ผูขัดขวางไวเทาที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
บังคับคดี
มาตรา ๒๗๘/๑ ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสง
เอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ตามลักษณะ ๒ แหงภาคนี้ และใหรายงานการสงเอกสารนั้น
รวมไวในสํานวนการบังคับคดีดวย ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘
และมาตรา ๘๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
นอกจากการสงเอกสารตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจสั่งใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
โดยใหผูมีหนาที่นําสงเปนผูเสียคาธรรมเนียมไปรษณียากร
กรณีเชนนี้ ใหถือวาเอกสารที่สง โดยเจาพนักงานไปรษณียมีผล
เสมือนเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูสงและใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาการสงเอกสารไมสามารถจะทําไดดังที่บัญญัติไว
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่ง
ใหสงเอกสารโดยวิธีอื่นแทนได กลาวคือ ปดเอกสารไวในที่
แลเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคล

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผูไมมีสิทธิจะยึดถือตามวรรคหนึ่งไดเทาที่จําเปนในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดี

มาตรา ๒๘๐ ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสงเอกสาร
เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามบทบัญญัติใน
ลักษณะ ๒ แหงภาคนี้ และใหรายงานการสงเอกสารนั้นรวมไวใน
สํานวนการบังคับคดีดวย ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๘
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘
และมาตรา ๘๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
นอกจากการสงเอกสารตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจสั่งใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือ
โดยทางไปรษณียดวนพิเศษในประเทศก็ได โดยใหผูมีหนาที่นําสง
เปนผูเสียคาใชจาย กรณีเชนวานี้ ใหถือวาเอกสารที่สงโดย
เจาพนักงานไปรษณียมีผลเสมือนเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูสง
และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาการสงเอกสารไมสามารถจะทําไดดังที่บัญญัติไวตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่งใหสง
โดยวิธีอื่นแทนได กลาวคือ ปดเอกสารไวในที่แลเห็นไดงาย ณ
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลผูมีชื่อระบุไวในเอกสาร

หมายเหตุ

มีการแกไขเรื่องวิธีการสงเอกสารเกี่ยวกับ
การบังคับคดีใหเกิดความสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนการสอดคลอง
กับวิธีการสงคําคูความหรือเอกสารในศาล

๒๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หรือมอบหมายเอกสารไวแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจแลว
ผูมีชื่อระบุไวในเอกสารหรือมอบหมายเอกสารไวแก
ปดประกาศแสดงการที่ไดมอบหมายดังกลาวแลว หรือลงโฆษณา
เจาพนักงานฝายปกครองในทองถิ่นหรือเจาพนักงานตํารวจ
แลวปดประกาศแสดงการที่ไดมอบหมายดังกลาวแลว หรือลง หรือทําวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ใหมีผลใชไดตอเมื่อ
กําหนดเวลาสิบหาวันหรือระยะเวลานานกวานั้นตามทีเ่ จาพนักงาน
โฆษณา หรือทําวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ใหมีผลใชได
ตอเมื่อกําหนดเวลาสิบหาวันหรือระยะเวลานานกวานั้นตามที่ บังคับคดีเห็นสมควรกําหนดไวลวงพนไปแลว นับแตเวลาที่เอกสาร
หรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นไดปดไวหรือการโฆษณาหรือ
เจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรกําหนดไดลว งพนไปแลว
นับตั้งแตเวลาที่เอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นได วิธีอื่นใดตามที่เจาพนักงานบังคับคดีสั่งนั้นไดทําหรือไดตั้งตนแลว
การสงเอกสารใหแกคูความและบุคคลภายนอก ณ
ปดไวหรือการโฆษณาหรือวิธีอื่นใดตามที่เจาพนักงานบังคับคดี
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลดังกลาวนอก
สั่งนั้นไดทําหรือไดตั้งตนแลว
ราชอาณาจักร ถาไมมีขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปน
ภาคีกําหนดไวเปนอยางอื่น เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่งใหสง
โดยทางไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศหรือผูประกอบกิจการ
รับสงพัสดุภัณฑระหวางประเทศ หรือโดยผานกระทรวงยุติธรรม
และกระทรวงการตางประเทศ หากไมอาจกระทําไดเพราะเหตุที่
ภูมิลําเนาและสํานักทําการงานของบุคคลดังกลาวไมปรากฏหรือ
เพราะเหตุอื่นใด หรือเมื่อไดดําเนินการสงใหแกคูความหรือ
บุคคลภายนอกแลวแตไมอาจทราบผลการสงได ถาเจาพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควร ใหมีอํานาจสั่งใหสงเอกสารโดยวิธีอื่นแทนได
กลาวคือ ปดเอกสารไวในที่แลเห็นไดงา ย ณ สํานักงานที่ตั้งของ
เจาพนักงานบังคับคดี หรือลงโฆษณา หรือทําวิธีอื่นใดตามที่
เห็นสมควร

หมายเหตุ

๒๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๒๗๙ เจาพนักงานบังคับคดีจะตองดําเนิน
การบังคับคดีแตในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
ในวันทําการงานปกติ เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยไดรับ
อนุญาตจากศาล
ฯลฯ
ฯลฯ

มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง
ในการที่จะดําเนินการบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดี
ยอมมีอํานาจเทาที่มีความจําเปนเพื่อที่จะคนสถานที่ใด ๆ
อันเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ไดปกครองอยู เชน บานที่อยู คลังสินคา โรงงาน และรานคาขาย
ทั้งมีอํานาจที่จะยึดและตรวจสมุดบัญชี หรือแผนกระดาษ
และกระทําการใด ๆ ตามสมควร เพื่อเปดสถานที่ หรือบาน

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๒๘๑ เจาพนักงานบังคับคดีจะตองดําเนินการ
บังคับคดีในวันทําการงานปกติในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและ
พระอาทิตยตก ถายังไมแลวเสร็จประกอบกับมีความจําเปนและ
สมควรจะกระทําตอไปในเวลาหลังพระอาทิตยตกก็ได
ในกรณีที่มีความจําเปนและสมควร ศาลจะอนุญาตให
ดําเนินการบังคับคดีนอกวันทําการงานปกติหรือในเวลาหลัง
พระอาทิตยตกก็ได
ในการดําเนินการบังคับคดีแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ใหเจาพนักงานบังคับคดีแสดงหมายบังคับคดีใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ผูครอบครองหรือผูดูแลทรัพยสินที่จะถูกบังคับคดีทราบ
ถาบุคคลดังกลาวไมอยูหรือไมอาจแสดงหมายบังคับคดีแกบุคคล
ดังกลาวไดดวยเหตุใด ๆ ใหเจาพนักงานบังคับคดีปดสําเนาหมาย
บังคับคดีไวในที่แลเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ดําเนินการบังคับคดีนั้น
ในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาเปนการแสดงหมายบังคับคดีใหบุคคล
ดังกลาวทราบแลว
มาตรา ๒๘๒ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวามีทรัพยสิน
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือมีบัญชี เอกสาร จดหมาย หรือวัตถุ
อื่นใดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
อยูในสถานที่ใด ๆ ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาครอบครองหรือ
ครอบครองรวมกับผูอื่น ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจคน
สถานที่ดังกลาว ทั้งมีอํานาจตรวจสอบและยึดบัญชี เอกสาร จดหมาย
หรือวัตถุอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของลูกหนี้ตาม

หมายเหตุ
แกไขเพิ่มเติมระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
เจาพนักงานบังคับคดีเพื่อใหการดําเนินการ
บังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดีสําเร็จ
ลุลวงโดยเร็ว และเพื่อแกปญหาในกรณีที่
เจาพนักงานบังคับคดีไมสามารถแสดงหมาย
บังคับคดีแกบุคคลที่จะถูกบังคับคดีได

บัญญัติเรื่องอํานาจของเจาพนักงาน
บังคับคดีในการคนสถานที่ของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาใหชัดเจนและครอบคลุม
ยิ่งขึ้น

๒๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ที่อยูหรือโรงเรือนดังกลาวแลวรวมทั้งตูนิรภัย ตูหรือที่เก็บของ
อื่น ๆ

-

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คําพิพากษามาเพื่อตรวจสอบได และมีอํานาจกระทําการใด ๆ
ตามที่จําเปน เพื่อเปดสถานที่ดังกลาวรวมทั้งตูนิรภัย ตู หรือ
ที่เก็บของอื่น ๆ
มาตรา ๒๘๓ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวามีทรัพยสินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือมีบัญชี เอกสาร จดหมาย หรือวัตถุอื่นใด
อันเกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
อยูในสถานที่ที่บุคคลอื่นครอบครองอยู เจาหนี้ตามคําพิพากษา
อาจยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาลเพื่อขอใหศาลออก
หมายคนสถานที่นั้น เมื่อไดรับคํารองเชนวานี้ ใหศาลไตสวน
โดยไมชักชา ถาเปนที่พอใจจากพยานหลักฐานที่เจาหนี้ตาม
คําพิพากษาไดนํามาสืบหรือที่ศาลไดเรียกมาสืบเองวามีเหตุอันควร
เชื่อตามที่รองขอ ใหศาลมีอํานาจออกหมายคนสถานที่นั้นเพื่อให
เจาพนักงานบังคับคดีตรวจสอบและยึดทรัพยสินหรือสิ่งตาง ๆ
ดังกลาวภายในขอบเขตและเงื่อนไขตามที่ศาลเห็นวาจําเปน
ถาศาลมีคําสั่งยกคําขอ คําสั่งเชนวานั้นใหเปนที่สุด

หมายเหตุ

กําหนดบทบัญญัติใหม โดยเพิ่มเรื่องอํานาจ
ของเจาพนักงานบังคับคดีในการคนสถานที่
ของบุคคลอื่นโดยตองผานการพิจารณา
ไตสวนจากศาลเสียกอน ทั้งนี้ เพื่อใหการ
บังคับคดีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

มาตรา ๒๘๔ ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจ
มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
ยังคงหลักการเดิม แตเพิ่มรายละเอียดให
ถามีผูขัดขวาง เจาพนักงานบังคับคดีชอบที่จะรองขอ ดําเนินการไปตามความจําเปนและสมควรแหงพฤติการณ
ชัดเจนขึ้น
ความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจเพื่อดําเนินการบังคับคดี เพือ่ ดําเนินการบังคับคดีจนได ในกรณีที่มีผูขัดขวางหรือมีเหตุ
อันควรเชื่อวาจะมีผูขัดขวาง เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจแจงให
จนได
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชวยเหลือได ในการนี้ใหพนักงาน
มาตรา ๒๙๖ สัตต ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวผูขัดขวางได
เทาที่จําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดี
บังคับคดีตามมาตรา ๒๙๖ ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา (๓) และ

๒๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หมายเหตุ

มาตรา ๒๘๕ ความรับผิดทางละเมิดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยตอลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือตอ
บุคคลภายนอกเพื่อความเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การยึด อายัด หรือขายทรัพยสินโดยมิชอบหรือเกินกวาที่จําเปนแก
การบังคับคดี หรือการบังคับคดีโดยมิชอบในกรณีอื่น ยอมไมตกแก
เจาพนักงานบังคับคดี แตตกอยูแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา เวนแต
ในกรณีเจาพนักงานบังคับคดีไดกระทําการฝาฝนตอบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายนี้
ในกรณีที่ความรับผิดตกแกเจาพนักงานบังคับคดีตาม
วรรคหนึ่ง และเปนเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใน
การปฏิบัติหนาที่ การใชสิทธิฟองคดีตอศาลตามกฎหมายวาดวย
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่หรือตามกฎหมายอื่นไมวา
โดยบุคคลใด ใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม
ถาเจาพนักงานบังคับคดีไมยึดทรัพยสินหรืออายัด
สิทธิเรียกรองอันจะตองยึดหรืออายัดหรือไมขายทรัพยสิน

กําหนดบทคุมครองเจาพนักงานบังคับคดีให
ชัดเจนในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของ
เจาพนักงานบังคับคดี และกําหนดผูที่
จะตองรับผิดในกรณีที่เกิดความเสียหายแก
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอก
อันเนื่องมาจากการบังคับคดี

มาตรา ๒๙๖ เบญจ เจาพนักงานบังคับคดีอาจรองขอ
ความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเพื่อให
สามารถดําเนินการตามมาตรา ๒๙๖ ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา
(๓) และมาตรา ๒๙๖ เบญจ ได และในการนี้ ใหพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัว
ผูขัดขวางไวเทาที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
บังคับคดี
มาตรา ๒๘๔ วรรคสอง
ความรับผิดตอลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือตอ
บุคคลภายนอกเพื่อความเสียหายถาหากมี อันเกิดจากการยึด
และขายทรัพยสินโดยมิชอบหรือยึดทรัพยสินเกินกวาที่จําเปนแก
การบังคับคดีนั้น ยอมไมตกแกเจาพนักงานบังคับคดี แตตกอยูแก
เจาหนี้ตามคําพิพากษา เวนแตในกรณีเจาพนักงานบังคับคดีได
กระทําการฝาฝนตอบทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมาย

๒๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หรือไมดําเนินการบังคับคดีในกรณีอื่น หรือไมกระทําการดังกลาว
ภายในเวลาอันควรโดยจงใจหรือปราศจากความระมัดระวังหรือ
โดยสมรูเปนใจกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนเหตุใหเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาไดรับความเสียหาย ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับ
โดยอนุโลม

-

มาตรา ๒๘๖ ในกรณีทมี่ ีกฎหมายบัญญัติใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไปใชบังคับโดยอนุโลม
กับการดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอื่นที่
ไมใชศาลยุติธรรม คําวา ศาลยุติธรรม ตามมาตรา ๒๘๕ วรรคสอง
ใหหมายถึงศาลนั้น

หมายเหตุ

สวนที่ ๗
ผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี
มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชนแหงบทบัญญัติในภาคนี้
บุคคลตอไปนี้ใหถือวามีสวนไดเสียในวิธีบังคับคดีอันเกี่ยวดวย
ทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่ง หรือสิทธิเรียกรองของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา
(๑) เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
และในกรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกรอง ลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรอง
นั้น
(๒) บุคคลอื่นใดซึ่งชอบที่จะใชสิทธิอันไดจดทะเบียนไว

มาตรา ๒๘๗ บุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี ไดแก
(๑) เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และใน
กรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกรอง ใหรวมถึงลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรอง
ผูทรงสิทธิเรียกรอง หรือผูรับโอนสิทธิเรียกรองนั้นดวย
(๒) บุคคลผูมีทรัพยสิทธิหรือไดจดทะเบียนสิทธิของตน
เกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูกบังคับคดี
(๓) บุคคลซึ่งไดยื่นคํารองขอตามมาตรา ๓๒๓ มาตรา
๓๒๔ มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๙ เกี่ยวกับทรัพยสินหรือ

กําหนดถึงบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี
ใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

๒๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
โดยชอบหรือที่ไดยื่นคํารองขอตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๘,
๒๘๙ และ ๒๙๐ อันเกี่ยวกับทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรอง
เชนวามานั้น เวนแตคํารองขอเชนวานี้จะไดถูกยกเสียในชั้น
ที่สุด

มาตรา ๒๘๑ บุคคลผูมีสวนไดเสียในวิธีการบังคับคดี
อาจมาอยูดวยในเวลาบังคับคดีนั้น แตตองไมทําการปองกัน
หรือขัดขวางแกการบังคับคดี บุคคลที่กลาวนั้นอาจรองขอ
สําเนาบันทึกที่เจาพนักงานบังคับคดีทําขึ้นทั้งสิ้นหรือแต
บางฉบับอันเกี่ยวดวยวิธีการบังคับคดีนั้นโดยเสียคาธรรมเนียม
ตามที่กําหนดไว

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สิทธิเรียกรองที่ถูกบังคับคดี
(๔) บุคคลผูเปนเจาของรวมหรือบุคคลผูมบี ุริมสิทธิ
สิทธิยึดหนวง หรือสิทธิอื่นตามมาตรา ๓๒๒ เกี่ยวกับทรัพยสิน
หรือสิทธิเรียกรองที่ถูกบังคับคดี
(๕) บุคคลอื่นใดที่ตองเสียหายเพราะเหตุแหงการ
ดําเนินการบังคับคดีนั้น

หมายเหตุ

มาตรา ๒๘๘ นอกจากสิทธิอื่นตามที่บัญญัติไวในประมวล กําหนดถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียในการ
กฎหมายนี้แลว ใหผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีมีสิทธิดังตอไปนี้ บังคับคดีใหชัดเจนยิ่งขึ้น
(๑) อยูรูเห็นดวยในการดําเนินการบังคับคดีที่ตนมีสวน
ไดเสีย แตตองไมทําการปองกันหรือขัดขวางการบังคับคดี รวมทั้ง
เขาสูราคาหรือหาบุคคลอื่นเขาสูราคาในการขายทอดตลาด
(๒) ขออนุญาตตรวจหรือคัดสําเนาเอกสารอันเกี่ยวดวย
การบังคับคดีทั้งหมดหรือแตบางฉบับ หรือขอใหเจาพนักงานบังคับ
คดีคัดหรือรับรองสําเนาเอกสารนั้นโดยเสียคาธรรมเนียมตามที่ระบุ
ไวในตาราง ๒ ทายประมวลกฎหมายนี้

๒๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาตรา ๒๙๒ เจาพนักงานบังคับคดีตองงดการบังคับคดี
ไวในกรณีตอไปนี้
(๑) ถาคําพิพากษาหรือคําสั่งใดไดกระทําไป โดยขาดนัด
และไดมีการขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนัน้ หาก
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดยื่นคําขอใหพิจารณาใหม เมื่อศาลได
สงคําสั่งใหงดการบังคับคดีไปยังเจาพนักงานบังคับคดีตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๒๐๙ แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาในอันที่จะขอตอศาลใหมีคําสั่งกําหนดวิธีการ
ชั่วคราวเพื่อคุมครองอยางใด ๆ ตามที่เห็นสมควร

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สวนที่ ๘
การงดการบังคับคดี

มาตรา ๒๘๙ ใหเจาพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดี
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เมื่อศาลไดมีคําสั่งใหงดการบังคับคดีเพราะเหตุมีการ
ยื่นคําขอใหพิจารณาคดีใหมและไดแจงใหเจาพนักงานบังคับคดี
ทราบตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๙๙ เบญจ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๒๐๗
ในกรณีดังกลาว ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษายื่นคํารองวา
ตนอาจไดรับความเสียหายจากการยื่นคําขอดังกลาวและมีพยาน
หลักฐานเบื้องตนแสดงวาคําขอนั้นไมมีมูลและยื่นเขามาเพื่อประวิง
การบังคับคดี ศาลมีอํานาจสั่งใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาวางเงินหรือ
หาประกันตามที่ศาลเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ศาลจะกําหนด
เพื่อเปนประกันการชําระคาสินไหมทดแทนแกเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาสําหรับความเสียหายที่อาจไดรับเนื่องจากเหตุเนิ่นชา
ในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นคําขอนั้น หรือกําหนดวิธีการ
ชั่วคราวเพื่อคุมครองอยางใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได ถาลูกหนี้
ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ใหศาลสั่งเพิกถอนคําสั่งที่
ใหงดการบังคับคดี
(๒) ถาศาลไดมีคาํ สั่งใหงดการบังคับคดีไว เมื่อศาล
(๒) เมื่อศาลไดมีคําสั่งใหงดการบังคับคดี และไดสงคําสั่งนั้น
ไดสงคําสั่งนั้นไปใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบ ในกรณีเชนนี้ให ไปใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบ ในกรณีเชนนี้ใหเจาพนักงาน

หมายเหตุ

บัญญัติถึงเหตุในการงดการบังคับคดีของ
เจาพนักงานบังคับคดีใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมี
การกําหนดกระบวนการใหครบถวน และ
เปนธรรมแกคูความทุกฝาย

๓๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เจาพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไวภายในระยะเวลาหรือ บังคับคดีงดการบังคับคดีไวภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่
เงื่อนไขตามที่ศาลจะไดกําหนดไว
ศาลกําหนด
(๓) ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดแจงเปนหนังสือไปยัง
(๓) เมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดแจงเปนหนังสือไปยัง
เจาพนักงานบังคับคดีวาตนตกลงงดการบังคับคดีไวชั่วระยะเวลา เจาพนักงานบังคับคดีวาตนตกลงงดการบังคับคดีไวชั่วระยะเวลาที่
ที่กําหนดไวหรือภายในเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งโดยไดรับ
กําหนดไวหรือภายในเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งโดยไดรับความ
ความยินยอมเปนหนังสือจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาและ
ยินยอมเปนหนังสือจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาและบุคคลภายนอก
บุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี
ผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี
(๔) เมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามขอความ
(๔) เมื่อเจาหนี้ผูขอบังคับคดีไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๔
แหงมาตรา ๑๕๔ ใหเจาพนักงานบังคับคดีสงคําบอกกลาว
ใหเจาพนักงานบังคับคดีสงคําบอกกลาวงดการบังคับคดี
งดการบังคับคดีนั้น ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาและ
ใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาและบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียทราบ
บุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสีย เวนแตจะไดงดการบังคับคดี
โดยไมชักชา เวนแตจะไดงดการบังคับคดีตามคําขอของบุคคลนั้นเอง
ตามคําขอของบุคคลเหลานั้นเอง
มาตรา ๒๙๓ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอ
ทําเปนคํารองตอศาลใหงดการบังคับคดีไว โดยเหตุที่ตนได
ยื่นฟองเจาหนี้ตามคําพิพากษาเปนคดีเรื่องอื่นในศาลเดียวกัน
นั้นซึ่งศาลยังมิไดวินิจฉัยชี้ขาด และถาหากตนเปนฝายชนะ
จะไมตองมีการขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินของตน
โดยวิธีอื่น เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได
ถาศาลเห็นวาขออางของลูกหนี้ตามคําพิพากษามี
เหตุฟงไดและถางดการบังคับคดีไวไมนาจะเปนที่เสียหายแก
เจาหนี้ตามคําพิพากษา ศาลอาจมีคําสั่งงดการบังคับคดีไว
ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร

มาตรา ๒๙๐ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคํารองตอ
ศาลใหงดการบังคับคดีไว โดยเหตุที่ตนไดยื่นฟองเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาเปนคดีเรื่องอื่นในศาลเดียวกันนั้นไวแลว ซึ่งศาลยังมิได
วินิจฉัยชี้ขาด และถาหากตนเปนฝายชนะจะไมตองมีการยึด อายัด
ขายทอดตลาด หรือจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
โดยวิธีอื่น เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได
ถาศาลเห็นวาขออางของลูกหนี้ตามคําพิพากษามีเหตุฟงได
ศาลอาจมีคาํ สั่งใหงดการบังคับคดีไว คําสั่งนี้อาจอยูภายใตบังคับ
เงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใด ๆ หรือไมก็ได และศาลจะมีคาํ สั่งให
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาวางเงินหรือหาประกันตอศาลตามจํานวนที่

หมายเหตุ

บัญญัติกระบวนการใหชัดเจนยิ่งขึ้น และ
เปดชองใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาสามารถ
ยื่นคํารองของดการบังคับคดีตั้งแตกอนที่จะ
มีการยึดหรืออายัดทรัพย

๓๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด

มาตรา ๒๙๔ ถาไดงดการบังคับคดีไวตามที่บัญญัติ
ในประมวลกฎหมายนี้ใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนิน
การบังคับคดีตอไป เมื่อศาลไดสงคําสั่งใหดําเนินคดีตอไปยัง
เจาพนักงานบังคับคดีแลว โดยศาลเปนผูออกคําสั่งนั้นเอง
หรือโดยเจาหนี้ตามคําพิพากษายื่นคําขอใหดําเนินการบังคับคดี
ตอไป เนื่องจากระยะเวลาที่ไดงดการบังคับคดีนั้นไดลวงพนไป
แลวหรือเนื่องจากมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือเจาหนี้
ตามคําพิพากษาไดกําหนดไว แลวแตกรณีหรือเนื่องจากศาล
ทีค่ ดีนั้นอยูในระหวางพิจารณาในชั้นอุทธรณหรือฎีกาได
พิพากษายืนตามคําพิพากษาที่อยูในระหวางบังคับคดี แตถา
คําพิพากษาที่อยูในระหวางบังคับคดีนั้น ศาลอุทธรณหรือ
ศาลฎีกาพิพากษายืนแตบางสวนเจาพนักงานบังคับคดีจะ
ดําเนินการบังคับคดีตอไปยังหาไดไม ถาปรากฏวาเงินที่
รวบรวมไดกอนงดการบังคับคดีนั้น พอที่จะชําระเจาหนี้
ตามคําพิพากษาไดแลว

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อเปนประกัน
การชําระหนี้ตามคําพิพากษาและคาสินไหมทดแทนแกเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาสําหรับความเสียหายที่อาจไดรับเนื่องจากเหตุเนิ่นชา
ในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นคํารองนั้นดวยก็ได
คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด

หมายเหตุ

มาตรา ๒๙๑ ในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีไดงดการ
บัญญัติกระบวนการใหชัดเจนยิ่งขึ้น
บังคับคดีไวตามคําสั่งของศาลใหเจาพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการ
บังคับคดีตอไปเมื่อไดรับคําสั่งจากศาล โดยศาลเปนผูออกคําสั่งนั้นเอง
หรือโดยเจาหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูยื่นคําขอใหศาลออกคําสั่ง
เนื่องจากระยะเวลาที่ใหงดการบังคับคดีนั้นไดลวงพนไปแลว
หรือมิไดเปนไปตามเงื่อนไขที่ศาลไดกําหนดไว หรือคดีนั้นศาล
อุทธรณหรือศาลฎีกาไดพิพากษายืน หรือไมมีความจําเปนที่จะตอง
งดการบังคับคดีอีกตอไปแลว
ในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีไดงดการบั งคับคดีไวตาม
มาตรา ๒๘๙ (๓) หรือ (๔) ใหเจ าพนั กงานบั งคับคดี ดํ าเนิ น การ
บังคับคดีตอไปเมื่อระยะเวลาที่ใหงดการบังคับคดีไดลวงพนไปแลว
หรือมิไดเปนไปตามเงื่อนไขที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาไดกําหนดไว
หรือเจาหนี้ผูขอบังคับคดีไดปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๔ แลว

๓๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หมายเหตุ

ถาไดงดการบังคับคดีตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๔
ใหเจาพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการบังคับคดีตอไปโดยพลัน
เมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดปฏิบัติตามขอความที่กลาวไวใน
มาตรานั้นแลว

สวนที่ ๙
การถอนการบังคับคดี
มาตรา ๒๙๕ ใหเจาพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดี
ในกรณีตอไปนี้
(๑) เจาพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีนั้นเอง
หรือถอนโดยคําสั่งศาลแลวแตกรณี เมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ไดวางเงินตอศาลหรือตอเจาพนักงานบังคับคดีเปนจํานวน
พอชําระหนี้ตามคําพิพากษา พรอมทั้งคาฤชาธรรมเนียม
แหงคดี หรือคาธรรมเนียมในการบังคับคดี หรือไดหาประกัน
มาใหจนเปนที่พอใจของศาล สําหรับจํานวนเงินเชนวานี้
(๒) ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดแจงไปยังเจาพนักงาน
บังคับคดีเปนหนังสือวาตนสละสิทธิในการบังคับคดีนั้น
(๓) ถาคําพิพากษาในระหวางบังคับคดีไดถูกกลับใน
ชั้นที่สุด หรือหมายบังคับคดีไดถูกยกเลิกเสีย เมื่อศาลที่
ออกหมายบังคับคดีไดสงคําสั่งใหแกเจาพนักงานบังคับคดีแตถา

มาตรา ๒๙๒ ใหเจาพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดี บัญญัติเรื่องเหตุที่เจาพนักงานบังคับคดี
ในกรณีตอไปนี้
จะถอนการบังคับคดีใหชัดเจนและ
(๑) เมื่อศาลไดมีคําสั่งใหถอนการบังคับคดีเนื่องจากลูกหนี้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ตามคําพิพากษายื่นอุทธรณหรือฎีกา และไดวางเงินตอศาลเปน
จํานวนพอชําระหนี้ตามคําพิพากษาพรอมทั้งคาฤชาธรรมเนียม
และคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี หรือไดหาประกันมาให
จนเปนที่พอใจของศาลสําหรับจํานวนเงินเชนวานี้
(๒) เมื่อศาลไดมีคําสั่งใหถอนการบังคับคดีเนื่องจาก
คําพิพากษาในระหวางบังคับคดีไดถูกกลับหรือถูกยก หรือหมาย
บังคับคดีไดถูกเพิกถอน แตถาคําพิพากษาในระหวางบังคับคดีนั้น
ไดถูกกลับแตเพียงบางสวน การบังคับคดีอาจดําเนินการตอไป
จนกวาเงินที่รวบรวมไดนั้นจะพอชําระแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา
(๓) เมื่อศาลไดแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบวาศาลมี

๓๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คําพิพากษาในระหวางบังคับคดีนั้น ไดถูกกลับแตเพียงบางสวน คําสั่งอนุญาตใหพิจารณาคดีใหมตามมาตรา ๑๙๙ เบญจ วรรคสาม
การบังคับคดีอาจดําเนินตอไปจนกวาเงินที่รวบรวมไดนนั้ จะพอ และมาตรา ๒๐๗
ชําระแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา
(๔) เมื่อศาลไดมีคําสั่งใหถอนการบังคับคดีตามมาตรา ๒๙๓
(๕) เมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดวางเงินตอเจาพนักงาน
บังคับคดี เพื่อเปนการชําระหนี้ตามคําพิพากษาพรอมทั้งคาฤชา
ธรรมเนียมและคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
(๖) เมือ่ เจาหนี้ตามคําพิพากษาไดแจงเปนหนังสือไปยัง
เจาพนักงานบังคับคดีวาตนสละสิทธิในการบังคับคดี ในกรณี
เชนวานี้ เจาหนี้ตามคําพิพากษานั้นจะบังคับคดีแกลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาสําหรับหนี้นั้นอีกมิได
(๗) เมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดแจงเปนหนังสือไปยัง
เจาพนักงานบังคับคดีวาตนขอถอนการบังคับคดี

หมายเหตุ

มาตรา ๒๙๓ ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาเพิกเฉย
มาตรา ๒๙๕ ทวิ ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาเพิกเฉย
ไมดําเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดี ไมดําเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดี
กําหนด ใหเจาพนักงานบังคับคดีขอใหศาลสั่งถอนการบังคับคดี กําหนด ใหเจาพนักงานบังคับคดีรายงานตอศาลขอใหศาลสั่งถอน
การบังคับคดีนั้นเสีย
นั้นเสีย

คงหลักการและใชถอยคําเดิมตามกฎหมาย
ปจจุบัน

๓๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๒๙๕ ตรี ในกรณีที่มีการยึดทรัพยสินซึ่งมิใช
ตัวเงิน หรือในกรณียึดหรืออายัดเงิน หรืออายัดทรัพยสินแลว
ไมมีการขายหรือจําหนายเนื่องจากเจาพนักงานบังคับคดี
ถอนการบังคับคดีนั้นเอง หรือถอนโดยคําสั่งศาล และผูขอให
ยึดหรืออายัดไมชําระคาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี ให
เจาพนักงานบังคับคดีขอหมายบังคับคดีแกทรัพยสินของผูนั้น
เพื่อชําระคาธรรมเนียม ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาเจาพนักงาน
บังคับคดีเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาในสวนที่เกี่ยวกับ
คาธรรมเนียมนั้น และใหเจาพนักงานบังคับคดีบังคับคดีไดเอง
โดยไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวงเพื่อประโยชนในการ
บังคับคดีนั้น

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๒๙๔ ในกรณีที่มีการยึดทรัพยสินซึ่งมิใชตัวเงิน
หรือในกรณียึดหรืออายัดเงิน หรืออายัดทรัพยสินแลวไมมีการขาย
หรือจําหนายเนื่องจากเจาพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดี
นั้นเองหรือถอนโดยคําสั่งศาล และผูขอใหยึดหรืออายัดไมชําระ
คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ใหเจาพนักงานบังคับคดีรายงาน
ตอศาลขอใหบังคับคดีแกทรัพยสินของผูนั้นเพื่อชําระคาฤชา
ธรรมเนียมในการบังคับคดี ในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาเจาพนักงาน
บังคับคดีเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา และผูขอใหยึดหรืออายัดเปน
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาในสวนที่เกี่ยวกับคาฤชาธรรมเนียมในการ
บังคับคดีนั้น และใหเจาพนักงานบังคับคดีบังคับคดีไดเอง
โดยไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวง

หมายเหตุ
คงหลักการเดิมตามกฎหมายปจจุบัน โดยมี
การแกไขเรื่องคาฤชาธรรมเนียมใหตรงกับ
การแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงที่ผานมา

๓๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สวนที่ ๑๐

หมายเหตุ

การเพิกถอนหรือแกไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ
มาตรา ๒๙๖ ในกรณีที่คาํ บังคับ หมายบังคับคดี หรือ
คําสั่งศาลในชั้นบังคับคดีฝาฝนตอบทบัญญัติแหงลักษณะนี้
เมื่อศาลเห็นสมควรไมวาในเวลาใดกอนการบังคับคดีไดเสร็จลง
หรือเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีรายงานตอศาล หรือเมื่อเจาหนี้
ตามคําพิพากษาลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอก
ผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีซึ่งตองเสียหายเพราะเหตุดังกลาว
ยื่นคํารองตอศาล ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือแกไข
คําบังคับหมายบังคับคดี หรือคําสั่งดังกลาวทั้งหมดหรือ
บางสวนหรือมีคําสั่งอยางใดตามที่ศาลเห็นสมควร
ภายใตบังคับมาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคสอง ถาเจาพนักงาน
บังคับคดีดําเนินการบังคับคดีฝาฝนตอบทบัญญัติแหงลักษณะนี้
เมื่อศาลเห็นสมควรไมวาเวลาใดกอนการบังคับคดีไดเสร็จลง
หรือเมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือ
บุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีซ่งึ ตองเสียหาย
เพราะเหตุดงั กลาวยื่นคํารองตอศาล ใหศาลมีอํานาจที่จะ
สั่งเพิกถอนหรือแกไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวง หรือ
วิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการ
อยางใดตามที่ศาลเห็นสมควร

มาตรา ๒๙๕ ในกรณีท่คี ําบังคับ หมายบังคับคดี หรือ
คําสั่งศาลในชั้นบังคับคดีบกพรอง ผิดพลาด หรือฝาฝนกฎหมาย
เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมจําเปนจะตองเพิกถอนหรือแกไข
คําบังคับ หมายบังคับคดี หรือคําสั่งดังกลาวนั้น เมื่อศาลเห็นสมควร
ไมวาในเวลาใดกอนการบังคับคดีไดเสร็จลงหรือเมื่อเจาพนักงาน
บังคับคดีรายงานตอศาล หรือเมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้
ตามคําพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี
ซึ่งตองเสียหายเพราะเหตุดังกลาว ยื่นคํารองตอศาลใหศาลมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนหรือแกไขคําบังคับ หมายบังคับคดี หรือคําสั่งดังกลาว
ทั้งหมดหรือบางสวนหรือมีคําสั่งอยางใดตามที่ศาลเห็นสมควร
ภายใตบังคับมาตรา ๓๓๑ วรรคสาม ถาเจาพนักงาน
บังคับคดีไดดําเนินการบังคับคดีบกพรอง ผิดพลาด หรือฝาฝน
กฎหมาย เมื่อศาลเห็นสมควรไมวาในเวลาใดกอนการบังคับคดี
ไดเสร็จลง หรือเมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีซึ่งตองเสียหาย
เพราะเหตุดังกลาว ยื่นคํารองตอศาล ใหศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอน
หรือแกไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ
โดยเฉพาะหรือมีคาํ สั่งกําหนดวิธีการอยางใดแกเจาพนักงาน
บังคับคดีตามที่ศาลเห็นสมควร

บัญญัติเรื่องการขอเพิกถอน และแกไข
กระบวนการบังคับคดีที่ผิดพลาดหรือฝาฝน
กฎหมาย ใหชัดเจนและครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น

๓๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
การยื่นคํารองตามมาตรานี้อาจกระทําไดไมวา
ในเวลาใดกอนการบังคับคดีไดเสร็จลง แตตองไมชากวา
สิบหาวันนับแตวันที่ที่ทราบขอความหรือพฤติการณอันเปน
มูลแหงขออางนั้น แตทั้งนี้ผูยื่นคํารองตองมิไดดําเนินการอันใด
ขึ้นใหมหลังจากไดทราบเรื่องฝาฝนตอบทบัญญัติแหงลักษณะนี้
แลวหรือตองมิไดใหสัตยาบันแกการกระทํานั้น และในกรณี
เชนวานี้ ผูยื่นคํารองจะขอตอศาลในขณะเดียวกันนั้นใหมีคําสั่ง
งดการบังคับคดีไวในระหวางวินิจฉัยชี้ขาดก็ได
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ใหถือวาการบังคับคดีได
เสร็จลง เมื่อไดมีการดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่คําบังคับหรือหมายบังคับคดีกําหนดให
สงมอบทรัพยสิน กระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางใด เมื่อ
ไดมีการปฏิบัติตามคําบังคับหรือหมายบังคับคดีที่ใหสงมอบ
ทรัพยสินกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางนั้นแลว แตถา
การปฏิบัติตามคําบังคับหรือหมายบังคับคดีดังกลาว อาจแยก
ไดเปนสวน ๆ เมื่อไดมีการปฏิบัติตามคําบังคับหรือ
หมายบังคับคดีในสวนใดแลว ใหถือวาการบังคับคดีไดเสร็จลง
เฉพาะในสวนนั้น
(๒) ในกรณีที่คําบังคับหรือหมายบังคับคดีกําหนด
ใหใชเงิน เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดจายเงินตามมาตรา ๓๑๘
มาตรา ๓๑๙ มาตรา ๓๒๐ มาตรา ๓๒๑ หรือมาตรา ๓๒๒
แลวแตกรณีแลว แตถาทรัพยสินที่ถูกบังคับคดีมีหลายรายการ
เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดจายเงินที่ไดจากการขายทอดตลาด

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การยื่นคํารองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอาจกระทําได
ไมวาในเวลาใดกอนการบังคับคดีไดเสร็จลง แตตองไมชากวา
สิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบขอความหรือพฤติการณอันเปนมูล
แหงขออางนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นคํารองตองมิไดดําเนินการอันใดขึ้นใหม
หลังจากไดทราบเรื่องบกพรอง ผิดพลาด หรือฝาฝนกฎหมายนั้นแลว
หรือตองมิไดใหสัตยาบันแกการกระทํานั้น และในกรณีเชนวานี้
ผูยื่นคํารองจะขอตอศาลในขณะเดียวกันนั้นใหมีคําสั่งงด
การบังคับคดีไวในระหวางวินิจฉัยชี้ขาดก็ได
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ใหถือวาการบังคับคดีได
เสร็จลงเมื่อไดมีการดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีทคี่ ําบังคับกําหนดใหสงทรัพยสิน กระทําการ
หรืองดเวนกระทําการอยางใดเมื่อไดมีการปฏิบัติตามคําบังคับที่ให
สงทรัพยสิน กระทําการ หรืองดเวนกระทําการอยางนั้นแลว
แตถาการปฏิบัติตามคําบังคับดังกลาวอาจแยกเปนสวน ๆ ได
เมื่อไดมีการปฏิบัติตามคําบังคับในสวนใดแลวใหถือวาการบังคับคดี
ไดเสร็จลงเฉพาะในสวนนั้น
(๒) ในกรณีทคี่ ําบังคับกําหนดใหใชเงิน เมื่อเจาพนักงาน
บังคับคดีไดจายเงินตามมาตรา ๓๓๙ มาตรา ๓๔๐ มาตรา ๓๔๒
มาตรา ๓๔๓ หรือมาตรา ๓๔๔ แลวแตกรณี แลว แตถาทรัพยสิน
ที่ถูกบังคับคดีมีหลายรายการ เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดจายเงิน
ที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินรายการใดแลว ใหถือวา
การบังคับคดีไดเสร็จลงเฉพาะทรัพยสินรายการนั้น

หมายเหตุ

๓๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ทรัพยสินรายการใดแลว ใหถือวาการบังคับคดีไดเสร็จลงเฉพาะ
ทรัพยสินรายการนั้น
ในการยื่นคํารองตอศาลตามมาตรานี้ หากมี
พยานหลักฐานเบื้องตนแสดงวาคํารองนั้นไมมีมูลและยื่นเขามา
เพื่อประวิงใหชักชา เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อเจาหนี้
ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่อาจไดรับความเสียหาย
เนื่องจากการยื่นคํารองดังกลาวรองขอ ศาลมีอํานาจที่จะสั่งให
ผูยื่นคํารองวางเงินหรือหาประกันตอศาลตามจํานวนและ
ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อเปนประกัน
การชําระคาสินไหมทดแทนแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
บุคคลนั้นได ถาผูยื่นคํารองไมปฏิบัตติ ามคําสั่งศาล ใหศาลมี
คําสั่งยกคํารองนั้นเสีย คําสั่งของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้
ใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ศาลไดมีคาํ สั่งยกคํารองที่ยื่นไวตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่ไดรับ
ความเสียหายเนื่องจากการยื่นคํารองดังกลาวเห็นคํารองนั้น
ไมมีมูลและยื่นเขามาเพื่อประวิงใหชักชา บุคคลดังกลาวอาจยื่น
คํารองตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งยกคํารองเพื่อ
ขอใหศาลมีคําสั่งใหผูยื่นคํารองนั้นชดใชคา สินไหมทดแทนแก
ตนได ในกรณีเชนวานี้ ใหศาลมีอํานาจสั่งใหแยกการพิจารณา
เปนสํานวนตางหากจากคดีเดิม และเมื่อศาลไตสวนแลวเห็นวา
คํารองนั้นรับฟงได ใหศาลมีคําสั่งใหผยู ื่นคํารองนั้นชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลที่
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ในการยื่นคํารองตอศาลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
หากมีพยานหลักฐานเบื้องตนแสดงวาคํารองนั้นไมมีมูลและยื่น
เขามาเพื่อประวิงใหชักชา ศาลมีอํานาจสั่งใหผูยื่นคํารองวางเงิน
หรือหาประกันตอศาลตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควรเพื่อเปนประกันการชําระคาสินไหมทดแทนแกเจาหนี้
ตามคําพิพากษาหรือบุคคลนั้นสําหรับความเสียหายที่อาจไดรับ
จากการยื่นคํารองนั้น ถาผูยื่นคํารองไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล
ใหศาลมีคําสั่งยกคํารองนั้นเสีย สวนเงินหรือประกันที่วางไวตอศาล
ดังกลาวเมื่อศาลเห็นวาไมมีความจําเปนตอไป จะสั่งคืนหรือยกเลิก
ประกันนั้นก็ได คําสั่งของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้ใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ศาลไดมคี ําสั่งยกคํารองที่ยื่นไวตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ถาบุคคลที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากการยื่น
คํารองดังกลาวเห็นวาคํารองนั้นไมมีมูลและยื่นเขามาเพื่อประวิง
ใหชักชาบุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาลภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่มีคําสั่งยกคํารอง เพื่อขอใหศาลสั่งแยกการพิจารณา
เปนสํานวนตางหากจากคดีเดิม และเมื่อศาลไตสวนแลวเห็นวา
คํารองนั้นฟงได ใหศาลมีคําสั่งใหผูยื่นคํารองนั้นชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกบุคคลที่ไดรับความเสียหายดังกลาวตามจํานวนที่ศาล
เห็นสมควร ถาผูยื่นคํารองนั้นไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล บุคคลที่ไดรับ
ความเสียหายอาจรองขอใหศาลบังคับคดีแกผูยื่นคํารองนั้น
เสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา

หมายเหตุ

๓๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
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หมายเหตุ

ไดรับความเสียหายดังกลาวตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร
ถาผูยื่นคํารองนั้นไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ศาลมีอํานาจบังคับ
ผูยื่นคํารองนั้นไดเสมือนหนึ่งเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หมวด ๒
การบังคับคดีในกรณีที่เปนหนี้เงิน
สวนที่ ๑
อํานาจของเจาพนักงานบังคับคดี
มาตรา ๒๘๒ ถาคําพิพากษาหรือคําสั่งใดกําหนดให
ชําระเงินจํานวนหนึ่ง ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติหามาตรา
ตอไปนี้ เจาพนักงานบังคับคดียอมมีอํานาจที่จะรวบรวมเงิน
ใหพอชําระตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยวิธียึดหรืออายัด และ
ขายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามบทบัญญัติใน
ลักษณะนี้ คือ
(๑) โดยวิธียึดและขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย
อันมีรูปรางและอสังหาริมทรัพย
(๒) โดยวิธีอายัดสังหาริมทรัพยอันมีรูปรางและ
อสังหาริมทรัพยรวมทั้งสิทธิทั้งปวงอันมีอยูในทรัพยเหลานั้น
ซึ่งบุคคลภายนอกจะตองสงมอบหรือโอนมายังลูกหนี้

มาตรา ๒๙๖ ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
บัญญัติเรื่องวิธีการบังคับคดีในกรณีที่เปน
กําหนดใหชําระเงิน ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจบังคับคดี
การชําระหนี้เงินใหชัดเจนและครอบคลุม
โดยวิธีดังตอไปนี้
มากยิ่งขึ้น
(๑) ยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(๒) อายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่จะ
เรียกใหบุคคลภายนอกชําระเงินหรือสงมอบหรือโอนทรัพยสิน
(๓) อายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่จะ
เรียกใหบุคคลภายนอกชําระหนีอ้ ยางอื่นนอกจากที่กลาวมาแลวใน (๒)
(๔) ขายทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพยสนิ ที่
ไดมาจากการยึดหรือการอายัด หรือซึ่งสิทธิเรียกรองที่ไดอายัดไว

๓๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ตามคําพิพากษาในภายหลัง และเมื่อไดสงมอบหรือโอนมาแลว
เอาทรัพยสินหรือสิทธิเหลานั้นออกขายหรือจําหนาย ในกรณี
เชนวานี้เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจะยึดบรรดาเอกสารทั้ง
ปวงที่ใหสิทธิแกลูกหนี้ในอันที่จะไดรับสงมอบหรือรับโอน
ทรัพยสินหรือสิทธิเชนวามานั้น
(๓) โดยวิธีอายัดเงินที่บุคคลภายนอกจะตองชําระ
ใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาในภายหลัง แลวเรียกเก็บตามนั้น
ในกรณีเชนวานี้เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะยึดบรรดา
เอกสารทั้งปวงที่ใหสิทธิแกลูกนี้ตามคําพิพากษาในอันที่จะไดรับ
ชําระเงินเชนวานั้น
(๔) โดยวิธียึดเอกสารอื่น ๆ ทั้งปวง เชน สัญญากระทํา
การงานตาง ๆ ซึ่งไดชําระเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนแลว
ซึ่งการบังคับตามสัญญาเชนวานี้อาจทวีจํานวนหรือราคําทรัพย
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา และเพื่อที่จะนําบทบัญญัติแหง
มาตรา ๓๑๐ (๔) มาใชบังคับ
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ทรัพยสินที่เปนของภรรยา
หรือที่เปนของบุตรผูเยาวของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งตาม
กฎหมายอาจถือไดวาเปนทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือเปนทรัพยสินที่อาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษาได
นั้น เจาพนักงานบังคับคดีอาจยึดหรืออายัดและเอาออกขายได
ตามที่บัญญัติไวขางบนนี้
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ในกรณีที่ยังไมอาจยึดทรัพยสินหรืออายัดสิทธิเรียกรอง
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเนื่องจากมีเหตุขัดของอยางหนึ่งอยางใด
ที่ทําใหไมอาจยึดหรืออายัดไดทันที เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีเห็น
เองหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษารองขอ ใหเจาพนักงานบังคับคดี
มีอํานาจสั่งหามมิใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาโอน ขาย ยักยาย หรือ
จําหนายซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองนัน้ ไวเปนการชั่วคราวไว
กอนไดเทาที่จําเปน และถาทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองนั้นเปน
ทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองที่บุคคลภายนอกมีสวนเกี่ยวของดวยให
เจาพนักงานบังคับคดีแจงคําสั่งหามดังกลาวใหบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของนั้นทราบ หรือหากทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองนั้นเปน
ทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองที่จะตองจดทะเบียนหรือไดจดทะเบียน
ไวตามกฎหมายใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงคําสั่งหามดังกลาวให
นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายวาดวยการนั้นทราบ ถาไดมีการจดทะเบียนไวแลว ให
นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่บันทึกคําสั่งของเจาพนักงาน
บังคับคดีไวในทะเบียน และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๑๕ (๑) และ
มาตรา ๓๒๐ (๑) และ (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีมีเหตุอัน
สมควร เจาพนักงานบังคับคดีอาจมีคําสั่งยกเลิก หรือแกไข
เปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกลาวได โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๑
และมาตรา ๒๖๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีเหตุขัดของสิ้นสุดลงหรือไมมีความจําเปนตองบังคับ
คดีตอไป หรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาเพิ กเฉยไมดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนด ใหเจาพนักงานบังคับคดี
แจงยกเลิกคําสั่งหามดังกลาวใหบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของทราบ

หมายเหตุ

๔๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
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มาตรา ๒๘๒ วรรคสอง
มาตรา ๒๙๗ ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจบังคับคดี
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ทรัพยสินที่เปนของภรรยา เอากับทรัพยสินดังตอไปนี้ไดเชนเดียวกับที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๖
หรือที่เปนของบุตรผูเยาวของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งตาม
(๑) สินสมรสของคูสมรสของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
กฎหมายอาจถือไดวาเปนทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เฉพาะในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและคูสมรสเปนลูกหนี้
หรือเปนทรัพยสินที่อาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษาไดนั้น รวมกันตามมาตรา ๑๔๙๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เจาพนักงานบังคับคดีอาจยึดหรืออายัดและเอาออกขายได
หรือทรัพยสินของคูสมรสของลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งตาม
ตามที่บัญญัติไวขางบนนี้
กฎหมายอาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษาได
(๒) ทรัพยสินของบุคคลอื่นซึ่งตามกฎหมายอาจบังคับเอา
ชําระหนี้ตามคําพิพากษาได
ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แหงภาคนี้ที่เกี่ยวกับ
การบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษามาใชบังคับ
ในการบังคับคดีแกทรัพยสินของบุคคลตามมาตรานี้โดยอนุโลม
มาตรา ๒๘๓ ถาจะตองยึดหรืออายัดและขาย
ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามความในมาตรากอน
เจาพนักงานบังคับคดีชอบที่จะยึดหรืออายัดหรือขายบรรดา
ทรัพยสินที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาอางวาเปนของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๒๘๔ และ
๒๘๘
ถาเจาพนักงานบังคับคดีไมยึดทรัพยอันจะตองยึด
ภายในเวลาอันควรตองทําโดยปราศจากความระมัดระวังหรือ
โดยสมรูเปนใจกับลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือบุคคลใดซึ่งเปน
เจาของทรัพยที่จะตองยึด หรือเพิกเฉยไมกระทําการโดยเร็ว

มาตรา ๒๙๘ ในกรณีที่ทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองที่
เจาหนี้ตามคําพิพากษาอางวาเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษามีชื่อ
บุคคลอื่นเปนเจาของในทะเบียนหรือปรากฏตามหลักฐานอยางอื่น
วาเปนของบุคคลอื่น หากเจาพนักงานบังคับคดีสงสัยวาทรัพยสิน
หรือสิทธิเรียกรองนั้นไมใชเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและ
ไมยอมทําการยึดหรืออายัด ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษายืนยันใหยึด
หรืออายัด เจาพนักงานบังคับคดีจะทําการยึดทรัพยสินหรืออายัด
สิทธิเรียกรองนั้น หรือจะสั่งงดการยึดหรือการอายัดก็ได ในกรณีที่
สั่งงด ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งหามการโอน ขาย ยักยาย
จําหนาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือเปลีย่ นแปลง ซึ่งสิทธิในทรัพยสิน

หมายเหตุ
บัญญัติเรื่องอํานาจของเจาพนักงาน
บังคับคดีในการบังคับคดีแกทรัพยสินของ
บุคคลอื่นนอกเหนือจากทรัพยสินของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาใหชัดเจนและครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น

บัญญัติใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ
ของเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อใหรัดกุมและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ตามสมควร เจาหนี้ตามคําพิพากษาผูตองเสียหายเพราะการนั้น
อาจยื่นคํารองตอศาลขอใหปลดเปลื้องทุกข ถาศาลไตสวนเปน
ที่พอใจวาขออางนั้นเปนความจริง ก็ใหศาลมีคําสั่งวาเจาพนักงาน
ผูนั้นตกอยูในความรับผิด จําตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
เจาหนี้ตามคําพิพากษาไมเกินกวาจํานวนตามคําพิพากษา
ถาเจาพนักงานไมชําระคาสินไหมทดแทนตามคําสั่งของศาล
ศาลอาจออกหมายบังคับเอาแกทรัพยสินของเจาพนักงานผูนั้นได
แตถาเจาพนักงานมีความสงสัยในการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่
เจาหนี้ตามคําพิพากษาไดนําชี้ดังกลาวแลวซึ่งบุคคลอื่น
นอกจากเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลซึ่งเปนเจาของทรัพย
ที่ยึดนั้นมีชื่อเปนเจาของในทะเบียน เจาพนักงานนั้นชอบที่จะ
งดเวนยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น และรองตอศาลใหกําหนดการ
อยางใด ๆ เพื่อมิใหตนตองรับผิดในคาสินไหมทดแทนดังกลาว
มาแลว

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หรือสิทธิเรียกรองนั้นไวกอน
คําสั่งหามของเจาพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึง่ ใหมีผล
ใชบังคับไดทันที และใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงคําสั่งหามให
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และบุคคลผูมีชื่อเปนเจาของทรัพยสินหรือ
สิทธิเรียกรองตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอยางอื่นทราบ
โดยเร็ว ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่จะตองจดทะเบียน
หรือไดจดทะเบียนไวตามกฎหมาย ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจง
คําสั่งหามดังกลาวใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
หนาที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการนั้นทราบดวย ถาไดมีการ
จดทะเบียนไวแลว ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาทีบ่ ันทึก
คําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดีไวในทะเบียน ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๓๑๕ (๑) และมาตรา ๓๒๐ (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม
เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคํารองตอศาลภายในสิบหา
วันนับแตวันที่เจาพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งงดการยึดหรือการอายัด
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อขอใหศาลสั่งใหเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึด
ทรัพยสินหรืออายัดสิทธิเรียกรองนั้น ในกรณีเชนนี้ ใหศาลสง
สําเนาคํารองแกเจาพนักงานบังคับคดีและบุคคลผูมีชื่อเปนเจาของ
ทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐาน
อยางอื่นทราบ และบุคคลดังกลาวอาจคัดคานวาทรัพยสินหรือ
สิทธิเรียกรองนั้นไมใชของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดโดยยื่น
คําคัดคานตอศาลภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับสําเนาคํารอง และให
นําบทบัญญัติมาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕ แลวแตกรณี มาใช
บังคับโดยอนุโลม โดยหากศาลมีคําสั่งใหยึดทรัพยสินหรืออายัด

หมายเหตุ

๔๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

-

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สิทธิเรียกรองแลว บุคคลดังกลาวที่ไดยื่นคําคัดคานตามวรรคนี้
จะใชสิทธิตามมาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕ แลวแตกรณี
อีกหาไดไม
ในกรณีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษามิไดยื่นคํารองภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสามหรือศาลมีคําสั่งยกคํารองดังกลาว หรือ
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคํารองในวรรคสาม แตเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาไมดําเนินการบังคับคดีแกทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรอง
ดังกลาวภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง ใหคําสั่งหามตาม
วรรคหนึ่งเปนอันยกเลิกไป และใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงการ
ยกเลิกคําสั่งหามดังกลาวใหบุคคลตามวรรคสองทราบดวย

หมายเหตุ

มาตรา ๒๙๙ ในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งหาม เปนบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นมาใหม โดยเพิ่มบท
ตามมาตรา ๒๙๘ วรรคหนึ่ง บุคคลผูมีชื่อเปนเจาของทรัพยสินหรือ คุมครองผูมีชื่อเปนเจาของทรัพยสินหรือ
สิทธิเรียกรองตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอยางอื่น
สิทธิเรียกรองไดตอเมื่อตองวางหลักประกัน
หรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองนั้น จะรองขอตอ
เจาพนักงานบังคับคดีใหเพิกถอนคําสั่งหามดังกลาวโดยวางเงินหรือ
หาประกันมาใหแทนทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองนั้นก็ได ถาเจา
พนักงานบังคับคดีพอใจในเงินหรือประกันก็ใหเพิกถอนคําสั่งหาม
ดังกลาวและรับเงินหรือประกันนั้นไว
ในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีไมเพิกถอนคําสั่งหามตาม
วรรคหนึ่ง ผูรองนั้นจะยื่นคํารองตอศาลภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ทราบคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งหาม
โดยวางเงินหรือหาประกันมาใหก็ได ใหศาลสงสําเนาคํารองแก

๔๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาตรา ๒๘๔ เวนแตจะไดมีกฎหมายบัญญัติไว หรือ
ศาลจะไดมีคําสั่งเปนอยางอื่น หามไมใหยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกวาที่พอจะชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้ตามคําพิพากษาพรอมทั้งคาฤชาธรรมเนียมในคดีและ
คาธรรมเนียมในการบังคับคดี อนึ่งถาไดเงินมาพอจํานวนที่จะ
ชําระหนี้แลวหามไมใหเอาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดออก
ขายทอดตลาดหรือจําหนายดวยวิธีอื่น
ฯลฯ
ฯลฯ

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เจาพนักงานบังคับคดีและเจาหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อทําการไตสวน
เปนการดวน คําสั่งของศาลใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหยึดทรัพยสินหรืออายัดสิทธิ
เรียกรองตามมาตรา ๒๙๘ วรรคสาม ถาไมอาจยึดทรัพยสินหรือ
อายัดสิทธิเรียกรองนั้นได แตไดมีการวางเงินหรือประกันไวแทน
ทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองนั้น เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจขอให
ศาลดําเนินการบังคับคดีแกเงินหรือประกันที่รับไวหรือแกผูประกัน
ไดโดยไมตองฟองเปนคดีใหม
ในกรณีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษามิไดยื่นคํารองหรือศาลมี
คําสัง่ ยกคํารองตามมาตรา ๒๙๘ วรรคสาม ใหเจาพนักงานบังคับคดี
คืนเงินหรือประกันที่รับไวแกผวู างเงินหรือประกันนั้นหรือยกเลิกการ
ประกัน

มาตรา ๓๐๐ เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวหรือศาลมี
คําสั่งเปนอยางอื่น หามไมใหเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสิน
หรืออายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนีต้ ามคําพิพากษาหรือขาย
ทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรอง
ที่ไดมาจากการยึดหรืออายัดหลายรายเกินกวาที่พอจะชําระหนี้
ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา พรอมทั้งคาฤชาธรรมเนียมและ
คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
ในกรณีที่มีความจําเปนตองยึดทรัพยสินหรืออายัดสิทธิ
เรียกรองรายใดที่มีราคาสูงเกินกวาที่พอจะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้

หมายเหตุ

บัญญัติเรื่องขั้นตอนการยึดและอายัดให
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใหอํานาจเจาพนักงาน
บังคับคดีที่จะแบงยึดหรือแบงอายัด
ทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองได โดยใหสิทธิ
ผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีที่จะคัดคานได

๔๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามคําพิพากษา ถาทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองนั้นอยูในสภาพที่จะ
แบงยึดหรืออายัดไดโดยไมกอใหเกิดความเสียหาย ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจแบงยึดหรือแบงอายัดทรัพยสินหรือสิทธิ
เรียกรองรายใดแตเพียงบางสวนหรือเฉพาะสวนแหงกรรมสิทธิ์
เทาที่พอจะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา พรอมทั้งคาฤชา
ธรรมเนียมและคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
บุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีอาจคัดคานคําสั่งหรือ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองของเจาพนักงานบังคับคดี
โดยยื่นคํารองตอศาลกอนวันขายทอดตลาดหรือจําหนายโดย
วิธีอื่น แตตองไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งหรือ
การดําเนินการนั้น คําสั่งของศาลใหเปนที่สุด

หมายเหตุ

สวนที่ ๒
ทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
มาตรา ๒๘๕ ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ตอไปนี้ ยอมไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
(๑) เครื่องนุงหมหลับนอนหรือเครื่องใชในครัวเรือน
หรือเครื่องใชสอยสวนตัวโดยประมาณรวมกันราคําไมเกิน
หาหมื่นบาท ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลจะกําหนดทรัพยสิน
ดังกลาวที่มีราคําเกินหาหมื่นบาท ใหเปนทรัพยสินที่ไมตองอยู
ในความรับผิดแหงการบังคับคดีก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง

มาตรา ๓๐๑ ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ตอไปนี้ ยอมไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
(๑) เครื่องนุงหมหลับนอน เครื่องใชในครัวเรือน หรือ
เครื่องใชสอยสวนตัว โดยประมาณรวมกันราคาไมเกินประเภทละ
สองหมื่นบาท แตในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
เจาพนักงานบังคับคดีจะกําหนดใหทรัพยสินแตละประเภทดังกลาว
ที่มีราคารวมกันเกินสองหมื่นบาทเปนทรัพยสินที่ไมตองอยูในความ

แกไขประเภทของทรัพยสินและจํานวน
ทุนทรัพยที่ไมอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดีใหเหมาะสมกับสภาพการณ
ในปจจุบัน เพื่อคุมครองสิทธิของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา

๔๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ความจําเปนตามฐานะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(๒) เครื่องมือหรือเครื่องใชที่จําเปนในการเลี้ยงชีพหรือ
ประกอบวิชาชีพโดยประมาณรวมกันราคําไมเกินหนึ่งแสนบาท
แตถาลูกหนี้ตามคําพิพากษามีคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาล
ขออนุญาตยึดหนวงและใชเครื่องมือหรือเครื่องใชอันจําเปนเพื่อ
ดําเนินการเลี้ยงชีพหรือการประกอบวิชาชีพ อันมีราคําเกินกวา
จํานวนราคําดังกลาวแลว ใหศาลมีอํานาจที่จะใชดุลพินิจ
อนุญาตหรือไมอนุญาตภายในบังคับแหงเงื่อนไขตามที่ศาล
เห็นสมควร
(๓) วัตถุ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปนตองใช
ทําหนาที่แทนหรือชวยอวัยวะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(๔) ทรัพยสินอยางใดที่โอนกันไมไดตามกฎหมาย หรือ
ตามกฎหมายยอมไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอันมีลักษณะ
เปนของสวนตัวโดยแท เชนหนังสือสําหรับวงศตระกูล
โดยเฉพาะ จดหมายหรือสมุดบัญชีตาง ๆ นั้น อาจยึดมาตรวจดู
เพื่อประโยชนแหงการบังคับคดีได ถาจําเปน แตหามมิให
เอาออกขายทอดตลาด
ประโยชนแหงขอยกเวนที่บัญญัติไวในมาตรานี้ ให
ขยายไปถึงทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง อันเปนของภริยาหรือของ
บุตรผูเยาวของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งทรัพยสินเชนวานี้
ตามกฎหมายอาจถือไดวาเปนทรัพยสินของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรือเปนทรัพยสินที่อาจบังคับเอาชําระหนี้

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รับผิดแหงการบังคับคดีก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความจําเปนตาม
ฐานะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(๒) สัตว สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช ในการประกอบ
อาชีพหรือประกอบวิชาชีพเทาที่จําเปนในการเลี้ยงชีพของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา ราคารวมกันโดยประมาณไมเกินหนึ่งแสนบาท
แตถาลูกหนี้ตามคําพิพากษามีความจําเปนในการเลี้ยงชีพก็อาจรอง
ขอตอเจาพนักงานบังคับคดีขออนุญาตใชสัตว สิ่งของ เครื่องมือ
เครือ่ งใชเทาที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพ
ในกิจการดังกลาวของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอันมีราคารวมกัน
เกินกวาจํานวนราคาที่กําหนดนั้น ในกรณีเชนนี้
ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจใชดุลพินิจไมอนุญาตหรือ
อนุญาตไดเทาที่จําเปนภายในบังคับแหงเงื่อนไขตามที่เจาพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควร
(๓) สัตว สิ่งของ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปนตองใช
ทําหนาที่ชวยหรือแทนอวัยวะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(๔) ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอันมีลักษณะเปน
ของสวนตัวโดยแท เชน หนังสือสําหรับวงศตระกูลโดยเฉพาะ
จดหมาย หรือสมุดบัญชีตาง ๆ
(๕) ทรัพยสินอยางใดที่โอนกันไมไดตามกฎหมาย หรือตาม
กฎหมายยอมไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
ทรัพยสินหรือจํานวนราคาทรัพยสินที่เจาพนักงานบังคับคดี
กําหนดตามวรรคหนึ่ง ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาอาจรองขอใหเจาพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งกําหนดใหมได
คําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดีดังกลาวนั้น ลูกหนี้ตามคําพิพากษา

หมายเหตุ

๔๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ตามคําพิพากษาได
คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ใหอุทธรณ
ไปยังศาลอุทธรณได และคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
อุทธรณใหเปนที่สุด

มาตรา ๒๘๖ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น
เงินหรือสิทธิเรียกรองเปนเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ตอไปนี้ ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
(๑) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกําหนดไวและเงินรายได
เปนคราว ๆ อันบุคคลภายนอกไดยกใหเพื่อเลี้ยงชีพ เปน
จํานวนรวมกันไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือตามจํานวนที่
ศาลเห็นสมควร
(๒) เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ เบี้ยหวัด หรือ
รายไดอื่นในลักษณะเดียวกันของขาราชการ เจาหนาที่ หรือ
ลูกจางในหนวยราชการ และเงินสงเคราะห บํานาญ หรือ
บําเหน็จที่หนวยราชการไดจายใหแกคูสมรสหรือญาติที่ยังมี
ชีวิตของบุคคลเหลานั้น

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจรองคัดคานตอศาลไดภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดี
ในกรณีเชนนี้ ใหศาลมีคําสั่งตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่พฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคํารองใหศาลมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
ทรัพยสินหรือจํานวนราคาทรัพยสินที่ศาลกําหนดไวเดิมได
ประโยชนแหงขอยกเวนที่บัญญัติไวในมาตรานี้ ใหขยาย
ไปถึงทรัพยสินตามวรรคหนึ่งอันเปนของคูสมรสของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือของบุคคลอื่น ซึ่งทรัพยสินเชนวานี้ตามกฎหมาย
อาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษาได

หมายเหตุ

มาตรา ๓๐๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น
เงินหรือสิทธิเรียกรองเปนเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตอไปนี้
ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
(๑) เบีย้ เลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกําหนดไว สวนเงินรายไดเปน
คราว ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกไดยกใหเพื่อเลี้ยงชีพนั้น ใหมีจาํ นวน
ไมเกินเดือนละสองหมื่นบาทหรือตามจํานวนที่เจาพนักงานบังคับ
คดีเห็นสมควร
(๒) เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ เบี้ยหวัด หรือ
รายไดอื่นในลักษณะเดียวกันของขาราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจาง
ในหนวยราชการ และเงินสงเคราะห บํานาญ หรือบําเหน็จที่หนวย
ราชการไดจายใหแกคูสมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหลานั้น

มีการเพิ่มเติมประเภทของเงินหรือสิทธิ
เรียกรองเปนเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ที่ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีให
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณ
ในปจจุบัน และเพื่อคุมครองลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาใหสามารถดํารงชีพอยูได

๔๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๓) เงินเดือน คาจาง บํานาญ คาชดใช เงินสงเคราะห
(๓) เงินเดือน คาจาง บํานาญ คาชดใช เงินสงเคราะห
หรือรายไดอื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจาง หรือ
หรือรายไดอื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจาง หรือคนงาน
คนงาน นอกจากที่กลาวไวใน (๒) ที่นายจางจายใหแกบุคคล
นอกจากที่กลาวไวใน (๒) ที่นายจางหรือบุคคลอื่นใดไดจายใหแก
เหลานั้น หรือคูสมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหลานั้น บุคคลเหลานั้น หรือคูสมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหลานั้น
เปนจํานวนรวมกันไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท หรือ
เปนจํานวนรวมกันไมเกินเดือนละสองหมื่นบาทหรือตามจํานวนที่
ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร
เจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
(๔) เงินฌาปนกิจสงเคราะหที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(๔) บําเหน็จหรือคาชดเชยหรือรายไดอื่นในลักษณะ
ไดรับอันเนื่องมาแตความตายของบุคคลอื่นเปนจํานวนตามที่ เดียวกันของบุคคลตาม (๓) เปนจํานวนไมเกินสามแสนบาท
จําเปนในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผูตายที่
หรือตามจํานวนที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
ศาลเห็นสมควร
(๕) เงินฌาปนกิจสงเคราะหที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดรับ
ในกรณีที่ศาลเปนผูกําหนดจํานวนเงินตาม (๑) และ
อันเนื่องมาแตความตายของบุคคลอื่นเปนจํานวนตามที่จาํ เปน
(๓) ใหศาลกําหนดใหไมนอยกวาอัตราเงินเดือนขั้นต่ําสุดของ ในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผูตายที่เจาพนักงาน
ขาราชการพลเรือนในขณะนั้นและไมเกินอัตราเงินเดือน
บังคับคดีเห็นสมควร
ขั้นสูงสุดของขาราชการพลเรือนในขณะนั้น โดยคํานึงถึงฐานะ
ในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีเปนผูกําหนดจํานวนเงิน
ในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและจํานวนบุพการี ตาม (๑) (๓) และ (๔) ใหเจาพนักงานบังคับคดีคาํ นึงถึงฐานะ
และผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะของลูกหนี้
ในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและจํานวนบุพการี
ตามคําพิพากษาดวย
และผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะของลูกหนี้ตามคําพิพากษาดวย
ในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจออกคําสั่ง
และสําหรับในกรณีตาม (๑) และ (๓) ใหเจาพนักงานบังคับคดี
อายัดตามมาตรา ๓๑๑ วรรคสอง ใหเจาพนักงานบังคับคดีมี
กําหนดใหไมนอยกวาอัตราเงินเดือนขั้นต่ําสุดของขาราชการ
อํานาจกําหนดจํานวนเงินตาม (๑) (๓) และ (๔) และใหนํา
พลเรือนในขณะนั้นและไมเกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ
ความในวรรคสองมาใชบังคับแกการกําหนดจํานวนเงินตาม (๑) ขาราชการพลเรือนในขณะนั้น
และ (๓) โดยอนุโลม แตถาเจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้
ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ตามคําพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการ
หรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีไมเห็นดวยกับ

หมายเหตุ

๔๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
บังคับคดีไมเห็นดวยกับจํานวนเงินที่เจาพนักงานบังคับคดี
กําหนด บุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาลภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดทราบถึงการกําหนดจํานวนเงินเชนวานั้น
เพื่อขอใหศาลกําหนดจํานวนเงินใหมได
ในกรณีที่พฤติการณแหงการดํารงชีพของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาไดเปลี่ยนแปลงไป บุคคลตามวรรคสามจะยื่น
คํารองใหศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดี แลวแตกรณี กําหนด
จํานวนเงินตาม (๑) และ (๓) ใหมก็ได
คําสั่งของศาลที่เกี่ยวกับการกําหนดจํานวนเงินตาม
มาตรานี้ใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณไดและคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
จํานวนเงินที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนด บุคคลดังกลาวอาจยื่น
คํารองตอศาลภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการกําหนด
จํานวนเงินเชนวานั้น เพื่อขอใหศาลกําหนดจํานวนเงินใหมได
ในกรณีที่พฤติการณแหงการดํารงชีพของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาไดเปลี่ยนแปลงไป บุคคลตามวรรคสามจะยื่นคํารองให
ศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดี แลวแตกรณี กําหนดจํานวนเงิน
ตาม (๑) และ (๓) ใหมก็ได

หมายเหตุ

สวนที่ ๓
การยึดทรัพยสิน
มาตรา ๓๐๓ การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพยมี
รูปรางของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดี
จัดทําโดย
(๑) นําเอาเอกสารหรือทรัพยสินนั้นมาและฝากไว ณ
สถานที่ใดหรือแกบุคคลใดตามที่เห็นสมควร และแจงการยึดนั้น
ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ หรือ

มาตรา ๓๐๓ การยึดสังหาริมทรัพยมีรูปรางของลูกหนี้
ตามคําพิพากษานั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดีกระทําโดย
(๑) นําทรัพยนั้นมาเก็บรักษาไว หรือฝากทรัพยนั้นไว
ณ สถานที่ใดหรือแกบุคคลใดตามทีเ่ ห็นสมควร หรือมอบใหลกู หนี้
ตามคําพิพากษาเปนผูรักษาทรัพยนั้นโดยไดรับความยินยอมจาก
เจาหนี้ตามคําพิพากษา

บัญญัติถึงวิธีการและกระบวนการในการยึด
สังหาริมทรัพยมีรูปรางใหชัดเจน และ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

๔๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๒) มอบไวในความอารักขาของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(๒) แจงรายการทรัพยที่ยึดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา
โดยความยินยอมของเจาหนี้ตามคําพิพากษา หรือมอบไวใน
และผูครอบครองหรือผูดูแลทรัพยนั้นทราบ ถาไมสามารถกระทําได
อารักขาของบุคคลอื่นใดซึ่งครอบครองทรัพยสินนั้นอยูและแจง ใหปดประกาศแจงรายการทรัพยที่ยึดไว ณ สถานที่ที่กระทําการยึด
การยึดใหลูกหนี้หรือบุคคลเชนวานั้นทราบ กับตองกระทําให หรือแจงโดยวิธีอื่นใดตามที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
การยึดนั้นเห็นประจักษแจงโดยการประทับตราหรือกระทําโดย
(๓) แสดงใหเห็นประจักษแจงโดยการประทับตราหรือ
วิธีอื่นใดที่สมควร
โดยวิธีอื่นใดตามที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรวาไดมีการยึด
ฯลฯ
ฯลฯ
ทรัพยนั้นแลว

-

มาตรา ๓๐๔ การยึด เรือ แพ สัตวพาหนะ หรือ
สังหาริมทรัพยมีรูปรางอยางอื่น ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ซึ่งจะตองจดทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือไดจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไวแลว
ตามกฎหมาย ใหเจาพนักงานบังคับคดีกระทําโดย
(๑) ดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๓
(๒) แจงใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
หนาที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการนั้นทราบ ถาไดมีการจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ไวแลว ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
บันทึกการยึดไวในทะเบียน

หมายเหตุ

เปนการเพิ่มหลักการใหม โดยบัญญัติให
ครอบคลุมถึงการยึดสังหาริมทรัพยชนิด
พิเศษ และสังหาริมทรัพยมีรูปรางอยางอื่น
ที่จะตองจดทะเบียนกรรมสิทธิ์

๕๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๓๑๐ เมื่อไดมีการยึดทรัพยแลว สิทธิเรียกรอง
ของลูกหนี้อันมีตอบุคคลภายนอกนั้น ใหจัดการดังตอไปนี้
(๑) ถาเปนพันธบัตรและหลักทรัพยที่เปนประกัน
ซึ่งเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา (ออกใหแกผูถือหรือออก
ในนามของลูกหนี้ตามคําพิพากษา) เจาพนักงานบังคับคดี
จะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งอนุญาตใหจําหนายสิ่งเหลานั้นตาม
รายการขานราคาในวันที่ขายก็ได หากสิ่งเหลานั้นไดมีรายการ
ขานราคากําหนดไว ณ สถานแลกเปลี่ยน หรือจะขายโดยวิธี
ขายทอดตลาดดังบัญญัติไวในลักษณะนี้ก็ได ถามิไดทําคําขอ
เชนวานั้นหรือคําขอถูกยกเสีย ใหขายสิ่งเหลานั้นโดยวิธีขาย
ทอดตลาด
(๒) ถาเปนตราสารเปลี่ยนมือ ใหเจาพนักงานบังคับคดี
รองขอใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหจําหนายตามราคาที่ปรากฏ
ในตราสารหรือราคาต่ํากวานั้นตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด
ถาศาลสั่งยกคําขอ ใหนําตราสารนั้นออกขายทอดตลาด
(๓) ถาเปนสิทธิเรียกรองอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดไวใน
มาตรา ๓๑๐ ทวิ ใหเจาพนักงานบังคับคดีรองขอใหศาลออก
หมายเรียกบุคคลซึ่งตองรับผิดในการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรอง
นั้น ๆ ใหมาศาล ถาบุคคลนั้นมาศาลและยินยอมชําระหนี้ใหแก
เจาพนักงานบังคับคดีใหศาลจดรายงานไว ถาบุคคลนั้นไมมา
ศาลหรือไมยินยอมชําระหนี้ดังกลาวแลว เมื่อเจาหนี้ตาม
คําพิพากษารองขอ ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหเจาหนี้ฟองตาม
เอกสารที่ไดยึดนั้น และถาศาลพิพากษาในที่สุดใหเจาหนี้เปน
ผูชนะคดี เจาหนี้ตองใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบจํานวนเงิน

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๓๐๕ การยึดหลักทรัพยที่เปนหลักทรัพยตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา ใหเจาพนักงานบังคับคดีกระทําโดย
(๑) ในกรณีที่ยังไมมีการออกใบตราสาร ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีแจงรายการและจํานวนหลักทรัพยที่ยึดใหลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาและผูออกหลักทรัพยนั้นทราบ และเมื่อไดดําเนินการ
ยึดหลักทรัพยดังกลาวเสร็จแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีสั่งใหผูออก
หลักทรัพยออกใบตราสารสงใหแกเจาพนักงานบังคับคดี
(๒) ในกรณีที่มีการออกใบตราสารแลว ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีแจงรายการและจํานวนหลักทรัพยที่ยึดใหลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา ผูออกหลักทรัพย และผูครอบครองตราสารเทาที่ทราบ
รวมทั้งบุคคลซึ่งตองชําระหนี้ตามตราสารนั้น ทราบ และเมื่อได
ดําเนินการยึดหลักทรัพยดังกลาวเสร็จแลว ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีนําตราสารนั้นมาเก็บรักษาไวหากสามารถนํามาได
(๓) ในกรณีที่เปนหลักทรัพยซึ่งฝากไวกับศูนยรบั ฝาก
หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงรายการและจํานวนหลักทรัพยที่ยึด
ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา ผูออกหลักทรัพย ผูฝากหลักทรัพยและ
ศูนยรับฝากหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ทราบ เพื่อปฏิบัติตามที่ไดรับแจงจาก
เจาพนักงานบังคับคดี
(๔) ในกรณีที่เปนหลักทรัพยที่ไมมีการออกใบตราสาร
ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงรายการและจํานวนหลักทรัพยที่ยึด
ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาและผูออกหลักทรัพยทราบ เพื่อปฏิบัติ

หมายเหตุ
เปนการขยายความหลักการตามมาตรา
๓๑๐ ปจจุบัน โดยบัญญัติเรื่องการยึด
หลักทรัพยเอาไวใหชัดเจน เนื่องจาก
หลักทรัพยเปนทรัพยสินที่มีการเปลี่ยนมือ
อยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงจําเปนตองบัญญัติ
ถึงวิธีการและกระบวนการในการยึดให
สอดคลองกับระบบการโอนกรรมสิทธิ์
ในหลักทรัพยปจจุบัน

๕๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ที่รับชําระหนี้จากการนั้นดวย
คําสัง่ อนุญาตของศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานบังคับคดี
ในกรณีที่ไมสามารถแจงบุคคลตามวรรคหนึ่งได ใหปดประกาศ
แจงรายการและจํานวนหลักทรัพยที่ยึดไวในที่แลเห็นไดงาย
ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลเชนวานั้น หรือแจง
โดยวิธีอื่นใดตามที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร และใหมีผล
ใชไดนับแตเวลาที่ประกาศนั้นไดปดไวหรือการแจงโดยวิธีอื่นใด
ตามที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรนั้นไดทําหรือไดตั้งตนแลว

หมายเหตุ

-

มาตรา ๓๐๖ การยึดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด เปนการเพิ่มหลักการใหม เพื่อใหครอบคลุม
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕
ถึงการยึดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด
วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหมีผล
เปนการอายัดสิทธิเรียกรองตามตั๋วเงินหรือตราสารนั้นดวย
ในกรณีที่เห็นสมควรเจาพนักงานบังคับคดีอาจรองขอให
ศาลมีคาํ สั่งอนุญาตใหจําหนายตามราคาที่ปรากฏในตั๋วเงินหรือ
ตราสารหรือราคาต่ํากวานั้นตามที่ศาลเห็นสมควร ถาศาลสั่งยกคํารอง
ใหนําตั๋วเงินหรือตราสารนั้นออกขายทอดตลาด

-

มาตรา ๓๐๗ การยึดหุนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เปนการเพิ่มหลักการใหม เพื่อใหครอบคลุม
ซึ่งเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด
ถึงการยึดหุนในหางหุนสวนจํากัดหรือบริษัท
หรือผูถือหุนในบริษัทจํากัด ใหเจาพนักงานบังคับคดีกระทําโดย
จํากัด
(๑) แจงการยึดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาและหางหุนสวน
จํากัดหรือบริษัทจํากัดที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนหุนสวนหรือ
ผูถือหุนอยูทราบ ถาไมสามารถกระทําได ใหดําเนินการตามวิธีการ
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง

๕๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๒) แจงใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทนั้นบันทึก
การยึดไวในทะเบียน

หมายเหตุ

-

มาตรา ๓๐๘ การยึดสิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมาย เปนการเพิ่มหลักการใหม เพื่อใหครอบคลุม
การคา หรือสิทธิอยางอื่นของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่มีลักษณะ
ถึงการยึดทรัพยสินทางปญญาที่มีการจด
คลายคลึงกันหรือที่เกี่ยวเนื่องกันกับสิทธิดังกลาว ซึ่งไดจดทะเบียน ทะเบียนไวแลว
หรือขึ้นทะเบียนไวแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีกระทําโดย
(๑) แจงรายการสิทธิที่ยึดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ
ถาไมสามารถกระทําได ใหดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๓๐๕ วรรคสอง
(๒) แจงใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
หนาที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการนั้นบันทึกการยึดไวใน
ทะเบียน

-

มาตรา ๓๐๙ การยึดสิทธิในเครื่องหมายการคาซึง่ ยังมิได เปนการเพิ่มหลักการใหม เพื่อใหครอบคลุม
จดทะเบียน ลิขสิทธิ์ สิทธิขอรับสิทธิบัตร สิทธิในชื่อทางการคา
ถึงการยึดทรัพยสินทางปญญาซึ่งไมมีการจด
หรือยี่หอ หรือสิทธิอยางอื่นของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่มีลักษณะ ทะเบียนหรือยังมิไดดําเนินการทางทะเบียน
คลายคลึงกันหรือทีเ่ กี่ยวเนื่องกันกับสิทธิดังกลาว ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีกระทําโดยแจงรายการสิทธิที่ยึดใหลูกหนี้ตามพิพากษาทราบ
ถาไมสามารถกระทําได ใหดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๓๐๕ วรรคสอง

๕๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
-

-

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๓๑๐ การยึดสิทธิการเชาทรัพยสินหรือสิทธิทจี่ ะ เปนการเพิ่มหลักการใหม เพื่อใหครอบคลุม
ไดใชบริการตาง ๆ ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาไดของลูกหนี้ตาม
ถึงการยึดสิทธิการเชาทรัพยสินหรือสิทธิที่
คําพิพากษา เชน บริการโทรศัพทหรือโทรคมนาคม หรือบริการอื่นใด จะไดใชบริการตาง ๆ
ทีอ่ าจไดรับจากทรัพยสินหรือบริการของผูอื่น ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีกระทําโดย
(๑) แจงรายการสิทธิที่ยึดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาและ
ผูใหเชาหรือผูใหบริการ แลวแตกรณี ทราบ ถาไมสามารถกระทําได
ใหดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง
(๒) ในกรณีที่ไดมีการจดทะเบียนการเชาทรัพยสินหรือ
การใหบริการดังกลาว ใหแจงนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
ผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการนั้นบันทึกการยึดไวใน
ทะเบียนดวย
มาตรา ๓๑๑ การยึดสิทธิของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตาม เปนการเพิ่มหลักการใหม เพื่อใหครอบคลุม
ใบอนุญาต ประทานบัตร อาชญาบัตร สัมปทาน หรือสิทธิอยางอื่น ถึงการยึดสิทธิตามใบอนุญาตตาง ๆ หรือ
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่มีลกั ษณะคลายคลึงกันหรือทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน สัมปทาน
กับสิทธิดังกลาว ใหเจาพนักงานบังคับคดีกระทําโดย
(๑) แจงรายการสิทธิที่ยึดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ
ถาไมสามารถกระทําได ใหดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๓๐๕ วรรคสอง
(๒) แจงใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายวาดวยการนั้นบันทึกการยึดไวในทะเบียน

๕๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๓๐๔ การยึดอสังหาริมทรัพยของลูกหนี้
ตามคําพิพากษานั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดทําโดยนําเอา
หนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินนั้นมาและฝากไว ณ สถานที่ใด
หรือแกบุคคลใดตามที่เห็นสมควร และแจงการยึดนั้นใหลูกหนี้
ตามคําพิพากษาและเจาพนักงานที่ดินผูมีหนาที่ทราบ ให
เจาพนักงานที่ดินบันทึกการยึดไวในทะเบียน ถาหนังสือสําคัญ
ยังไมไดออก หรือนํามาแสดงไมได หรือหาไมพบ ใหถือวา
การที่ไดแจงการยึดตอลูกหนี้ตามคําพิพากษาและเจาพนักงาน
ที่ดินนั้น เปนการยึดตามกฎหมายแลว
ฯลฯ
ฯลฯ

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๓๑๒ การยึดอสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษานั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดีกระทําโดย
(๑) นําหนังสือสําคัญสําหรับทรัพยนั้นมาเก็บรักษาไว
หรือฝากไวแกบุคคลใดตามที่เห็นสมควร เวนแตทรัพยนั้นยังไมมี
หนังสือสําคัญหรือนําหนังสือสําคัญมาไมได
(๒) แสดงใหเห็นประจักษแจงโดยการปดประกาศไวที่
ทรัพยนั้นวา ไดมีการยึดทรัพยนั้นแลว
(๓) แจงรายการทรัพยที่ยึดใหบุคคลดังตอไปนี้ทราบ
(ก) ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(ข) บุคคลอื่นซึ่งมีชื่อในทะเบียนวาเปนเจาของทรัพยนั้น
(ค) เจาพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจาหนาที่ผูมี
อํานาจหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยนั้น
ถาทรัพยนั้นมีทะเบียน ใหเจาพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจาหนาที่
บันทึกการยึดไวในทะเบียน
ในกรณีที่ไมสามารถแจงตามวรรคหนึ่ง (๓) (ก) หรือ (ข) ได
ใหปดประกาศแจงรายการทรัพยที่ยึดไวในที่แลเห็นไดงาย
ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลเชนวานั้น หรือแจง
โดยวิธีอื่นใดตามที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร และใหมีผล
ใชไดนับแตเวลาที่ประกาศนั้นไดปดไวหรือการแจงโดยวิธีอื่นใด
ตามที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร และใหมีผลใชไดนับแต
เวลาที่ประกาศนั้นไดปดไวหรือการแจงโดยวิธีการอื่นใดตามที่
เจาพนักงานบังคับคดีเหนสมควรนั้นไดทําหรือไดตั้งตนแลว

หมายเหตุ
กําหนดถึงวิธีการและกระบวนการในการยึด
อสังหาริมทรัพยใหชัดเจนและสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยตองมี
การแจงรายการทรัพยที่ยึดใหกับบุคคล
ผูมีสวนเกี่ยวของกับทรัพยนั้นไดทราบดวย

๕๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เมื่อไดแจงการยึดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาและเจาพนักงาน
ที่ดินหรือพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่จดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยนั้นแลว ใหถือวาเปนการยึดตามกฎหมาย

หมายเหตุ

-

มาตรา ๓๑๓ การยึดทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยนั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดีกระทําโดยดําเนินการ
ตามวิธีการที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๑๒ โดยอนุโลม

เปนการเพิ่มเติมหลักการใหม โดยแยกเรื่อง
การยึดทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ออกมาเปนอีกมาตราหนึ่ง

มาตรา ๓๐๓ วรรคสอง
การยึดสังหาริมทรัพยมีรูปรางนั้น ครอบไปถึงดอกผล
แหงทรัพยนั้นดวย

มาตรา ๓๑๔ การยึดสังหาริมทรัพยมีรูปรางของลูกหนี้
ตามคําพิพากษานั้นใหมีผลเปนการยึดครอบไปถึงดอกผลธรรมดา
และดอกผลนิตินัยของทรัพยนั้นดวย
การยึดอสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น
ใหมีผลเปนการยึดครอบไปถึง
(๑) เครื่องอุปกรณและดอกผลนิตินัยของทรัพยนั้น
(๒) ดอกผลธรรมดาของทรัพยนั้นที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
มีสิทธิเก็บเกี่ยว เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดแจ งหรือปดประกาศ
ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาและผูครอบครองหรือผูดูแลทรัพยนั้นทราบ
ในขณะทําการยึดวาไดยึดดอกผลดวยแลว

เปนการนําหลักการในเรื่องผลของการยึด
สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย
ซึ่งแตเดิมแยกกันอยูคนละมาตรา
นํามาบัญญัตริ วมไวในมาตราดียว

มาตรา ๓๐๔ วรรคสอง
การยึดอสังหาริมทรัพยนั้น ครอบไปถึงเครื่องอุปกรณ
และดอกผลนิตินัยของอสังหาริมทรัพยนั้นดวย เวนแตจะไดมี
กฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น ดอกผลธรรมดาที่ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาจะตองเปนผูเก็บเกี่ยว หรือบุคคลอื่นเก็บเกี่ยวใน
นามลูกหนี้นั้น เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดแจงเปนหนังสือ
ใหทราบในขณะทําการยึดวา จะทําการเก็บเกี่ยวเองแลว
เจาพนักงานบังคับคดีอาจจัดใหเก็บเกี่ยวดอกผลนั้นไดเมื่อถึง
กําหนด และทําการ ขายทอดตลาดตามบทบัญญัติในลักษณะนี้

๕๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๓๐๕ การยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา ดังบัญญัติไวในสองมาตรากอนนี้ มีผลดังตอไปนี้
(๑) การที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดกอใหเกิด โอน
หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพยสินที่ถูกยึดภายหลังที่ได
ทําการยึดไวแลวนั้น หาอาจใชยันแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา
หรือเจาพนักงานบังคับคดีไดไม ถึงแมวาราคําแหงทรัพยสินนั้น
จะเกินกวาจํานวนหนี้ตามคําพิพากษาและคาฤชาธรรมเนียมใน
การฟองรองและการบังคับคดี และลูกหนี้ตามคําพิพากษาได
จําหนายทรัพยสินเพียงสวนที่เกินจํานวนนั้นก็ตาม
(๒) ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดรับมอบใหเปน
ผูอารักขาสังหาริมทรัพยมีรูปรางที่ถูกยึดหรือเปนผูครอบครอง
อสังหาริมทรัพยที่ถูกยึด ลูกหนี้ชอบที่จะใชทรัพยสินเชนวานั้น
ไดตามสมควร แตถาเจาพนักงานบังคับคดีเห็นวาลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาจะทําใหทรัพยที่ไดรับมอบไวในอารักขา หรือทรัพยที่
อยูในครอบครองเสียหาย หรือเกลือกจะเสียหาย โดยเจาพนักงาน
บังคับคดีเห็นเอง หรือเมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลผูมี
สวนไดเสียในการบังคับคดีแกทรัพยสินนั้นรองขอ เจาพนักงาน
บังคับคดีจะระวังรักษาทรัพยสินนั้นเสียเอง หรือตั้งใหผูใดเปน
ผูจัดการทรัพยสินนั้นก็ได

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๓๑๕ การยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น เปนหลักการเดิมตามกฎหมายปจจุบัน
ใหมผี ลดังตอไปนี้
เพียงแตมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคําให
(๑) การที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดกอใหเกิด โอน
ชัดเจนขึ้น
หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพยสินที่ถูกยึดภายหลังที่ไดทําการยึด
ไวแลวนั้น หาอาจใชยันแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจาพนักงาน
บังคับคดีไดไม ถึงแมวาราคาแหงทรัพยสินนั้นจะเกินกวาจํานวนหนี้
ตามคําพิพากษากับคาฤชาธรรมเนียมและคาฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดี และลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดกระทําการดังกลาว
แกทรัพยสินที่ถูกยึดเพียงสวนที่มีราคาเกินจํานวนนั้นก็ตาม
(๒) ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดรับมอบใหเปนผูรักษา
ทรัพยสินที่ถูกยึด ลูกหนี้ตามคําพิพากษาชอบที่จะใชทรัพยสิน
เชนวานั้นไดตามสมควร แตถาเจาพนักงานบังคับคดีเห็นวาลูกหนี้
ตามคําพิพากษาจะทําใหทรัพยสินนั้นเสียหายหรือเกรงวาจะ
เสียหาย โดยเจาพนักงานบังคับคดีเห็นเองหรือเมื่อเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีแกทรัพยสินนั้น
รองขอ เจาพนักงานบังคับคดีจะรักษาทรัพยสินนั้นเสียเองหรือตั้งให
ผูใดเปนผูร ักษาทรัพยสินนั้นก็ได

๕๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาตรา ๓๑๐ ทวิ ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิ
เรียกรองตอบุคคลภายนอกใหชําระเงินจํานวนหนึ่งหรือ
เรียกใหสงมอบสิ่งของนอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๓๑๐
ใหเจาพนักงานบังคับคดีอายัดและจําหนายไปตามที่บัญญัติไว
ในหามาตราตอไปนี้

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สวนที่ ๔
การอายัดสิทธิเรียกรอง

หมายเหตุ

มาตรา ๓๑๖ การอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตาม
บัญญัตเิ รื่องวิธีการและกระบวนการในการ
คําพิพากษาที่จะเรียกใหบุคคลภายนอกชําระเงินหรือสงมอบหรือ
อายัดสิทธิเรียกรองใหชัดเจนและสอดคลอง
โอนทรัพยสินก็ดี หรือที่จะเรียกใหบุคคลภายนอกชําระหนี้อยางอื่น กับสภาพการณในปจจุบันมากยิ่งขึ้น
นอกจากการชําระเงินหรือการสงมอบหรือการโอนทรัพยสินก็ดี
ใหศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดีกระทําโดยมีคําสั่งอายัด และแจง
คําสั่งนั้นใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาและบุคคลภายนอกทราบ
มาตรา ๓๑๑ สิทธิเรียกรองซึ่งระบุไวใน มาตรา ๓๑๐
คําสั่งอายัดตามวรรคหนึ่ง ตองมีขอหามลูกหนี้ตาม
ทวิ นั้น ใหอายัดไดโดยคําสั่งอายัดซึ่งศาลไดออกใหตามที่
คําพิพากษาไมใหจําหนายสิทธิเรียกรองและมีขอหามบุคคลภายนอก
เจาหนี้ตามคําพิพากษาไดยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองฝายเดียว ไมใหปฏิบัติการชําระหนี้นั้นแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา แตใหชําระ
และเจาหนี้ไดนําสงใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาและบุคคลซึ่ง เงินหรือสงมอบหรือโอนทรัพยสินหรือชําระหนี้อยางอื่นใหแก
ตองรับผิดเพื่อการชําระเงินหรือสงมอบสิ่งของนั้น
ศาล เจาพนักงานบังคับคดีหรือบุคคลอื่น หรือใหดําเนินการโดยวิธีอื่น
เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจกําหนดไวในหมาย
ใดตามที่ศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร ณ เวลาหรือ
บังคับคดีใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจอายัดสิทธิเรียกรอง ภายในเวลา หรือเงื่อนไขตามที่กําหนดให แลวแตกรณี
ตามมาตรา ๓๑๐ ทวิ ก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาคําสั่งอายัด
คําสั่งอายัดนั้นใหบังคับไดไมวาที่ใด ๆ
ของเจาพนักงานบังคับคดีเปนคําสั่งอายัดของศาล
คําสั่งอายัดนั้น อาจออกใหไดไมวาหนี้ของบุคคล
ภายนอกนั้นจะมีขอโตแยงหรือมีขอจํากัดหรือเงื่อนไขหรือวาได
กําหนดจํานวนไวแนนอนหรือไม
คําสั่งนั้นตองมีขอหามลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหงดเวน

๕๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หมายเหตุ

การจําหนายสิทธิเรียกรองตั้งแตขณะที่ไดสงคําสั่งนั้นให และ
มีขอหามบุคคลภายนอกไมใหชําระเงินหรือสงมอบสิ่งของให
แกลูกหนี้ตามคําพิพากษา แตใหชําระหรือสงมอบใหแก
เจาพนักงานบังคับคดี ณ เวลาหรือภายในเวลาตามที่กําหนดไว
ในคําสั่ง
มาตรา ๓๑๑ วรรคสาม
มาตรา ๓๑๗ การอายัดตามมาตรา ๓๑๖ อาจกระทําได
คําสั่งอายัดนั้น อาจออกใหไดไมวาหนี้ของบุคคล
ไมวาหนี้ที่เรียกรองนั้นจะมีขอโตแยง ขอจํากัด เงื่อนไข หรือวาได
ภายนอกนั้นจะมีขอโตแยงหรือมีขอจํากัดหรือเงื่อนไขหรือวาได กําหนดจํานวนไวแนนอนหรือไมก็ตาม
กําหนดจํานวนไวแนนอนหรือไม

เปนการนําเอามาตรา ๓๑๑ วรรคสาม
ปจจุบัน มาบัญญัติแยกเปนอีกมาตราหนึ่ง

มาตรา ๓๑๓ การอายัดสิทธิเรียกรองแหงรายได
เปนคราว ๆ นั้น รวมตลอดถึงจํานวนเงินซึ่งถึงกําหนดชําระ
ภายหลังการอายัดนั้นดวย
ฯลฯ
ฯลฯ

มาตรา ๓๑๘ การอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาที่มีสิทธิไดรับชําระหนี้เปนคราว ๆ ใหมีผลเปนการ
อายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่มีสทิ ธิไดรับ
ชําระหนี้ภายหลังการอายัดนั้นดวย

เปนการนํามาตรา ๓๑๓ ปจจุบัน มากําหนด
เปนมาตราใหม โดยมีการปรับปรุงถอยคําให
เหมาะสมยิ่งขึ้น

มาตรา ๓๑๓ วรรคสอง
ถาสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งมีตอ
บุคคลภายนอกในอันที่จะเรียกใหชําระเงินจํานวนหนึ่งนั้น
มีการจํานองเปนประกัน การอายัดสิทธิเรียกรองใหรวมตลอด
ถึงการจํานองดวย แตทั้งนี้เจาพนักงานบังคับคดีตองแจงคําสั่ง
อายัดทรัพยนั้นไปยังเจาพนักงานที่ดินและใหเจาพนักงานที่ดิน
จดแจงไวในทะเบียนที่ดิน

มาตรา ๓๑๙ การอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาที่มีจํานองหรือจํานํา เปนประกัน ใหมีผลรวมตลอดถึง
การจํานองหรือการจํานํานั้นดวย ถาทรัพยสินที่จํานองนั้น
มีทะเบียน ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงคําสั่งอายัดไปยังผูมีอํานาจ
หนาที่เพื่อใหจดแจงไวในทะเบียน
ในกรณีผูจํานองหรือผูจํานํามิใชลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกรอง
เมื่อไดดําเนินการอายัดแลว ใหแจงผูจํานองหรือผูจํานําเพื่อทราบดวย

เปนการนําเอามาตรา ๓๑๓ วรรคสอง
มาบัญญัติเปนหลักการในมาตรานี้ และได
เพิ่มเรื่องการอายัดสิทธิเรียกรองที่มีจํานํา
เปนประกันเขามาดวย

๕๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๓๑๔ การอายัดสิทธิเรียกรองดังบัญญัติไวใน
สองมาตรากอนนี้ ใหมีผลดังตอไปนี้
(๑) การที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดกอใหเกิด โอน
หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิเรียกรองที่ไดถูกอายัดภายหลังที่ได
ทําการอายัดไวแลวนั้น หาอาจใชยันแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา
หรือเจาพนักงานบังคับคดีไดไม ถึงแมวาราคําแหงสิทธิเรียกรอง
นั้นจะเกินกวาจํานวนหนี้ตามคําพิพากษาและคาฤชาธรรมเนียม
ในการฟองรองและการบังคับคดี และลูกหนี้ตามคําพิพากษาได
จําหนายสิทธิเรียกรองนั้นเพียงสวนที่เกินจํานวนนั้นก็ตาม

(๒) ถาคาแหงสิทธิเรียกรองซึ่งอายัดไวนั้น ตองเสื่อมเสีย
ไปเพราะความผิดของเจาหนี้ตามคําพิพากษา ๆ ตองรับผิดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อความ
เสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแกลูกหนี้นั้น
(๓) การชําระหนี้โดยบุคคลภายนอกตามที่ระบุไวใน
คําสั่งอายัดทรัพยนั้นใหถือวาเปนการชําระหนี้ตามกฎหมาย

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๓๒๐ การอายัดสิทธิเรียกรองนั้นใหมีผล
ดังตอไปนี้
(๑) การที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดกอใหเกิดสิทธิแก
บุคคลภายนอกเหนือสิทธิเรียกรองที่ไดถูกอายัด โอน เปลี่ยนแปลง
หรือระงับซึ่งสิทธิเรียกรองดังกลาวภายหลังที่ไดทําการอายัด
ไวแลวนั้น หาอาจใชยันแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจาพนักงาน
บังคับคดีไดไมถึงแมวาราคาแหงสิทธิเรียกรองนั้นจะเกินกวาจํานวน
หนี้ตามคําพิพากษากับคาฤชาธรรมเนียมและคาฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดี และลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดกระทําการดังกลาว
แกสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดเพียงสวนที่มีราคาเกินจํานวนนั้นก็ตาม
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูจํานองหรือผูจํานํา
ซึ่งมิใชลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองตามมาตรา ๓๑๙ วรรคสอง
หากผูจํานองหรือผูจํานําพิสูจนไดวาความระงับสิ้นไปแหงการ
จํานองหรือการจํานําเกิดขึ้นโดยผูจํานองหรือผูจํานํากระทําการ
โดยสุจริตและเสียคาตอบแทนกอนมีการแจงการอายัดไปยัง
ผูจํานองหรือผูจํานําเพื่อทราบ
(๒) ถาคาแหงสิทธิเรียกรองซึ่งอายัดไวนั้นตองเสื่อมเสียไป
เพราะความผิดของเจาหนี้ตามคําพิพากษา เจาหนี้ตาม
คําพิพากษาตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาเพื่อความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแกลูกหนี้ตาม
คําพิพากษานั้น
(๓) การชําระหนี้โดยบุคคลภายนอกตามที่ระบุไวใน
คําสั่งอายัดนั้นใหถือวาเปนการชําระหนี้ตามกฎหมาย

หมายเหตุ
กําหนดเรื่องผลของการอายัดสิทธิเรียกรอง
ใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และเพิ่ม
กระบวนการใหความคุมครองแกลูกหนี้
ตามคําพิพากษาในกรณีที่เกิดความเสียหาย
จากการถูกอายัดสิทธิเรียกรอง

๖๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาตรา ๓๑๒ ถาบุคคลภายนอกที่ไดรับคําสั่งอายัด
ทรัพยปฏิเสธหรือโตแยงหนี้ที่เรียกรองเอาแกตน ศาลอาจ
ทําการไตสวน และ (๑) ถาศาลเปนที่พอใจวาหนี้ที่เรียกรองนั้น
มีอยูจริง ก็ใหมีคําสั่งใหบุคคลภายนอกปฏิบัติตามคําสั่งอายัด
หรือ (๒) ถาศาลเห็นวารูปเรื่องจะทําใหเสร็จเด็ดขาดไมได
สะดวกโดยวิธีไตสวน ก็ใหมีคําสั่งอยางอื่นใดในอันที่จะใหเสร็จ
เด็ดขาดไปไดตามที่เห็นสมควร
ถาคําสั่งอายัดทรัพยนั้นไมมีการคัดคาน หรือศาลไดมี
คําสั่งรับรองดังกลาวแลวและบุคคลภายนอกมิไดปฏิบัติตามนั้น
เจาพนักงานบังคับคดีอาจรองขอใหศาลออกหมายบังคับคดีแก
บุคคลภายนอกนั้น และดําเนินการไปเสมือนหนึ่งวาบุคคลนั้น
เปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ถาคาแหงสิทธิเรียกรองซึ่งอายัดไวนั้นตองเสื่อมเสียไป
เพราะความผิดของบุคคลภายนอก เนื่องจากการที่ไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งศาลไมวาดวยประการใด ๆ บุคคลภายนอกเชนวานั้น
ตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อ
ความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแกเจาหนี้นั้น

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สวนที่ ๕
การขอใหศาลบังคับบุคคลภายนอกชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรอง

หมายเหตุ

มาตรา ๓๒๑ ถาบุคคลภายนอกไมชําระหนี้ตามคําสั่ง
บัญญัติเรื่องกระบวนการในการเรียกรองให
อายัดของศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดีตามมาตรา ๓๑๖
บุคคลภายนอกชําระหนี้ตามคําสั่งอายัดให
ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาทราบ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
ในกรณีเชนวานี้ เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคํารองตอศาลใหบังคับ
บุคคลภายนอกนั้นปฏิบัติการชําระหนี้ตามที่เจาพนักงานบังคับคดี
มีคําสั่งหรือชําระคาสินไหมทดแทนเพื่อการไมชําระหนี้แก
เจาพนักงานบังคับคดีก็ได เมื่อศาลทําการไตสวนแลวถาเปนที่พอใจ
วาสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นมีอยูจริงและอาจ
บังคับได จะมีคําสั่งใหบุคคลภายนอกปฏิบัติการชําระหนี้ตามที่
เจาพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งหรือใหชําระคาสินไหมทดแทนตาม
จํานวนที่เห็นสมควรก็ได ถาบุคคลภายนอกนั้นมิไดปฏิบัติตามคําสั่ง
ของศาล เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจรองขอใหศาลบังคับคดีแก
บุคคลภายนอกนั้นเสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ได

๖๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สวนที่ ๖
สิทธิของบุคคลภายนอกและผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับทรัพยสิน
ที่ถูกบังคับคดี

หมายเหตุ

มาตรา ๒๘๗ ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติ มาตรา ๒๘๘
และ ๒๘๙ บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการบังคับคดี
แกทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นยอมไมกระทบกระทั่ง
ถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอื่น ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจรองขอให
บังคับเหนือทรัพยสินนั้นไดตามกฎหมาย

มาตรา ๓๒๒ ภายใตบังคับมาตรา ๓๒๓ และมาตรา
๓๒๔ บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการบังคับคดีแก
ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษายอมไมกระทบกระทั่งถึง
ทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหนวง หรือสิทธิอื่นซึ่งบุคคลภายนอก
มีอยูเหนือทรัพยสินหรืออาจรองขอใหบังคับเหนือทรัพยสินนั้น
ตามกฎหมาย

คงหลักการเดิมตามกฎหมายปจจุบัน
เพียงแตมีการปรับปรุงถอยคําใหครอบคลุม
และชัดเจนยิ่งขึ้น

มาตรา ๒๘๘ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๕๕
ถาบุคคลใดกลาวอางวาจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมใช
เจาของทรัพยสินที่เจาพนักงานบังคับคดีไดยึดไว กอนที่ไดเอา
ทรัพยสินเชนวานี้ออกขายทอดตลาด หรือจําหนายโดยวิธีอื่น
บุคคลนั้นอาจยื่นคํารองขอตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีให
ปลอยทรัพยสินเชนวานั้น ในกรณีเชนนี้ ใหผูกลาวอางนั้นนําสง
สําเนาคํารองขอแกโจทกหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษา และ
จําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาและเจาพนักงานบังคับคดี
โดยลําดับ เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดรับคํารองขอเชนวานี้ ให
งดการขายทอดตลาด หรือจําหนายทรัพยสินที่พิพาทนั้นไวใน
ระหวางรอคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาล ดังที่บัญญัติไวตอไปนี้

มาตรา ๓๒๓ ภายใตบังคับมาตรา ๕๕ บุคคลใดกลาวอางวา
จําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมใชเจาของทรัพยสินที่เจาพนักงาน
บังคับคดีไดยึดไว หรือตนเปนเจาของรวมซึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในทรัพยสินนั้นซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยที่ไดแบงการ
ครอบครองเปนสวนสัด หรือตนเปนเจาของรวมในทรัพยสินนั้น
ซึ่งเปนสังหาริมทรัพยที่เปนทรัพยแบงได หรือตนเปนผูอยูในฐานะ
อันจะใหจดทะเบียนสิทธิของตนในทรัพยสินนั้นไดอยูกอน บุคคลนั้น
อาจรองขอใหปลอยทรัพยสินนัน้ ทั้งหมดหรือบางสวนหรือเฉพาะสวน
ของตน แลวแตกรณี โดยยื่นคํารองขอตอศาลที่ออกหมายบังคับคดี
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการยึดทรัพยสินนั้น แตถาไมสามารถ
ยื่นคํารองขอภายในระยะเวลาดังกลาว บุคคลนั้นจะยืน่ คํารองขอ

กําหนดเรื่องการรองขอใหปลอยทรัพย
โดยมีการแกไขเพิ่มเติมในสวนของผูที่จะใช
สิทธิยื่นคํารองขอใหปลอยทรัพย และ
กําหนดกระบวนการในการรองขอใหปลอย
ทรัพยใหชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังไดเพิ่มเติมในสวนของ
บทคุมครองผูที่ไดรับความเสียหายอันเนื่อง
มาจากการรองขอใหปลอยทรัพย

๖๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
เมื่อไดยื่นคํารองขอตอศาลแลว ใหศาลพิจารณาและ
ชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเหมือนอยางคดีธรรมดา เวนแต
(๑) เมื่อเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดยื่นคําขอโดยทําเปน
คํารอง ไมวาเวลาใด ๆ กอนวันกําหนดชี้สองสถานหรือกอน
วันสืบพยาน หากมีพยานหลักฐานเบื้องตนแสดงวาคํารองขอ
นั้นไมมีมูลและยื่นเขามาเพื่อประวิงใหชักชา ศาลมีอํานาจที่จะ
มีคําสั่งใหผูกลาวอางวางเงินตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาลจะ
กําหนดไวในคําสั่งตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรเพื่อเปนประกัน
การชําระคาสินไหมทดแทนแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาสําหรับ
ความเสียหายที่อาจไดรับ เนื่องจากเหตุเนิ่นชาในการบังคับคดี
อันเกิดแตการยื่นคํารองขอนั้น ถาผูกลาวอางไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของศาล ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ
(๒) ถาทรัพยสินที่พิพาทนั้นเปนสังหาริมทรัพยและมี
พยานหลักฐานเบื้องตนแสดงวาคํารองขอนั้นไมมีเหตุอันควรฟง
หรือถาปรากฏวาทรัพยสินที่ยึดนั้นเปนสังหาริมทรัพยที่เก็บไว
นานไมได ศาลมีอํานาจที่จะมีคําสั่งใหเจาพนักงานบังคับคดี
ขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินเชนวานี้โดยไมชักชา
คําสั่งของศาลตามวรรคสอง (๑) และ (๒) ใหเปนที่สุด

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เมื่อพนระยะเวลาเชนวานั้นไดก็ตอเมื่อมีพฤติการณพิเศษและไดยื่น
คํารองขอไมชากวาเจ็ดวันกอนวันที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนดไว
เพื่อการขายทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพยสินนั้นเปน
ครั้งแรก เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย บุคคลนั้นจะยื่นคํารองขอใน
ภายหลังก็ได แตจะตองยื่นเสียกอนขายทอดตลาดหรือจําหนาย
โดยวิธีอื่นซึ่งทรัพยสินนั้น
ในกรณีที่เปนทรัพยสินตามมาตรา ๓๓๒ ผูกลาวอางอาจ
ยื่นคํารองขอตอศาลภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดมีการยึด
ทรัพยสินนั้น แตถาไมสามารถยื่นคํารองขอภายในระยะเวลา
ดังกลาว บุคคลนั้นจะยื่นคํารองขอเมื่อพนระยะเวลาเชนวานั้นได
ก็ตอเมื่อมีพฤติการณพิเศษ แตจะตองยื่นเสียกอนที่เจาพนักงาน
บังคับคดีจะจายเงินที่ไดจากการขายทรัพยสินนั้นแกเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาตามมาตรา ๓๓๙ หรือกอนที่บัญชีสวนเฉลี่ยแสดง
จํานวนเงินที่ขายทรัพยสินนั้นเปนที่สุดตามมาตรา ๓๔๐
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหถือวาเงินจํานวนสุทธิที่ไดจากการขายนั้น
เปนเสมือนทรัพยสินที่ขอใหปลอย
เมื่อศาลสั่งรับคํารองขอไวแลว ใหสงสําเนาคํารองขอแกโจทก
หรือเจาหนี้ตามคําพิพากษา จําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา
และเจาพนักงานบังคับคดี เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดรับคํารองขอ
เชนวานี้ ถาทรัพยสินที่ยึดนั้นไมใชทรัพยสินตามมาตรา ๓๓๒
ใหงดการขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินนั้นไว
ในระหวางรอคําวินิจฉัยชี้ขาด และใหศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสิน
คดีนั้นเหมือนอยางคดีธรรมดา

หมายเหตุ
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รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โจทกหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคํารองวาคํารองขอ
นั้นไมมีมูลและยื่นเขามาเพื่อประวิงการบังคับคดี เมื่อปรากฏ
พยานหลักฐานเบื้องตนวาคํารองนั้นฟงได ศาลมีอํานาจสั่งให
ผูกลาวอางวางเงินหรือหาประกันตอศาลตามจํานวนและภายใน
ระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร เพื่อเปนประกันการชําระคาสินไหม
ทดแทนแกโจทกหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาสําหรับความเสียหายที่
อาจไดรับจากการยืน่ คํารองขอนั้น ถาผูกลาวอางไมปฏิบัติตาม
คําสั่งศาล ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ สวนเงิน
หรือประกันที่วางไวตอศาลดังกลาว เมื่อศาลเห็นวาไมมีความจําเปน
ตอไป จะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได คําสั่งของศาลตาม
วรรคนี้ใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ศาลไดมีคําสั่งยกคํารองขอที่ยื่นไวตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ถาโจทกหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่ไดรับ
ความเสียหายเนื่องจากการยื่นคํารองขอดังกลาวเห็นวาคํารองขอนั้น
ไมมีมูลและยื่นเขามาเพื่อประวิงการบังคับคดี บุคคลดังกลาวอาจยื่น
คํารองตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลไดมีคําสั่งยกคํารองขอ
เพื่อขอใหศาลสั่งใหผูกลาวอางชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแกตนได ในกรณีเชนวานี้ ใหศาลมีอํานาจสั่งให
แยกการพิจารณาเปนสํานวนตางหากจากคดีเดิม และเมื่อศาล
ไตสวนแลวเห็นวาคํารองนั้นฟงได ใหศาลมีคําสั่งใหผูกลาวอางชดใช
คาสินไหมทดแทนตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร ถาบุคคลดังกลาว
ไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล โจทกหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจรองขอให
ศาลบังคับคดีแกบุคคลนั้นเสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนีต้ ามคําพิพากษา
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รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
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มาตรา ๒๘๙ ถาบุคคลใดชอบที่จะบังคับการชําระหนี้
มาตรา ๓๒๔ บุคคลใดมีสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้หรือไดรับ
เอาจากทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่เจาพนักงาน
สวนแบงจากเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธีอื่น
บังคับคดีไดยึดไว หรือชอบที่จะไดเงินที่ขายหรือจําหนาย
ซึ่งทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่เจาพนักงานบังคับคดีไดยึดไว
ทรัพยสินเหลานั้นไดโดยอาศัยอํานาจแหงการจํานองที่อาจ
โดยอาศัยอํานาจแหงทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหนวง หรือสิทธิอื่น
บังคับไดก็ดี หรืออาศัยอํานาจแหงบุริมสิทธิก็ดี บุคคลนั้นอาจ ซึ่งบุคคลนั้นมีอยูเหนือทรัพยสินหรืออาจรองขอใหบังคับเหนือ
ยื่นคํารองขอตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีใหเอาเงินที่ไดมานั้น ทรัพยสินนั้นตามกฎหมาย ใหดําเนินการดังตอไปนี้
ชําระหนี้ตนกอนเจาหนี้อื่น ๆ ตามบทบัญญัติแหงประมวล
(๑) ในกรณีที่เปนผูรับจํานองทรัพยสินหรือเปนผูทรงบุริมสิทธิ
กฎหมายแพงและพาณิชย ในกรณีที่อาจบังคับเอาทรัพยสิน
เหนืออสังหาริมทรัพยอันไดจดทะเบียนไว บุคคลนั้นอาจยื่นคํารอง
ซึ่งจํานองหลุด ผูรับจํานองจะมีคําขอดังกลาวขางตนใหเอา
ขอตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีกอนเอาทรัพยสินนัน้ ออกขายหรือ
ทรัพยสินซึ่งจํานองนั้นหลุดก็ได
จําหนาย ขอใหมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
ในกรณีจํานองอสังหาริมทรัพย หรือบุริมสิทธิเหนือ
(ก) ในกรณีที่อาจบังคับเอาทรัพยสินซึ่งจํานองหลุด
อสังหาริมทรัพยอันไดไปจดทะเบียนไวนั้น ใหยื่นคํารองขอกอน ขอใหเอาทรัพยสินซึ่งจํานองนั้นหลุด ถาศาลมีคําสั่งอนุญาต การยึด
เอาทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาด สวนในกรณีอื่น ๆ ใหยื่น ทรัพยที่จํานองนั้นเปนอันเพิกถอนไปในตัว
คํารองขอเสียกอนสงคําบอกกลาวตามที่บัญญัติไวใน
(ข) ในกรณีอื่น ขอใหเจาพนักงานบังคับคดีนําเงินที่
มาตรา ๓๑๙
ไดจากการขายหรือจําหนายทรัพยสินนั้นมาชําระหนี้แกตนกอน
ถาศาลมีคําสั่งอนุญาตใหเอาทรัพยที่จํานองหลุด
เจาหนี้อื่น ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
การยึดทรัพยที่จํานองนั้นเปนอันเพิกถอนไปในตัว ในกรณีอื่น ๆ พาณิชยหรือกฎหมายอื่น
ที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคํารองขอ เจาหนี้ตามคําพิพากษา
(๒) ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานบังคับคดีวาทรัพยสิน
ชอบที่จะไดรับแตเงินที่เหลือ ถาหากมี ภายหลังที่หักชําระ
ซึ่งขายหรือจําหนายนั้นเปนของเจาของรวมอันไดจดทะเบียนไว
คาธรรมเนียมการบังคับจํานองและชําระหนี้ผูรับจํานอง
ใหเจาพนักงานบังคับคดีกันเงินสวนของเจาของรวมอื่น นอกจาก
หรือเจาหนี้บุริมสิทธิแลว
สวนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาออกจากเงินที่ไดจากการขายหรือ
จําหนายทรัพยสินนั้นตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๔๐
(๓) ในกรณีที่เปนผูทรงสิทธิยึดหนวงซึ่งไมมีบุริมสิทธิเหนือ

หมายเหตุ
กําหนดรองรับถึงผูที่มีสิทธิจะไดรับชําระหนี้
จากทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
โดยอาศัยอํานาจแหงการเปนผูมีบุริมสิทธิ
เหนือทรัพยสินนั้น โดยกําหนดกระบวนการ
ในการดําเนินการของเจาพนักงานบังคับคดี
ที่จะบังคับเอากับทรัพยสินที่มีบุริมสิทธิ
ดังกลาว
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รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ทรัพยสินที่ขายหรือจําหนาย บุคคลนั้นอาจยื่นคํารองขอตอศาลที่
ออกหมายบังคับคดีภายในสิบหาวันนับแตวันขายหรือจําหนาย
ทรัพยสินนั้น ขอใหนําเงินที่ไดจากการขายหรือจําหนายมาชําระหนี้
แกตนกอนเจาหนี้อื่นซึ่งไมมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินนั้น
(๔) ในกรณีอื่นนอกจากที่ระบุไวใน (๑) (๒) และ (๓)
ผูทรงสิทธินั้นอาจยื่นคํารองขอตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีภายใน
สิบหาวันนับแตวันขายหรือจําหนายทรัพยสินนั้น ขอใหตนไดรับ
สวนแบงในเงินที่ไดจากการขายหรือจําหนายหรือขอใหนําเงิน
ดังกลาวมาชําระหนี้แกตนกอนเจาหนี้อื่น ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายอื่น

หมายเหตุ

-

มาตรา ๓๒๕ เมื่อไดแจงคําสั่งอายัดสิทธิเรียกรองให
บุคคลภายนอกตามมาตรา ๓๑๖ แลว บุคคลภายนอกนั้นอาจยื่น
คํารองคัดคานคําสั่งอายัดตอศาลไดภายในสิบหาวัน
บุคคลผูจะตองเสียหายเพราะคําสั่งอายัดอาจยื่นคํารอง
คัดคานคําสั่งดังกลาวไดภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ ทั้งนี้
ตองไมชากวาสิบหาวันนับแตวันทราบคําสั่งอายัด
(๑) ถาสิทธิเรียกรองนั้นเปนการใหชําระเงิน ใหยื่นคํารองตอ
ศาลกอนวันที่เจาพนักงานบังคับคดีจายเงินดังกลาวทั้งหมดหรือ
แตบางสวนแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา
(๒) ถาสิทธิเรียกรองนั้นเปนการใหสงมอบหรือโอน
ทรัพยสิน ใหยื่นคํารองตอศาลกอนวันขายทอดตลาดหรือจําหนาย
โดยวิธีอื่นซึ่งทรัพยสินนั้น

กําหนดเรื่องกระบวนการในการยื่นคัดคาน
การอายัดสิทธิเรียกรองใหเหมาะสมกับ
สิทธิเรียกรองในแตละประเภท และกําหนด
บทคุมครองเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่อาจจะ
ไดรับความเสียหายจากการคัดคาน
การอายัดสิทธิเรียกรอง
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รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๓) ถาสิทธิเรียกรองนั้นเปนการใหชําระหนี้อยางอื่น
นอกจาก (๑) และ (๒) ใหยื่นคํารองตอศาลกอนที่บุคคลภายนอก
จะปฏิบัติการชําระหนี้
เมื่อศาลสั่งรับคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว
ใหสงสําเนาคํารองแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
และเจาพนักงานบังคับคดี และใหเจาพนักงานบังคับคดีงดการบังคับ
ตามคําสั่งอายัดไวในระหวางรอคําวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลทําการ
ไตสวนแลว ถาเปนที่พอใจวาสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
นั้นมีอยูจริงและอาจบังคับได ก็ใหยกคํารองนั้นเสียและมีคาํ สั่งให
บุคคลภายนอกปฏิบัติตามคําสั่งอายัด แตถาเปนที่พอใจวาคํารอง
คัดคานรับฟงได ใหศาลมีคําสั่งถอนการอายัดสิทธิเรียกรอง
ในระหวางการพิจารณาคํารองคัดคานตามวรรคสาม
เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคํารองวาคํารองคัดคานนั้นไมมีมูล
และยื่นเขามาเพื่อประวิงการบังคับคดี เมื่อปรากฏพยานหลักฐาน
เบื้องตนวาคํารองนั้นฟงได ศาลมีอํานาจสั่งใหผูรองคัดคานวางเงิน
หรือหาประกันตอศาลตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควร เพื่อเปนประกันการชําระเงินคาสินไหมทดแทนแก
เจาหนี้ตามคําพิพากษาสําหรับความเสียหายที่อาจไดรับจากการ
ยื่นคํารองคัดคานนั้น ถาผูรองคัดคานไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล
ใหศาลมีคาํ สั่งจําหนายคํารองคัดคาน สวนเงินหรือประกันที่วางไว
ตอศาลดังกลาว เมื่อศาลเห็นวาไมมีความจําเปนตอไป จะสั่งคืน
หรือยกเลิกประกันนั้นก็ได
ถาศาลไดมีคําสั่งใหบุคคลภายนอกปฏิบัติตามคําสั่งอายัด
และบุคคลนั้นมิไดปฏิบัติตามคําสั่งศาล เจาหนี้ตามคําพิพากษา

หมายเหตุ

๖๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อาจรองขอใหศาลบังคับคดีแกบุคคลภายนอกเสมือนหนึ่งวา
บุคคลนั้นเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ในกรณีที่คํารองคัดคานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ไมมีมูลและยื่นเขามาเพื่อประวิงการบังคับคดี เจาหนี้ตาม
คําพิพากษาอาจยื่นคํารองตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลได
มีคําสั่งยกคํารองคัดคานเพื่อขอใหศาลสั่งใหผรู องคัดคานชดใช
คาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นแกตนได ในกรณีเชน
วานี้ ใหศาลมีอํานาจสั่งใหแยกการพิจารณาเปนสํานวนตางหาก
จากคดีเดิม และเมื่อศาลไตสวนแลวเห็นวาคํารองนั้นฟงได ใหศาล
มีคําสั่งใหผูรองคัดคานชดใชคาสินไหมทดแทนตามจํานวนที่ศาล
เห็นสมควร ถาบุคคลดังกลาวไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล เจาหนี้ตาม
คําพิพากษาอาจรองขอใหศาลบังคับคดีแกบุคคลนั้นเสมือนหนึ่งวา
เปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา

หมายเหตุ

สวนที่ ๗
การขอเฉลี่ยและการเขาดําเนินการบังคับคดีตอไป
มาตรา ๒๙๐ เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดยึดหรือ
อายัดทรัพยสินอยางใดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไวแทน
เจาหนี้ตามคําพิพากษาแลว หามไมใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาอื่น
ยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นซ้ําอีก แตใหเจาหนี้ตามคําพิพากษา

มาตรา ๓๒๖ เมื่อมีการยึดทรัพยสินหรืออายัดสิทธิ
เรียกรองอยางใดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อเอาชําระหนี้แก
เจาหนี้ตามคําพิพากษารายหนึ่งแลว หามไมใหเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาอื่นดําเนินการใหมีการยึดทรัพยสินหรืออายัดสิทธิ

เปนการคงหลักการเดิมตามกฎหมาย
ปจจุบัน เพียงแตมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคํา
และแกไขเรื่องกําหนดเวลาในการยึดหรือ
อายัดทรัพยสินใหเหมาะสมและชัดเจน

๖๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
เชนวานี้มีอํานาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลที่ออกหมาย
บังคับใหยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหตน
เขาเฉลี่ยในทรัพยสินหรือเงินที่ขายหรือจําหนายทรัพยสินนั้นได
ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ไมวาในกรณีใด ๆ หามมิใหศาลอนุญาตตามคําขอ
เชนวามานี้ เวนแตศาลเห็นวาผูยื่นคําขอไมสามารถเอาชําระได
จากทรัพยสินอื่น ๆ ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร
ในอันที่จะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เพื่อชําระคาภาษีอากรคางใหมีสิทธิขอเฉลี่ยในทรัพยสินที่
เจาพนักงานดังกลาวไดยึดหรืออายัดไวกอนแลวเชนเดียวกับ
เจาหนี้ตามคําพิพากษาตามความในวรรคหนึ่ง แตถา
เจาพนักงานมิไดยึดหรืออายัดไวกอน ใหขอเฉลี่ยไดภายใน
บังคับบทบัญญัติวรรคสอง
ในกรณีที่ยึดทรัพยสินเพื่อขายทอดตลาดหรือจําหนาย
โดยวิธีอื่น คําขอเชนวานี้ใหยื่นกอนสิ้นระยะเวลาสิบสี่วันนับแต
วันที่มีการขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินที่ขาย
ทอดตลาด หรือจําหนายไดในครั้งนั้น ๆ
ในกรณีที่อายัดทรัพยสิน ใหยื่นคําขอเสียกอนสิ้น
ระยะเวลาสิบสี่วันนับแตวันชําระเงินหรือสงทรัพยสินตามที่
อายัดไว
ในกรณียึดเงิน ใหยื่นคําขอเสียกอนสิ้นระยะเวลา
สิบสี่วันนับแตวันยึด

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรียกรองนั้นซาอีก แตใหมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลที่ออกหมายบังคับคดี ยิ่งขึ้น
ขอใหมีคําสั่งใหตนเขาเฉลี่ยในทรัพยสินหรือเงินที่ไดจากการขาย
หรือจําหนายทรัพยสินจากการยึดหรืออายัดนั้นไดตามสวนแหง
จํานวนหนี้ตามคําพิพากษา
หามมิใหศาลอนุญาตตามคํารองเชนวานี้ เวนแตศาล
เห็นวาผูยื่นคํารองไมสามารถเอาชําระไดจากทรัพยสินอื่นๆ ของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ถาเจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร
หรือกฎหมายอื่นที่จะสั่งยึดทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา เพื่อบังคับชําระหนี้ที่คางชําระตามกฎหมายนั้น ๆ
ไดเอง ไดยึดทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองตามวรรคหนึ่งไวกอนแลว
ใหมีสิทธิขอเขาเฉลี่ยไดโดยไมอยูภายในบังคับของบทบัญญัติวรรค
สอง แตถาเจาพนักงานดังกลาวมิไดยึดหรืออายัดไวกอน ใหมีสิทธิ
ขอเขาเฉลี่ยไดเชนเดียวกับเจาหนี้ตามคําพิพากษาอื่น
ในกรณีที่ยึดทรัพยสินเพื่อขายทอดตลาดหรือจําหนายโดย
วิธีอื่น คํารองเชนวานี้ใหยื่นกอนสิ้นระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่
มีการขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินที่ขายทอดตลาด หรือ
จําหนายไดในครั้งนั้น ๆ
ในกรณีที่อายัดสิทธิเรียกรอง ใหยื่นคํารองเสียกอนสิ้น
ระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันชําระเงินหรือวันที่มีการขายทอดตลาด
หรือจําหนายโดยวิธีอื่นซึ่งสิทธิเรียกรองตามที่อายัดนั้นได
ในกรณีที่ยึดเงิน ใหยื่นคํารองเชนวานี้กอนสิ้นระยะเวลา
สิบหาวันนับแตวันยึด

หมายเหตุ

๖๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เมื่อไดสงสําเนาคําขอใหเจาพนักงานบังคับคดีแลว
เมื่อไดสงสําเนาคํารองดังกลาวใหเจาพนักงานบังคับคดีแลว
ใหเจาพนักงานบังคับคดีงดการจายเงินหรือทรัพยสินตาม
ใหเจาพนักงานบังคับคดีงดการจายเงินหรือทรัพยสินตาม
คําบังคับไวจนกวาศาลจะไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลไดมี
คําบังคับตั้งแตการขาย การจําหนาย หรือการชําระเงินตามที่ได
คําสั่ง ประการใดและสงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบแลว
อายัดในครั้งที่ขอเฉลี่ยนั้น แลวแตกรณี ไวจนกวาศาลจะไดมี
ก็ใหเจาพนักงานบังคับคดีปฏิบัติไปตามคําสั่งเชนวานั้น
คําวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลไดมีคําสั่งประการใดและสงใหเจาพนักงาน
ในกรณีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาผูยึดสละสิทธิ
บังคับคดีทราบแลว ก็ใหเจาพนักงานบังคับคดีปฏิบัติไปตามคําสั่ง
ในการบังคับคดี หรือเพิกเฉยไมดําเนินการบังคับคดีภายในเวลา เชนวานั้น
ที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนดผูขอเฉลี่ยหรือผูยื่นคํารอง
ตามมาตรา ๒๘๗ หรือตามมาตรา ๒๘๙ มีสิทธิขอใหดําเนินการ
บังคับคดีตอไป
คําสั่งอนุญาตของศาลตามวรรคแปดใหเปนที่สุด

มาตรา ๒๙๐ วรรคแปด
ในกรณีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาผูยึดสละสิทธิในการ
บังคับคดี หรือเพิกเฉยไมดําเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่
เจาพนักงานบังคับคดีกําหนด ผูขอเฉลี่ยหรือผูยื่นคํารองตาม
มาตรา ๒๘๗ หรือตามมาตรา ๒๘๙ มีสิทธิขอใหดําเนินการ
บังคับคดีตอไป
ฯลฯ
ฯลฯ

หมายเหตุ

มาตรา ๓๒๗ ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดี
กําหนดกระบวนการเกี่ยวกับการใหสิทธิแก
ใหเจาพนักงานบังคับคดีสงคําบอกกลาวถอนการบังคับคดีใหผูยื่น บุคคลอื่นยื่นคํารองขอเขาดําเนินการ
คํารองขอซึ่งไดรับอนุญาตจากศาลตามมาตรา ๓๒๔ หรือเจาหนี้ บังคับคดีตอจากเจาหนี้ผูขอยึดหรืออายัด
ผูขอเฉลี่ยซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรา ๓๒๖ ทราบโดยไมชักชา
โดยบุคคลดังกลาวอาจขอเขาดําเนินการบังคับคดีตอไปจากเจาหนี้
ผูขอยึดทรัพยสินหรืออายัดสิทธิเรียกรอง โดยยื่นคํารองตอ
เจาพนักงานบังคับคดีภายในสิบหาวันนับแตวันสงคําบอกกลาวถึง
บุคคลเชนวานั้น ถามีผูยื่นคํารองภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหผูนั้นเปนผูขอดําเนินการบังคับคดีตอไป ถาไมมีผูยื่นคํารอง
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหเจาพนักงานบังคับคดีถอนการยึด
ทรัพยสินหรืออายัดสิทธิเรียกรองนั้น

๗๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ในกรณีที่มีผูยื่นคํารองหลายคน ใหเจาพนักงานบังคับคดี
ออกหมายเรียกใหผูยื่นคํารองทุกคนมาทําความตกลงกัน
เลือกคนใดคนหนึ่งเปนผูดําเนินการบังคับคดีตอไป แตตองแจงให
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน ถาไมสามารถตกลงกันไดใหผูยื่น
คํารองซึ่งมาตามหมายเรียกและมีจํานวนหนี้มากที่สุดเปน
ผูดําเนินการบังคับคดีตอไป ถาผูยื่นคํารองดังกลาวมีจํานวนหนี้
มากที่สุดเทากันหลายคน ใหผูยื่นคํารองซึ่งมีหนี้รายเกาที่สุดเปน
ผูเขาดําเนินการบังคับคดีตอไป ในกรณีที่ผูยื่นคํารองรายใดไมมา
ตามหมายเรียกใหถือวาผูยื่นคํารองรายนั้นสละสิทธิที่จะเปนผูเขา
ดําเนินการบังคับคดีตอไป
ในกรณีที่มีการเขาดําเนินการบังคับคดีตอไป ใหถือวา
ผูขอเขาดําเนินการบังคับคดีตอไปเปนเจาหนี้ผูขอยึดทรัพยสินหรือ
อายัดสิทธิเรียกรอง และใหศาลที่ออกหมายบังคับคดีในคดีที่มีการ
ถอนการบังคับคดีเปนศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดี ถาเจาหนี้
ผูเขาดําเนินการบังคับคดีตอไปจะขอใหบังคับคดีแกทรัพยสิน
ที่ถูกบังคับคดีไวเดิมแตเพียงบางสวน ซึ่งเพียงพอแกการชําระหนี้
ของบรรดาเจาหนี้ตามวรรคหนึ่ง พรอมทั้งคาฤชาธรรมเนียมและ
คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ใหยื่นคํารองขออนุญาตตอ
เจาพนักงานบังคับคดีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เขาดําเนินการบังคับ
คดีตอไป ในกรณีเชนวานี้ ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีคาํ สั่งอนุญาต
หรือไมอนุญาตตามคํารองหรือมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดตามที่
เจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงสวนไดเสียของ
บรรดาเจาหนี้ตามวรรคหนึ่ง เจาหนี้ผูเขาดําเนินการบังคับคดีตอไป
อาจรองคัดคานคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดีตอ ศาลไดภายใน

หมายเหตุ

๗๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดี
สําหรับเจาหนี้ผูขอยึดทรัพยสินหรืออายัดสิทธิเรียกรองที่มี
การถอนการบังคับคดีนั้น
(๑) ถาเปนการถอนการบังคับคดีเพราะตนไดสละสิทธิ
ในการบังคับคดีตามมาตรา ๒๙๒ (๖) ไมมีสิทธิไดรับสวนเฉลี่ย
ในทรัพยสินหรือเงินที่ไดจากการขายหรือจําหนายทรัพยสิน
ในการบังคับคดี
(๒) ถาเปนการถอนการบังคับคดีตามมาตรา ๒๙๒ (๔)
แตยังมีหนี้ตามคําพิพากษาอยู อาจยื่นคํารองตอศาลขอใหมีคาํ สั่ง
ใหตนไดรับชําระจากเงินที่เหลือภายหลังที่ไดชําระใหแกเจาหนี้
ผูขอเฉลีย่ แลวในฐานะเดียวกันกับผูยื่นคํารองตามมาตรา ๓๒๙ (๑)
(๓) ถาเปนการถอนการบังคับคดีเพราะหมายบังคับคดีได
ถูกเพิกถอนหรือในกรณีอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) แตยังมีหนี้ตาม
คําพิพากษาอยู อาจยื่นคํารองตอศาลขอใหมีคาํ สั่งใหตนมีสิทธิ
ไดรับสวนเฉลี่ยในทรัพยสินหรือเงินที่ไดจากการขายหรือจําหนาย
ทรัพยสินในการบังคับคดีครั้งนี้ กอนการจายเงินตามมาตรา ๓๓๙
หรือกอนสงคําบอกกลาวตามมาตรา ๓๔๐ (๓) แลวแตกรณี

หมายเหตุ

-

มาตรา ๓๒๘ เจาหนี้ผเู ขาดําเนินการบังคับคดีตอไปตาม
มาตรา ๓๒๗ อาจยื่นคํารองตอศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดี
ใหโอนการบังคับคดีไปยังศาลที่พิพากษาคดีซ่งึ ตนเปนเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาได และเมื่อไดพิจารณาคํารองดังกลาวแลว ถาศาลที่มี
อํานาจในการบังคับคดีเห็นวาการบังคับคดีในศาลที่จะรับโอนการ
บังคับคดีจะเปนการสะดวกแกทุกฝายและไดรับความยินยอมของ

กําหนดหลักการใหมโดยใหสิทธิแกเจาหนี้
ผูเขาดําเนินการบังคับคดีตอไปขอโอนไปยัง
ศาลที่พิพากษาคดีของตน

๗๒
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มาตรา ๒๙๑ เมื่อศาลไดยกคํารองขอเฉลี่ยเสียโดย
เหตุที่ยื่นไมทันกําหนดผูขออาจยื่นคํารองตอศาลไดอีกครั้งหนึ่ง
กอนที่จะไดมกี ารสงคําบอกกลาวตามที่บัญญัติไวในมาตรา
๓๑๙ เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหผูยื่นคําขอมีสิทธิไดรับชําระจากเงินที่เหลือ
ภายหลังที่ไดชําระใหแกเจาหนี้ผูยึดแลว
(๒) ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหถอนการยึด หรือเจาหนี้
ผูยึดสละสิทธิในการบังคับคดีใหถือวาผูขอเปนเจาหนี้ผูยึดตอไป
ตั้งแตวันที่ไดยื่นคํารอง และใหดําเนินการบังคับคดีไปตามนั้น
คําสั่งอนุญาตของศาลตามมาตรานี้ใหเปนสุด

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ศาลที่จะรับโอนแลว ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหโอนการบังคับคดี
ไปได คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด
ในกรณีที่มีการโอนการบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ใหถือวา
ศาลที่รับโอนเปนศาลตามมาตรา ๒๗๑ วรรคหนึ่ง

หมายเหตุ

มาตรา ๓๒๙ ในกรณีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษามิไดยื่น
กําหนดถึงสิทธิของเจาหนี้ที่มิไดยื่นคํารองขอ
คํารองขอเฉลี่ยภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๖ หรือศาลได เฉล่ยี ภายในกําหนดเวลา
ยกคํารองขอเฉลี่ยเพราะเหตุที่ยื่นไมทันกําหนดเวลาดังกลาว
เจาหนี้ตามคําพิพากษานั้นอาจยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอใหศาลมี
คําสั่งอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) ใหตนมีสิทธิไดรับชําระจากเงินที่เหลือภายหลังที่ได
ชําระใหแกเจาหนี้ผูขอยึดทรัพยสินหรืออายัดสิทธิเรียกรองนั้นและ
เจาหนี้ผูขอเฉลี่ยตามมาตรา ๓๒๖ หรือมาตรา ๓๒๗ แลวแตกรณี
(๒) ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดี และไมมีเจาหนี้เขา
ดําเนินการบังคับคดีตอไปตามมาตรา ๓๒๗ ใหถือวาตนเปนเจาหนี้
ผูดําเนินการบังคับคดีตอไปจากเจาหนี้ผูขอยึดทรัพยสินหรืออายัด
สิทธิเรียกรองที่มีการถอนการบังคับคดีตั้งแตวันที่มีการถอนการ
บังคับคดี
คํารองตาม (๑) ใหยื่นกอนการจายเงินตามมาตรา ๓๓๙
หรือกอนสงคําบอกกลาวตามมาตรา ๓๔๐ (๓) แลวแตกรณี
คํารองตาม (๒) ใหยื่นกอนมีการถอนการบังคับคดี
ในกรณีที่มีผูยื่นคารองตาม (๒) ใหนําบทบัญญัติมาตรา
๓๒๗ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม

๗๓
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รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ถามีผูยื่นคํารองตาม (๒) หลายคน ใหถือวาผูยื่นคํารองรายอื่น
นอกจากผูยื่นคํารองซึ่งไดรับเลือกหรือกฎหมายกําหนดใหเปน
ผูดําเนินการบังคับคดีตอไป และเจาหนี้ซึ่งมิไดยื่นคํารองขอเขา
ดําเนินการบังคับคดีตอไปตามมาตรา ๓๒๗ เปนเจาหนี้ที่มีสิทธิ
ไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินหรือเงินที่ไดจากการขายหรือจําหนาย
ทรัพยสินในคดีนั้นดวย

-

มาตรา ๓๓๐ คําสั่งของศาลตามมาตรา ๓๒๗ วรรคสาม
และวรรคสี่ และมาตรา ๓๒๙ ใหเปนที่สุด

หมายเหตุ

สวนที่ ๘
การขายหรือจําหนาย
มาตรา ๓๐๖ เมื่อไดยึดสังหาริมทรัพยมีรูปราง
หรืออสังหาริมทรัพยทั้งหมด หรือบางสวนของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดียื่นคําขอตอศาล
ขอใหสั่งอนุญาตใหขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น ถาไมมีผูคัดคาน
ในการขายทรัพย ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๐๗ ใหศาล
มีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ แลวใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงให
ทราบซึ่งคําสั่งของศาลและวันขายทอดตลาดแกบรรดาบุคคล
ผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีแกทรัพยสินที่จะขายทอดตลาด
ซึ่งทราบไดตามทะเบียน หรือโดยประการอื่น
คําสั่งอนุญาตของศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด

มาตรา ๓๓๑ ภายใตบังคับมาตรา ๓๓๒ และมาตรา
๓๓๖ เมื่อไดยึดทรัพยสินหรืออายัดสิทธิเรียกรองทั้งหมดหรือ
บางสวนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือไดมีการสงมอบทรัพยสิน
ตามสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดแกเจาพนักงานบังคับคดีแลว ถาไมมี
เหตุสมควรงดการบังคับคดีไวกอน ใหเจาพนักงานบังคับคดี
ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสนิ หรือสิทธิเรียกรองนั้นตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎกระทรวงวาดวยการนั้น
หรือตามที่ศาลมีคาํ สั่งกําหนด หรือขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ปรับปรุงกระบวนการในการขายทอดตลาด
ใหเหมาะสมกับลักษณะของทรัพยในแตละ
ประเภท และเพื่อใหสอดคลองกับทาง
ปฏิบัติในปจจุบัน

๗๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กอนการขายทอดตลาดทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองตาม
มาตรา ๓๐๘ เมื่อศาลไดมีคําสั่งอนุญาตใหขายแลว วรรคหนึ่ง เจาพนักงานบังคับคดีตองแจงกําหนดวัน เวลา และ
เจาพนักงานบังคับคดีอาจขายทอดตลาดทรัพยสินที่ยึดไดเมื่อ สถานที่ซึ่งจะทําการขายทอดตลาดใหบรรดาผูมีสวนไดเสียในการ
บังคับคดีซึ่งปรากฏตามทะเบียนหรือประการอื่นไดทราบดวย
พนระยะเวลาอยางนอยหาวันนับแตวันที่ยึด การขายนั้นให
ดําเนินตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยจะทําการขายทอดตลาดในวันหยุดงานหรือในเวลาใด ๆ
นอกเวลาทําการปกติก็ได ทั้งนี้ กําหนดวันและเวลาขายดังกลาว
และกฎกระทรวงวาดวยการนั้นและตามขอกําหนดของศาล
จะตองไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันยึด อายัด หรือสงมอบ
ซึ่งระบุไวในคําสั่งอนุญาตใหขายทรัพยสินนั้น ถาหากมี
บทบัญญัติแหงมาตรานี้ ไมใหใชบังคับแกทรัพยอันมี ทรัพยสินนั้น
เพื่อใหการขายทอดตลาดเปนไปดวยความเที่ยงธรรม
สภาพเปนของสดของเสียไดซึ่งเจาพนักงานบังคับคดียอมมี
บุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีมีสิทธิเต็มที่ในการเขาสูราคาเอง
อํานาจที่จะขายไดทันที โดยวิธีขายทอดตลาด หรือวิธีอื่นที่
หรือหาบุคคลอื่นเขาสูราคาเพื่อใหไดราคาตามที่ตนตองการ
สมควร
และเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหแกผเู สนอราคาสูงสุดแลว
หามมิใหบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีทั้งหลายหยิบยก
มาตรา ๓๐๙ ทวิ ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของ เรื่องราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดมีจํานวนต่ําเกินสมควร
ลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น กอนที่เจาพนักงานบังคับคดีจะเคาะ มาเปนเหตุขอใหมีการเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นอีก
ไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดที่เจาพนักงานบังคับคดีเห็นวา
เปนราคําที่สมควรขายได เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้
ตามคําพิพากษา หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีอาจ
คัดคานวาราคําดังกลาวมีจํานวนต่ําเกินสมควร ในกรณีเชนวานี้
ใหเจาพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายทอดตลาดทรัพยสินไป
เพื่อใหเจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือ
บุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี ไมวาจะเปนบุคคลที่คัดคาน
หรือไมก็ตาม หาผูซื้อที่จะเสนอซื้อในราคาที่บุคคลดังกลาว
ตองการมาเสนอซื้อในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งตอไป

หมายเหตุ

๗๕
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โดยใหผูเสนอราคําสูงสุดตองผูกพันกับการเสนอราคําดังกลาว
เปนระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่เสนอราคํานั้น และในการ
ขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งตอไป หากมีผูเสนอราคาสูงสุด
ในจํานวนไมสูงกวาจํานวนที่ผูเสนอราคําสูงสุดไดเสนอในการ
ขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งกอน หรือไมมีผูใดเสนอราคาเลย
ใหเจาพนักงานบังคับคดีเคําะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุด
ในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งกอน แตหากมีผูเสนอราคา
สูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งตอไปในจํานวนสูงกวา
จํานวนที่ผูเสนอราคําสูงสุดไดเสนอในการขายทอดตลาด
ทรัพยสินครั้งกอน ใหเจาพนักงานบังคับคดีเคําะไมขายใหแก
ผูเสนอราคําสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น
ในกรณีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีเห็นวาราคาที่ไดจาก
การขายทอดตลาดทรัพยสินมีจํานวนต่ําเกินสมควร และการ
ขายทอดตลาดทรัพยสินในราคาต่ําเกินสมควรนั้นเกิดจากการ
คบคิดกันฉอฉลในระหวางผูที่เกี่ยวของในการเขาสูราคา หรือ
ความไมสุจริตหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจา
พนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหนาที่ บุคคลดังกลาวอาจยื่น
คํารองตอศาลเพื่อขอใหมีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด
ทรัพยสินตามบทบัญญัติแหงลักษณะนี้ได และเมื่อศาลไตสวน
แลวเห็นวาคํารองรับฟงได ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคํารอง
หรือแกไขหรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการอยางใดตามที่ศาล
เห็นสมควรใหเสร็จภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันไดรับ

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
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คํารองนั้น
ใหนําบทบัญญัติในวรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และ
วรรคหก ของมาตรา ๒๙๖ มาใชบังคับแกการยื่นคํารองตาม
วรรคสองโดยอนุโลม
คําสั่งศาลตามวรรคสองใหเปนที่สุด
มาตรา ๓๑๕ ถาสิ่งของที่จะตองสงมอบตามสิทธิ
เรียกรองที่ถูกอายัดนั้นไดสงมอบใหแกเจาพนักงานบังคับคดี
ไปแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีนําออกขายโดยการขาย
ทอดตลาดดังที่บัญญัติไวในลักษณะนี้
ถาการจําหนายสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดนั้นกระทําได
โดยยาก เนื่องจากการชําระหนี้นั้นตองอาศัยการชําระหนี้
ตอบแทน หรือดวยเหตุอื่นใด และการบังคับคดีอาจลาชาเปน
การเสียหายแกคูความทุกฝาย หรือฝายใดฝายหนึ่ง หรือแก
บุคคลผูมีสวนไดเสีย เมื่อคูความหรือบุคคลเชนวานั้นหรือ
เจาพนักงานบังคับคดีรองขอศาลจะมีคําสั่งกําหนดใหจําหนาย
โดยวิธีอื่นก็ได

มาตรา ๓๓๒ ในกรณีท่ที รัพยสินหรือสิทธิเรียกรองที่จะ
ขายหรือจําหนายมีสภาพเปนของสดของเสียได หรือถาหนวงชาไว
จะเปนการเสี่ยงความเสียหาย หรือคาใชจายจะเกินสวนแหง
คาของทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองนั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดีขาย
หรือจําหนายไดทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่สมควร
ในกรณีที่การขายหรือจําหนายทรัพยสินที่ถูกยึดหรือที่ไดมี
การสงมอบตามคําสั่งอายัดกระทําไดโดยยาก หรือการขายหรือ
จําหนายสิทธิเรียกรองนั้นกระทําไดโดยยากเนื่องจากการชําระหนี้
นั้นตองอาศัยการชําระหนี้ตอบแทนหรือดวยเหตุอื่นใด และการ
บังคับคดีอาจลาชาเปนการเสียหายแกคูความทุกฝายหรือฝายใด
ฝายหนึ่ง หรือแกบุคคลผูมีสวนไดเสีย เมื่อเจาพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควรหรือคูความหรือบุคคลเชนวานั้นรองขอ เจาพนักงาน
บังคับคดีจะมีคําสั่งกําหนดใหจําหนายโดยวิธีการอื่นใดที่สมควรก็ได
ทั้งนี้ บุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีอาจคัดคานคําสั่งหรือ
การดําเนินการของเจาพนักงานบังคับคดี โดยยื่นคํารองตอศาล
ภายในสองวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งหรือการดําเนินการนั้น
คําสั่งของศาลใหเปนที่สดุ

หมายเหตุ

๗๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๓๐๙ ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นใหเจาพนักงานบังคับคดีปฏิบัติ
ตามขอบังคับตอไปนี้
(๑) ในการขายทรัพยสินที่มีหลายสิ่งดวยกัน ใหแยก
ขายทีละสิ่งตอเนื่องกันไป แต
(ก) เจาพนักงานบังคับคดีมอี ํานาจจัดสังหาริมทรัพย
ซึ่งมีราคําเล็กนอยรวมขายเปนกอง ๆ ไดเสมอ และ
(ข) เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพย
หรืออสังหาริมทรัพยสองสิ่งหรือกวานั้นขึ้นไป รวมขายไป
ดวยกันไดในเมื่อเปนทีค่ ําดหมายไดวา เงินรายไดในการขาย
จะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
(๒) ในการขายอสังหาริมทรัพยรายใหญ และทรัพยสิน
นั้นอาจแบงแยกออกไดเปนตอน ๆ เจาพนักงานบังคับคดีมี
อํานาจขายทรัพยสินนั้นเปนตอน ๆ ได ในเมื่อเปนทีค่ ําดหมาย
ไดวาเงินรายไดในการขายทรัพยสินบางตอนจะเพียงพอแก
การบังคับคดี หรือวาเงินรายไดทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
(๓) ในการขายทรัพยสินหลายสิ่งดวยกัน เจาพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจกําหนดลําดับที่จะขายทรัพยสินนั้น
บุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีแกทรัพยสินซึ่ง
จะตองขาย อาจรองขอใหเจาพนักงานบังคับคดีรวมหรือแยก
ทรัพยสิน หรือขอใหขายทรัพยสินนั้นตามลําดับที่กําหนดไวหรือ
จะรองคัดคานคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดีที่สั่งตาม
สามอนุมาตรากอนนั้นก็ได ในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดี
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มาตรา ๓๓๓ ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้
ตามคําพิพากษานั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ในการขายทรัพยสินที่มีหลายสิ่งดวยกัน ใหแยกขาย
ทีละสิ่งตอเนื่องกันไป แต
(ก) เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพย
ซึ่งมีราคาเล็กนอยรวมขายเปนกอง ๆ ไดเสมอ
(ข) เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพย
หรืออสังหาริมทรัพยสองสิ่งหรือกวานั้นขึ้นไปรวมขายไปดวยกันได
ในเมื่อเปนทีค่ าดหมายไดวาเงินรายไดในการขายจะเพิ่มขึ้นเพราะ
เหตุนั้น
(๒) ในการขายอสังหาริมทรัพยซึ่งอาจแบงแยกออกได
เปนสวน ๆ เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจขายทรัพยสินนั้นเปน
สวน ๆ ได ในเมื่อเปนทีค่ าดหมายไดวาเงินรายไดในการขาย
ทรัพยสินบางสวนจะเพียงพอแกการบังคับคดี หรือวาเงินรายได
ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
(๓) ในการขายทรัพยสินหลายสิ่งดวยกัน เจาพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจกําหนดลําดับที่จะขายทรัพยสินนั้น
บุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีแกทรัพยสินซึ่งจะตองขาย
อาจรองขอใหเจาพนักงานบังคับคดีรวมหรือแยกทรัพยสิน
หรือขอใหขายทรัพยสินนั้นตามลําดับที่กําหนดไว
หรือจะรองคัดคานคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดีที่สั่งตาม
วรรคหนึ่งก็ได การยื่นคํารองตามมาตรานี้ตองกระทํากอนวันทําการ
ขายทอดตลาดแตตองไมชากวาสามวันนับแตทราบวิธีการขาย

หมายเหตุ
คงหลักการเดิมตามกฎหมายปจจุบัน
เพียงแตมีการปรับปรุงถอยคําใหเหมาะสม
และชัดเจนยิ่งขึ้น

มีการแกไขระยะเวลารองขอเกี่ยวกับการ
ขายทรัพยสินเพื่อใหสอดคลองกับทาง
ปฏิบัติของกรมบังคับคดี

๗๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
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ไมยอมปฏิบัติตามคํารองขอหรือคําคัดคานเชนวานั้น ผูรองจะ ในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีไมยอมปฏิบัติตามคํารองขอหรือ
คําคัดคานเชนวานั้น ผูรองจะยื่นคํารองตอศาลภายในสองวันนับแต
ยื่นคําขอตอศาลโดยทําเปนคํารอง ภายในสองวันนับตั้งแต
วันปฏิเสธ เพื่อขอใหมีคําสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ไดคาํ สั่งของศาล วันปฏิเสธ เพื่อขอใหมีคําสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได คําสั่งของศาล
ใหเปนที่สุด และใหเจาพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไปจนกวา
ใหเปนที่สุด และใหเจาพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไป
จนกวาศาลจะไดมีคําสั่งหรือจนกวาจะไดพนระยะเวลาซึ่งใหนํา ศาลจะไดมีคําสั่ง หรือจนกวาจะไดพนระยะเวลาซึ่งใหนําเรื่องขึ้นสู
ศาลได
เรื่องขึ้นสูศาลได
มาตรา ๓๐๙ ตรี เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีโอน
อสังหาริมทรัพยที่ขายใหแกผูซื้อ หากทรัพยสินที่โอนนั้นมี
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารอยูอาศัย และลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรือบริวารไมยอมออกไปจากอสังหาริมทรัพย
นั้น ผูซื้อชอบที่จะยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลที่อสังหาริมทรัพย
นั้นตั้งอยูในเขตศาลใหออกคําบังคับใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพยนั้น ภายในระยะเวลาที่
ศาลเห็นสมควรกําหนด แตไมนอยกวาสามสิบวัน ถาลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรือบริวารไมปฏิบัติตามคําบังคับ ใหบังคับตาม
มาตรา ๒๙๖ ทวิ มาตรา ๒๙๖ ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา
มาตรา ๒๙๖ ฉ มาตรา ๒๙๖ สัตต มาตรา ๒๙๙ มาตรา ๓๐๐
มาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหเจาพนักงานศาล
เปนผูสงคําบังคับโดยผูซื้อมีหนาที่จัดการนําสง และใหถือวา
ผูซื้อเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาและลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือบริวารที่อยูอาศัยในอสังหาริมทรัพยนั้นเปนลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาตามบทบัญญัติดังกลาว

หมายเหตุ

มาตรา ๓๓๔ เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีโอนอสังหาริมทรัพย คงหลักการเดิมตามกฎหมายปจจุบัน โดยมี
ที่ขายใหแกผูซื้อ หากทรัพยสินที่โอนนั้นมีลูกหนี้ตามคําพิพากษา การแกไขการอางอิงเลขมาตราเทานั้น
หรือบริวารอยูอาศัย และลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารไมยอม
ออกไปจากอสังหาริมทรัพยนั้น ผูซื้อชอบที่จะยื่นคําขอฝายเดียวตอศาล
ที่อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยูในเขตศาลใหออกหมายบังคับคดี
เพื่อบังคับใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารออกไปจาก
อสังหาริมทรัพยนั้น โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๗๑
มาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๕๑ มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๓๕๓
วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง มาตรา ๓๕๔ มาตรา ๓๖๑
มาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๓ และมาตรา ๓๖๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ใหถือวาผูซื้อเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา และลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือบริวารที่อยูอาศัยในอสังหาริมทรัพยนั้น
เปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามบทบัญญัติดังกลาว

๗๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๓๐๙ จัตวา เมื่อทําการขายทอดตลาด
ทรัพยสินที่มีกฎหมายกําหนดไวใหจดทะเบียน ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีแจงนายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลอื่น
ผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนทรัพยสินนั้นใหแกผูซื้อ
ถาทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดเปนหองชุดตาม
กฎหมายวาดวยอาคารชุด กอนทําการขายทอดตลาดใหเจา
พนักงานบังคับคดีบอกกลาวใหนิติบุคคลอาคารชุดแจงรายการ
หนี้คาใชจายที่ตองชําระเพื่อการออกหนังสือรับรองการปลอด
หนี้ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดตอเจาพนักงานบังคับคดี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําบอกกลาว เมื่อขาย
ทอดตลาดแลวใหเจาพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ไดจากการขาย
ทอดตลาดไวเพื่อชําระหนี้ที่คางชําระดังกลาวจนถึงวันขาย
ทอดตลาดแกนิติบุคคลอาคารชุดกอนเจาหนี้จํานอง และให
พนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูซื้อโดยไม
ตองใชหนังสือรับรองการปลอดหนี้
หากนิติบุคคลอาคารชุดไมแจงรายการหนี้ที่คางชําระ
ดังกลาวตอเจาพนักงานบังคับคดีภายในกําหนดเวลาตามวรรค
สองหรือแจงวาไมมีหนี้ที่คางชําระ ใหพนักงานเจาหนาที่จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูซื้อโดยไมตองใชหนังสือรับรอง
การปลอดหนี้
ถาทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดเปนที่ดินจัดสรรตาม
กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน กอนทําการขายทอดตลาด ให
เจาพนักงานบังคับคดีบอกกลาวใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแจง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๓๓๕ เมื่อทําการขายทอดตลาดทรัพยสินที่มี
คงหลักการเดิมตามกฎหมายปจจุบัน
กฎหมายกําหนดไวใหจดทะเบียน ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจง
นายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นผูมีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ทรัพยสินนั้นใหแกผูซื้อ
ถาทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดเปนหองชุดตามกฎหมาย
วาดวยอาคารชุด กอนทําการขายทอดตลาด ใหเจาพนักงานบังคับคดี
บอกกลาวใหนิติบุคคลอาคารชุดแจงรายการหนี้คาใชจายที่ตอง
ชําระเพื่อการออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ตามกฎหมายวาดวย
อาคารชุดตอเจาพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําบอกกลาว เมื่อขายทอดตลาดแลวใหเจาพนักงานบังคับคดี
กันเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดไวเพื่อชําระหนี้ที่คางชําระ
ดังกลาวจนถึงวันขายทอดตลาดแกนิติบุคคลอาคารชุดกอนเจาหนี้
จํานอง และใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหแก
ผูซื้อโดยไมตองใชหนังสือรับรองการปลอดหนี้
หากนิติบุคคลอาคารชุดไมแจงรายการหนี้ที่คางชําระ
ดังกลาวตอเจาพนักงานบังคับคดีภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือแจงวาไมมีหนี้ที่คา งชาระ ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูซื้อโดยไมตองใชหนังสือรับรองการปลอดหนี้
ถาทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดเปนที่ดินจัดสรรตาม
กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน กอนทาการขายทอดตลาด
ใหเจาพนักงานบังคับคดีบอกกลาวใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแจง
รายการหนี้คาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคพรอม
คาปรับตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินตอเจาพนักงาน

๘๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รายการหนี้คาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคพรอม บังคับคดีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําบอกกลาว
คาปรับตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินตอเจาพนักงาน
เมื่อขายทอดตลาดแลวใหเจาพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ไดจากการ
บังคับคดีภายในสามสิบวันนับแตวัน ที่ไดรับคําบอกกลาว
ขายทอดตลาดไวเพื่อชําระหนี้ที่คางชําระดังกลาวจนถึงวันขาย
เมื่อขายทอดตลาดแลวให เจาพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได
ทอดตลาดแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรกอนเจาหนี้จํานอง และให
จากการขายทอดตลาดไวเพื่อชําระหนี้ที่คางชําระดังกลาวจนถึง พนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินใหแกผูซื้อ ทั้งนี้
วันขายทอดตลาดแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรกอนเจาหนี้
หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไว ใหการระงับ
จํานอง และใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเปนอันยกเลิกไป
ใหแกผูซื้อ ทั้งนี้ หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
หากนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมแจงรายการหนี้ที่คางชําระ
กรรมไว ใหการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเปน ดังกลาวตอเจาพนักงานบังคับคดีภายในกาหนดเวลาตามวรรคสี่
อันยกเลิกไป
หรือแจงวาไมมีหนี้ที่คา งชําระ หรือในกรณีที่ยังมิไดจัดตั้ง
หากนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมแจงรายการหนี้ที่คาง นิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนโอนสิทธิ
ชําระดังกลาวตอเจาพนักงานบังคับคดีภายในกําหนดเวลาตาม ในที่ดินใหแกผูซื้อ ทั้งนี้ หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและ
วรรคสี่หรือแจงวาไมมีหนี้ที่คางชําระ หรือในกรณีที่ยังมิได
นิติกรรมไว ใหการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหพนักงานเจาหนาที่จด
เปนอันยกเลิกไป
ทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินใหแกผูซื้อ ทั้งนี้ หากมีการระงับการ
การจายเงินที่กันไวตามวรรคสองและวรรคสี่ ใหเปนไป
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไว ใหการระงับการจดทะเบียน ตามบทบัญญัติในสวนที่ ๑๐ การทําบัญชีสวนเฉลี่ย และสวนที่ ๑๑
สิทธิและนิติกรรมนั้นเปนอันยกเลิกไป
เงินคางจาย ของหมวดนี้
การจายเงินที่กันไวตามวรรคสองและวรรคสี่ ใหเปนไป
ตามบทบัญญัติในหมวดนี้

หมายเหตุ

๘๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาตรา ๓๐๗ ถารายไดประจําปจากอสังหาริมทรัพย
หรือการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกสิกรรมของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา อาจเพียงพอที่จะชําระหนี้ตามคําพิพากษา
พรอมดวยคาฤชาธรรมเนียมในการฟองรองและการบังคับคดี
เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษารองขอ
ศาลอาจมีคําสั่งตั้งผูจัดการอสังหาริมทรัพยหรือการประกอบ
กิจการเหลานั้นได และบังคับใหมอบเงินรายไดทั้งหมดหรือ
แตบางสวนตอเจาพนักงาน บังคับคดีภายในเวลาและกําหนด
ตามที่ศาลเห็นสมควร แทนการสั่งขายทอดตลาดทรัพยสินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาคําสั่งของศาลตามมาตรานี้ใหอุทธรณไป
ยังศาลอุทธรณได และคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ
ใหเปนที่สุด

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สวนที่ ๙
การตั้งผูจัดการอสังหาริมทรัพยหรือการประกอบกิจการ
แทนการขายหรือจําหนาย
มาตรา ๓๓๖ ถารายไดจากอสังหาริมทรัพยหรือการ
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม หรือการ
ประกอบกิจการอื่นใดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจเพียงพอ
ที่จะชําระหนี้ตามคําพิพากษาพรอมดวยคาฤชาธรรมเนียม
และคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ภายในเวลาอันสมควร
เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษารองขอ
และไมมีขอเท็จจริงวาจะเปนการประวิงการชําระหนี้ ศาลอาจมี
คําสั่งตั้งผูจัดการอสังหาริมทรัพยหรือผูจัดการกิจการเหลานั้น
โดยมอบเงินรายไดทั้งหมดหรือแตบางสวนแกเจาพนักงานบังคับคดี
ภายในเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนดแทนการขาย
หรือจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาได

หมายเหตุ

คงหลักการเดิม เพียงแตมีการปรับปรุง
ถอยคําและเพิ่มเหตุผลที่ใชพิจารณาในการ
ตั้งผูจัดการอสังหาริมทรัพยหรือผูจัดการ
กิจการ และลดขั้นตอนโดยตัดการอุทธรณ
คําสั่งไปยังศาลอุทธรณเพื่อใหกระบวนการ
มีความรวดเร็ว

๘๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สวนที่ ๑๐
การทําบัญชีสวนเฉลี่ย

หมายเหตุ

มาตรา ๓๑๖ ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชี
รายละเอียดแสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดยึดหรือไดมาจาก
การจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือที่ไดวาง
ไวกับตน นอกจากนี้ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชีพิเศษ
สําหรับทรัพยสินแตละราย ซึ่งอยูในบังคับการจํานองหรือ
บุริมสิทธิพิเศษซึ่งไดมีการแจงใหทราบโดยชอบแลวตามที่กลาว
ไวในมาตรา ๒๘๙
ภายใตบังคับมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติลักษณะ
ลมละลายและมาตรา ๒๙๒ถึง ๒๙๕ แหงประมวลกฎหมายนี้
วาดวยการรอหรือการงดการ บังคับคดี ใหเจาพนักงานบังคับ
คดีจัดสรรหรือแบงเฉลี่ยเงินนั้นดังบัญญัติไวในมาตราตอไปนี้

มาตรา ๓๓๗ ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชีรายละเอียด คงหลักการเดิม เพียงแตมีการปรับปรุง
แสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดมาจากการยึด อายัด ขาย หรือจําหนาย
ถอยคําใหครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น
ทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือที่ไดวางไวแกตน นอกจากนี้
ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชีพิเศษสําหรับจํานวนเงินที่ไดมาจาก
การขายหรือจําหนายทรัพยสินแตละรายซึ่งอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิ
บุริมสิทธิ สิทธิยึดหนวง หรือสิทธิอื่นซึ่งไดมีการแจงใหทราบหรือปรากฏ
แกเจาพนักงานบังคับคดีแลวตามมาตรา ๓๒๔
ถาประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิไดบัญญัติไวเปน
อยางอื่น ใหเจาพนักงานบังคับคดีจัดสรรหรือแบงเฉลี่ยเงินตามวรรคหนึ่ง
ดังบัญญัติไวในมาตราตอไปนี้

มาตรา ๓๑๗ ในกรณีท่จี ะตองบังคับคดีตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งซึ่งไดพิพากษาหรือสั่งโดยจําเลยขาดนัด
นั้น หามมิใหเฉลี่ยเงินที่ไดมาจนกวาระยะหกเดือนจะไดลวงพน
ไปแลวนับแตวันยึดทรัพยหรืออายัดทรัพยของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา แตถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาแสดงใหศาลเปนที่
พอใจวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดทราบถึงคดีซึ่งขอใหมีการ
บังคับแลว มิใหนําบทบัญญัติแหงมาตรานี้มาใชบังคับ

มาตรา ๓๓๘ ในกรณีที่จะตองบังคับคดีตามคําพิพากษา คงหลักการเดิม เพียงแตมีการแกไขเพิ่มเติม
หรือคําสั่งซึ่งไดพิพากษาหรือสั่งโดยจําเลยขาดนัดนั้น หามมิให
ถอยคําใหชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
จัดสรรหรือแบงเฉลี่ยเงินที่ไดมาจนกวาระยะเวลาหกเดือนนับแต
วันยึดทรัพยสินหรืออายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
จะไดลวงพนไปแลว เวนแตเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะแสดงใหเปน
ที่พอใจแกศาลไดวา ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดทราบถึงการที่
ถูกฟองนั้นแลว

๘๓
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รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๓๑๘ ในกรณีที่มีเจาหนี้ตามคําพิพากษา
มาตรา ๓๓๙ ในกรณีที่มีเจาหนี้ตามคําพิพากษาคนเดียว คงหลักการเดิม เพียงแตมีการแกไขเพิ่มเติม
แตคนเดียวขอรองใหบังคับคดี และมิไดมีการแจงใหทราบซึ่ง
รองขอใหบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและ
ถอยคําใหชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
การจํานองหรือบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินที่จําหนายไดมาดังที่
ไมมีกรณีตามมาตรา ๓๒๔ เมื่อไดขายทอดตลาดหรือจําหนาย
บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๙ เมื่อไดจัดการจําหนายทรัพยสินเสร็จ โดยวิธีอื่นซึ่งทรัพยสินนั้นเสร็จและไดหักคาฤชาธรรมเนียมในการ
และไดหักคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไวแลวใหเจาพนักงาน บังคับคดีไวแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีจายเงินตามจํานวนหนี้
บังคับคดีจายเงินตามจํานวนหนี้ในคําพิพากษาและคาฤชา
และคาฤชาธรรมเนียมตามคําพิพากษาใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา
ธรรมเนียมในการฟองรองใหแกเจาหนี้ที่ตามคําพิพากษา
เทาที่เงินรายไดจํานวนสุทธิจะพอแกการที่จะจายใหได
เพียงเทาที่เงินรายไดจํานวนสุทธิจะพอแกการที่จะจายใหได

มาตรา ๓๑๙ ในกรณีที่มีเจาหนี้ตามคําพิพากษา
หลายคนรองขอใหบังคับคดี หรือไดมีการแจงใหทราบซึ่ง
การจํานองหรือบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินที่จําหนายไดมาดังที่
บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๙ เมื่อไดจัดการจําหนายทรัพยสินเสร็จ
และไดหักคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไวแลว ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีทําบัญชีสวนเฉลี่ยแสดงจํานวนเงินที่จายใหแกเจาหนี้
ตามคําพิพากษา หรือเจาหนี้บุริมสิทธิแตละคนจากเงินรายได
จํานวนสุทธิที่พอแกการที่จะจายใหตามสิทธิเรียกรองของ
เจาหนี้เหลานั้น ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย หรือตามประมวลกฎหมายนี้วาดวยการจายเงิน
เชนวานี้ และใหเจาพนักงานบังคับคดีสงคําบอกกลาวไปยัง
เจาหนี้เหลานั้นขอใหตรวจสอบบัญชีเชนวานั้นและใหแถลง
ขอคัดคานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สงคําบอกกลาว

มาตรา ๓๔๐ ในกรณีที่มีเจาหนี้ตามคําพิพากษาหลายคน
รองขอใหบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือใน
กรณีตามมาตรา ๓๒๔ เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดขายทอดตลาด
หรือจําหนายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพยสินนั้นเสร็จแลว ใหดําเนินการดังนี้
(๑) หักคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไว แตถา
ทรัพยสินนั้นเปนของเจาของรวม ใหเจาพนักงานบังคับคดีกันเงิน
สวนของเจาของรวมอื่นนอกจากสวนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ออกจากเงินที่ไดจากการขายหรือจําหนายทรัพยสินนั้นเสียกอน
แลวจึงหักคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีจากเงินเฉพาะสวนของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(๒) จัดทําบัญชีสวนเฉลี่ยแสดงจํานวนเงินที่จายใหแก
เจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือผูทรงสิทธิเหนือทรัพยสินนั้นแตละคน
จากเงินจํานวนสุทธิที่พอแกการที่จะจายใหตามสิทธิของบุคคล

แกไขเพิ่มเติมกระบวนการที่เจาพนักงาน
บังคับคดีจะตองดําเนินการภายหลังจากที่มี
การขายทอดตลาดทรัพยสินแลว เพื่อใหเกิด
ความชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

๘๔
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ถาไมมีคําแถลงยื่นภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวา
บัญชีสวนเฉลี่ยนั้นเปนที่สุด และใหเจาพนักงานบังคับคดี
จายเงินใหแกเจาหนี้เหลานั้นตามบัญชี

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เชนวานั้น ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น โดยใหแสดงจํานวนเงินทีก่ ันสวน
ใหแกเจาของรวมไวในบัญชีดังกลาวดวย
(๓) สงคําบอกกลาวไปยังลูกหนีต้ ามคําพิพากษา เจาของรวม
และบุคคลตาม (๒) ขอใหตรวจสอบบัญชีสวนเฉลี่ยนั้นและใหยื่น
คําแถลงคัดคานไดภายในสิบหาวันนับแตวันสงคําบอกกลาว
ถาไมมีคําแถลงคัดคานภายในกําหนดเวลาตาม (๓)
ใหถือวาบัญชีสวนเฉลี่ยดังกลาวเปนที่สุด และใหเจาพนักงาน
บังคับคดีจายเงินใหแกบุคคลตามบัญชีสวนเฉลี่ยนั้น

หมายเหตุ

มาตรา ๓๒๐ ในกรณีดังบัญญัติไวในมาตรากอนนี้
ถามีเจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนดังกลาวแลว ยื่นคําแถลง
คัดคานบัญชีสวนเฉลี่ยตอเจาพนักงานบังคับคดีภายในเวลาที่
กําหนดไวใหเจาพนักงานบังคับคดีออกหมายเรียก ใหเจาหนี้
ทุกคนมาในเวลา และ ณ สถานที่ตามที่เห็นสมควร แตตองให
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน
เจาหนี้จะไปตามหมายเรียกเชนวานั้นดวยตนเอง หรือ
จะใหผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจโดยชอบไปและกระทําการแทน
ในกิจการทั้งหลายอันเกี่ยวแกเรื่องนั้นก็ได
เมื่อไดตรวจพิจารณาคําแถลงและฟงคําชี้แจงของ
เจาหนี้ผูทมี่ าตามหมายเรียกแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีทํา
คําสั่งยืนตามหรือแกไขบัญชีสวนเฉลี่ยนั้น แลวใหอานใหเจาหนี้
ที่มานั้นฟง และใหเจาหนี้ลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน

มาตรา ๓๔๑ ในกรณีที่มีผูยื่นคําแถลงคัดคานตาม
แกไขเพิ่มเติมกระบวนการในกรณีที่มีผูยื่น
มาตรา ๓๔๐ ใหเจาพนักงานบังคับคดีออกหมายเรียกเจาหนี้ตาม คําแถลงคัดคานบัญชีสวนเฉลี่ยใหชัดเจน
คําพิพากษาทุกคน ผูทรงสิทธิเหนือทรัพยสินนั้น เจาของรวม
ยิ่งขึน้
และลูกหนี้ตามคําพิพากษา มาชี้แจงในเวลาและ ณ สถานที่ที่กําหนด
โดยตองแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน บุคคลดังกลาว
จะไปตามหมายเรียกดวยตนเองหรือจะมอบใหผูรับมอบอํานาจไป
กระทําการแทนก็ได
เมื่อไดตรวจพิจารณาคําแถลงคัดคานและไดฟงคําชี้แจง
ของผูซึ่งมาตามหมายเรียกแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําคําสั่ง
ยืนตามหรือแกไขบัญชีสวนเฉลี่ยนั้นแลวอานคําสั่งดังกลาวใหผูซึ่ง
มาตามหมายเรียกฟงและใหลงลายมือชื่อรับทราบไว
ในกรณีที่ไมอาจทําคําสั่งไดภายในวันที่กําหนด
ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงใหผูซึ่งมาตามหมายเรียกหรือตามนัด

๘๕
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รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และใหสงคําสั่งนั้นไปยังเจาหนี้ผูซึ่งมิไดมาตามหมายเรียกดวย ทราบวันนัดฟงคําสั่งที่เลื่อนไปและใหลงลายมือชื่อรับทราบไว
ถาหากมี
ถาบุคคลตามวรรคหนึ่งมิไดไปตามหมายเรียกหรือตามนัด
ถาเจาหนี้คนใดไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงาน
ของเจาพนักงานบังคับคดี ใหถือวาไดทราบวันนัดและคําสั่งของ
บังคับคดีเจาหนี้นั้นชอบที่จะยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองคัดคาน เจาพนักงานบังคับคดีแลว
คําสั่งนั้นตอศาลชั้นตนได ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดอานหรือ
ที่ไดสงคําสั่ง แลวแตกรณี แตถาเจาหนี้ที่ยื่นคําขอนั้นมิไดไป
ตามหมายเรียกของเจาพนักงานบังคับคดีและไมสามารถแสดง
เหตุผลดีในการที่ไมไปตอหนาเจาพนักงานบังคับคดีนั้น ใหศาล
นั้นยกคําขอนั้นเสีย คําสั่งของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้ให
เปนที่สุด
ถาเจาหนี้ซึ่งไดมาตามหมายเรียกทุกคนไดยินยอมตาม
คําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดีและลงลายมือชื่อไวเปน
พยานหลักฐานในการยินยอมนั้นแลว และถาเจาหนี้ผูไมมาซึ่งมี
สิทธิคัดคานคําสั่งได มิไดยื่นคําคัดคานภายในเวลากําหนด
ใหถือวาบัญชีสวนเฉลี่ยนั้นเปนที่สุด และใหเจาพนักงานบังคับ
คดีจายเงินใหแกเจาหนี้ตามนั้น
ถาเจาหนี้ผูมีสิทธิคัดคานคําสั่งไดยื่นคําคัดคานดังที่
บัญญัติไวขางตนแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีเลื่อนการจาย
สวนเฉลี่ยไปจนกวาศาลไดมีคําสั่งแลว หรือทําการจายสวน
เฉลี่ยชั่วคราว ดังที่บัญญัติไวในมาตราตอไป
บทบัญญัติมาตรานี้ ใหใชบังคับแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ในเรื่องคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีดวยโดยอนุโลม

หมายเหตุ

๘๖
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-

มาตรา ๓๒๑ เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีเห็นวา ถาจะ
เลื่อนการจายสวนเฉลี่ยไปจนกวาไดจําหนายทรัพยสินที่
ประสงคจะบังคับทั้งหมด หรือจนกวาการเรียกรองทั้งหมดที่มา
สูศาลไดเสร็จเด็ดขาดแลว จะทําใหบุคคลผูมีสวนเฉลี่ยใน
เงินรายไดแหงทรัพยสินที่บังคับนั้นทุกคนหรือคนใดคนหนึ่ง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๓๔๒ ในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งยืน
ตามบัญชีสวนเฉลีย่ ผูซึ่งไดยื่นคําแถลงคัดคานตามมาตรา ๓๔๐
อาจยื่นคํารองคัดคานคําสั่งดังกลาวตอศาลไดภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดอานคําสั่ง
ในกรณีที่เจาพนักงานบังคับคดีมีคาํ สั่งแกไขบัญชีสวนเฉลี่ย
บุคคลตามมาตรา ๓๔๑ อาจยื่นคํารองคัดคานคําสั่งดังกลาวตอ
ศาลไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดอานคําสั่ง
ในกรณีที่มีผูยื่นคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง ใหเจาพนักงานบังคับคดีเลื่อนการจายสวนเฉลี่ยไปกอน
จนกวาศาลจะไดมีคําสั่งหรือทําการจายสวนเฉลี่ยชั่วคราวตาม
มาตรา ๓๔๓
ถาไมมีผูยื่นคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ใหถือวาบัญชีสวนเฉลี่ยนั้นเปนที่สุด และใหเจาพนักงานบังคับคดี
จายเงินใหแกบุคคลตามบัญชีสวนเฉลี่ยนั้น
คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด

หมายเหตุ
กําหนดกระบวนการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
สวนเฉลี่ยตอจากรางมาตรา ๓๔๑ เพื่อให
เกิดความรัดกุมและชัดเจนยิ่งขึ้น

มาตรา ๓๔๓ เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีเห็นวา ถาจะ
มีการแกไขเพิ่มเติมถอยคําใหเหมาะสมและ
เลื่อนการจายสวนเฉลี่ยไปจนกวาไดจําหนายทรัพยสินที่ประสงค ชัดเจนยิ่งขึ้น
จะบังคับทั้งหมดหรือจนกวาการเรียกรองทั้งหมดที่มาสูศาล
ไดเสร็จเด็ดขาดแลว จะทําใหบุคคลผูมีสวนเฉลี่ยในเงินรายได
แหงทรัพยสินที่บังคับนั้นทุกคนหรือคนใดคนหนึ่งไดรับความเสียหาย

๘๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ไดรับความเสียหาย เจาพนักงานบังคับคดีมีสิทธิที่จะแบงเงิน
รายไดเทาที่พอแกการที่จะจายใหดั่งที่บัญญัติไวในสองมาตรา
กอนได ในเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดกันเงินไวสําหรับชําระ
คาฤชาธรรมเนียมทั้งหมดในการบังคับคดีที่เกิดขึ้นหรือ
จะเกิดขึ้นตอไป และสําหรับชําระการเรียกรองใด ๆ ที่ยังมี
ขอโตแยงไวแลว
มาตรา ๓๒๒ เมื่อผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี
ทุกคนไดรับสวนแบงเปนที่พอใจแลว ถายังมีเงินที่จําหนาย
ทรัพยสินไดเหลืออยู และเงินที่ยังเหลือเชนวานั้นไดถูกอายัด
ตามมาตรา ๒๙๑ หรือโดยประการอื่น ใหเจาพนักงานบังคับคดี
จําหนายสวนที่เหลือนั้นตามมาตรา ๒๙๑ หรือตามคําสั่งอายัด
ทรัพย แลวแตกรณี
ถาเงินรายไดจํานวนสุทธิที่จําหนายทรัพยสินไดมานั้น
ไมตองการใชสําหรับการบังคับคดีตอไปก็ดี หรือมีเงินเหลืออยู
ภายหลังที่ไดหักชําระคาฤชาธรรมเนียมและจายใหแกเจาหนี้
ทุกคนเปนที่พอใจแลวก็ดี ใหเจาพนักงานบังคับคดีจายเงินรายได
จํานวนสุทธิหรือสวนที่เหลือนั้นใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา
และถาทรัพยสินของบุคคลภายนอกตองถูกจําหนายไป
เพื่อประโยชนแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา ใหจายเงินรายได
จํานวนสุทธินั้นแกบุคคลภายนอกตามสิทธิเรียกรองของ
บุคคลภายนอกที่มีอยูตอลูกหนี้ตามคําพิพากษา

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เจาพนักงานบังคับคดีมีสิทธิที่จะแบงเงินรายไดเทาที่พอแกการที่จะ
จายใหดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๔๐ มาตรา ๓๔๑ และมาตรา ๓๔๒ ได
ในเมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดกันเงินไวสําหรับชําระคาฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นตอไป และสําหรับ
ชําระการเรียกรองใด ๆ ที่ยังมีขอโตแยงไวแลว

หมายเหตุ

มาตรา ๓๔๔ เมื่อผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีทุกคน
แกไขเพิ่มเติมกระบวนการเกี่ยวกับการ
ไดรับสวนแบงเปนที่พอใจแลว ถายังมีเงินที่ไดจากการขายหรือ
จัดการกับเงินที่ยังเหลืออยูใหเหมาะสมและ
จําหนายทรัพยสินเหลืออยูหลังจากที่ไดหักคาฤชาธรรมเนียมใน
ชัดเจนยิ่งขึ้น
การบังคับคดีแลว และเงินเชนวานั้นอยูในบังคับที่จะตองจายแก
เจาหนี้ตามคําพิพากษาตามมาตรา ๓๒๙ หรือถูกอายัดโดยประการอื่น
ใหเจาพนักงานบังคับคดีจายเงินสวนที่เหลือนั้นตามมาตรา ๓๒๙
หรือตามคําสัง่ อายัดสิทธิเรียกรอง แลวแตกรณี
ถาเงินรายไดจํานวนสุทธิที่ไดจากการขายหรือจําหนาย
ทรัพยสินนั้นไมตองการใชสําหรับการบังคับคดีตอไปก็ดี หรือมีเงินได
จากการขายหรือจําหนายทรัพยสินเหลืออยูหลังจากที่ไดหักชําระคาฤชา
ธรรมเนียมในการบังคับคดีและจายใหแกเจาหนี้ทุกคนเปนที่พอใจ
แลวก็ดี ใหเจาพนักงานบังคับคดีจายเงินรายไดจํานวนสุทธิหรือ
สวนที่เหลือนั้นใหแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา และถาทรัพยสินของ
บุคคลภายนอกตองถูกจําหนายไปเพื่อประโยชนแกลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา ใหจายเงินรายไดจํานวนสุทธิหรือสวนที่เหลืออยูแก
บุคคลภายนอกนั้น

๘๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ถาไดจําหนายสังหาริมทรัพยรายใดไปแลวตาม
ถาไดมีการขายทรัพยสินรายใดตามมาตรา ๓๒๓ ไปแลว
มาตรา ๒๘๘ และไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดเปนคุณแกผูเรียกรอง และไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดเปนคุณแกผูเรียกรอง ใหเจาพนักงาน
ใหศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดีจายเงินที่จําหนายไดแก
บังคับคดีจายเงินที่ไดจากการขายแกผูเรียกรองไป
ผูเรียกรองไป

หมายเหตุ

สวนที่ ๑๑
เงินคางจาย
มาตรา ๓๒๓ บรรดาเงินตางๆ ที่คางจายอยูในศาล
มาตรา ๓๔๕ บรรดาเงินตาง ๆ ที่คางจายอยูในศาล
หรือที่เจาพนักงานบังคับคดี ถาผูมีสิทธิมิไดเรียกเอาภายในหาป หรือที่เจาพนักงานบังคับคดี ถาผูมีสิทธิมิไดเรียกเอาภายในหาป
ใหตกเปนของแผนดิน
ใหตกเปนของแผนดิน

คงหลักการเดิมตามกฎหมายปจจุบัน

หมวด ๓
การบังคับคดีในกรณีที่ใหสงคืนหรือสงมอบทรัพยเฉพาะสิ่ง
-

มาตรา ๓๔๖ การบังคับคดีในกรณีที่คําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลกําหนดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาสงคืนหรือสงมอบ
ทรัพยเฉพาะสิ่งแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา ถาบทบัญญัติในหมวดนี้
มิไดกําหนดวิธีการบังคับคดีไวโดยเฉพาะ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒
การบังคับคดีในกรณีที่เปนหนี้เงิน มาใชบังคับโดยอนุโลม

เปนการเพิ่มหลักการขึ้นมาใหม โดยกําหนด
บทบัญญัติที่วาดวยการบังคับคดีในกรณีที่
มูลหนี้เปนการสงคืนหรือสงมอบทรัพย
เฉพาะสิ่ง

๘๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
-

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๓๔๗ ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
กําหนดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาสงคืนทรัพยเฉพาะสิ่งแกเจาหนี้
ตามคําพิพากษาหรือสงมอบทรัพยเฉพาะสิ่งเพื่อชําระหนี้ตามสิทธิ
เรียกรองแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา ใหเจาพนักงานบังคับคดีมี
อํานาจยึดทรัพยนั้นเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง
ถาทรัพยเฉพาะสิ่งของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ตอง
สงมอบแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรอง
ไดถูกยึดหรืออายัดไวเพื่อเอาชําระหนี้เงินในคดีอนื่ แลว เจาหนี้ตาม
คําพิพากษาชอบที่จะยื่นคํารองตอศาลที่ออกหมายบังคับคดีกอนมี
การขายทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธีอื่นขอใหมีคาํ สั่ง
ใหเจาพนักงานบังคับคดีสงมอบทรัพยนั้นใหแกตน โดยตองแสดง
ใหเปนที่พอใจแกศาลไดวา เจาหนี้ตามคําพิพากษาผูขอยึดหรือ
อายัดทรัพยในคดีอื่นนั้นสามารถบังคับคดีเอาจากทรัพยสินอื่นของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดเพียงพอ ทั้งนี้ ใหศาลแจงใหเจาพนักงาน
บังคับคดีทราบและอาจมีคําสั่งงดการบังคับคดีไวในระหวาง
พิจารณาก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาชดใช
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยึดหรืออายัดทรัพยแกเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาผูขอยึดหรืออายัดทรัพยในคดีอื่นนั้น และใหเจาหนี้
ตามคําพิพากษาในคดีอื่นนั้นไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม
เจาพนักงานบังคับคดี
ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมสามารถแสดงใหเปนที่พอใจ
แกศาลไดตามวรรคสอง ใหศาลมีคําสั่งใหเจาหนี้ตามคําพิพากษามี
สิทธิเขาเฉลี่ยในเงินที่ไดจากการขายหรือจําหนายทรัพยสินของ

หมายเหตุ
เปนหลักการใหม โดยกําหนดอํานาจและ
ขั้นตอนการดําเนินการของเจาพนักงาน
บังคับคดีที่จะบังคับเอากับทรัพยเฉพาะสิ่ง

เปนบทบัญญัติที่รองรับในกรณีที่ทรัพย
เฉพาะสิ่งนั้นถูกเจาหนี้ในคดีอื่นยึดหรือ
อายัดไวอยูกอนแลว

๙๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีอื่นนั้น ในกรณีเชนวานี้ ใหนํามาตรา
๓๒๖ และมาตรา ๓๒๙ มาใชบังคับ

หมายเหตุ

-

มาตรา ๓๔๘ การบังคับคดีในกรณีที่ศาลพิพากษาให
เปนหลักการใหม โดยกําหนดกระบวนการ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาสงคืนหรือสงมอบทรัพยเฉพาะสิ่งที่มี
รองรับถึงการบังคับคดีเอากับทรัพยเฉพาะ
ทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือมีหนังสือรับรองการทําประโยชนแกเจาหนี้ สิ่งที่มีทะเบียน
ตามคําพิพากษานั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงใหพนักงาน
เจาหนาที่หรือนายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนตอไป
การบังคับคดีในกรณีที่ศาลพิพากษาใหลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาสงคืนหรือสงมอบอสังหาริมทรัพยเฉพาะสิ่ง ถามีเหตุ
ขัดขวางหรือเหตุขัดของในการสงคืนหรือสงมอบอสังหาริมทรัพย
นั้นแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๔
การบังคับคดีในกรณีที่ใหขับไล มาใชบังคับโดยอนุโลม

-

มาตรา ๓๔๙ การบังคับคดีที่ขอใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา เปนหลักการใหม โดยกําหนดรองรับถึงผูที่
สงคืนหรือสงมอบทรัพยเฉพาะสิ่ง ใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรับ ตองรับผิดในคาฤชาธรรมเนียม
ยกเวนคาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี
ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูรับผิดในคาฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาตองเสียไปในคดีที่มี
คําพิพากษาใหสงคืนหรือสงมอบทรัพยเฉพาะสิ่ง รวมทั้งคาฤชา
ธรรมเนียมและคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีที่เจาหนี้ตาม

๙๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คําพิพากษาตองเสียไปในคดีอื่นตามมาตรา ๓๔๗ วรรคสอง โดยให
ถือวาเปนคาฤชาธรรมเนียมและคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
ที่ตองใชแทนแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาในคดีที่มีคําพิพากษาให
สงคืนหรือสงมอบทรัพยเฉพาะสิ่งนั้น

หมายเหตุ

หมวด ๔
การบังคับคดีในกรณีที่ใหขับไล
มาตรา ๒๙๖ ทวิ ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาถูก
พิพากษาใหขับไล หรือตองออกไปหรือตองรื้อถอนสิ่งปลูกสราง
ออกไปจากอสังหาริมทรัพย ที่อยูอาศัยหรือทรัพยที่ครอบครอง
ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําบังคับ เจาหนี้ตาม
คําพิพากษาชอบที่จะยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอ
ศาลใหมีคําสั่งตั้งเจาพนักงานบังคับคดีใหจัดการใหเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาเขาครอบครองทรัพยดังกลาว
เมื่อศาลมีคําสั่งตั้งเจาพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง
แลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการตามที่บัญญัติ
ไวในหามาตราตอไปนี้

มาตรา ๓๕๐ การบังคับคดีในกรณีที่คําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหขับไลลูกหนี้ตามคําพิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย
ที่อยูอาศัย หรือทรัพยที่ครอบครอง ใหเจาพนักงานบังคับคดี
ดําเนินการตามมาตรา ๓๕๑ มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๓๕๓ และ
มาตรา ๓๕๔
การบังคับคดีในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งใหลูกหนี้ตาม
คําพิพากษารื้อถอนสิ่งปลูกสราง ไมยืนตน ไมลมลุกหรือธัญชาติ หรือ
ขนยายทรัพยสินออกไปจากอสังหาริมทรัพย ที่อยูอาศัย หรือทรัพย
ที่ครอบครอง ใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามมาตรา ๓๕๕

แกไขเพิ่มเติมกระบวนการในการบังคับ
ขับไล โดยใหอํานาจแกเจาพนักงาน
บังคับคดีที่จะเขาดําเนินการไดทันทีเพื่อให
เกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการนําคดี
ขึ้นสูศาล

๙๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

-

มาตรา ๒๙๖ ตรี ถาทรัพยที่ตองจัดการตามคําสั่งศาลนั้น
ไมมีบุคคลใดอยูอาศัยเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจมอบ
ทรัพยนั้นทั้งหมดหรือบางสวนใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาเขา
ครอบครองไดทันที และถามีความจําเปนใหมีอํานาจทําลาย
สิ่งกีดขวางอันเปนอุปสรรคในการที่จะจัดการใหเขาครอบครอง
ไดตามสมควร
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถายังมีสิ่งของของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือของบุคคลใดอยูในทรัพยดังกลาวนั้น
เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดการมอบใหเจาหนี้ตาม
คําพิพากษารักษาไวหรือจัดการขนยายไปเก็บรักษา ณ สถานทีใ่ ด

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สวนที่ ๑
การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาตองออกไปจาก
อสังหาริมทรัพย ที่อยูอาศัย หรือทรัพยที่ครอบครอง

หมายเหตุ

มาตรา ๓๕๑ ในกรณีที่คาํ พิพากษาหรือคําสั่งของศาลให กําหนดบททั่วไปที่วาดวยการบังคับขับไล
ขับไลลูกหนี้ตามคําพิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย ที่อยู
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
อาศัย หรือทรัพยที่ครอบครอง
(๑) ถาทรัพยนั้นไมมีบุคคลใดอยูแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดี
ดําเนินการตามมาตรา ๓๕๒
(๒) ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารไมออกไปจาก
ทรัพยนั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามมาตรา ๓๕๓
มาตรา ๓๕๒ ในกรณีตามมาตรา ๓๕๑ (๑) ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจสงมอบทรัพยนั้นทั้งหมดหรือบางสวนใหเจาหนี้
ตามคําพิพากษาเขาครอบครองไดทันที ถามีสิ่งกีดขวางอันเปน
อุปสรรคตอการสงมอบ ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจทําลาย
สิ่งกีดขวางดังกลาวไดตามความจําเปน
ถายังมีสิ่งของของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือของบุคคลใด
อยูในทรัพยนั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชีสิ่งของนั้นไว
และมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ถาสิ่งของนั้นมีสภาพเปนของสดของเสียได หรือมี
สภาพอันจะกอใหเกิดอันตรายได หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยง

กําหนดขั้นตอนและวิธีการในการจัดการกับ
สิ่งของที่อยูในอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยที่
ครอบครองใหเหมาะสมตามลักษณะและ
ประเภทของสิ่งของนั้น ๆ

๙๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูเสียคาใชจายก็ได ในการนี้ ความเสียหายหรือคาใชจายจะเกินสวนแหงคาของสิ่งของนั้น
ใหเจาพนักงานบังคับคดีทําบัญชีสิ่งของไวและแจงหรือประกาศ ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะจําหนายสิ่งของนั้นไดทันที
ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษารับคืนไปภายในเวลาที่เจาพนักงาน
โดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่เห็นสมควร และเก็บรักษาเงิน
บังคับคดีกําหนด ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมรับสิ่งของนั้นคืน สุทธิหลังจากหักคาใชจายไวแทนสิ่งของนั้น หรือทําลายสิ่งของนั้น
ภายในเวลาที่กําหนด เจาพนักงานบังคับคดี โดยไดรับอนุญาต หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงสภาพ
จากศาลมีอํานาจขายทอดตลาดสิ่งของนั้นแลวเก็บรักษาเงิน
แหงสิ่งของ ประโยชนของผูมีสวนไดเสีย และประโยชนสาธารณะ
สุทธิหลังจากหักคาใชจายไวแทนสิ่งของนั้น
(๒) ถาสิ่งของนั้นมิใชสิ่งของตามที่ระบุไวใน (๑)
ในกรณีที่สิ่งของของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือของ ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจนําสิ่งของนั้นมาเก็บรักษาไว
บุคคลใดที่อยูในทรัพยตามวรรคสองมีสภาพเปนของสดของเสีย หรือมอบใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูรักษา หรือฝากไว
ได ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะขายไดทันทีโดยวิธี
ณ สถานที่ใด หรือแกบุคคลใดตามที่เห็นสมควร แลวแจงหรือ
ขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่สมควร
ประกาศใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจาของสิ่งของมารับคืนไป
ในกรณีที่สิ่งของนั้นถูกยึดหรืออายัดในการบังคับคดี
ภายในเวลาที่เจาพนักงานบังคับคดีกําหนด ถาลูกหนี้ตามคํา
เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจยายสถานที่เก็บรักษาตามที่
พิพากษาหรือเจาของสิ่งของไมมารับหรือไมยอมรับสิ่งของนั้นคืนไป
เห็นสมควร คาใชจายในการนี้ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาผูถูก
ภายในเวลาที่กําหนด ใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการตาม (๑)
บังคับคดีเปนผูเสีย
โดยอนุโลม
เงินที่เจาพนักงานบังคับคดีไดมาจากการจําหนายสิ่งของ
ตามวรรคสอง (๑) หรือ (๒) ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจาของ
สิ่งของไมมาขอรับคืนภายในกําหนดหาปนับแตไดรับแจงจาก
เจาพนักงานบังคับคดี ใหตกเปนของแผนดิน
ในกรณีที่สงิ่ ของตามวรรคสองถูกยึด อายัด หรือหามโอน
ยักยาย หรือจําหนายตามวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาหรือเพื่อการ
บังคับคดีในคดีอื่น ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจยายสิ่งของ
ดังกลาวไปเก็บไว ณ สถานที่อื่นไดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้

หมายเหตุ

๙๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดีในคดี
อื่นทราบดวย
ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูเสียคาใชจายที่เกิดจากการ
ดําเนินการตามมาตรานี้และใหถือวาเปนหนี้ตามคําพิพากษาที่จะ
บังคับคดีกันตอไป
มาตรา ๒๙๖ จัตวา ถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาแจงตอ
มาตรา ๓๕๓ ในกรณีตามมาตรา ๓๕๑ (๒)
กําหนดวิธีปฏิบัติของเจาพนักงานบังคับคดี
เจาพนักงานบังคับคดีวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารยัง
ใหเจาพนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังตอไปนี้
ในการบังคับขับไลลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่
ไมออกไปตามคําบังคับของศาล ใหเจาพนักงานบังคับคดีปฏิบัติ
(๑) รายงานตอศาลเพื่อมีคําสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตาม ไมยอมออกจากอสังหาริมทรัพย
ดังตอไปนี้
คําพิพากษาหรือบริวาร และใหศาลมีอํานาจสั่งจับกุมและกักขังได
(๑) รายงานตอศาลเพื่อมีคําสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้
ทันที ในกรณีเชนวานี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๖๓ มาใชบังคับ
ตามคําพิพากษาหรือบริวารดังกลาวนั้น และศาลมีอํานาจสั่งจับกุม โดยอนุโลม
และกักขังไดทันที ในกรณีนี้ ใหนํามาตรา ๓๐๐ มาใชบังคับ
(๒) ปดประกาศใหบุคคลที่อยูอาศัยหรือครอบครองทรัพย
โดยอนุโลม
นั้นซึ่งอางวามิไดเปนบริวารของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ยื่นคํารอง
(๒) เมื่อศาลมีคําสั่งใหจับกุมและกักขังลูกหนี้ตาม
ตอศาลภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันปดประกาศแสดงวา
คําพิพากษาหรือบริวารตาม (๑) แลว หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตนมีอํานาจพิเศษในการอยูอาศัยหรือครอบครองทรัพยนั้น
หรือบริวารหลบหนี ใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามมาตรา
เมื่อมีการจับกุมลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารตาม
๒๙๖ ตรี โดยอนุโลม
(๑) แลว หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวหลบหนีไปจากทรัพยนั้นแลว
(๓) ปดประกาศกําหนดเวลาใหผทู ี่อางวาไมใชบริวารของ ใหเจาพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการตามมาตรา ๓๕๒
ลูกหนี้ตามคําพิพากษายื่นคํารองแสดงอํานาจพิเศษตอศาลภายใน
กําหนดเวลาแปดวันนับแตวันปดประกาศ ถาไมยื่นภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนบริวารของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา
ฯลฯ
ฯลฯ

๙๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๒๙๖ จัตวา วรรคสอง
บุคคลที่เขามาอยูอาศัยในทรัพยนั้นในระหวางที่
เจาพนักงานบังคับคดีจัดการใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาเขา
ครอบครอง ใหถือวาเปนบริวารของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๓๕๔ เพื่อประโยชนในการบังคับคดีตามที่บัญญัติ กําหนดถึงบุคคลที่เปนถือวาเปนบริวารของ
ไวในมาตรา ๓๕๑ ใหถือวาบุคคลดังตอไปนี้เปนบริวารของลูกหนี้ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหครอบคลุมและ
ตามคําพิพากษา
ชัดเจนยิ่งขึ้น
(๑) บุคคลที่อยูอาศัยหรือครอบครองทรัพยนั้นและมิไดยื่น
คํารองตอศาลภายในกําหนด เวลาตามมาตรา ๓๕๓ (๒) หรือยื่น
คํารองตอศาลแลวแตแสดงตอศาลไมไดวาตนมีอํานาจพิเศษในการ
อยูอาศัยหรือครอบครองทรัพยนั้น
(๒) บุคคลที่เขามาอยูในทรัพยนั้นในระหวางเวลาที่
เจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการใหเจาหนี้ตามคําพิพากษา
เขาครอบครองทรัพยนั้น
สวนที่ ๒
การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาตองรื้อถอน
สิ่งปลูกสราง ไมยืนตน ไมลมลุกหรือธัญชาติ
หรือขนยายทรัพยสิน ออกไปจากอสังหาริมทรัพย ที่อยูอาศัย
หรือทรัพยทคี่ รอบครอง

มาตรา ๒๙๖ เบญจ ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปจากทรัพยนั้นดวย เจาพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจจัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางนั้น และใหมี
อํานาจขนยายสิ่งของออกจากสิ่งปลูกสรางที่มีการรื้อถอนนั้น
ดวย คาใชจายในการรื้อถอนและขนยายสิ่งของ ใหลูกหนี้

มาตรา ๓๕๕ ในกรณีที่คาํ พิพากษาหรือคําสั่งของศาล
กําหนดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาตองรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ไมยืนตน
ไมลมลุกหรือธัญชาติ หรือขนยายทรัพยสิน ออกไปจาก
อสังหาริมทรัพย ที่อยูอาศัย หรือทรัพยที่ครอบครอง
ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการรื้อถอน และขนยาย

คงหลักการเดิมตามกฎหมายปจจุบัน
เพียงแตมีการปรับปรุงถอยคําและกําหนด
ระยะเวลาใหเหมาะสมกับทางปฏิบัติ
ในปจจุบัน

๙๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ทรัพยสินออกจากทรัพยนั้นไดโดยใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ตามคําพิพากษาเปนผูเสีย
เปนผูเสียคาใชจายในการรื้อถอนหรือขนยายทรัพยสินนั้น
ในการรื้อถอน ใหเจาพนักงานบังคับคดีปดประกาศ
กําหนดการรื้อถอนไว ณ บริเวณนั้นไมนอยกวาเจ็ดวัน และให และใหถือวาเปนหนี้ตามคําพิพากษาที่จะบังคับคดีกันตอไป
กรณีตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานบังคับคดีปดประกาศ
เจาพนักงานบังคับคดีใชความระมัดระวังตามสมควรแก
กําหนดการรื้อถอนหรือขนยายทรัพยสิน ไว ณ บริเวณนั้นไมนอย
พฤติการณในการรื้อถอนนั้น
เจาพนักงานบังคับคดีไมตองรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ กวาสิบหาวัน และใหเจาพนักงานบังคับคดีใชความระมัดระวังตาม
ตามมาตรานี้ เวนแตจะไดกระทําโดยมีเจตนารายหรือประมาท สมควรแกพฤติการณในการรื้อถอนหรือขนยายทรัพยสินนั้น
ในการจัดการกับวัสดุที่ถูกรื้อถอนและทรัพยสินที่ถูก
เลินเลออยางรายแรง
ขนยายออกจากอสังหาริมทรัพย ที่อยูอาศัย หรือทรัพยที่
วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนรวมทั้งสิ่งของที่ขนยายออก
ครอบครองนั้น ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๕๒ วรรคสอง วรรคสาม
จากสิ่งปลูกสราง ถาเจาของหรือผูครอบครองมิไดรับคืนไป
และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจเก็บรักษาไว หรือขายแลวเก็บ
เงินสุทธิไวแทนตัวทรัพยนั้น ถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยหรือ
เงินนั้นภายในกําหนดหาปนับแตมีประกาศกําหนดการรื้อถอน
ใหทรัพยหรือเงินดังกลาวตกเปนของแผนดิน
ในกรณีที่สิ่งปลูกสรางนั้นถูกยึดในการบังคับคดี
เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจขายทอดตลาดสิ่งปลูกสรางนั้น
แลวเก็บเงินสุทธิที่เหลือจากหักคาใชจายและคาธรรมเนียมไวแทน

หมายเหตุ

๙๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

-

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หมวด ๕
การบังคับคดีในกรณีที่ใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ

หมายเหตุ

มาตรา ๓๕๖ การบังคับคดีในกรณีที่คําพิพากษาหรือ
เปนหลักการใหมที่กําหนดขึ้นเพื่อรองรับถึง
คําสั่งของศาลกําหนดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษากระทําการหรือ
การบังคับคดีในกรณีที่มูลหนี้เปนหนี้
งดเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดนอกจากกรณีที่คาํ พิพากษา
กระทําการหรืองดเวนกระทําการ
หรือคําสั่งของศาลกําหนดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาสงคืนหรือ
สงมอบทรัพยเฉพาะสิ่งหรือใหขับไลลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามที่
บัญญัติไวในหมวด ๓ การบังคับคดีในกรณีที่ใหสงคืนหรือสงมอบ
ทรัพยเฉพาะสิ่ง และหมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีที่ใหขับไล
ใหศาลมีอํานาจกําหนดวิธีการบังคับคดีตามที่บัญญัติไวในสวนที่ ๑
หรือสวนที่ ๒ แหงหมวดนี้ เวนแตในกรณีที่ศาลเห็นวาวิธีการ
บังคับคดีดังกลาวไมอาจบรรลุผลตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลได ก็ใหศาลมีอํานาจกําหนดวิธีการบังคับคดีตามที่ศาล
เห็นสมควรเทาที่สภาพแหงการบังคับคดีจะเปดชองใหกระทําได
สวนที่ ๑
การบังคับคดีในกรณีที่ใหกระทําการ

-

มาตรา ๓๕๗ การบังคับคดีในกรณีที่คําพิพากษาหรือ
เปนหลักการใหมที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับถึง
คําสั่งของศาลกําหนดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษากระทํานิติกรรม
การถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
อยางหนึ่งอยางใดซึ่งอาจถือเอาคําพิพากษาของศาลแทนการแสดง

๙๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

-

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เจตนาของลูกหนี้ตามคําพิพากษาได และคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลไมไดกําหนดใหถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไว เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจมี
คําขอใหศาลมีคําสั่งใหถือเอาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
แทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นได
ถาการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะบริบูรณ
ตอเมื่อไดจดทะเบียนตอนายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ หรือ
บุคคลอื่นผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย เจาหนี้ตามคําพิพากษา
อาจมีคําขอใหศาลสั่งใหดําเนินการจดทะเบียนใหก็ได ในกรณีเชนนี้
ใหบุคคลดังกลาวนั้นจดทะเบียนไปตามคําสั่งศาล
ถาหนังสือสําคัญ เชน โฉนดที่ดิน ใบจอง หนังสือรับรอง
การทําประโยชน ใบทะเบียน หรือเอกสารสิทธิที่จะตองใชเพื่อการ
จดทะเบียนสูญหาย บุบสลาย หรือนํามาไมไดเพราะเหตุอื่นใด
ศาลจะสั่งใหนายทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลผูมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายออกใบแทนหนังสือสําคัญดังกลาวก็ได เมื่อได
ออกใบแทนแลว หนังสือสําคัญเดิมเปนอันยกเลิก

หมายเหตุ

มาตรา ๓๕๘ การบังคับคดีในกรณีที่คําพิพากษาหรือ
เปนหลักการใหมที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับถึง
คําสั่งของศาลกําหนดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษากระทําการ
การบังคับคดีในหนี้กระทําการที่ไมอาจ
อยางหนึ่งอยางใดซึ่งไมใชกรณีตามมาตรา ๓๕๗ นอกจากเจาหนี้ ถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ตามคําพิพากษาอาจมีคาํ ขอตามมาตรา ๓๖๑ แลว ถาการกระทํา
นั้นเปนกรณีที่อาจใหบุคคลภายนอกกระทําการแทนได เจาหนี้ตาม
คําพิพากษาอาจมีคําขอฝายเดียวใหศาลมีคาํ สั่งอนุญาตให

๙๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
บุคคลภายนอกกระทําการนั้นแทนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
โดยลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนผูเสียคาใชจาย
คาใชจายที่เสียไปในกรณีขอใหบุคคลภายนอกกระทําการ
แทนตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนหนี้ตามคําพิพากษาที่จะบังคับคดี
กันตอไป

หมายเหตุ

สวนที่ ๒
การบังคับคดีในกรณีที่ใหงดเวนกระทําการ
-

มาตรา ๓๕๙ การบังคับคดีในกรณีที่คําพิพากษาหรือ
เปนหลักการใหมที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับถึง
คําสั่งของศาลกําหนดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษางดเวนกระทําการ วิธีการบังคับคดีในหนี้งดเวนกระทําการ
เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ โดยใหอํานาจศาลเปนผูพิจารณาและมีคําสั่ง
ตามคําพิพากษาตามมาตรา ๓๖๑ และขอใหศาลมีคําสั่งอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ไดดวย
(๑) ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาชําระคาสินไหมทดแทน
สําหรับความเสียหายอันเกิดจากการไมงดเวนกระทําการนั้น
(๒) รื้อถอนหรือทําลายทรัพยสินอันเกิดจากการไมงดเวน
กระทําการนั้น เวนแตในกรณีที่กฎหมายวาดวยการนั้นไดกําหนด
วิธีการจัดการกับทรัพยสินดังกลาวไวเปนอยางอื่นแลว
ในกรณีตาม (๑) เมื่อศาลไตสวนแลวเห็นวาคําขอนั้น
ฟงได ใหศาลมีคําสั่งใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาชดใชคาสินไหม
ทดแทนตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร

๑๐๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งตาม (๒) ใหศาลแจงคําสั่งให
เจาพนักงานบังคับคดีทราบ แลวใหเจาพนักงานบังคับคดี
ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งศาล โดยลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เปนผูรับผิดในคาใชจาย
การขอและการดําเนินการตามมาตรานี้ ไมตองเสีย
คาธรรมเนียมศาล สวนคาสินไหมทดแทนที่ศาลกําหนดตาม
วรรคสองและคาใชจายตามวรรคสาม ใหถือวาเปนหนี้ตาม
คําพิพากษาที่จะบังคับคดีกันตอไป

หมายเหตุ

หมวด ๖
การบังคับคดีในกรณีไดมาซึ่งทรัพยสินที่มีทะเบียน
-

มาตรา ๓๖๐ การบังคับคดีในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหหรือแสดงวาเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลใด
ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ ทรัพยสิทธิหรือสิทธิอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
หากทรัพยสินนั้นเปนทรัพยที่มีทะเบียนและมีเหตุขัดของไมอาจ
แกไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได เจาหนีต้ ามคําพิพากษาหรือ
บุคคลดังกลาวอาจมีคําขอใหศาลสั่งใหนายทะเบียน พนักงาน
เจาหนาที่ หรือบุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายดําเนินการ
จดทะเบียนใหผูมีสิทธิมีชื่อในทะเบียนใหเปนไปตามคําสั่งศาล
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๕๗ วรรคสาม มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

เปนหลักการที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับถึงกรณี
ที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหหรือแสดง
วาเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลใดไดมา
ซึ่งทรัพยที่มีทะเบียน โดยเพิ่มขั้นตอนเพื่อ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

๑๐๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หมายเหตุ

หมวด ๗
การบังคับคดีในกรณีที่ขอใหศาลสั่งจับกุมและกักขัง
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
มาตรา ๒๙๗ ภายใตบังคับมาตรา ๒๙๖ ทวิ เจาหนี้
ตามคําพิพากษาชอบที่จะยื่นคําขอฝายเดียว โดยทําเปนคํารอง
ตอศาลไมวาเวลาใด ๆ นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวเพื่อ
การปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ขอใหมีการบังคับได
ลวงพนไปจนถึงเวลาที่การบังคับคดีไดเสร็จสิ้นลงขอใหศาลมี
คําสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งจงใจไมปฏิบัติ
ตามหมายบังคับคดี
หามไมใหศาลอนุญาตตามคําขอนั้น เวนแตจะเปนที่
พอใจจากพยานหลักฐานซึ่งผูรองนํามาสืบหรือที่ศาลเรียกมา
สืบวา
(๑) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาสามารถที่จะปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดถาไดกระทําการโดยสุจริต และ
(๒) ไมมีวิธีบังคับอื่นใดที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาจะใช
บังคับได

มาตรา ๓๖๑ ภายใตบังคับบทบัญญัติหมวด ๔ การบังคับคดี
ในกรณีที่ใหขับไล ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาจงใจขัดขืน
ไมปฏิบัติตามคําบังคับ และไมมีวิธีการบังคับอื่นใดที่เจาหนี้ตาม
คําพิพากษาจะใชบังคับได เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจมีคําขอฝายเดียว
ใหศาลมีคาํ สั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ได
เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหศาลพิจารณาคําขอ
โดยเร็ว หากเปนที่พอใจจากพยานหลักฐานซึ่งเจาหนี้ตาม
คําพิพากษานํามาสืบหรือที่ศาลเรียกมาสืบวา ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาสามารถที่จะปฏิบัติตามคําบังคับไดถาไดกระทําการ
โดยสุจริต และเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมมีวิธีการบังคับอื่นใด
ที่จะใชบังคับได ใหศาลออกหมายจับลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาลหรือถูกจับตัวมา
แตลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมอาจแสดงเหตุอันสมควรในการที่ไม
ปฏิบัตติ ามคําบังคับได ศาลมีอํานาจสั่งกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ทันที หรือในวันหนึ่งวันใดที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษายังคงขัดขืน
อยูก็ได หากลูกหนี้ตามคําพิพากษาแสดงเหตุอันสมควรในการ
ที่ไมปฏิบัติตามคําบังคับได หรือตกลงที่จะปฏิบัติตามคําบังคับ

กําหนดบทบัญญัติที่วาดวยการจับกุมและ
กักขัง ในกรณีที่สภาพแหงหนี้ไมเปดชองให
บังคับคดีดวยวิธีอื่น หรือลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาจงใจขัดขืนไมปฏิบัติตาม
คําบังคับ

๑๐๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาตรา ๒๙๘ เมื่อมีคําขอใหจับตัวลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาโดยเหตุจงใจขัดขืนไมปฏิบัติตามคําบังคับ ใหศาล
ออกหมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาล
ถาไดออกหมายเรียกตามวรรคหนึ่งแลว ลูกหนี้นั้น
ไมมาศาล และมิไดแจงเหตุอันสมควรในการที่ไมมาใหศาลทราบ
หากศาลเห็นวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดรับหมายเรียกแลว
ศาลจะออกหมายจับลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ได หรือถาลูกหนี้
ตามคําพิพากษามาศาลแตแสดงเหตุอันสมควรในการปฏิบัติ
ตามคําบังคับมิได ศาลมีอํานาจสั่งกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
นั้นทันที หรือตั้งแตวันใดวันหนึง่ ที่ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได
ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษายังคงขัดขืนอยูจนถึงวันนั้น
ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมไดรับหมายเรียกหรือ
ไดแจงเหตุอันสมควรตอศาลในการที่ไมมานั้น ใหศาลเลื่อน
การนั่งพิจารณาคําขอนั้นไป แตถาศาลเห็นวาลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหลีกเลี่ยงไมรบั หมายศาลจะออกหมายจับตามที่ขอ
ทันทีก็ได
ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาลและแสดงเหตุอัน
สมควรได ศาลจะมีคําสั่งใหยกคําขอหรือมีคําสั่งเปนอยางอื่นก็ได
ในกรณีเหลานี้ ศาลมีอํานาจที่จะทําการไตสวนตามที่
เห็นสมควรและลูกหนี้ตามคําพิพากษายอมนําพยานมาสืบแกได

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ทุกประการ ศาลจะมีคําสั่งใหยกคําขอ หรือมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ตามที่เห็นสมควรก็ได

หมายเหตุ

มาตรา ๓๖๒ เมื่อศาลไดออกหมายจับลูกหนี้ตาม
กําหนดขั้นตอนภายหลังจากที่ศาลไดออก
คําพิพากษาตามมาตรา ๓๖๑ แลว ถาลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาล หมายจับลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือถูกจับตัวมา ใหศาลมีอํานาจกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นไว และการบังคับสัญญาประกัน
ในระหวางการพิจารณาคําขอจนกวาจะมีประกัน หรือมีประกัน
และหลักประกันก็ไดตามที่ศาลเห็นสมควร
ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ศาลมีอํานาจ
สั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามจํานวนเงินที่ศาลเห็นสมควร
โดยมิตองฟองผูทําสัญญาประกันเปนคดีใหม

๑๐๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๓๖๓ ในกรณีที่ศาลสั่งกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษา กําหนดขั้นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณา
มาตรา ๓๐๐ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ถูกจับกุม
หรือบุคคลใดตามมาตรา ๓๕๓ หรือมาตรา ๓๖๑ บุคคลนั้นจะตอง ในชัน้ ศาลเกี่ยวกับการสั่งกักขังลูกหนี้ตาม
โดยเหตุจงใจขัดขืนคําบังคับจะตองถูกกักขังไวจนกวาจะมี
ถูกกักขังไวจนกวาจะมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันตาม คําพิพากษา
ประกัน หรือประกันและหลักประกันตามจํานวนที่ศาล
จํานวนที่ศาลเห็นสมควรกําหนดวาตนยินยอมที่จะปฏิบัติตามคํา
เห็นสมควรกําหนดวาตนยินยอมที่จะปฏิบัติตามคําบังคับ
บังคับทุกประการ แตทั้งนี้ หามไมใหกักขังแตละครั้งเกินกวาหก
ทุกประการ แตทั้งนี้ หามไมใหกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
แตละครั้ง เกินกวาหกเดือนนับแตวันจับหรือกักขัง แลวแตกรณี เดือนนับแตวันจับกุมหรือวันเริ่มกักขัง แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติ
ในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน ศาลมีอํานาจสั่งบังคับ
มาตรา ๓๖๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามสัญญาประกันหรือตามจํานวนเงินที่ศาลเห็นสมควรโดย
มิตองฟองผูทําสัญญาประกัน
มาตรา ๓๐๑ ในกรณีที่ศาลยอมรับบุคคลเปนประกัน
มาตรา ๓๖๔ ในกรณีที่ศาลยอมรับบุคคลเปนประกัน
กําหนดบทบัญญัติรองรับในกรณีที่ผูประกัน
และบุคคลนั้นจงใจขัดขวางการบังคับคดีหรือรวมกับลูกหนี้ตาม และบุคคลนั้นจงใจขัดขวางการบังคับคดีหรือรวมกับลูกหนี้ตาม
ในชั้นศาลขัดขืนไมปฏิบัติตามคําบังคับ
คําพิพากษาขัดขืนไมปฏิบัติตามคําบังคับ ใหนําบทบัญญัติแหง คําพิพากษาขัดขืนไมปฏิบัติตามคําบังคับ ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๓๐๐
มาตรา ๓๖๑ มาตรา ๓๖๒ และมาตรา ๓๖๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖๕ การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใด กําหนดใหนํามาตรการจับกุมหรือกักขัง
มาตรา ๒๙๙ การจับและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ตามมาตรา ๒๙๖ จัตวา และมาตรา ๒๙๘ และการจับกุมและ ตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ มาใชกับบุคคลอื่นดวย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหนาที่ปฏิบัติตาม
ควบคุมตัวผูขัดขวางตามมาตรา ๒๙๖ สัตต ไมตัดสิทธิที่จะ
คําสั่งหรือหมายของศาล หรือตามที่ไดรับแจงจากเจาพนักงาน
ดําเนินคดีในความผิดอาญา
บังคับคดี
การจับกุม ควบคุมตัว หรือกักขังบุคคลหนึ่งบุคคลใดตาม
มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๓๕๓ มาตรา ๓๖๑
และมาตรา ๓๖๔ ไมตัดสิทธิที่จะดําเนินคดีในความผิดอาญา

๑๐๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หมวด ๘
การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล

หมายเหตุ

มาตรา ๒๗๔ ถาบุคคลใด ๆ ไดเขาเปนผูคํา้ ประกันใน
ศาลโดยทําเปนหนังสือประกันหรือโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อการชําระ
หนี้ตามคําพิพากษา หรือคําสั่ง หรือแตสวนใดสวนหนึ่งแหง
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น คําพิพากษาหรือคําสั่งเชนวานั้น
ยอมใชบังคับแกการประกันนั้นไดโดยไมตองฟองผูค้ําประกัน
ขึ้นใหม

มาตรา ๓๖๖ ถาบุคคลใดไดเขาเปนผูประกันในศาล
โดยทําเปนหนังสือหรือโดยวิธีอื่น เพื่อการชําระหนี้ตามคําพิพากษา
หรือคําสั่ง หรือแตสวนหนึ่งสวนใดแหงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
คําพิพากษาหรือคําสั่งเชนวานั้นยอมใชบังคับแกการประกันได
โดยใหเจาหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิรองขอใหศาลบังคับคดีแก
ผูประกันเสมือนหนึ่งเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาโดยไมตองฟอง
ผูประกันเปนคดีใหม
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการประกัน
การปฏิบัติตามคําสั่งศาลในกรณีอื่นดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖๗ ในกรณีที่คคู วามหรือบุคคลใดนําเงิน
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หนังสือประกันของธนาคาร
หรือหลักประกันอยางอื่นซึ่งอาจจายเปนเงินแทนได มาวางตอศาล
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือตามคําสั่งของศาล เชน
คําสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาหรือทุเลาการบังคับคดี
ในระหวางอุทธรณหรือฎีกา หรือในกรณีอื่นใด เจาหนี้ตาม
คําพิพากษาในคดีนั้นชอบที่จะรองขอตอศาลใหสั่งจายเงินหรือ
ดําเนินการเรียกเงินมาจายใหแกตนได
การขอและการดําเนินการตามมาตรานี้ ไมตองเสีย
คาธรรมเนียมศาล

เปนการแยกเรื่องผูประกันในศาลออกมา
กําหนดเปนอีกหมวดหนึ่ง โดยผูประกันอาจ
ถูกบังคับใหตองรับผิดเสมือนหนึ่งเปนลูกหนี้
ตามคําพิพากษา

กําหนดถึงสิ่งที่สามารถนํามาวางเปน
หลักประกันตอศาล

๑๐๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ไมมีผลกระทบถึงกระบวน บทเฉพาะกาล
พิจารณาของศาลและกระบวนวิธีการบังคับคดีของเจาพนักงาน
บังคับคดีที่ไดกระทําไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ซึ่งเจาพนักงานบังคับคดีไดประกาศขายทอดตลาดไวตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งใชบังคับ
อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการ
ขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในประกาศขายทอดตลาดดังกลาวตอไปจนกวา
จะเสร็จสิ้น
มาตรา ๒๒ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือ บทเฉพาะกาล
คําสั่ง ที่ออกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่ใชบังคับ
อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ที่ออกตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ

๑๐๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๒๓ ใหประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
....................................

หมายเหตุ
มาตรารักษาการ

