ตารางเปรียบเทียบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (บทบัญญัติเดิม) กับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มี
พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้
โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่
รัฐสภา ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ

๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด
หกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

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 ต้องอยู่ภายใต้บังคับ
แห่งบทบัญญัติดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) คําฟ้องหรือคําร้องขอที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการ
บังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลซึ่งคําฟ้องหรือ
คําร้องขอนั้นจําต้องมีคําวินิจฉัยของศาลก่อนที่การบังคับคดี
จะได้ดําเนินไปได้โดยครบถ้วนและถูกต้องนั้น ให้เสนอต่อศาล
ที่มีอํานาจในการบังคับคดีตามมาตรา ๓๐๒
ฯลฯ
ฯลฯ

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๗ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) คําฟ้องหรือคําร้องขอที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการ
บังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลซึ่งคําฟ้องหรือ
คําร้องขอนั้นจําต้องมีคําวินิจฉัยของศาลก่อนที่การบังคับคดี
จะได้ดําเนินไปได้โดยครบถ้วนและถูกต้องนั้น ให้เสนอต่อศาลที่
กําหนดไว้ในมาตรา ๒๗๑”

หมายเหตุ

- กําหนดระยะเวลาให้ประชาชน รวมถึง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทําความ
เข้าใจ และเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ
เป็นการล่วงหน้า
- ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับวันที่
๕ กันยายน ๒๕๖๐

แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒

๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

มาตรา ๑๕ วรรคสอง
ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลที่ออกหมาย
บังคับคดี ให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษายื่นคําแถลงหรือ
เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีทราบ
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเพื่อดําเนินการบังคับคดีโดยไม่ชักช้า และให้ศาลนั้น
ดําเนินการไปเสมือนหนึ่งเป็นศาลที่บังคับคดีแทนตามมาตรา
๓๐๒ วรรคสาม

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลที่มีอํานาจในการ
บังคับคดี ให้บังคับตามมาตรา ๒๗๑ วรรคสาม วรรคสี่
และวรรคห้า”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๓๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา ๓๑ ผู้ใดกระทําการอย่างใด ๆ ดังกล่าว
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ต่อไปนี้ ให้ถือว่ากระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาล
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ฯลฯ
ฯลฯ
“(๕) ขัดขืนไม่มาศาล เมื่อศาลได้มีคําสั่งตามมาตรา ๑๙
(๕) ขัดขืนไม่มาศาล เมื่อศาลได้มีคําสั่งตามมาตรา ๑๙
หรือเมื่อมีหมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอื่นตาม
หรือมีหมายเรียกตามมาตรา ๒๗๗
มาตรา ๒๗๗”
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๐ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

หมายเหตุ

แก้ไขเพิ่มเติมเขตอํานาจศาลในการบังคับคดี
และแก้ไขเลขมาตราให้สอดคล้องกับที่แก้ไข

๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๗๐ บรรดาคําฟ้อง หมายเรียกและหมาย
อื่น ๆ คําสั่ง คําบังคับของศาลนั้น ให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง
ให้แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง แต่ว่า
(๑) หมายเรียกพยาน ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานนั้นเป็น
ผู้ส่งโดยตรง เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น หรือพยานปฏิเสธ
ไม่ยอมรับหมาย ในกรณีเช่นว่านี้ให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง
(๒) คําสั่ง คําบังคับของศาล รวมทั้งคําสั่งกําหนดวันนั่ง
พิจารณาหรือสืบพยานแล้วแต่กรณี หรือคําสั่งให้เลื่อนคดี
ถ้าคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในศาลในเวลาที่มีคําสั่งและ
ได้ลงลายมือชื่อรับรู้ไว้ ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
คําฟ้องนั้น ให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมในการส่ง
ส่วนการนําส่งนั้นโจทก์จะนําส่งหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่ศาลจะสั่งให้
โจทก์มีหน้าที่จัดการนําส่ง ส่วนหมายเรียก หมายอื่น ๆ คําสั่ง
คําบังคับของศาลที่ได้ออกตามคําขอของคู่ความฝ่ายใด ถ้าศาล
มิได้สั่งให้จัดการนําส่งด้วย ก็ให้คู่ความฝ่ายนั้นเพียงแต่เสีย
ค่าธรรมเนียมในการส่ง ในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่
จะจัดการส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
“มาตรา ๗๐ บรรดาคําฟ้อง หมายเรียกและหมายอื่น ๆ แก้ไขถ้อยคําเล็กน้อย เพื่อให้สอดคล้องกับ
คําสั่ง คําบังคับของศาลในกรณีต้องส่งคําบังคับ ให้เจ้าพนักงานศาล กระบวนการใหม่เกี่ยวกับออกคําบังคับตาม
เป็นผู้ส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง แต่ว่า
ร่างมาตรา ๒๗๒
(๑) หมายเรียกพยาน ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานนั้นเป็น
ผู้ส่งโดยตรง เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น หรือพยานปฏิเสธ
ไม่ยอมรับหมาย ในกรณีเช่นว่านี้ให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง
(๒) คําสั่งของศาล รวมทั้งคําสั่งกําหนดวันนั่งพิจารณาหรือ
สืบพยาน แล้วแต่กรณี หรือคําสั่งให้เลื่อนคดี ถ้าคู่ความหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในศาลในเวลาที่มีคําสั่งและได้ลงลายมือชื่อรับรู้ไว้
ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
คําฟ้องนั้น ให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมในการส่ง ส่วนการ
นําส่งนั้นโจทก์จะนําส่งหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่ศาลจะสั่งให้โจทก์มี
หน้าที่จัดการนําส่ง ส่วนหมายเรียก หมายอื่น ๆ คําสั่งของศาลที่ได้
ออกตามคําขอของคู่ความฝ่ายใด ถ้าศาลมิได้สั่งให้จัดการนําส่งด้วย
ก็ให้คู่ความฝ่ายนั้นเพียงแต่เสียค่าธรรมเนียมในการส่ง ในกรณีอื่น ๆ
ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะจัดการส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง”

มาตรา ๑๓๒ ให้ศาลมีคําสั่งให้จําหน่ายคดีเสียจาก
สารบบความได้ โดยไม่ต้องมีคําวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเรื่องนั้น
และให้กําหนดเงื่อนไขในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมตามที่
เห็นสมควร
ฯลฯ
ฯลฯ

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๓๒
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
(๒) เมื่อโจทก์ไม่หาประกันมาให้ดังที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๕๓ และ ๒๘๘ หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
หรือทั้งสองฝ่ายขาดนัดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๘, ๒๐๐
และ ๒๐๑
ฯลฯ
ฯลฯ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
“(๒) เมื่อโจทก์ไม่หาประกันมาให้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา
๒๕๓ และมาตรา ๓๒๓ หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้ง
สองฝ่ายขาดนัดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๐๐ และ
มาตรา ๒๐๑”

แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒

มาตรา ๑๔๔ เมื่อศาลใดมีคําพิพากษา หรือคําสั่ง
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๑๔๔ แห่ง
วินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้ว ห้ามมิให้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และให้ใช้ความต่อไปนี้
ดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็น แทน
ที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น เว้นแต่กรณีจะอยู่ภายใต้บังคับ
“(๕) การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามมาตรา
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วย
๒๗๑”
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตาม
มาตรา ๓๐๒
ฯลฯ
ฯลฯ

แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒

มาตรา ๑๔๕ วรรคสอง
ถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปว่าให้ใช้คําพิพากษา
บังคับแก่บุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นคู่ความในกระบวน
พิจารณาของศาลด้วยก็ดี คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นย่อมไม่
ผูกพันบุคคลภายนอก เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๒ (๑),
๒๔๕ และ ๒๗๔ และในข้อต่อไปนี้

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๔๕
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปว่าให้ใช้คําพิพากษา
บังคับแก่บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นคู่ความในกระบวนพิจารณา
ของศาลด้วยก็ดี คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นย่อมไม่ผูกพัน
บุคคลภายนอก เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๒ (๑) มาตรา
๒๔๕ และมาตรา ๓๖๖ และในข้อต่อไปนี้

หมายเหตุ

แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒

๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
(๑) คําพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของ
บุคคล หรือคําพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคล หรือคําสั่งเรื่อง
ล้มละลายเหล่านี้ บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือจะใช้ยัน
แก่บุคคลภายนอกก็ได้
(๒) คําพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด ๆ
เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้
เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่า

มาตรา ๑๕๓ วรรคสี่
ในกรณีที่มีการเข้าดําเนินการบังคับคดีต่อไปตาม
มาตรา ๒๙๐ วรรคแปด หรือมาตรา ๒๙๑ (๒) ให้เจ้าหนี้
ผู้เข้าดําเนินการบังคับคดีต่อไปเป็นผู้ชําระค่าฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดีเฉพาะทรัพย์สินในส่วนที่ดําเนินการบังคับคดี
ต่อไป

มาตรา ๑๕๔ วรรคสี่
บทบัญญัติมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่เจ้าหนี้ผู้เข้า
ดําเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๒๙๐ วรรคแปด และ
มาตรา ๒๙๑ (๒) โดยอนุโลม

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑) คําพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของ
บุคคล หรือคําพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคล หรือคําสั่งเรื่อง
ล้มละลายเหล่านี้ บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือจะใช้ยันแก่
บุคคลภายนอกก็ได้
(๒) คําพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด ๆ
เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้
เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่า”

หมายเหตุ

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๕๓
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่มีการเข้าดําเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
๓๒๗ หรือมาตรา ๓๒๙ (๒) ให้เจ้าหนี้ผู้เข้าดําเนินการบังคับคดี
ที่แก้ไขลักษณะ ๒
ต่อไปเป็นผู้ชําระค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีเฉพาะทรัพย์สิน
ในส่วนที่ดําเนินการบังคับคดีต่อไป”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๕๔
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
“บทบัญญัติมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่เจ้าหนี้ผู้เข้าดําเนินการ ที่แก้ไขลักษณะ ๒
บังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗ และมาตรา ๓๒๙ (๒)
โดยอนุโลม”

๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

มาตรา ๑๖๙/๒ วรรคสอง
ในกรณีที่มีการบังคับคดีแก่ผู้ค้ําประกันในศาล
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีในส่วนนั้นให้หักออกจากเงิน
ที่ได้จากการบังคับคดีตามสัญญาประกัน
ฯลฯ
ฯลฯ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๖๙/๒
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่มีการบังคับคดีแก่ผู้ประกันในศาล
มีการแก้ไขจากคําว่า “ผู้ค้ําประกันในศาล”
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีในส่วนนั้นให้หักออกจากเงิน
เป็น “ผู้ประกันในศาล”
ที่ได้จากการบังคับคดีตามสัญญาประกัน”

มาตรา ๑๖๙/๒ วรรคสี่
ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดีนอกจากกรณีตาม
มาตรา ๒๙๕ (๑) ให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาผู้ขอยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๖๙/๒
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดีนอกจากกรณีตาม
มาตรา ๒๙๒ (๑) และ (๕) ให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาผู้ขอยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี”

มาตรา ๑๙๙ ทวิ วรรคสอง
การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งแก่จําเลยที่ขาด
นัดยื่นคําให้การนั้นให้บังคับตามมาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๙๒
และมาตรา ๓๑๗

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา
๑๙๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
“การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งแก่จําเลยที่ขาดนัด ที่แก้ไขลักษณะ ๒
ยื่นคําให้การนั้นให้บังคับตามมาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๘๙ และ
มาตรา ๓๓๘”

แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒

๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา
๒๒๒/๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา ๒๒๒/๔๓ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึด
“มาตรา ๒๒๒/๔๓ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดหรือ
หรืออายัดทรัพย์สินอย่างใดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีอื่น
แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ไว้แทนเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแล้ว ให้ทนายความฝ่ายโจทก์ใน อายัดทรัพย์สินอย่างใดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีอื่นไว้แทน ที่แก้ไขลักษณะ ๒
คดีแบบกลุ่มมีอํานาจยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้องต่อศาลที่ออก เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแล้ว ให้ทนายความฝ่ายโจทก์ในคดี
หมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น เพื่อให้ศาลมีคําสั่ง แบบกลุ่มมีอํานาจยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้องต่อศาลที่ออกหมาย
ให้เฉลี่ยทรัพย์แก่ทนายความฝ่ายโจทก์ โจทก์ และสมาชิกกลุ่ม บังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น เพื่อให้ศาลมีคําสั่งให้เฉลี่ย
ทรัพย์แก่ทนายความฝ่ายโจทก์ โจทก์ และสมาชิกกลุ่มตามมาตรา
ตามมาตรา ๒๙๐ ตามจํานวนที่มีสิทธิได้รับ
๓๒๖ ตามจํานวนที่มีสิทธิได้รับ”
มาตรา ๒๒๒/๔๔ เมื่อจําเลยนําเงินหรือทรัพย์สิน
มาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเมื่อได้ขายทอดตลาดหรือ
จําหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินของจําเลย หรือเมื่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้รวบรวมทรัพย์สินอื่นใดของจําเลยเสร็จ และได้หัก
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิตามลําดับ ดังนี้
(๑) ผู้มีสิทธิได้รับชําระหนี้ก่อนตามมาตรา ๒๘๗ และ
มาตรา ๒๘๙
ฯลฯ
ฯลฯ

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๒๒/๔๔
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ผู้มีสิทธิได้รับชําระหนี้ก่อนตามมาตรา ๓๒๒ และ
มาตรา ๓๒๔”

แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒

๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๒๒๒/๔๔ เมื่อจําเลยนําเงินหรือทรัพย์สิน
มาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเมื่อได้ขายทอดตลาดหรือ
จําหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินของจําเลย หรือเมื่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้รวบรวมทรัพย์สินอื่นใดของจําเลยเสร็จ และได้หัก
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิตามลําดับ ดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) โจทก์ สมาชิกกลุ่ม และเจ้าหนี้อื่นที่มีสิทธิได้รับ
เฉลี่ยทรัพย์ตามมาตรา ๒๙๐
ฯลฯ
ฯลฯ

มาตรา ๒๓๑ วรรคสาม
ถ้าผู้อุทธรณ์วางเงินต่อศาลชั้นต้นเป็นจํานวนพอ
ชําระหนี้ตามคําพิพากษารวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในการ
ฟ้องร้องและการบังคับคดี หรือได้หาประกันมาให้สําหรับเงิน
จํานวนเช่นว่านี้จนเป็นที่พอใจของศาล ให้ศาลที่กล่าวมาแล้ว
งดการบังคับคดีไว้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๕ (๑)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๒๒/๔๔
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) โจทก์ สมาชิกกลุ่ม และเจ้าหนี้อื่นที่มีสิทธิได้รับ
เฉลี่ยทรัพย์ตามมาตรา ๓๒๖”

หมายเหตุ

แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๓๑
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ถ้าผู้อุทธรณ์วางเงินต่อศาลชั้นต้นเป็นจํานวนพอชําระหนี้ แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ตามคําพิพากษารวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องร้องและการ ที่แก้ไขลักษณะ ๒
บังคับคดี หรือได้หาประกันมาให้สําหรับเงินจํานวนเช่นว่านี้
จนเป็นที่พอใจของศาล ให้ศาลที่กล่าวมาแล้วงดการบังคับคดีไว้
ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๒ (๑)”

๑๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๖๑
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา ๒๖๑ วรรคหนึ่ง
“มาตรา ๒๖๑ จําเลยหรือบุคคลภายนอกซึ่งได้รับ
แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
จําเลยหรือบุคคลภายนอกซึ่งได้รับหมายยึด
หมายยึด หมายอายัดหรือคําสั่ง ตามมาตรา ๒๕๔ (๑) (๒) หรือ (๓) ที่แก้ไขลักษณะ ๒
หมายอายัดหรือคําสั่ง ตามมาตรา ๒๕๔ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ หรือจะต้องเสียหายเพราะหมายยึด หมายอายัด หรือคําสั่งดังกล่าว
จะต้องเสียหายเพราะหมายยึด หมายอายัด หรือคําสั่งดังกล่าว อาจมีคําขอต่อศาลให้ถอนหมาย เพิกถอนคําสั่ง หรือแก้ไข
อาจมีคําขอต่อศาลให้ถอนหมาย เพิกถอนคําสั่ง หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําสั่ง หมายยึด หรือหมายอายัด ซึ่งออกตามคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงคําสั่ง หมายยึด หรือหมายอายัด ซึ่งออกตามคําสั่ง ดังกล่าวได้ แต่ถ้าบุคคลภายนอกเช่นว่านั้นขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่
ดังกล่าวได้ แต่ถ้าบุคคลภายนอกเช่นว่านั้นขอให้ปล่อย
ยึดหรือคัดค้านคําสั่งอายัดให้นํามาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕
ทรัพย์สินที่ยึดหรือคัดค้านคําสั่งอายัดให้นํามาตรา ๒๘๘
แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
หรือมาตรา ๓๑๒ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในลักษณะ ๒ การบังคับคดี
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งมาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๓๒๓ ของภาค ๔
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน

๑๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
“ลักษณะ ๒
การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง

หมายเหตุ

หมวด ๑
หลักทั่วไป
ส่วนที่ ๑
ศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดี
มาตรา ๓๐๒ ศาลมีอํานาจออกหมายบังคับคดีหรือ
หมายจับลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือมีอํานาจทําคําวินิจฉัย
ชี้ขาดในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการบังคับคดีตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งซึ่งได้เสนอต่อศาลตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ คือ
ศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นต้น
ถ้าศาลอุทธรณ์ได้ส่งคดีไปยังศาลชั้นต้นแห่งอื่นที่มิได้
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่อุทธรณ์นั้นเพื่อการพิจารณาและ
พิพากษาใหม่ตามมาตรา ๒๔๓ (๒) และ (๓) ให้ศาลที่มี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหม่นั้นเป็นศาลที่มีอํานาจในการ
บังคับคดี เว้นแต่ศาลอุทธรณ์จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่ศาลได้ออกหมายบังคับคดีส่งไปให้อีกศาล

มาตรา ๒๗๑ ศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดีซึ่งมีอํานาจ กําหนดกระบวนการและรายละเอียด
กําหนดวิธีการบังคับคดีตามมาตรา ๒๗๖ และมีอํานาจทํา
เกีย่ วกับการบังคับคดีนอกเขตศาลเพื่อให้
คําวินิจฉัยชี้ขาดหรือทําคําสั่งในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการบังคับคดี ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง คือศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดี
ในชั้นต้น หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
ถ้าศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้ส่งคดีไปยังศาลชั้นต้น
แห่งอื่นที่มิได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่อุทธรณ์หรือฎีกานั้นเพื่อการ
พิจารณาและพิพากษาใหม่ตามมาตรา ๒๔๓ (๒) และ (๓) ให้ศาล
ที่มคี ําพิพากษาหรือคําสั่งใหม่นั้นเป็นศาลที่มีอานาจในการบังคับคดี
เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี จะได้กําหนดไว้เป็น
อย่างอื่น
ในกรณีที่จะต้องบังคับคดีนอกเขตศาล ให้ศาลที่มีอํานาจ
ในการบังคับคดีมีอํานาจตั้งให้ศาลอื่นบังคับคดีแทนได้ หรือเจ้าหนี้

๑๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
(บทบัญญัติเดิม)
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
หนึ่งบังคับคดีแทน ให้ส่งทรัพย์ที่ยึดได้หรือเงินที่ได้จากการขาย ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําแถลงหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงาน
ทรัพย์นั้น แล้วแต่กรณี ไปยังศาลที่ออกหมายเพื่อดําเนินการไป ให้ศาลทีจ่ ะมีการบังคับคดีแทนทราบพร้อมด้วยสําเนาหมายบังคับคดี
หรือสําเนาคําสั่งกําหนดวิธีการบังคับคดี ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาล
ตามกฎหมาย
ดังกล่าวแจ้งให้ศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดีทราบโดยไม่ชักช้า
และให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีแทนตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือมี
คําสั่งอื่นใดเพื่อดําเนินการบังคับคดีต่อไป
ถ้าเป็นการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง ให้ศาลที่
บังคับคดีแทนส่งทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดหรือเงินที่ได้
จากการขายทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ไปยังศาลที่มีอํานาจในการ
บังคับคดีเพื่อดําเนินการไปตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลโดยบกพร่อง
ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ศาลที่บังคับคดีแทนมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการ
บังคับคดีใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการอย่างใดแก่
เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืน
กฎหมายนั้น รวมถึงดําเนินกระบวนพิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องได้
เว้นแต่เมื่อการบังคับคดีได้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการบังคับคดีไปยัง
ศาลที่มีอานาจในการบังคับคดีแล้ว ให้เป็นอํานาจของศาลที่มี
อํานาจในการบังคับคดีเท่านั้น

หมายเหตุ

๑๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๒
คําบังคับ

หมายเหตุ

มาตรา ๒๗๒ ถ้าศาลได้พิพากษาหรือมีคําสั่งอย่างใด
ซึ่งจะต้องมีการบังคับคดี ก็ให้ศาลมีคําบังคับกําหนดวิธีที่จะ
ปฏิบัติตามคําบังคับในวันที่ได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่ง และ
ให้เจ้าพนักงานศาลส่งคําบังคับนั้นไปยังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เว้นแต่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้อยู่ในศาลในเวลาที่ศาล
มีคําบังคับนั้น และศาลได้สั่งให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ

มาตรา ๒๗๒ ถ้าศาลได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งอย่างใด
บัญญัติกระบวนการเรื่องคําบังคับให้ชัดเจน
ซึ่งต้องมีการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ให้ศาลออก
ยิ่งขึ้น และรองรับถึงคดีที่ลูกหนี้ตาม
คําบังคับทันทีที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น คําพิพากษาขาดนัดด้วย
และให้ถือว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ทราบคําบังคับแล้วในวันนั้น
ในคดีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาขาดนัดยื่นคําให้การหรือ
ขาดนัดพิจารณา และลูกหนี้ตามคําพิพากษา ทนายความ หรือผู้รับ
มอบฉันทะจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวให้มาฟังคําพิพากษา
หรือคําสั่ง มิได้อยู่ในศาลในเวลาที่ออกคําบังคับ ให้บังคับตาม
มาตรา ๑๙๙ ทวิ หรือมาตรา ๒๐๗ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๗๓ ถ้าในคําบังคับได้กําหนดให้ใช้เงิน หรือ
ให้ส่งทรัพย์สิน หรือให้กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการอย่าง
ใด ๆ ให้ศาลระบุไว้ในคําบังคับนั้นโดยชัดแจ้ง ซึ่งระยะเวลาและ
เงื่อนไขอื่น ๆ อันจะต้องใช้เงิน ส่งทรัพย์สิน กระทําการหรือ
งดเว้นกระทําการใด ๆ นั้นแต่ถ้าเป็นคดีมโนสาเร่ ศาลไม่จําต้อง
ให้เวลาแก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกว่าสิบห้าวันในอันที่จะ
ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
ถ้าศาลได้พิพากษาหรือมีคําสั่งโดยขาดนัด ให้ศาลให้
เวลาไม่ต่ํากว่าเจ็ดวันแก่คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดในอันที่จะปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น

มาตรา ๒๗๓ ถ้าในคําบังคับได้กําหนดให้ใช้เงิน หรือให้
ส่งทรัพย์สิน หรือให้กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการอย่างใด ๆ
ให้ศาลระบุไว้ในคําบังคับนั้นโดยชัดแจ้ง ซึ่งระยะเวลาและเงื่อนไข
อื่น ๆ อันจะต้องใช้เงิน ส่งทรัพย์สิน กระทําการ หรืองดเว้น
กระทําการใด ๆ นั้น แต่ถ้าเป็นคดีมโนสาเร่ ศาลไม่จําต้องให้เวลา
แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกว่าสิบห้าวันในอันที่จะปฏิบัติตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
ในคดีที่มีเหตุตามมาตรา ๒๗๒ วรรคสอง ให้ศาลให้เวลา
แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาในอันที่จะปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

บัญญัติกระบวนการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
(๑) แก้ไขเรื่องการนับระยะเวลาในกรณีที่
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาต้องปฏิบัติตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่ง
(๒) กําหนดกระบวนการคุ้มครองเจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาในระหว่างที่ระยะเวลาตาม
คําบังคับยังไม่ครบกําหนดหรือการปฏิบัติ
ตามคําบังคับยังไม่เสร็จสิ้น
(๓) กําหนดเรื่องผลของคําสั่งกําหนดวิธีการ
คุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ตาม

๑๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ระยะเวลาที่ระบุไว้นั้นให้เริ่มนับแต่วันที่ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาได้ลงลายมือชื่อไว้ในคําบังคับ หรือวันที่ได้ส่ง
คําบังคับให้แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา แล้วแต่กรณี เว้นแต่
ศาลจะได้กําหนดไว้โดยชัดแจ้งว่า ให้นับตั้งแต่วันใดวันหนึ่ง
ในภายหลังต่อมาตามที่ศาลจะเห็นสมควรกําหนดเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม
นอกจากนี้ให้ศาลระบุไว้โดยชัดแจ้งในคําบังคับว่า
ในกรณีที่มิได้มีการปฏิบัติตามคําบังคับเช่นว่านี้ภายใน
ระยะเวลาหรือภายในเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ ลูกหนี้
ตามคําพิพากษาจะต้องถูกยึดทรัพย์ หรือถูกจับและจําขังดัง
ที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่มนับแต่วันที่ คําพิพากษา ในกรณีที่เจ้าหนี้ตาม
ถือว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ทราบคําบังคับแล้ว เว้นแต่ศาลจะ คําพิพากษามิได้ขอหมายบังคับคดีภายใน
ได้กําหนดไว้โดยชัดแจ้งในเวลาที่ออกคําบังคับหรือในภายหลังว่า กําหนดเวลา
ให้นับแต่วันใดวันหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม
ในระหว่างที่ระยะเวลาตามคําบังคับยังไม่ครบกําหนดหรือ
การปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขในคําบังคับยังไม่เสร็จสิ้น เจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้มีคําสั่งกําหนด
วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของตนก็ได้
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคสี่แล้ว
คําสั่งนั้นยังคงมีผลต่อไปเท่าที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาล แต่ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษามิได้ขอบังคับคดี
ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
คําบังคับเพื่อให้ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ถือว่าคําสั่งนั้น
เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นระยะเวลาเช่นว่านั้น
ส่วนที่ ๓
การขอบังคับคดี

มาตรา ๒๗๔ ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี
มาตรา ๒๗๑ ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี
(ลูกหนี้ตามคําพิพากษา)มิได้ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง หรือบุคคลที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ชําระหนี้ (ลูกหนี้ตาม
ของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ คําพิพากษา) มิได้ปฏิบัติตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่าย
(เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตาม

ปรับปรุงถ้อยคําให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ลูกหนี้
ตามคําพิพากษา และเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
หมายถึงบุคคลใด และนําเรื่องการบังคับคดี
ในลักษณะต่าง ๆ มารวมไว้ในมาตรานี้

๑๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
(บทบัญญัติเดิม)
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
คําพิพากษา หรือคําสั่งนั้นได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีคําพิพากษา ชนะคดีหรือบุคคลที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ได้รับชําระหนี้
หรือคําสั่ง โดยอาศัยและตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษา (เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้มีการบังคับคดีโดยวิธี
ยึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อง หรือบังคับคดีโดยวิธีอื่นตาม
หรือคําสั่งนั้น
บทบัญญัตแิ ห่งภาคนี้ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง และถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้ร้องขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องใดไว้หรือได้
ดําเนินการบังคับคดีโดยวิธีอื่นไว้บางส่วนแล้วภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ก็ให้ดําเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง
หรือบังคับคดีโดยวิธีอื่นนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จได้
ถ้าคําพิพากษาหรือคําสั่งกําหนดให้ชําระหนี้เป็นงวด
เป็นรายเดือน หรือเป็นรายปี หรือกําหนดให้ชําระหนี้อย่างใด
ในอนาคต ให้นับระยะเวลาสิบปีตามวรรคหนึ่งตั้งแต่วันที่หนี้ตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นอาจบังคับให้ชําระได้
ถ้าสิทธิเรียกร้องตามคําพิพากษาหรือคําสั่งเป็นการให้
ชําระเงิน ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง บุคคลซึ่งได้รับโอนหรือ
รับช่วงสิทธิตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นมีอํานาจบังคับคดีตาม
ความในหมวด ๒ การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน หรือหมวด ๓
การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
แล้วแต่กรณี โดยการร้องขอต่อศาลเพื่อเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ
เพื่อให้เป็นหลักการสําคัญ รวมถึงกําหนด
ระยะเวลาในการบังคับคดีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การร้องขอต่อศาลเพื่อเข้าสวมสิทธิเป็น
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา

๑๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๒๗๕ ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะขอให้
บังคับคดี ให้ยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่อศาลเพื่อให้ออกหมาย
บังคับคดี
คําขอนั้นให้ระบุโดยชัดแจ้ง
(๑) คําพิพากษาหรือคําสั่งซึ่งจะขอให้มีการบังคับคดี
ตามนั้น
(๒) จํานวนที่ยังมิได้รับชําระตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งนั้น
(๓) วิธีการบังคับคดีซึ่งขอให้ออกหมายนั้น

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๗๕ ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะขอให้มีการ
บังคับคดี ให้ยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้บังคับคดีโดยระบุ
ให้ชัดแจ้งซึ่ง
(๑) หนี้ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษายังมิได้ปฏิบัติตาม
คําบังคับ
(๒) วิธีการที่ขอให้ศาลบังคับคดีนั้น
ในระหว่างที่ศาลยังมิได้กําหนดวิธีการบังคับคดีตามที่
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษามีคําขอตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเหตุจําเป็น
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้มีคําสั่ง
กําหนดวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของตนไว้
ก่อนก็ได้ และถ้าศาลเห็นสมควร จะมีคําสั่งอนุญาตโดยไม่ต้อง
ไต่สวนก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอ
โดยพลันให้ศาลยกเลิกคําสั่งอนุญาตดังกล่าวได้ คําขอเช่นว่านี้
อาจทําเป็นคําขอฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาล และถ้าศาล
เห็นสมควรจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งอนุญาตนั้นโดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้
คําสั่งของศาลตามวรรคนี้ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาตามวรรคสองแล้ว คําสั่งนั้นยังคงมีผลต่อไปเท่าที่จําเป็น
เพื่อปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล

หมายเหตุ
บัญญัติเรื่องการขอให้มีการบังคับคดีให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงกําหนดกระบวนการ
รองรับในระหว่างที่ศาลยังมิได้กําหนด
วิธีการบังคับคดี ก็ให้สามารถขอให้ศาลสั่ง
คุ้มครองประโยชน์ของตนไว้ก่อนได้

๑๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๔
การพิจารณาคําขอบังคับคดี

หมายเหตุ

มาตรา ๒๗๖ ถ้าศาลเห็นว่าคําบังคับที่ขอให้บังคับนั้น
ได้ส่งให้แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญแล้ว และระยะเวลาที่ศาลได้
กําหนดไว้เพื่อให้ปฏิบัติตามคําบังคับนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว และ
คําขอนั้นมีข้อความระบุไว้ครบถ้วนให้ศาลออกหมายบังคับคดี
ให้ทันที หมายเช่นว่านี้ ให้ศาลแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ทราบ เว้นแต่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษานั้นจะได้นําหมายไปให้
แก่เจ้าพนักงานเอง ส่วนลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นให้ส่งสําเนา
หมายให้ต่อเมื่อศาลได้มีคําสั่งให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
เป็นผู้จัดการส่งแต่ ถ้ามิได้มีการส่งหมายดังกล่าวแล้ว ให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ต้องแสดงหมายนั้น
ในกรณีออกหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินอย่างใด
อย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ถ้าศาลสงสัยว่าไม่สมควรยึดทรัพย์สินนั้น
ศาลจะมีคําสั่งให้ผู้ขอยึดวางเงินต่อศาลหรือหาประกันมาให้
ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรในเวลาที่ออกหมายก็ได้ เพื่อ
ป้องกันการบุบสลายหรือสูญหายอันจะพึงเกิดขึ้นเนื่องจากการ
ยึดทรัพย์ผิด
ในกรณีที่ออกหมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ส่งมอบทรัพย์สิน กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการอย่างใด

มาตรา ๒๗๖ เมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาขอให้บังคับคดี
ถ้าศาลเห็นว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ทราบหรือถือว่าได้ทราบ
คําบังคับแล้ว ทั้งระยะเวลาที่กําหนดไว้เพื่อให้ปฏิบัติตามคําบังคับ
นั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว และคําขอได้ระบุข้อความไว้ครบถ้วน ให้ศาล
กําหนดวิธีการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้และ
ตามมาตรา ๒๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าการบังคับคดีต้องทําโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดี
ให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและแจ้งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบเพื่อดําเนินการต่อไปตามทีก่ ําหนดไว้ใน
หมายนั้น
(๒) ถ้าการบังคับคดีอาจทําได้โดยไม่ต้องตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ให้ศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการตามที่เห็นสมควรเท่าที่
สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้กระทําได้
(๓) ถ้าเป็นการขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา ให้ดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติว่า
ด้วยการนั้น
ในคดีมโนสาเร่ ก่อนออกหมายบังคับคดี หากศาลเห็น
เป็นการสมควร ศาลจะออกหมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
บุคคลอื่นมาสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําพิพากษา

บัญญัติวิธีการบังคับคดีเสียใหม่ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยแยกเป็นกรณีที่การบังคับคดีต้อง
ออกหมายบังคับคดี และการบังคับคดีที่
ไม่ต้องออกหมายบังคับคดี รวมถึงกรณีที่
ขอให้ศาลสั่งจับและกักขังลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา

๑๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
อย่างหนึ่ง หรือให้ขับไล่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ให้ศาลระบุ
เงื่อนไขแห่งการบังคับคดีลงในหมายนั้นตามมาตรา ๒๑๓
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ศาลกําหนดการ
บังคับคดีเพียงเท่าที่สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้ทําได้
โดยทางศาลหรือโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดี

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อพิจารณาว่าสมควรจะออกหมายบังคับคดีหรือไม่ก็ได้
ในกรณีที่ผู้ขอบังคับคดีขอให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
เกี่ยวกับการบังคับคดี หากมีเหตุสงสัยว่าไม่สมควรบังคับคดีแก่
ทรัพย์สินใดหรือมีเหตุสมควรอย่างอื่นเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอก
ที่อาจได้รับความเสียหายจากการดําเนินการดังกล่าว ก่อนที่ศาลจะ
มีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีวางเงิน
หรือหาประกันต่อศาลตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควรเพื่อเป็นประกันการชําระค่าสินไหมทดแทนสําหรับ
ความเสียหายอันจะพึงเกิดขึ้นเนื่องจากการดําเนินการบังคับคดี
ดังกล่าว ถ้าผู้ขอบังคับคดีไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ให้ศาลมีคําสั่ง
ยกคําขอให้ดําเนินการบังคับคดีนั้นเสีย ส่วนเงินหรือหลักประกัน
ที่วางไว้ต่อศาลดังกล่าว เมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง
วางไว้ต่อไปจะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้ คําสั่งของศาล
ตามวรรคนี้ให้เป็นที่สุด
ในกรณีตามวรรคสาม ถ้าเกิดความเสียหายจากการบังคับคดี
โดยความผิดหรือเลินเล่อของผูข้ อบังคับคดี ผู้ที่ได้รับความเสียหายอาจ
ยื่นคําร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการดําเนินการบังคับคดี
เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้
แยกการพิจารณาเป็นสํานวนต่างหากจากคดีเดิม และเมื่อศาลไต่สวน
แล้วเห็นว่าคําร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนทีศ่ าลเห็นสมควร ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ผู้ที่ได้รับความเสียหายอาจร้องขอให้ศาล
บังคับคดีแก่บุคคลนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษา

หมายเหตุ

กําหนดกระบวนการรองรับในกรณีที่เป็น
การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินใดหรือมีเหตุ
สมควรอย่างอื่นเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอก
ซึ่งศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีวางเงิน
หรือหาประกันต่อศาลเพื่อเป็นประกัน
ความเสียหายอันเกิดจากการบังคับคดี

กําหนดกระบวนการเยียวยาผู้ที่ได้รับความ
เสียหายจากการบังคับคดี

๑๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๕
การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา

หมายเหตุ

มาตรา ๒๗๗ ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา เชื่อว่าลูกหนี้
ตามคําพิพากษามีทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับมากกว่าที่ตน
ทราบแล้ว เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอฝ่ายเดียว
โดยทําเป็นคําร้องต่อศาล ขอให้ศาลทําการไต่สวนและ
ออกหมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่เชื่อว่า
อยู่ในฐานะที่จะให้ถ้อยคําอันเป็นประโยชน์มาในการไต่สวน
เช่นว่านั้น
เมื่อมีคําขอเช่นว่านี้ ให้ศาลทําการไต่สวนตามกําหนด
และเงื่อนไขใด ๆ ที่เห็นสมควร
ในคดีมโนสาเร่ หากศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลจะ
ออกหมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอื่นมาไต่สวน
เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาก่อนออก
หมายบังคับคดี แล้วจดแจ้งผลการไต่สวนไว้ในหมายบังคับคดี
ด้วยก็ได้

มาตรา ๒๗๗ ในการบังคับคดี ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
มีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษามีทรัพย์สินที่
จะต้องถูกบังคับคดีมากกว่าที่ตนทราบ หรือมีทรัพย์สินที่จะต้อง
ถูกบังคับคดีแต่ไม่ทราบว่าทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่หรือเก็บรักษาไว้ที่ใด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินใดเป็นของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือไม่ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอฝ่ายเดียว
โดยทําเป็นคําร้องเพื่อให้ศาลทําการไต่สวนได้
เมื่อมีคําขอตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อศาลเห็นสมควร
เพื่อประโยชน์แก่การบังคับคดีในคดีมโนสาเร่ศาลมีอํานาจออก
หมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่เชื่อว่าอยู่ในฐานะ
ที่จะให้ถ้อยคําอันจะเป็นประโยชน์มาศาลด้วยตนเองเพื่อการไต่สวน
เช่นว่านั้นได้ และมีอํานาจสั่งให้บุคคลนั้น ๆ ส่งเอกสารหรือ
วัตถุพยานซึ่งอยู่ในความยึดถือหรืออํานาจของผู้นั้นอันเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ทั้งนี้ ตามกําหนดและ
เงื่อนไขใด ๆ ที่เห็นสมควร

กําหนดบทบัญญัติในกรณีที่ขอให้ศาล
ไต่สวนเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น

กําหนดมาตรการในกรณีที่ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือบุคคลอื่นหลีกเลี่ยงไม่รับ
หมายเรียกหรือได้รับแล้วแต่ไม่มาศาลโดย
ไม่แจ้งเหตุอันสมควร

๒๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๖
อํานาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี

มาตรา ๒๗๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งภาคนี้
ว่าด้วยอํานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี นับแต่วันที่
ได้ส่งหมายบังคับคดีให้แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือถ้า
หมายนั้นมิได้ส่งนับแต่วันออกหมายนั้นเป็นต้นไป ให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจในฐานเป็นผู้แทนเจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาในอันที่จะรับชําระหนี้หรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้
นํามาวางและออกใบรับให้กับมีอํานาจที่จะยึดหรืออายัดและ
ยึดถือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไว้ และมีอํานาจที่จะ
เอาทรัพย์สินเช่นว่านี้ออกขายทอดตลาด ทั้งมีอํานาจที่จะ
จําหน่ายทรัพย์สินหรือเงินรายได้จากการนั้นและดําเนินวิธีการ
บังคับทั่ว ๆ ไปตามที่ศาลได้กําหนดไว้ในหมายบังคับคดี รวมทั้ง
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบังคับคดีได้โดยให้ถือเสมือนเป็นเจ้าพนักงานศาล
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้รับผิดในการรักษาไว้
โดยปลอดภัย ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือเอกสารทั้งปวงที่ยึดมา
หรือทีไ่ ด้ชําระหรือส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานตามหมายบังคับคดี
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทําบันทึกแล้วรักษาไว้ในที่
ปลอดภัย ซึ่งวิธีการบังคับทั้งหลายที่ได้จัดทําไป และรายงานต่อ
ศาลเป็นระยะ ๆ ไป

มาตรา ๒๗๘ เมื่อศาลได้ออกหมายบังคับคดีตั้ง
เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจ
ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานศาลในการดําเนินการบังคับคดีให้เป็นไป
ตามที่ศาลได้กําหนดไว้ในหมายบังคับคดีและตามบทบัญญัติ
ในลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้ ทั้งนี้ จะเรียกให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
ช่วยเหลือก็ได้ คําสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการดําเนินการ
บังคับคดีต้องกล่าวหรือแสดงเหตุผลไว้ด้วย
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจในฐานะเป็นผู้แทนของ
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาในอันที่จะรับชําระหนี้หรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอกนํามาวางและออกใบรับให้
เงินที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอกนํามาวาง
โดยมิได้เป็นผลมาจากการยึดหรืออายัด ให้นํามาชําระหนี้แก่
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาผู้ขอบังคับคดี เว้นแต่ในกรณีที่มีเจ้าหนี้
ผู้ขอเฉลี่ยตามมาตรา ๓๒๖ อยู่ก่อนแล้วในขณะที่มีการวางเงินนั้น
ก็ให้ถือว่าเป็นเงินที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒
แห่งภาคนี้ แต่ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทําบันทึกวิธีการบังคับคดี
ทั้งหลายที่ได้จัดทําไปและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย แล้วรายงาน
ต่อศาลเป็นระยะ ๆ ไป

หมายเหตุ

บัญญัติถึงสถานะและการทําหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานบังคับคดีให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับการดําเนินงานในปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น

๒๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติการแทน
ก็ได้ ทั้งนี้ ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให้หักค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีตามตาราง ๕
ท้ายประมวลกฎหมายนี้ เพื่อให้กรมบังคับคดีพิจารณาจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสี่โดยไม่ต้องนําส่ง
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติการแทนก็ได้
ทั้งนี้ ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ให้หักค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีตามตาราง ๕
ท้ายประมวลกฎหมายนี้ เพื่อให้กรมบังคับคดีพิจารณาจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคห้าโดยไม่ต้องนําส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ

มาตรา ๒๙๖ ฉ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษามีหน้าที่
ช่วยเจ้าพนักงานบังคับคดีในการดําเนินการบังคับคดีดังกล่าว
และทดรองค่าใช้จ่ายในการนั้น
มาตรา ๒๗๙ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรักษาไว้โดย
มาตรา ๒๗๘ วรรคสอง
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้รับผิดในการรักษาไว้โดย ปลอดภัยซึ่งเงิน ทรัพย์สิน และเอกสารที่ได้มาตามอํานาจหน้าที่
ปลอดภัย ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือเอกสารทั้งปวงที่ยึดมาหรือ ของตน รวมทั้งให้มีอํานาจขัดขวางมิให้บุคคลใดสอดเข้าเกี่ยวข้อง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายกับเงินหรือทรัพย์สินหรือเอกสารเช่นว่านั้น
ที่ได้ชําระหรือส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานตามหมายบังคับคดี
ตลอดจนมีอํานาจติดตามและเอาคืนซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือ
เอกสารดังกล่าวจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือเอาไว้
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเป็น
มาตรา ๒๙๖ สัตต ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
บังคับคดีตามมาตรา ๒๙๖ ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา (๓) และ
ตํารวจช่วยเหลือได้ ในกรณีเช่นนี้ พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
มาตรา ๒๙๖ เบญจ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจร้องขอ
ตํารวจมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวผู้สอดเข้าเกี่ยวข้องหรือ

แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้
จากการบังคับคดี กําหนดให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจร้องขอให้พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจช่วยเหลือในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้

๒๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจเพื่อให้
สามารถดําเนินการตามมาตรา ๒๙๖ ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา
(๓) และมาตรา ๒๙๖ เบญจ ได้ และในการนี้ ให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัว
ผู้ขัดขวางไว้เท่าที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
บังคับคดี

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือตามวรรคหนึ่งได้เท่าที่จําเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี

มาตรา ๒๗๘/๑ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ตามลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้ และให้รายงานการส่งเอกสารนั้น
รวมไว้ในสํานวนการบังคับคดีด้วย ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติ
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘
และมาตรา ๘๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
นอกจากการส่งเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
โดยให้ผู้มีหน้าที่นําส่งเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมไปรษณียากร
กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเอกสารที่ส่ง โดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์มีผล
เสมือนเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ส่งและให้นําบทบัญญัติ
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ถ้าการส่งเอกสารไม่สามารถจะทําได้ดังที่บัญญัติไว้
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่ง
ให้ส่งเอกสารโดยวิธีอื่นแทนได้ กล่าวคือ ปิดเอกสารไว้ในที่
แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคล

มาตรา ๒๘๐ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามบทบัญญัติใน
ลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้ และให้รายงานการส่งเอกสารนั้นรวมไว้ใน
สํานวนการบังคับคดีด้วย ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๘
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘
และมาตรา ๘๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
นอกจากการส่งเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือ
โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศก็ได้ โดยให้ผู้มีหน้าที่นําส่ง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย กรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าเอกสารที่ส่งโดย
เจ้าพนักงานไปรษณีย์มีผลเสมือนเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ส่ง
และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ถ้าการส่งเอกสารไม่สามารถจะทําได้ดังที่บัญญัติไว้ตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่งให้ส่ง
โดยวิธีอื่นแทนได้ กล่าวคือ ปิดเอกสารไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลผู้มีชื่อระบุไว้ในเอกสาร

หมายเหตุ

มีการแก้ไขเรื่องวิธีการส่งเอกสารเกี่ยวกับ
การบังคับคดีให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการสอดคล้อง
กับวิธีการส่งคําคู่ความหรือเอกสารในศาล

๒๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ผู้มีชื่อระบุไว้ในเอกสารหรือมอบหมายเอกสารไว้แก่
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานตํารวจ
แล้วปิดประกาศแสดงการที่ได้มอบหมายดังกล่าวแล้ว หรือลง
โฆษณา หรือทําวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้มีผลใช้ได้
ต่อเมื่อกําหนดเวลาสิบห้าวันหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรกําหนดได้ล่วงพ้นไปแล้ว
นับตั้งแต่เวลาที่เอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นได้
ปิดไว้หรือการโฆษณาหรือวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
สั่งนั้นได้ทําหรือได้ตั้งต้นแล้ว

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
หรือมอบหมายเอกสารไว้แก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจแล้ว
ปิดประกาศแสดงการที่ได้มอบหมายดังกล่าวแล้ว หรือลงโฆษณา
หรือทําวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อ
กําหนดเวลาสิบห้าวันหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควรกําหนดไว้ล่วงพ้นไปแล้ว นับแต่เวลาที่เอกสาร
หรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นได้ปิดไว้หรือการโฆษณาหรือ
วิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งนั้นได้ทําหรือได้ตั้งต้นแล้ว
การส่งเอกสารให้แก่คู่ความและบุคคลภายนอก ณ
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลดังกล่าวนอก
ราชอาณาจักร ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจสั่งให้ส่ง
โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศหรือผู้ประกอบกิจการ
รับส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ หรือโดยผ่านกระทรวงยุติธรรม
และกระทรวงการต่างประเทศ หากไม่อาจกระทําได้เพราะเหตุที่
ภูมิลําเนาและสํานักทําการงานของบุคคลดังกล่าวไม่ปรากฏหรือ
เพราะเหตุอื่นใด หรือเมื่อได้ดําเนินการส่งให้แก่คู่ความหรือ
บุคคลภายนอกแล้วแต่ไม่อาจทราบผลการส่งได้ ถ้าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควร ให้มีอํานาจสั่งให้ส่งเอกสารโดยวิธีอื่นแทนได้
กล่าวคือ ปิดเอกสารไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ สํานักงานที่ตั้งของ
เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือลงโฆษณา หรือทําวิธีอื่นใดตามที่
เห็นสมควร

หมายเหตุ

๒๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๒๗๙ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องดําเนิน
การบังคับคดีแต่ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
ในวันทําการงานปกติ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยได้รับ
อนุญาตจากศาล
ฯลฯ
ฯลฯ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๘๑ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องดําเนินการ
บังคับคดีในวันทําการงานปกติในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ
พระอาทิตย์ตก ถ้ายังไม่แล้วเสร็จประกอบกับมีความจําเป็นและ
สมควรจะกระทําต่อไปในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกก็ได้
ในกรณีที่มีความจําเป็นและสมควร ศาลจะอนุญาตให้
ดําเนินการบังคับคดีนอกวันทําการงานปกติหรือในเวลาหลัง
พระอาทิตย์ตกก็ได้
ในการดําเนินการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแสดงหมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์สินที่จะถูกบังคับคดีทราบ
ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่อาจแสดงหมายบังคับคดีแก่บุคคล
ดังกล่าวได้ด้วยเหตุใด ๆ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดสําเนาหมาย
บังคับคดีไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ดําเนินการบังคับคดีนั้น
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าเป็นการแสดงหมายบังคับคดีให้บุคคล
ดังกล่าวทราบแล้ว

มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง
ในการที่จะดําเนินการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดี
ย่อมมีอํานาจเท่าที่มีความจําเป็นเพื่อที่จะค้นสถานที่ใด ๆ
อันเป็นของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ได้ปกครองอยู่ เช่น บ้านที่อยู่ คลังสินค้า โรงงาน และร้านค้าขาย
ทั้งมีอํานาจที่จะยึดและตรวจสมุดบัญชี หรือแผ่นกระดาษ
และกระทําการใด ๆ ตามสมควร เพื่อเปิดสถานที่ หรือบ้าน

มาตรา ๒๘๒ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือมีบัญชี เอกสาร จดหมาย หรือวัตถุ
อื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
อยู่ในสถานที่ใด ๆ ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาครอบครองหรือ
ครอบครองร่วมกับผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจค้น
สถานที่ดังกล่าว ทั้งมีอํานาจตรวจสอบและยึดบัญชี เอกสาร จดหมาย
หรือวัตถุอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้ตาม

หมายเหตุ
แก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อให้การดําเนินการ
บังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีสําเร็จ
ลุล่วงโดยเร็ว และเพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถแสดงหมาย
บังคับคดีแก่บุคคลที่จะถูกบังคับคดีได้

บัญญัติเรื่องอํานาจของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีในการค้นสถานที่ของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาให้ชัดเจนและครอบคลุม
ยิ่งขึ้น

๒๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ที่อยู่หรือโรงเรือนดังกล่าวแล้วรวมทั้งตู้นิรภัย ตู้หรือที่เก็บของ
อื่น ๆ

-

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
คําพิพากษามาเพื่อตรวจสอบได้ และมีอํานาจกระทําการใด ๆ
ตามที่จําเป็น เพื่อเปิดสถานที่ดังกล่าวรวมทั้งตู้นิรภัย ตู้ หรือ
ที่เก็บของอื่น ๆ
มาตรา ๒๘๓ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือมีบัญชี เอกสาร จดหมาย หรือวัตถุอื่นใด
อันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
อยู่ในสถานที่ที่บุคคลอื่นครอบครองอยู่ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
อาจยื่นคําขอฝ่ายเดียวโดยทําเป็นคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลออก
หมายค้นสถานที่นั้น เมื่อได้รับคําร้องเช่นว่านี้ ให้ศาลไต่สวน
โดยไม่ชักช้า ถ้าเป็นที่พอใจจากพยานหลักฐานที่เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาได้นํามาสืบหรือที่ศาลได้เรียกมาสืบเองว่ามีเหตุอันควร
เชื่อตามที่ร้องขอ ให้ศาลมีอํานาจออกหมายค้นสถานที่นั้นเพื่อให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบและยึดทรัพย์สินหรือสิ่งต่าง ๆ
ดังกล่าวภายในขอบเขตและเงื่อนไขตามที่ศาลเห็นว่าจําเป็น
ถ้าศาลมีคําสั่งยกคําขอ คําสั่งเช่นว่านั้นให้เป็นที่สุด

หมายเหตุ

กําหนดบทบัญญัติใหม่ โดยเพิ่มเรื่องอํานาจ
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการค้นสถานที่
ของบุคคลอื่นโดยต้องผ่านการพิจารณา
ไต่สวนจากศาลเสียก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้การ
บังคับคดีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

มาตรา ๒๘๔ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจ
มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
ยังคงหลักการเดิม แต่เพิ่มรายละเอียดให้
ถ้ามีผู้ขัดขวาง เจ้าพนักงานบังคับคดีชอบที่จะร้องขอ ดําเนินการไปตามความจําเป็นและสมควรแห่งพฤติการณ์
ชัดเจนขึ้น
ความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตํารวจเพื่อดําเนินการบังคับคดี เพือ่ ดําเนินการบังคับคดีจนได้ ในกรณีที่มีผู้ขัดขวางหรือมีเหตุ
อันควรเชื่อว่าจะมีผู้ขัดขวาง เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจแจ้งให้
จนได้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช่วยเหลือได้ ในการนี้ให้พนักงาน
มาตรา ๒๙๖ สัตต ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ฝ่ายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวผู้ขัดขวางได้
เท่าที่จําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
บังคับคดีตามมาตรา ๒๙๖ ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา (๓) และ

๒๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๒๙๖ เบญจ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจร้องขอ
ความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจเพื่อให้
สามารถดําเนินการตามมาตรา ๒๙๖ ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา
(๓) และมาตรา ๒๙๖ เบญจ ได้ และในการนี้ ให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัว
ผู้ขัดขวางไว้เท่าที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
บังคับคดี

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ

มาตรา ๒๘๔ วรรคสอง
ความรับผิดต่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือต่อ
บุคคลภายนอกเพื่อความเสียหายถ้าหากมี อันเกิดจากการยึด
และขายทรัพย์สินโดยมิชอบหรือยึดทรัพย์สินเกินกว่าที่จําเป็นแก่
การบังคับคดีนั้น ย่อมไม่ตกแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ตกอยู่แก่
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา เว้นแต่ในกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้
กระทําการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมาย

มาตรา ๒๘๕ ความรับผิดทางละเมิดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือต่อ
บุคคลภายนอกเพื่อความเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การยึด อายัด หรือขายทรัพย์สินโดยมิชอบหรือเกินกว่าที่จําเป็นแก่
การบังคับคดี หรือการบังคับคดีโดยมิชอบในกรณีอื่น ย่อมไม่ตกแก่
เจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ตกอยู่แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา เว้นแต่
ในกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้กระทําการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายนี้
ในกรณีที่ความรับผิดตกแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตาม
วรรคหนึ่ง และเป็นเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือตามกฎหมายอื่นไม่ว่า
โดยบุคคลใด ให้อยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม
ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยึดทรัพย์สินหรืออายัด
สิทธิเรียกร้องอันจะต้องยึดหรืออายัดหรือไม่ขายทรัพย์สิน

กําหนดบทคุ้มครองเจ้าพนักงานบังคับคดีให้
ชัดเจนในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าพนักงานบังคับคดี และกําหนดผู้ที่
จะต้องรับผิดในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอก
อันเนื่องมาจากการบังคับคดี

๒๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
หรือไม่ดําเนินการบังคับคดีในกรณีอื่น หรือไม่กระทําการดังกล่าว
ภายในเวลาอันควรโดยจงใจหรือปราศจากความระมัดระวังหรือ
โดยสมรู้เป็นใจกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาได้รับความเสียหาย ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

-

มาตรา ๒๘๖ ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้นําบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไปใช้บังคับโดยอนุโลม
กับการดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอื่นที่
ไม่ใช่ศาลยุติธรรม คําว่า ศาลยุติธรรม ตามมาตรา ๒๘๕ วรรคสอง
ให้หมายถึงศาลนั้น

หมายเหตุ

ส่วนที่ ๗
ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชน์แห่งบทบัญญัติในภาคนี้
บุคคลต่อไปนี้ให้ถือว่ามีส่วนได้เสียในวิธีบังคับคดีอันเกี่ยวด้วย
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา
(๑) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
และในกรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้อง
นั้น
(๒) บุคคลอื่นใดซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิอันได้จดทะเบียนไว้

มาตรา ๒๘๗ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ได้แก่
(๑) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และใน
กรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกร้อง ให้รวมถึงลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้อง
ผู้ทรงสิทธิเรียกร้อง หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนั้นด้วย
(๒) บุคคลผู้มีทรัพยสิทธิหรือได้จดทะเบียนสิทธิของตน
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี
(๓) บุคคลซึ่งได้ยื่นคําร้องขอตามมาตรา ๓๒๓ มาตรา
๓๒๔ มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๙ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ

กําหนดถึงบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

๒๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
โดยชอบหรือที่ได้ยื่นคําร้องขอตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๘,
๒๘๙ และ ๒๙๐ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง
เช่นว่ามานั้น เว้นแต่คําร้องขอเช่นว่านี้จะได้ถูกยกเสียในชั้น
ที่สุด

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
สิทธิเรียกร้องที่ถูกบังคับคดี
(๔) บุคคลผู้เป็นเจ้าของรวมหรือบุคคลผู้มีบุริมสิทธิ
สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่นตามมาตรา ๓๒๒ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกบังคับคดี
(๕) บุคคลอื่นใดที่ต้องเสียหายเพราะเหตุแห่งการ
ดําเนินการบังคับคดีนั้น

หมายเหตุ

มาตรา ๒๘๑ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในวิธีการบังคับคดี
อาจมาอยู่ด้วยในเวลาบังคับคดีนั้น แต่ต้องไม่ทําการป้องกัน
หรือขัดขวางแก่การบังคับคดี บุคคลที่กล่าวนั้นอาจร้องขอ
สําเนาบันทึกที่เจ้าพนักงานบังคับคดีทําขึ้นทั้งสิ้นหรือแต่
บางฉบับอันเกี่ยวด้วยวิธีการบังคับคดีนั้นโดยเสียค่าธรรมเนียม
ตามที่กําหนดไว้

มาตรา ๒๘๘ นอกจากสิทธิอื่นตามที่บัญญัติไว้ในประมวล กําหนดถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในการ
กฎหมายนี้แล้ว ให้ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิดังต่อไปนี้ บังคับคดีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
(๑) อยู่รู้เห็นด้วยในการดําเนินการบังคับคดีที่ตนมีส่วน
ได้เสีย แต่ต้องไม่ทําการป้องกันหรือขัดขวางการบังคับคดี รวมทั้ง
เข้าสู้ราคาหรือหาบุคคลอื่นเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด
(๒) ขออนุญาตตรวจหรือคัดสําเนาเอกสารอันเกี่ยวด้วย
การบังคับคดีทั้งหมดหรือแต่บางฉบับ หรือขอให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีคัดหรือรับรองสําเนาเอกสารนั้นโดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่ระบุ
ไว้ในตาราง ๒ ท้ายประมวลกฎหมายนี้

๒๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

มาตรา ๒๙๒ เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องงดการบังคับคดี
ไว้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ถ้าคําพิพากษาหรือคําสั่งใดได้กระทําไป โดยขาดนัด
และได้มีการขอให้บังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น หาก
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ยื่นคําขอให้พิจารณาใหม่ เมื่อศาลได้
ส่งคําสั่งให้งดการบังคับคดีไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๙ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิเจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาในอันที่จะขอต่อศาลให้มีคําสั่งกําหนดวิธีการ
ชั่วคราวเพื่อคุ้มครองอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควร

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๘
การงดการบังคับคดี

มาตรา ๒๘๙ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดี
ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) เมื่อศาลได้มีคําสั่งให้งดการบังคับคดีเพราะเหตุมีการ
ยื่นคําขอให้พิจารณาคดีใหม่และได้แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ทราบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๙ เบญจ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๒๐๗
ในกรณีดังกล่าว ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษายื่นคําร้องว่า
ตนอาจได้รับความเสียหายจากการยื่นคําขอดังกล่าวและมีพยาน
หลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคําขอนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิง
การบังคับคดี ศาลมีอํานาจสั่งให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาวางเงินหรือ
หาประกันตามที่ศาลเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ศาลจะกําหนด
เพื่อเป็นประกันการชําระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาสําหรับความเสียหายที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้า
ในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นคําขอนั้น หรือกําหนดวิธีการ
ชั่วคราวเพื่อคุ้มครองอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าลูกหนี้
ตามคําพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ให้ศาลสั่งเพิกถอนคําสั่งที่
ให้งดการบังคับคดี
(๒) ถ้าศาลได้มีคําสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ เมื่อศาล
(๒) เมื่อศาลได้มีคําสั่งให้งดการบังคับคดี และได้ส่งคําสั่งนั้น
ได้ส่งคําสั่งนั้นไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ ในกรณีเช่นนี้ให้ ไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ ในกรณีเช่นนี้ให้เจ้าพนักงาน

หมายเหตุ

บัญญัติถึงเหตุในการงดการบังคับคดีของ
เจ้าพนักงานบังคับคดีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมี
การกําหนดกระบวนการให้ครบถ้วน และ
เป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่าย

๓๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลาหรือ
เงื่อนไขตามที่ศาลจะได้กําหนดไว้
(๓) ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง
เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนตกลงงดการบังคับคดีไว้ชั่วระยะเวลา
ที่กําหนดไว้หรือภายในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาและ
บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
(๔) เมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาไม่ปฏิบัติตามข้อความ
แห่งมาตรา ๑๕๔ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งคําบอกกล่าว
งดการบังคับคดีนั้น ให้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาและ
บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย เว้นแต่จะได้งดการบังคับคดี
ตามคําขอของบุคคลเหล่านั้นเอง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
บังคับคดีงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่
ศาลกําหนด
(๓) เมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง
เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนตกลงงดการบังคับคดีไว้ชั่วระยะเวลาที่
กําหนดไว้หรือภายในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาและบุคคลภายนอก
ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
(๔) เมื่อเจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๔
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งคําบอกกล่าวงดการบังคับคดี
ให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียทราบ
โดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะได้งดการบังคับคดีตามคําขอของบุคคลนั้นเอง

หมายเหตุ

มาตรา ๒๙๓ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําขอ
ทําเป็นคําร้องต่อศาลให้งดการบังคับคดีไว้ โดยเหตุที่ตนได้
ยื่นฟ้องเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเป็นคดีเรื่องอื่นในศาลเดียวกัน
นั้นซึ่งศาลยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาด และถ้าหากตนเป็นฝ่ายชนะ
จะไม่ต้องมีการขายทอดตลาดหรือจําหน่ายทรัพย์สินของตน
โดยวิธีอื่น เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้
ถ้าศาลเห็นว่าข้ออ้างของลูกหนี้ตามคําพิพากษามี
เหตุฟังได้และถ้างดการบังคับคดีไว้ไม่น่าจะเป็นที่เสียหายแก่
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ศาลอาจมีคําสั่งงดการบังคับคดีไว้
ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร

มาตรา ๒๙๐ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําร้องต่อ
ศาลให้งดการบังคับคดีไว้ โดยเหตุที่ตนได้ยื่นฟ้องเจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาเป็นคดีเรื่องอื่นในศาลเดียวกันนั้นไว้แล้ว ซึ่งศาลยังมิได้
วินิจฉัยชี้ขาด และถ้าหากตนเป็นฝ่ายชนะจะไม่ต้องมีการยึด อายัด
ขายทอดตลาด หรือจําหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
โดยวิธีอื่น เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้
ถ้าศาลเห็นว่าข้ออ้างของลูกหนี้ตามคําพิพากษามีเหตุฟังได้
ศาลอาจมีคําสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ คําสั่งนี้อาจอยู่ภายใต้บังคับ
เงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใด ๆ หรือไม่ก็ได้ และศาลจะมีคําสั่งให้
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจํานวนที่

บัญญัติกระบวนการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
เปิดช่องให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาสามารถ
ยื่นคําร้องของดการบังคับคดีตั้งแต่ก่อนที่จะ
มีการยึดหรืออายัดทรัพย์

๓๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด

มาตรา ๒๙๔ ถ้าได้งดการบังคับคดีไว้ตามที่บัญญัติ
ในประมวลกฎหมายนี้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนิน
การบังคับคดีต่อไป เมื่อศาลได้ส่งคําสั่งให้ดําเนินคดีต่อไปยัง
เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว โดยศาลเป็นผู้ออกคําสั่งนั้นเอง
หรือโดยเจ้าหนี้ตามคําพิพากษายื่นคําขอให้ดําเนินการบังคับคดี
ต่อไป เนื่องจากระยะเวลาที่ได้งดการบังคับคดีนั้นได้ล่วงพ้นไป
แล้วหรือเนื่องจากมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือเจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาได้กําหนดไว้ แล้วแต่กรณีหรือเนื่องจากศาล
ที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาได้
พิพากษายืนตามคําพิพากษาที่อยู่ในระหว่างบังคับคดี แต่ถ้า
คําพิพากษาที่อยู่ในระหว่างบังคับคดีนั้น ศาลอุทธรณ์หรือ
ศาลฎีกาพิพากษายืนแต่บางส่วนเจ้าพนักงานบังคับคดีจะ
ดําเนินการบังคับคดีต่อไปยังหาได้ไม่ ถ้าปรากฏว่าเงินที่
รวบรวมได้ก่อนงดการบังคับคดีนั้น พอที่จะชําระเจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาได้แล้ว

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อเป็นประกัน
การชําระหนี้ตามคําพิพากษาและค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาสําหรับความเสียหายที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้า
ในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นคําร้องนั้นด้วยก็ได้
คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด

หมายเหตุ

มาตรา ๒๙๑ ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้งดการ
บัญญัติกระบวนการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
บังคับคดีไว้ตามคําสั่งของศาลให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการ
บังคับคดีต่อไปเมื่อได้รับคําสั่งจากศาล โดยศาลเป็นผู้ออกคําสั่งนั้นเอง
หรือโดยเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเป็นผู้ยื่นคําขอให้ศาลออกคําสั่ง
เนื่องจากระยะเวลาที่ให้งดการบังคับคดีนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว
หรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ศาลได้กําหนดไว้ หรือคดีนั้นศาล
อุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้พิพากษายืน หรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง
งดการบังคับคดีอีกต่อไปแล้ว
ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้งดการบังคับคดีไว้ตาม
มาตรา ๒๘๙ (๓) หรือ (๔) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการ
บังคับคดีต่อไปเมื่อระยะเวลาที่ให้งดการบังคับคดีได้ล่วงพ้นไปแล้ว
หรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้ตามคํา พิพากษาได้กําหนดไว้
หรือเจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีได้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๔ แล้ว

๓๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ถ้าได้งดการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๔
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับคดีต่อไปโดยพลัน
เมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้ปฏิบัติตามข้อความที่กล่าวไว้ใน
มาตรานั้นแล้ว

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ

ส่วนที่ ๙
การถอนการบังคับคดี
มาตรา ๒๙๕ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดี
ในกรณีต่อไปนี้
(๑) เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีนั้นเอง
หรือถอนโดยคําสั่งศาลแล้วแต่กรณี เมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ได้วางเงินต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นจํานวน
พอชําระหนี้ตามคําพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม
แห่งคดี หรือค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี หรือได้หาประกัน
มาให้จนเป็นที่พอใจของศาล สําหรับจํานวนเงินเช่นว่านี้
(๒) ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้แจ้งไปยังเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเป็นหนังสือว่าตนสละสิทธิในการบังคับคดีนั้น
(๓) ถ้าคําพิพากษาในระหว่างบังคับคดีได้ถูกกลับใน
ชั้นที่สุด หรือหมายบังคับคดีได้ถูกยกเลิกเสีย เมื่อศาลที่
ออกหมายบังคับคดีได้ส่งคําสั่งให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแต่ถ้า

มาตรา ๒๙๒ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดี บัญญัติเรื่องเหตุที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ในกรณีต่อไปนี้
จะถอนการบังคับคดีให้ชัดเจนและ
(๑) เมื่อศาลได้มีคําสั่งให้ถอนการบังคับคดีเนื่องจากลูกหนี้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ตามคําพิพากษายื่นอุทธรณ์หรือฎีกา และได้วางเงินต่อศาลเป็น
จํานวนพอชําระหนี้ตามคําพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม
และค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี หรือได้หาประกันมาให้
จนเป็นที่พอใจของศาลสําหรับจํานวนเงินเช่นว่านี้
(๒) เมื่อศาลได้มีคําสั่งให้ถอนการบังคับคดีเนื่องจาก
คําพิพากษาในระหว่างบังคับคดีได้ถูกกลับหรือถูกยก หรือหมาย
บังคับคดีได้ถูกเพิกถอน แต่ถ้าคําพิพากษาในระหว่างบังคับคดีนั้น
ได้ถูกกลับแต่เพียงบางส่วน การบังคับคดีอาจดําเนินการต่อไป
จนกว่าเงินที่รวบรวมได้นั้นจะพอชําระแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
(๓) เมื่อศาลได้แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลมี

๓๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
(บทบัญญัติเดิม)
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
คําพิพากษาในระหว่างบังคับคดีนั้น ได้ถูกกลับแต่เพียงบางส่วน คําสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา ๑๙๙ เบญจ วรรคสาม
การบังคับคดีอาจดําเนินต่อไปจนกว่าเงินที่รวบรวมได้นั้นจะพอ และมาตรา ๒๐๗
ชําระแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
(๔) เมื่อศาลได้มีคําสั่งให้ถอนการบังคับคดีตามมาตรา ๒๙๓
(๕) เมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้วางเงินต่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดี เพื่อเป็นการชําระหนี้ตามคําพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
(๖) เมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง
เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนสละสิทธิในการบังคับคดี ในกรณี
เช่นว่านี้ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษานั้นจะบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาสําหรับหนี้นั้นอีกมิได้
(๗) เมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง
เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนขอถอนการบังคับคดี

หมายเหตุ

มาตรา ๒๙๓ ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเพิกเฉย
มาตรา ๒๙๕ ทวิ ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเพิกเฉย
ไม่ดําเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ไม่ดําเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
กําหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ศาลสั่งถอนการบังคับคดี กําหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลขอให้ศาลสั่งถอน
การบังคับคดีนั้นเสีย
นั้นเสีย

คงหลักการและใช้ถ้อยคําเดิมตามกฎหมาย
ปัจจุบัน

๓๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๒๙๕ ตรี ในกรณีที่มีการยึดทรัพย์สินซึ่งมิใช่
ตัวเงิน หรือในกรณียึดหรืออายัดเงิน หรืออายัดทรัพย์สินแล้ว
ไม่มีการขายหรือจําหน่ายเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดี
ถอนการบังคับคดีนั้นเอง หรือถอนโดยคําสั่งศาล และผู้ขอให้
ยึดหรืออายัดไม่ชําระค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีขอหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของผู้นั้น
เพื่อชําระค่าธรรมเนียม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมนั้น และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบังคับคดีได้เอง
โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวงเพื่อประโยชน์ในการ
บังคับคดีนั้น

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๙๔ ในกรณีที่มีการยึดทรัพย์สินซึ่งมิใช่ตัวเงิน
หรือในกรณียึดหรืออายัดเงิน หรืออายัดทรัพย์สินแล้วไม่มีการขาย
หรือจําหน่ายเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดี
นั้นเองหรือถอนโดยคําสั่งศาล และผู้ขอให้ยึดหรืออายัดไม่ชําระ
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงาน
ต่อศาลขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อชําระค่าฤชา
ธรรมเนียมในการบังคับคดี ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา และผู้ขอให้ยึดหรืออายัดเป็น
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมในการ
บังคับคดีนั้น และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบังคับคดีได้เอง
โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง

หมายเหตุ
คงหลักการเดิมตามกฎหมายปัจจุบัน โดยมี
การแก้ไขเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมให้ตรงกับ
การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งที่ผ่านมา

๓๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๑๐

หมายเหตุ

การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ
มาตรา ๒๙๖ ในกรณีที่คําบังคับ หมายบังคับคดี หรือ
คําสั่งศาลในชั้นบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้
เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง
หรือเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาล หรือเมื่อเจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลภายนอก
ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าว
ยื่นคําร้องต่อศาล ให้ศาลมีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือแก้ไข
คําบังคับหมายบังคับคดี หรือคําสั่งดังกล่าวทั้งหมดหรือ
บางส่วนหรือมีคําสั่งอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควร
ภายใต้บังคับมาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคสอง ถ้าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีดําเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้
เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง
หรือเมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือ
บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหาย
เพราะเหตุดังกล่าวยื่นคําร้องต่อศาล ให้ศาลมีอํานาจที่จะ
สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวง หรือ
วิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการ
อย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควร

มาตรา ๒๙๕ ในกรณีที่คําบังคับ หมายบังคับคดี หรือ
คําสั่งศาลในชั้นบังคับคดีบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจําเป็นจะต้องเพิกถอนหรือแก้ไข
คําบังคับ หมายบังคับคดี หรือคําสั่งดังกล่าวนั้น เมื่อศาลเห็นสมควร
ไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงหรือเมื่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีรายงานต่อศาล หรือเมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้
ตามคําพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
ซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าว ยื่นคําร้องต่อศาลให้ศาลมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคําบังคับ หมายบังคับคดี หรือคําสั่งดังกล่าว
ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือมีคําสั่งอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควร
ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓๑ วรรคสาม ถ้าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ดําเนินการบังคับคดีบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืน
กฎหมาย เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดี
ได้เสร็จลง หรือเมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหาย
เพราะเหตุดังกล่าว ยื่นคําร้องต่อศาล ให้ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอน
หรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ
โดยเฉพาะหรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการอย่างใดแก่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีตามที่ศาลเห็นสมควร

บัญญัติเรื่องการขอเพิกถอน และแก้ไข
กระบวนการบังคับคดีที่ผิดพลาดหรือฝ่าฝืน
กฎหมาย ให้ชัดเจนและครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น

๓๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
การยืน่ คําร้องตามมาตรานี้อาจกระทําได้ไม่ว่า
ในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่า
สิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็น
มูลแห่งข้ออ้างนั้น แต่ทั้งนี้ผู้ยื่นคําร้องต้องมิได้ดําเนินการอันใด
ขึ้นใหม่หลังจากได้ทราบเรื่องฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้
แล้วหรือต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การกระทํานั้น และในกรณี
เช่นว่านี้ ผู้ยื่นคําร้องจะขอต่อศาลในขณะเดียวกันนั้นให้มีคําสั่ง
งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้ถือว่าการบังคับคดีได้
เสร็จลง เมื่อได้มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่คําบังคับหรือหมายบังคับคดีกําหนดให้
ส่งมอบทรัพย์สิน กระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใด เมื่อ
ได้มีการปฏิบัติตามคําบังคับหรือหมายบังคับคดีที่ให้ส่งมอบ
ทรัพย์สินกระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างนั้นแล้ว แต่ถ้า
การปฏิบัติตามคําบังคับหรือหมายบังคับคดีดังกล่าว อาจแยก
ได้เป็นส่วน ๆ เมื่อได้มีการปฏิบัติตามคําบังคับหรือ
หมายบังคับคดีในส่วนใดแล้ว ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลง
เฉพาะในส่วนนั้น
(๒) ในกรณีที่คําบังคับหรือหมายบังคับคดีกําหนด
ให้ใช้เงิน เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินตามมาตรา ๓๑๘
มาตรา ๓๑๙ มาตรา ๓๒๐ มาตรา ๓๒๑ หรือมาตรา ๓๒๒
แล้วแต่กรณีแล้ว แต่ถ้าทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีมีหลายรายการ
เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
การยื่นคําร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอาจกระทําได้
ไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่า
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูล
แห่งข้ออ้างนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นคําร้องต้องมิได้ดําเนินการอันใดขึ้นใหม่
หลังจากได้ทราบเรื่องบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมายนั้นแล้ว
หรือต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การกระทํานั้น และในกรณีเช่นว่านี้
ผู้ยื่นคําร้องจะขอต่อศาลในขณะเดียวกันนั้นให้มีคําสั่งงด
การบังคับคดีไว้ในระหว่างวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้ถือว่าการบังคับคดีได้
เสร็จลงเมื่อได้มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทคี่ ําบังคับกําหนดให้ส่งทรัพย์สิน กระทําการ
หรืองดเว้นกระทําการอย่างใดเมื่อได้มีการปฏิบัติตามคําบังคับที่ให้
ส่งทรัพย์สิน กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการอย่างนั้นแล้ว
แต่ถ้าการปฏิบัติตามคําบังคับดังกล่าวอาจแยกเป็นส่วน ๆ ได้
เมื่อได้มีการปฏิบัติตามคําบังคับในส่วนใดแล้วให้ถือว่าการบังคับคดี
ได้เสร็จลงเฉพาะในส่วนนั้น
(๒) ในกรณีทคี่ ําบังคับกําหนดให้ใช้เงิน เมื่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้จ่ายเงินตามมาตรา ๓๓๙ มาตรา ๓๔๐ มาตรา ๓๔๒
มาตรา ๓๔๓ หรือมาตรา ๓๔๔ แล้วแต่กรณี แล้ว แต่ถ้าทรัพย์สิน
ที่ถูกบังคับคดีมีหลายรายการ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงิน
ที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการใดแล้ว ให้ถือว่า
การบังคับคดีได้เสร็จลงเฉพาะทรัพย์สินรายการนั้น

หมายเหตุ

๓๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ทรัพย์สินรายการใดแล้ว ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงเฉพาะ
ทรัพย์สินรายการนั้น
ในการยื่นคําร้องต่อศาลตามมาตรานี้ หากมี
พยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคําร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามา
เพื่อประวิงให้ชักช้า เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อเจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่อาจได้รับความเสียหาย
เนื่องจากการยื่นคําร้องดังกล่าวร้องขอ ศาลมีอํานาจที่จะสั่งให้
ผู้ยื่นคําร้องวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจํานวนและ
ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อเป็นประกัน
การชําระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
บุคคลนั้นได้ ถ้าผู้ยื่นคําร้องไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ให้ศาลมี
คําสั่งยกคําร้องนั้นเสีย คําสั่งของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้
ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ศาลได้มีคําสั่งยกคําร้องที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่ได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากการยื่นคําร้องดังกล่าวเห็นคําร้องนั้น
ไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า บุคคลดังกล่าวอาจยื่น
คําร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่งยกคําร้องเพื่อ
ขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ยื่นคําร้องนั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ตนได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้แยกการพิจารณา
เป็นสํานวนต่างหากจากคดีเดิม และเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า
คําร้องนั้นรับฟังได้ ให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ยื่นคําร้องนั้นชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลที่

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ในการยื่นคําร้องต่อศาลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคําร้องนั้นไม่มีมูลและยื่น
เข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ยื่นคําร้องวางเงิน
หรือหาประกันต่อศาลตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควรเพื่อเป็นประกันการชําระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาหรือบุคคลนั้นสําหรับความเสียหายที่อาจได้รับ
จากการยื่นคําร้องนั้น ถ้าผู้ยื่นคําร้องไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล
ให้ศาลมีคําสั่งยกคําร้องนั้นเสีย ส่วนเงินหรือประกันที่วางไว้ต่อศาล
ดังกล่าวเมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจําเป็นต่อไป จะสั่งคืนหรือยกเลิก
ประกันนั้นก็ได้ คําสั่งของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ศาลได้มีคําสั่งยกคําร้องที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ถ้าบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการยื่น
คําร้องดังกล่าวเห็นว่าคําร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิง
ให้ชักช้าบุคคลดังกล่าวอาจยื่นคําร้องต่อศาลภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มคี ําสั่งยกคําร้อง เพื่อขอให้ศาลสั่งแยกการพิจารณา
เป็นสํานวนต่างหากจากคดีเดิม และเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า
คําร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ยื่นคําร้องนั้นชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวตามจํานวนที่ศาล
เห็นสมควร ถ้าผู้ยื่นคําร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล บุคคลที่ได้รับ
ความเสียหายอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่ผู้ยื่นคําร้องนั้น
เสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษา

หมายเหตุ

๓๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ได้รับความเสียหายดังกล่าวตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร
ถ้าผู้ยื่นคําร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ศาลมีอํานาจบังคับ
ผู้ยื่นคําร้องนั้นได้เสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษา

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ

หมวด ๒
การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
ส่วนที่ ๑
อํานาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี
มาตรา ๒๘๒ ถ้าคําพิพากษาหรือคําสั่งใดกําหนดให้
ชําระเงินจํานวนหนึ่ง ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติห้ามาตรา
ต่อไปนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมีอํานาจที่จะรวบรวมเงิน
ให้พอชําระตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยวิธียึดหรืออายัด และ
ขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามบทบัญญัติใน
ลักษณะนี้ คือ
(๑) โดยวิธียึดและขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์
อันมีรูปร่างและอสังหาริมทรัพย์
(๒) โดยวิธีอายัดสังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่างและ
อสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสิทธิทั้งปวงอันมีอยู่ในทรัพย์เหล่านั้น
ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องส่งมอบหรือโอนมายังลูกหนี้

มาตรา ๒๙๖ ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
บัญญัติเรื่องวิธีการบังคับคดีในกรณีที่เป็น
กําหนดให้ชําระเงิน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจบังคับคดี
การชําระหนี้เงินให้ชัดเจนและครอบคลุม
โดยวิธีดังต่อไปนี้
มากยิ่งขึ้น
(๑) ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(๒) อายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่จะ
เรียกให้บุคคลภายนอกชําระเงินหรือส่งมอบหรือโอนทรัพย์สิน
(๓) อายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่จะ
เรียกให้บุคคลภายนอกชําระหนีอ้ ย่างอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วใน (๒)
(๔) ขายทอดตลาดหรือจําหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินที่
ได้มาจากการยึดหรือการอายัด หรือซึ่งสิทธิเรียกร้องที่ได้อายัดไว้

๓๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ตามคําพิพากษาในภายหลัง และเมื่อได้ส่งมอบหรือโอนมาแล้ว
เอาทรัพย์สินหรือสิทธิเหล่านั้นออกขายหรือจําหน่าย ในกรณี
เช่นว่านี้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจะยึดบรรดาเอกสารทั้ง
ปวงที่ให้สิทธิแก่ลูกหนี้ในอันที่จะได้รับส่งมอบหรือรับโอน
ทรัพย์สินหรือสิทธิเช่นว่ามานั้น
(๓) โดยวิธีอายัดเงินที่บุคคลภายนอกจะต้องชําระ
ให้แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาในภายหลัง แล้วเรียกเก็บตามนั้น
ในกรณีเช่นว่านี้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะยึดบรรดา
เอกสารทั้งปวงที่ให้สิทธิแก่ลูกนี้ตามคําพิพากษาในอันที่จะได้รับ
ชําระเงินเช่นว่านั้น
(๔) โดยวิธียึดเอกสารอื่น ๆ ทั้งปวง เช่น สัญญากระทํา
การงานต่าง ๆ ซึ่งได้ชําระเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้ว
ซึง่ การบังคับตามสัญญาเช่นว่านี้อาจทวีจํานวนหรือราคําทรัพย์
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา และเพื่อที่จะนําบทบัญญัติแห่ง
มาตรา ๓๑๐ (๔) มาใช้บังคับ
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ทรัพย์สินที่เป็นของภรรยา
หรือที่เป็นของบุตรผู้เยาว์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งตาม
กฎหมายอาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือเป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษาได้
นั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจยึดหรืออายัดและเอาออกขายได้
ตามที่บัญญัติไว้ข้างบนนี้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ในกรณีที่ยังไม่อาจยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเนื่องจากมีเหตุขัดข้องอย่างหนึ่งอย่างใด
ที่ทําให้ไม่อาจยึดหรืออายัดได้ทันที เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็น
เองหรือเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาร้องขอ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
มีอํานาจสั่งห้ามมิให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาโอน ขาย ยักย้าย หรือ
จําหน่ายซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นไว้เป็นการชั่วคราวไว้
ก่อนได้เท่าที่จําเป็น และถ้าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นเป็น
ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งคําสั่งห้ามดังกล่าวให้บุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องนั้นทราบ หรือหากทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นเป็น
ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่จะต้องจดทะเบียนหรือได้จดทะเบียน
ไว้ตามกฎหมายให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งคําสั่งห้ามดังกล่าวให้
นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ ถ้าได้มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้
นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกคําสั่งของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีไว้ในทะเบียน และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๑๕ (๑) และ
มาตรา ๓๒๐ (๑) และ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีมีเหตุอัน
สมควร เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจมีคําสั่งยกเลิก หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกล่าวได้ โดยให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๑
และมาตรา ๒๖๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีเหตุขัดข้องสิ้นสุดลงหรือไม่มีความจําเป็นต้องบังคับ
คดีต่อไป หรือเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเพิกเฉยไม่ดําเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกําหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
แจ้งยกเลิกคําสั่งห้ามดังกล่าวให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

หมายเหตุ

๔๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๒๘๒ วรรคสอง
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ทรัพย์สินที่เป็นของภรรยา
หรือที่เป็นของบุตรผู้เยาว์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งตาม
กฎหมายอาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือเป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษาได้นั้น
เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจยึดหรืออายัดและเอาออกขายได้
ตามที่บัญญัติไว้ข้างบนนี้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๙๗ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจบังคับคดี
เอากับทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๖
(๑) สินสมรสของคู่สมรสของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เฉพาะในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและคู่สมรสเป็นลูกหนี้
ร่วมกันตามมาตรา ๑๔๙๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือทรัพย์สินของคู่สมรสของลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งตาม
กฎหมายอาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษาได้
(๒) ทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งตามกฎหมายอาจบังคับเอา
ชําระหนี้ตามคําพิพากษาได้
ให้นําบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้ที่เกี่ยวกับ
การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษามาใช้บังคับ
ในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลตามมาตรานี้โดยอนุโลม

มาตรา ๒๘๓ ถ้าจะต้องยึดหรืออายัดและขาย
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามความในมาตราก่อน
เจ้าพนักงานบังคับคดีชอบที่จะยึดหรืออายัดหรือขายบรรดา
ทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอ้างว่าเป็นของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๒๘๔ และ
๒๘๘
ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยึดทรัพย์อันจะต้องยึด
ภายในเวลาอันควรต้องทําโดยปราศจากความระมัดระวังหรือ
โดยสมรู้เป็นใจกับลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือบุคคลใดซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์ที่จะต้องยึด หรือเพิกเฉยไม่กระทําการโดยเร็ว

มาตรา ๒๙๘ ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอ้างว่าเป็นของลูกหนี้ตามคําพิพากษามีชื่อ
บุคคลอื่นเป็นเจ้าของในทะเบียนหรือปรากฏตามหลักฐานอย่างอื่น
ว่าเป็นของบุคคลอื่น หากเจ้าพนักงานบังคับคดีสงสัยว่าทรัพย์สิน
หรือสิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่เป็นของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและ
ไม่ยอมทําการยึดหรืออายัด ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษายืนยันให้ยึด
หรืออายัด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทําการยึดทรัพย์สินหรืออายัด
สิทธิเรียกร้องนั้น หรือจะสั่งงดการยึดหรือการอายัดก็ได้ ในกรณีที่
สั่งงด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งห้ามการโอน ขาย ยักย้าย
จําหน่าย ทําลาย ทําให้เสื่อมค่า หรือเปลีย่ นแปลง ซึ่งสิทธิในทรัพย์สิน

หมายเหตุ
บัญญัติเรื่องอํานาจของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของ
บุคคลอื่นนอกเหนือจากทรัพย์สินของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาให้ชัดเจนและครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น

บัญญัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อให้รัดกุมและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ตามสมควร เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาผู้ต้องเสียหายเพราะการนั้น
อาจยื่นคําร้องต่อศาลขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ ถ้าศาลไต่สวนเป็น
ที่พอใจว่าข้ออ้างนั้นเป็นความจริง ก็ให้ศาลมีคําสั่งว่าเจ้าพนักงาน
ผู้นั้นตกอยู่ในความรับผิด จําต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาไม่เกินกว่าจํานวนตามคําพิพากษา
ถ้าเจ้าพนักงานไม่ชําระค่าสินไหมทดแทนตามคําสั่งของศาล
ศาลอาจออกหมายบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของเจ้าพนักงานผู้นั้นได้
แต่ถ้าเจ้าพนักงานมีความสงสัยในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้นําชี้ดังกล่าวแล้วซึ่งบุคคลอื่น
นอกจากเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์
ที่ยึดนั้นมีชื่อเป็นเจ้าของในทะเบียน เจ้าพนักงานนั้นชอบที่จะ
งดเว้นยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น และร้องต่อศาลให้กําหนดการ
อย่างใด ๆ เพื่อมิให้ตนต้องรับผิดในค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
มาแล้ว

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
หรือสิทธิเรียกร้องนั้นไว้ก่อน
คําสั่งห้ามของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่งให้มีผล
ใช้บังคับได้ทันที และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งคําสั่งห้ามให้
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และบุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือ
สิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย่างอื่นทราบ
โดยเร็ว ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่จะต้องจดทะเบียน
หรือได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้ง
คําสั่งห้ามดังกล่าวให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
หน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบด้วย ถ้าได้มีการ
จดทะเบียนไว้แล้ว ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก
คําสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ในทะเบียน ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติ
มาตรา ๓๑๕ (๑) และมาตรา ๓๒๐ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําร้องต่อศาลภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งงดการยึดหรือการอายัด
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อขอให้ศาลสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทําการยึด
ทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ศาลส่ง
สําเนาคําร้องแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีและบุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐาน
อย่างอื่นทราบ และบุคคลดังกล่าวอาจคัดค้านว่าทรัพย์สินหรือ
สิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้โดยยื่น
คําคัดค้านต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับสําเนาคําร้อง และให้
นําบทบัญญัติมาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕ แล้วแต่กรณี มาใช้
บังคับโดยอนุโลม โดยหากศาลมีคําสั่งให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัด
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๔๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

-

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
สิทธิเรียกร้องแล้ว บุคคลดังกล่าวที่ได้ยื่นคําคัดค้านตามวรรคนี้
จะใช้สิทธิตามมาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕ แล้วแต่กรณี
อีกหาได้ไม่
ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษามิได้ยื่นคําร้องภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสามหรือศาลมีคําสั่งยกคําร้องดังกล่าว หรือ
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําร้องในวรรคสาม แต่เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาไม่ดําเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง ให้คําสั่งห้ามตาม
วรรคหนึ่งเป็นอันยกเลิกไป และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งการ
ยกเลิกคําสั่งห้ามดังกล่าวให้บุคคลตามวรรคสองทราบด้วย
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มาตรา ๒๙๙ ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งห้าม เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ โดยเพิ่มบท
ตามมาตรา ๒๙๘ วรรคหนึ่ง บุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือ คุ้มครองผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือ
สิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย่างอื่น
สิทธิเรียกร้องได้ต่อเมื่อต้องวางหลักประกัน
หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้น จะร้องขอต่อ
เจ้าพนักงานบังคับคดีให้เพิกถอนคําสั่งห้ามดังกล่าวโดยวางเงินหรือ
หาประกันมาให้แทนทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นก็ได้ ถ้าเจ้า
พนักงานบังคับคดีพอใจในเงินหรือประกันก็ให้เพิกถอนคําสั่งห้าม
ดังกล่าวและรับเงินหรือประกันนั้นไว้
ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่เพิกถอนคําสั่งห้ามตาม
วรรคหนึ่ง ผู้ร้องนั้นจะยื่นคําร้องต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอให้เพิกถอนคําสั่งห้าม
โดยวางเงินหรือหาประกันมาให้ก็ได้ ให้ศาลส่งสําเนาคําร้องแก่

๔๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

มาตรา ๒๘๔ เว้นแต่จะได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ หรือ
ศาลจะได้มีคําสั่งเป็นอย่างอื่น ห้ามไม่ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเกินกว่าที่พอจะชําระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในคดีและ
ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี อนึ่งถ้าได้เงินมาพอจํานวนที่จะ
ชําระหนี้แล้วห้ามไม่ให้เอาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดออก
ขายทอดตลาดหรือจําหน่ายด้วยวิธีอื่น
ฯลฯ
ฯลฯ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อทําการไต่สวน
เป็นการด่วน คําสั่งของศาลให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ
เรียกร้องตามมาตรา ๒๙๘ วรรคสาม ถ้าไม่อาจยึดทรัพย์สินหรือ
อายัดสิทธิเรียกร้องนั้นได้ แต่ได้มีการวางเงินหรือประกันไว้แทน
ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้น เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจขอให้
ศาลดําเนินการบังคับคดีแก่เงินหรือประกันที่รับไว้หรือแก่ผู้ประกัน
ได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่
ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษามิได้ยื่นคําร้องหรือศาลมี
คําสั่งยกคําร้องตามมาตรา ๒๙๘ วรรคสาม ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
คืนเงินหรือประกันที่รับไว้แก่ผวู้ างเงินหรือประกันนั้นหรือยกเลิกการ
ประกัน

มาตรา ๓๐๐ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้หรือศาลมี
คําสั่งเป็นอย่างอื่น ห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สิน
หรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือขาย
ทอดตลาดหรือจําหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง
ที่ได้มาจากการยึดหรืออายัดหลายรายเกินกว่าที่พอจะชําระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและ
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ
เรียกร้องรายใดที่มีราคาสูงเกินกว่าที่พอจะชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
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บัญญัติเรื่องขั้นตอนการยึดและอายัดให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้อํานาจเจ้าพนักงาน
บังคับคดีที่จะแบ่งยึดหรือแบ่งอายัด
ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องได้ โดยให้สิทธิ
ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีที่จะคัดค้านได้

๔๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามคําพิพากษา ถ้าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นอยู่ในสภาพที่จะ
แบ่งยึดหรืออายัดได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจแบ่งยึดหรือแบ่งอายัดทรัพย์สินหรือสิทธิ
เรียกร้องรายใดแต่เพียงบางส่วนหรือเฉพาะส่วนแห่งกรรมสิทธิ์
เท่าที่พอจะชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีอาจคัดค้านคําสั่งหรือ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองของเจ้าพนักงานบังคับคดี
โดยยื่นคําร้องต่อศาลก่อนวันขายทอดตลาดหรือจําหน่ายโดย
วิธีอื่น แต่ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งหรือ
การดําเนินการนั้น คําสั่งของศาลให้เป็นที่สุด
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ส่วนที่ ๒
ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
มาตรา ๒๘๕ ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ต่อไปนี้ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
(๑) เครื่องนุ่งห่มหลับนอนหรือเครื่องใช้ในครัวเรือน
หรือเครื่องใช้สอยส่วนตัวโดยประมาณรวมกันราคําไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลจะกําหนดทรัพย์สิน
ดังกล่าวที่มีราคําเกินห้าหมื่นบาท ให้เป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องอยู่
ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีก็ได้ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง

มาตรา ๓๐๑ ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ต่อไปนี้ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
(๑) เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือ
เครื่องใช้สอยส่วนตัว โดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินประเภทละ
สองหมื่นบาท แต่ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกําหนดให้ทรัพย์สินแต่ละประเภทดังกล่าว
ที่มีราคารวมกันเกินสองหมื่นบาทเป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องอยู่ในความ

แก้ไขประเภทของทรัพย์สินและจํานวน
ทุนทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ
บังคับคดีให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน เพื่อคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา

๔๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ความจําเป็นตามฐานะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(๒) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่จําเป็นในการเลี้ยงชีพหรือ
ประกอบวิชาชีพโดยประมาณรวมกันราคําไม่เกินหนึ่งแสนบาท
แต่ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษามีคําขอโดยทําเป็นคําร้องต่อศาล
ขออนุญาตยึดหน่วงและใช้เครื่องมือหรือเครื่องใช้อันจําเป็นเพื่อ
ดําเนินการเลี้ยงชีพหรือการประกอบวิชาชีพ อันมีราคําเกินกว่า
จํานวนราคําดังกล่าวแล้ว ให้ศาลมีอํานาจที่จะใช้ดุลพินิจ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในบังคับแห่งเงื่อนไขตามที่ศาล
เห็นสมควร
(๓) วัตถุ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้
ทําหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(๔) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือ
ตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอันมีลักษณะ
เป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่นหนังสือสําหรับวงศ์ตระกูล
โดยเฉพาะ จดหมายหรือสมุดบัญชีต่าง ๆ นั้น อาจยึดมาตรวจดู
เพือ่ ประโยชน์แห่งการบังคับคดีได้ ถ้าจําเป็น แต่ห้ามมิให้
เอาออกขายทอดตลาด
ประโยชน์แห่งข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้
ขยายไปถึงทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง อันเป็นของภริยาหรือของ
บุตรผู้เยาว์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งทรัพย์สินเช่นว่านี้
ตามกฎหมายอาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรือเป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาชําระหนี้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
รับผิดแห่งการบังคับคดีก็ได้ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความจําเป็นตาม
ฐานะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(๒) สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบ
อาชีพหรือประกอบวิชาชีพเท่าที่จําเป็นในการเลี้ยงชีพของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา ราคารวมกันโดยประมาณไม่เกินหนึ่งแสนบาท
แต่ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษามีความจําเป็นในการเลี้ยงชีพก็อาจร้อง
ขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขออนุญาตใช้สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ
เครื่องใช้เท่าที่จําเป็นในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพ
ในกิจการดังกล่าวของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอันมีราคารวมกัน
เกินกว่าจํานวนราคาที่กําหนดนั้น ในกรณีเช่นนี้
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตหรือ
อนุญาตได้เท่าที่จําเป็นภายในบังคับแห่งเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควร
(๓) สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้
ทําหน้าที่ช่วยหรือแทนอวัยวะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(๔) ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอันมีลักษณะเป็น
ของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือสําหรับวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะ
จดหมาย หรือสมุดบัญชีต่าง ๆ
(๕) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตาม
กฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ทรัพย์สินหรือจํานวนราคาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
กําหนดตามวรรคหนึ่ง ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาอาจร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งกําหนดใหม่ได้
คําสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวนั้น ลูกหนี้ตามคําพิพากษา

หมายเหตุ

๔๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ตามคําพิพากษาได้
คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้อุทธรณ์
ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ และคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
อุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
หรือเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจร้องคัดค้านต่อศาลได้ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ในกรณีเช่นนี้ ให้ศาลมีคําสั่งตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่พฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําร้องให้ศาลมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
ทรัพย์สินหรือจํานวนราคาทรัพย์สินที่ศาลกําหนดไว้เดิมได้
ประโยชน์แห่งข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้ขยาย
ไปถึงทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งอันเป็นของคู่สมรสของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือของบุคคลอื่น ซึ่งทรัพย์สินเช่นว่านี้ตามกฎหมาย
อาจบังคับเอาชําระหนี้ตามคําพิพากษาได้

หมายเหตุ

มาตรา ๒๘๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
(๑) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกําหนดไว้และเงินรายได้
เป็นคราว ๆ อันบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพ เป็น
จํานวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือตามจํานวนที่
ศาลเห็นสมควร
(๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ บําเหน็จ เบี้ยหวัด หรือ
รายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือ
ลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บํานาญ หรือ
บําเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมี
ชีวิตของบุคคลเหล่านั้น

มาตรา ๓๐๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาต่อไปนี้
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
(๑) เบีย้ เลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกําหนดไว้ ส่วนเงินรายได้เป็น
คราว ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพนั้น ให้มีจาํ นวน
ไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาทหรือตามจํานวนที่เจ้าพนักงานบังคับ
คดีเห็นสมควร
(๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ บําเหน็จ เบี้ยหวัด หรือ
รายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง
ในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บํานาญ หรือบําเหน็จที่หน่วย
ราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น

มีการเพิ่มเติมประเภทของเงินหรือสิทธิ
เรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน และเพื่อคุ้มครองลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาให้สามารถดํารงชีพอยู่ได้

๔๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
(๓) เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์
หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือ
คนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (๒) ที่นายจ้างจ่ายให้แก่บุคคล
เหล่านั้น หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น
เป็นจํานวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร
(๔) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคลอื่นเป็นจํานวนตามที่
จําเป็นในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่
ศาลเห็นสมควร
ในกรณีที่ศาลเป็นผู้กําหนดจํานวนเงินตาม (๑) และ
(๓) ให้ศาลกําหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ําสุดของ
ข้าราชการพลเรือนในขณะนั้นและไม่เกินอัตราเงินเดือน
ขั้นสูงสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น โดยคํานึงถึงฐานะ
ในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและจํานวนบุพการี
และผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาด้วย
ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจออกคําสั่ง
อายัดตามมาตรา ๓๑๑ วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมี
อํานาจกําหนดจํานวนเงินตาม (๑) (๓) และ (๔) และให้นํา
ความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่การกําหนดจํานวนเงินตาม (๑)
และ (๓) โดยอนุโลม แต่ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้
ตามคําพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์
หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน
นอกจากที่กล่าวไว้ใน (๒) ที่นายจ้างหรือบุคคลอื่นใดได้จ่ายให้แก่
บุคคลเหล่านั้น หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น
เป็นจํานวนรวมกันไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาทหรือตามจํานวนที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
(๔) บําเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อื่นในลักษณะ
เดียวกันของบุคคลตาม (๓) เป็นจํานวนไม่เกินสามแสนบาท
หรือตามจํานวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
(๕) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้รับ
อันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคลอื่นเป็นจํานวนตามที่จาํ เป็น
ในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควร
ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้กําหนดจํานวนเงิน
ตาม (๑) (๓) และ (๔) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคํานึงถึงฐานะ
ในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและจํานวนบุพการี
และผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะของลูกหนี้ตามคําพิพากษาด้วย
และสําหรับในกรณีตาม (๑) และ (๓) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
กําหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ําสุดของข้าราชการ
พลเรือนในขณะนั้นและไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ
ข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น
ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีไม่เห็นด้วยกับ

หมายเหตุ

๔๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
บังคับคดีไม่เห็นด้วยกับจํานวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
กําหนด บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคําร้องต่อศาลภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการกําหนดจํานวนเงินเช่นว่านั้น
เพื่อขอให้ศาลกําหนดจํานวนเงินใหม่ได้
ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งการดํารงชีพของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาได้เปลี่ยนแปลงไป บุคคลตามวรรคสามจะยื่น
คําร้องให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี แล้วแต่กรณี กําหนด
จํานวนเงินตาม (๑) และ (๓) ใหม่ก็ได้
คําสั่งของศาลที่เกี่ยวกับการกําหนดจํานวนเงินตาม
มาตรานี้ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้และคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
จํานวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกําหนด บุคคลดังกล่าวอาจยื่น
คําร้องต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการกําหนด
จํานวนเงินเช่นว่านั้น เพื่อขอให้ศาลกําหนดจํานวนเงินใหม่ได้
ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งการดํารงชีพของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาได้เปลี่ยนแปลงไป บุคคลตามวรรคสามจะยื่นคําร้องให้
ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี แล้วแต่กรณี กําหนดจํานวนเงิน
ตาม (๑) และ (๓) ใหม่ก็ได้

หมายเหตุ

ส่วนที่ ๓
การยึดทรัพย์สิน
มาตรา ๓๐๓ การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพย์มี
รูปร่างของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จัดทําโดย
(๑) นําเอาเอกสารหรือทรัพย์สินนั้นมาและฝากไว้ ณ
สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควร และแจ้งการยึดนั้น
ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ หรือ

มาตรา ๓๐๓ การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้
ตามคําพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทําโดย
(๑) นําทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้ หรือฝากทรัพย์นั้นไว้
ณ สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควร หรือมอบให้ลกู หนี้
ตามคําพิพากษาเป็นผู้รักษาทรัพย์นั้นโดยได้รับความยินยอมจาก
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา

บัญญัติถึงวิธีการและกระบวนการในการยึด
สังหาริมทรัพย์มีรูปร่างให้ชัดเจน และ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

๔๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
(๒) มอบไว้ในความอารักขาของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
โดยความยินยอมของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา หรือมอบไว้ใน
อารักขาของบุคคลอื่นใดซึ่งครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่และแจ้ง
การยึดให้ลูกหนี้หรือบุคคลเช่นว่านั้นทราบ กับต้องกระทําให้
การยึดนั้นเห็นประจักษ์แจ้งโดยการประทับตราหรือกระทําโดย
วิธีอื่นใดที่สมควร
ฯลฯ
ฯลฯ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) แจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
และผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์นั้นทราบ ถ้าไม่สามารถกระทําได้
ให้ปิดประกาศแจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดไว้ ณ สถานที่ที่กระทําการยึด
หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
(๓) แสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยการประทับตราหรือ
โดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรว่าได้มีการยึด
ทรัพย์นั้นแล้ว

หมายเหตุ

-

มาตรา ๓๐๔ การยึด เรือ แพ สัตว์พาหนะ หรือ
สังหาริมทรัพย์มีรูปร่างอย่างอื่น ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ซึ่งจะต้องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
ตามกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทําโดย
(๑) ดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๓
(๒) แจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
หน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ ถ้าได้มีการจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน

เป็นการเพิ่มหลักการใหม่ โดยบัญญัติให้
ครอบคลุมถึงการยึดสังหาริมทรัพย์ชนิด
พิเศษ และสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างอย่างอื่น
ที่จะต้องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์

๕๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๓๑๐ เมื่อได้มีการยึดทรัพย์แล้ว สิทธิเรียกร้อง
ของลูกหนี้อันมีต่อบุคคลภายนอกนั้น ให้จัดการดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเป็นพันธบัตรและหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน
ซึ่งเป็นของลูกหนี้ตามคําพิพากษา (ออกให้แก่ผู้ถือหรือออก
ในนามของลูกหนี้ตามคําพิพากษา) เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะร้องขอต่อศาลให้มีคําสั่งอนุญาตให้จําหน่ายสิ่งเหล่านั้นตาม
รายการขานราคาในวันที่ขายก็ได้ หากสิ่งเหล่านั้นได้มีรายการ
ขานราคากําหนดไว้ ณ สถานแลกเปลี่ยน หรือจะขายโดยวิธี
ขายทอดตลาดดังบัญญัติไว้ในลักษณะนี้ก็ได้ ถ้ามิได้ทําคําขอ
เช่นว่านั้นหรือคําขอถูกยกเสีย ให้ขายสิ่งเหล่านั้นโดยวิธีขาย
ทอดตลาด
(๒) ถ้าเป็นตราสารเปลี่ยนมือ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ร้องขอให้ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้จําหน่ายตามราคาที่ปรากฏ
ในตราสารหรือราคาต่ํากว่านั้นตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด
ถ้าศาลสั่งยกคําขอ ให้นําตราสารนั้นออกขายทอดตลาด
(๓) ถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดไว้ใน
มาตรา ๓๑๐ ทวิ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีร้องขอให้ศาลออก
หมายเรียกบุคคลซึ่งต้องรับผิดในการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
นั้น ๆ ให้มาศาล ถ้าบุคคลนั้นมาศาลและยินยอมชําระหนี้ให้แก่
เจ้าพนักงานบังคับคดีให้ศาลจดรายงานไว้ ถ้าบุคคลนั้นไม่มา
ศาลหรือไม่ยินยอมชําระหนี้ดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาร้องขอ ให้ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ฟ้องตาม
เอกสารที่ได้ยึดนั้น และถ้าศาลพิพากษาในที่สุดให้เจ้าหนี้เป็น
ผู้ชนะคดี เจ้าหนี้ต้องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบจํานวนเงิน

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๐๕ การยึดหลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทําโดย
(๑) ในกรณีที่ยังไม่มีการออกใบตราสาร ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีแจ้งรายการและจํานวนหลักทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาและผู้ออกหลักทรัพย์นั้นทราบ และเมื่อได้ดําเนินการ
ยึดหลักทรัพย์ดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งให้ผู้ออก
หลักทรัพย์ออกใบตราสารส่งให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี
(๒) ในกรณีที่มีการออกใบตราสารแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีแจ้งรายการและจํานวนหลักทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา ผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้ครอบครองตราสารเท่าที่ทราบ
รวมทั้งบุคคลซึ่งต้องชําระหนี้ตามตราสารนั้น ทราบ และเมื่อได้
ดําเนินการยึดหลักทรัพย์ดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีนําตราสารนั้นมาเก็บรักษาไว้หากสามารถนํามาได้
(๓) ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์ซึ่งฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการและจํานวนหลักทรัพย์ที่ยึด
ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบ เพื่อปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งจาก
เจ้าพนักงานบังคับคดี
(๔) ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีการออกใบตราสาร
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการและจํานวนหลักทรัพย์ที่ยึด
ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและผู้ออกหลักทรัพย์ทราบ เพื่อปฏิบัติ

หมายเหตุ
เป็นการขยายความหลักการตามมาตรา
๓๑๐ ปัจจุบัน โดยบัญญัติเรื่องการยึด
หลักทรัพย์เอาไว้ให้ชัดเจน เนื่องจาก
หลักทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนมือ
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงจําเป็นต้องบัญญัติ
ถึงวิธีการและกระบวนการในการยึดให้
สอดคล้องกับระบบการโอนกรรมสิทธิ์
ในหลักทรัพย์ปัจจุบัน

๕๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ที่รับชําระหนี้จากการนั้นด้วย
คําสั่งอนุญาตของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดี
ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งบุคคลตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศ
แจ้งรายการและจํานวนหลักทรัพย์ที่ยึดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย
ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลเช่นว่านั้น หรือแจ้ง
โดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร และให้มีผล
ใช้ได้นับแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดยวิธีอื่นใด
ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรนั้นได้ทําหรือได้ตั้งต้นแล้ว

หมายเหตุ

-

มาตรา ๓๐๖ การยึดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด เป็นการเพิ่มหลักการใหม่ เพื่อให้ครอบคลุม
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ให้นําบทบัญญัตมิ าตรา ๓๐๕
ถึงการยึดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด
วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้มีผล
เป็นการอายัดสิทธิเรียกร้องตามตั๋วเงินหรือตราสารนั้นด้วย
ในกรณีที่เห็นสมควรเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจร้องขอให้
ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้จําหน่ายตามราคาที่ปรากฏในตั๋วเงินหรือ
ตราสารหรือราคาต่ํากว่านั้นตามที่ศาลเห็นสมควร ถ้าศาลสั่งยกคําร้อง
ให้นําตั๋วเงินหรือตราสารนั้นออกขายทอดตลาด

-

มาตรา ๓๐๗ การยึดหุ้นของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เป็นการเพิ่มหลักการใหม่ เพื่อให้ครอบคลุม
ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด
ถึงการยึดหุ้นในห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือบริษัท
หรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทําโดย
จํากัด
(๑) แจ้งการยึดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและห้างหุ้นส่วน
จํากัดหรือบริษัทจํากัดที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้นอยู่ทราบ ถ้าไม่สามารถกระทําได้ ให้ดําเนินการตามวิธีการ
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง

๕๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนั้นบันทึก
การยึดไว้ในทะเบียน

หมายเหตุ

-

มาตรา ๓๐๘ การยึดสิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมาย เป็นการเพิ่มหลักการใหม่ เพื่อให้ครอบคลุม
การค้า หรือสิทธิอย่างอื่นของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่มีลักษณะ
ถึงการยึดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการจด
คล้ายคลึงกันหรือที่เกี่ยวเนื่องกันกับสิทธิดังกล่าว ซึ่งได้จดทะเบียน ทะเบียนไว้แล้ว
หรือขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทําโดย
(๑) แจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ
ถ้าไม่สามารถกระทําได้ ให้ดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๓๐๕ วรรคสอง
(๒) แจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
หน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นบันทึกการยึดไว้ใน
ทะเบียน

-

มาตรา ๓๐๙ การยึดสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งยังมิได้ เป็นการเพิ่มหลักการใหม่ เพื่อให้ครอบคลุม
จดทะเบียน ลิขสิทธิ์ สิทธิขอรับสิทธิบัตร สิทธิในชื่อทางการค้า
ถึงการยึดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งไม่มีการจด
หรือยี่ห้อ หรือสิทธิอย่างอื่นของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่มีลักษณะ ทะเบียนหรือยังมิได้ดําเนินการทางทะเบียน
คล้ายคลึงกันหรือทีเ่ กี่ยวเนื่องกันกับสิทธิดังกล่าว ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกระทําโดยแจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ลูกหนี้ตามพิพากษาทราบ
ถ้าไม่สามารถกระทําได้ ให้ดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๓๐๕ วรรคสอง

๕๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
-

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๑๐ การยึดสิทธิการเช่าทรัพย์สินหรือสิทธิที่จะ เป็นการเพิ่มหลักการใหม่ เพื่อให้ครอบคลุม
ได้ใช้บริการต่าง ๆ ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ของลูกหนี้ตาม
ถึงการยึดสิทธิการเช่าทรัพย์สินหรือสิทธิที่
คําพิพากษา เช่น บริการโทรศัพท์หรือโทรคมนาคม หรือบริการอื่นใด จะได้ใช้บริการต่าง ๆ
ทีอ่ าจได้รับจากทรัพย์สินหรือบริการของผู้อื่น ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกระทําโดย
(๑) แจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและ
ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการ แล้วแต่กรณี ทราบ ถ้าไม่สามารถกระทําได้
ให้ดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง
(๒) ในกรณีที่ได้มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินหรือ
การให้บริการดังกล่าว ให้แจ้งนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นบันทึกการยึดไว้ใน
ทะเบียนด้วย

-

มาตรา ๓๑๑ การยึดสิทธิของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตาม เป็นการเพิ่มหลักการใหม่ เพื่อให้ครอบคลุม
ใบอนุญาต ประทานบัตร อาชญาบัตร สัมปทาน หรือสิทธิอย่างอื่น ถึงการยึดสิทธิตามใบอนุญาตต่าง ๆ หรือ
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน สัมปทาน
กับสิทธิดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทําโดย
(๑) แจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ
ถ้าไม่สามารถกระทําได้ ให้ดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๓๐๕ วรรคสอง
(๒) แจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน

๕๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๓๐๔ การยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้
ตามคําพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทําโดยนําเอา
หนังสือสําคัญสําหรับทรัพย์สินนั้นมาและฝากไว้ ณ สถานที่ใด
หรือแก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควร และแจ้งการยึดนั้นให้ลูกหนี้
ตามคําพิพากษาและเจ้าพนักงานที่ดินผู้มีหน้าที่ทราบ ให้
เจ้าพนักงานที่ดินบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน ถ้าหนังสือสําคัญ
ยังไม่ได้ออก หรือนํามาแสดงไม่ได้ หรือหาไม่พบ ให้ถือว่า
การที่ได้แจ้งการยึดต่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาและเจ้าพนักงาน
ที่ดินนั้น เป็นการยึดตามกฎหมายแล้ว
ฯลฯ
ฯลฯ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๑๒ การยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทําโดย
(๑) นําหนังสือสําคัญสําหรับทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้
หรือฝากไว้แก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควร เว้นแต่ทรัพย์นั้นยังไม่มี
หนังสือสําคัญหรือนําหนังสือสําคัญมาไม่ได้
(๒) แสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยการปิดประกาศไว้ที่
ทรัพย์นั้นว่า ได้มีการยึดทรัพย์นั้นแล้ว
(๓) แจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดให้บุคคลดังต่อไปนี้ทราบ
(ก) ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(ข) บุคคลอื่นซึ่งมีชื่อในทะเบียนว่าเป็นเจ้าของทรัพย์นั้น
(ค) เจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
อํานาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์นั้น
ถ้าทรัพย์นั้นมีทะเบียน ให้เจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน
ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งตามวรรคหนึ่ง (๓) (ก) หรือ (ข) ได้
ให้ปิดประกาศแจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย
ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลเช่นว่านั้น หรือแจ้ง
โดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร และให้มีผล
ใช้ได้นับแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดยวิธีอื่นใด
ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร และให้มีผลใช้ได้นับแต่
เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดยวิธีการอื่นใดตามที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีเห้นสมควรนั้นได้ทําหรือได้ตั้งต้นแล้ว

หมายเหตุ
กําหนดถึงวิธีการและกระบวนการในการยึด
อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยต้องมี
การแจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดให้กับบุคคล
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์นั้นได้ทราบด้วย

๕๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อได้แจ้งการยึดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและเจ้าพนักงาน
ที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์นั้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นการยึดตามกฎหมาย

หมายเหตุ

-

มาตรา ๓๑๓ การยึดทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์นั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทําโดยดําเนินการ
ตามวิธีการทีบ่ ัญญัติไว้ในมาตรา ๓๑๒ โดยอนุโลม

เป็นการเพิ่มเติมหลักการใหม่ โดยแยกเรื่อง
การยึดทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ออกมาเป็นอีกมาตราหนึ่ง

มาตรา ๓๐๓ วรรคสอง
การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างนั้น ครอบไปถึงดอกผล
แห่งทรัพย์นั้นด้วย

มาตรา ๓๑๔ การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้
ตามคําพิพากษานั้นให้มีผลเป็นการยึดครอบไปถึงดอกผลธรรมดา
และดอกผลนิตินัยของทรัพย์นั้นด้วย
การยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น
ให้มีผลเป็นการยึดครอบไปถึง
(๑) เครื่องอุปกรณ์และดอกผลนิตินัยของทรัพย์นั้น
(๒) ดอกผลธรรมดาของทรัพย์นั้นที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
มีสิทธิเก็บเกี่ยว เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งหรือปิดประกาศ
ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์นั้นทราบ
ในขณะทําการยึดว่าได้ยึดดอกผลด้วยแล้ว

เป็นการนําหลักการในเรื่องผลของการยึด
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
ซึง่ แต่เดิมแยกกันอยู่คนละมาตรา
นํามาบัญญัติรวมไว้ในมาตราดียว

มาตรา ๓๐๔ วรรคสอง
การยึดอสังหาริมทรัพย์นั้น ครอบไปถึงเครื่องอุปกรณ์
และดอกผลนิตินัยของอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วย เว้นแต่จะได้มี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ดอกผลธรรมดาที่ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาจะต้องเป็นผู้เก็บเกี่ยว หรือบุคคลอื่นเก็บเกี่ยวใน
นามลูกหนี้นั้น เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ทราบในขณะทําการยึดว่า จะทําการเก็บเกี่ยวเองแล้ว
เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจจัดให้เก็บเกี่ยวดอกผลนั้นได้เมื่อถึง
กําหนด และทําการ ขายทอดตลาดตามบทบัญญัติในลักษณะนี้

๕๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๓๐๕ การยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา ดังบัญญัติไว้ในสองมาตราก่อนนี้ มีผลดังต่อไปนี้
(๑) การที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ก่อให้เกิด โอน
หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดภายหลังที่ได้
ทําการยึดไว้แล้วนั้น หาอาจใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไม่ ถึงแม้ว่าราคําแห่งทรัพย์สินนั้น
จะเกินกว่าจํานวนหนี้ตามคําพิพากษาและค่าฤชาธรรมเนียมใน
การฟ้องร้องและการบังคับคดี และลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้
จําหน่ายทรัพย์สินเพียงส่วนที่เกินจํานวนนั้นก็ตาม
(๒) ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้รับมอบให้เป็น
ผู้อารักขาสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างที่ถูกยึดหรือเป็นผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกยึด ลูกหนี้ชอบที่จะใช้ทรัพย์สินเช่นว่านั้น
ได้ตามสมควร แต่ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาจะทําให้ทรัพย์ที่ได้รับมอบไว้ในอารักขา หรือทรัพย์ที่
อยู่ในครอบครองเสียหาย หรือเกลือกจะเสียหาย โดยเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นเอง หรือเมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลผู้มี
ส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้นร้องขอ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะระวังรักษาทรัพย์สินนั้นเสียเอง หรือตั้งให้ผู้ใดเป็น
ผู้จัดการทรัพย์สินนั้นก็ได้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๑๕ การยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น เป็นหลักการเดิมตามกฎหมายปัจจุบัน
ให้มีผลดังต่อไปนี้
เพียงแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําให้
(๑) การที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ก่อให้เกิด โอน
ชัดเจนขึ้น
หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทีถ่ ูกยึดภายหลังที่ได้ทําการยึด
ไว้แล้วนั้น หาอาจใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ไม่ ถึงแม้ว่าราคาแห่งทรัพย์สินนั้นจะเกินกว่าจํานวนหนี้
ตามคําพิพากษากับค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดี และลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้กระทําการดังกล่าว
แก่ทรัพย์สินที่ถูกยึดเพียงส่วนที่มีราคาเกินจํานวนนั้นก็ตาม
(๒) ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้รับมอบให้เป็นผู้รักษา
ทรัพย์สินที่ถูกยึด ลูกหนี้ตามคําพิพากษาชอบที่จะใช้ทรัพย์สิน
เช่นว่านั้นได้ตามสมควร แต่ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าลูกหนี้
ตามคําพิพากษาจะทําให้ทรัพย์สินนั้นเสียหายหรือเกรงว่าจะ
เสียหาย โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นเองหรือเมื่อเจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้น
ร้องขอ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะรักษาทรัพย์สินนั้นเสียเองหรือตั้งให้
ผู้ใดเป็นผู้รักษาทรัพย์สินนั้นก็ได้

๕๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

มาตรา ๓๑๐ ทวิ ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิ
เรียกร้องต่อบุคคลภายนอกให้ชําระเงินจํานวนหนึ่งหรือ
เรียกให้ส่งมอบสิ่งของนอกจากที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๑๐
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดและจําหน่ายไปตามที่บัญญัติไว้
ในห้ามาตราต่อไปนี้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๔
การอายัดสิทธิเรียกร้อง

หมายเหตุ

มาตรา ๓๑๖ การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตาม
บัญญัติเรื่องวิธีการและกระบวนการในการ
คําพิพากษาที่จะเรียกให้บุคคลภายนอกชําระเงินหรือส่งมอบหรือ
อายัดสิทธิเรียกร้องให้ชัดเจนและสอดคล้อง
โอนทรัพย์สินก็ดี หรือที่จะเรียกให้บุคคลภายนอกชําระหนี้อย่างอื่น กับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
นอกจากการชําระเงินหรือการส่งมอบหรือการโอนทรัพย์สินก็ดี
ให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีกระทําโดยมีคําสั่งอายัด และแจ้ง
คําสั่งนั้นให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและบุคคลภายนอกทราบ
มาตรา ๓๑๑ สิทธิเรียกร้องซึ่งระบุไว้ใน มาตรา ๓๑๐
คําสั่งอายัดตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อห้ามลูกหนี้ตาม
ทวิ นั้น ให้อายัดได้โดยคําสั่งอายัดซึ่งศาลได้ออกให้ตามที่
คําพิพากษาไม่ให้จําหน่ายสิทธิเรียกร้องและมีข้อห้ามบุคคลภายนอก
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้ยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้องฝ่ายเดียว ไม่ให้ปฏิบัติการชําระหนี้นั้นแก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา แต่ให้ชําระ
และเจ้าหนี้ได้นําส่งให้แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและบุคคลซึ่ง เงินหรือส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินหรือชําระหนี้อย่างอื่นให้แก่
ต้องรับผิดเพื่อการชําระเงินหรือส่งมอบสิ่งของนั้น
ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือบุคคลอื่น หรือให้ดําเนินการโดยวิธีอื่น
เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจกําหนดไว้ในหมาย
ใดตามที่ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร ณ เวลาหรือ
บังคับคดีให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจอายัดสิทธิเรียกร้อง ภายในเวลา หรือเงื่อนไขตามที่กําหนดให้ แล้วแต่กรณี
ตามมาตรา ๓๑๐ ทวิ ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าคําสั่งอายัด
คําสั่งอายัดนั้นให้บังคับได้ไม่ว่าที่ใด ๆ
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นคําสั่งอายัดของศาล
คําสั่งอายัดนั้น อาจออกให้ได้ไม่ว่าหนี้ของบุคคล
ภายนอกนั้นจะมีข้อโต้แย้งหรือมีข้อจํากัดหรือเงื่อนไขหรือว่าได้
กําหนดจํานวนไว้แน่นอนหรือไม่
คําสั่งนั้นต้องมีข้อห้ามลูกหนี้ตามคําพิพากษาให้งดเว้น

๕๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
การจําหน่ายสิทธิเรียกร้องตั้งแต่ขณะที่ได้ส่งคําสั่งนั้นให้ และ
มีข้อห้ามบุคคลภายนอกไม่ให้ชําระเงินหรือส่งมอบสิ่งของให้
แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา แต่ให้ชําระหรือส่งมอบให้แก่
เจ้าพนักงานบังคับคดี ณ เวลาหรือภายในเวลาตามที่กําหนดไว้
ในคําสั่ง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ

มาตรา ๓๑๑ วรรคสาม
มาตรา ๓๑๗ การอายัดตามมาตรา ๓๑๖ อาจกระทําได้
คําสั่งอายัดนั้น อาจออกให้ได้ไม่ว่าหนี้ของบุคคล
ไม่ว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้นจะมีข้อโต้แย้ง ข้อจํากัด เงื่อนไข หรือว่าได้
ภายนอกนั้นจะมีข้อโต้แย้งหรือมีข้อจํากัดหรือเงื่อนไขหรือว่าได้ กําหนดจํานวนไว้แน่นอนหรือไม่ก็ตาม
กําหนดจํานวนไว้แน่นอนหรือไม่

เป็นการนําเอามาตรา ๓๑๑ วรรคสาม
ปัจจุบัน มาบัญญัติแยกเป็นอีกมาตราหนึ่ง

มาตรา ๓๑๓ การอายัดสิทธิเรียกร้องแห่งรายได้
เป็นคราว ๆ นั้น รวมตลอดถึงจํานวนเงินซึ่งถึงกําหนดชําระ
ภายหลังการอายัดนั้นด้วย
ฯลฯ
ฯลฯ

มาตรา ๓๑๘ การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาที่มีสิทธิได้รับชําระหนี้เป็นคราว ๆ ให้มีผลเป็นการ
อายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่มีสิทธิได้รับ
ชําระหนี้ภายหลังการอายัดนั้นด้วย

เป็นการนํามาตรา ๓๑๓ ปัจจุบัน มากําหนด
เป็นมาตราใหม่ โดยมีการปรับปรุงถ้อยคําให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น

มาตรา ๓๑๓ วรรคสอง
ถ้าสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งมีต่อ
บุคคลภายนอกในอันที่จะเรียกให้ชําระเงินจํานวนหนึ่งนั้น
มีการจํานองเป็นประกัน การอายัดสิทธิเรียกร้องให้รวมตลอด
ถึงการจํานองด้วย แต่ทั้งนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งคําสั่ง
อายัดทรัพย์นั้นไปยังเจ้าพนักงานที่ดินและให้เจ้าพนักงานที่ดิน
จดแจ้งไว้ในทะเบียนที่ดิน

มาตรา ๓๑๙ การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาที่มีจํานองหรือจํานํา เป็นประกัน ให้มีผลรวมตลอดถึง
การจํานองหรือการจํานํานั้นด้วย ถ้าทรัพย์สินที่จํานองนั้น
มีทะเบียน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งคําสั่งอายัดไปยังผู้มีอํานาจ
หน้าที่เพื่อให้จดแจ้งไว้ในทะเบียน
ในกรณีผู้จํานองหรือผู้จาํ นํามิใช่ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
เมื่อได้ดําเนินการอายัดแล้ว ให้แจ้งผู้จํานองหรือผู้จํานําเพื่อทราบด้วย

เป็นการนําเอามาตรา ๓๑๓ วรรคสอง
มาบัญญัติเป็นหลักการในมาตรานี้ และได้
เพิ่มเรื่องการอายัดสิทธิเรียกร้องที่มีจํานํา
เป็นประกันเข้ามาด้วย

๕๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๓๑๔ การอายัดสิทธิเรียกร้องดังบัญญัติไว้ใน
สองมาตราก่อนนี้ ให้มีผลดังต่อไปนี้
(๑) การที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ก่อให้เกิด โอน
หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิเรียกร้องที่ได้ถูกอายัดภายหลังที่ได้
ทําการอายัดไว้แล้วนั้น หาอาจใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไม่ ถึงแม้ว่าราคําแห่งสิทธิเรียกร้อง
นั้นจะเกินกว่าจํานวนหนี้ตามคําพิพากษาและค่าฤชาธรรมเนียม
ในการฟ้องร้องและการบังคับคดี และลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้
จําหน่ายสิทธิเรียกร้องนั้นเพียงส่วนที่เกินจํานวนนั้นก็ตาม

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๒๐ การอายัดสิทธิเรียกร้องนั้นให้มีผล
ดังต่อไปนี้
(๑) การที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่
บุคคลภายนอกเหนือสิทธิเรียกร้องที่ได้ถูกอายัด โอน เปลี่ยนแปลง
หรือระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวภายหลังที่ได้ทําการอายัด
ไว้แล้วนั้น หาอาจใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ไม่ถึงแม้ว่าราคาแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นจะเกินกว่าจํานวน
หนี้ตามคําพิพากษากับค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดี และลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้กระทําการดังกล่าว
แก่สิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดเพียงส่วนที่มีราคาเกินจํานวนนั้นก็ตาม
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้จํานองหรือผู้จํานํา
ซึ่งมิใช่ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องตามมาตรา ๓๑๙ วรรคสอง
หากผู้จํานองหรือผู้จํานําพิสูจน์ได้ว่าความระงับสิ้นไปแห่งการ
จํานองหรือการจํานําเกิดขึ้นโดยผู้จํานองหรือผู้จํานํากระทําการ
โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก่อนมีการแจ้งการอายัดไปยัง
ผู้จํานองหรือผู้จํานําเพื่อทราบ
(๒) ถ้าค่าแห่งสิทธิเรียกร้องซึ่งอายัดไว้นั้น ต้องเสื่อมเสีย
(๒) ถ้าค่าแห่งสิทธิเรียกร้องซึ่งอายัดไว้นั้นต้องเสื่อมเสียไป
ไปเพราะความผิดของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ๆ ต้องรับผิดใช้ เพราะความผิดของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา เจ้าหนี้ตาม
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อความ
คําพิพากษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกหนี้ตาม
เสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่ลูกหนี้นั้น
คําพิพากษาเพื่อความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษานั้น
(๓) การชําระหนี้โดยบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ใน
(๓) การชําระหนี้โดยบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ใน
คําสั่งอายัดทรัพย์นั้นให้ถือว่าเป็นการชําระหนี้ตามกฎหมาย
คําสั่งอายัดนั้นให้ถือว่าเป็นการชําระหนี้ตามกฎหมาย

หมายเหตุ
กําหนดเรื่องผลของการอายัดสิทธิเรียกร้อง
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และเพิ่ม
กระบวนการให้ความคุ้มครองแก่ลูกหนี้
ตามคําพิพากษาในกรณีที่เกิดความเสียหาย
จากการถูกอายัดสิทธิเรียกร้อง

๖๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

มาตรา ๓๑๒ ถ้าบุคคลภายนอกที่ได้รับคําสั่งอายัด
ทรัพย์ปฏิเสธหรือโต้แย้งหนี้ที่เรียกร้องเอาแก่ตน ศาลอาจ
ทําการไต่สวน และ (๑) ถ้าศาลเป็นที่พอใจว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้น
มีอยู่จริง ก็ให้มีคําสั่งให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามคําสั่งอายัด
หรือ (๒) ถ้าศาลเห็นว่ารูปเรื่องจะทําให้เสร็จเด็ดขาดไม่ได้
สะดวกโดยวิธีไต่สวน ก็ให้มีคําสั่งอย่างอื่นใดในอันที่จะให้เสร็จ
เด็ดขาดไปได้ตามที่เห็นสมควร
ถ้าคําสั่งอายัดทรัพย์นั้นไม่มีการคัดค้าน หรือศาลได้มี
คําสั่งรับรองดังกล่าวแล้วและบุคคลภายนอกมิได้ปฏิบัติตามนั้น
เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีแก่
บุคคลภายนอกนั้น และดําเนินการไปเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้น
เป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ถ้าค่าแห่งสิทธิเรียกร้องซึ่งอายัดไว้นั้นต้องเสื่อมเสียไป
เพราะความผิดของบุคคลภายนอก เนื่องจากการที่ไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งศาลไม่ว่าด้วยประการใด ๆ บุคคลภายนอกเช่นว่านั้น
ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อ
ความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่เจ้าหนี้นั้น

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๕
การขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอกชําระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง

หมายเหตุ

มาตรา ๓๒๑ ถ้าบุคคลภายนอกไม่ชําระหนี้ตามคําสั่ง
บัญญัติเรื่องกระบวนการในการเรียกร้องให้
อายัดของศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีตามมาตรา ๓๑๖
บุคคลภายนอกชําระหนี้ตามคําสั่งอายัดให้
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาทราบ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
ในกรณีเช่นว่านี้ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําร้องต่อศาลให้บังคับ
บุคคลภายนอกนั้นปฏิบัติการชําระหนี้ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
มีคําสั่งหรือชําระค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชําระหนี้แก่
เจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้ เมื่อศาลทําการไต่สวนแล้วถ้าเป็นที่พอใจ
ว่าสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นมีอยู่จริงและอาจ
บังคับได้ จะมีคําสั่งให้บุคคลภายนอกปฏิบัติการชําระหนี้ตามที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งหรือให้ชําระค่าสินไหมทดแทนตาม
จํานวนที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าบุคคลภายนอกนั้นมิได้ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของศาล เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่
บุคคลภายนอกนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ได้

๖๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๖
สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ที่ถูกบังคับคดี

หมายเหตุ

มาตรา ๒๘๗ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติ มาตรา ๒๘๘
และ ๒๘๙ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการบังคับคดี
แก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นย่อมไม่กระทบกระทั่ง
ถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอื่น ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจร้องขอให้
บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย

มาตรา ๓๒๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๒๓ และมาตรา
๓๒๔ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการบังคับคดีแก่
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาย่อมไม่กระทบกระทั่งถึง
ทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่นซึ่งบุคคลภายนอก
มีอยู่เหนือทรัพย์สินหรืออาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้น
ตามกฎหมาย

คงหลักการเดิมตามกฎหมายปัจจุบัน
เพียงแต่มีการปรับปรุงถ้อยคําให้ครอบคลุม
และชัดเจนยิ่งขึ้น

มาตรา ๒๘๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๕๕
ถ้าบุคคลใดกล่าวอ้างว่าจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่ใช่
เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ ก่อนที่ได้เอา
ทรัพย์สินเช่นว่านี้ออกขายทอดตลาด หรือจําหน่ายโดยวิธีอื่น
บุคคลนั้นอาจยื่นคําร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้
ปล่อยทรัพย์สินเช่นว่านั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้กล่าวอ้างนั้นนําส่ง
สําเนาคําร้องขอแก่โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา และ
จําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาและเจ้าพนักงานบังคับคดี
โดยลําดับ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับคําร้องขอเช่นว่านี้ ให้
งดการขายทอดตลาด หรือจําหน่ายทรัพย์สินที่พิพาทนั้นไว้ใน
ระหว่างรอคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาล ดังที่บัญญัติไว้ต่อไปนี้

มาตรา ๓๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๕ บุคคลใดกล่าวอ้างว่า
จําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ยึดไว้ หรือตนเป็นเจ้าของรวมซึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในทรัพย์สินนั้นซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้แบ่งการ
ครอบครองเป็นส่วนสัด หรือตนเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินนั้น
ซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์แบ่งได้ หรือตนเป็นผู้อยู่ในฐานะ
อันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนในทรัพย์สินนั้นได้อยู่ก่อน บุคคลนั้น
อาจร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินนัน้ ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเฉพาะส่วน
ของตน แล้วแต่กรณี โดยยื่นคําร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดี
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สินนั้น แต่ถ้าไม่สามารถ
ยื่นคําร้องขอภายในระยะเวลาดังกล่าว บุคคลนั้นจะยืน่ คําร้องขอ

กําหนดเรื่องการร้องขอให้ปล่อยทรัพย์
โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของผู้ที่จะใช้
สิทธิยื่นคําร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ และ
กําหนดกระบวนการในการร้องขอให้ปล่อย
ทรัพย์ให้ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมในส่วนของ
บทคุ้มครองผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่อง
มาจากการร้องขอให้ปล่อยทรัพย์

๖๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
เมื่อได้ยื่นคําร้องขอต่อศาลแล้ว ให้ศาลพิจารณาและ
ชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเหมือนอย่างคดีธรรมดา เว้นแต่
(๑) เมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้ยื่นคําขอโดยทําเป็น
คําร้อง ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนวันกําหนดชี้สองสถานหรือก่อน
วันสืบพยาน หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคําร้องขอ
นั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า ศาลมีอํานาจที่จะ
มีคําสั่งให้ผู้กล่าวอ้างวางเงินต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลจะ
กําหนดไว้ในคําสั่งตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรเพื่อเป็นประกัน
การชําระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสําหรับ
ความเสียหายที่อาจได้รับ เนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดี
อันเกิดแต่การยื่นคําร้องขอนั้น ถ้าผู้กล่าวอ้างไม่ปฏิบัติตาม
คําสั่งของศาล ให้ศาลมีคําสั่งจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
(๒) ถ้าทรัพย์สินที่พิพาทนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์และมี
พยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคําร้องขอนั้นไม่มีเหตุอันควรฟัง
หรือถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เก็บไว้
นานไม่ได้ ศาลมีอํานาจที่จะมีคําสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ขายทอดตลาดหรือจําหน่ายทรัพย์สินเช่นว่านี้โดยไม่ชักช้า
คําสั่งของศาลตามวรรคสอง (๑) และ (๒) ให้เป็นที่สุด

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อพ้นระยะเวลาเช่นว่านั้นได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษและได้ยื่น
คําร้องขอไม่ช้ากว่าเจ็ดวันก่อนวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกําหนดไว้
เพื่อการขายทอดตลาดหรือจําหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็น
ครั้งแรก เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย บุคคลนั้นจะยื่นคําร้องขอใน
ภายหลังก็ได้ แต่จะต้องยื่นเสียก่อนขายทอดตลาดหรือจําหน่าย
โดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้น
ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินตามมาตรา ๓๓๒ ผู้กล่าวอ้างอาจ
ยื่นคําร้องขอต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการยึด
ทรัพย์สินนั้น แต่ถ้าไม่สามารถยื่นคําร้องขอภายในระยะเวลา
ดังกล่าว บุคคลนั้นจะยื่นคําร้องขอเมื่อพ้นระยะเวลาเช่นว่านั้นได้
ก็ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พเิ ศษ แต่จะต้องยื่นเสียก่อนที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะจ่ายเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาตามมาตรา ๓๓๙ หรือก่อนที่บัญชีส่วนเฉลี่ยแสดง
จํานวนเงินที่ขายทรัพย์สินนั้นเป็นที่สุดตามมาตรา ๓๔๐
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินจํานวนสุทธิที่ได้จากการขายนั้น
เป็นเสมือนทรัพย์สินที่ขอให้ปล่อย
เมื่อศาลสั่งรับคําร้องขอไว้แล้ว ให้ส่งสําเนาคําร้องขอแก่โจทก์
หรือเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา จําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา
และเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับคําร้องขอ
เช่นว่านี้ ถ้าทรัพย์สินที่ยึดนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินตามมาตรา ๓๓๒
ให้งดการขายทอดตลาดหรือจําหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้
ในระหว่างรอคําวินิจฉัยชี้ขาด และให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสิน
คดีนั้นเหมือนอย่างคดีธรรมดา

หมายเหตุ

๖๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําร้องว่าคําร้องขอ
นั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงการบังคับคดี เมื่อปรากฏ
พยานหลักฐานเบื้องต้นว่าคําร้องนั้นฟังได้ ศาลมีอํานาจสั่งให้
ผู้กล่าวอ้างวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจํานวนและภายใน
ระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร เพื่อเป็นประกันการชําระค่าสินไหม
ทดแทนแก่โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสําหรับความเสียหายที่
อาจได้รับจากการยืน่ คําร้องขอนั้น ถ้าผู้กล่าวอ้างไม่ปฏิบัติตาม
คําสั่งศาล ให้ศาลมีคําสั่งจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ ส่วนเงิน
หรือประกันที่วางไว้ต่อศาลดังกล่าว เมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจําเป็น
ต่อไป จะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้ คําสั่งของศาลตาม
วรรคนี้ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ศาลได้มีคําสั่งยกคําร้องขอที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ถ้าโจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาที่ได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากการยื่นคําร้องขอดังกล่าวเห็นว่าคําร้องขอนั้น
ไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงการบังคับคดี บุคคลดังกล่าวอาจยื่น
คําร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่งยกคําร้องขอ
เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้กล่าวอ้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้
แยกการพิจารณาเป็นสํานวนต่างหากจากคดีเดิม และเมื่อศาล
ไต่สวนแล้วเห็นว่าคําร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้กล่าวอ้างชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจร้องขอให้
ศาลบังคับคดีแก่บุคคลนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนีต้ ามคําพิพากษา

หมายเหตุ

๖๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๒๘๙ ถ้าบุคคลใดชอบที่จะบังคับการชําระหนี้
เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ยึดไว้ หรือชอบที่จะได้เงินที่ขายหรือจําหน่าย
ทรัพย์สินเหล่านั้นได้โดยอาศัยอํานาจแห่งการจํานองที่อาจ
บังคับได้ก็ดี หรืออาศัยอํานาจแห่งบุริมสิทธิก็ดี บุคคลนั้นอาจ
ยื่นคําร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้เอาเงินที่ได้มานั้น
ชําระหนี้ตนก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ ตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีที่อาจบังคับเอาทรัพย์สิน
ซึ่งจํานองหลุด ผู้รับจํานองจะมีคําขอดังกล่าวข้างต้นให้เอา
ทรัพย์สินซึ่งจํานองนั้นหลุดก็ได้
ในกรณีจํานองอสังหาริมทรัพย์ หรือบุริมสิทธิเหนือ
อสังหาริมทรัพย์อันได้ไปจดทะเบียนไว้นั้น ให้ยื่นคําร้องขอก่อน
เอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด ส่วนในกรณีอื่น ๆ ให้ยื่น
คําร้องขอเสียก่อนส่งคําบอกกล่าวตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๓๑๙
ถ้าศาลมีคําสั่งอนุญาตให้เอาทรัพย์ที่จํานองหลุด
การยึดทรัพย์ที่จํานองนั้นเป็นอันเพิกถอนไปในตัว ในกรณีอื่น ๆ
ที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําร้องขอ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
ชอบที่จะได้รับแต่เงินที่เหลือ ถ้าหากมี ภายหลังที่หักชําระ
ค่าธรรมเนียมการบังคับจํานองและชําระหนี้ผู้รับจํานอง
หรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิแล้ว

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๒๔ บุคคลใดมีสิทธิที่จะได้รับชําระหนี้หรือได้รับ
ส่วนแบ่งจากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือจําหน่ายโดยวิธีอื่น
ซึ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้
โดยอาศัยอํานาจแห่งทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่น
ซึ่งบุคคลนั้นมีอยู่เหนือทรัพย์สินหรืออาจร้องขอให้บังคับเหนือ
ทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นผู้รับจํานองทรัพย์สินหรือเป็นผู้ทรงบุริมสิทธิ
เหนืออสังหาริมทรัพย์อันได้จดทะเบียนไว้ บุคคลนั้นอาจยื่นคําร้อง
ขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายหรือ
จําหน่าย ขอให้มีคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่อาจบังคับเอาทรัพย์สินซึ่งจํานองหลุด
ขอให้เอาทรัพย์สินซึ่งจํานองนั้นหลุด ถ้าศาลมีคําสั่งอนุญาต การยึด
ทรัพย์ที่จํานองนั้นเป็นอันเพิกถอนไปในตัว
(ข) ในกรณีอื่น ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนําเงินที่
ได้จากการขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินนั้นมาชําระหนี้แก่ตนก่อน
เจ้าหนี้อื่น ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์หรือกฎหมายอื่น
(๒) ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าทรัพย์สิน
ซึ่งขายหรือจําหน่ายนั้นเป็นของเจ้าของรวมอันได้จดทะเบียนไว้
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินส่วนของเจ้าของรวมอื่น นอกจาก
ส่วนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาออกจากเงินที่ได้จากการขายหรือ
จําหน่ายทรัพย์สินนั้นตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๔๐
(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงซึ่งไม่มีบุริมสิทธิเหนือ

หมายเหตุ
กําหนดรองรับถึงผู้ที่มีสิทธิจะได้รับชําระหนี้
จากทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
โดยอาศัยอํานาจแห่งการเป็นผู้มีบุริมสิทธิ
เหนือทรัพย์สินนั้น โดยกําหนดกระบวนการ
ในการดําเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินที่มีบุริมสิทธิ
ดังกล่าว

๖๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ทรัพย์สินที่ขายหรือจําหน่าย บุคคลนั้นอาจยื่นคําร้องขอต่อศาลที่
ออกหมายบังคับคดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันขายหรือจําหน่าย
ทรัพย์สินนั้น ขอให้นําเงินที่ได้จากการขายหรือจําหน่ายมาชําระหนี้
แก่ตนก่อนเจ้าหนี้อื่นซึ่งไม่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น
(๔) ในกรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (๑) (๒) และ (๓)
ผู้ทรงสิทธินั้นอาจยื่นคําร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินนั้น ขอให้ตนได้รับ
ส่วนแบ่งในเงินที่ได้จากการขายหรือจําหน่ายหรือขอให้นําเงิน
ดังกล่าวมาชําระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้อื่น ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่น

หมายเหตุ

-

มาตรา ๓๒๕ เมื่อได้แจ้งคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องให้
บุคคลภายนอกตามมาตรา ๓๑๖ แล้ว บุคคลภายนอกนั้นอาจยื่น
คําร้องคัดค้านคําสั่งอายัดต่อศาลได้ภายในสิบห้าวัน
บุคคลผู้จะต้องเสียหายเพราะคําสั่งอายัดอาจยื่นคําร้อง
คัดค้านคําสั่งดังกล่าวได้ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้
ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันทราบคําสั่งอายัด
(๑) ถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นการให้ชําระเงิน ให้ยื่นคําร้องต่อ
ศาลก่อนวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินดังกล่าวทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
(๒) ถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นการให้ส่งมอบหรือโอน
ทรัพย์สิน ให้ยื่นคําร้องต่อศาลก่อนวันขายทอดตลาดหรือจําหน่าย
โดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้น

กําหนดเรื่องกระบวนการในการยื่นคัดค้าน
การอายัดสิทธิเรียกร้องให้เหมาะสมกับ
สิทธิเรียกร้องในแต่ละประเภท และกําหนด
บทคุ้มครองเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาที่อาจจะ
ได้รับความเสียหายจากการคัดค้าน
การอายัดสิทธิเรียกร้อง

๖๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) ถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นการให้ชําระหนี้อย่างอื่น
นอกจาก (๑) และ (๒) ให้ยื่นคําร้องต่อศาลก่อนที่บุคคลภายนอก
จะปฏิบัติการชําระหนี้
เมื่อศาลสั่งรับคําร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว
ให้ส่งสําเนาคําร้องแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
และเจ้าพนักงานบังคับคดี และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับ
ตามคําสั่งอายัดไว้ในระหว่างรอคําวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลทําการ
ไต่สวนแล้ว ถ้าเป็นที่พอใจว่าสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
นั้นมีอยู่จริงและอาจบังคับได้ ก็ให้ยกคําร้องนั้นเสียและมีคําสั่งให้
บุคคลภายนอกปฏิบัติตามคําสั่งอายัด แต่ถ้าเป็นที่พอใจว่าคําร้อง
คัดค้านรับฟังได้ ให้ศาลมีคําสั่งถอนการอายัดสิทธิเรียกร้อง
ในระหว่างการพิจารณาคําร้องคัดค้านตามวรรคสาม
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยื่นคําร้องว่าคําร้องคัดค้านนั้นไม่มีมูล
และยื่นเข้ามาเพื่อประวิงการบังคับคดี เมื่อปรากฏพยานหลักฐาน
เบื้องต้นว่าคําร้องนั้นฟังได้ ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ร้องคัดค้านวางเงิน
หรือหาประกันต่อศาลตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควร เพื่อเป็นประกันการชําระเงินค่าสินไหมทดแทนแก่
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสําหรับความเสียหายที่อาจได้รับจากการ
ยื่นคําร้องคัดค้านนั้น ถ้าผู้ร้องคัดค้านไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล
ให้ศาลมีคําสั่งจําหน่ายคําร้องคัดค้าน ส่วนเงินหรือประกันที่วางไว้
ต่อศาลดังกล่าว เมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจําเป็นต่อไป จะสั่งคืน
หรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้
ถ้าศาลได้มีคําสั่งให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามคําสั่งอายัด
และบุคคลนั้นมิได้ปฏิบัติตามคําสั่งศาล เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา

หมายเหตุ

๖๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
อาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่บุคคลภายนอกเสมือนหนึ่งว่า
บุคคลนั้นเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ในกรณีที่คําร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงการบังคับคดี เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาอาจยื่นคําร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้
มีคําสั่งยกคําร้องคัดค้านเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผรู้ ้องคัดค้านชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นแก่ตนได้ ในกรณีเช่น
ว่านี้ ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นสํานวนต่างหาก
จากคดีเดิม และเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคําร้องนั้นฟังได้ ให้ศาล
มีคําสั่งให้ผู้ร้องคัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนที่ศาล
เห็นสมควร ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่บุคคลนั้นเสมือนหนึ่งว่า
เป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษา

หมายเหตุ

ส่วนที่ ๗
การขอเฉลี่ยและการเข้าดําเนินการบังคับคดีต่อไป
มาตรา ๒๙๐ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินอย่างใดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไว้แทน
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแล้ว ห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอื่น
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นซ้ําอีก แต่ให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา

มาตรา ๓๒๖ เมื่อมีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ
เรียกร้องอย่างใดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อเอาชําระหนี้แก่
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษารายหนึ่งแล้ว ห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาอื่นดําเนินการให้มีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ

เป็นการคงหลักการเดิมตามกฎหมาย
ปัจจุบัน เพียงแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคํา
และแก้ไขเรื่องกําหนดเวลาในการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินให้เหมาะสมและชัดเจน

๖๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
เช่นว่านี้มีอํานาจยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้องต่อศาลที่ออกหมาย
บังคับให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น เพื่อให้ศาลมีคําสั่งให้ตน
เข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินนั้นได้
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามมิให้ศาลอนุญาตตามคําขอ
เช่นว่ามานี้ เว้นแต่ศาลเห็นว่าผู้ยื่นคําขอไม่สามารถเอาชําระได้
จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
ในอันที่จะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เพื่อชําระค่าภาษีอากรค้างให้มีสิทธิขอเฉลี่ยในทรัพย์สินที่
เจ้าพนักงานดังกล่าวได้ยึดหรืออายัดไว้ก่อนแล้วเช่นเดียวกับ
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาตามความในวรรคหนึ่ง แต่ถ้า
เจ้าพนักงานมิได้ยึดหรืออายัดไว้ก่อน ให้ขอเฉลี่ยได้ภายใน
บังคับบทบัญญัติวรรคสอง
ในกรณีที่ยึดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดหรือจําหน่าย
โดยวิธีอื่น คําขอเช่นว่านี้ให้ยื่นก่อนสิ้นระยะเวลาสิบสี่วันนับแต่
วันที่มีการขายทอดตลาดหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาย
ทอดตลาด หรือจําหน่ายได้ในครั้งนั้น ๆ
ในกรณีที่อายัดทรัพย์สิน ให้ยื่นคําขอเสียก่อนสิ้น
ระยะเวลาสิบสี่วันนับแต่วันชําระเงินหรือส่งทรัพย์สินตามที่
อายัดไว้
ในกรณียึดเงิน ให้ยื่นคําขอเสียก่อนสิ้นระยะเวลา
สิบสี่วันนับแต่วันยึด

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียกร้องนั้นซ้าอีก แต่ให้มีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดี ยิ่งขึ้น
ขอให้มีคําสั่งให้ตนเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขาย
หรือจําหน่ายทรัพย์สินจากการยึดหรืออายัดนั้นได้ตามส่วนแห่ง
จํานวนหนี้ตามคําพิพากษา
ห้ามมิให้ศาลอนุญาตตามคําร้องเช่นว่านี้ เว้นแต่ศาล
เห็นว่าผู้ยื่นคําร้องไม่สามารถเอาชําระได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ถ้าเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
หรือกฎหมายอื่นที่จะสั่งยึดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา เพื่อบังคับชําระหนี้ที่ค้างชําระตามกฎหมายนั้น ๆ
ได้เอง ได้ยึดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนแล้ว
ให้มีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยได้โดยไม่อยู่ภายในบังคับของบทบัญญัติวรรค
สอง แต่ถ้าเจ้าพนักงานดังกล่าวมิได้ยึดหรืออายัดไว้ก่อน ให้มีสิทธิ
ขอเข้าเฉลี่ยได้เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอื่น
ในกรณีที่ยึดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดหรือจําหน่ายโดย
วิธีอื่น คําร้องเช่นว่านี้ให้ยื่นก่อนสิ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่
มีการขายทอดตลาดหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด หรือ
จําหน่ายได้ในครั้งนั้น ๆ
ในกรณีที่อายัดสิทธิเรียกร้อง ให้ยื่นคําร้องเสียก่อนสิ้น
ระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันชําระเงินหรือวันที่มีการขายทอดตลาด
หรือจําหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งสิทธิเรียกร้องตามที่อายัดนั้นได้
ในกรณีที่ยึดเงิน ให้ยื่นคําร้องเช่นว่านี้ก่อนสิ้นระยะเวลา
สิบห้าวันนับแต่วันยึด

หมายเหตุ

๖๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
เมื่อได้ส่งสําเนาคําขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินตาม
คําบังคับไว้จนกว่าศาลจะได้มีคําวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลได้มี
คําสั่ง ประการใดและส่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบแล้ว
ก็ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติไปตามคําสั่งเช่นว่านั้น
ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาผู้ยึดสละสิทธิ
ในการบังคับคดี หรือเพิกเฉยไม่ดําเนินการบังคับคดีภายในเวลา
ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกําหนดผู้ขอเฉลี่ยหรือผู้ยื่นคําร้อง
ตามมาตรา ๒๘๗ หรือตามมาตรา ๒๘๙ มีสิทธิขอให้ดําเนินการ
บังคับคดีต่อไป
คําสั่งอนุญาตของศาลตามวรรคแปดให้เป็นที่สุด

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อได้ส่งสําเนาคําร้องดังกล่าวให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินตาม
คําบังคับตั้งแต่การขาย การจําหน่าย หรือการชําระเงินตามที่ได้
อายัดในครั้งที่ขอเฉลี่ยนั้น แล้วแต่กรณี ไว้จนกว่าศาลจะได้มี
คําวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลได้มีคําสั่งประการใดและส่งให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีทราบแล้ว ก็ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติไปตามคําสั่ง
เช่นว่านั้น

หมายเหตุ

มาตรา ๒๙๐ วรรคแปด
ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาผู้ยึดสละสิทธิในการ
บังคับคดี หรือเพิกเฉยไม่ดําเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีกําหนด ผู้ขอเฉลี่ยหรือผู้ยื่นคําร้องตาม
มาตรา ๒๘๗ หรือตามมาตรา ๒๘๙ มีสิทธิขอให้ดําเนินการ
บังคับคดีต่อไป
ฯลฯ
ฯลฯ

มาตรา ๓๒๗ ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดี
กําหนดกระบวนการเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งคําบอกกล่าวถอนการบังคับคดีให้ผู้ยื่น บุคคลอื่นยื่นคําร้องขอเข้าดําเนินการ
คําร้องขอซึ่งได้รับอนุญาตจากศาลตามมาตรา ๓๒๔ หรือเจ้าหนี้ บังคับคดีต่อจากเจ้าหนี้ผู้ขอยึดหรืออายัด
ผู้ขอเฉลี่ยซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๒๖ ทราบโดยไม่ชักช้า
โดยบุคคลดังกล่าวอาจขอเข้าดําเนินการบังคับคดีต่อไปจากเจ้าหนี้
ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง โดยยื่นคําร้องต่อ
เจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันส่งคําบอกกล่าวถึง
บุคคลเช่นว่านั้น ถ้ามีผู้ยื่นคําร้องภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ให้ผู้นั้นเป็นผู้ขอดําเนินการบังคับคดีต่อไป ถ้าไม่มีผู้ยื่นคําร้อง
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการยึด
ทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้น

๗๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําร้องหลายคน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ออกหมายเรียกให้ผู้ยื่นคําร้องทุกคนมาทําความตกลงกัน
เลือกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ดําเนินการบังคับคดีต่อไป แต่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ให้ผู้ยื่น
คําร้องซึ่งมาตามหมายเรียกและมีจํานวนหนี้มากที่สุดเป็น
ผู้ดําเนินการบังคับคดีต่อไป ถ้าผู้ยื่นคําร้องดังกล่าวมีจํานวนหนี้
มากที่สุดเท่ากันหลายคน ให้ผู้ยื่นคําร้องซึ่งมีหนี้รายเก่าที่สุดเป็น
ผู้เข้าดําเนินการบังคับคดีต่อไป ในกรณีที่ผู้ยื่นคําร้องรายใดไม่มา
ตามหมายเรียกให้ถือว่าผู้ยื่นคําร้องรายนั้นสละสิทธิที่จะเป็นผู้เข้า
ดําเนินการบังคับคดีต่อไป
ในกรณีที่มีการเข้าดําเนินการบังคับคดีต่อไป ให้ถือว่า
ผู้ขอเข้าดําเนินการบังคับคดีต่อไปเป็นเจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรือ
อายัดสิทธิเรียกร้อง และให้ศาลที่ออกหมายบังคับคดีในคดีที่มีการ
ถอนการบังคับคดีเป็นศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดี ถ้าเจ้าหนี้
ผู้เข้าดําเนินการบังคับคดีต่อไปจะขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สิน
ที่ถูกบังคับคดีไว้เดิมแต่เพียงบางส่วน ซึ่งเพียงพอแก่การชําระหนี้
ของบรรดาเจ้าหนี้ตามวรรคหนึ่ง พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและ
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ให้ยื่นคําร้องขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานบังคับคดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เข้าดําเนินการบังคับ
คดีต่อไป ในกรณีเช่นว่านี้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งอนุญาต
หรือไม่อนุญาตตามคําร้องหรือมีคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงส่วนได้เสียของ
บรรดาเจ้าหนี้ตามวรรคหนึ่ง เจ้าหนี้ผู้เข้าดําเนินการบังคับคดีต่อไป
อาจร้องคัดค้านคําสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลได้ภายใน

หมายเหตุ

๗๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี
สําหรับเจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องที่มี
การถอนการบังคับคดีนั้น
(๑) ถ้าเป็นการถอนการบังคับคดีเพราะตนได้สละสิทธิ
ในการบังคับคดีตามมาตรา ๒๙๒ (๖) ไม่มีสิทธิได้รับส่วนเฉลี่ย
ในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหรือจําหน่ายทรัพย์สิน
ในการบังคับคดี
(๒) ถ้าเป็นการถอนการบังคับคดีตามมาตรา ๒๙๒ (๔)
แต่ยังมีหนี้ตามคําพิพากษาอยู่ อาจยื่นคําร้องต่อศาลขอให้มีคําสั่ง
ให้ตนได้รับชําระจากเงินที่เหลือภายหลังที่ได้ชําระให้แก่เจ้าหนี้
ผู้ขอเฉลี่ยแล้วในฐานะเดียวกันกับผู้ยื่นคําร้องตามมาตรา ๓๒๙ (๑)
(๓) ถ้าเป็นการถอนการบังคับคดีเพราะหมายบังคับคดีได้
ถูกเพิกถอนหรือในกรณีอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) แต่ยังมีหนี้ตาม
คําพิพากษาอยู่ อาจยื่นคําร้องต่อศาลขอให้มีคําสั่งให้ตนมีสิทธิ
ได้รับส่วนเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหรือจําหน่าย
ทรัพย์สินในการบังคับคดีครั้งนี้ ก่อนการจ่ายเงินตามมาตรา ๓๓๙
หรือก่อนส่งคําบอกกล่าวตามมาตรา ๓๔๐ (๓) แล้วแต่กรณี

หมายเหตุ

-

มาตรา ๓๒๘ เจ้าหนี้ผู้เข้าดําเนินการบังคับคดีต่อไปตาม
มาตรา ๓๒๗ อาจยื่นคําร้องต่อศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดี
ให้โอนการบังคับคดีไปยังศาลที่พิพากษาคดีซึ่งตนเป็นเจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาได้ และเมื่อได้พิจารณาคําร้องดังกล่าวแล้ว ถ้าศาลที่มี
อํานาจในการบังคับคดีเห็นว่าการบังคับคดีในศาลที่จะรับโอนการ
บังคับคดีจะเป็นการสะดวกแก่ทุกฝ่ายและได้รับความยินยอมของ

กําหนดหลักการใหม่โดยให้สิทธิแก่เจ้าหนี้
ผู้เข้าดําเนินการบังคับคดีต่อไปขอโอนไปยัง
ศาลที่พิพากษาคดีของตน

๗๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

มาตรา ๒๙๑ เมื่อศาลได้ยกคําร้องขอเฉลี่ยเสียโดย
เหตุที่ยื่นไม่ทันกําหนดผู้ขออาจยื่นคําร้องต่อศาลได้อีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่จะได้มีการส่งคําบอกกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา
๓๑๙ เพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ยื่นคําขอมีสิทธิได้รับชําระจากเงินที่เหลือ
ภายหลังที่ได้ชําระให้แก่เจ้าหนี้ผู้ยึดแล้ว
(๒) ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ถอนการยึด หรือเจ้าหนี้
ผู้ยึดสละสิทธิในการบังคับคดีให้ถือว่าผู้ขอเป็นเจ้าหนี้ผู้ยึดต่อไป
ตั้งแต่วันที่ได้ยื่นคําร้อง และให้ดําเนินการบังคับคดีไปตามนั้น
คําสั่งอนุญาตของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นสุด

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ศาลที่จะรับโอนแล้ว ให้ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้โอนการบังคับคดี
ไปได้ คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่มีการโอนการบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
ศาลที่รับโอนเป็นศาลตามมาตรา ๒๗๑ วรรคหนึ่ง

หมายเหตุ

มาตรา ๓๒๙ ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษามิได้ยื่น
กําหนดถึงสิทธิของเจ้าหนี้ที่มิได้ยื่นคําร้องขอ
คําร้องขอเฉลี่ยภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๖ หรือศาลได้ เฉล่ยี ภายในกําหนดเวลา
ยกคําร้องขอเฉลี่ยเพราะเหตุที่ยื่นไม่ทันกําหนดเวลาดังกล่าว
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษานั้นอาจยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมี
คําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ให้ตนมีสิทธิได้รับชําระจากเงินที่เหลือภายหลังที่ได้
ชําระให้แก่เจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้นและ
เจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยตามมาตรา ๓๒๖ หรือมาตรา ๓๒๗ แล้วแต่กรณี
(๒) ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดี และไม่มีเจ้าหนี้เข้า
ดําเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗ ให้ถือว่าตนเป็นเจ้าหนี้
ผู้ดําเนินการบังคับคดีต่อไปจากเจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัด
สิทธิเรียกร้องที่มีการถอนการบังคับคดีตั้งแต่วันที่มีการถอนการ
บังคับคดี
คําร้องตาม (๑) ให้ยื่นก่อนการจ่ายเงินตามมาตรา ๓๓๙
หรือก่อนส่งคําบอกกล่าวตามมาตรา ๓๔๐ (๓) แล้วแต่กรณี
คําร้องตาม (๒) ให้ยื่นก่อนมีการถอนการบังคับคดี
ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาร้องตาม (๒) ให้นําบทบัญญัติมาตรา
๓๒๗ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๗๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ถ้ามีผู้ยื่นคําร้องตาม (๒) หลายคน ให้ถือว่าผู้ยื่นคําร้องรายอื่น
นอกจากผู้ยื่นคําร้องซึ่งได้รับเลือกหรือกฎหมายกําหนดให้เป็น
ผู้ดําเนินการบังคับคดีต่อไป และเจ้าหนี้ซึ่งมิได้ยื่นคําร้องขอเข้า
ดําเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗ เป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ
ได้รับชําระหนี้จากทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหรือจําหน่าย
ทรัพย์สินในคดีนั้นด้วย

-

มาตรา ๓๓๐ คําสั่งของศาลตามมาตรา ๓๒๗ วรรคสาม
และวรรคสี่ และมาตรา ๓๒๙ ให้เป็นที่สุด

หมายเหตุ

ส่วนที่ ๘
การขายหรือจําหน่าย
มาตรา ๓๐๖ เมื่อได้ยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่าง
หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดียื่นคําขอต่อศาล
ขอให้สั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่มีผู้คัดค้าน
ในการขายทรัพย์ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๐๗ ให้ศาล
มีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้
ทราบซึ่งคําสั่งของศาลและวันขายทอดตลาดแก่บรรดาบุคคล
ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด
ซึ่งทราบได้ตามทะเบียน หรือโดยประการอื่น
คําสั่งอนุญาตของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด

มาตรา ๓๓๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓๒ และมาตรา
๓๓๖ เมื่อได้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือ
บางส่วนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือได้มีการส่งมอบทรัพย์สิน
ตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ถ้าไม่มี
เหตุสมควรงดการบังคับคดีไว้ก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น
หรือตามที่ศาลมีคําสั่งกําหนด หรือขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ปรับปรุงกระบวนการในการขายทอดตลาด
ให้เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์ในแต่ละ
ประเภท และเพื่อให้สอดคล้องกับทาง
ปฏิบัติในปัจจุบัน

๗๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตาม
มาตรา ๓๐๘ เมื่อศาลได้มีคําสั่งอนุญาตให้ขายแล้ว วรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งกําหนดวัน เวลา และ
เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้เมื่อ สถานที่ซึ่งจะทําการขายทอดตลาดให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการ
บังคับคดีซึ่งปรากฏตามทะเบียนหรือประการอื่นได้ทราบด้วย
พ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้าวันนับแต่วันที่ยึด การขายนั้นให้
ดําเนินตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยจะทําการขายทอดตลาดในวันหยุดงานหรือในเวลาใด ๆ
นอกเวลาทําการปกติก็ได้ ทั้งนี้ กําหนดวันและเวลาขายดังกล่าว
และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นและตามข้อกําหนดของศาล
จะต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันยึด อายัด หรือส่งมอบ
ซึ่งระบุไว้ในคําสั่งอนุญาตให้ขายทรัพย์สินนั้น ถ้าหากมี
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ ไม่ให้ใช้บังคับแก่ทรัพย์อันมี ทรัพย์สินนั้น
เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม
สภาพเป็นของสดของเสียได้ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมี
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิเต็มที่ในการเข้าสู้ราคาเอง
อํานาจที่จะขายได้ทันที โดยวิธีขายทอดตลาด หรือวิธีอื่นที่
หรือหาบุคคลอื่นเข้าสู้ราคาเพื่อให้ได้ราคาตามที่ตนต้องการ
สมควร
และเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว
ห้ามมิให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทั้งหลายหยิบยก
มาตรา ๓๐๙ ทวิ ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ เรื่องราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดมีจํานวนต่ําเกินสมควร
ลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น ก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเคาะ มาเป็นเหตุขอให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นอีก
ไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า
เป็นราคําที่สมควรขายได้ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้
ตามคําพิพากษา หรือบุคคลผู้มีสวนได้เสียในการบังคับคดีอาจ
คัดค้านว่าราคําดังกล่าวมีจํานวนต่ําเกินสมควร ในกรณีเช่นว่านี้
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินไป
เพื่อให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือ
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่คัดค้าน
หรือไม่ก็ตาม หาผู้ซื้อที่จะเสนอซื้อในราคาที่บุคคลดังกล่าว
ต้องการมาเสนอซื้อในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไป

หมายเหตุ
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
โดยให้ผู้เสนอราคําสูงสุดต้องผูกพันกับการเสนอราคําดังกล่าว
เป็นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่เสนอราคํานั้น และในการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไป หากมีผู้เสนอราคาสูงสุด
ในจํานวนไม่สูงกว่าจํานวนที่ผู้เสนอราคําสูงสุดได้เสนอในการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน หรือไม่มีผู้ใดเสนอราคาเลย
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเคําะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด
ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน แต่หากมีผู้เสนอราคา
สูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไปในจํานวนสูงกว่า
จํานวนที่ผู้เสนอราคําสูงสุดได้เสนอในการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินครั้งก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเคําะไม้ขายให้แก่
ผู้เสนอราคําสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น
ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีเห็นว่าราคาที่ได้จาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินมีจํานวนต่ําเกินสมควร และการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินในราคาต่ําเกินสมควรนั้นเกิดจากการ
คบคิดกันฉ้อฉลในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู้ราคา หรือ
ความไม่สุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้า
พนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหน้าที่ บุคคลดังกล่าวอาจยื่น
คําร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ได้ และเมื่อศาลไต่สวน
แล้วเห็นว่าคําร้องรับฟังได้ ให้ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําร้อง
หรือแก้ไขหรือมีคําสั่งกําหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาล
เห็นสมควรให้เสร็จภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

คําร้องนั้น
ให้นําบทบัญญัติในวรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และ
วรรคหก ของมาตรา ๒๙๖ มาใช้บังคับแก่การยื่นคําร้องตาม
วรรคสองโดยอนุโลม
คําสั่งศาลตามวรรคสองให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๑๕ ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบตามสิทธิ
เรียกร้องที่ถูกอายัดนั้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ไปแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนําออกขายโดยการขาย
ทอดตลาดดังที่บัญญัติไว้ในลักษณะนี้
ถ้าการจําหน่ายสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดนั้นกระทําได้
โดยยาก เนื่องจากการชําระหนี้นั้นต้องอาศัยการชําระหนี้
ตอบแทน หรือด้วยเหตุอื่นใด และการบังคับคดีอาจล่าช้าเป็น
การเสียหายแก่คู่ความทุกฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือแก่
บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อคู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้นหรือ
เจ้าพนักงานบังคับคดีร้องขอศาลจะมีคําสั่งกําหนดให้จําหน่าย
โดยวิธีอื่นก็ได้

มาตรา ๓๓๒ ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่จะ
ขายหรือจําหน่ายมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้
จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่ง
ค่าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขาย
หรือจําหน่ายได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่สมควร
ในกรณีที่การขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือที่ได้มี
การส่งมอบตามคําสั่งอายัดกระทําได้โดยยาก หรือการขายหรือ
จําหน่ายสิทธิเรียกร้องนั้นกระทําได้โดยยากเนื่องจากการชําระหนี้
นั้นต้องอาศัยการชําระหนี้ตอบแทนหรือด้วยเหตุอื่นใด และการ
บังคับคดีอาจล่าช้าเป็นการเสียหายแก่คู่ความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง หรือแก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควรหรือคู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้นร้องขอ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะมีคําสั่งกําหนดให้จําหน่ายโดยวิธีการอื่นใดที่สมควรก็ได้
ทั้งนี้ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีอาจคัดค้านคําสั่งหรือ
การดําเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยยื่นคําร้องต่อศาล
ภายในสองวันนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งหรือการดําเนินการนั้น
คําสั่งของศาลให้เป็นที่สุด
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มาตรา ๓๐๙ ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติ
ตามข้อบังคับต่อไปนี้
(๑) ในการขายทรัพย์สินที่มีหลายสิ่งด้วยกัน ให้แยก
ขายทีละสิ่งต่อเนื่องกันไป แต่
(ก) เจ้าพนักงานบังคับคดีมอี ํานาจจัดสังหาริมทรัพย์
ซึ่งมีราคําเล็กน้อยรวมขายเป็นกอง ๆ ได้เสมอ และ
(ข) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพย์
หรืออสังหาริมทรัพย์สองสิ่งหรือกว่านั้นขึ้นไป รวมขายไป
ด้วยกันได้ในเมื่อเป็นที่คําดหมายได้ว่า เงินรายได้ในการขาย
จะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
(๒) ในการขายอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ และทรัพย์สิน
นั้นอาจแบ่งแยกออกได้เป็นตอน ๆ เจ้าพนักงานบังคับคดีมี
อํานาจขายทรัพย์สินนั้นเป็นตอน ๆ ได้ ในเมื่อเป็นที่คําดหมาย
ได้ว่าเงินรายได้ในการขายทรัพย์สินบางตอนจะเพียงพอแก่
การบังคับคดี หรือว่าเงินรายได้ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
(๓) ในการขายทรัพย์สินหลายสิ่งด้วยกัน เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจกําหนดลําดับที่จะขายทรัพย์สินนั้น
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินซึ่ง
จะต้องขาย อาจร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรวมหรือแยก
ทรัพย์สิน หรือขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามลําดับที่กําหนดไว้หรือ
จะร้องคัดค้านคําสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่สั่งตาม
สามอนุมาตราก่อนนั้นก็ได้ ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดี

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๓๓ ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้
ตามคําพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ในการขายทรัพย์สินที่มีหลายสิ่งด้วยกัน ให้แยกขาย
ทีละสิ่งต่อเนื่องกันไป แต่
(ก) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพย์
ซึ่งมีราคาเล็กน้อยรวมขายเป็นกอง ๆ ได้เสมอ
(ข) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพย์
หรืออสังหาริมทรัพย์สองสิ่งหรือกว่านั้นขึ้นไปรวมขายไปด้วยกันได้
ในเมื่อเป็นทีค่ าดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขายจะเพิ่มขึ้นเพราะ
เหตุนั้น
(๒) ในการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจแบ่งแยกออกได้
เป็นส่วน ๆ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจขายทรัพย์สินนั้นเป็น
ส่วน ๆ ได้ ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขาย
ทรัพย์สินบางส่วนจะเพียงพอแก่การบังคับคดี หรือว่าเงินรายได้
ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
(๓) ในการขายทรัพย์สินหลายสิ่งด้วยกัน เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจกําหนดลําดับที่จะขายทรัพย์สินนั้น
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินซึ่งจะต้องขาย
อาจร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรวมหรือแยกทรัพย์สิน
หรือขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามลําดับที่กําหนดไว้
หรือจะร้องคัดค้านคําสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่สั่งตาม
วรรคหนึ่งก็ได้ การยื่นคําร้องตามมาตรานี้ต้องกระทําก่อนวันทําการ
ขายทอดตลาดแต่ต้องไม่ช้ากว่าสามวันนับแต่ทราบวิธีการขาย

หมายเหตุ
คงหลักการเดิมตามกฎหมายปัจจุบัน
เพียงแต่มีการปรับปรุงถ้อยคําให้เหมาะสม
และชัดเจนยิ่งขึ้น

มีการแก้ไขระยะเวลาร้องขอเกี่ยวกับการ
ขายทรัพย์สินเพื่อให้สอดคล้องกับทาง
ปฏิบัติของกรมบังคับคดี

๗๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ไม่ยอมปฏิบัติตามคําร้องขอหรือคําคัดค้านเช่นว่านั้น ผู้ร้องจะ
ยื่นคําขอต่อศาลโดยทําเป็นคําร้อง ภายในสองวันนับตั้งแต่
วันปฏิเสธ เพื่อขอให้มีคําสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได้คําสั่งของศาล
ให้เป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไป
จนกว่าศาลจะได้มีคําสั่งหรือจนกว่าจะได้พ้นระยะเวลาซึ่งให้นํา
เรื่องขึ้นสู่ศาลได้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยอมปฏิบัติตามคําร้องขอหรือ
คําคัดค้านเช่นว่านั้น ผู้ร้องจะยื่นคําร้องต่อศาลภายในสองวันนับแต่
วันปฏิเสธ เพื่อขอให้มีคําสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได้ คําสั่งของศาล
ให้เป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไปจนกว่า
ศาลจะได้มีคําสั่ง หรือจนกว่าจะได้พ้นระยะเวลาซึ่งให้นําเรื่องขึ้นสู่
ศาลได้

หมายเหตุ

มาตรา ๓๐๙ ตรี เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีโอน
อสังหาริมทรัพย์ที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ หากทรัพย์สินที่โอนนั้นมี
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารอยู่อาศัย และลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรือบริวารไม่ยอมออกไปจากอสังหาริมทรัพย์
นั้น ผู้ซื้อชอบที่จะยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์
นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลให้ออกคําบังคับให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ภายในระยะเวลาที่
ศาลเห็นสมควรกําหนด แต่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ถ้าลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรือบริวารไม่ปฏิบัติตามคําบังคับ ให้บังคับตาม
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 ให้เจ้าพนักงานศาล
เป็นผู้ส่งคําบังคับโดยผู้ซื้อมีหน้าที่จัดการนําส่ง และให้ถือว่า
ผู้ซื้อเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาและลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือบริวารที่อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาตามบทบัญญัติดังกล่าว

มาตรา ๓๓๔ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีโอนอสังหาริมทรัพย์ คงหลักการเดิมตามกฎหมายปัจจุบัน โดยมี
ที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ หากทรัพย์สินที่โอนนั้นมีลูกหนี้ตามคําพิพากษา การแก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราเท่านั้น
หรือบริวารอยู่อาศัย และลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารไม่ยอม
ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ซื้อชอบที่จะยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่อศาล
ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลให้ออกหมายบังคับคดี
เพื่อบังคับให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารออกไปจาก
อสังหาริมทรัพย์นั้น โดยให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๗๑
มาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๕๑ มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๓๕๓
วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง มาตรา ๓๕๔ มาตรา ๓๖๑
มาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๓ และมาตรา ๓๖๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ซื้อเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา และลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือบริวารที่อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์นั้น
เป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามบทบัญญัติดังกล่าว

๗๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๓๐๙ จัตวา เมื่อทําการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่มีกฎหมายกําหนดไว้ให้จดทะเบียน ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีแจ้งนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่น
ผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายให้ดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ
ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นห้องชุดตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ก่อนทําการขายทอดตลาดให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดแจ้งรายการ
หนี้ค่าใช้จ่ายทีต่ ้องชําระเพื่อการออกหนังสือรับรองการปลอด
หนี้ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําบอกกล่าว เมื่อขาย
ทอดตลาดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดไว้เพื่อชําระหนี้ที่ค้างชําระดังกล่าวจนถึงวันขาย
ทอดตลาดแก่นิติบุคคลอาคารชุดก่อนเจ้าหนี้จํานอง และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่
ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้
หากนิติบุคคลอาคารชุดไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างชําระ
ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในกําหนดเวลาตามวรรค
สองหรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างชําระ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรอง
การปลอดหนี้
ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นที่ดินจัดสรรตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ก่อนทําการขายทอดตลาด ให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแจ้ง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๓๕ เมื่อทําการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มี
คงหลักการเดิมตามกฎหมายปัจจุบัน
กฎหมายกําหนดไว้ให้จดทะเบียน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้ง
นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นผู้มีอํานาจหน้าที่
ตามกฎหมายให้ดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ
ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นห้องชุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด ก่อนทําการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
บอกกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดแจ้งรายการหนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชําระเพื่อการออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคําบอกกล่าว เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
กันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้เพื่อชําระหนี้ที่ค้างชําระ
ดังกล่าวจนถึงวันขายทอดตลาดแก่นิติบุคคลอาคารชุดก่อนเจ้าหนี้
จํานอง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่
ผู้ซื้อโดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้
หากนิติบุคคลอาคารชุดไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างชําระ
ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างชาระ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้
ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นที่ดินจัดสรรตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ก่อนทาการขายทอดตลาด
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแจ้ง
รายการหนี้ค่าบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคพร้อม
ค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินต่อเจ้าพนักงาน

๘๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
รายการหนี้ค่าบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคพร้อม
ค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินต่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําบอกกล่าว
เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้
จากการขายทอดตลาดไว้เพื่อชําระหนี้ที่ค้างชําระดังกล่าวจนถึง
วันขายทอดตลาดแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก่อนเจ้าหนี้
จํานอง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดิน
ให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้ หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมไว้ ให้การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเป็น
อันยกเลิกไป
หากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้าง
ชําระดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสี่หรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างชําระ หรือในกรณีที่ยังมิได้
จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จด
ทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้ หากมีการระงับการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไว้ ให้การระงับการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมนั้นเป็นอันยกเลิกไป
การจ่ายเงินที่กันไว้ตามวรรคสองและวรรคสี่ ให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติในหมวดนี้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
บังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําบอกกล่าว
เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้จากการ
ขายทอดตลาดไว้เพื่อชําระหนี้ที่ค้างชําระดังกล่าวจนถึงวันขาย
ทอดตลาดแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก่อนเจ้าหนี้จํานอง และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้
หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไว้ ให้การระงับ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเป็นอันยกเลิกไป
หากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างชําระ
ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในกาหนดเวลาตามวรรคสี่
หรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างชําระ หรือในกรณีที่ยังมิได้จัดตั้ง
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนสิทธิ
ในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้ หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมไว้ ให้การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น
เป็นอันยกเลิกไป
การจ่ายเงินที่กันไว้ตามวรรคสองและวรรคสี่ ให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๑๐ การทําบัญชีส่วนเฉลี่ย และส่วนที่ ๑๑
เงินค้างจ่าย ของหมวดนี้

หมายเหตุ

๘๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

มาตรา ๓๐๗ ถ้ารายได้ประจําปีจากอสังหาริมทรัพย์
หรือการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกสิกรรมของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา อาจเพียงพอที่จะชําระหนี้ตามคําพิพากษา
พร้อมด้วยค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องร้องและการบังคับคดี
เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาร้องขอ
ศาลอาจมีคําสั่งตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบ
กิจการเหล่านั้นได้ และบังคับให้มอบเงินรายได้ทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนต่อเจ้าพนักงาน บังคับคดีภายในเวลาและกําหนด
ตามที่ศาลเห็นสมควร แทนการสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาคําสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้อุทธรณ์ไป
ยังศาลอุทธรณ์ได้ และคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์
ให้เป็นที่สุด

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๙
การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบกิจการ
แทนการขายหรือจําหน่าย
มาตรา ๓๓๖ ถ้ารายได้จากอสังหาริมทรัพย์หรือการ
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม หรือการ
ประกอบกิจการอื่นใดของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจเพียงพอ
ที่จะชําระหนี้ตามคําพิพากษาพร้อมด้วยค่าฤชาธรรมเนียม
และค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ภายในเวลาอันสมควร
เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาร้องขอ
และไม่มีข้อเท็จจริงว่าจะเป็นการประวิงการชําระหนี้ ศาลอาจมี
คําสั่งตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือผู้จัดการกิจการเหล่านั้น
โดยมอบเงินรายได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ภายในเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนดแทนการขาย
หรือจําหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้

หมายเหตุ

คงหลักการเดิม เพียงแต่มีการปรับปรุง
ถ้อยคําและเพิ่มเหตุผลที่ใช้พิจารณาในการ
ตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือผู้จัดการ
กิจการ และลดขั้นตอนโดยตัดการอุทธรณ์
คําสั่งไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อให้กระบวนการ
มีความรวดเร็ว

๘๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๑๐
การทําบัญชีส่วนเฉลี่ย

หมายเหตุ

มาตรา ๓๑๖ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทําบัญชี
รายละเอียดแสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่ได้ยึดหรือได้มาจาก
การจําหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือที่ได้วาง
ไว้กับตน นอกจากนี้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทําบัญชีพิเศษ
สําหรับทรัพย์สินแต่ละราย ซึ่งอยู่ในบังคับการจํานองหรือ
บุริมสิทธิพิเศษซึ่งได้มีการแจ้งให้ทราบโดยชอบแล้วตามที่กล่าว
ไว้ในมาตรา ๒๘๙
ภายใต้บังคับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ล้มละลายและมาตรา ๒๙๒ถึง ๒๙๕ แห่งประมวลกฎหมายนี้
ว่าด้วยการรอหรือการงดการ บังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ยเงินนั้นดังบัญญัติไว้ในมาตราต่อไปนี้

มาตรา ๓๓๗ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทําบัญชีรายละเอียด คงหลักการเดิม เพียงแต่มีการปรับปรุง
แสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่ได้มาจากการยึด อายัด ขาย หรือจําหน่าย
ถ้อยคําให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือที่ได้วางไว้แก่ตน นอกจากนี้
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทําบัญชีพิเศษสําหรับจํานวนเงินที่ได้มาจาก
การขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินแต่ละรายซึ่งอยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ
บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่นซึ่งได้มีการแจ้งให้ทราบหรือปรากฏ
แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วตามมาตรา ๓๒๔
ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้เป็น
อย่างอื่น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ยเงินตามวรรคหนึ่ง
ดังบัญญัติไว้ในมาตราต่อไปนี้

มาตรา ๓๑๗ ในกรณีที่จะต้องบังคับคดีตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งซึ่งได้พิพากษาหรือสั่งโดยจําเลยขาดนัด
นั้น ห้ามมิให้เฉลี่ยเงินที่ได้มาจนกว่าระยะหกเดือนจะได้ล่วงพ้น
ไปแล้วนับแต่วันยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา แต่ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแสดงให้ศาลเป็นที่
พอใจว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ทราบถึงคดีซึ่งขอให้มีการ
บังคับแล้ว มิให้นําบทบัญญัติแห่งมาตรานี้มาใช้บังคับ

มาตรา ๓๓๘ ในกรณีที่จะต้องบังคับคดีตามคําพิพากษา คงหลักการเดิม เพียงแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือคําสั่งซึ่งได้พิพากษาหรือสั่งโดยจําเลยขาดนัดนั้น ห้ามมิให้
ถ้อยคําให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
จัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ยเงินที่ได้มาจนกว่าระยะเวลาหกเดือนนับแต่
วันยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
จะได้ล่วงพ้นไปแล้ว เว้นแต่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะแสดงให้เป็น
ที่พอใจแก่ศาลได้ว่า ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ทราบถึงการที่
ถูกฟ้องนั้นแล้ว

๘๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๓๑๘ ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
แต่คนเดียวขอร้องให้บังคับคดี และมิได้มีการแจ้งให้ทราบซึ่ง
การจํานองหรือบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จําหน่ายได้มาดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ เมื่อได้จัดการจําหน่ายทรัพย์สินเสร็จ
และได้หักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไว้แล้วให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจ่ายเงินตามจํานวนหนี้ในคําพิพากษาและค่าฤชา
ธรรมเนียมในการฟ้องร้องให้แก่เจ้าหนี้ที่ตามคําพิพากษา
เพียงเท่าที่เงินรายได้จํานวนสุทธิจะพอแก่การที่จะจ่ายให้ได้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๓๙ ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาคนเดียว คงหลักการเดิม เพียงแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ร้องขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและ
ถ้อยคําให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
ไม่มีกรณีตามมาตรา ๓๒๔ เมื่อได้ขายทอดตลาดหรือจําหน่าย
โดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้นเสร็จและได้หักค่าฤชาธรรมเนียมในการ
บังคับคดีไว้แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินตามจํานวนหนี้
และค่าฤชาธรรมเนียมตามคําพิพากษาให้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
เท่าที่เงินรายได้จํานวนสุทธิจะพอแก่การที่จะจ่ายให้ได้

มาตรา ๓๑๙ ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
หลายคนร้องขอให้บังคับคดี หรือได้มีการแจ้งให้ทราบซึ่ง
การจํานองหรือบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จําหน่ายได้มาดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ เมื่อได้จัดการจําหน่ายทรัพย์สินเสร็จ
และได้หักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไว้แล้ว ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีทําบัญชีส่วนเฉลี่ยแสดงจํานวนเงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหนี้
ตามคําพิพากษา หรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิแต่ละคนจากเงินรายได้
จํานวนสุทธิที่พอแก่การที่จะจ่ายให้ตามสิทธิเรียกร้องของ
เจ้าหนี้เหล่านั้น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ หรือตามประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการจ่ายเงิน
เช่นว่านี้ และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งคําบอกกล่าวไปยัง
เจ้าหนี้เหล่านั้นขอให้ตรวจสอบบัญชีเช่นว่านั้นและให้แถลง
ข้อคัดค้านภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งคําบอกกล่าว

มาตรา ๓๔๐ ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหลายคน
ร้องขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือใน
กรณีตามมาตรา ๓๒๔ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาด
หรือจําหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้นเสร็จแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) หักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไว้ แต่ถ้า
ทรัพย์สินนั้นเป็นของเจ้าของรวม ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงิน
ส่วนของเจ้าของรวมอื่นนอกจากส่วนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ออกจากเงินที่ได้จากการขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินนั้นเสียก่อน
แล้วจึงหักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีจากเงินเฉพาะส่วนของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
(๒) จัดทําบัญชีส่วนเฉลี่ยแสดงจํานวนเงินที่จ่ายให้แก่
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรือผู้ทรงสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นแต่ละคน
จากเงินจํานวนสุทธิที่พอแก่การที่จะจ่ายให้ตามสิทธิของบุคคล

แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะต้องดําเนินการภายหลังจากที่มี
การขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

๘๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

ถ้าไม่มีคําแถลงยื่นภายในเวลาที่กําหนด ให้ถือว่า
บัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นเป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้เหล่านั้นตามบัญชี

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
เช่นว่านั้น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น โดยให้แสดงจํานวนเงินทีก่ ันส่วน
ให้แก่เจ้าของรวมไว้ในบัญชีดังกล่าวด้วย
(๓) ส่งคําบอกกล่าวไปยังลูกหนีต้ ามคําพิพากษา เจ้าของรวม
และบุคคลตาม (๒) ขอให้ตรวจสอบบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นและให้ยื่น
คําแถลงคัดค้านได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันส่งคําบอกกล่าว
ถ้าไม่มีคําแถลงคัดค้านภายในกําหนดเวลาตาม (๓)
ให้ถือว่าบัญชีส่วนเฉลี่ยดังกล่าวเป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจ่ายเงินให้แก่บุคคลตามบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้น

หมายเหตุ

มาตรา ๓๒๐ ในกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตราก่อนนี้
ถ้ามีเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนดังกล่าวแล้ว ยื่นคําแถลง
คัดค้านบัญชีส่วนเฉลี่ยต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในเวลาที่
กําหนดไว้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกหมายเรียก ให้เจ้าหนี้
ทุกคนมาในเวลา และ ณ สถานที่ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
เจ้าหนี้จะไปตามหมายเรียกเช่นว่านั้นด้วยตนเอง หรือ
จะให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอํานาจโดยชอบไปและกระทําการแทน
ในกิจการทั้งหลายอันเกี่ยวแก่เรื่องนั้นก็ได้
เมื่อได้ตรวจพิจารณาคําแถลงและฟังคําชี้แจงของ
เจ้าหนี้ผู้ที่มาตามหมายเรียกแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทํา
คําสั่งยืนตามหรือแก้ไขบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้น แล้วให้อ่านให้เจ้าหนี้
ที่มานั้นฟัง และให้เจ้าหนี้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน

มาตรา ๓๔๑ ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําแถลงคัดค้านตาม
แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการในกรณีที่มีผู้ยื่น
มาตรา ๓๔๐ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกหมายเรียกเจ้าหนี้ตาม คําแถลงคัดค้านบัญชีส่วนเฉลี่ยให้ชัดเจน
คําพิพากษาทุกคน ผู้ทรงสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น เจ้าของรวม
ยิ่งขึน้
และลูกหนี้ตามคําพิพากษา มาชี้แจงในเวลาและ ณ สถานที่ที่กําหนด
โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน บุคคลดังกล่าว
จะไปตามหมายเรียกด้วยตนเองหรือจะมอบให้ผู้รับมอบอํานาจไป
กระทําการแทนก็ได้
เมื่อได้ตรวจพิจารณาคําแถลงคัดค้านและได้ฟังคําชี้แจง
ของผู้ซึ่งมาตามหมายเรียกแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทําคําสั่ง
ยืนตามหรือแก้ไขบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นแล้วอ่านคําสั่งดังกล่าวให้ผู้ซึ่ง
มาตามหมายเรียกฟังและให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้
ในกรณีที่ไม่อาจทําคําสั่งได้ภายในวันที่กําหนด
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้ผู้ซึ่งมาตามหมายเรียกหรือตามนัด

๘๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
(บทบัญญัติเดิม)
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
และให้ส่งคําสั่งนั้นไปยังเจ้าหนี้ผู้ซึ่งมิได้มาตามหมายเรียกด้วย ทราบวันนัดฟังคําสั่งที่เลื่อนไปและให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้
ถ้าหากมี
ถ้าบุคคลตามวรรคหนึ่งมิได้ไปตามหมายเรียกหรือตามนัด
ถ้าเจ้าหนี้คนใดไม่พอใจคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ถือว่าได้ทราบวันนัดและคําสั่งของ
บังคับคดีเจ้าหนี้นั้นชอบที่จะยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้องคัดค้าน เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว
คําสั่งนั้นต่อศาลชั้นต้นได้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้อ่านหรือ
ที่ได้ส่งคําสั่ง แล้วแต่กรณี แต่ถ้าเจ้าหนี้ที่ยื่นคําขอนั้นมิได้ไป
ตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานบังคับคดีและไม่สามารถแสดง
เหตุผลดีในการที่ไม่ไปต่อหน้าเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้น ให้ศาล
นั้นยกคําขอนั้นเสีย คําสั่งของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้ให้
เป็นที่สุด
ถ้าเจ้าหนี้ซึ่งได้มาตามหมายเรียกทุกคนได้ยินยอมตาม
คําสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีและลงลายมือชื่อไว้เป็น
พยานหลักฐานในการยินยอมนั้นแล้ว และถ้าเจ้าหนี้ผู้ไม่มาซึ่งมี
สิทธิคัดค้านคําสั่งได้ มิได้ยื่นคําคัดค้านภายในเวลากําหนด
ให้ถือว่าบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นเป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามนั้น
ถ้าเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิคัดค้านคําสั่งได้ยื่นคําคัดค้านดังที่
บัญญัติไว้ข้างต้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการจ่าย
ส่วนเฉลี่ยไปจนกว่าศาลได้มีคําสั่งแล้ว หรือทําการจ่ายส่วน
เฉลี่ยชั่วคราว ดังที่บัญญัติไว้ในมาตราต่อไป
บทบัญญัติมาตรานี้ ให้ใช้บังคับแก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีด้วยโดยอนุโลม

หมายเหตุ

๘๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
-

มาตรา ๓๒๑ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า ถ้าจะ
เลื่อนการจ่ายส่วนเฉลี่ยไปจนกว่าได้จําหน่ายทรัพย์สินที่
ประสงค์จะบังคับทั้งหมด หรือจนกว่าการเรียกร้องทั้งหมดที่มา
สู่ศาลได้เสร็จเด็ดขาดแล้ว จะทําให้บุคคลผู้มีส่วนเฉลี่ยใน
เงินรายได้แห่งทรัพย์สินที่บังคับนั้นทุกคนหรือคนใดคนหนึ่ง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๔๒ ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งยืน
ตามบัญชีส่วนเฉลี่ย ผู้ซึ่งได้ยื่นคําแถลงคัดค้านตามมาตรา ๓๔๐
อาจยื่นคําร้องคัดค้านคําสั่งดังกล่าวต่อศาลได้ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้อ่านคําสั่ง
ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งแก้ไขบัญชีส่วนเฉลี่ย
บุคคลตามมาตรา ๓๔๑ อาจยื่นคําร้องคัดค้านคําสั่งดังกล่าวต่อ
ศาลได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อ่านคําสั่ง
ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการจ่ายส่วนเฉลี่ยไปก่อน
จนกว่าศาลจะได้มีคําสั่งหรือทําการจ่ายส่วนเฉลี่ยชั่วคราวตาม
มาตรา ๓๔๓
ถ้าไม่มีผู้ยื่นคําร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ให้ถือว่าบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นเป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จ่ายเงินให้แก่บุคคลตามบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้น
คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด

หมายเหตุ
กําหนดกระบวนการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
ส่วนเฉลี่ยต่อจากร่างมาตรา ๓๔๑ เพื่อให้
เกิดความรัดกุมและชัดเจนยิ่งขึ้น

มาตรา ๓๔๓ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า ถ้าจะ
มีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําให้เหมาะสมและ
เลื่อนการจ่ายส่วนเฉลี่ยไปจนกว่าได้จําหน่ายทรัพย์สินที่ประสงค์ ชัดเจนยิ่งขึ้น
จะบังคับทั้งหมดหรือจนกว่าการเรียกร้องทั้งหมดที่มาสู่ศาล
ได้เสร็จเด็ดขาดแล้ว จะทําให้บุคคลผู้มีส่วนเฉลี่ยในเงินรายได้
แห่งทรัพย์สินที่บังคับนั้นทุกคนหรือคนใดคนหนึ่งได้รับความเสียหาย

๘๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ได้รับความเสียหาย เจ้าพนักงานบังคับคดีมีสิทธิที่จะแบ่งเงิน
รายได้เท่าที่พอแก่การที่จะจ่ายให้ดั่งที่บัญญัติไว้ในสองมาตรา
ก่อนได้ ในเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้กันเงินไว้สําหรับชําระ
ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหมดในการบังคับคดีที่เกิดขึ้นหรือ
จะเกิดขึ้นต่อไป และสําหรับชําระการเรียกร้องใด ๆ ที่ยังมี
ข้อโต้แย้งไว้แล้ว

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีสิทธิที่จะแบ่งเงินรายได้เท่าที่พอแก่การที่จะ
จ่ายให้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔๐ มาตรา ๓๔๑ และมาตรา ๓๔๒ ได้
ในเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้กันเงินไว้สําหรับชําระค่าฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นต่อไป และสําหรับ
ชําระการเรียกร้องใด ๆ ที่ยังมีข้อโต้แย้งไว้แล้ว

มาตรา ๓๒๒ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
ทุกคนได้รับส่วนแบ่งเป็นที่พอใจแล้ว ถ้ายังมีเงินที่จําหน่าย
ทรัพย์สินได้เหลืออยู่ และเงินที่ยังเหลือเช่นว่านั้นได้ถูกอายัด
ตามมาตรา ๒๙๑ หรือโดยประการอื่น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จําหน่ายส่วนที่เหลือนั้นตามมาตรา ๒๙๑ หรือตามคําสั่งอายัด
ทรัพย์ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๓๔๔ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทุกคน
แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการเกี่ยวกับการ
ได้รับส่วนแบ่งเป็นที่พอใจแล้ว ถ้ายังมีเงินที่ได้จากการขายหรือ
จัดการกับเงินที่ยังเหลืออยู่ให้เหมาะสมและ
จําหน่ายทรัพย์สินเหลืออยู่หลังจากที่ได้หักค่าฤชาธรรมเนียมใน
ชัดเจนยิ่งขึ้น
การบังคับคดีแล้ว และเงินเช่นว่านั้นอยู่ในบังคับที่จะต้องจ่ายแก่
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาตามมาตรา ๓๒๙ หรือถูกอายัดโดยประการอื่น
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินส่วนที่เหลือนั้นตามมาตรา ๓๒๙
หรือตามคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้อง แล้วแต่กรณี
ถ้าเงินรายได้จํานวนสุทธิที่ได้จากการขายหรือจําหน่าย
ทรัพย์สินนั้นไม่ต้องการใช้สําหรับการบังคับคดีต่อไปก็ดี หรือมีเงินได้
จากการขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินเหลืออยู่หลังจากที่ได้หักชําระค่าฤชา
ธรรมเนียมในการบังคับคดีและจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ทุกคนเป็นที่พอใจ
แล้วก็ดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินรายได้จํานวนสุทธิหรือ
ส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และถ้าทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกต้องถูกจําหน่ายไปเพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา ให้จ่ายเงินรายได้จํานวนสุทธิหรือส่วนที่เหลืออยู่แก่
บุคคลภายนอกนั้น

ถ้าเงินรายได้จํานวนสุทธิที่จําหน่ายทรัพย์สินได้มานั้น
ไม่ต้องการใช้สําหรับการบังคับคดีต่อไปก็ดี หรือมีเงินเหลืออยู่
ภายหลังที่ได้หักชําระค่าฤชาธรรมเนียมและจ่ายให้แก่เจ้าหนี้
ทุกคนเป็นที่พอใจแล้วก็ดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินรายได้
จํานวนสุทธิหรือส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
และถ้าทรัพย์สินของบุคคลภายนอกต้องถูกจําหน่ายไป
เพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ให้จ่ายเงินรายได้
จํานวนสุทธินั้นแก่บุคคลภายนอกตามสิทธิเรียกร้องของ
บุคคลภายนอกที่มีอยู่ต่อลูกหนี้ตามคําพิพากษา

หมายเหตุ

๘๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
(บทบัญญัติเดิม)
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ถ้าได้จําหน่ายสังหาริมทรัพย์รายใดไปแล้วตาม
ถ้าได้มีการขายทรัพย์สินรายใดตามมาตรา ๓๒๓ ไปแล้ว
มาตรา ๒๘๘ และได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดเป็นคุณแก่ผู้เรียกร้อง และได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดเป็นคุณแก่ผู้เรียกร้อง ให้เจ้าพนักงาน
ให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินที่จําหน่ายได้แก่
บังคับคดีจ่ายเงินที่ได้จากการขายแก่ผู้เรียกร้องไป
ผู้เรียกร้องไป

หมายเหตุ

ส่วนที่ ๑๑
เงินค้างจ่าย
มาตรา ๓๒๓ บรรดาเงินต่างๆ ที่ค้างจ่ายอยู่ในศาล
มาตรา ๓๔๕ บรรดาเงินต่าง ๆ ที่ค้างจ่ายอยู่ในศาล
หรือที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ถ้าผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาภายในห้าปี หรือที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ถ้าผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาภายในห้าปี
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน

คงหลักการเดิมตามกฎหมายปัจจุบัน

หมวด ๓
การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
-

มาตรา ๓๔๖ การบังคับคดีในกรณีที่คําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลกําหนดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบ
ทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ถ้าบทบัญญัติในหมวดนี้
มิได้กําหนดวิธีการบังคับคดีไว้โดยเฉพาะ ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๒
การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เป็นการเพิ่มหลักการขึ้นมาใหม่ โดยกําหนด
บทบัญญัติที่ว่าด้วยการบังคับคดีในกรณีที่
มูลหนี้เป็นการส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์
เฉพาะสิ่ง

๘๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
-

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๔๗ ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
กําหนดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาส่งคืนทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่เจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเพื่อชําระหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมี
อํานาจยึดทรัพย์นั้นเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง
ถ้าทรัพย์เฉพาะสิ่งของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ต้อง
ส่งมอบแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อชําระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
ได้ถูกยึดหรืออายัดไว้เพื่อเอาชําระหนี้เงินในคดีอื่นแล้ว เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาชอบที่จะยื่นคําร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีก่อนมี
การขายทอดตลาดหรือจําหน่ายโดยวิธีอื่นขอให้มีคําสั่ง
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์นั้นให้แก่ตน โดยต้องแสดง
ให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาผู้ขอยึดหรือ
อายัดทรัพย์ในคดีอื่นนั้นสามารถบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้เพียงพอ ทั้งนี้ ให้ศาลแจ้งให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีทราบและอาจมีคําสั่งงดการบังคับคดีไว้ในระหว่าง
พิจารณาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยึดหรืออายัดทรัพย์แก่เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาผู้ขอยึดหรืออายัดทรัพย์ในคดีอื่นนั้น และให้เจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาในคดีอื่นนั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
เจ้าพนักงานบังคับคดี
ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาไม่สามารถแสดงให้เป็นที่พอใจ
แก่ศาลได้ตามวรรคสอง ให้ศาลมีคําสั่งให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษามี
สิทธิเข้าเฉลี่ยในเงินที่ได้จากการขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินของ

หมายเหตุ
เป็นหลักการใหม่ โดยกําหนดอํานาจและ
ขั้นตอนการดําเนินการของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีที่จะบังคับเอากับทรัพย์เฉพาะสิ่ง

เป็นบทบัญญัติที่รองรับในกรณีที่ทรัพย์
เฉพาะสิ่งนั้นถูกเจ้าหนี้ในคดีอื่นยึดหรือ
อายัดไว้อยู่ก่อนแล้ว

๙๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีอื่นนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ให้นํามาตรา
๓๒๖ และมาตรา ๓๒๙ มาใช้บังคับ

หมายเหตุ

-

มาตรา ๓๔๘ การบังคับคดีในกรณีที่ศาลพิพากษาให้
เป็นหลักการใหม่ โดยกําหนดกระบวนการ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งที่มี
รองรับถึงการบังคับคดีเอากับทรัพย์เฉพาะ
ทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือมีหนังสือรับรองการทําประโยชน์แก่เจ้าหนี้ สิ่งที่มีทะเบียน
ตามคําพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนต่อไป
การบังคับคดีในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบอสังหาริมทรัพย์เฉพาะสิ่ง ถ้ามีเหตุ
ขัดขวางหรือเหตุขัดข้องในการส่งคืนหรือส่งมอบอสังหาริมทรัพย์
นั้นแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๔
การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

-

มาตรา ๓๔๙ การบังคับคดีที่ขอให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษา เป็นหลักการใหม่ โดยกําหนดรองรับถึงผู้ที่
ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง ให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้รับ ต้องรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี
ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดีที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องเสียไปในคดีที่มี
คําพิพากษาให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง รวมทั้งค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีที่เจ้าหนี้ตาม

๙๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
คําพิพากษาต้องเสียไปในคดีอื่นตามมาตรา ๓๔๗ วรรคสอง โดยให้
ถือว่าเป็นค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
ที่ต้องใช้แทนแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาในคดีที่มีคําพิพากษาให้
ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้น

หมายเหตุ

หมวด ๔
การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่
มาตรา ๒๙๖ ทวิ ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาถูก
พิพากษาให้ขับไล่ หรือต้องออกไปหรือต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครอง
ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคําบังคับ เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาชอบที่จะยื่นคําขอฝ่ายเดียวโดยทําเป็นคําร้องต่อ
ศาลให้มีคําสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้จัดการให้เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์ดังกล่าว
เมื่อศาลมีคําสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการตามที่บัญญัติ
ไว้ในห้ามาตราต่อไปนี้

มาตรา ๓๕๐ การบังคับคดีในกรณีที่คําพิพากษาหรือ
คําสั่งให้ขับไล่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดําเนินการตามมาตรา ๓๕๑ มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๓๕๓ และ
มาตรา ๓๕๔
การบังคับคดีในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งให้ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือ
ขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์
ที่ครอบครอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามมาตรา ๓๕๕

แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการในการบังคับ
ขับไล่ โดยให้อํานาจแก่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีที่จะเข้าดําเนินการได้ทันทีเพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการนําคดี
ขึ้นสู่ศาล

๙๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

-

มาตรา ๒๙๖ ตรี ถ้าทรัพย์ที่ต้องจัดการตามคําสั่งศาลนั้น
ไม่มีบุคคลใดอยู่อาศัยเจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจมอบ
ทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเข้า
ครอบครองได้ทันที และถ้ามีความจําเป็นให้มีอํานาจทําลาย
สิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคในการที่จะจัดการให้เข้าครอบครอง
ได้ตามสมควร
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ายังมีสิ่งของของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหรือของบุคคลใดอยู่ในทรัพย์ดังกล่าวนั้น
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดการมอบให้เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษารักษาไว้หรือจัดการขนย้ายไปเก็บรักษา ณ สถานทีใ่ ด

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๑
การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาต้องออกไปจาก
อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง

หมายเหตุ

มาตรา ๓๕๑ ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ กําหนดบททั่วไปที่ว่าด้วยการบังคับขับไล่
ขับไล่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง
(๑) ถ้าทรัพย์นั้นไม่มีบุคคลใดอยู่แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดําเนินการตามมาตรา ๓๕๒
(๒) ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารไม่ออกไปจาก
ทรัพย์นั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามมาตรา ๓๕๓
มาตรา ๓๕๒ ในกรณีตามมาตรา ๓๕๑ (๑) ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจส่งมอบทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้เจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาเข้าครอบครองได้ทันที ถ้ามีสิ่งกีดขวางอันเป็น
อุปสรรคต่อการส่งมอบ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจทําลาย
สิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ตามความจําเป็น
ถ้ายังมีสิ่งของของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือของบุคคลใด
อยู่ในทรัพย์นั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทําบัญชีสิ่งของนั้นไว้
และมีอํานาจดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าสิ่งของนั้นมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือมี
สภาพอันจะก่อให้เกิดอันตรายได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยง

กําหนดขั้นตอนและวิธีการในการจัดการกับ
สิ่งของที่อยู่ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ที่
ครอบครองให้เหมาะสมตามลักษณะและ
ประเภทของสิ่งของนั้น ๆ

๙๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
โดยให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในการนี้
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทําบัญชีสิ่งของไว้และแจ้งหรือประกาศ
ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษารับคืนไปภายในเวลาที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกําหนด ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่รับสิ่งของนั้นคืน
ภายในเวลาที่กําหนด เจ้าพนักงานบังคับคดี โดยได้รับอนุญาต
จากศาลมีอํานาจขายทอดตลาดสิ่งของนั้นแล้วเก็บรักษาเงิน
สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายไว้แทนสิ่งของนั้น
ในกรณีที่สิ่งของของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือของ
บุคคลใดที่อยู่ในทรัพย์ตามวรรคสองมีสภาพเป็นของสดของเสีย
ได้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะขายได้ทันทีโดยวิธี
ขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่สมควร
ในกรณีที่สิ่งของนั้นถูกยึดหรืออายัดในการบังคับคดี
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจย้ายสถานที่เก็บรักษาตามที่
เห็นสมควร ค่าใช้จ่ายในการนี้ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาผู้ถูก
บังคับคดีเป็นผู้เสีย

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของสิ่งของนั้น
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะจําหน่ายสิ่งของนั้นได้ทันที
โดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่เห็นสมควร และเก็บรักษาเงิน
สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายไว้แทนสิ่งของนั้น หรือทําลายสิ่งของนั้น
หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงสภาพ
แห่งสิ่งของ ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และประโยชน์สาธารณะ
(๒) ถ้าสิ่งของนั้นมิใช่สิ่งของตามที่ระบุไว้ใน (๑)
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจนําสิ่งของนั้นมาเก็บรักษาไว้
หรือมอบให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเป็นผู้รักษา หรือฝากไว้
ณ สถานที่ใด หรือแก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควร แล้วแจ้งหรือ
ประกาศให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจ้าของสิ่งของมารับคืนไป
ภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกําหนด ถ้าลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาหรือเจ้าของสิ่งของไม่มารับหรือไม่ยอมรับสิ่งของนั้นคืนไป
ภายในเวลาที่กําหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการตาม (๑)
โดยอนุโลม
เงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มาจากการจําหน่ายสิ่งของ
ตามวรรคสอง (๑) หรือ (๒) ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจ้าของ
สิ่งของไม่มาขอรับคืนภายในกําหนดห้าปีนับแต่ได้รับแจ้งจาก
เจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ในกรณีที่สิ่งของตามวรรคสองถูกยึด อายัด หรือห้ามโอน
ยักย้าย หรือจําหน่ายตามวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาหรือเพื่อการ
บังคับคดีในคดีอื่น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจย้ายสิ่งของ
ดังกล่าวไปเก็บไว้ ณ สถานที่อื่นได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้

หมายเหตุ

๙๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดี
อื่นทราบด้วย
ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ดําเนินการตามมาตรานี้และให้ถือว่าเป็นหนี้ตามคําพิพากษาที่จะ
บังคับคดีกันต่อไป
มาตรา ๒๙๖ จัตวา ถ้าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแจ้งต่อ
มาตรา ๓๕๓ ในกรณีตามมาตรา ๓๕๑ (๒)
กําหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าพนักงานบังคับคดี
เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารยัง
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังต่อไปนี้
ในการบังคับขับไล่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่
ไม่ออกไปตามคําบังคับของศาล ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติ
(๑) รายงานต่อศาลเพื่อมีคําสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตาม ไม่ยอมออกจากอสังหาริมทรัพย์
ดังต่อไปนี้
คําพิพากษาหรือบริวาร และให้ศาลมีอํานาจสั่งจับกุมและกักขังได้
(๑) รายงานต่อศาลเพื่อมีคําสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้
ทันที ในกรณีเช่นว่านี้ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๖๓ มาใช้บังคับ
ตามคําพิพากษาหรือบริวารดังกล่าวนั้น และศาลมีอํานาจสั่งจับกุม โดยอนุโลม
และกักขังได้ทันที ในกรณีนี้ ให้นํามาตรา ๓๐๐ มาใช้บังคับ
(๒) ปิดประกาศให้บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์
โดยอนุโลม
นั้นซึ่งอ้างว่ามิได้เป็นบริวารของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ยื่นคําร้อง
(๒) เมื่อศาลมีคําสั่งให้จับกุมและกักขังลูกหนี้ตาม
ต่อศาลภายในกําหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศแสดงว่า
คําพิพากษาหรือบริวารตาม (๑) แล้ว หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตนมีอํานาจพิเศษในการอยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้น
หรือบริวารหลบหนี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามมาตรา
เมื่อมีการจับกุมลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารตาม
๒๙๖ ตรี โดยอนุโลม
(๑) แล้ว หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวหลบหนีไปจากทรัพย์นั้นแล้ว
(๓) ปิดประกาศกําหนดเวลาให้ผทู้ ี่อ้างว่าไม่ใช่บริวารของ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามมาตรา ๓๕๒
ลูกหนี้ตามคําพิพากษายื่นคําร้องแสดงอํานาจพิเศษต่อศาลภายใน
กําหนดเวลาแปดวันนับแต่วันปิดประกาศ ถ้าไม่ยื่นภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบริวารของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา
ฯลฯ
ฯลฯ

๙๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๒๙๖ จัตวา วรรคสอง
บุคคลที่เข้ามาอยู่อาศัยในทรัพย์นั้นในระหว่างที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเข้า
ครอบครอง ให้ถือว่าเป็นบริวารของลูกหนี้ตามคําพิพากษา

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๕๔ เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีตามที่บัญญัติ กําหนดถึงบุคคลที่เป็นถือว่าเป็นบริวารของ
ไว้ในมาตรา ๓๕๑ ให้ถือว่าบุคคลดังต่อไปนี้เป็นบริวารของลูกหนี้ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาให้ครอบคลุมและ
ตามคําพิพากษา
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
(๑) บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นและมิได้ยื่น
คําร้องต่อศาลภายในกําหนด เวลาตามมาตรา ๓๕๓ (๒) หรือยื่น
คําร้องต่อศาลแล้วแต่แสดงต่อศาลไม่ได้ว่าตนมีอํานาจพิเศษในการ
อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้น
(๒) บุคคลที่เข้ามาอยู่ในทรัพย์นั้นในระหว่างเวลาที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
เข้าครอบครองทรัพย์นั้น
ส่วนที่ ๒
การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาต้องรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ
หรือขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ทีอ่ ยู่อาศัย
หรือทรัพย์ที่ครอบครอง

มาตรา ๒๙๖ เบญจ ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากทรัพย์นั้นด้วย เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอํานาจจัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้น และให้มี
อํานาจขนย้ายสิ่งของออกจากสิ่งปลูกสร้างที่มีการรื้อถอนนั้น
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและขนย้ายสิ่งของ ให้ลูกหนี้

มาตรา ๓๕๕ ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
กําหนดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น
ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจาก
อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจดําเนินการรื้อถอน และขนย้าย

คงหลักการเดิมตามกฎหมายปัจจุบัน
เพียงแต่มีการปรับปรุงถ้อยคําและกําหนด
ระยะเวลาให้เหมาะสมกับทางปฏิบัติ
ในปัจจุบัน

๙๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
ตามคําพิพากษาเป็นผู้เสีย
ในการรื้อถอน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศ
กําหนดการรื้อถอนไว้ ณ บริเวณนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่
พฤติการณ์ในการรื้อถอนนั้น
เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ต้องรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรานี้ เว้นแต่จะได้กระทําโดยมีเจตนาร้ายหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง
วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนรวมทั้งสิ่งของที่ขนย้ายออก
จากสิ่งปลูกสร้าง ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้รับคืนไป
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจเก็บรักษาไว้ หรือขายแล้วเก็บ
เงินสุทธิไว้แทนตัวทรัพย์นั้น ถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์หรือ
เงินนั้นภายในกําหนดห้าปีนับแต่มีประกาศกําหนดการรื้อถอน
ให้ทรัพย์หรือเงินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน
ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างนั้นถูกยึดในการบังคับคดี
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างนั้น
แล้วเก็บเงินสุทธิที่เหลือจากหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมไว้แทน

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ทรัพย์สินออกจากทรัพย์นั้นได้โดยให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สินนั้น
และให้ถือว่าเป็นหนี้ตามคําพิพากษาที่จะบังคับคดีกันต่อไป
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศ
กําหนดการรื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สิน ไว้ ณ บริเวณนั้นไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรแก่พฤติการณ์ในการรื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สินนั้น
ในการจัดการกับวัสดุที่ถูกรื้อถอนและทรัพย์สินที่ถูก
ขนย้ายออกจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่
ครอบครองนั้น ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๕๒ วรรคสอง วรรคสาม
และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมายเหตุ

๙๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

-

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๕
การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทําการหรืองดเว้นกระทําการ

หมายเหตุ

มาตรา ๓๕๖ การบังคับคดีในกรณีที่คําพิพากษาหรือ
เป็นหลักการใหม่ที่กําหนดขึ้นเพื่อรองรับถึง
คําสั่งของศาลกําหนดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษากระทําการหรือ
การบังคับคดีในกรณีที่มูลหนี้เป็นหนี้
งดเว้นกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดนอกจากกรณีที่คําพิพากษา
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการ
หรือคําสั่งของศาลกําหนดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาส่งคืนหรือ
ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งหรือให้ขับไล่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามที่
บัญญัติไว้ในหมวด ๓ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบ
ทรัพย์เฉพาะสิ่ง และหมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่
ให้ศาลมีอํานาจกําหนดวิธีการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ ๑
หรือส่วนที่ ๒ แห่งหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็นว่าวิธีการ
บังคับคดีดังกล่าวไม่อาจบรรลุผลตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลได้ ก็ให้ศาลมีอํานาจกําหนดวิธีการบังคับคดีตามที่ศาล
เห็นสมควรเท่าที่สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้กระทําได้
ส่วนที่ ๑
การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทําการ

-

มาตรา ๓๕๗ การบังคับคดีในกรณีที่คําพิพากษาหรือ
เป็นหลักการใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับถึง
คําสั่งของศาลกําหนดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษากระทํานิติกรรม
การถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจถือเอาคําพิพากษาของศาลแทนการแสดง

๙๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

-

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
เจตนาของลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ และคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลไม่ได้กําหนดให้ถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไว้ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจมี
คําขอให้ศาลมีคําสั่งให้ถือเอาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
แทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นได้
ถ้าการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะบริบูรณ์
ต่อเมื่อได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
บุคคลอื่นผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
อาจมีคําขอให้ศาลสั่งให้ดําเนินการจดทะเบียนให้ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้
ให้บุคคลดังกล่าวนั้นจดทะเบียนไปตามคําสั่งศาล
ถ้าหนังสือสําคัญ เช่น โฉนดที่ดิน ใบจอง หนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ ใบทะเบียน หรือเอกสารสิทธิที่จะต้องใช้เพื่อการ
จดทะเบียนสูญหาย บุบสลาย หรือนํามาไม่ได้เพราะเหตุอื่นใด
ศาลจะสั่งให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลผู้มีอํานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายออกใบแทนหนังสือสําคัญดังกล่าวก็ได้ เมื่อได้
ออกใบแทนแล้ว หนังสือสําคัญเดิมเป็นอันยกเลิก

หมายเหตุ

มาตรา ๓๕๘ การบังคับคดีในกรณีที่คําพิพากษาหรือ
เป็นหลักการใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับถึง
คําสั่งของศาลกําหนดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษากระทําการ
การบังคับคดีในหนี้กระทําการที่ไม่อาจ
อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งไม่ใช่กรณีตามมาตรา ๓๕๗ นอกจากเจ้าหนี้ ถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ตามคําพิพากษาอาจมีคําขอตามมาตรา ๓๖๑ แล้ว ถ้าการกระทํา
นั้นเป็นกรณีที่อาจให้บุคคลภายนอกกระทําการแทนได้ เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาอาจมีคําขอฝ่ายเดียวให้ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้

๙๙
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
บุคคลภายนอกกระทําการนั้นแทนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
โดยลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในกรณีขอให้บุคคลภายนอกกระทําการ
แทนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นหนี้ตามคําพิพากษาที่จะบังคับคดี
กันต่อไป

หมายเหตุ

ส่วนที่ ๒
การบังคับคดีในกรณีที่ให้งดเว้นกระทําการ
-

มาตรา ๓๕๙ การบังคับคดีในกรณีที่คําพิพากษาหรือ
เป็นหลักการใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับถึง
คําสั่งของศาลกําหนดให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษางดเว้นกระทําการ วิธกี ารบังคับคดีในหนี้งดเว้นกระทําการ
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจขอให้ศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ โดยให้อํานาจศาลเป็นผู้พิจารณาและมีคําสั่ง
ตามคําพิพากษาตามมาตรา ๓๖๑ และขอให้ศาลมีคําสั่งอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ได้ด้วย
(๑) ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาชําระค่าสินไหมทดแทน
สําหรับความเสียหายอันเกิดจากการไม่งดเว้นกระทําการนั้น
(๒) รื้อถอนหรือทําลายทรัพย์สินอันเกิดจากการไม่งดเว้น
กระทําการนั้น เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นได้กําหนด
วิธีการจัดการกับทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว
ในกรณีตาม (๑) เมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคําขอนั้น
ฟังได้ ให้ศาลมีคําสั่งให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร

๑๐๐
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งตาม (๒) ให้ศาลแจ้งคําสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งศาล โดยลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เป็นผู้รับผิดในค่าใช้จ่าย
การขอและการดําเนินการตามมาตรานี้ ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมศาล ส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ศาลกําหนดตาม
วรรคสองและค่าใช้จ่ายตามวรรคสาม ให้ถือว่าเป็นหนี้ตาม
คําพิพากษาที่จะบังคับคดีกันต่อไป

หมายเหตุ

หมวด ๖
การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
-

มาตรา ๓๖๐ การบังคับคดีในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งให้หรือแสดงว่าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลใด
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ทรัพยสิทธิหรือสิทธิอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
หากทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์ที่มีทะเบียนและมีเหตุขัดข้องไม่อาจ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
บุคคลดังกล่าวอาจมีคําขอให้ศาลสั่งให้นายทะเบียน พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายดําเนินการ
จดทะเบียนให้ผู้มีสิทธิมีชื่อในทะเบียนให้เป็นไปตามคําสั่งศาล
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๕๗ วรรคสาม มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

เป็นหลักการที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับถึงกรณี
ที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้หรือแสดง
ว่าเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลใดได้มา
ซึง่ ทรัพย์ที่มีทะเบียน โดยเพิ่มขั้นตอนเพื่อ
นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

๑๐๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ

หมวด ๗
การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขัง
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
มาตรา ๒๙๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙๖ ทวิ เจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาชอบที่จะยื่นคําขอฝ่ายเดียว โดยทําเป็นคําร้อง
ต่อศาลไม่ว่าเวลาใด ๆ นับแต่ระยะเวลาที่กําหนดไว้เพื่อ
การปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ขอให้มีการบังคับได้
ล่วงพ้นไปจนถึงเวลาที่การบังคับคดีได้เสร็จสิ้นลงขอให้ศาลมี
คําสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามหมายบังคับคดี
ห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตตามคําขอนั้น เว้นแต่จะเป็นที่
พอใจจากพยานหลักฐานซึ่งผู้ร้องนํามาสืบหรือที่ศาลเรียกมา
สืบว่า
(๑) ลูกหนี้ตามคําพิพากษาสามารถที่จะปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นได้ถ้าได้กระทําการโดยสุจริต และ
(๒) ไม่มีวิธีบังคับอื่นใดที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะใช้
บังคับได้

มาตรา ๓๖๑ ภายใต้บังคับบทบัญญัติหมวด ๔ การบังคับคดี
ในกรณีที่ให้ขับไล่ ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาจงใจขัดขืน
ไม่ปฏิบัติตามคําบังคับ และไม่มีวิธีการบังคับอื่นใดที่เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาจะใช้บังคับได้ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจมีคําขอฝ่ายเดียว
ให้ศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ได้
เมื่อได้รับคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาคําขอ
โดยเร็ว หากเป็นที่พอใจจากพยานหลักฐานซึ่งเจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษานํามาสืบหรือที่ศาลเรียกมาสืบว่า ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาสามารถที่จะปฏิบัติตามคําบังคับได้ถ้าได้กระทําการ
โดยสุจริต และเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาไม่มีวิธีการบังคับอื่นใด
ที่จะใช้บังคับได้ ให้ศาลออกหมายจับลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาลหรือถูกจับตัวมา
แต่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่อาจแสดงเหตุอันสมควรในการที่ไม่
ปฏิบัติตามคําบังคับได้ ศาลมีอํานาจสั่งกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ทันที หรือในวันหนึ่งวันใดที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษายังคงขัดขืน
อยู่ก็ได้ หากลูกหนี้ตามคําพิพากษาแสดงเหตุอันสมควรในการ
ที่ไม่ปฏิบัติตามคําบังคับได้ หรือตกลงที่จะปฏิบัติตามคําบังคับ

กําหนดบทบัญญัติที่ว่าด้วยการจับกุมและ
กักขัง ในกรณีที่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้
บังคับคดีด้วยวิธีอื่น หรือลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาจงใจขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม
คําบังคับ

๑๐๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

มาตรา ๒๙๘ เมื่อมีคําขอให้จับตัวลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาโดยเหตุจงใจขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคําบังคับ ให้ศาล
ออกหมายเรียกลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาล
ถ้าได้ออกหมายเรียกตามวรรคหนึ่งแล้ว ลูกหนี้นั้น
ไม่มาศาล และมิได้แจ้งเหตุอันสมควรในการที่ไม่มาให้ศาลทราบ
หากศาลเห็นว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้รับหมายเรียกแล้ว
ศาลจะออกหมายจับลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ได้ หรือถ้าลูกหนี้
ตามคําพิพากษามาศาลแต่แสดงเหตุอันสมควรในการปฏิบัติ
ตามคําบังคับมิได้ ศาลมีอํานาจสั่งกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
นั้นทันที หรือตั้งแต่วันใดวันหนึ่งที่ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได้
ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษายังคงขัดขืนอยู่จนถึงวันนั้น
ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่ได้รับหมายเรียกหรือ
ได้แจ้งเหตุอันสมควรต่อศาลในการที่ไม่มานั้น ให้ศาลเลื่อน
การนั่งพิจารณาคําขอนั้นไป แต่ถ้าศาลเห็นว่าลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหลีกเลี่ยงไม่รับหมายศาลจะออกหมายจับตามที่ขอ
ทันทีก็ได้
ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาลและแสดงเหตุอัน
สมควรได้ ศาลจะมีคําสั่งให้ยกคําขอหรือมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นก็ได้
ในกรณีเหล่านี้ ศาลมีอํานาจที่จะทําการไต่สวนตามที่
เห็นสมควรและลูกหนี้ตามคําพิพากษาย่อมนําพยานมาสืบแก้ได้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
ทุกประการ ศาลจะมีคําสั่งให้ยกคําขอ หรือมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
ตามที่เห็นสมควรก็ได้

หมายเหตุ

มาตรา ๓๖๒ เมื่อศาลได้ออกหมายจับลูกหนี้ตาม
กําหนดขั้นตอนภายหลังจากที่ศาลได้ออก
คําพิพากษาตามมาตรา ๓๖๑ แล้ว ถ้าลูกหนี้ตามคําพิพากษามาศาล หมายจับลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือถูกจับตัวมา ให้ศาลมีอํานาจกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นไว้ และการบังคับสัญญาประกัน
ในระหว่างการพิจารณาคําขอจนกว่าจะมีประกัน หรือมีประกัน
และหลักประกันก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร
ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ศาลมีอํานาจ
สั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามจํานวนเงินที่ศาลเห็นสมควร
โดยมิต้องฟ้องผู้ทําสัญญาประกันเป็นคดีใหม่

๑๐๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)
มาตรา ๓๐๐ ลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ถูกจับกุม
โดยเหตุจงใจขัดขืนคําบังคับจะต้องถูกกักขังไว้จนกว่าจะมี
ประกัน หรือประกันและหลักประกันตามจํานวนที่ศาล
เห็นสมควรกําหนดว่าตนยินยอมที่จะปฏิบัติตามคําบังคับ
ทุกประการ แต่ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้กักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
แต่ละครั้ง เกินกว่าหกเดือนนับแต่วันจับหรือกักขัง แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน ศาลมีอํานาจสั่งบังคับ
ตามสัญญาประกันหรือตามจํานวนเงินที่ศาลเห็นสมควรโดย
มิต้องฟ้องผู้ทําสัญญาประกัน
มาตรา ๓๐๑ ในกรณีที่ศาลยอมรับบุคคลเป็นประกัน
และบุคคลนั้นจงใจขัดขวางการบังคับคดีหรือร่วมกับลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคําบังคับ ให้นําบทบัญญัติแห่ง
มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๓๐๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๖๓ ในกรณีที่ศาลสั่งกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษา กําหนดขั้นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณา
หรือบุคคลใดตามมาตรา ๓๕๓ หรือมาตรา ๓๖๑ บุคคลนั้นจะต้อง ในชัน้ ศาลเกี่ยวกับการสั่งกักขังลูกหนี้ตาม
ถูกกักขังไว้จนกว่าจะมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันตาม คําพิพากษา
จํานวนที่ศาลเห็นสมควรกําหนดว่าตนยินยอมที่จะปฏิบัติตามคํา
บังคับทุกประการ แต่ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้กักขังแต่ละครั้งเกินกว่าหก
เดือนนับแต่วันจับกุมหรือวันเริ่มกักขัง แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ให้นําบทบัญญัติ
มาตรา ๓๖๒ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖๔ ในกรณีที่ศาลยอมรับบุคคลเป็นประกัน
และบุคคลนั้นจงใจขัดขวางการบังคับคดีหรือร่วมกับลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคําบังคับ ให้นําบทบัญญัติ
มาตรา ๓๖๑ มาตรา ๓๖๒ และมาตรา ๓๖๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

กําหนดบทบัญญัติรองรับในกรณีที่ผู้ประกัน
ในชั้นศาลขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคําบังคับ

มาตรา ๓๖๕ การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใด กําหนดให้นํามาตรการจับกุมหรือกักขัง
มาตรา ๒๙๙ การจับและกักขังลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ตามมาตรา ๒๙๖ จัตวา และมาตรา ๒๙๘ และการจับกุมและ ตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ มาใช้กับบุคคลอื่นด้วย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่ปฏิบัติตาม
ควบคุมตัวผู้ขัดขวางตามมาตรา ๒๙๖ สัตต ไม่ตัดสิทธิที่จะ
คําสั่งหรือหมายของศาล หรือตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ดําเนินคดีในความผิดอาญา
บังคับคดี
การจับกุม ควบคุมตัว หรือกักขังบุคคลหนึ่งบุคคลใดตาม
มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๓๕๓ มาตรา ๓๖๑
และมาตรา ๓๖๔ ไม่ตัดสิทธิที่จะดําเนินคดีในความผิดอาญา

๑๐๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๘
การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล

หมายเหตุ

มาตรา ๒๗๔ ถ้าบุคคลใด ๆ ได้เข้าเป็นผู้ค้ําประกันใน
ศาลโดยทําเป็นหนังสือประกันหรือโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อการชําระ
หนี้ตามคําพิพากษา หรือคําสั่ง หรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งแห่ง
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น คําพิพากษาหรือคําสั่งเช่นว่านั้น
ย่อมใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้ําประกัน
ขึ้นใหม่

มาตรา ๓๖๖ ถ้าบุคคลใดได้เข้าเป็นผู้ประกันในศาล
โดยทําเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอื่น เพื่อการชําระหนี้ตามคําพิพากษา
หรือคําสั่ง หรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
คําพิพากษาหรือคําสั่งเช่นว่านั้นย่อมใช้บังคับแก่การประกันได้
โดยให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่
ผู้ประกันเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษาโดยไม่ต้องฟ้อง
ผู้ประกันเป็นคดีใหม่
ให้นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การประกัน
การปฏิบัติตามคําสั่งศาลในกรณีอื่นด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖๗ ในกรณีที่คู่ความหรือบุคคลใดนําเงิน
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หนังสือประกันของธนาคาร
หรือหลักประกันอย่างอื่นซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินแทนได้ มาวางต่อศาล
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือตามคําสั่งของศาล เช่น
คําสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาหรือทุเลาการบังคับคดี
ในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในกรณีอื่นใด เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาในคดีนั้นชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้สั่งจ่ายเงินหรือ
ดําเนินการเรียกเงินมาจ่ายให้แก่ตนได้
การขอและการดําเนินการตามมาตรานี้ ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมศาล

เป็นการแยกเรื่องผู้ประกันในศาลออกมา
กําหนดเป็นอีกหมวดหนึ่ง โดยผู้ประกันอาจ
ถูกบังคับให้ต้องรับผิดเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้
ตามคําพิพากษา

กําหนดถึงสิ่งที่สามารถนํามาวางเป็น
หลักประกันต่อศาล

๑๐๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
หมายเหตุ
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึงกระบวน บทเฉพาะกาล
พิจารณาของศาลและกระบวนวิธีการบังคับคดีของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีที่ได้กระทําไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดไว้ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาดดังกล่าวต่อไปจนกว่า
จะเสร็จสิ้น
มาตรา ๒๒ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือ บทเฉพาะกาล
คําสั่ง ที่ออกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ที่ออกตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ

๑๐๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(บทบัญญัติเดิม)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๓ ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ
มาตรารักษาการ

