
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติลักษณะ ๒  
การบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่งฉบับเดิม 

กับพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 



๑ 
 

ตารางเทียบเลขมาตราตามบทบัญญัติบังคับคดีใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๐) และเลขมาตราตามกฎหมายเก่า 
 

เลขมาตราตามบังคับคดีใหม่ เลขมาตราตามกฎหมายเก่า หมายเหตุ 
มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๓๐๒ ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี 
มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๒ การออกค าบังคับ 
มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๓ ลักษณะค าบังคับ 
มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๑ การขอบังคับคดี 
มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๗๕ เจ้าหนี้ฯยื่นค าขอให้มีการบังคับคดี 
มาตรา ๒๗๖  มาตรา ๒๗๖ วิธีการบังคับคดี  
มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ ไต่สวนทรัพย์สินของลูกหนี้ฯ 
มาตรา ๒๗๘  มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๙๖ ฉ ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี 
มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๗๘ วรรคสอง  

มาตรา ๒๙๖ สัตต 
หน้าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีในการ

รักษาทรัพย์สิน 
มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑/๑ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจส่ง

เอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดี 
มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง บังคับคดีในวันท าการงานปกติ 
มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง ค้นสถานที่ของลูกหนี้ฯ 
มาตรา ๒๘๓ - ค้นสถานที่ของบุคคลอ่ืน 
มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม  

มาตรา ๒๙๖ สัตต 
การขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจช่วยเหลือ 
มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๔ วรรคสอง ความรับผิดกรณียึดอายัดทรัพย์สิน 

โดยมิชอบหรือเกินกว่าจ าเป็น และ
ความรับผิดของเจ้าพนักงานบังคับคดี 

มาตรา ๒๘๖ - น าป.วิ.พ.มาใช้กับการบังคับคดี 
ของศาลอ่ืนที่ไม่ใช่ศาลยุติธรรม 

มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๐ ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี 
มาตรา ๒๘๘ มาตรา ๒๘๑ สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
มาตรา ๒๘๙  มาตรา ๒๙๒ เหตุที่เจ้าพนักงานบังคับคดี 

งดการบังคับคดี 
มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๓ เหตุที่ลูกหนี้ฯของดการบังคับคดี 
มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๔ การด าเนินการบังคับคดีต่อไป 

หลังจากมีการงดการบังคับคดี 
มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๕ เหตุที่เจ้าพนักงานบังคับคดี 

ถอนการบังคับคดี 
มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๕ ทวิ เจ้าหนี้ฯเพิกเฉยไม่บังคับคดี 
มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ ตร ี การยึดทรัพย์สินที่มิใช่ตัวเงิน 

 



๒ 
 

เลขมาตราตามบังคับคดีใหม่ เลขมาตราตามกฎหมายเก่า หมายเหตุ 
มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๖ การเพิกถอน/แก้ไข การบังคับคดี 

ผิดระเบียบ 
มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๘๒ วรรคหนึ่ง การบังคับคดี กรณีช าระหนี้เงิน 
มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๘๒ วรรคสอง การบังคับเอากับทรัพย์สินของ 

บุคคลอื่น 
มาตรา ๒๙๘  มาตรา ๒๘๓ ทรัพย์สินมีชื่อของบุคคลอ่ืน 

เป็นเจ้าของในทะเบียน 
มาตรา ๒๙๙ - บทคุ้มครองผู้มีชื่อเป็นเจ้าของ 

ทรัพย์สินในทะเบียน 
มาตรา ๓๐๐ มาตรา ๒๘๔ วรรคหนึ่ง ห้ามยึดอายัดเกินกว่าพอจะช าระหนี้ 
มาตรา ๓๐๑ มาตรา ๒๘๕ ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง 

การบังคับคดี 
มาตรา ๓๐๒ มาตรา ๒๘๖ เงินของลูกหนี้ฯที่ไม่อยู่ในความรับผิด

แห่งการบังคับคดี 
มาตรา ๓๐๓ มาตรา ๓๐๓ วรรคหนึ่ง วิธีการยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่าง 
มาตรา ๓๐๔ - การยึดสังหาริมทรัพย์ที่ต้อง 

จดทะเบียน 
มาตรา ๓๐๕ มาตรา ๓๑๐  การยึดหลักทรัพย์ 
มาตรา ๓๐๖ - การยึดตั๋วเงิน/ตราสารเปลี่ยนมือ 
มาตรา ๓๐๗ - การยึดหุ้นในห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือ

บริษัทจ ากัด 
มาตรา ๓๐๘ - การยึดทรัพย์สินทางปัญญาที่ 

จดทะเบียนไว้แล้ว 
มาตรา ๓๐๙ - การยึดทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังมิได้ 

จดทะเบียน 
มาตรา ๓๑๐ - การยึดสิทธิการเช่าหรือใช้บริการ 
มาตรา ๓๑๑ - การยึดใบอนุญาตประทานบัตร  

อาชญาบัตร สัมปทาน 
มาตรา ๓๑๒ มาตรา ๓๐๔ วรรคหนึ่ง วิธีการยึดอสังหาริมทรัพย์ 
มาตรา ๓๑๓ - การยึดทรัพยสิทธิเกี่ยวกับอสังหาฯ 
มาตรา ๓๑๔ มาตรา ๓๐๓ วรรคสอง  

มาตรา ๓๐๔ วรรคสอง 
ผลการยึดสังหาฯและอสังหาฯ  

ย่อมครอบไปถึงดอกผล 
มาตรา ๓๑๕ มาตรา ๓๐๕ ผลของการยึดทรัพย์สิน 
มาตรา ๓๑๖ มาตรา ๓๑๐ ทวิ มาตรา ๓๑๑ การอายัดสิทธิเรียกร้อง 
มาตรา ๓๑๗ มาตรา ๓๑๑ วรรคสาม การอายัดอาจกระท าได้ไม่ว่าหนี้ที่

เรียกร้องจะมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ตาม 



๓ 
 

เลขมาตราตามบังคับคดีใหม่ เลขมาตราตามกฎหมายเก่า หมายเหตุ 
มาตรา ๓๑๘ มาตรา ๓๑๓ วรรคหนึ่ง การอายัดสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับ 

ช าระหนี้เป็นคราว ๆ  
มาตรา ๓๑๙ มาตรา ๓๑๓ วรรคสอง การอายัดที่มีจ านอง/จ าน า 

เป็นประกัน 
มาตรา ๓๒๐ มาตรา ๓๑๔ ผลของการอายัดสิทธิเรียกร้อง 
มาตรา ๓๒๑ มาตรา ๓๑๒ การบังคับให้บุคคลภายนอกช าระหนี้

ตามสิทธิเรียกร้อง 
มาตรา ๓๒๒ มาตรา ๒๘๗ ผู้มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ถูก 

บังคับคดีไม่ถูกกระทบกระเทือน 
มาตรา ๓๒๓ มาตรา ๒๘๘ การร้องขัดทรัพย์ 
มาตรา ๓๒๔ มาตรา ๒๘๙ สิทธิของผู้มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สิน 

และการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินที่มี
บุริมสิทธิ 

มาตรา ๓๒๕ - การร้องคัดค้านค าสั่งอายัด 
มาตรา ๓๒๖ มาตรา ๒๙๐ การขอเฉลี่ยทรัพย์ 
มาตรา ๓๒๗ มาตรา ๒๙๐ วรรคแปด เจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยขอเข้าบังคับคดีต่อ 

ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดี 
มาตรา ๓๒๘ - เจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีต่อ ขอโอนการ

บังคับคดีไปยังศาลที่พิพากษาคดี 
ของตน 

มาตรา ๓๒๙ มาตรา ๒๙๑ สิทธิของเจ้าหนี้ที่ไม่ได้ยื่นขอเฉลี่ย 
หรือขอเฉลี่ยไม่ทัน 

มาตรา ๓๓๐ - มีเจ้าหนี้อื่นขอบังคับคดีต่อ 
แต่ยังเกิดการถอนการบังคับคดีอีก 

มาตรา ๓๓๑ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๘  
มาตรา ๓๐๙ ทวิ 

การขายทอดตลาด 

มาตรา ๓๓๒ มาตรา ๓๑๕ วิธีการขายทอดตลาด 
มาตรา ๓๓๓ มาตรา ๓๐๙  ขั้นตอนการขายและการคัดค้าน 

การขายเพราะราคาต่ าเกินสมควร 
มาตรา ๓๓๔ มาตรา ๓๐๙ ตรี ผู้ซื้ออสังหาฯขอให้ศาลออกค าบังคับ 

ให้ลูกหนี้ฯ และบริวารออกไปจาก 
อสังหาฯ 

มาตรา ๓๓๕ มาตรา ๓๐๙ จัตวา - เมื่อขายทรัพย์ที่มีทะเบียนได้แล้ว  
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องแจ้งให้ 
นายทะเบียนแก้ไขทะเบียน 
- การขายห้องชุดในอาคารชุด  
และบ้านจัดสรร 



๔ 
 

เลขมาตราตามบังคับคดีใหม่ เลขมาตราตามกฎหมายเก่า หมายเหตุ 
มาตรา ๓๓๖ มาตรา ๓๐๗ การตั้งผู้จัดการอสังหาฯ 

หรือผู้จัดการกิจการ 
มาตรา ๓๓๗ มาตรา ๓๑๖ ท าบัญชีส่วนเฉลี่ย 
มาตรา ๓๓๘ มาตรา ๓๑๗ การบังคับคดีโดยจ าเลยขาดนัด  

ห้ามจัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ยเงินจนกว่า 
จะพ้น ๖ เดือน 

มาตรา ๓๓๙ มาตรา ๓๑๘ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ฯ  
(กรณีมีเจ้าหนี้ฯคนเดียว) 

มาตรา ๓๔๐ มาตรา ๓๑๙ การจัดท าบัญชีส่วนเฉลี่ย  
(กรณีมีเจ้าหนี้ฯหลายคน) 

มาตรา ๓๔๑ มาตรา ๓๒๐ กรณีมีผู้คัดค้านบัญชีส่วนเฉลี่ย 
มาตรา ๓๔๒ -  กรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีค าสั่งยืน 

ตามบัญชีส่วนเฉลี่ย ผู้คัดค้าน 
ให้คัดค้านต่อศาล 

มาตรา ๓๔๓ มาตรา ๓๒๑ การเลื่อนการจ่ายส่วนเฉลี่ย  
และการกันเงินไว้ 

มาตรา ๓๔๔ มาตรา ๓๒๒ การจัดการกับเงินท่ีเหลือจากการเฉลี่ย 
มาตรา ๓๔๕ มาตรา ๓๒๓ เงินค้างจ่าย 
มาตรา ๓๔๖ - การบังคับคดีให้ส่งคืน/ส่งมอบ 

ทรัพย์เฉพาะสิ่ง 
มาตรา ๓๔๗ - ขั้นตอนการบังคับให้ส่งคืน/ส่งมอบ

ทรัพย์เฉพาะสิ่ง 
มาตรา ๓๔๘ -  การบังคับให้ส่งคืน/ส่งมอบ 

ทรัพย์เฉพาะสิ่งที่มีทะเบียน 
มาตรา ๓๔๙ - ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม  

ในการบังคับให้ส่งคืน/ส่งมอบ 
ทรัพย์เฉพาะสิ่ง 

มาตรา ๓๕๐ มาตรา ๒๙๖ ทวิ การบังคับขับไล่/รื้อถอน 
มาตรา ๓๕๑ - การบังคับขับไล่ 

กรณีไม่มีบุคคลใดอยู่ หรือลูกหนี้ฯ 
ไม่ยอมออกไปจากทรัพย์นั้น 

มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๒๙๖ ตรี อ านาจเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ในการส่งมอบทรัพย์ให้เจ้าหนี้ฯ 

เข้าครอบครอง 
มาตรา ๓๕๓ มาตรา ๒๙๖ จัตวา วรรคหนึ่ง วิธีปฏิบัติในการขับไล่ลูกหนี้ฯ 

ที่ไม่ยอมออกจากอสังหาฯ 
มาตรา ๓๕๔ มาตรา ๒๙๖ จัตวา วรรคสอง ผู้ที่ถือว่าเป็นบริวารของลูกหนี้ฯ 



๕ 
 

เลขมาตราตามบังคับคดีใหม่ เลขมาตราตามกฎหมายเก่า หมายเหตุ 
มาตรา ๓๕๕ มาตรา ๒๙๖ เบญจ การบังคับรื้อถอน 
มาตรา ๓๕๖ -  การบังคับคดีกรณีท่ีให้กระท าการ/ 

งดเว้นกระท าการ 
มาตรา ๓๕๗ - การบังคับให้กระท าการที่ถือเอา 

ค าพิพากษาแทนการแสดงเจตนา 
มาตรา ๓๕๘ - การบังคับให้กระท าการที่ไม่อาจ 

ถือเอาค าพิพากษาแทนการ 
แสดงเจตนา 

มาตรา ๓๕๙ - การบังคับให้งดเว้นกระท าการ 
มาตรา ๓๖๐ - การได้มาซึ่งทรัพย์สินมีทะเบียน 
มาตรา ๓๖๑ มาตรา ๒๙๗ การขอให้ศาลสั่งจับกุมกักขังลูกหนี้ฯ 
มาตรา ๓๖๒ มาตรา ๒๙๘ ขั้นตอนหลังจากศาลออกหมายจับ 
มาตรา ๓๖๓ มาตรา ๓๐๐ ค าสั่งกักขังจนกว่าจะมีประกัน 
มาตรา ๓๖๔ มาตรา ๓๐๑ ผู้ประกันจงใจขัดขวางการบังคับคดี 
มาตรา ๓๖๕ มาตรา ๒๙๙ การจับ ควบคุม กักขัง ไม่ตัดสิทธิ

ด าเนินคดีอาญา 
มาตรา ๓๖๖ มาตรา ๒๗๔ บุคคลผู้เข้าเป็นผู้ประกันในศาล 
มาตรา ๓๖๗ - สิ่งที่สามารถน ามาวางเป็น 

หลักประกันต่อศาล 
    



๒ 
 

 

สารบัญตารางเปรียบเทียบ 
 

 มาตรา 
ภาค ๑ บททั่วไป  

ลักษณะ ๑ บทวิเคราะห์ศัพท์ ๑ 
ลักษณะ ๒ ศาล  

หมวด ๑ เขตอ านาจศาล ๒-๑๐ 
หมวด ๒ การคัดค้านผู้พิพากษา ๑๑-๑๔ 
หมวด ๓ อ านาจและหน้าที่ของศาล ๑๕-๓๔ 
หมวด ๔ การนั่งพิจารณา ๓๕-๔๕ 
หมวด ๕ รายงานและส านวนความ ๔๖-๕๔ 

ลักษณะ ๓ คู่ความ ๕๕-๖๖ 
ลักษณะ ๔ การยื่นและส่งค าคู่ความและเอกสาร ๖๗-๘๓ อัฏฐ 
ลักษณะ ๕ พยานหลักฐาน  

หมวด ๑ หลักท่ัวไป ๘๔-๑๐๕ 
หมวด ๒ ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน ๑๐๖-๑๒๑ 
หมวด ๓ การน าพยานเอกสารมาสืบ ๑๒๒-๑๒๗ ทว ิ
หมวด ๔ การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล ๑๒๘-๑๓๐ 

ลักษณะ ๖ ค าพิพากษาและค าสั่ง  
หมวด ๑ หลักท่ัวไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี ๑๓๑-๑๓๙ 
หมวด ๒ ข้อความและผลแห่งค าพิพากษาและค าสั่ง ๑๔๐-๑๔๘ 
หมวด ๓ ค่าฤชาธรรมเนียม  

ส่วนที่ ๑ การก าหนดและการช าระค่าฤชาธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ๑๔๙-๑๖๐ 
ส่วนที่ ๒ ความรับผิดชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม ๑๖๑-๑๖๙/๓ 
  



๓ 
 

 

 
ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น  

ลักษณะ ๑ วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น ๑๗๐-๑๘๘ 
ลักษณะ ๒ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น  

หมวด ๑ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ ๑๘๙-๑๙๖ 
หมวด ๒ การพิจารณาโดยขาดนัด  

ส่วนที่ ๑ การขาดนัดยื่นค าให้การ ๑๙๗-๑๙๙ ฉ 
ส่วนที่ ๒ การขาดนัดพิจารณา ๒๐๐-๒๐๙ 

หมวด ๓ อนุญาโตตุลาการ ๒๑๐-๒๒๒ 
หมวด ๔ การด าเนินคดีแบบกลุ่ม ๒๒๒/๑-๒๒๒/๔๙ 

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ๒๒๒/๑-๒๒๒/๗ 
ส่วนที่ ๒ การขออนุญาตให้ด าเนินคดีแบบกลุ่ม ๒๒๒/๘-๒๒๒/๑๓ 
ส่วนที่ ๓ การพิจารณาคดีแบบกลุ่ม ๒๒๒/๑๔-๒๒๒/๓๔ 
ส่วนที่ ๔ ค าพิพากษาและการบังคับคดี ๒๒๒/๓๕-๒๒๒/๔๔ 
ส่วนที่ ๕ อุทธรณ์และฎีกา ๒๒๒/๔๕-๒๒๒/๔๘ 
ส่วนที่ ๖ ค่าธรรมเนียม ๒๒๒/๔๙ 

  
ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา  

ลักษณะ ๑ อุทธรณ์ ๒๒๓-๒๔๖ 
ลักษณะ ๒ ฎีกา ๒๔๗-๒๕๒ 
  

ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ลักษณะ ๑ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  

หมวด ๑ หลักท่ัวไป ๒๕๓-๒๖๕ 
หมวด ๒ ค าขอในเหตุฉุกเฉิน ๒๖๖-๒๗๐ 



๔ 
 

 

ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  
หมวด ๑ หลักท่ัวไป ๒๗๑-๒๙๕ 

ส่วนที่ ๑ ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี ๒๗๑ 
ส่วนที่ ๒ ค าบังคับ ๒๗๒-๒๗๓ 
ส่วนที่ ๓ การขอบังคับคดี ๒๗๔-๒๗๕ 
ส่วนที่ ๔ การพิจารณาค าขอบังคับคดี ๒๗๖ 
ส่วนที่ ๕ การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ๒๗๗ 
ส่วนที่ ๖ อ านาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี ๒๗๘-๒๘๖ 
ส่วนที่ ๗ ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ๒๘๗-๒๘๘ 
ส่วนที่ ๘ การงดการบังคบัคดี ๒๘๙-๒๙๑ 
ส่วนที่ ๙ การถอนการบังคับคดี ๒๙๒-๒๙๔ 
ส่วนที่ ๑๐ การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ ๒๙๕ 

หมวด ๒ การบังคับคดีในกรณีท่ีเป็นหนี้เงิน ๒๙๖-๓๔๕ 
ส่วนที่ ๑ อ านาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี ๒๙๖-๓๐๐ 
ส่วนที่ ๒ ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ๓๐๑-๓๐๒ 
ส่วนที่ ๓ การยึดทรัพย์สิน ๓๐๓-๓๑๕ 
ส่วนที่ ๔ การอายัดสิทธิเรียกร้อง ๓๑๖-๓๒๐ 
ส่วนที่ ๕ การขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอกช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ๓๒๑ 
ส่วนที่ ๖  สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี ๓๒๒-๓๒๕ 
ส่วนที่ ๗ การขอเฉลี่ยและการเข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไป ๓๒๖-๓๓๐ 
ส่วนที่ ๘ การขายหรือจ าหน่าย ๓๓๑-๓๓๕ 
ส่วนที่ ๙ การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบกิจการแทนการขายหรือจ าหน่าย                        ๓๓๖ 
ส่วนที่ ๑๐ การท าบัญชีส่วนเฉลี่ย ๓๓๗-๓๔๔ 
ส่วนที่ ๑๑ เงินค้างจ่าย ๓๔๕ 

หมวด ๓ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง ๓๔๖-๓๔๙ 



๕ 
 

 

หมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้ขับไล่ ๓๕๐-๓๕๕ 
ส่วนที่ ๑ การบังคับคดีในกรณีท่ีลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง 
 

๓๕๑-๓๕๔ 

ส่วนที่ ๒ การบังคับคดีในกรณีท่ีลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ  
หรือขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง 

 
๓๕๕ 

หมวด ๕ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ ๓๕๖-๓๕๙ 
ส่วนที่ ๑ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้กระท าการ ๓๕๗-๓๕๘ 
ส่วนที่ ๒ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้งดเว้นกระท าการ ๓๕๙ 

หมวด ๖ การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน ๓๖๐ 
หมวด ๗ การบังคับคดีในกรณีท่ีขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา ๓๖๑-๓๖๕ 
หมวด ๘ การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล ๓๖๖-๓๖๗ 

 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

ตารางเปรียบเทียบบทบญัญัติลักษณะ ๒  
การบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิม 

กับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 พระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐)  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง 
 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้
โดยค าแนะน าและยินยอมของ สภานิติบิัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่
รัฐสภาดังต่อไปนี้ 
 

 



๗ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....” 
 

ชื่อกฎหมาย 

  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนด 
หกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อสังเกต: การนับระยะเวลาการใช้บังคับ
ของกฎหมายนั้น มีแนวทางการนับ
ระยะเวลาการบังคับใช้ที่แตกต่างกันระหว่าง
การนับระยะเวลาตามแนวค าพิพากษาของ
ศาลฎีกาและการนับระยะเวลาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
แนวทางการนับระยะเวลาของศาล: 
การนับระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายของศาล
นั้นจะนับระยะเวลาตามวิธีการที่ก าหนดไว้
ในมาตรา  ๑๙๓/๒ วรรคสอง คือ ถ้า
ก าหนดระยะเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน 
หรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้น
รวมเข้าด้วยกัน (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
๘๘๗๒/๒๕๕๐) 
แนวทางการนับระยะเวลาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา:  
ก าหนดเวลาวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายจะต้อง
เป็นไปตามบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายนั้นๆ เพราะมิใช่เป็นเรื่องการ



๘ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

ค านวณนับระยะเวลาตามบทบัญญัติว่าด้วย
ระยะเวลาในลักษณะ ๕ บรรพ ๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้อง
เริ่มนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันแรกหรือ 
วันที่หนึ่ง (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๐/๒๕๔๓  
และเรื่องเสร็จที่ ๒๕๓/๒๕๔๔)  

 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) ค าฟ้องหรือค าร้องขอที่เสนอเก่ียวเนื่องกับการ
บังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลซึ่งค าฟ้องหรือ 
ค าร้องขอนั้นจ าต้องมีค าวินิจฉัยของศาลก่อนที่การบังคับคดี 
จะได้ด าเนินไปได้โดยครบถ้วนและถูกต้องนั้น ให้เสนอต่อศาล 
ที่มีอ านาจในการบังคับคดีตามมาตรา ๓๐๒ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๗ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง (ฉบับที ่๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
 “(๒) ค าฟ้องหรือค าร้องขอที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการ 
บังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลซึ่งค าฟ้องหรือ 
ค าร้องขอนั้นจ าต้องมีค าวินิจฉัยของศาลก่อนที่การบังคับคดี 
จะได้ด าเนินไปได้โดยครบถ้วนและถูกต้องนั้น ให้เสนอต่อศาลที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๗๑” 

 
 
 
 
 
แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒ 

 
 
 
 มาตรา ๑๕ วรรคสอง 
 

 มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที ่๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 

 
 
 
 
 



๙ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลที่ออกหมาย
บังคับคดี ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษายื่นค าแถลงหรือ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีทราบ 
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเพ่ือด าเนินการบังคับคดีโดยไม่ชักช้า และให้ศาลนั้น
ด าเนินการไปเสมือนหนึ่งเป็นศาลที่บังคับคดีแทนตามมาตรา 
๓๐๒ วรรคสาม 

 “ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลที่มีอ านาจในการ
บังคับคดี ให้บังคับตามมาตรา ๒๗๑ วรรคสาม วรรคสี่  
และวรรคห้า” 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมเขตอ านาจศาลในการบังคับคดี 
และแก้ไขเลขมาตราให้สอดคล้องกับที่แก้ไข 

 มาตรา ๓๑  ผู้ใดกระท าการอย่างใด ๆ ดังกล่าว
ต่อไปนี้ ให้ถือว่ากระท าผิดฐานละเมิดอ านาจศาล 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

 (๕) ขัดขืนไม่มาศาล เมื่อศาลได้มีค าสั่งตามมาตรา ๑๙ 
หรือมีหมายเรียกตามมาตรา ๒๗๗  

ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๓๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง (ฉบับที ่๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๕) ขัดขืนไม่มาศาล เมื่อศาลได้มีค าสั่งตามมาตรา ๑๙ 
หรือเมื่อมีหมายเรียกลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนตาม
มาตรา ๒๗๗” 

 
 
 
 
แก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 มาตรา ๗๐  บรรดาค าฟ้อง หมายเรียกและหมาย 
อ่ืน ๆ ค าสั่ง ค าบังคับของศาลนั้น ให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง
ให้แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง แต่ว่า 
 (๑) หมายเรียกพยาน ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานนั้นเป็น 
ผู้ส่งโดยตรง เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน หรือพยานปฏิเสธ 

 มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๐ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๗๐ บรรดาค าฟ้อง หมายเรียกและหมายอ่ืน ๆ 
ค าสั่ง ค าบังคับของศาลในกรณีต้องส่งค าบังคับ ให้เจ้าพนักงาน
ศาลเป็นผู้ส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง แต่ว่า 
 (๑) หมายเรียกพยาน ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานนั้นเป็น 
ผู้ส่งโดยตรง เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน หรือพยานปฏิเสธ 

 
 
 
 
แก้ไขถ้อยค าเล็กน้อย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กระบวนการใหม่เก่ียวกับออกค าบังคับตาม 
ร่างมาตรา ๒๗๒ 
 
 



๑๐ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

ไม่ยอมรับหมาย ในกรณีเช่นว่านี้ให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง 
 (๒) ค าสั่ง ค าบังคับของศาล รวมทั้งค าสั่งก าหนดวันนั่ง
พิจารณาหรือสืบพยานแล้วแต่กรณี หรือค าสั่งให้เลื่อนคดี  
ถ้าคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในศาลในเวลาที่มีค าสั่งและ
ได้ลงลายมือชื่อรับรู้ไว ้ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบด้วยกฎหมายแลว้ 
 ค าฟ้องนั้น ให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมในการส่ง  
ส่วนการน าส่งนั้นโจทก์จะน าส่งหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่ศาลจะสั่งให้
โจทก์มีหน้าที่จัดการน าส่ง ส่วนหมายเรียก หมายอ่ืน ๆ ค าสั่ง  
ค าบังคับของศาลที่ได้ออกตามค าขอของคู่ความฝ่ายใด ถ้าศาล
มิได้สั่งให้จัดการน าส่งด้วย ก็ให้คู่ความฝ่ายนั้นเพียงแต่เสีย
ค่าธรรมเนียมในการส่ง ในกรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่
จะจัดการส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ยอมรับหมาย ในกรณีเช่นว่านี้ให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง 
 (๒) ค าสั่งของศาล รวมทั้งค าสั่งก าหนดวันนั่งพิจารณาหรือ
สืบพยาน แล้วแต่กรณี หรือค าสั่งให้เลื่อนคดี ถ้าคู่ความหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในศาลในเวลาที่มีค าสั่งและได้ลงลายมือชื่อรับรู้ไว้ 
ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
 ค าฟ้องนั้น ให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมในการส่ง ส่วนการ
น าส่งนั้นโจทก์จะน าส่งหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่ศาลจะสั่งให้โจทก์มี
หน้าที่จัดการน าส่ง ส่วนหมายเรียก หมายอ่ืน ๆ ค าสั่งของศาลที่ได้
ออกตามค าขอของคู่ความฝ่ายใด ถ้าศาลมิได้สั่งให้จัดการน าส่งด้วย 
ก็ให้คู่ความฝ่ายนั้นเพียงแต่เสียค่าธรรมเนียมในการส่ง ในกรณีอ่ืน ๆ 
ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะจัดการส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง” 

 
 
- ตัดค าว่า “ค าบังคับของศาล” ออก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขมาตรา ๒๗๒ 
ที่ให้ศาลออกค าบังคับทันที่ที่ได้อ่าน หรือ
ถือว่าได้อ่านค าพิพากษา โดยให้ถือว่าลูก
หน้าตามค าพิพากษาได้ทราบค าบังคับ 
ในวันนั้นแล้ว เว้นแต่ กรณีขาดนัดศาลต้อง
ส่งค าบังคับให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาโดยวิธี
ส่งหมายธรรมดาหรือวิธีอ่ืน  

 มาตรา ๑๓๒  ให้ศาลมีค าสั่งให้จ าหน่ายคดีเสียจาก 
สารบบความได้ โดยไม่ต้องมีค าวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเรื่องนั้น 
และให้ก าหนดเงื่อนไขในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมตามที่
เห็นสมควร 

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

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

 มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๓๒  
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง (ฉบับที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
 “(๒) เมื่อโจทก์ไม่หาประกันมาให้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๒๕๓ และมาตรา ๓๒๓ หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้ง
สองฝ่ายขาดนัดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๐๐ และ
มาตรา ๒๐๑” 

 
 
 
 
 
แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒ 



๑๑ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 มาตรา ๑๔๔  เมื่อศาลใดมีค าพิพากษา หรือค าสั่ง
วินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้ว ห้ามมิให้
ด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเก่ียวกับคดีหรือประเด็น
ที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น เว้นแต่กรณีจะอยู่ภายใต้บังคับ
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๕) การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตาม
มาตรา ๓๐๒ 

 มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๑๔๔ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
 
 
 
 “(๕) การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามมาตรา 
๒๗๑” 

 
 
 
 
 
 
แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒ 

 
 
 มาตรา ๑๔๕ วรรคสอง 
 ถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปว่าให้ใช้ค าพิพากษา
บังคับแก่บุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นคู่ความในกระบวน
พิจารณาของศาลด้วยก็ดี ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นย่อมไม่
ผูกพันบุคคลภายนอก เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๒ (๑), 
๒๔๕ และ ๒๗๔ และในข้อต่อไปนี้ 

(๑) ค าพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของ
บุคคล หรือค าพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคล หรือค าสั่งเรื่อง
ล้มละลายเหล่านี้ บุคคลภายนอกจะยกข้ึนอ้างอิงหรือจะใช้ยัน
แก่บุคคลภายนอกก็ได้ 

(๒) ค าพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด ๆ 
เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้ 
เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่า 

 มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๔๕ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
 “ถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปว่าให้ใช้ค าพิพากษา
บังคับแก่บุคคลภายนอกซ่ึงมิได้เป็นคู่ความในกระบวนพิจารณา
ของศาลด้วยก็ดี ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นย่อมไม่ผูกพัน
บุคคลภายนอก เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๒ (๑) มาตรา 
๒๔๕ และมาตรา ๓๖๖ และในข้อต่อไปนี้ 
 (๑) ค าพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของ
บุคคล หรือค าพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคล หรือค าสั่งเรื่อง
ล้มละลายเหล่านี้ บุคคลภายนอกจะยกข้ึนอ้างอิงหรือจะใช้ยันแก่
บุคคลภายนอกก็ได้ 
 (๒) ค าพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด ๆ 
เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้ 
เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่า” 

 
 
 
แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒ 



๑๒ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 มาตรา ๑๕๓ วรรคสี่ 

ในกรณีที่มีการเข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปตาม
มาตรา ๒๙๐ วรรคแปด หรือมาตรา ๒๙๑ (๒) ให้เจ้าหนี้ 
ผู้เข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปเป็นผู้ช าระค่าฤชาธรรมเนียม 
ในการบังคับคดีเฉพาะทรัพย์สินในส่วนที่ด าเนินการบังคับคดี
ต่อไป 

 มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๕๓ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง (ฉบับที ่๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ในกรณีที่มีการเข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา 
๓๒๗ หรือมาตรา ๓๒๙ (๒) ให้เจ้าหนี้ผู้เข้าด าเนินการบังคับคดี
ต่อไปเป็นผู้ช าระค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีเฉพาะทรัพย์สิน
ในส่วนที่ด าเนินการบังคับคดีต่อไป” 

 
 
 
 
แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒ 

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

 มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๕๔ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง (ฉบับที ่๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “บทบัญญัติมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่เจ้าหนี้ผู้เข้าด าเนินการ
บังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗ และมาตรา ๓๒๙ (๒)  
โดยอนุโลม” 
 

 
 
 
 
แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒ 

  
 
 
 มาตรา ๑๖๙/๒  วรรคสอง 
 ในกรณีที่มีการบังคับคดีแก่ผู้ค้ าประกันในศาล  
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีในส่วนนั้นให้หักออกจากเงิน

 มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๖๙/๒ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่มีการบังคับคดีแก่ผู้ประกันในศาล ค่าฤชาธรรม
เนียมในการบังคับคดีในส่วนนั้นให้หักออกจากเงินที่ได้จากการ

 
 
 
 
แก้ไขถ้อยค าจากค าว่า “ผู้ค้ าประกันใน
ศาล” เป็น “ผู้ประกันในศาล”เพ่ือแยกให้



๑๓ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

ที่ได้จากการบังคับคดีตามสัญญาประกัน 
 ฯลฯ   ฯลฯ 

บังคับคดีตามสัญญาประกัน” เกิดความชัดเจนว่าการประกันในกรณีนี้
ไม่ใช่การค้ าประกันตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ โดยค าว่า “ผู้ประกันใน
ศาล”จะมีความหมายกว้างกว่าค าว่า “ผู้ค้ า
ประกัน” ที่หมายถึงเฉพาะการประกันด้วย
บุคคลโดยอาศัยความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น
เท่ านั้ น  ส่ วนค าว่า “ผู้ป ระกัน ในศาล” 
หมายถึงกรณีที่บุคคลให้ค ารับรองว่า ถ้า
ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้นั้นตนจะช าระหนี้แทน 
หรือตนมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันใน
ศาล หรืออาจเป็นผู้ รับมอบอ านาจจาก
เจ้าของทรัพย์สินอ่ืนน ามาเป็นประกันใน
ศาลก็ได้  

 
 
 
 มาตรา ๑๖๙/๒  วรรคสี่ 
 ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดีนอกจากกรณีตาม
มาตรา ๒๙๕ (๑) ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาผู้ขอยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี 

 มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๖๙/๒ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง (ฉบับที ่๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดีนอกจากกรณีตาม
มาตรา ๒๙๒ (๑) และ (๕) ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาผู้ขอยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี” 
 
 
 

 
 
 
 
แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒ 



๑๔ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 มาตรา ๑๙๙ ทวิ  วรรคสอง 
 การบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งแก่จ าเลยที่ขาด
นัดยื่นค าให้การนั้นให้บังคับตามมาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๙๒ 
และมาตรา ๓๑๗ 

 มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  
๑๙๙ ทว ิแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “การบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งแก่จ าเลยที่ขาดนัด
ยื่นค าให้การนั้นให้บังคับตามมาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๘๙ และ
มาตรา ๓๓๘” 

 
 
 
 
แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒ 

 
 
 
 มาตรา ๒๒๒/๔๓  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึด
หรืออายัดทรัพย์สินอย่างใดของลูกหนี้ตามค าพิพากษาในคดีอ่ืน
ไว้แทนเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว ให้ทนายความฝ่ายโจทก์ใน
คดีแบบกลุ่มมีอ านาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลที่ออก
หมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น เพื่อให้ศาลมีค าสั่ง
ให้เฉลี่ยทรัพย์แก่ทนายความฝ่ายโจทก์ โจทก์ และสมาชิกกลุ่ม
ตามมาตรา ๒๙๐ ตามจ านวนที่มีสิทธิได้รับ 

 มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  
๒๒๒/๔๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๒๒๒/๔๓ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินอย่างใดของลูกหนี้ตามค าพิพากษาในคดีอ่ืนไว้แทน
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว ให้ทนายความฝ่ายโจทก์ในคดี 
แบบกลุ่มมีอ านาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลที่ออกหมาย
บังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น เพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้เฉลี่ย
ทรัพย์แก่ทนายความฝ่ายโจทก์ โจทก ์และสมาชิกกลุ่มตามมาตรา 
๓๒๖ ตามจ านวนที่มีสิทธิได้รับ” 

 
 
 
แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒ 

 มาตรา ๒๒๒/๔๔  เมื่อจ าเลยน าเงินหรือทรัพย์สิน 
มาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเมื่อได้ขายทอดตลาดหรือ
จ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินของจ าเลย หรือเมื่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้รวบรวมทรัพย์สินอ่ืนใดของจ าเลยเสร็จ และได้หัก
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิตามล าดับ ดังนี้ 

 มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๒๒/๔๔ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

(๑) ผู้มีสิทธิได้รับช าระหนี้ก่อนตามมาตรา ๒๘๗ และ
มาตรา ๒๘๙ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

 “(๑) ผู้มีสิทธิได้รับช าระหนี้ก่อนตามมาตรา ๓๒๒ และ
มาตรา ๓๒๔” 
 

แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒ 

 มาตรา ๒๒๒/๔๔  เมื่อจ าเลยน าเงินหรือทรัพย์สิน 
มาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเมื่อได้ขายทอดตลาดหรือ
จ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินของจ าเลย หรือเมื่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้รวบรวมทรัพย์สินอ่ืนใดของจ าเลยเสร็จ และได้หัก
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิตามล าดับ ดังนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) โจทก์ สมาชิกกลุ่ม และเจ้าหนี้อื่นที่มีสิทธิได้รับ
เฉลี่ยทรัพย์ตามมาตรา ๒๙๐ 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๒๒/๔๔ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
 
 
 
 
 “(๔) โจทก ์สมาชิกกลุ่ม และเจ้าหนี้อ่ืนที่มีสิทธิได้รับเฉลี่ย
ทรัพย์ตามมาตรา ๓๒๖” 
 

 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒ 

 
 
 มาตรา ๒๓๑ วรรคสาม 
 ถ้าผู้อุทธรณ์วางเงินต่อศาลชั้นต้นเป็นจ านวนพอ 
ช าระหนี้ตามค าพิพากษารวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในการ
ฟ้องร้องและการบังคับคดี หรือได้หาประกันมาให้ส าหรับเงิน
จ านวนเช่นว่านี้จนเป็นที่พอใจของศาล ให้ศาลที่กล่าวมาแล้ว 
งดการบังคับคดีไว้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๕ (๑) 

 มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๓๑ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
 “ถ้าผู้อุทธรณ์วางเงินต่อศาลชั้นต้นเป็นจ านวนพอช าระหนี้
ตามค าพิพากษารวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องร้องและการ
บังคับคดี หรือได้หาประกันมาให้ส าหรับเงินจ านวนเช่นว่านี้ 
จนเป็นที่พอใจของศาล ให้ศาลที่กล่าวมาแล้วงดการบังคับคดีไว้
ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๒ (๑)” 
 

 
 
 
แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒ 



๑๖ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 มาตรา ๒๖๑ วรรคหนึ่ง 
 จ าเลยหรือบุคคลภายนอกซ่ึงได้รับหมายยึด  
หมายอายัดหรือค าสั่ง ตามมาตรา ๒๕๔ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ
จะต้องเสียหายเพราะหมายยึด หมายอายัด หรือค าสั่งดังกล่าว 
อาจมีค าขอต่อศาลให้ถอนหมาย เพิกถอนค าสั่ง หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าสั่ง หมายยึด หรือหมายอายัด ซึ่งออกตามค าสั่ง
ดังกล่าวได้ แต่ถ้าบุคคลภายนอกเช่นว่านั้นขอให้ปล่อย
ทรัพย์สินที่ยึดหรือคัดค้านค าสั่งอายัดให้น ามาตรา ๒๘๘  
หรือมาตรา ๓๑๒ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๖๑ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง (ฉบับที ่๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๒๖๑ จ าเลยหรือบุคคลภายนอกซึ่งได้รับ 
หมายยึด หมายอายัดหรือค าสั่ง ตามมาตรา ๒๕๔ (๑) (๒) หรือ (๓) 
หรือจะต้องเสียหายเพราะหมายยึด หมายอายัด หรือค าสั่งดังกล่าว
อาจมีค าขอต่อศาลให้ถอนหมาย เพิกถอนค าสั่ง หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าสั่ง หมายยึด หรือหมายอายัด ซึ่งออกตามค าสั่ง
ดังกล่าวได ้แต่ถ้าบุคคลภายนอกเช่นว่านั้นขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่
ยึดหรือคัดค้านค าสั่งอายัดให้น ามาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕ 
แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 

 
 
 
 
แก้ไขการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกับ
ที่แก้ไขลักษณะ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในลักษณะ ๒ การบังคับคดี
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งมาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๓๒๓ ของภาค ๔ 
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           มาตรา ๓๐๒  ศาลมีอ านาจออกหมายบังคับคดีหรือ
หมายจับลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือมีอ านาจท าค าวินิจฉัย    
ชี้ขาดในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการบังคับคดีตามค าพิพากษา
หรือค าสั่งซึ่งได้เสนอต่อศาลตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ คือ
ศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นต้น 
 ถ้าศาลอุทธรณ์ได้ส่งคดีไปยังศาลชั้นต้นแห่งอื่นที่มิได้   
มีค าพิพากษาหรือค าสั่งที่อุทธรณ์นั้นเพื่อการพิจารณาและ
พิพากษาใหม่ตามมาตรา ๒๔๓ (๒) และ (๓) ให้ศาลที่มี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งใหม่นั้นเป็นศาลที่มีอ านาจในการ 
บังคับคดี เว้นแต่ศาลอุทธรณ์จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

“ลักษณะ ๒ 
การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

   
 

หมวด ๑ 
หลักทั่วไป 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี 

   
 
 

 มาตรา ๒๗๑ ศาลทีม่ีอ านาจในการบังคับคดีซึ่งมีอ านาจ
ก าหนดวิธีการบังคับคดีตามมาตรา ๒๗๖ และมีอ านาจท าค า
วินิจฉัยชี้ขาดหรือท าค าสั่งในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการบังคับคดี 
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง คือศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสิน
คดีในชั้นต้น หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 
 ถ้าศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้ส่งคดีไปยังศาลชั้นต้นแห่ง
อ่ืนที่มิได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งที่อุทธรณ์หรือฎีกานั้นเพ่ือการ
พิจารณาและพิพากษาใหม่ตามมาตรา ๒๔๓ (๒) และ (๓) ให้ศาล
ที่มคี าพิพากษาหรือค าสั่งใหม่นั้นเป็นศาลที่มีอานาจในการบังคับ
คด ีเว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณี จะได้ก าหนดไว้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี กระบวน 
การ และรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับคดี
นอกเขตศาล ดังนี้ 
    (๑) ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี ได้แก่ 
ศาลทีไ่ด้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีใน
ชั้นต้น เว้นแต่ศาลอุทธรณ์/ศาลฎีกาจะได้ส่ง
คดีไปยังศาลชั้นต้นแห่งอ่ืนเพื่อให้พิจารณา
และพิพากษาใหม่ กรณีดังกล่าวศาลชั้นต้น
แห่งอ่ืนจึงเป็นศาลที่มีอ านาจในการบังคับ



๑๘ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 ในกรณีที่ศาลได้ออกหมายบังคับคดีส่งไปให้อีกศาล
หนึ่งบังคับคดีแทน ให้ส่งทรัพย์ที่ยึดได้หรือเงินที่ได้จากการขาย
ทรัพย์นั้น แล้วแต่กรณี ไปยังศาลที่ออกหมายเพ่ือด าเนินการไป
ตามกฎหมาย 
 

เป็นอย่างอ่ืน 
 ในกรณีที่จะต้องบังคับคดีนอกเขตศาล ให้ศาลที่มีอ านาจ
ในการบังคับคดีมีอ านาจตั้งให้ศาลอ่ืนบังคับคดีแทนได้ หรือเจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าแถลงหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงาน
ให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีแทนทราบพร้อมด้วยส าเนาหมายบังคับคดี
หรือส าเนาค าสั่งก าหนดวิธีการบังคับคดี ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาล
ดังกล่าวแจ้งให้ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดีทราบโดยไม่ชักช้า 
และให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีแทนตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือมี
ค าสั่งอ่ืนใดเพ่ือด าเนินการบังคับคดีต่อไป 
 ถ้าเป็นการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง ให้ศาลที่
บังคับคดีแทนส่งทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดหรือเงินที่ได้
จากการขายทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ไปยังศาลที่มีอ านาจในการ
บังคับคดีเพ่ือด าเนินการไปตามกฎหมาย 
 ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลโดยบกพร่อง 
ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ศาลทีบ่ังคับคดีแทนมีอ านาจ 
สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการ
บังคับคดีใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีค าสั่งก าหนดวิธีการอย่างใดแก่ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืน 
กฎหมายนั้น รวมถึงด าเนินกระบวนพิจารณาอ่ืนใดที่เก่ียวเนื่องได้ 
เว้นแต่เมื่อการบังคับคดีได้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการบังคับคดีไปยัง
ศาลที่มีอานาจในการบังคับคดีแล้ว ให้เป็นอ านาจของศาลที่มี
อ านาจในการบังคับคดีเท่านั้น 
 

คดี 
    (๒) ศาลที่บังคับคดีแทน คือ ศาลที่
ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ 
 
ข้อสังเกต:  
(๑) การยื่นค าร้องต่อศาลที่บังคับคดีแทน
จะต้องยื่นก่อนที่การบังคับคดีได้เสร็จสิ้น
และแจ้งผลการบังคับคดีไปยังศาลที่มี
อ านาจในการบังคับคดีแล้ว (ยังคงเป็นไป
ตามแนวฎีกาท่ี ๑๒๑๙/๒๕๑๕ ป.)  
(๒) ศาลที่บังคับคดีแทนมีอ านาจสั่งเพิกถอน
หรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีเพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย 
รวมถึงด าเนินกระบวนพิจารณาอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องด้วย  
(๓) อ านาจในการด าเนินกระบวนพิจารณา
อ่ืนใดที่เกี่ยวเนื่อง หมายความรวมถึง  
การรับอุทธรณ์ หรือฎีกาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
บังคับดีแทนด้วย (ยังคงเป็นไปตามแนวฎีกา
ที่ ๑๓๕๔/๒๕๕๐)  



๑๙ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 มาตรา ๒๗๒ ถ้าศาลได้พิพากษาหรือมีค าสั่งอย่างใด  
ซึ่งจะต้องมีการบังคับคดี ก็ให้ศาลมีค าบังคับก าหนดวิธีที่จะ
ปฏิบัติตามค าบังคับในวันที่ได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่ง และ
ให้เจ้าพนักงานศาลส่งค าบังคับนั้นไปยังลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
เว้นแต่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้อยู่ในศาลในเวลาที่ศาล        
มีค าบังคับนั้น และศาลได้สั่งให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ค าบังคับ 

   
 

 มาตรา ๒๗๒ ถ้าศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งอย่างใด 
ซึ่งต้องมีการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ก็ให้ศาลออก 
ค าบังคับทนัทีที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 
และให้ถือว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ทราบค าบังคับแล้วในวันนั้น 
 ในคดีท่ีลูกหนี้ตามค าพิพากษาขาดนัดยื่นค าให้การหรือ
ขาดนัดพิจารณา และลูกหนี้ตามค าพิพากษา ทนายความ หรือผู้รับ
มอบฉันทะจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวให้มาฟังค าพิพากษา
หรือค าสั่ง มิได้อยู่ในศาลในเวลาที่ออกค าบังคับ ให้บังคับตาม
มาตรา ๑๙๙ ทวิ หรือมาตรา ๒๐๗ แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
แก้ไขหลักการเรื่องการส่งค าบังคับไปยัง
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา โดยในกรณีปกติจะ
ไม่มีการส่งค าบังคับไปยังลูกหนี้ตามค า
พิพากษาอีก เว้นแต่กรณีลูกหนี้ขาดนัดยื่น
ค าให้การ/ขาดนัดพิจารณา ศาลต้องส่งค า
บังคับให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาโดยวิธีส่ง
หมายธรรมดาหรือวิธีอ่ืนแทน  
 
ข้อสังเกต:  
มาตรานี้มีความเชื่อมโยงกับมาตรา ๗๐ 
เรื่องการส่งค าคู่ความ ซึ่งได้มีการแก้ไข
ข้อความให้สอดคล้องกันด้วยแล้ว  
 

มาตรา ๒๗๓  ถ้าในค าบังคับได้ก าหนดให้ใช้เงิน หรือ
ให้ส่งทรัพย์สิน หรือให้กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอย่าง
ใด ๆ ให้ศาลระบุไว้ในค าบังคับนั้นโดยชัดแจ้ง ซึ่งระยะเวลาและ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ อันจะต้องใช้เงิน ส่งทรัพย์สิน กระท าการหรือ  
งดเว้นกระท าการใด ๆ นั้นแต่ถ้าเป็นคดีมโนสาเร่ ศาลไม่จ าต้อง
ให้เวลาแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเกินกว่าสิบห้าวันในอันที่จะ

 มาตรา ๒๗๓  ถ้าในค าบังคับได้ก าหนดให้ใช้เงิน หรือให้
ส่งทรัพย์สิน หรือให้กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอย่างใด ๆ  
ให้ศาลระบุไว้ในค าบังคับนั้นโดยชัดแจ้ง ซึ่งระยะเวลาและเงื่อนไข
อ่ืน ๆ อันจะต้องใช้เงิน ส่งทรัพย์สิน กระท าการ หรืองดเว้น 
กระท าการใด ๆ นั้น แต่ถ้าเป็นคดีมโนสาเร่ ศาลไม่จ าต้องให้เวลา
แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเกินกว่าสิบห้าวันในอันท่ีจะปฏิบัติตาม 

บัญญัติกระบวนการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย 
    (๑) แก้ไขเรื่องการนับระยะเวลาในกรณี
ที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้องปฏิบัติตาม 
ค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
    (๒) ก าหนดกระบวนการคุ้มครองเจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาในระหว่างที่ระยะเวลาตาม 
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ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 
ถ้าศาลได้พิพากษาหรือมีค าสั่งโดยขาดนัด ให้ศาลให้

เวลาไม่ต่ ากว่าเจ็ดวันแก่คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดในอันที่จะปฏิบัติ
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 

ระยะเวลาที่ระบุไว้นั้นให้เริ่มนับแต่วันที่ลูกหนี้ตาม      
ค าพิพากษาได้ลงลายมือชื่อไว้ในค าบังคับ หรือวันที่ได้ส่ง       
ค าบังคับให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา แล้วแต่กรณี เว้นแต่  
ศาลจะได้ก าหนดไว้โดยชัดแจ้งว่า ให้นับตั้งแต่วันใดวันหนึ่ง   
ในภายหลังต่อมาตามท่ีศาลจะเห็นสมควรก าหนดเพ่ือ 
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
 นอกจากนี้ให้ศาลระบุไว้โดยชัดแจ้งในค าบังคับว่า    
ในกรณีที่มิได้มีการปฏิบัติตามค าบังคับเช่นว่านี้ภายใน
ระยะเวลาหรือภายในเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ ลูกหนี้          
ตามค าพิพากษาจะต้องถูกยึดทรัพย์ หรือถูกจับและจ าขังดัง   
ที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 
 ในคดีท่ีมีเหตุตามมาตรา ๒๗๒ วรรคสอง ให้ศาลให้เวลา
แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาในอันที่จะปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่มนับแต่วันที่
ถือว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ทราบค าบังคับแล้ว เว้นแต่ศาลจะ
ได้ก าหนดไว้โดยชัดแจ้งในเวลาที่ออกค าบังคับหรือในภายหลังว่า 
ให้นับแต่วันใดวันหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม 
 ในระหว่างที่ระยะเวลาตามค าบังคับยังไม่ครบก าหนดหรือ
การปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขในค าบังคับยังไม่เสร็จสิ้น เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้มีค าสั่งก าหนด
วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของตนก็ได้ 
 ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคสี่แล้ว 
ค าสั่งนั้นยังคงมีผลต่อไปเท่าที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาล แต่ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษามิได้ขอบังคับคดี
ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน 
ค าบังคับเพ่ือให้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ถือว่าค าสั่งนั้น
เป็นอันยกเลิกเม่ือสิ้นระยะเวลาเช่นว่านั้น 
 
 
 
 

ค าบังคับยังไม่ครบก าหนดหรือการปฏิบัติ
ตามค าบังคับยังไม่เสร็จสิ้น 
(๓) ก าหนดเรื่องผลของค าสั่งก าหนดวิธีการ
คุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
มิได้ขอหมายบังคับคดีภายในก าหนดเวลา 
 
หมายเหตุ: การนบัระยะเวลาในค าบังคับ
ตามวรรคสามนั้น จะต้องนับระยะเวลาตาม
บทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสอง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิขย์ คือ 
ต้องนับตั้งแต่วันรุ่งขึ้นจากวันปิดค าบังคับ
เว้นแต่ศาลจะได้ก าหนดไว้โดยชัดแจ้งใน
เวลาที่ออกค าบังคับหรือในภายหลังว่า 
ให้นับแต่วันใดวันหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควร
เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม (ยังคง
เป็นไปตามแนวฎีกาท่ี ๕๖๔๒/๒๕๔๐)  
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการนับระยะเวลาที่
ศาลได้ถือปฏิบัติ 
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 มาตรา ๒๗๑  ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี 
(ลูกหนี้ตามค าพิพากษา) มิได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ 
(เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตาม 
ค าพิพากษา หรือค าสั่งนั้นได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีค าพิพากษา
หรือค าสั่ง โดยอาศัยและตามค าบังคับที่ออกตามค าพิพากษา
หรือค าสั่งนั้น 

 

ส่วนที่ ๓ 
การขอบังคับคดี 
   

 
 มาตรา ๒๗๔  ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี 
หรือบุคคลที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ช าระหนี้ (ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษา) มิได้ปฏิบัติตามค าบังคับท่ีออกตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่าย
ชนะคดีหรือบุคคลที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ได้รับช าระหนี้ 
(เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้มีการบังคับคดีโดยวิธี
ยึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อง หรือบังคับคดีโดยวิธีอ่ืนตาม
บทบัญญัติแห่งภาคนี้ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง และถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้ร้องขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องใดไว้หรือได้
ด าเนินการบังคับคดีโดยวิธีอ่ืนไว้บางส่วนแล้วภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ก็ให้ด าเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง 
หรือบังคับคดีโดยวิธีอ่ืนนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จได้ 
 ถ้าค าพิพากษาหรือค าสั่งก าหนดให้ช าระหนี้เป็นงวด  
เป็นรายเดือน หรือเป็นรายปี หรือก าหนดให้ช าระหนี้อย่างใด 
ในอนาคต ให้นับระยะเวลาสิบปีตามวรรคหนึ่งตั้งแต่วันที่หนี้ตาม
ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นอาจบังคับให้ช าระได้ 
 ถ้าสิทธิเรียกร้องตามค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นการให้
ช าระเงิน ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง บุคคลซึ่งได้รับโอนหรือ

 
 
 
 
ก าหนดผู้ที่มีสิทธิบังคับคดี ได้แก่ คู่ความ
หรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีที่เรียกว่า
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเท่านั้น บุคคลอื่นไม่
มีสิทธิเข้ามาบังคับคดีได้ โดยสาระส าคัญใน
การแก้ไขมาตรานี้ มีดังนี้ 
    ๑. ปรับปรุงถ้อยค าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า 
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา และเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา หมายถึงบุคคลใด  
    ๒. น าเรื่องการบังคับคดีในลักษณะ 
ต่าง ๆ มารวมไว้ในมาตรานี้ เพ่ือให้เป็น
หลักการส าคัญ  
    ๓. ก าหนดระยะเวลาในการบังคับคดีให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากแต่เดิมนั้นแนวค า
พิพากษาของศาลฎีกาได้วางหลักไว้ว่า
ระยะเวลา ๑๐ ปี นับแต่วันมีค าพิพากษา
หรือค าสั่ง หมายถึงค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ถึงท่ีสุด ต่อมาศาลฎีกาโดยค าพิพากษาฎีกา
ที่ ๑๐๗๓๑/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่) ได้วาง
หลักเกณฑ์ใหม่เป็นว่า ระยะเวลา ๑๐ ป ี
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รับช่วงสิทธิตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นมีอ านาจบังคับคดีตาม
ความในหมวด ๒ การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน หรือหมวด ๓ 
การบังคับคดีในกรณีท่ีให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง  
แล้วแต่กรณี โดยการร้องขอต่อศาลเพ่ือเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาต่อไป 
 
 

นับแต่วันมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง หมายถึง 
วันที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชั้นที่สุด 
กล่าวคือ คดีถึงท่ีสุดในชั้นศาลใด ก็นับแต่
วันที่ศาลชั้นนั้นได้มีค าพิพากษา และต่อมา
ได้มีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๕๑๗/๒๕๕๘ 
และ ๑๕๐๘๕/๒๕๕๘ ก็ได้วินิจฉัยตามแนว
ค าพิพากษาฎีกาดังกล่าวว่าระยะเวลา ๑๐ 
ปีนับแต่วันมีค าพิพากษาหรือค าสั่งหมายถึง
วันมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชั้นที่สุด ไม่ใช่
ถือเอาวันที่คดีถึงท่ีสุดตามท่ีบัญญัติใน  
ป.วิ.แพ่ง มาตรา ๑๔๗  
    ๔. เพ่ิมเติมบัญญัติเกี่ยวกับการนับ
ระยะเวลากรณีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ก าหนดให้ช าระหนี้เป็นงวด เป็นรายเดือน 
หรือเป็นรายปี หรือก าหนดให้ช าระหนี้อย่าง
ใดในอนาคต เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
    ๕. เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการ 
ร้องขอต่อศาลเพ่ือรองรับผู้ที่ได้สิทธิตาม
กฎหมายเฉพาะหนี้ที่เป็นทรัพย์สิน หนี้เงิน 
หรือการส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเท่านั้น  
โดยไม่รวมถึงหนี้กระท าการหรือการฟ้อง 
ขับไล่ด้วย โดยการได้สิทธิมานั้นมาจากการ
โอนสิทธิ การสืบสิทธิ หรือการรับช่วงสิทธิ
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

ซึ่งเป็นสิทธิที่จะได้ตามกฎหมายและได้มา 
ในระหว่างการบังคับคดี ให้สามารถเข้าสวม
สิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้เป็นผลให้
แนวค าพิพากษาศาลฎีกาเดิม (ฎ.๖๘๖๒/
๒๕๕๓, ฎ.๗๕๖๗/๒๕๔๗, ฎ.๒๕๖๒/
๒๕๕๐, คท.๔๗/๒๕๕๐) ทีเ่คยวางแนวไว้ว่า
บคุคลภายนอกไม่อาจสวมสิทธิหรือใช้สิทธิ
บงัคับคดีแทนเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา  
เว้นแต่กรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะรองรับไว้  
(เช่น พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราช
ก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หรือตามกฎหมายล้มละลาย) ไม่สามารถใช้
เป็นแนวทางได้อีกต่อไป 

มาตรา ๒๗๕  ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะขอให้
บังคับคดี ให้ยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลเพ่ือให้ออกหมาย    
บังคับคดี 

ค าขอนั้นให้ระบุโดยชัดแจ้ง 
(๑) ค าพิพากษาหรือค าสั่งซึ่งจะขอให้มีการบังคับคดี

ตามนั้น 
(๒) จ านวนที่ยังมิได้รับช าระตามค าพิพากษาหรือ   

ค าสั่งนั้น 
(๓) วิธีการบังคับคดีซึ่งขอให้ออกหมายนั้น 

 มาตรา ๒๗๕  ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะขอให้มีการ
บังคับคดี ให้ยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้บังคับคดีโดยระบุ 
ให้ชัดแจ้งซึ่ง 
 (๑) หนี้ที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษายังมิได้ปฏิบัติตาม 
ค าบังคับ 
 (๒) วิธีการที่ขอให้ศาลบังคับคดีนั้น 
 ในระหว่างที่ศาลยังมิได้ก าหนดวิธีการบังคับคดีตามท่ี
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีค าขอตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้มีค าสั่ง
ก าหนดวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของตนไว้

บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในการยื่นค าขอให้มี
การบังคับคดใีห้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงก าหนด
กระบวนการรองรับในระหว่างที่ศาลยังมิได้
ก าหนดวิธีการบังคับคดี ก็ให้สามารถขอให้
ศาลสั่งคุ้มครองประโยชน์ของตนไว้ก่อนได้ 
 



๒๔ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

ก่อนก็ได้ และถ้าศาลเห็นสมควร จะมีค าสั่งอนุญาตโดยไม่ต้อง 
ไต่สวนก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ลูกหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าขอ
โดยพลันให้ศาลยกเลิกค าสั่งอนุญาตดังกล่าวได้ ค าขอเช่นว่านี้ 
อาจท าเป็นค าขอฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาล และถ้าศาล
เห็นสมควรจะมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งอนุญาตนั้นโดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้ 
ค าสั่งของศาลตามวรรคนี้ให้เป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาตามวรรคสองแล้ว ค าสั่งนั้นยังคงมีผลต่อไปเท่าที่จ าเป็น
เพ่ือปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 

 
 
 
 
มาตรา ๒๗๖  ถ้าศาลเห็นว่าค าบังคับท่ีขอให้บังคับนั้น

ได้ส่งให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญแล้ว และระยะเวลาที่ศาลได้
ก าหนดไว้เพ่ือให้ปฏิบัติตามค าบังคับนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว และ
ค าขอนั้นมีข้อความระบุไว้ครบถ้วนให้ศาลออกหมายบังคับคดี
ให้ทันที หมายเช่นว่านี้ ให้ศาลแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ทราบ เว้นแต่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษานั้นจะได้น าหมายไปให้      
แก่เจา้พนักงานเอง ส่วนลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้นให้ส่งส าเนา
หมายให้ต่อเมื่อศาลได้มีค าสั่งให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา        
เป็นผู้จัดการส่งแต่ ถ้ามิได้มีการส่งหมายดังกล่าวแล้ว ให้      

ส่วนที่ ๔ 
การพิจารณาค าขอบังคับคดี 

   
 
 มาตรา ๒๗๖  เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาขอให้บังคับคดี 
ถ้าศาลเห็นว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ทราบหรือถือว่าได้ทราบ 
ค าบังคับแล้ว ทั้งระยะเวลาที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ปฏิบัติตามค าบังคับ
นั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว และค าขอได้ระบุข้อความไว้ครบถ้วน ให้ศาล
ก าหนดวิธีการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้และ
ตามมาตรา ๒๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ถ้าการบังคับคดีต้องท าโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและแจ้งให้ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบเพ่ือด าเนินการต่อไปตามที่ก าหนดไว้ใน

 
 
 
 
บัญญัติวิธีการบังคับคดีเสียใหม่ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
    (๑) แยกเป็นกรณีที่การบังคับคดีต้อง
ออกหมายบังคับคดี และการบังคับคดีที่ 
ไม่ต้องออกหมายบังคับคดี รวมถึงกรณีท่ี
ขอให้ศาลสั่งจับและกักขังลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษา  
    (๒) ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียก
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาในคดีมโนสาเร่มา
สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าพิพากษา



๒๕ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ต้องแสดงหมายนั้น 
ในกรณีออกหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินอย่างใด 

อย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ถ้าศาลสงสัยว่าไม่สมควรยึดทรัพย์สินนั้น    
ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้ขอยึดวางเงินต่อศาลหรือหาประกันมาให้
ตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควรในเวลาที่ออกหมายก็ได้ เพ่ือ
ป้องกันการบุบสลายหรือสูญหายอันจะพึงเกิดข้ึนเนื่องจากการ
ยึดทรัพย์ผิด 
 ในกรณีที่ออกหมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ส่งมอบทรัพย์สิน กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือให้ขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ให้ศาลระบุ
เงื่อนไขแห่งการบังคับคดีลงในหมายนั้นตามมาตรา ๒๑๓   
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ศาลก าหนดการ
บังคับคดีเพียงเท่าท่ีสภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้ท าได้
โดยทางศาลหรือโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดี 

หมายนั้น 
 (๒) ถ้าการบังคับคดีอาจท าได้โดยไม่ต้องตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ให้ศาลมีค าสั่งก าหนดวิธีการตามที่เห็นสมควรเท่าที่
สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้กระท าได้ 
 (๓) ถ้าเป็นการขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษา ให้ด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติว่า
ด้วยการนั้น 
 ในคดีมโนสาเร่ ก่อนออกหมายบังคับคดี หากศาลเห็น 
เป็นการสมควร ศาลจะออกหมายเรียกลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือ
บุคคลอื่นมาสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าพิพากษา 
เพ่ือพิจารณาว่าสมควรจะออกหมายบังคับคดีหรือไม่ก็ได้ 
 ในกรณีที่ผู้ขอบังคับคดีขอให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
เกี่ยวกับการบังคับคดี หากมีเหตุสงสัยว่าไม่สมควรบังคับคดีแก่
ทรัพย์สินใดหรือมีเหตุสมควรอย่างอ่ืนเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอก
ที่อาจได้รับความเสียหายจากการด าเนินการดังกล่าว ก่อนที่ศาลจะ
มีค าสั่งอนุญาตตามค าขอ ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีวางเงิน
หรือหาประกันต่อศาลตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควรเพื่อเป็นประกันการช าระค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
ความเสียหายอันจะพึงเกิดขึ้นเนื่องจากการด าเนินการบังคับคดี
ดังกล่าว ถ้าผู้ขอบังคับคดีไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ให้ศาลมีค าสั่ง 
ยกค าขอให้ด าเนินการบังคับคดีนั้นเสีย ส่วนเงินหรือหลักประกัน 
ที่วางไว้ต่อศาลดังกล่าว เมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
วางไว้ต่อไปจะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้ ค าสั่งของศาล 

ก่อนออกหมายบังคับคดี 
    (๓) ก าหนดกระบวนการรองรับในกรณีท่ี
เป็นการบังคับคดีแกท่รัพย์สินใดหรือมีเหตุ
สมควรอย่างอ่ืนเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอก  
ซึ่งศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีวางเงิน
หรือหาประกันต่อศาลเพื่อเป็นประกัน 
ความเสียหายอันเกิดจากการบังคับคดี 
     (๔) ก าหนดกระบวนการเยียวยาผู้ที่
ได้รับความเสียหายจากการบังคับคดี 
 



๒๖ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

ตามวรรคนี้ให้เป็นที่สุด 
 ในกรณีตามวรรคสาม ถ้าเกิดความเสียหายจากการบังคับคดี
โดยความผิดหรือเลินเล่อของผูข้อบังคับคดี ผู้ที่ได้รับความเสียหายอาจ
ยื่นค าร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วนัที่มีการด าเนินการบังคับ
คดี เพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
ความเสยีหายที่เกิดขึ้นแก่ตนได้ ในกรณีเชน่ว่านี ้ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้
แยกการพิจารณาเปน็ส านวนตา่งหากจากคดีเดิม และเมื่อศาลไต่สวน
แล้วเหน็ว่าค าร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนทีศ่าลเห็นสมควร ถ้าบุคคลดังกลา่ว 
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ผู้ที่ได้รับความเสียหายอาจร้องขอให้ศาล
บังคับคดีแก่บุคคลนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 

 
 
 
 
 
มาตรา ๒๗๗  ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา เชื่อว่าลูกหนี้

ตามค าพิพากษามีทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับมากกว่าที่ตน
ทราบแล้ว เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าขอฝ่ายเดียว    
โดยท าเป็นค าร้องต่อศาล ขอให้ศาลท าการไต่สวนและ      
ออกหมายเรียกลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนที่เชื่อว่า  
อยู่ในฐานะที่จะให้ถ้อยค าอันเป็นประโยชน์มาในการไต่สวน    

ส่วนที่ ๕ 
การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของ 

ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
   

 
 มาตรา ๒๗๗  ในการบังคับคดี ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
มีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษามีทรัพย์สินที่
จะต้องถูกบังคับคดีมากกว่าที่ตนทราบ หรือมีทรัพย์สินที่จะต้อง 
ถูกบังคับคดีแต่ไม่ทราบว่าทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่หรือเก็บรักษาไว้ที่ใด 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินใดเป็นของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาหรือไม่ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าขอฝ่ายเดียว

 
 
 
 
 
ก าหนดบทบัญญัติในกรณทีี่ขอให้ศาล 
ไต่สวนเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น 
 
 
 



๒๗ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

เช่นว่านั้น 
เมื่อมีค าขอเช่นว่านี้ ให้ศาลท าการไต่สวนตามก าหนด

และเงื่อนไขใด ๆ ที่เห็นสมควร 
ในคดีมโนสาเร่ หากศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลจะ

ออกหมายเรียกลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนมาไต่สวน
เกีย่วกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาก่อนออก     
หมายบังคับคดี แล้วจดแจ้งผลการไต่สวนไว้ในหมายบังคับคดี
ด้วยก็ได้ 

โดยท าเป็นค าร้องเพ่ือให้ศาลท าการไต่สวนได้ 
 เมื่อมีค าขอตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อศาลเห็นสมควร 
เพ่ือประโยชน์แก่การบังคับคดีในคดีมโนสาเร่ศาลมีอ านาจออก
หมายเรียกลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนที่เชื่อว่าอยู่ในฐานะ
ที่จะให้ถ้อยค าอันจะเป็นประโยชน์มาศาลด้วยตนเองเพ่ือการไตส่วน
เช่นว่านั้นได้ และมีอ านาจสั่งให้บุคคลนั้น ๆ ส่งเอกสารหรือ 
วัตถุพยานซึ่งอยู่ในความยึดถือหรืออ านาจของผู้นั้นอันเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ทั้งนี ้ตามก าหนดและ 
เงื่อนไขใด ๆ ที่เห็นสมควร 

 
 

 
 
 
 
มาตรา ๒๗๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งภาคนี้     

ว่าด้วยอ านาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี นับแต่ 
วันที่ได้ส่งหมายบังคับคดีให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา  
หรือถา้  หมายนั้นมิได้ส่งนับแต่วันออกหมายนั้นเป็นต้นไป  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจในฐานเป็นผู้แทนเจ้าหนี้   
ตามค าพิพากษาในอันที่จะรับช าระหนี้หรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้
น ามาวางและออกใบรับให้กับมีอ านาจที่จะยึดหรืออายัดและ
ยึดถือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาไว้ และมีอ านาจที่จะ
เอาทรัพย์สินเช่นว่านี้ออกขายทอดตลาด ทั้งมีอ านาจที่จะ
จ าหน่ายทรัพย์สินหรือเงินรายได้จากการนั้นและด าเนินวิธีการ

ส่วนที่ ๖ 
อ านาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี 

   
 

 มาตรา ๒๗๘  เมื่อศาลได้ออกหมายบังคับคดีตั้ง 
เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจ 
ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานศาลในการด าเนินการบังคับคดีให้เป็นไป
ตามท่ีศาลได้ก าหนดไว้ในหมายบังคับคดีและตามบทบัญญัติ 
ในลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้ ทั้งนี้ จะเรียกให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
ช่วยเหลือก็ได้ ค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการด าเนินการ
บังคบัคดีต้องกล่าวหรือแสดงเหตุผลไว้ด้วย 
 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจในฐานะเป็นผู้แทนของ
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในอันที่จะรับช าระหนี้หรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้
ตามค าพิพากษาหรือบุคคลภายนอกน ามาวางและออกใบรับให้ 

 
 
 
 
บัญญัติถึงสถานะของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ในฐานะเจ้าพนักงานศาลให้ชัดเจน 
ตลอดจนก าหนดหน้าที่และอ านาจของเจ้า
พนักงานบังคับคด ีเพ่ือให้การด าเนินงาน
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 



๒๘ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

บังคับท่ัว ๆ ไปตามที่ศาลได้ก าหนดไว้ในหมายบังคับคดี รวมทั้ง
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการบังคับคดีได้โดยให้ถือเสมือนเป็นเจ้าพนักงานศาล 

ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้รับผิดในการรักษาไว้ 
โดยปลอดภัย ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือเอกสารทั้งปวงที่ยึดมา
หรือทีไ่ด้ช าระหรือส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานตามหมายบังคับคดี 

ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าบันทึกแล้วรักษาไว้ในที่
ปลอดภัย ซึ่งวิธีการบังคับทั้งหลายที่ได้จัดท าไป และรายงานต่อ
ศาลเป็นระยะ ๆ ไป 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี            
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติการแทน
ก็ได้  ทั้งนี้ ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข       
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้หักค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีตามตาราง ๕ 
ท้ายประมวลกฎหมายนี้ เพ่ือให้กรมบังคับคดีพิจารณาจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสี่โดยไม่ต้องน าส่ง
กระทรวงการคลัง  ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๙๖ ฉ  เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีหน้าที่ 
ช่วยเจ้าพนักงานบังคับคดีในการด าเนินการบังคับคดีดังกล่าว
และทดรองค่าใช้จ่ายในการนั้น 

 เงินที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลภายนอกน ามาวาง
โดยมิได้เป็นผลมาจากการยึดหรืออายัด ให้น ามาช าระหนี้แก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาผู้ขอบังคับคดี เว้นแต่ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ 
ผู้ขอเฉลี่ยตามมาตรา ๓๒๖ อยู่ก่อนแล้วในขณะที่มีการวางเงินนั้น 
ก็ให้ถือว่าเป็นเงินที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒ 
แห่งภาคนี้ แต่ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี 
 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าบันทึกวิธีการบังคับคดี
ทั้งหลายที่ได้จัดท าไปและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย แล้วรายงาน
ต่อศาลเป็นระยะ ๆ ไป 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี  
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติการแทนก็ได้ 
ทั้งนี ้ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 ให้หักค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีตามตาราง ๕ 
ท้ายประมวลกฎหมายนี้ เพ่ือให้กรมบังคับคดีพิจารณาจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคห้าโดยไม่ต้องน าส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี ้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 



๒๙ 
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วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

มาตรา ๒๗๘ วรรคสอง  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้รับผิดในการรักษาไว้โดย

ปลอดภัย ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือเอกสารทั้งปวงที่ยึดมาหรือ 
ที่ได้ช าระหรือส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานตามหมายบังคับคดี 

 
 
มาตรา ๒๙๖ สัตต  ในการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

บังคับคดีตามมาตรา ๒๙๖ ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา (๓) และ
มาตรา ๒๙๖ เบญจ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจร้องขอ 
ความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเพื่อให้
สามารถด าเนินการตามมาตรา ๒๙๖ ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา 
(๓) และมาตรา ๒๙๖ เบญจ ได้ และในการนี้ ให้พนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจจับกุมและควบคุมตัว 
ผู้ขัดขวางไว้เท่าที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
บังคับคดี 

 มาตรา ๒๗๙  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรักษาไว้โดย
ปลอดภัยซึ่งเงิน ทรัพย์สิน และเอกสารที่ได้มาตามอ านาจหน้าที่
ของตน รวมทั้งให้มีอ านาจขัดขวางมิให้บุคคลใดสอดเข้าเกี่ยวข้อง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายกับเงินหรือทรัพย์สินหรือเอกสารเช่นว่านั้น 
ตลอดจนมีอ านาจติดตามและเอาคืนซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือ
เอกสารดังกล่าวจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือเอาไว้ 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจ าเป็น  
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจช่วยเหลือได้ ในกรณีเช่นนี้ พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจมีอ านาจจับกุมและควบคุมตัวผู้สอดเข้าเกี่ยวข้องหรือ 
ผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือตามวรรคหนึ่งได้เท่าที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี 

แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้
จากการบังคับคดี ก าหนดให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอ านาจร้องขอให้พนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้ถือว่าการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานบังคับคดี
ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจใน
กรณีนี้เป็นหน้าที่เฉพาะตามท่ีกฏหมาย
ก าหนด เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้า
พนักงานบังคับคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (โปรดดูมาตรา 
๓๖๕ ประกอบ)  

มาตรา ๒๗๘/๑  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง     
ตามลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้ และให้รายงานการส่งเอกสารนั้น
รวมไว้ในส านวนการบังคับคดีด้วย ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติ 
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ 
และมาตรา ๘๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นอกจากการส่งเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอ านาจสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

 มาตรา ๒๘๐  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามบทบัญญัติใน
ลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้ และให้รายงานการส่งเอกสารนั้นรวมไว้ใน
ส านวนการบังคับคดีด้วย ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๖๘ มาตรา 
๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ และมาตรา 
๘๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 นอกจากการส่งเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอ านาจสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือ

แก้ไขเรื่องวิธีการส่งเอกสารเกี่ยวกับการ
บังคับคดีเพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการ 
ส่งค าคู่ความหรือเอกสารในศาล เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
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โดยให้ผู้มีหน้าที่น าส่งเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมไปรษณียากร 
กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเอกสารที่ส่ง โดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์มีผล
เสมือนเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ส่งและให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ถ้าการส่งเอกสารไม่สามารถจะท าได้ดังที่บัญญัติไว้

ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจสั่ง
ให้ส่งเอกสารโดยวิธีอ่ืนแทนได้ กล่าวคือ ปิดเอกสารไว้ในที่   
แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของบุคคล    
ผู้มีชื่อระบุไว้ในเอกสารหรือมอบหมายเอกสารไว้แก่           
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานต ารวจ 
แล้วปิดประกาศแสดงการที่ได้มอบหมายดังกล่าวแล้ว หรือลง
โฆษณา หรือท าวิธีอ่ืนใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้มีผลใช้ได้
ต่อเมื่อก าหนดเวลาสิบห้าวันหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรก าหนดได้ล่วงพ้นไปแล้ว 
นับตั้งแต่เวลาที่เอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นได้
ปิดไว้หรือการโฆษณาหรือวิธีอ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
สั่งนั้นได้ท าหรือได้ตั้งต้นแล้ว 

โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศก็ได้ โดยให้ผู้มีหน้าที่น าส่ง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย กรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าเอกสารที่ส่งโดย 
เจ้าพนักงานไปรษณีย์มีผลเสมือนเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ส่ง
และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ถ้าการส่งเอกสารไม่สามารถจะท าได้ดังที่บัญญัติไว้ตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสองเจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจสั่งให้ส่ง 
โดยวิธีอ่ืนแทนได้ กล่าวคือ ปิดเอกสารไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ 
ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของบุคคลผู้มีชื่อระบุไว้ในเอกสาร
หรือมอบหมายเอกสารไว้แก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจแล้ว
ปิดประกาศแสดงการที่ได้มอบหมายดังกล่าวแล้ว หรือลงโฆษณา 
หรือท าวิธีอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร ทั้งนี ้ให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อ
ก าหนดเวลาสิบห้าวันหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควรก าหนดไว้ล่วงพ้นไปแล้ว นับแต่เวลาที่เอกสาร
หรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นได้ปิดไว้หรือการโฆษณาหรือ
วิธีอ่ืนใดตามท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งนั้นได้ท าหรือได้ตั้งต้นแล้ว 
 การส่งเอกสารให้แก่คู่ความและบุคคลภายนอก ณ 
ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของบุคคลดังกล่าวนอก
ราชอาณาจักร ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจสั่งให้ส่ง
โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศหรือผู้ประกอบกิจการ
รับส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ หรือโดยผ่านกระทรวงยุติธรรม
และกระทรวงการต่างประเทศ หากไม่อาจกระท าได้เพราะเหตุที่



๓๑ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

ภูมิล าเนาและส านักท าการงานของบุคคลดังกล่าวไม่ปรากฏหรือ
เพราะเหตุอ่ืนใด หรือเมื่อได้ด าเนินการส่งให้แก่คู่ความหรือ
บุคคลภายนอกแล้วแต่ไม่อาจทราบผลการส่งได้ ถ้าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควร ให้มีอ านาจสั่งให้ส่งเอกสารโดยวิธีอ่ืนแทนได้ 
กล่าวคือ ปิดเอกสารไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ส านักงานที่ตั้งของ 
เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือลงโฆษณา หรือท าวิธีอ่ืนใดตามที่
เห็นสมควร 

มาตรา ๒๗๙  เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องด าเนิน 
การบังคับคดีแต่ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
ในวันท าการงานปกติ เว้นแต่ในกรณมีีเหตุฉุกเฉินโดยได้รับ
อนุญาตจากศาล 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

 มาตรา ๒๘๑  เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องด าเนินการ
บังคับคดีในวันท าการงานปกติในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ
พระอาทิตย์ตก ถ้ายังไม่แล้วเสร็จประกอบกับมีความจ าเป็นและ
สมควรจะกระท าต่อไปในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกก็ได้ 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นและสมควร ศาลจะอนุญาตให้
ด าเนินการบังคับคดีนอกวันท าการงานปกติหรือในเวลาหลัง 
พระอาทิตย์ตกก็ได้ 
 ในการด าเนินการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแสดงหมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ตามค า
พิพากษา ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์สินที่จะถูกบังคับคดีทราบ 
ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่อาจแสดงหมายบังคับคดีแก่บุคคล
ดังกล่าวได้ด้วยเหตุใด ๆ ให้เจ้าพนกังานบังคับคดีปิดส าเนาหมาย
บังคับคดีไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ด าเนินการบังคับคดีนั้น 
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าเป็นการแสดงหมายบังคับคดีให้บุคคล
ดังกล่าวทราบแล้ว 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
เจ้าพนักงานบังคับคด ีเพ่ือให้การด าเนินการ
บังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีส าเร็จ
ลุล่วงโดยเร็ว และเพ่ือแก้ปัญหาในกรณีท่ี
เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถแสดงหมาย
บังคับคดีแก่บุคคลที่จะถูกบังคับคดีได้ 
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มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง 
ในการที่จะด าเนินการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดี

ย่อมมีอ านาจเท่าที่มีความจ าเป็นเพื่อที่จะค้นสถานที่ใด ๆ    
อันเป็นของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ได้ปกครองอยู่ เช่น บ้านที่อยู่ คลังสินค้า โรงงาน และร้านค้าขาย 
ทั้งมีอ านาจที่จะยึดและตรวจสมุดบัญชี หรือแผ่นกระดาษ  
และกระท าการใด ๆ ตามสมควร เพ่ือเปิดสถานที่ หรือบ้าน 
ที่อยู่หรือโรงเรือนดังกล่าวแล้วรวมทั้งตู้นิรภัย ตู้หรือท่ีเก็บของ 
อ่ืน ๆ 

 
 มาตรา ๒๘๒  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือมีบัญชี เอกสาร จดหมาย หรือวัตถุ
อ่ืนใดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
อยู่ในสถานที่ใด ๆ ที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาครอบครองหรือ
ครอบครองร่วมกับผู้อ่ืน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจค้น
สถานที่ดังกล่าว ทั้งมีอ านาจตรวจสอบและยึดบัญช ีเอกสาร จดหมาย 
หรือวัตถุอ่ืนใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษามาเพ่ือตรวจสอบได้ และมีอ านาจกระท าการใด ๆ 
ตามท่ีจ าเป็น เพ่ือเปิดสถานที่ดังกล่าวรวมทั้งตู้นิรภัย ตู้ หรือ 
ที่เก็บของอ่ืน ๆ  

 
บัญญัติเรื่องอ านาจของเจ้าพนักงาน 
บังคับคดีในการค้นสถานที่ของลูกหนี้ 
ตามค าพิพากษาให้ชัดเจนและครอบคลุม
ยิ่งขึ้น 
 

-  มาตรา ๒๘๓  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือมีบัญชี เอกสาร จดหมาย หรือวัตถุอ่ืนใด
อันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
อยู่ในสถานที่ที่บุคคลอ่ืนครอบครองอยู่ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
อาจยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลออก
หมายค้นสถานที่นั้น เมื่อได้รับค าร้องเช่นว่านี้ ให้ศาลไต่สวน 
โดยไม่ชักช้า ถ้าเป็นที่พอใจจากพยานหลักฐานที่เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาได้น ามาสืบหรือที่ศาลได้เรียกมาสืบเองว่ามีเหตุอันควร
เชื่อตามท่ีร้องขอ ให้ศาลมีอ านาจออกหมายค้นสถานที่นั้นเพ่ือให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบและยึดทรัพย์สินหรือสิ่งต่าง ๆ 
ดังกล่าวภายในขอบเขตและเงื่อนไขตามที่ศาลเห็นว่าจ าเป็น  
ถ้าศาลมีค าสั่งยกค าขอค าสั่งเช่นว่านั้นให้เป็นที่สุด 

ก าหนดบทบัญญัติใหม่ โดยเพิ่มเรื่องอ านาจ
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการค้นสถานที่
ของบุคคลอื่น โดยก าหนดกระบวนการให้
ต้องผ่านการพิจารณาไต่สวนจากศาล
เสียก่อน  ทั้งนี้ เพ่ือให้การบังคับคดีส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม  
ถ้ามีผู้ขัดขวาง เจ้าพนักงานบังคับคดีชอบที่จะร้องขอ

ความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานต ารวจเพื่อด าเนินการบังคับคดี
จนได้ 

 
มาตรา ๒๙๖ สัตต  ในการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

บังคับคดีตามมาตรา ๒๙๖ ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา (๓) และ
มาตรา ๒๙๖ เบญจ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจร้องขอ 
ความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเพื่อให้
สามารถด าเนินการตามมาตรา ๒๙๖ ตรี มาตรา ๒๙๖ จัตวา 
(๓) และมาตรา ๒๙๖ เบญจ ได้ และในการนี้ ให้พนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจจับกุมและควบคุมตัว 
ผู้ขัดขวางไว้เท่าที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
บังคับคดี 

 
 มาตรา ๒๘๔  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจ
ด าเนินการไปตามความจ าเป็นและสมควรแห่งพฤติการณ์ 
เพ่ือด าเนินการบังคับคดีจนได้ ในกรณีที่มีผู้ขัดขวางหรือมีเหตุ 
อันควรเชื่อว่าจะมีผู้ขัดขวาง เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจแจ้งให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจช่วยเหลือได้ ในการนี้ให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจจับกุมและควบคุมตัวผู้ขัดขวางได้
เท่าท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี 
 

 
แก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าเก่ียวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีในกรณี
ที่มีผู้ขัดขวางการบังคับคดีให้ชัดเจนขึ้น 
โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถร้องขอ
ความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจได้ และให้ถือว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
บังคับคดีของพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจในกรณีนี้เป็นหน้าที่เฉพาะตามท่ี
กฏหมายก าหนด (โปรดดูร่างมาตรา ๓๖๕ 
ประกอบ)  

มาตรา ๒๘๔ วรรคสอง 
ความรับผิดต่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือต่อ

บุคคลภายนอกเพ่ือความเสียหายถ้าหากมี อันเกิดจากการยึด
และขายทรัพย์สินโดยมชิอบหรอืยึดทรัพย์สินเกินกว่าที่จ าเป็นแก่
การบังคับคดีนั้น ย่อมไม่ตกแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ตกอยู่แก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา เว้นแต่ในกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้
กระท าการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัตแิห่งประมวลกฎหมาย 

 
 มาตรา ๒๘๕  ความรับผิดทางละเมิดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือต่อ
บุคคลภายนอกเพ่ือความเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ  
การยึด อายัด หรือขายทรัพย์สินโดยมิชอบหรือเกินกว่าที่จ าเป็นแก่ 
การบังคับคดี หรือการบังคับคดีโดยมิชอบในกรณีอ่ืน ย่อมไม่ตกแก่
เจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ตกอยู่แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา เว้นแต่
ในกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้กระท าการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ 
แห่งประมวลกฎหมายนี้ 

 
    (๑) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครอง 
เจ้าพนักงานบังคับคดใีนเรื่องความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น  
    (๒) ก าหนดให้ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มี
เขตอ านาจที่จะพิจารณาคดีท่ีเป็นเรื่องความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้ศาลที่มีความ



๓๔ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 ในกรณีที่ความรับผิดตกแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตาม
วรรคหนึ่ง และเป็นเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือตามกฎหมายอ่ืนไม่ว่า 
โดยบุคคลใด ให้อยู่ในอ านาจของศาลยุติธรรม 
 ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยึดทรัพย์สินหรืออายัด 
สิทธิเรียกร้องอันจะต้องยึดหรืออายัดหรือไม่ขายทรัพย์สิน  
หรือไม่ด าเนินการบังคับคดีในกรณีอ่ืน หรือไม่กระท าการดังกล่าว
ภายในเวลาอันควรโดยจงใจหรือปราศจากความระมัดระวังหรือ
โดยสมรู้เป็นใจกับลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาได้รับความเสียหาย ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ใกล้ชิดกับข้อเท็จจริงในคดีตั้งแต่ต้นเป็นศาล
ที่มีอ านาจพิจารณาคดีที่เป็นเรื่องความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
    (๓) ก าหนดผู้ที่จะต้องรับผิดในกรณีที่
เกิดความเสียหายแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
หรือบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการ
บังคับคดี 

-  มาตรา ๒๘๖  ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้น าบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไปใช้บังคับโดยอนุโลม
กับการด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอื่นที่
ไม่ใช่ศาลยุติธรรม ค าว่า ศาลยุติธรรม ตามมาตรา ๒๘๕ วรรคสอง 
ให้หมายถึงศาลนั้น 
 

เป็นมาตราที่ก าหนดถ้อยค าขึ้นใหม่เพ่ือ
รองรับกรณีท่ีศาลอ่ืนนอกจากศาลยุติธรรม 
เช่น ศาลปกครองซึ่งได้น าบัญญัติเกี่ยวกับ
การบังคับคดีแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งไปใช้บังคับโดยอนุโลม 
เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนและการตีความ 
 
 
 
 
 



๓๕ 
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มาตรา ๒๘๐  เพ่ือประโยชน์แห่งบทบัญญัติในภาคนี้ 

บุคคลต่อไปนี้ให้ถือว่ามีส่วนได้เสียในวิธีบังคับคดีอันเกี่ยวด้วย
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้    
ตามค าพิพากษา 

(๑) เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
และในกรณีท่ีมีการอายัดสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้อง
นั้น 

(๒) บุคคลอ่ืนใดซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิอันได้จดทะเบียนไว้
โดยชอบหรือที่ได้ยื่นค าร้องขอตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๘, 
๒๘๙ และ ๒๙๐ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง    
เช่นว่ามานั้น เว้นแต่ค าร้องขอเช่นว่านี้จะได้ถูกยกเสียในชั้น
ที่สุด 

 
 

ส่วนที่ ๗ 
ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี 

   
 

 มาตรา ๒๘๗  บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ได้แก่ 
 (๑) เจา้หนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา และใน

กรณีท่ีมีการอายัดสิทธิเรียกร้อง ให้รวมถึงลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้อง 
ผู้ทรงสิทธิเรียกร้อง หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนั้นด้วย 

 (๒) บุคคลผู้มีทรัพยสิทธิหรือได้จดทะเบียนสิทธิของตน
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี 

 (๓) บุคคลซึ่งได้ยื่นค าร้องขอตามมาตรา ๓๒๓ มาตรา 
๓๒๔ มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๙ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ 
สิทธิเรียกร้องที่ถูกบังคับคดี 

 (๔) บุคคลผู้เป็นเจ้าของรวมหรือบุคคลผู้มีบุริมสิทธิ  
สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอ่ืนตามมาตรา ๓๒๒ เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
หรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกบังคับคดี 
 (๕) บุคคลอ่ืนใดที่ต้องเสียหายเพราะเหตุแห่งการ
ด าเนินการบังคับคดีนั้น 

 
 
 
 
ก าหนดถึงบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี 
ให้ครบถ้วนและมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 

มาตรา ๒๘๑ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในวิธีการบังคับคดี
อาจมาอยู่ด้วยในเวลาบังคับคดีนั้น แต่ต้องไม่ท าการป้องกัน
หรือขดัขวางแก่การบังคับคดี บุคคลที่กล่าวนั้นอาจร้องขอ
ส าเนาบันทึกท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีท าขึ้นทั้งสิ้นหรือแต่ 
บางฉบับอันเกี่ยวด้วยวิธีการบังคับคดีนั้นโดยเสียค่าธรรมเนียม

 มาตรา ๒๘๘  นอกจากสิทธิอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายนี้แล้ว ให้ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
 (๑) อยู่รู้เห็นด้วยในการด าเนินการบังคับคดีท่ีตนมีส่วนได้
เสีย แต่ต้องไม่ท าการป้องกันหรือขัดขวางการบังคับคดี รวมทั้งเข้า
สู้ราคาหรือหาบุคคลอ่ืนเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด 

ก าหนดถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในการ
บังคับคดีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งก าหนด
หน้าที่ในการเข้าสู้ราคาหรือหาบุคคลอื่นเข้า
สู้ราคาในการขายทอดตลาด เพ่ือมิให้มีการ
ยกเหตุเรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์ใน



๓๖ 
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ตามท่ีก าหนดไว้  (๒) ขออนุญาตตรวจหรือคัดส าเนาเอกสารอันเกี่ยวด้วย
การบังคับคดีท้ังหมดหรือแต่บางฉบับ หรือขอให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีคัดหรือรับรองส าเนาเอกสารนั้นโดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่ระบุ
ไว้ในตาราง ๒ ท้ายประมวลกฎหมายนี้ 

ราคาต่ ามาเป็นเหตุในการขอยกเลิกการขาย
ทอดตลาดอีกต่อไป (โปรดดูมาตรา ๓๓๑ 
วรรคสามประกอบ)  
 

 
 
 
 
         มาตรา ๒๙๒ เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องงดการบังคับคดี
ไว้ในกรณีต่อไปนี้ 
         (๑) ถ้าค าพิพากษาหรือค าสั่งใดได้กระท าไป โดยขาดนัด
และได้มีการขอให้บังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น หาก
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ยื่นค าขอให้พิจารณาใหม่ เมื่อศาลได้
ส่งค าสั่งให้งดการบังคับคดีไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๙ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิเจ้าหนี้ตาม       
ค าพิพากษาในอันที่จะขอต่อศาลให้มีค าสั่งก าหนดวิธีการ
ชั่วคราวเพื่อคุ้มครองอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๘ 
การงดการบังคับคดี 
   

 
 มาตรา ๒๘๙  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดี 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้งดการบังคับคดีเพราะเหตุมีการ
ยื่นค าขอให้พิจารณาคดีใหม่และได้แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ทราบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๙ เบญจ วรรคหนึ่ง หรอื 
มาตรา ๒๐๗ 
 ในกรณีดังกล่าว ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษายื่นค าร้องว่า 
ตนอาจได้รับความเสียหายจากการยื่นค าขอดังกล่าวและมีพยาน 
หลักฐานเบื้องต้นแสดงว่า ค าขอนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิง
การบังคับคดี ศาลมีอ านาจสั่งให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาวางเงินหรือ
หาประกนัตามที่ศาลเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ศาลจะก าหนด 
เพ่ือเป็นประกันการช าระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาส าหรับความเสียหายที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้าใน
การบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นค าขอนั้น หรือก าหนดวิธีการ
ชั่วคราวเพื่อคุ้มครองอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าลูกหนี้

 
 
 
 
บัญญัติถึงเหตุในการงดการบังคับคดีของ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมี
การก าหนดกระบวนการให้ครบถ้วน และ
เป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่าย  



๓๗ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 
 

(๒) ถ้าศาลได้มีค าสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ เมื่อศาล   
ได้ส่งค าสั่งนั้นไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ ในกรณีเช่นนี้ให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลาหรือ
เงือ่นไขตามที่ศาลจะได้ก าหนดไว้ 

(๓) ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง
เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนตกลงงดการบังคับคดีไว้ชั่วระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้หรือภายในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้รับ 
ความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ตามค าพิพากษาและ
บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี 

(๔) เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่ปฏิบัติตามข้อความ
แห่งมาตรา ๑๕๔ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งค าบอกกล่าว 
งดการบังคับคดีนั้น ให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและ
บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย เว้นแต่จะได้งดการบังคับคดี  
ตามค าขอของบุคคลเหล่านั้นเอง 

ตามค าพิพากษาไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ให้ศาลสั่งเพิกถอนค าสั่งที่
ให้งดการบังคับคดี 
 (๒) เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้งดการบังคับคดี และได้ส่งค าสั่งนั้น
ไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ ในกรณีเช่นนี้ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามท่ี
ศาลก าหนด 
 (๓) เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนตกลงงดการบังคับคดีไว้ชั่วระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือภายในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ตามค าพิพากษาและบุคคลภายนอก
ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี 
 (๔) เมื่อเจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๔ 
 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งค าบอกกล่าวงดการบังคับคดี
ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
โดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะได้งดการบังคับคดีตามค าขอของบุคคลนั้นเอง 

มาตรา ๒๙๓  ลูกหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าขอ  
ท าเป็นค าร้องต่อศาลให้งดการบังคับคดีไว้ โดยเหตุที่ตนได้   
ยื่นฟ้องเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นคดีเรื่องอ่ืนในศาลเดียวกัน
นั้นซึ่งศาลยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาด และถ้าหากตนเป็นฝ่ายชนะ  
จะไม่ต้องมีการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพย์สินของตน    
โดยวิธีอ่ืน เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้ 

 

 มาตรา ๒๙๐  ลูกหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าร้องต่อ
ศาลให้งดการบังคับคดีไว้ โดยเหตุที่ตนได้ยื่นฟ้องเจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาเป็นคดีเรื่องอ่ืนในศาลเดียวกันนั้นไว้แล้ว ซึ่งศาลยังมิได้ 
วินิจฉัยชี้ขาด และถ้าหากตนเป็นฝ่ายชนะจะไม่ต้องมีการยึด อายัด 
ขายทอดตลาด หรือจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา
โดยวิธีอ่ืน เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้ 
 

บัญญัติกระบวนการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
เปิดช่องให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาสามารถ
ยื่นค าร้องของดการบังคับคดีตั้งแต่ก่อนที่จะ
มีการยึดหรืออายัดทรัพย์ 
 



๓๘ 
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ถ้าศาลเห็นว่าข้ออ้างของลูกหนี้ตามค าพิพากษามี  
เหตุฟังได้และถ้างดการบังคับคดีไว้ไม่น่าจะเป็นที่เสียหายแก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ศาลอาจมีค าสั่งงดการบังคับคดีไว้
ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามท่ีเห็นสมควร 
            ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

 ถ้าศาลเห็นว่าข้ออ้างของลูกหนี้ตามค าพิพากษามีเหตุฟังได้ 
ศาลอาจมีค าสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ ค าสั่งนี้อาจอยู่ภายใต้บังคับ
เงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใด ๆ หรือไม่ก็ได้ และศาลจะมีค าสั่งให้
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจ านวนที่
เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือเป็นประกัน 
การช าระหนี้ตามค าพิพากษาและค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาส าหรับความเสียหายที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้า
ในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นค าร้องนั้นด้วยก็ได้ 
 ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๒๙๔  ถ้าได้งดการบังคับคดีไว้ตามท่ีบัญญัติ  
ในประมวลกฎหมายนี้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนิน           
การบังคับคดีต่อไป เมื่อศาลได้ส่งค าสั่งให้ด าเนินคดีต่อไปยัง 
เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว โดยศาลเป็นผู้ออกค าสั่งนั้นเอง  
หรือโดยเจ้าหนี้ตามค าพิพากษายื่นค าขอให้ด าเนินการบังคับคดี
ต่อไป เนื่องจากระยะเวลาที่ได้งดการบังคับคดีนั้นได้ล่วงพ้นไป
แล้วหรือเนื่องจากมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือเจ้าหนี้  
ตามค าพิพากษาได้ก าหนดไว้ แล้วแต่กรณีหรือเนื่องจากศาล   
ที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาได้
พิพากษายืนตามค าพิพากษาที่อยู่ในระหว่างบังคับคดี แต่ถ้า  
ค าพิพากษาท่ีอยู่ในระหว่างบังคับคดีนั้น ศาลอุทธรณ์หรือ   
ศาลฎีกาพิพากษายืนแต่บางส่วนเจ้าพนักงานบังคับคดีจะ
ด าเนินการบังคับคดีต่อไปยังหาได้ไม่ ถ้าปรากฏว่าเงินที่
รวบรวมได้ก่อนงดการบังคับคดีนั้น พอที่จะช าระเจ้าหนี้     

 มาตรา ๒๙๑  ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้งดการ
บังคับคดีไว้ตามค าสั่งของศาลให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการ
บังคับคดีต่อไปเมื่อได้รับค าสั่งจากศาล โดยศาลเป็นผู้ออกค าสั่งนั้นเอง
หรือโดยเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้ยื่นค าขอให้ศาลออกค าสั่ง 
เนื่องจากระยะเวลาที่ให้งดการบังคับคดีนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว  
หรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีศาลได้ก าหนดไว้ หรือคดีนั้นศาล
อุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้พิพากษายืน หรือไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
งดการบังคับคดีอีกต่อไปแล้ว 
 
 
 
 
 
 

บัญญัติวิธีการปฏิบัติในการบังคับคดีต่อ
หลังจากมีการงดการบังคับคดีให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
 



๓๙ 
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ตามค าพิพากษาได้แล้ว 
ถ้าได้งดการบังคับคดีตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๔ 

ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีต่อไปโดยพลัน 
เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้ปฏิบัติตามข้อความที่กล่าวไว้ใน
มาตรานั้นแล้ว 

 

 
 ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้งดการบังคับคดีไว้ตาม
มาตรา ๒๘๙ (๓) หรือ (๔) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการ
บังคับคดีต่อไปเมื่อระยะเวลาที่ให้งดการบังคับคดีได้ล่วงพ้นไปแล้ว
หรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้ก าหนดไว้ 
หรือเจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีได้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๔ แล้ว 

 
 
 
 
 มาตรา ๒๙๕ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดี
ในกรณีต่อไปนี้ 
          (๑) เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีนั้นเอง 
หรือถอนโดยค าสั่งศาลแล้วแต่กรณี เมื่อลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ได้วางเงินต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นจ านวน   
พอช าระหนี้ตามค าพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม    
แห่งคดี หรือค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี หรือได้หาประกัน 
มาให้จนเป็นที่พอใจของศาล ส าหรับจ านวนเงินเช่นว่านี้ 

(๒) ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แจ้งไปยังเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเป็นหนังสือว่าตนสละสิทธิในการบังคับคดีนั้น 
 
 
 

ส่วนที่ ๙ 
การถอนการบังคับคดี 

   
 

 มาตรา ๒๙๒  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดี
ในกรณีต่อไปนี้ 
 (๑) เมือ่ศาลได้มีค าสั่งให้ถอนการบังคับคดีเนื่องจากลูกหนี้
ตามค าพิพากษายื่นอุทธรณ์หรือฎีกา และได้วางเงินต่อศาลเป็น
จ านวนพอช าระหนี้ตามค าพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม  
และค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี หรือได้หาประกันมาให้ 
จนเป็นที่พอใจของศาลส าหรับจ านวนเงินเช่นว่านี้ 
 
 (๒) เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้ถอนการบังคับคดีเนื่องจาก 
ค าพิพากษาในระหว่างบังคับคดีได้ถูกกลับหรือถูกยก หรือหมาย
บังคับคดีได้ถูกเพิกถอน แต่ถ้าค าพิพากษาในระหว่างบังคับคดีนั้น
ได้ถูกกลับแต่เพียงบางส่วน การบังคับคดีอาจด าเนินการต่อไป
จนกว่าเงินที่รวบรวมได้นั้นจะพอช าระแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 

 
 
 
 
บัญญัติเรื่องเหตุที่เจ้าพนักงานบังคับคดี 
จะถอนการบังคับคดีให้ชัดเจนและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 



๔๐ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 (๓) ถ้าค าพิพากษาในระหว่างบังคับคดีได้ถูกกลับใน 
ชั้นที่สุด หรือหมายบังคับคดีได้ถูกยกเลิกเสีย เมื่อศาลที่     
ออกหมายบังคับคดีได้ส่งค าสั่งให้แกเ่จ้าพนักงานบังคับคดแีต่ถา้
ค าพิพากษาในระหว่างบังคับคดีนั้น ได้ถูกกลับแต่เพียงบางส่วน 
การบังคับคดีอาจด าเนินต่อไปจนกว่าเงินที่รวบรวมได้นั้นจะพอ
ช าระแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
 
 
 
 
 
 

 

 (๓) เมื่อศาลได้แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลมี
ค าสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา ๑๙๙ เบญจ วรรคสาม 
และมาตรา ๒๐๗  
 (๔) เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้ถอนการบังคับคดีตามมาตรา ๒๙๓ 
 (๕) เมื่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้วางเงินต่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดี เพ่ือเป็นการช าระหนี้ตามค าพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี 
 (๖) เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนสละสิทธิในการบังคับคดี ในกรณี 
เช่นว่านี้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษานั้นจะบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาส าหรับหนี้นั้นอีกมิได้ 
 (๗) เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนขอถอนการบังคับคดี 

มาตรา ๒๙๕ ทวิ ถา้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเพิกเฉย 
ไม่ด าเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ก าหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ศาลสั่งถอนการบังคับคดี
นั้นเสีย 

 มาตรา ๒๙๓  ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเพิกเฉย 
ไม่ด าเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ก าหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลขอให้ศาลสั่งถอน
การบังคับคดีนั้นเสีย 

คงหลักการและถ้อยค าตามกฎหมายเดิม 

มาตรา ๒๙๕ ตรี ในกรณีที่มีการยึดทรัพย์สินซึ่งมิใช่ 
ตัวเงิน หรือในกรณียึดหรืออายัดเงิน หรืออายัดทรัพย์สินแล้ว 
ไม่มีการขายหรือจ าหน่ายเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดี   
ถอนการบังคับคดีนั้นเอง หรือถอนโดยค าสั่งศาล และผู้ขอให้
ยึดหรืออายัดไม่ช าระค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีขอหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของผู้นั้น

 มาตรา ๒๙๔  ในกรณีที่มีการยึดทรัพย์สินซึ่งมิใช่ตัวเงิน 
หรือในกรณียึดหรืออายัดเงิน หรืออายัดทรัพย์สินแล้วไม่มีการขาย
หรือจ าหน่ายเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดี
นั้นเองหรือถอนโดยค าสั่งศาล และผู้ขอให้ยึดหรืออายัดไม่ช าระ 
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
รายงานต่อศาลขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อช าระ 

คงหลักการตามกฎหมายเดิม แต่มีการแก้ไข
ถ้อยค าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 



๔๑ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

เพ่ือช าระค่าธรรมเนียม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมนั้น และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบังคับคดีได้เอง
โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวงเพื่อประโยชน์ในการ
บังคับคดีนั้น 

ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าเจ้า
พนักงานบังคับคดีเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา และผู้ขอให้ยึดหรือ
อายัดเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับค่าฤชาธรรม
เนียมในการบังคับคดีนั้น และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบังคับคดี 
ได้เอง โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง 

 
 
 
 
มาตรา ๒๙๖  ในกรณีที่ค าบังคับ หมายบังคับคดี หรือ

ค าสั่งศาลในชั้นบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้  
เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง
หรือเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาล หรือเม่ือเจ้าหนี้   
ตามค าพิพากษาลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลภายนอก    
ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าว
ยื่นค าร้องต่อศาล ให้ศาลมีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือแก้ไข  
ค าบังคับหมายบังคับคดี หรือค าสั่งดังกล่าวทั้งหมดหรือ
บางส่วนหรือมีค าสั่งอย่างใดตามท่ีศาลเห็นสมควร 

ภายใต้บังคับมาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคสอง ถ้าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีด าเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ 
เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง
หรือเมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือ
บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหาย

ส่วนที่ ๑๐ 
การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ 

   
 

 มาตรา ๒๙๕ ในกรณีที่ค าบังคับ หมายบังคับคด ีหรือ
ค าสั่งศาลในชั้นบังคับคดีบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย 
เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมค าสั่งดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือมคี าสั่งอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควร 
 ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓๑ วรรคสาม ถ้าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ด าเนินการบังคับคดีบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืน
กฎหมาย เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดี 
ได้เสร็จลง หรือเมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหาย
เพราะเหตุดังกล่าว ยื่นค าร้องต่อศาล ให้ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอน
หรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ 
โดยเฉพาะหรือมีค าสั่งก าหนดวิธีการอย่างใดแก่เจ้าพนักงาน 
บังคับคดีตามท่ีศาลเห็นสมควร 
 

 
 
 
 
บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติกรณี
การขอเพิกถอน และแก้ไขกระบวนการ
บังคับคดีที่ผิดพลาดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย  
ให้ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

เพราะเหตุดังกล่าวยื่นค าร้องต่อศาล ให้ศาลมีอ านาจที่จะ     
สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวง หรือ
วิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีค าสั่งก าหนดวิธีการ   
อย่างใดตามท่ีศาลเห็นสมควร 

การยื่นค าร้องตามมาตรานี้อาจกระท าได้ไม่ว่า        
ในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่า      
สิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็น  
มูลแห่งข้ออ้างนั้น แต่ทั้งนี้ผู้ยื่นค าร้องต้องมิได้ด าเนินการอันใด
ขึ้นใหม่หลังจากได้ทราบเรื่องฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้
แล้วหรือต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การกระท านั้น และในกรณี 
เช่นว่านี้ ผู้ยื่นค าร้องจะขอต่อศาลในขณะเดียวกันนั้นให้มีค าสั่ง
งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้ถือว่าการบังคับคดีได้
เสร็จลง เมื่อได้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ค าบังคับหรือหมายบังคับคดีก าหนดให้ 
ส่งมอบทรัพย์สิน กระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใด เมื่อ
ได้มีการปฏิบัติตามค าบังคับหรือหมายบังคับคดีที่ให้ส่งมอบ
ทรัพย์สินกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างนั้นแล้ว แต่ถ้า
การปฏิบัติตามค าบังคับหรือหมายบังคับคดีดังกล่าว อาจแยก
ได้เป็นส่วน ๆ เมื่อได้มีการปฏิบัติตามค าบังคับหรือ         
หมายบังคับคดีในส่วนใดแล้ว ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลง
เฉพาะในส่วนนั้น 

(๒) ในกรณีที่ค าบังคับหรือหมายบังคับคดีก าหนด    

 การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอาจกระท าได้
ไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่า 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูล
แห่งข้ออ้างนั้น ทั้งนี ้ผู้ยื่นค าร้องต้องมิได้ด าเนินการอันใดข้ึนใหม่
หลังจากได้ทราบเรื่องบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมายนั้นแล้ว 
หรอืต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การกระท านั้น และในกรณีเช่นว่านี้ 
ผู้ยื่นค าร้องจะขอต่อศาลในขณะเดียวกันนั้นให้มีค าสั่งงด 
การบังคับคดไีว้ในระหว่างวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้ 
 เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้ถือว่าการบังคับคดีได้ 
เสร็จลงเมื่อได้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่ค าบังคับก าหนดให้ส่งทรัพย์สิน กระท าการ 
หรืองดเว้นกระท าการอย่างใดเมื่อได้มีการปฏิบัติตามค าบังคับที่ให้
ส่งทรัพย์สิน กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอย่างนั้นแล้ว 
แต่ถ้าการปฏิบัติตามค าบังคับดังกล่าวอาจแยกเป็นส่วน ๆ ได้  
เมื่อได้มีการปฏิบัติตามค าบังคับในส่วนใดแล้วให้ถือว่าการบังคับคดี
ได้เสร็จลงเฉพาะในส่วนนั้น 
 (๒) ในกรณีที่ค าบังคับก าหนดให้ใช้เงิน เมื่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้จ่ายเงินตามมาตรา ๓๓๙ มาตรา ๓๔๐ มาตรา ๓๔๒ 
มาตรา ๓๔๓ หรือมาตรา ๓๔๔ แล้วแต่กรณี แล้ว แต่ถ้าทรัพย์สิน
ที่ถูกบังคับคดีมีหลายรายการ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงิน
ที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการใดแล้ว ให้ถือว่า 
การบังคับคดีได้เสร็จลงเฉพาะทรัพย์สินรายการนั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

ให้ใช้เงิน เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินตามมาตรา ๓๑๘ 
มาตรา ๓๑๙ มาตรา ๓๒๐ มาตรา ๓๒๑ หรือมาตรา ๓๒๒ 
แล้วแต่กรณีแล้ว แต่ถ้าทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีมีหลายรายการ 
เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินรายการใดแล้ว ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงเฉพาะ
ทรัพย์สินรายการนั้น 

ในการยื่นค าร้องต่อศาลตามมาตรานี้ หากมี
พยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าค าร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามา
เพ่ือประวิงให้ชักช้า เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อเจ้าหนี้      
ตามค าพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนที่อาจได้รับความเสียหาย
เนื่องจากการยื่นค าร้องดังกล่าวร้องขอ ศาลมีอ านาจที่จะสั่งให้
ผู้ยื่นค าร้องวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจ านวนและ
ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก าหนดเพ่ือเป็นประกัน  
การช าระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือ
บุคคลนั้นได้ ถ้าผู้ยื่นค าร้องไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ให้ศาลมี
ค าสั่งยกค าร้องนั้นเสีย ค าสั่งของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้
ให้เป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ศาลได้มีค าสั่งยกค าร้องที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากการยื่นค าร้องดังกล่าวเห็นค าร้องนั้น  
ไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิงให้ชักช้า บุคคลดังกล่าวอาจยื่น
ค าร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าสั่งยกค าร้องเพ่ือ
ขอให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ยื่นค าร้องนั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่

 ในการยื่นค าร้องต่อศาลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าค าร้องนั้นไม่มีมูลและยื่น 
เข้ามาเพ่ือประวิงให้ชักช้า ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ยื่นค าร้องวางเงิน
หรือหาประกันต่อศาลตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควรเพื่อเป็นประกันการช าระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาหรือบุคคลนั้นส าหรับความเสียหายที่อาจได้รับ
จากการยื่นค าร้องนั้น ถ้าผู้ยื่นค าร้องไมป่ฏิบัติตามค าสั่งศาล  
ให้ศาลมคี าสั่งยกค าร้องนั้นเสีย ส่วนเงินหรือประกันที่วางไว้ต่อศาล
ดังกล่าวเมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต่อไป จะสั่งคืนหรือยกเลิก
ประกันนั้นก็ได้ ค าสั่งของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้ให้เป็นที่สุด 
 
 ในกรณีที่ศาลได้มีค าสั่งยกค าร้องที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ถ้าบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการยื่น 
ค าร้องดังกล่าวเห็นว่าค าร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิง 
ให้ชักช้าบุคคลดังกล่าวอาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่มคี าสั่งยกค าร้อง เพ่ือขอให้ศาลสั่งแยกการพิจารณา 
เป็นส านวนต่างหากจากคดีเดิม และเม่ือศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า 
ค าร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ยื่นค าร้องนั้นชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวตามจ านวนที่ศาล
เห็นสมควร ถ้าผู้ยื่นค าร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล บุคคลที่ได้รับ
ความเสียหายอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่ผู้ยื่นค าร้องนั้น 
เสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 

 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

ตนได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้แยกการพิจารณา
เป็นส านวนต่างหากจากคดีเดิม และเม่ือศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า
ค าร้องนั้นรับฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ยื่นค าร้องนั้นชดใช้      
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลที่
ได้รับความเสียหายดังกล่าวตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร  
ถ้าผู้ยื่นค าร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ศาลมีอ านาจบังคับ      
ผู้ยื่นค าร้องนั้นได้เสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๒๘๒  ถ้าค าพิพากษาหรือค าสั่งใดก าหนดให้

ช าระเงินจ านวนหนึ่ง ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติห้ามาตรา
ต่อไปนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมีอ านาจที่จะรวบรวมเงิน  
ให้พอช าระตามค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยวิธียึดหรืออายัด และ
ขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาตามบทบัญญัติใน
ลักษณะนี้ คือ 

(๑) โดยวิธียึดและขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์   

หมวด ๒ 
การบังคับคดีในกรณีท่ีเป็นหนี้เงิน 

   
 

ส่วนที่ ๑  
อ านาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี 

   
 
 มาตรา ๒๙๖  ในกรณีท่ีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ก าหนดให้ช าระเงิน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจบังคับคดี 
โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 (๒) อายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาท่ีจะ
เรียกให้บุคคลภายนอกช าระเงินหรือส่งมอบหรือโอนทรัพย์สิน 
 (๓) อายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาท่ีจะ

 
 
 
 
 
 
 
 
บัญญัติวิธีการบังคับคดีในกรณีท่ีเป็นการ
ช าระหนี้เงินให้ชัดเจนและครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น 
 



๔๕ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
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อันมีรูปร่างและอสังหาริมทรัพย์ 
(๒) โดยวิธีอายัดสังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่างและ

อสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสิทธิทั้งปวงอันมีอยู่ในทรัพย์เหล่านั้น  
ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องส่งมอบหรือโอนมายังลูกหนี้        
ตามค าพิพากษาในภายหลัง และเมื่อได้ส่งมอบหรือโอนมาแล้ว
เอาทรัพย์สินหรือสิทธิเหล่านั้นออกขายหรือจ าหน่าย ในกรณี
เช่นว่านี้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจจะยึดบรรดาเอกสารทั้ง
ปวงที่ให้สิทธิแก่ลูกหนี้ในอันที่จะได้รับส่งมอบหรือรับโอน
ทรัพย์สินหรือสิทธิเช่นว่ามานั้น 

(๓) โดยวิธีอายัดเงินที่บุคคลภายนอกจะต้องช าระ
ให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาในภายหลัง แล้วเรียกเก็บตามนั้น 
ในกรณีเช่นว่านี้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจที่จะยึดบรรดา
เอกสารทั้งปวงที่ให้สิทธิแก่ลูกนี้ตามค าพิพากษาในอันที่จะได้รับ
ช าระเงินเช่นว่านั้น 

(๔) โดยวิธียึดเอกสารอ่ืน ๆ ทั้งปวง เช่น สัญญากระท า
การงานต่าง ๆ ซึ่งได้ช าระเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้ว     
ซึ่งการบังคับตามสัญญาเช่นว่านี้อาจทวีจ านวนหรือราค าทรัพย์
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา และเพ่ือที่จะน าบทบัญญัติแห่ง
มาตรา ๓๑๐ (๔) มาใช้บังคับ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ทรัพย์สินที่เป็นของภรรยา
หรือที่เป็นของบุตรผู้เยาว์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ซึ่งตาม
กฎหมายอาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา
หรือเป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาช าระหนี้ตามค าพิพากษาได้

เรียกให้บุคคลภายนอกช าระหนีอ้ย่างอ่ืนนอกจากที่กล่าวมาแลว้ใน (๒) 
 (๔) ขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่
ได้มาจากการยึดหรือการอายัด หรือซึ่งสิทธิเรียกร้องที่ได้อายัดไว้ 
 ในกรณีที่ยังไม่อาจยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเนื่องจากมีเหตุขัดข้องอย่างหนึ่งอย่างใด
ที่ท าให้ไม่อาจยึดหรืออายัดได้ทันที เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็น
เองหรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาร้องขอ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี 
มีอ านาจสั่งห้ามมิให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาโอน ขาย ยักย้าย หรือ
จ าหน่ายซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นไว้เป็นการชั่วคราวไว้
ก่อนได้เท่าที่จ าเป็น และถ้าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่
บุคคลภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยให้เจ้าพนักงานบังคับคดี 
แจ้งค าสั่งห้ามดังกล่าวให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นทราบ  
หรือหากทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นทรัพย์สินหรือสิทธิ
เรียกร้องที่จะต้องจดทะเบียนหรือได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งค าสั่งห้ามดังกล่าวให้นายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นทราบ ถ้าได้มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้นายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ใน
ทะเบียน และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๑๕ (๑) และมาตรา ๓๒๐ 
(๑) และ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีมีเหตุอันสมควร  
เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจมีค าสั่งยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าสั่งดังกล่าวได้ โดยให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๖๑ และมาตรา 
๒๖๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



๔๖ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

นั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจยึดหรืออายัดและเอาออกขายได้
ตามท่ีบัญญัติไว้ข้างบนนี้ 

 

 ในกรณีเหตุขัดข้องสิ้นสุดลงหรือไม่มีความจ าเป็นต้องบังคับ
คดีต่อไป หรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเพิกเฉยไม่ด าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
แจ้งยกเลิกค าสั่งห้ามดังกล่าวให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

 มาตรา ๒๘๒ วรรคสอง 
 เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ทรัพย์สินที่เป็นของภรรยา
หรือที่เป็นของบุตรผู้เยาว์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ซึ่งตาม
กฎหมายอาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา
หรือเป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาช าระหนี้ตามค าพิพากษาได้นั้น 
เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจยึดหรืออายัดและเอาออกขายได้
ตามท่ีบัญญัติไว้ข้างบนนี้ 

 
 

 มาตรา ๒๙๗  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจบังคับคดี
เอากับทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๖  
 (๑) สินสมรสของคู่สมรสของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
เฉพาะในกรณีท่ีลูกหนี้ตามค าพิพากษาและคู่สมรสเป็นลูกหนี้
ร่วมกันตามมาตรา ๑๔๙๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
หรือทรัพย์สินของคู่สมรสของลูกหนี้ตามค าพิพากษาซึ่งตาม
กฎหมายอาจบังคับเอาช าระหนี้ตามค าพิพากษาได้ 
 (๒) ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนซึ่งตามกฎหมายอาจบังคับเอา
ช าระหนี้ตามค าพิพากษาได้ 
 ให้น าบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้ที่เก่ียวกับ 
การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษามาใช้บังคับ 
ในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

บัญญัติเรื่องอ านาจของเจ้าพนักงาน 
บังคับคดีในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของ
บุคคลอื่นนอกเหนือจากทรัพย์สินของลูกหนี้
ตามค าพิพากษาให้ชัดเจนและครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 

มาตรา ๒๘๓  ถ้าจะต้องยึดหรืออายัดและขาย
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาตามความในมาตราก่อน 
เจ้าพนักงานบังคับคดีชอบที่จะยึดหรืออายัดหรือขายบรรดา
ทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอ้างว่าเป็นของลูกหนี้     
ตามค าพิพากษาภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๒๘๔ และ 
๒๘๘ 

ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยึดทรัพย์อันจะต้องยึด

 มาตรา ๒๙๘  ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอ้างว่าเป็นของลูกหนี้ตามค าพิพากษามีชื่อ
บุคคลอื่นเป็นเจ้าของในทะเบียนหรือปรากฏตามหลักฐานอย่างอ่ืน
ว่าเป็นของบุคคลอื่น หากเจ้าพนักงานบังคับคดีสงสัยว่าทรัพย์สิน
หรือสิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่เป็นของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและ 
ไม่ยอมท าการยึดหรืออายัด ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษายืนยันให้ยึด
หรืออายัด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะท าการยึดทรัพย์สินหรืออายัด

บัญญัติวิธีการปฏิบัติกรณีที่ทรัพย์สินหรือ
สิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอ้าง
ว่าเป็นของลูกหนี้ตามค าพิพากษามีชื่อ
บุคคลอื่นเป็นเจ้าของในทะเบียนหรือปรากฏ
ตามหลักฐานอย่างอ่ืนว่าเป็นของบุคคลอ่ืน
แต่เจ้าหนี้ยืนยันให้ยึดหรืออายัดให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการของเจ้า
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ภายในเวลาอันควรต้องท าโดยปราศจากความระมัดระวังหรือ
โดยสมรู้เป็นใจกับลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือบุคคลใดซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์ที่จะต้องยึด หรือเพิกเฉยไม่กระท าการโดยเร็ว
ตามสมควร เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาผู้ต้องเสียหายเพราะการนั้น 
อาจยื่นค าร้องต่อศาลขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ ถ้าศาลไต่สวนเป็น
ที่พอใจว่าข้ออ้างนั้นเป็นความจริง ก็ให้ศาลมีค าสั่งว่าเจ้าพนักงาน
ผู้นั้นตกอยู่ในความรับผิด จ าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่เกินกว่าจ านวนตามค าพิพากษา  
ถ้าเจ้าพนักงานไม่ช าระค่าสินไหมทดแทนตามค าสั่งของศาล 
ศาลอาจออกหมายบังคับเอาแกท่รัพย์สินของเจ้าพนักงานผู้นั้นได้ 
แต่ถ้าเจ้าพนักงานมีความสงสัยในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้น าชี้ดังกล่าวแล้วซึ่งบุคคลอ่ืน
นอกจากเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์
ที่ยึดนั้นมีชื่อเป็นเจ้าของในทะเบียน เจ้าพนักงานนั้นชอบที่จะ
งดเว้นยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น และร้องต่อศาลให้ก าหนดการ
อย่างใด ๆ เพ่ือมิให้ตนต้องรับผิดในค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
มาแล้ว 

สิทธิเรียกร้องนั้น หรือจะสั่งงดการยึดหรือการอายัดก็ได้ ในกรณีท่ี
สั่งงด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งห้ามการโอน ขาย ยักย้าย 
จ าหน่าย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือเปลีย่นแปลง ซึ่งสิทธิในทรพัย์สิน
หรือสิทธิเรียกร้องนั้นไว้ก่อน 
 ค าสั่งห้ามของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่งให้มีผล
ใช้บังคับได้ทันที และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งค าสั่งห้ามให้
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา และบุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือ
สิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย่างอ่ืนทราบ
โดยเร็ว ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่จะต้องจดทะเบียน
หรือได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้ง
ค าสั่งห้ามดังกล่าวให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
หน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบด้วย ถ้าได้มีการ
จดทะเบียนไว้แล้ว ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก
ค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ในทะเบียน  ทั้งนี้ ให้น ามาตรา 
๓๑๕ (๑) และมาตรา ๓๒๐ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งงดการยึดหรือการอายัด
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อขอให้ศาลสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าการยึด 
ทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ศาลส่ง
ส าเนาค าร้องแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีและบุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐาน
อย่างอ่ืนทราบ และบุคคลดังกล่าวอาจคัดค้านว่าทรัพย์สินหรือ 
สิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้โดยยื่น 

พนักงานบังคับคดรีัดกุมและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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ค าคัดค้านต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับส าเนาค าร้อง และให้
น าบทบัญญัติมาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕ แล้วแต่กรณี มาใช้
บังคับโดยอนุโลม โดยหากศาลมีค าสั่งให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัด
สิทธิเรียกร้องแล้ว บุคคลดังกล่าวที่ได้ยื่นค าคัดค้านตามวรรคนี้ 
จะใช้สิทธิตามมาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕ แล้วแต่กรณี  
อีกหาได้ไม่ 
 ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามิได้ยื่นค าร้องภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสามหรือศาลมีค าสั่งยกค าร้องดังกล่าว หรือ
ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้องในวรรคสาม แต่เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาไม่ด าเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง ให้ค าสั่งห้ามตาม
วรรคหนึ่งเป็นอันยกเลิกไป และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งการ
ยกเลิกค าสั่งห้ามดังกล่าวให้บุคคลตามวรรคสองทราบด้วย 

-  มาตรา ๒๙๙  ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งห้าม
ตามมาตรา ๒๙๘ วรรคหนึ่ง บุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือ
สิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย่างอ่ืน  
หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้น จะร้องขอต่อ
เจ้าพนักงานบังคับคดีให้เพิกถอนค าสั่งห้ามดังกล่าวโดยวางเงินหรือ
หาประกันมาให้แทนทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นก็ได้ ถ้าเจ้า
พนักงานบังคับคดีพอใจในเงินหรือประกันก็ให้เพิกถอนค าสั่งห้าม
ดังกล่าวและรับเงินหรือประกันนั้นไว้ 
      ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่เพิกถอนค าสั่งห้ามตาม
วรรคหนึ่ง ผู้ร้องนั้นจะยื่นค าร้องต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่

เป็นบทบัญญัติที่เพ่ิมข้ึนมาใหม่ โดยเพิ่มบท
คุ้มครองผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือ
สิทธิเรียกร้องสามารถร้องขอต่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดี หรือร้องขอต่อศาลแล้วแต่กรณี
เพ่ือขอให้เพิกถอนค าสั่งห้ามค าสั่งห้ามการ
โอน ขาย ยักย้าย จ าหน่าย ท าลาย ท าให้เสื่อม
ค่า หรือเปลีย่นแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินหรือ
สิทธิเรียกร้องได้ โดยผู้ร้องขอต้องวาง
หลักประกัน  
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ทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือขอให้เพิกถอนค าสั่งห้าม
โดยวางเงินหรือหาประกันมาให้ก็ได้ ให้ศาลส่งส าเนาค าร้องแก่ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือท าการไต่สวน
เป็นการด่วน ค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ
เรียกร้องตามมาตรา ๒๙๘ วรรคสาม ถ้าไม่อาจยึดทรัพย์สินหรือ
อายัดสิทธิเรียกร้องนั้นได้ แต่ได้มีการวางเงินหรือประกันไว้แทน
ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้น เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจขอให้
ศาลด าเนินการบังคับคดีแก่เงินหรือประกันที่รับไว้หรือแก่ผู้ประกัน
ได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ 
 ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามิได้ยื่นค าร้องหรือศาลมี
ค าสั่งยกค าร้องตามมาตรา ๒๙๘ วรรคสาม ให้เจ้าพนักงานบงัคับคดี
คืนเงินหรือประกันที่รับไว้แก่ผูว้างเงินหรือประกันนั้นหรือยกเลิกการ
ประกัน 

มาตรา ๒๘๔  เว้นแต่จะได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ หรือ
ศาลจะได้มีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ห้ามไม่ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเกินกว่าที่พอจะช าระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในคดีและ
ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี อนึ่งถ้าได้เงินมาพอจ านวนที่จะ
ช าระหนี้แล้วห้ามไม่ให้เอาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดออก     
ขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายด้วยวิธีอ่ืน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  

 มาตรา ๓๐๐  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้หรือศาลมี
ค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สิน
หรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือขาย
ทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง 
ที่ได้มาจากการยึดหรืออายัดหลายรายเกินกว่าที่พอจะช าระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและ 
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ
เรียกร้องรายใดที่มีราคาสูงเกินกว่าที่พอจะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

บัญญัติเรื่องขั้นตอนการยึดและอายัดให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้อ านาจเจ้าพนักงาน
บังคับคดีที่จะแบ่งยึดหรือแบ่งอายัด
ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องได้ โดยให้สิทธิ 
ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีที่จะคัดค้านได้ 
 



๕๐ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
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ตามค าพิพากษา ถ้าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นอยู่ในสภาพที่จะ
แบ่งยึดหรืออายัดได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอ านาจแบ่งยึดหรือแบ่งอายัดทรัพย์สินหรือสิทธิ
เรียกร้องรายใดแต่เพียงบางส่วนหรือเฉพาะส่วนแห่งกรรมสิทธิ์
เท่าท่ีพอจะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี 
 บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีอาจคัดค้านค าสั่งหรือ
การด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองของเจ้าพนักงานบังคับคดี 
โดยยื่นค าร้องต่อศาลก่อนวันขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดย 
วิธีอ่ืน แต่ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่งหรือ 
การด าเนินการนั้น ค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด 

 
 
 
 
มาตรา ๒๘๕  ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา

ต่อไปนี้ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
(๑) เครื่องนุ่งห่มหลับนอนหรือเครื่องใช้ในครัวเรือน

หรอืเครื่องใช้สอยส่วนตัวโดยประมาณรวมกันราค าไม่เกิน    
ห้าหมื่นบาท ในกรณีท่ีศาลเห็นสมควร ศาลจะก าหนดทรัพย์สิน
ดังกล่าวที่มีราค าเกินห้าหมื่นบาท ให้เป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องอยู่
ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึง     
ความจ าเป็นตามฐานะของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

ส่วนที่ ๒ 
ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

   
 
 มาตรา ๓๐๑  ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ต่อไปนี้ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
 (๑) เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือ
เครื่องใช้สอยส่วนตัว โดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินประเภทละ
สองหมื่นบาท แต่ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร  
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะก าหนดให้ทรัพย์สินแต่ละประเภทดังกล่าว
ที่มีราคารวมกันเกินสองหมื่นบาทเป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องอยู่ในความ
รับผิดแห่งการบังคับคดีก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นตาม

 
 
 
 
แก้ไขประเภทของทรัพย์สินและจ านวน 
ทุนทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ
บังคับคดีให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ 
ในปัจจุบัน เพ่ือคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษา   
 



๕๑ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
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(๒) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการเลี้ยงชีพหรือ
ประกอบวิชาชีพโดยประมาณรวมกันราค าไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
แต่ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษามีค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาล
ขออนุญาตยึดหน่วงและใช้เครื่องมือหรือเครื่องใช้อันจ าเป็นเพื่อ
ด าเนินการเลี้ยงชีพหรือการประกอบวิชาชีพ อันมีราค าเกินกว่า
จ านวนราค าดังกล่าวแล้ว ให้ศาลมีอ านาจที่จะใช้ดุลพินิจ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในบังคับแห่งเงื่อนไขตามที่ศาล
เห็นสมควร 

(๓) วัตถุ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้       
ท าหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

(๔) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือ
ตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาอันมีลักษณะ  
เป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่นหนังสือส าหรับวงศ์ตระกูล
โดยเฉพาะ จดหมายหรือสมุดบัญชีต่าง ๆ นั้น อาจยึดมาตรวจดู
เพ่ือประโยชน์แห่งการบังคับคดีได้ ถ้าจ าเป็น แต่ห้ามมิให้    
เอาออกขายทอดตลาด 

ประโยชน์แห่งข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้
ขยายไปถึงทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง อันเป็นของภริยาหรือของ
บุตรผู้เยาว์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ซึ่งทรัพย์สินเช่นว่านี้ 
ตามกฎหมายอาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้            
ตามค าพิพากษาหรือเป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาช าระหนี้ 
ตามค าพิพากษาได้ 

ฐานะของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 (๒) สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบ
อาชีพหรือประกอบวิชาชีพเท่าที่จ าเป็นในการเลี้ยงชีพของลูกหนี้
ตามค าพิพากษา ราคารวมกันโดยประมาณไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
แต่ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษามีความจ าเป็นในการเลี้ยงชีพก็อาจร้อง
ขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขออนุญาตใช้สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ 
เครื่องใช้เท่าท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพ 
ในกิจการดังกล่าวของลูกหนี้ตามค าพิพากษาอันมีราคารวมกัน 
เกินกว่าจ านวนราคาที่ก าหนดนั้น ในกรณีเช่นนี้  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตหรือ 
อนุญาตได้เท่าที่จ าเป็นภายในบังคับแห่งเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควร 
 (๓)  สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ 
ท าหน้าที่ช่วยหรือแทนอวัยวะของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 (๔) ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาอันมีลักษณะเป็น
ของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือส าหรับวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะ 
จดหมาย หรือสมุดบัญชีต่าง ๆ 
 (๕) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตาม
กฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
 ทรัพย์สินหรือจ านวนราคาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาอาจร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งก าหนดใหม่ได้ 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวนั้น ลูกหนี้ตามค าพิพากษา



๕๒ 
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ค าสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้อุทธรณ์
ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ และค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
อุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
 

หรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจร้องคัดค้านต่อศาลได้ภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี  
ในกรณีเช่นนี้ ให้ศาลมีค าสั่งตามท่ีเห็นสมควร 
 ในกรณีท่ีพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
หรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าร้องให้ศาลมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง
ทรัพย์สินหรือจ านวนราคาทรัพย์สินที่ศาลก าหนดไว้เดิมได้ 
 ประโยชน์แห่งข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้ขยาย 
ไปถึงทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งอันเป็นของคู่สมรสของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาหรือของบุคคลอ่ืน ซึ่งทรัพย์สินเช่นว่านี้ตามกฎหมาย
อาจบังคับเอาช าระหนี้ตามค าพิพากษาได้ 

มาตรา ๒๘๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น 
เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

(๑) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายก าหนดไว้และเงินรายได้
เป็นคราว ๆ อันบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพ เป็น
จ านวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหม่ืนบาทหรือตามจ านวนที่
ศาลเห็นสมควร 

(๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ บ าเหน็จ เบี้ยหวัด หรือ
รายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือ
ลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บ านาญ หรือ
บ าเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมี
ชีวิตของบุคคลเหล่านั้น 

(๓) เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ 

 มาตรา ๓๐๒  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืน 
เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาต่อไปนี้  
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
 (๑) เบีย้เลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายก าหนดไว ้ส่วนเงินรายได้เป็น
คราว ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกได้ยกให้เพ่ือเลี้ยงชีพนั้น ให้มีจ านวน 
ไม่เกินเดือนละสองหม่ืนบาทหรือตามจ านวนที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควร 
 (๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ บ าเหน็จ เบี้ยหวัด หรือ
รายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง
ในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บ านาญ หรือบ าเหน็จที่หน่วย
ราชการไดจ้่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น 
 (๓) เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ 
หรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน 

- มีการเพ่ิมเติมจ านวนของเงินหรือสิทธิ
เรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ 
ในปัจจุบัน และเพ่ือคุ้มครองลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้ 
- แก้ไขจากเดิมให้ศาลก าหนดจ านวนเงินที่
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เป็น
ให้เป็นอ านาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็น
ผู้ก าหนด เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
บังคับคดียิ่งขึ้น 
 
 



๕๓ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

หรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือ
คนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (๒) ที่นายจ้างจ่ายให้แก่บุคคล
เหล่านั้น หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น 
เป็นจ านวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหม่ืนบาท หรือ        
ตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร 

(๔) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคลอื่นเป็นจ านวนตามที่
จ าเป็นในการด าเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่ 
ศาลเห็นสมควร  

ในกรณีที่ศาลเป็นผู้ก าหนดจ านวนเงินตาม (๑) และ 
(๓) ให้ศาลก าหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ าสุดของ
ข้าราชการพลเรือนในขณะนั้นและไม่เกินอัตราเงินเดือน      
ขั้นสูงสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น โดยค านึงถึงฐานะ
ในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและจ านวนบุพการี
และผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะของลูกหนี้            
ตามค าพิพากษาด้วย 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจออกค าสั่ง
อายัดตามมาตรา ๓๑๑ วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมี
อ านาจก าหนดจ านวนเงินตาม (๑) (๓) และ (๔) และให้น า
ความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่การก าหนดจ านวนเงินตาม (๑) 
และ (๓) โดยอนุโลม แต่ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้   
ตามค าพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการ
บังคับคดีไม่เห็นด้วยกับจ านวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดี

นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (๒) ที่นายจ้างหรือบุคคลอ่ืนใดได้จ่ายให้แก่
บุคคลเหล่านั้น หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น 
เป็นจ านวนรวมกันไม่เกินเดือนละสองหม่ืนบาทหรือตามจ านวนที่ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 
 (๔) บ าเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อ่ืนในลักษณะ
เดียวกันของบุคคลตาม (๓) เป็นจ านวนไม่เกินสามแสนบาท 
หรือตามจ านวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 
 (๕) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้รับ
อันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคลอ่ืนเป็นจ านวนตามที่จ าเป็น 
ในการด าเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่ เจ้าพนักงาน 
บังคับคดีเห็นสมควร 
 ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ก าหนดจ านวนเงิน
ตาม (๑) (๓) และ (๔) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีค านึงถึงฐานะ
ในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและจ านวนบุพการี
และผู้สืบสนัดานซึ่งอยู่ในความอุปการะของลูกหนี้ตามค าพิพากษาด้วย 
และส าหรับในกรณีตาม (๑) และ (๓) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ก าหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ าสุดของข้าราชการ 
พลเรือนในขณะนั้นและไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ
ข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น 
 ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา  
หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีไม่เห็นด้วยกับ
จ านวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด บุคคลดังกล่าวอาจยื่น
ค าร้องต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการก าหนด

ข้อสังเกต:  
- เงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทน
เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง
ของข้าราชการตุลาการ ถือได้ว่าเป็นรายได้
อ่ืนลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนของ
ข้าราชการ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ
บังคับคดีตาม (ยังคงเป็นไปตามแนวฎีกาท่ี 
๑๐๔๔๔/๒๕๕๖ และ ๑๓๓๐๒/๒๕๕๗) 
-  เงินโบนัสทีโ่จทก์ได้รับเป็นประจ าทุกปี
โดยจ าเลยจ่ายให้แก่โจทก์ปีละ ๑ ครั้ง 
พร้อมกับเงินเดือนงวดที่ ๑๒ ซึ่งเป็นงวด
สุดท้ายของปีในเดือนธ.ค.ของแต่ละปี มิใช่
แบ่งจ่ายเป็นงวดดังเช่นการจ่ายเงินเดือน 
และระบุการจ่ายว่าเป็นเงินโบนัส ดังนั้น เงิน
โบนัสไม่ใช่เงินที่จ าเลยจ่ายให้แก่โจทก์เพ่ือ
เป็นการตอบแทนการท างานในเวลาปกติ
ของวันท างาน จึงมิใช่ค่าจ้าง (ฎีกาท่ี 
๑๕๒๘/๒๕๔๘) 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

ก าหนด บุคคลดังกล่าวอาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการก าหนดจ านวนเงินเช่นว่านั้น  
เพ่ือขอให้ศาลก าหนดจ านวนเงินใหม่ได้ 

ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งการด ารงชีพของลูกหนี้    
ตามค าพิพากษาได้เปลี่ยนแปลงไป บุคคลตามวรรคสามจะยื่น
ค าร้องให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี แล้วแต่กรณี ก าหนด
จ านวนเงินตาม (๑) และ (๓) ใหม่ก็ได้ 
 ค าสั่งของศาลที่เกี่ยวกับการก าหนดจ านวนเงินตาม
มาตรานี้ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้และค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

จ านวนเงินเช่นว่านั้น เพ่ือขอให้ศาลก าหนดจ านวนเงินใหม่ได้ 
 ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งการด ารงชีพของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาได้เปลี่ยนแปลงไป บุคคลตามวรรคสามจะยื่นค าร้องให้
ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี แล้วแต่กรณี ก าหนดจ านวนเงิน
ตาม (๑) และ (๓) ใหม่ก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
มาตรา ๓๐๓  การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพย์มี

รูปร่างของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จัดท าโดย 

(๑) น าเอาเอกสารหรือทรัพย์สินนั้นมาและฝากไว้ ณ 
สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควร และแจ้งการยึดนั้น
ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาทราบ หรือ 

(๒) มอบไว้ในความอารักขาของลูกหนี้ตามค าพิพากษา
โดยความยินยอมของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หรือมอบไว้ใน
อารักขาของบุคคลอ่ืนใดซึ่งครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่และแจ้ง

ส่วนที่ ๓ 
การยึดทรัพย์สิน 
   

 
 มาตรา ๓๐๓  การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้
ตามค าพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดย 
 (๑) น าทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้ หรือฝากทรัพย์นั้นไว้  
ณ สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควร หรือมอบให้ลูกหนี้
ตามค าพิพากษาเป็นผู้รักษาทรัพย์นั้นโดยได้รับความยินยอมจาก
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
 (๒) แจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
และผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรพัย์นั้นทราบ ถ้าไม่สามารถกระท าได้ 
ให้ปิดประกาศแจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดไว้ ณ สถานที่ท่ีกระท าการยึด 

 
 
 
 
บัญญัติถึงวิธีการและกระบวนการในการยึด
สังหาริมทรัพย์มีรูปร่างให้ชัดเจน และ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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การยึดให้ลูกหนี้หรือบุคคลเช่นว่านั้นทราบ กับต้องกระท าให้
การยึดนั้นเห็นประจักษ์แจ้งโดยการประทับตราหรือกระท าโดย
วิธีอ่ืนใดที่สมควร 

ฯลฯ   ฯลฯ 

หรือแจ้งโดยวิธีอ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร 
 (๓) แสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยการประทับตราหรือ 
โดยวิธีอ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดเีห็นสมควรว่าได้มีการยึด
ทรัพย์นั้นแล้ว 

-  มาตรา ๓๐๔  การยึด เรือ แพ สัตว์พาหนะ หรือ
สังหาริมทรัพย์มีรูปร่างอย่างอ่ืน ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
ซ่ึงจะต้องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
ตามกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดย 
 (๑) ด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๓  
 (๒) แจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
หน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ ถ้าได้มีการจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน 

เป็นการเพ่ิมหลักการใหม่ โดยบัญญัติให้
ครอบคลุมถึงการยึดสังหาริมทรัพย์ชนิด
พิเศษ และสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างอย่างอ่ืน 
ที่จะต้องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ด้วย 
 

 มาตรา ๓๑๐  เมื่อได้มีการยึดทรัพย์แล้ว สิทธิเรียกร้อง
ของลูกหนี้อันมีต่อบุคคลภายนอกนั้น ให้จัดการดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเป็นพันธบัตรและหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน 
ซึ่งเป็นของลูกหนี้ตามค าพิพากษา (ออกให้แก่ผู้ถือหรือออก 
ในนามของลูกหนี้ตามค าพิพากษา) เจ้าพนักงานบังคับคดี 
จะร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งอนุญาตให้จ าหน่ายสิ่งเหล่านั้นตาม
รายการขานราคาในวันที่ขายก็ได้ หากสิ่งเหล่านั้นได้มีรายการ
ขานราคาก าหนดไว้ ณ สถานแลกเปลี่ยน หรือจะขายโดยวิธี
ขายทอดตลาดดังบัญญัติไว้ในลักษณะนี้ก็ได้ ถ้ามิได้ท าค าขอ
เช่นว่านั้นหรือค าขอถูกยกเสีย ให้ขายสิ่งเหล่านั้นโดยวิธีขาย

 มาตรา ๓๐๕  การยึดหลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดย 
 (๑) ในกรณีที่ยังไม่มีการออกใบตราสาร ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีแจ้งรายการและจ านวนหลักทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาและผู้ออกหลักทรัพย์นั้นทราบ และเมื่อได้ด าเนินการ
ยึดหลักทรัพยด์ังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งให้ผู้ออก
หลักทรัพย์ออกใบตราสารส่งให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี  
 (๒) ในกรณีที่มีการออกใบตราสารแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีแจ้งรายการและจ านวนหลักทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหนี้ตาม 

บัญญัติขั้นตอนและกระบวนการในการยึด
หลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพย์เอาไว้ให้
ชัดเจนเป็นการเฉพาะ เนื่องจากหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบันนั้นอาจจะไม่มี
การออกหลักฐานเป็นหนังสือให้แก่เจ้าของ
หลักทรัพย์ หรือที่เรียกว่าระบบ Scripless 
ประกอบกับหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
นั้นเป็นทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนมือได้อย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องบัญญัติถึงวิธีการ
และกระบวนการในการยึดให้สอดคล้องกับ



๕๖ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

ทอดตลาด 
(๒) ถ้าเป็นตราสารเปลี่ยนมือ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี

ร้องขอให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้จ าหน่ายตามราคาที่ปรากฏ 
ในตราสารหรือราคาต่ ากว่านั้นตามที่ศาลเห็นสมควรก าหนด 
ถ้าศาลสั่งยกค าขอ ให้น าตราสารนั้นออกขายทอดตลาด 

(๓) ถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องอ่ืน ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๓๑๐ ทวิ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีร้องขอให้ศาลออก
หมายเรียกบุคคลซึ่งต้องรับผิดในการช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
นั้น ๆ ให้มาศาล ถ้าบุคคลนั้นมาศาลและยินยอมช าระหนี้ให้แก่
เจ้าพนักงานบังคับคดีให้ศาลจดรายงานไว้ ถ้าบุคคลนั้นไม่มา
ศาลหรือไม่ยินยอมช าระหนี้ดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาร้องขอ ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ฟ้องตาม
เอกสารที่ได้ยึดนั้น และถ้าศาลพิพากษาในที่สุดให้เจ้าหนี้เป็น 
ผู้ชนะคดี เจ้าหนี้ต้องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบจ านวนเงิน
ที่รับช าระหนี้จากการนั้นด้วย 

ค าสั่งอนุญาตของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
 

ค าพิพากษา ผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้ครอบครองตราสารเท่าที่ทราบ 
รวมทั้งบุคคลซึ่งต้องช าระหนี้ตามตราสารนั้น ทราบ และเมื่อได้
ด าเนินการยึดหลักทรัพย์ดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เจ้าพนักงาน 
บังคับคดีน าตราสารนั้นมาเก็บรักษาไว้หากสามารถน ามาได้ 
 (๓) ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์ซึ่งฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการและจ านวนหลักทรัพย์ที่ยึด 
ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบ เพ่ือปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งจาก 
เจ้าพนักงานบังคับคดี 
 (๔) ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีการออกใบตราสาร  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการและจ านวนหลักทรัพย์ที่ยึด 
ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและผู้ออกหลักทรัพย์ทราบ เพ่ือปฏิบัติ
ตามท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดี 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถแจ้งบุคคลตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศ
แจ้งรายการและจ านวนหลักทรัพย์ที่ยึดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย  
ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของบุคคลเช่นว่านั้น หรอืแจ้ง
โดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร และให้มีผล
ใช้ได้นับแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดยวิธีอ่ืนใด
ตามท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรนั้นได้ท าหรือได้ตั้งต้นแล้ว 
 
 

ระบบการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน 



๕๗ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

  มาตรา ๓๐๖  การยึดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ให้น ามาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง (๒)  
และวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้มีผลเป็นการอายัด 
สิทธิเรียกร้องตามตั๋วเงินหรือตราสารนั้นด้วย 
 ในกรณีที่เห็นสมควรเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจร้องขอให้
ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้จ าหน่ายตามราคาที่ปรากฏในตั๋วเงินหรือ 
ตราสารหรือราคาต่ ากว่านั้นตามที่ศาลเห็นสมควร ถ้าศาลสั่งยกค าร้อง 
ให้น าตั๋วเงินหรือตราสารนั้นออกขายทอดตลาด 

เพ่ิมหลักการใหม่ เพ่ือก าหนดวิธีการยึดตั๋ว
เงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใดให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

-  มาตรา ๓๐๗  การยึดหุ้นของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
หรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดย 
 (๑) แจ้งการยึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและห้างหุ้นส่วน
จ ากัดหรือบริษัทจ ากัดที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นหุ้นส่วนหรือ 
ผู้ถือหุ้นอยู่ทราบ ถ้าไม่สามารถกระท าได้ ให้ด าเนินการตามวิธีการ
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง 

 (๒) แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนั้นบันทึกการยึดไว้
ในทะเบียน 

เพ่ิมหลักการใหม่ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการ
ยึดหุ้นในห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือบริษัทจ ากัด 
 

-  มาตรา ๓๐๘  การยึดสิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมาย
การค้า หรือสิทธิอย่างอ่ืนของลูกหนี้ตามค าพิพากษาท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันหรือที่เกี่ยวเนื่องกันกับสิทธิดังกล่าว ซึ่งได้จดทะเบียน
หรือขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดย 

 (๑) แจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาทราบ 
ถ้าไม่สามารถกระท าได้ ให้ด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน

เพ่ิมหลักการใหม่ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการ
ยึดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการจดทะเบียน
ไว้แล้ว 



๕๘ 
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มาตรา ๓๐๕ วรรคสอง 
 (๒) แจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ

หน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นบันทึกการยึดไว้ใน
ทะเบียน 

-  มาตรา ๓๐๙  การยึดสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งยังมิได้
จดทะเบียน ลิขสิทธิ์ สิทธิขอรับสิทธิบัตร สิทธิในชื่อทางการค้า 
หรือยี่ห้อ หรือสิทธิอย่างอ่ืนของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่มีลักษณะ 
คล้ายคลึงกันหรือทีเ่กี่ยวเนื่องกันกับสิทธิดังกล่าว ให้เจ้าพนักงาน 
บังคับคดีกระท าโดยแจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ลูกหนี้ตามพิพากษาทราบ 
ถ้าไม่สามารถกระท าได้ ให้ด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๓๐๕ วรรคสอง 

เพ่ิมหลักการใหม่ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการ
ยึดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งไม่มีการจด
ทะเบียนหรือยังมิได้ด าเนินการทางทะเบียน  
 

-  มาตรา ๓๑๐  การยึดสิทธิการเช่าทรัพย์สินหรือสิทธิที่จะ
ได้ใช้บริการต่าง ๆ ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษา เช่น บริการโทรศัพท์หรือโทรคมนาคม หรือบริการอ่ืนใด
ที่อาจได้รับจากทรัพย์สินหรือบริการของผู้อื่น ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกระท าโดย 

 (๑) แจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและ 
ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการ แล้วแต่กรณี ทราบ ถ้าไมส่ามารถกระท าได้  
ให้ด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง 
 (๒) ในกรณีที่ได้มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินหรือ
การให้บริการดังกล่าว ให้แจ้งนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นบันทึกการยึดไว้ใน
ทะเบียนด้วย 

เพ่ิมหลักการใหม่ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการ
ยึดสิทธิการเช่าทรัพย์สินหรือสิทธิที่จะได้ใช้
บริการต่าง ๆ 
 



๕๙ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

-  มาตรา ๓๑๑  การยึดสิทธิของลูกหนี้ตามค าพิพากษาตาม
ใบอนุญาต ประทานบัตร อาชญาบัตร สัมปทาน หรือสิทธิอย่างอ่ืน
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือทีเ่กี่ยวเนื่องกัน
กับสิทธิดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดย 

 (๑) แจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาทราบ 
ถ้าไม่สามารถกระท าได้ ให้ด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๓๐๕ วรรคสอง 

 (๒) แจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน 

เพ่ิมหลักการใหม่ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการ
ยึดสิทธิตามใบอนุญาตต่าง ๆ หรือสัมปทาน 
 

มาตรา ๓๐๔  การยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้   
ตามค าพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดท าโดยน าเอา
หนังสือส าคัญส าหรับทรัพย์สินนั้นมาและฝากไว้ ณ สถานที่ใด 
หรือแก่บุคคลใดตามท่ีเห็นสมควร และแจ้งการยึดนั้นให้ลูกหนี้
ตามค าพิพากษาและเจ้าพนักงานที่ดินผู้มีหน้าที่ทราบ ให้    
เจ้าพนักงานที่ดินบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน ถ้าหนังสือส าคัญ
ยังไม่ได้ออก หรือน ามาแสดงไม่ได้ หรือหาไม่พบ ให้ถือว่า   
การที่ได้แจ้งการยึดต่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาและเจ้าพนักงาน
ที่ดินนั้น เป็นการยึดตามกฎหมายแล้ว 

ฯลฯ   ฯลฯ   
 

มาตรา ๓๑๒  การยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดย 

(๑) น าหนังสือส าคัญส าหรับทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้ 
หรือฝากไว้แก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควร เว้นแต่ทรัพย์นั้นยังไม่มี
หนังสือส าคัญหรือน าหนังสือส าคัญมาไม่ได้ 

(๒) แสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยการปิดประกาศไว้ที่
ทรัพย์นั้นว่า ได้มีการยึดทรัพย์นั้นแล้ว  

(๓) แจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดให้บุคคลดังต่อไปนี้ทราบ 
     (ก) ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
      (ข) บุคคลอ่ืนซึ่งมีชื่อในทะเบียนว่าเป็นเจ้าของทรัพย์นั้น 
     (ค) เจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี

อ านาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์นั้น  
ถ้าทรัพย์นั้นมีทะเบียน ให้เจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน 

ก าหนดถึงวิธีการและกระบวนการในการยึด
อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยต้องมี
การแจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดให้กับบุคคล 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์นั้นได้ทราบด้วย 



๖๐ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

ในกรณทีี่ไม่สามารถแจ้งตามวรรคหนึ่ง (๓) (ก) หรือ (ข) ได้ 
ให้ปิดประกาศแจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย  
ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของบุคคลเช่นว่านั้น หรือแจ้ง
โดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร และให้มีผล
ใช้ได้นับแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดยวิธีอ่ืนใด
ตามท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรนั้นได้ท าหรือได้ตั้งต้นแล้ว 
 เมื่อได้แจ้งการยึดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและเจ้าพนักงาน
ที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์นั้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นการยึดตามกฎหมาย  

  มาตรา ๓๑๓  การยึดทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์นั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดกีระท าโดยด าเนินการ
ตามวิธีการทีบ่ัญญัติไว้ในมาตรา ๓๑๒ โดยอนุโลม 
 

เพ่ิมหลักการใหม่ โดยแยกเรื่องการยึด
ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ออกมาเป็นอีกมาตราหนึ่ง 

มาตรา ๓๐๓ วรรคสอง 
การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างนั้น ครอบไปถึงดอกผล

แห่งทรัพย์นั้นด้วย 
 
มาตรา ๓๐๔ วรรคสอง  
การยึดอสังหาริมทรัพย์นั้น ครอบไปถึงเครื่องอุปกรณ์

และดอกผลนิตินัยของอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วย เว้นแต่จะได้มี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ดอกผลธรรมดาที่ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาจะต้องเป็นผู้เก็บเกี่ยว หรือบุคคลอ่ืนเก็บเกี่ยวใน
นามลูกหนี้นั้น เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งเป็นหนังสือ 

 มาตรา ๓๑๔  การยึดสังหาริมทรัพย์มีรปูร่างของลูกหนี้
ตามค าพิพากษานั้นให้มีผลเป็นการยึดครอบไปถึงดอกผลธรรมดา
และดอกผลนิตินัยของทรัพย์นั้นด้วย 
 
 

 การยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น 
ให้มีผลเป็นการยึดครอบไปถึง 

 (๑) เครื่องอุปกรณ์และดอกผลนิตินัยของทรัพย์นั้น 
 (๒) ดอกผลธรรมดาของทรัพย์นั้นที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา

มีสิทธิเก็บเกี่ยว เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งหรือปิดประกาศ

เป็นการน าหลักการในเรื่องผลของการยึด
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
ซ่ึงแต่เดิมแยกกันอยู่คนละมาตรา  
น ามาบัญญัติรวมไว้ในมาตราเดียวกัน 
 



๖๑ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
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ให้ทราบในขณะท าการยึดว่า จะท าการเก็บเกี่ยวเองแล้ว  
เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจจัดให้เก็บเกี่ยวดอกผลนั้นได้เมื่อถึง
ก าหนด และท าการ ขายทอดตลาดตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ 

ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์นั้นทราบ
ในขณะท าการยึดว่าได้ยึดดอกผลด้วยแล้ว 

 
มาตรา ๓๐๕  การยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม 

ค าพิพากษา ดังบัญญัติไว้ในสองมาตราก่อนนี้ มีผลดังต่อไปนี้ 
(๑) การที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ก่อให้เกิด โอน 

หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดภายหลังที่ได้ 
ท าการยึดไว้แล้วนั้น หาอาจใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไม่ ถึงแม้ว่าราค าแห่งทรัพย์สินนั้น 
จะเกินกว่าจ านวนหนี้ตามค าพิพากษาและค่าฤชาธรรมเนียมใน
การฟ้องร้องและการบังคับคดี และลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้
จ าหน่ายทรัพย์สินเพียงส่วนที่เกินจ านวนนั้นก็ตาม 

(๒) ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้รับมอบให้เป็น 
ผู้อารักขาสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างที่ถูกยึดหรือเป็นผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกยึด ลูกหนี้ชอบที่จะใช้ทรัพย์สินเช่นว่านั้น
ได้ตามสมควร แต่ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาจะท าให้ทรัพย์ที่ได้รับมอบไว้ในอารักขา หรือทรัพย์ที่
อยู่ในครอบครองเสียหาย หรือเกลือกจะเสียหาย โดยเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นเอง หรือเมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลผู้มี
ส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้นร้องขอ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะระวังรักษาทรัพย์สินนั้นเสียเอง หรือตั้งให้ผู้ใดเป็น
ผู้จัดการทรัพย์สินนั้นก็ได้ 

 มาตรา ๓๑๕  การยดึทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น
ให้มีผลดังต่อไปนี้   

 (๑) การที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ก่อให้เกิด โอน  
หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทีถู่กยึดภายหลังที่ได้ท าการยึด
ไว้แล้วนั้น หาอาจใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ไม่ ถึงแม้ว่าราคาแห่งทรัพย์สินนั้นจะเกินกว่าจ านวนหนี้
ตามค าพิพากษากับค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียม 
ในการบังคับคด ีและลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้กระท าการดังกล่าว
แก่ทรัพย์สินที่ถูกยึดเพียงส่วนที่มีราคาเกินจ านวนนั้นก็ตาม 
 (๒) ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้รับมอบให้เป็นผู้รักษา
ทรัพย์สินที่ถูกยึด ลูกหนี้ตามค าพิพากษาชอบที่จะใช้ทรัพย์สิน 
เช่นว่านั้นได้ตามสมควร แต่ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าลูกหนี้
ตามค าพิพากษาจะท าให้ทรัพย์สินนั้นเสียหายหรือเกรงว่าจะ
เสียหาย โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นเองหรือเมื่อเจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้น
ร้องขอ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะรักษาทรัพย์สินนั้นเสียเองหรือตั้งให้
ผู้ใดเป็นผู้รักษาทรัพย์สินนั้นก็ได้ 
 
 
 

เป็นหลักการเดิม เพียงแต่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมถ้อยค าให้ชัดเจนขึ้น 



๖๒ 
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มาตรา ๓๑๐ ทวิ  ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษามีสิทธิ

เรียกร้องต่อบุคคลภายนอกให้ช าระเงินจ านวนหนึ่งหรือ 
เรียกให้ส่งมอบสิ่งของนอกจากท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๓๑๐  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดและจ าหน่ายไปตามท่ีบัญญัติไว้
ในห้ามาตราต่อไปนี้ 

 
มาตรา ๓๑๑  สิทธิเรียกร้องซึ่งระบุไว้ใน มาตรา ๓๑๐ 

ทวิ นั้น ให้อายัดได้โดยค าสั่งอายัดซึ่งศาลได้ออกให้ตามที่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้ยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องฝ่ายเดียว
และเจ้าหนี้ได้น าส่งให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและบุคคลซึ่ง
ต้องรับผิดเพ่ือการช าระเงินหรือส่งมอบสิ่งของนั้น 

เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจก าหนดไว้ในหมาย    
บังคับคดีให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจอายัดสิทธิเรียกร้อง
ตามมาตรา ๓๑๐ ทวิ ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าค าสั่งอายัด
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นค าสั่งอายัดของศาล 

ค าสั่งอายัดนั้น อาจออกให้ได้ไม่ว่าหนี้ของบุคคล  
ภายนอกนั้นจะมีข้อโต้แย้งหรือมีข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขหรือว่าได้
ก าหนดจ านวนไว้แน่นอนหรือไม่ 

ค าสั่งนั้นต้องมีข้อห้ามลูกหนี้ตามค าพิพากษาให้งดเว้น

ส่วนที่ ๔ 
การอายัดสิทธิเรียกร้อง 

   
 
 มาตรา ๓๑๖  การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาที่จะเรียกให้บุคคลภายนอกช าระเงินหรือส่งมอบหรือ
โอนทรัพย์สินก็ดี หรือท่ีจะเรียกให้บุคคลภายนอกช าระหนี้อย่างอ่ืน
นอกจากการช าระเงินหรือการส่งมอบหรือการโอนทรัพย์สินก็ดี  
ให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดยมีค าสั่งอายัด และแจ้ง
ค าสั่งนั้นให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาและบุคคลภายนอกทราบ 
 ค าสั่งอายัดตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อห้ามลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาไม่ให้จ าหน่ายสิทธิเรียกร้องและมีข้อห้ามบุคคลภายนอก
ไม่ให้ปฏิบัติการช าระหนี้นั้นแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา แต่ให้ช าระ
เงินหรือส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินหรือช าระหนี้อย่างอ่ืนให้แก่ 
ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือบุคคลอ่ืน หรือให้ด าเนินการโดยวิธีอ่ืน
ใดตามที่ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร ณ เวลาหรือ
ภายในเวลา หรือเงื่อนไขตามที่ก าหนดให้ แล้วแต่กรณี  
 ค าสั่งอายัดนั้นให้บังคับได้ไม่ว่าที่ใด ๆ 

 
 
 
 
บัญญัติเรื่องวิธีการและกระบวนการในการ
อายัดสิทธิเรียกร้องให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
 



๖๓ 
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การจ าหน่ายสิทธิเรียกร้องตั้งแต่ขณะที่ได้ส่งค าสั่งนั้นให้ และ   
มีข้อห้ามบุคคลภายนอกไม่ให้ช าระเงินหรือส่งมอบสิ่งของให้    
แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา แต่ให้ช าระหรือส่งมอบให้แก่           
เจ้าพนักงานบังคับคดี ณ เวลาหรือภายในเวลาตามที่ก าหนดไว้    
ในค าสั่ง 
 มาตรา ๓๑๑  วรรคสาม 
 ค าสั่งอายัดนั้น อาจออกให้ได้ไม่ว่าหนี้ของบุคคล  
ภายนอกนั้นจะมีข้อโต้แย้งหรือมีข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขหรือว่าได้
ก าหนดจ านวนไว้แน่นอนหรือไม่ 

 มาตรา ๓๑๗  การอายัดตามมาตรา ๓๑๖ อาจกระท าได้
ไม่ว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้นจะมีข้อโต้แย้ง ข้อจ ากัด เงื่อนไข หรือว่าได้
ก าหนดจ านวนไว้แน่นอนหรือไม่ก็ตาม 

เป็นการน าเอามาตรา ๓๑๑ วรรคสาม ของ
กฎหมายเดิม มาบัญญัติแยกเป็นอีกมาตรา
หนึ่ง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

มาตรา ๓๑๓  การอายัดสิทธิเรียกร้องแห่งรายได้   
เป็นคราว ๆ นั้น รวมตลอดถึงจ านวนเงินซึ่งถึงก าหนดช าระ
ภายหลังการอายัดนั้นด้วย 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา ๓๑๘  การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาท่ีมีสิทธิได้รับช าระหนี้เป็นคราว ๆ ให้มีผลเป็นการ
อายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่มีสิทธิได้รับ 
ช าระหนี้ภายหลังการอายัดนั้นด้วย 

น ามาตรา ๓๑๓ วรรคหนึ่งของกฎหมายเดิม
มาปรับปรุงถ้อยค าให้ชัดเจนและเหมาะสม
ยิ่งขึ้น  

 มาตรา ๓๑๓ วรรคสอง  
 ถ้าสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษาซึ่งมีต่อ
บุคคลภายนอกในอันที่จะเรียกให้ช าระเงินจ านวนหนึ่งนั้น      
มีการจ านองเป็นประกัน การอายัดสิทธิเรียกร้องให้รวมตลอด
ถึงการจ านองด้วย แต่ทั้งนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งค าสั่ง
อายัดทรัพย์นั้นไปยังเจ้าพนักงานที่ดินและให้เจ้าพนักงานที่ดิน
จดแจ้งไว้ในทะเบียนที่ดิน 

           มาตรา ๓๑๙  การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาท่ีมีจ านองหรือจ าน า เป็นประกัน ให้มีผลรวมตลอดถึง
การจ านองหรือการจ าน านั้นด้วย ถ้าทรัพย์สินที่จ านองนั้น 
มีทะเบียน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งค าสั่งอายัดไปยังผู้มีอ านาจ
หน้าที่เพื่อให้จดแจ้งไว้ในทะเบียน 
         ในกรณีผู้จ านองหรือผู้จ าน ามิใช่ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง  
เมื่อได้ด าเนินการอายัดแล้ว ให้แจ้งผู้จ านองหรือผู้จ าน าเพ่ือทราบด้วย 
 
 
 

น ามาตรา ๓๑๓ วรรคสอง ของกฎหมาย
เดิมมาบัญญัติเพ่ิมเรื่องการอายัดสิทธิ
เรียกร้องที่มีจ าน าเป็นประกันเข้ามาด้วย 



๖๔ 
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มาตรา ๓๑๔  การอายัดสิทธิเรียกร้องดังบัญญัติไว้ใน
สองมาตราก่อนนี้ ให้มีผลดังต่อไปนี้ 

(๑) การที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ก่อให้เกิด โอน 
หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิเรียกร้องที่ได้ถูกอายัดภายหลังที่ได้  
ท าการอายัดไว้แล้วนั้น หาอาจใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไม่ ถึงแม้ว่าราค าแห่งสิทธิเรียกร้อง
นั้นจะเกินกว่าจ านวนหนี้ตามค าพิพากษาและค่าฤชาธรรมเนียม
ในการฟ้องร้องและการบังคับคดี และลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้
จ าหน่ายสิทธิเรียกร้องนั้นเพียงส่วนที่เกินจ านวนนั้นก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
(๒) ถ้าค่าแห่งสิทธิเรียกร้องซึ่งอายัดไว้นั้น ต้องเสื่อมเสีย

ไปเพราะความผิดของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ๆ ต้องรับผิดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือความ
เสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่ลูกหนี้นั้น 
 
 (๓) การช าระหนี้โดยบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ใน
ค าสั่งอายัดทรัพย์นั้นให้ถือว่าเป็นการช าระหนี้ตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๒๐  การอายัดสิทธิเรียกร้องนั้นให้มีผล
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่
บุคคลภายนอกเหนือสิทธิเรียกร้องที่ได้ถูกอายัด โอน เปลี่ยนแปลง 
หรือระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวภายหลังที่ได้ท าการอายัด 
ไว้แล้วนั้น หาอาจใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ไม่ถึงแม้ว่าราคาแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นจะเกินกว่าจ านวน
หนี้ตามค าพิพากษากับค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียม 
ในการบังคับคดี และลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้กระท าการดังกล่าว
แก่สิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดเพียงส่วนที่มีราคาเกินจ านวนนั้นก็ตาม  
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้จ านองหรือผู้จ าน า  
ซึ่งมิใช่ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องตามมาตรา ๓๑๙ วรรคสอง  
หากผู้จ านองหรือผู้จ าน าพิสูจน์ได้ว่าความระงับสิ้นไปแห่งการ
จ านองหรือการจ าน าเกิดข้ึนโดยผู้จ านองหรือผู้จ าน ากระท าการ
โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก่อนมีการแจ้งการอายัดไปยัง 
ผู้จ านองหรือผู้จ าน าเพ่ือทราบ 

(๒) ถ้าค่าแห่งสิทธิเรียกร้องซึ่งอายัดไว้นั้นต้องเสื่อมเสียไป
เพราะความผิดของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาเพ่ือความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษานั้น  
 (๓) การช าระหนี้โดยบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ใน 
ค าสั่งอายัดนั้นให้ถือว่าเป็นการช าระหนี้ตามกฎหมาย 

ก าหนดเรื่องผลของการอายัดสิทธิเรียกร้อง
ให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และเพ่ิม
กระบวนการให้ความคุ้มครองแก่ลูกหนี้ 
ตามค าพิพากษาในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย
จากการถูกอายัดสิทธิเรียกร้อง 
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 มาตรา ๓๑๒  ถ้าบุคคลภายนอกท่ีได้รับค าสั่งอายัด
ทรัพย์ปฏิเสธหรือโต้แย้งหนี้ที่เรียกร้องเอาแก่ตน ศาลอาจ 
ท าการไต่สวน และ (๑) ถ้าศาลเป็นที่พอใจว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้น
มีอยู่จริง ก็ให้มีค าสั่งให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามค าสั่งอายัด 
หรือ (๒) ถ้าศาลเห็นว่ารูปเรื่องจะท าให้เสร็จเด็ดขาดไม่ได้
สะดวกโดยวิธีไต่สวน ก็ให้มีค าสั่งอย่างอ่ืนใดในอันที่จะให้เสร็จ
เด็ดขาดไปได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 ถ้าค าสั่งอายัดทรัพย์นั้นไม่มีการคัดค้าน หรือศาลได้มี
ค าสั่งรับรองดังกล่าวแล้วและบุคคลภายนอกมิได้ปฏิบัติตามนั้น 
เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีแก่
บุคคลภายนอกนั้น และด าเนินการไปเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้น
เป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 ถ้าค่าแห่งสิทธิเรียกร้องซึ่งอายัดไว้นั้นต้องเสื่อมเสียไป
เพราะความผิดของบุคคลภายนอก เนื่องจากการที่ไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งศาลไม่ว่าด้วยประการใด ๆ บุคคลภายนอกเช่นว่านั้น
ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือ
ความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดข้ึนแก่เจ้าหนี้นั้น 
 
 

ส่วนที่ ๕ 
การขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอกช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง

   
 

มาตรา ๓๒๑  ถ้าบุคคลภายนอกไม่ช าระหนี้ตามค าสั่ง
อายัดของศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีตามมาตรา ๓๑๖  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาทราบ  
ในกรณีเช่นว่านี้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าร้องต่อศาลให้บังคับ
บุคคลภายนอกนั้นปฏิบัติการช าระหนี้ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดี 
มีค าสั่งหรือช าระค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการไม่ช าระหนี้แก่ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้ เมื่อศาลท าการไต่สวนแล้วถ้าเป็นที่พอใจ
ว่าสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้นมีอยู่จริงและอาจ
บังคับได้ จะมีค าสั่งให้บุคคลภายนอกปฏิบัติการช าระหนี้ตามที่ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งหรือให้ช าระค่าสินไหมทดแทนตาม
จ านวนที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าบุคคลภายนอกนั้นมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของศาล เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจร้องขอให้ศาลออกหมาย 
บังคับคดีแก่บุคคลภายนอกนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาก็ได้ 

 
 
 
 
บัญญัติเรื่องกระบวนการในการเรียกร้องให้
บุคคลภายนอกช าระหนี้ตามค าสั่งอายัดให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 



๖๖ 
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มาตรา ๒๘๗ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติ มาตรา ๒๘๘ 

และ ๒๘๙ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าดว้ยการบงัคับคดี
แก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้นย่อมไม่กระทบกระทั่ง
ถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอ่ืน ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจร้องขอให้
บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย 

ส่วนที่ ๖ 
สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

ที่ถูกบังคับคดี 
   

 
 มาตรา ๓๒๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๒๓ และมาตรา 
๓๒๔ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการบังคับคดีแก่
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาย่อมไม่กระทบกระทั่งถึง
ทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอ่ืนซึ่งบุคคลภายนอก 
มีอยู่เหนือทรัพย์สินหรืออาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้น 
ตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
คงหลักการเดิม แต่มีการปรับปรุงถ้อยค าให้
ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น 

มาตรา ๒๘๘  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๕๕ 
ถ้าบุคคลใดกล่าวอ้างว่าจ าเลยหรือลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ใช่
เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ ก่อนที่ได้เอา
ทรัพย์สินเช่นว่านี้ออกขายทอดตลาด หรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืน 
บุคคลนั้นอาจยื่นค าร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้
ปล่อยทรัพย์สินเช่นว่านั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้กล่าวอ้างนั้นน าส่ง
ส าเนาค าร้องขอแก่โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา และ
จ าเลยหรือลูกหนี้ตามค าพิพากษาและเจ้าพนักงานบังคับคดี
โดยล าดับ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับค าร้องขอเช่นว่านี้ ให้
งดการขายทอดตลาด หรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่พิพาทนั้นไว้ใน
ระหว่างรอค าวินิจฉัยชี้ขาดของศาล ดังที่บัญญัติไว้ต่อไปนี้ 

เมื่อได้ยื่นค าร้องขอต่อศาลแล้ว ให้ศาลพิจารณาและ  

 มาตรา ๓๒๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๕๕ บุคคลใดกล่าวอ้างว่า
จ าเลยหรือลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดไีด้ยึดไว้ หรือตนเป็นเจ้าของรวมซึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในทรัพย์สินนั้นซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้แบ่งการ
ครอบครองเป็นส่วนสัด หรือตนเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินนั้น 
ซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์แบ่งได้ หรือตนเป็นผู้อยู่ในฐานะ
อันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนในทรัพย์สินนั้นได้อยู่ก่อน บุคคลนั้น 
อาจร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินนัน้ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเฉพาะส่วน
ของตน แล้วแต่กรณี โดยยื่นค าร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดี
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สินนั้น แต่ถ้าไม่สามารถ
ยื่นค าร้องขอภายในระยะเวลาดังกล่าว บุคคลนั้นจะยืน่ค าร้องขอ 
เมื่อพ้นระยะเวลาเช่นวา่นั้นได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษและได้ยื่น

ก าหนดเรื่องการร้องขอให้ปล่อยทรัพย์  
โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของผู้ที่จะใช้
สิทธิยื่นค าร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ และ
ก าหนดกระบวนการในการร้องขอให้ปล่อย
ทรัพย์ให้ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังได้เพ่ิมเติมในส่วนของ 
บทคุ้มครองผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่อง 
มาจากการร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ 
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ชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเหมือนอย่างคดีธรรมดา เว้นแต่ 
(๑) เมื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้ยื่นค าขอโดยท าเป็น

ค าร้อง ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนวันก าหนดชี้สองสถานหรือก่อน  
วันสืบพยาน หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าค าร้องขอ
นั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิงให้ชักช้า ศาลมีอ านาจที่จะ
มีค าสั่งให้ผู้กล่าวอ้างวางเงินต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลจะ
ก าหนดไว้ในค าสั่งตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควรเพ่ือเป็นประกัน
การช าระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาส าหรับ
ความเสียหายที่อาจได้รับ เนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดี
อันเกิดแต่การยื่นค าร้องขอนั้น ถ้าผู้กล่าวอ้างไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของศาล ให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

(๒) ถ้าทรัพย์สินที่พิพาทนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์และมี
พยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าค าร้องขอนั้นไม่มีเหตุอันควรฟัง 
หรือถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เก็บไว้
นานไม่ได้ ศาลมีอ านาจที่จะมีค าสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี 
ขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพย์สินเช่นว่านี้โดยไม่ชักช้า 
 ค าสั่งของศาลตามวรรคสอง (๑) และ (๒) ให้เป็นที่สุด 

ค าร้องขอไม่ช้ากว่าเจ็ดวันก่อนวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนดไว้
เพ่ือการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวธิีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็น 
ครั้งแรก เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย บุคคลนั้นจะยื่นค าร้องขอใน
ภายหลังก็ได้ แต่จะต้องยื่นเสียก่อนขายทอดตลาดหรือจ าหน่าย 
โดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินนั้น  
 ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินตามมาตรา ๓๓๒ ผู้กล่าวอ้างอาจ
ยื่นค าร้องขอต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการยึด
ทรัพย์สินนั้น แต่ถ้าไม่สามารถยื่นค าร้องขอภายในระยะเวลา
ดังกล่าว บุคคลนั้นจะยื่นค าร้องขอเมื่อพ้นระยะเวลาเช่นว่านั้นได้ 
ก็ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ แต่จะต้องยื่นเสียก่อนที่เจ้าพนักงาน 
บังคับคดีจะจ่ายเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาตามมาตรา ๓๓๙ หรือก่อนที่บัญชีส่วนเฉลี่ยแสดง
จ านวนเงินที่ขายทรัพย์สินนั้นเป็นที่สุดตามมาตรา ๓๔๐  
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินจ านวนสุทธิที่ได้จากการขายนั้น 
เป็นเสมือนทรัพย์สินที่ขอให้ปล่อย 
 เมื่อศาลสั่งรับค าร้องขอไว้แล้ว ให้ส่งส าเนาค าร้องขอแก่โจทก์
หรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา จ าเลยหรือลูกหนี้ตามค าพิพากษา  
และเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับค าร้องขอ
เช่นว่านี้ ถ้าทรัพย์สินที่ยึดนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินตามมาตรา ๓๓๒  
ให้งดการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้ 
ในระหว่างรอค าวินิจฉัยชี้ขาด และให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสิน
คดีนั้นเหมือนอย่างคดีธรรมดา 
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 โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าร้องว่าค าร้องขอ
นั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิงการบังคับคดี เมื่อปรากฏ
พยานหลักฐานเบื้องต้นว่าค าร้องนั้นฟังได้ ศาลมีอ านาจสั่งให้ 
ผู้กล่าวอ้างวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจ านวนและภายใน
ระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร  เพ่ือเป็นประกันการช าระค่าสินไหม
ทดแทนแก่โจทก์หรือเจา้หนี้ตามค าพิพากษาส าหรับความเสยีหายที่
อาจได้รับจากการยืน่ค าร้องขอนั้น ถ้าผู้กล่าวอ้างไม่ปฏิบัติตาม 
ค าสั่งศาล ให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ส่วนเงิน
หรือประกันที่วางไว้ต่อศาลดังกล่าว เมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจ าเป็น
ต่อไป จะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้ ค าสั่งของศาลตาม 
วรรคนี้ให้เป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ศาลได้มีค าสั่งยกค าร้องขอที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ถ้าโจทกห์รือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาที่ได้รับ 
ความเสียหายเนื่องจากการยื่นค าร้องขอดังกล่าวเห็นว่าค าร้องขอนั้น
ไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิงการบังคับคดี บุคคลดังกล่าวอาจยื่น
ค าร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้มีค าสั่งยกค าร้องขอ
เพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ผู้กล่าวอ้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้
แยกการพิจารณาเป็นส านวนต่างหากจากคดีเดิม และเมื่อศาล 
ไต่สวนแล้วเห็นว่าค าร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้กล่าวอ้างชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าบุคคลดังกล่าว 
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจร้องขอให้ 
ศาลบังคับคดีแก่บุคคลนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนีต้ามค าพิพากษา 
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มาตรา ๒๘๙  ถ้าบุคคลใดชอบที่จะบังคับการช าระหนี้
เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ยึดไว้ หรือชอบที่จะได้เงินที่ขายหรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินเหล่านั้นได้โดยอาศัยอ านาจแห่งการจ านองที่อาจ
บังคับได้ก็ดี หรืออาศัยอ านาจแห่งบุริมสิทธิก็ดี บุคคลนั้นอาจ
ยื่นค าร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้เอาเงินที่ได้มานั้น
ช าระหนี้ตนก่อนเจ้าหนี้อ่ืน ๆ ตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีท่ีอาจบังคับเอาทรัพย์สิน 
ซึ่งจ านองหลุด ผู้รับจ านองจะมีค าขอดังกล่าวข้างต้นให้เอา
ทรัพย์สินซึ่งจ านองนั้นหลุดก็ได้ 

ในกรณีจ านองอสังหาริมทรัพย์ หรือบุริมสิทธิเหนือ
อสังหาริมทรัพย์อันได้ไปจดทะเบียนไว้นั้น ให้ยื่นค าร้องขอก่อน
เอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด ส่วนในกรณีอ่ืน ๆ ให้ยื่น 
ค าร้องขอเสียก่อนส่งค าบอกกล่าวตามท่ีบัญญัติไว้ใน      
มาตรา ๓๑๙ 

ถ้าศาลมีค าสั่งอนุญาตให้เอาทรัพย์ที่จ านองหลุด    
การยึดทรัพย์ที่จ านองนั้นเป็นอันเพิกถอนไปในตัว ในกรณีอ่ืน ๆ 
ที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้องขอ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
ชอบที่จะได้รับแต่เงินที่เหลือ ถ้าหากมี ภายหลังที่หักช าระ
ค่าธรรมเนียมการบังคับจ านองและช าระหนี้ผู้รับจ านอง  
หรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิแล้ว 

 
 

 มาตรา ๓๒๔  บุคคลใดมีสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้หรือได้รับ
ส่วนแบ่งจากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืน
ซึ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ 
โดยอาศัยอ านาจแห่งทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอ่ืน
ซึ่งบุคคลนั้นมีอยู่เหนือทรัพย์สินหรืออาจร้องขอให้บังคับเหนือ
ทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่เป็นผู้รับจ านองทรัพย์สินหรือเป็นผู้ทรงบุริมสิทธิ
เหนืออสังหาริมทรัพย์อันได้จดทะเบียนไว้ บุคคลนั้นอาจยื่นค าร้อง
ขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายหรือ
จ าหน่าย ขอให้มีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
       (ก) ในกรณีที่อาจบังคับเอาทรัพย์สินซึ่งจ านองหลุด 
ขอให้เอาทรัพย์สินซึ่งจ านองนั้นหลุด ถ้าศาลมีค าสั่งอนุญาต การยึด
ทรัพย์ที่จ านองนั้นเป็นอันเพิกถอนไปในตัว  
       (ข) ในกรณีอ่ืน ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีน าเงินที่
ได้จากการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นมาช าระหนี้แก่ตนก่อน
เจ้าหนี้อ่ืน  ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์หรือกฎหมายอื่น 
 (๒) ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าทรัพย์สิน 
ซึ่งขายหรือจ าหน่ายนั้นเป็นของเจ้าของรวมอันได้จดทะเบียนไว้  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินส่วนของเจ้าของรวมอ่ืน นอกจาก
ส่วนของลูกหนี้ตามค าพิพากษาออกจากเงินที่ได้จากการขายหรือ
จ าหน่ายทรัพย์สินนั้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๔๐  
 

ก าหนดรองรับถึงผู้ที่มีสิทธิจะได้รับช าระหนี้
จากทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
โดยอาศัยอ านาจแห่งการเป็นผู้มีบุริมสิทธิ
เหนือทรัพย์สินนั้น โดยก าหนดกระบวนการ
ในการด าเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินที่มีบุริมสิทธิ
ดังกล่าว 
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 (๓) ในกรณีที่เป็นผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงซึ่งไม่มีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินที่ขายหรือจ าหน่าย บุคคลนั้นอาจยื่นค าร้องขอต่อศาลที่
ออกหมายบังคับคดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันขายหรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินนั้น ขอให้น าเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายมาช าระหนี้
แก่ตนก่อนเจ้าหนี้อ่ืนซึ่งไม่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น 
 (๔) ในกรณีอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้ใน (๑) (๒) และ (๓)  
ผู้ทรงสิทธินั้นอาจยื่นค าร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้น ขอให้ตนได้รับ
ส่วนแบ่งในเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายหรือขอให้น าเงิน
ดังกล่าวมาช าระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้อ่ืน  ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอ่ืน 

-  มาตรา ๓๒๕  เมื่อได้แจ้งค าสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องให้
บุคคลภายนอกตามมาตรา ๓๑๖ แล้ว บุคคลภายนอกนั้นอาจยื่น
ค าร้องคัดค้านค าสั่งอายัดต่อศาลได้ภายในสิบห้าวัน 
 บุคคลผู้จะต้องเสียหายเพราะค าสั่งอายัดอาจยื่นค าร้อง
คัดค้านค าสั่งดังกล่าวได้ภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้  ทั้งนี้  
ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันทราบค าสั่งอายัด 
 (๑) ถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นการให้ช าระเงิน ให้ยื่นค าร้องต่อ
ศาลก่อนวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินดังกล่าวทั้งหมดหรือ 
แต่บางส่วนแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
 (๒) ถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นการให้ส่งมอบหรือโอน
ทรัพย์สิน ให้ยื่นค าร้องต่อศาลก่อนวันขายทอดตลาดหรือจ าหน่าย
โดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินนั้น 

ก าหนดเรื่องกระบวนการในการยื่นคัดค้าน
การอายัดสิทธิเรียกร้องให้เหมาะสมกับ 
สิทธิเรียกร้องในแต่ละประเภท และก าหนด
บทคุ้มครองเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาที่อาจจะ
ได้รับความเสียหายจากการคัดค้าน 
การอายัดสิทธิเรียกร้อง 
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 (๓) ถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นการให้ช าระหนี้อย่างอ่ืน
นอกจาก (๑) และ (๒) ให้ยื่นค าร้องต่อศาลก่อนที่บุคคลภายนอก
จะปฏิบัติการช าระหนี้ 
 เมื่อศาลสั่งรับค าร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว 
ให้ส่งส าเนาค าร้องแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
และเจ้าพนักงานบังคับคดี และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับ
ตามค าสั่งอายัดไว้ในระหว่างรอค าวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลท าการ 
ไต่สวนแล้ว ถ้าเป็นที่พอใจว่าสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษา
นั้นมีอยู่จริงและอาจบังคับได้ ก็ให้ยกค าร้องนั้นเสียและมีค าสั่งให้
บุคคลภายนอกปฏิบัติตามค าสั่งอายัด แต่ถ้าเป็นที่พอใจว่าค าร้อง
คัดค้านรับฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่งถอนการอายัดสิทธิเรียกร้อง  
 ในระหว่างการพิจารณาค าร้องคัดค้านตามวรรคสาม 
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าร้องว่าค าร้องคัดค้านนั้นไม่มีมูล
และยื่นเข้ามาเพ่ือประวิงการบังคับคดี  เมื่อปรากฏพยานหลักฐาน
เบื้องต้นว่าค าร้องนั้นฟังได้ ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ร้องคัดค้านวางเงิน
หรือหาประกันต่อศาลตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควร เพ่ือเป็นประกันการช าระเงินค่าสินไหมทดแทนแก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาส าหรับความเสียหายที่อาจได้รับจากการ
ยื่นค าร้องคัดค้านนั้น ถ้าผู้ร้องคัดค้านไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล  
ให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายค าร้องคัดค้าน ส่วนเงินหรือประกันที่วางไว้
ต่อศาลดังกล่าว เมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต่อไป จะสั่งคืน
หรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้ 
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 ถ้าศาลได้มีค าสั่งให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามค าสั่งอายัด 
และบุคคลนั้นมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งศาล เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
อาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่บุคคลภายนอกเสมือนหนึ่งว่า 
บุคคลนั้นเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 ในกรณีที่ค าร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
ไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพ่ือประวิงการบังคับคดี เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาอาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้
มีค าสั่งยกค าร้องคัดค้านเพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ผูร้้องคัดค้านชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายทีเ่กิดขึ้นแก่ตนได้ ในกรณีเช่น
ว่านี้ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นส านวนต่างหาก
จากคดีเดิม และเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าค าร้องนั้นฟังได้ ให้ศาล
มีค าสั่งให้ผู้ร้องคัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่ศาล
เห็นสมควร ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่บุคคลนั้นเสมือนหนึ่งว่า
เป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

 
 
 
 
มาตรา ๒๙๐  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดหรือ

อายัดทรัพย์สินอย่างใดของลูกหนี้ตามค าพิพากษาไว้แทน
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว ห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอ่ืน
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นซ้ าอีก แต่ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา

ส่วนที่ ๗ 
การขอเฉลี่ยและการเข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไป 

   
 

 มาตรา ๓๒๖  เมื่อมีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ
เรียกร้องอย่างใดของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือเอาช าระหนี้แก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษารายหนึ่งแล้ว ห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาอ่ืนด าเนินการให้มีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ

 
 
 
 
เป็นการคงหลักการตามกฎหมายเดิม 
เพียงแต่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าและ
แก้ไขเรื่องก าหนดเวลาในการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
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เช่นว่านี้มีอ านาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลที่ออกหมาย
บังคับให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น เพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้ตน 
เขา้เฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นได้
ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามมิให้ศาลอนุญาตตามค าขอ 
เช่นว่ามานี้ เว้นแต่ศาลเห็นว่าผู้ยื่นค าขอไม่สามารถเอาช าระได้
จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

เจ้าพนกังานผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
ในอันที่จะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา
เพ่ือช าระค่าภาษีอากรค้างให้มีสิทธิขอเฉลี่ยในทรัพย์สินที่    
เจ้าพนักงานดังกล่าวได้ยึดหรืออายัดไว้ก่อนแล้วเช่นเดียวกับ
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาตามความในวรรคหนึ่ง แต่ถ้า          
เจ้าพนักงานมิได้ยึดหรืออายัดไว้ก่อน ให้ขอเฉลี่ยได้ภายใน
บังคับบทบัญญัติวรรคสอง 

ในกรณีที่ยึดทรัพย์สินเพ่ือขายทอดตลาดหรือจ าหน่าย
โดยวิธีอ่ืน ค าขอเช่นว่านี้ให้ยื่นก่อนสิ้นระยะเวลาสิบสี่วันนับแต่
วันที่มีการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาย
ทอดตลาด หรือจ าหน่ายได้ในครั้งนั้น ๆ 

ในกรณีที่อายัดทรัพย์สิน ให้ยื่นค าขอเสียก่อนสิ้น
ระยะเวลาสิบสี่วันนับแต่วันช าระเงินหรือส่งทรัพย์สินตามที่
อายัดไว้ 

ในกรณียึดเงิน ให้ยื่นค าขอเสียก่อนสิ้นระยะเวลา    
สิบสี่วันนับแต่วันยึด 

เรียกร้องนั้นซ้าอีก แต่ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดี 
ขอให้มีค าสั่งให้ตนเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขาย
หรือจ าหน่ายทรัพย์สินจากการยึดหรืออายัดนั้นได้ตามส่วนแห่ง
จ านวนหนี้ตามค าพิพากษา 

ห้ามมิให้ศาลอนุญาตตามค าร้องเช่นว่านี้ เว้นแต่ศาล 
เห็นว่าผู้ยื่นค าร้องไม่สามารถเอาช าระได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ ของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 ถ้าเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
หรือกฎหมายอ่ืนที่จะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษา เพ่ือบังคับช าระหนี้ที่ค้างช าระตามกฎหมายนั้น ๆ  
ได้เอง ได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนแล้ว ให้มีสิทธิ
ขอเข้าเฉลี่ยได้โดยไม่อยู่ภายในบังคับของบทบัญญัติวรรคสอง  
แต่ถ้าเจ้าพนักงานดังกล่าวมิได้ยึดหรืออายัดไว้ก่อน ให้มีสิทธิขอเข้า
เฉลี่ยได้เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอ่ืน 
 ในกรณีที่ยึดทรัพย์สินเพ่ือขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดย
วิธีอ่ืน ค าร้องเช่นว่านี้ให้ยื่นก่อนสิ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่
มีการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด หรือ
จ าหน่ายได้ในครั้งนั้น ๆ  
 ในกรณีที่อายัดสิทธิเรียกร้อง ให้ยื่นค าร้องเสียก่อนสิ้น
ระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันช าระเงินหรือวันที่มีการขายทอดตลาด
หรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่งสิทธิเรียกร้องตามที่อายัดนั้นได้ 
 ในกรณีที่ยึดเงิน ให้ยื่นค าร้องเช่นว่านี้ก่อนสิ้นระยะเวลา
สิบห้าวันนับแต่วันยึด 
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เมื่อได้ส่งส าเนาค าขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินตาม 
ค าบังคับไว้จนกว่าศาลจะได้มีค าวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลได้มี
ค าสั่ง ประการใดและส่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบแล้ว  
ก็ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติไปตามค าสั่งเช่นว่านั้น 

ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาผู้ยึดสละสิทธิ        
ในการบังคับคดี หรือเพิกเฉยไม่ด าเนินการบังคับคดีภายในเวลา
ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนดผู้ขอเฉลี่ยหรือผู้ยื่นค าร้อง    
ตามมาตรา ๒๘๗ หรือตามมาตรา ๒๘๙ มีสิทธิขอให้ด าเนินการ
บังคับคดีต่อไป 
 ค าสั่งอนุญาตของศาลตามวรรคแปดให้เป็นที่สุด 

 เมื่อได้ส่งส าเนาค าร้องดังกล่าวให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว 
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินตาม 
ค าบังคับตั้งแต่การขาย การจ าหน่าย หรือการช าระเงินตามที่ได้
อายัดในครั้งที่ขอเฉลี่ยนั้น แล้วแต่กรณี ไว้จนกว่าศาลจะได้มี 
ค าวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลได้มีค าสั่งประการใดและส่งให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีทราบแล้ว ก็ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติไปตามค าสั่ง
เช่นว่านั้น 

มาตรา ๒๙๐ วรรคแปด 
 ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาผู้ยึดสละสิทธิในการ
บังคับคดี หรือเพิกเฉยไม่ด าเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด ผู้ขอเฉลี่ยหรือผู้ยื่นค าร้องตาม
มาตรา ๒๘๗ หรือตามมาตรา ๒๘๙ มีสิทธิขอให้ด าเนินการ
บังคับคดีต่อไป 
 ฯลฯ   ฯลฯ 

 
 

 

          มาตรา ๓๒๗  ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดี  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งค าบอกกล่าวถอนการบังคับคดีให้ผู้ยื่น
ค าร้องขอซึ่งได้รับอนุญาตจากศาลตามมาตรา ๓๒๔ หรือเจ้าหนี้ 
ผู้ขอเฉลี่ยซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๒๖ ทราบโดยไม่ชักช้า  
โดยบุคคลดังกล่าวอาจขอเข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปจากเจ้าหนี้
ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง โดยยื่นค าร้องต่อ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันส่งค าบอกกล่าวถึง
บุคคลเช่นว่านั้น ถ้ามีผู้ยื่นค าร้องภายในกาหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ผู้นั้นเป็นผู้ขอด าเนินการบังคับคดีต่อไป ถ้าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการยึด
ทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้น 
 

ก าหนดกระบวนการเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่
บุคคลอื่นยื่นค าร้องขอเข้าด าเนินการ 
บังคับคดีต่อจากเจ้าหนี้ผู้ขอยึดหรืออายัด 
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 ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าร้องหลายคน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ออกหมายเรียกให้ผู้ยื่นค าร้องทุกคนมาท าความตกลงกัน  
เลือกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการบังคับคดีต่อไป แต่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ให้ผู้ยื่น
ค าร้องซึ่งมาตามหมายเรียกและมีจ านวนหนี้มากที่สุดเป็น
ผู้ด าเนินการบังคับคดีต่อไป ถ้าผู้ยื่นค าร้องดังกล่าวมีจ านวนหนี้ 
มากที่สุดเท่ากันหลายคน ให้ผู้ยื่นค าร้องซึ่งมีหนี้รายเก่าท่ีสุดเป็น 
ผู้เข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไป ในกรณีที่ผู้ยื่นค าร้องรายใดไม่มา
ตามหมายเรียกให้ถือว่าผู้ยื่นค าร้องรายนั้นสละสิทธิที่จะเป็นผู้เข้า
ด าเนินการบังคับคดีต่อไป 
           ในกรณีที่มีการเข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไป ให้ถือว่า 
ผู้ขอเข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปเป็นเจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรือ
อายัดสิทธิเรียกร้อง และให้ศาลที่ออกหมายบังคับคดีในคดีที่มีการ
ถอนการบังคับคดีเป็นศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี ถ้าเจ้าหนี้ 
ผู้เข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปจะขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สิน 
ที่ถูกบังคับคดีไว้เดิมแต่เพียงบางส่วน ซึ่งเพียงพอแก่การชาระหนี้
ของบรรดาเจ้าหนี้ตามวรรคหนึ่ง พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและ
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ให้ยื่นค าร้องขออนุญาตต่อ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เข้าด าเนินการบังคับ
คดีต่อไป ในกรณีเช่นว่านี้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งอนุญาต
หรือไม่อนุญาตตามค าร้องหรือมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร โดยค านึงถึงส่วนได้เสียของ
บรรดาเจ้าหนี้ตามวรรคหนึ่ง เจ้าหนี้ผู้เข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไป
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อาจร้องคัดค้านค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลได้ภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี 
 ส าหรับเจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องที่มี
การถอนการบังคับคดีนั้น 
 (๑) ถ้าเป็นการถอนการบังคับคดีเพราะตนได้สละสิทธิ 
ในการบังคับคดีตามมาตรา ๒๙๒ (๖) ไม่มีสิทธิได้รับส่วนเฉลี่ย 
ในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน 
ในการบังคับคดี 
 (๒) ถ้าเป็นการถอนการบังคับคดีตามมาตรา ๒๙๒ (๔)  
แต่ยงัมีหนี้ตามค าพิพากษาอยู่ อาจยื่นค าร้องต่อศาลขอให้มีค าสั่ง
ให้ตนได้รับช าระจากเงินที่เหลือภายหลังที่ได้ช าระให้แก่เจ้าหนี้ 
ผู้ขอเฉลี่ยแล้วในฐานะเดียวกันกับผู้ยื่นค าร้องตามมาตรา ๓๒๙ (๑) 
 (๓) ถ้าเป็นการถอนการบังคับคดีเพราะหมายบังคับคดีได้
ถูกเพิกถอนหรือในกรณีอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) แต่ยังมีหนี้ตาม
ค าพิพากษาอยู่ อาจยื่นค าร้องต่อศาลขอให้มีค าสั่งให้ตนมีสิทธิ
ได้รับส่วนเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินในการบังคับคดีครั้งนี้ ก่อนการจ่ายเงินตามมาตรา ๓๓๙ 
หรือก่อนส่งค าบอกกล่าวตามมาตรา ๓๔๐ (๓) แล้วแตก่รณ ี

-            มาตรา ๓๒๘  เจ้าหนี้ผู้เข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปตาม
มาตรา ๓๒๗ อาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี 
ให้โอนการบังคับคดีไปยังศาลที่พิพากษาคดีซึ่งตนเป็นเจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาได้ และเม่ือได้พิจารณาค าร้องดังกล่าวแล้ว ถ้าศาลที่มี
อ านาจในการบังคับคดีเห็นว่าการบังคับคดีในศาลที่จะรับโอนการ

ก าหนดหลักการใหม่โดยให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ 
ผู้เข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปขอโอนไปยัง
ศาลที่พิพากษาคดีของตน เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหนี้ผู้เข้า
ด าเนินการบังคับคดีต่อไป 
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บังคับคดีจะเป็นการสะดวกแก่ทุกฝ่ายและได้รับความยินยอมของ
ศาลที่จะรับโอนแล้ว ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้โอนการบังคับคดี 
ไปได้ ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
 ในกรณีที่มีการโอนการบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
ศาลที่รับโอนเป็นศาลตามมาตรา ๒๗๑ วรรคหนึ่ง  

มาตรา ๒๙๑  เมื่อศาลได้ยกค าร้องขอเฉลี่ยเสียโดย
เหตุที่ยื่นไม่ทันก าหนดผู้ขออาจยื่นค าร้องต่อศาลได้อีกครั้งหนึ่ง 
ก่อนที่จะได้มีการส่งค าบอกกล่าวตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 
๓๑๙ เพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิได้รับช าระจากเงินที่เหลือ
ภายหลังที่ได้ช าระให้แก่เจ้าหนี้ผู้ยึดแล้ว 

(๒) ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ถอนการยึด หรือเจ้าหนี้   
ผู้ยึดสละสิทธิในการบังคับคดีให้ถือว่าผู้ขอเป็นเจ้าหนี้ผู้ยึดต่อไป
ตั้งแต่วันที่ได้ยื่นค าร้อง และให้ด าเนินการบังคับคดีไปตามนั้น 
 ค าสั่งอนุญาตของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นสุด 

 มาตรา ๓๒๙  ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามิได้ยื่น 
ค าร้องขอเฉลี่ยภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๖ หรือศาลได้ 
ยกค าร้องขอเฉลี่ยเพราะเหตุที่ยื่นไม่ทันก าหนดเวลาดังกล่าว 
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษานั้นอาจยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมี
ค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ตนมีสิทธิได้รับช าระจากเงินที่เหลือภายหลังที่ได้
ช าระให้แก่เจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้นและ
เจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยตามมาตรา ๓๒๖ หรือมาตรา ๓๒๗ แล้วแต่กรณี 
 (๒) ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดี และไม่มีเจ้าหนี้เข้า
ด าเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗ ให้ถือว่าตนเป็นเจ้าหนี้
ผู้ด าเนินการบังคับคดีต่อไปจากเจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัด
สิทธิเรียกร้องที่มีการถอนการบังคับคดีตั้งแต่วันที่มีการถอนการ
บังคับคดี 
 ค าร้องตาม (๑) ให้ยื่นก่อนการจ่ายเงินตามมาตรา ๓๓๙ 
หรือก่อนส่งค าบอกกล่าวตามมาตรา ๓๔๐ (๓) แล้วแต่กรณี 
 ค าร้องตาม (๒) ให้ยื่นก่อนมีการถอนการบังคับคดี 
 ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาร้องตาม (๒) ให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๓๒๗ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ก าหนดถึงสิทธิของเจ้าหนี้ที่มิได้ยื่นค าร้องขอ
เฉลี่ยภายในก าหนดเวลา 
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ถ้ามีผู้ยื่นค าร้องตาม (๒) หลายคน ให้ถือว่าผู้ยื่นค าร้องรายอ่ืน
นอกจากผู้ยื่นค าร้องซึ่งได้รับเลือกหรือกฎหมายก าหนดให้เป็น
ผู้ด าเนินการบังคับคดีต่อไป และเจ้าหนี้ซึ่งมิได้ยื่นค าร้องขอเข้า
ด าเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗ เป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ
ได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สินหรือเงินท่ีได้จากการขายหรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินในคดีนั้นด้วย 

-  มาตรา ๓๓๐ ค าสั่งของศาลตามมาตรา ๓๒๗ วรรคสาม
และวรรคสี่ และมาตรา ๓๒๙ ให้เป็นที่สุด 

ก าหนดเรื่องความเป็นที่สุดชองค าสั่งศาลไว้
เพ่ือให้กระบวนการบังคับคดีเป็นไปโดย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
มาตรา ๓๐๖  เมื่อได้ยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่าง 

หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดียื่นค าขอต่อศาล 
ขอให้สั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่มีผู้คัดค้าน
ในการขายทรัพย์ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๐๗ ให้ศาล
มีค าสั่งอนุญาตตามค าขอ แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้
ทราบซึ่งค าสั่งของศาลและวันขายทอดตลาดแก่บรรดาบุคคล 
ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด
ซึ่งทราบได้ตามทะเบียน หรือโดยประการอื่น 

ค าสั่งอนุญาตของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

ส่วนที่ ๘ 
การขายหรือจ าหน่าย 

   
 

 มาตรา ๓๓๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓๒ และมาตรา 
๓๓๖ เมื่อได้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือ
บางส่วนของลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือได้มีการส่งมอบทรัพย์สิน
ตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ถ้าไม่มี
เหตุสมควรงดการบังคับคดีไว้ก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น
หรือตามที่ศาลมีค าสั่งก าหนด หรือขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

 
 
 
 
ปรับปรุงกระบวนการในการขายทอดตลาด
ให้เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์ในแต่ละ
ประเภท และเพ่ือให้การขายทอดตลาด
เป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมี
การแก้ไขวิธีการขายทอดตลาดโดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 
    (๑) ก าหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีต้อง
แจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ซึ่งจะท า
การขายทอดตลาดให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ 
โดยก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่
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มาตรา ๓๐๘  เมื่อศาลได้มีค าสั่งอนุญาตให้ขายแล้ว 
เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้เมื่อ
พ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้าวันนับแต่วันที่ยึด การขายนั้นให้
ด าเนินตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นและตามข้อก าหนดของศาล  
ซึ่งระบุไว้ในค าสั่งอนุญาตให้ขายทรัพย์สินนั้น ถ้าหากมี 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ ไม่ให้ใช้บังคับแก่ทรัพย์อันมี
สภาพเป็นของสดของเสียได้ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมี
อ านาจที่จะขายได้ทันที โดยวิธีขายทอดตลาด หรือวิธีอ่ืนที่
สมควร 
 

มาตรา ๓๐๙ ทวิ ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น ก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเคาะ
ไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า
เป็นราค าที่สมควรขายได้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้    
ตามค าพิพากษา หรือบุคคลผู้มีสวนได้เสียในการบังคับคดีอาจ
คัดค้านว่าราค าดังกล่าวมีจ านวนต่ าเกินสมควร ในกรณีเช่นว่านี้ 
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินไป 
เพ่ือให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือ
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่คัดค้าน
หรือไม่ก็ตาม หาผู้ซื้อที่จะเสนอซื้อในราคาที่บุคคลดังกล่าว
ต้องการมาเสนอซื้อในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไป 
โดยให้ผู้เสนอราคาสูงสุดต้องผูกพันกับการเสนอราคาดังกล่าว

 ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตาม
วรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ซึ่งจะท าการขายทอดตลาดให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการ
บังคับคดีซึ่งปรากฏตามทะเบียนหรือประการอ่ืนได้ทราบด้วย  
โดยจะท าการขายทอดตลาดในวันหยุดงานหรือในเวลาใด ๆ  
นอกเวลาท าการปกติก็ได้ ทั้งนี้ ก าหนดวันและเวลาขายดังกล่าว
จะต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันยึด อายัด หรือส่งมอบ
ทรัพย์สินนั้น 
 เพ่ือให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม 
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิเต็มที่ในการเข้าสู้ราคาเอง
หรือหาบุคคลอ่ืนเข้าสู้ราคาเพ่ือให้ได้ราคาตามที่ตนต้องการ  
และเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว 
ห้ามมิให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีท้ังหลายหยิบยก 
เรื่องราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดมีจ านวนต่ าเกินสมควร 
มาเป็นเหตุขอให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นอีก 
 

น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันยึด อายัด หรือ
ส่งมอบทรัพย์สินนั้น 
    (๒) ยกเลิกหลักการที่ก าหนดให้ผู้เสนอ 
ราคาสูงสุดต้องผูกพันกับการเสนอราคาเป็น
ระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่เสนอราคา
นั้น  
    (๓) บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมี
สิทธิเต็มที่ในการเข้าสู้ราคาเองหรือหาบุคคล
อ่ืนเข้าสู้ราคาเพ่ือให้ได้ราคาตามท่ีตน
ต้องการ (โปรดดูมาตรา ๒๘๘ ประกอบ) 
ดังนั้น จึงห้ามมิให้มีการหยิบยกเรื่องราคา
ต่ าเกินสมควรมาเป็นเหตุขอให้เพิกถอนการ
ขายทอดตลาดอีกต่อไป 



๘๐ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
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หมายเหตุ 

เป็นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่เสนอราค านั้น และในการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไป หากมีผู้เสนอราคาสูงสุด 
ในจ านวนไม่สูงกว่าจ านวนที่ผู้เสนอราค าสูงสุดได้เสนอในการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน หรือไม่มีผู้ใดเสนอราคาเลย 
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด 
ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน แต่หากมีผู้เสนอราคา
สูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไปในจ านวนสูงกว่า
จ านวนที่ผู้เสนอราค าสูงสุดได้เสนอในการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินครั้งก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเค าะไม้ขายให้แก่  
ผู้เสนอราค าสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น 

ในกรณีท่ีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีเห็นว่าราคาที่ได้จาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินมีจ านวนต่ าเกินสมควร และการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินในราคาต่ าเกินสมควรนั้นเกิดจากการ
คบคิดกันฉ้อฉลในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู้ราคา หรือ
ความไม่สุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้า
พนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหน้าที่ บุคคลดังกล่าวอาจยื่น 
ค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีค าสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ได้ และเมื่อศาลไต่สวน
แล้วเห็นว่าค าร้องรับฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้อง
หรือแก้ไขหรือมีค าสั่งก าหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาล
เห็นสมควรให้เสร็จภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับ 
ค าร้องนั้น 



๘๑ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
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หมายเหตุ 

ให้น าบทบัญญัติในวรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และ
วรรคหก ของมาตรา ๒๙๖ มาใช้บังคับแก่การยื่นค าร้องตาม
วรรคสองโดยอนุโลม 

ค าสั่งศาลตามวรรคสองให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๓๑๕  ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบตามสิทธิ

เรียกร้องที่ถูกอายัดนั้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี    
ไปแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีน าออกขายโดยการขาย
ทอดตลาดดังที่บัญญัติไว้ในลักษณะนี้ 

ถ้าการจ าหน่ายสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดนั้นกระท าได้
โดยยาก เนื่องจากการช าระหนี้นั้นต้องอาศัยการช าระหนี้  
ตอบแทน หรือด้วยเหตุอื่นใด และการบังคับคดีอาจล่าช้าเป็น
การเสียหายแก่คู่ความทุกฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือแก่
บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อคู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้นหรือ    
เจ้าพนักงานบังคับคดีร้องขอศาลจะมีค าสั่งก าหนดให้จ าหน่าย
โดยวิธีอ่ืนก็ได้ 

 มาตรา ๓๓๒ ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่จะ
ขายหรือจ าหน่ายมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้
จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่ง 
ค่าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขาย
หรือจ าหน่ายได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่สมควร 
 ในกรณีที่การขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือที่ได้มี
การส่งมอบตามค าสั่งอายัดกระท าได้โดยยาก หรือการขายหรือ
จ าหน่ายสิทธิเรียกร้องนั้นกระท าได้โดยยากเนื่องจากการช าระหนี้
นั้นต้องอาศัยการช าระหนี้ตอบแทนหรือด้วยเหตุอ่ืนใด และการ
บังคับคดีอาจล่าช้าเป็นการเสียหายแก่คู่ความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง หรือแก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควรหรือคู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้นร้องขอ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะมีค าสั่งก าหนดให้จ าหน่ายโดยวิธีการอ่ืนใดที่สมควรก็ได้ 
ทั้งนี ้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีอาจคัดค้านค าสั่งหรือ 
การด าเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยยื่นค าร้องต่อศาล
ภายในสองวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่งหรือการด าเนินการนั้น  
ค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด 
 
 

บัญญัติวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือ
สิทธิเรียกร้องที่เป็นของสดของเสียได้ให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 



๘๒ 
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มาตรา ๓๐๙  ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติ   
ตามข้อบังคับต่อไปนี้ 

(๑) ในการขายทรัพย์สินที่มีหลายสิ่งด้วยกัน ให้แยก
ขายทีละสิ่งต่อเนื่องกันไป แต่ 

    (ก) เจ้าพนักงานบังคับคดีมอี านาจจัดสังหาริมทรัพย์
ซึ่งมีราค าเล็กน้อยรวมขายเป็นกอง ๆ ได้เสมอ และ 

    (ข) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจจัดสังหาริมทรัพย์
หรืออสังหาริมทรัพย์สองสิ่งหรือกว่านั้นขึ้นไป รวมขายไป
ด้วยกันได้ในเมื่อเป็นที่ค าดหมายได้ว่า เงินรายได้ในการขาย 
จะเพ่ิมข้ึนเพราะเหตุนั้น 

(๒) ในการขายอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ และทรัพย์สิน
นั้นอาจแบ่งแยกออกได้เป็นตอน ๆ เจ้าพนักงานบังคับคดีมี
อ านาจขายทรัพย์สินนั้นเป็นตอน ๆ ได้ ในเมื่อเป็นที่ค าดหมาย
ได้ว่าเงินรายได้ในการขายทรัพย์สินบางตอนจะเพียงพอแก่  
การบังคับคดี หรือว่าเงินรายได้ทั้งหมดจะเพ่ิมข้ึนเพราะเหตุนั้น 

(๓) ในการขายทรัพย์สินหลายสิ่งด้วยกัน เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอ านาจก าหนดล าดับที่จะขายทรัพย์สินนั้น 

บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินซึ่ง
จะต้องขาย อาจร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรวมหรือแยก
ทรัพย์สิน หรือขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามล าดับที่ก าหนดไว้หรือ
จะร้องคัดค้านค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่สั่งตามสาม
อนุมาตราก่อนนั้นก็ได้ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยอม

มาตรา ๓๓๓  ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี ้
ตามค าพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ในการขายทรัพย์สินที่มีหลายสิ่งด้วยกัน ให้แยกขาย
ทีละสิ่งต่อเนื่องกันไป แต่ 

     (ก) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจจัดสังหาริมทรัพย์ 
ซึ่งมีราคาเล็กน้อยรวมขายเป็นกอง ๆ ได้เสมอ 
       (ข) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจจัดสังหาริมทรัพย์
หรืออสังหาริมทรัพย์สองสิ่งหรือกว่านั้นขึ้นไปรวมขายไปด้วยกันได้ 
ในเมื่อเป็นทีค่าดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขายจะเพ่ิมข้ึนเพราะ 
เหตุนั้น 

(๒) ในการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจแบ่งแยกออกได้
เป็นส่วน ๆ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจขายทรัพย์สินนั้นเป็น
ส่วน ๆ ได้ ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขาย
ทรัพย์สินบางส่วนจะเพียงพอแก่การบังคับคดี หรือว่าเงินรายได้
ทั้งหมดจะเพ่ิมขึ้นเพราะเหตุนั้น 

(๓) ในการขายทรัพย์สินหลายสิ่งด้วยกัน เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอ านาจก าหนดล าดับที่จะขายทรัพย์สินนั้น 
 บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินซึ่งจะต้องขาย 
อาจร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรวมหรือแยกทรัพย์สิน หรือ
ขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามล าดับที่ก าหนดไว้ หรือจะร้องคัดค้าน
ค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่สั่งตามวรรคหนึ่งก็ได้ การยื่นค า
ร้องตามมาตรานี้ต้องกระท าก่อนวันท าการขายทอดตลาด แต่ต้อง
ไม่ช้ากว่าสามวันนับแต่ทราบวิธีการขาย ในกรณีที่เจ้าพนักงาน

คงหลักการเดิม เพียงแต่มีการปรับปรุง
ถ้อยค าให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขระยะเวลาร้องขอเกี่ยวกับการขาย
ทรัพย์สินเพื่อให้สอดคล้องกับทางปฏิบัติของ
กรมบังคับคดี 



๘๓ 
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ปฏิบัติตามค าร้องขอหรือค าคัดค้านเช่นว่านั้น ผู้ร้องจะยื่นค าขอ
ต่อศาลโดยท าเป็นค าร้อง ภายในสองวันนับตั้งแต่วันปฏิเสธ 
เพ่ือขอให้มีค าสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได้ค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด 
และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไปจนกว่าศาลจะได้มี
ค าสั่งหรือจนกว่าจะได้พ้นระยะเวลาซึ่งให้น าเรื่องขึ้นสู่ศาลได้ 

บังคับคดีไม่ยอมปฏิบัติตามค าร้องขอหรือค าคัดค้านเช่นว่านั้น ผู้
ร้องจะยื่นค าร้องต่อศาลภายในสองวันนับแต่วันปฏิเสธ เพื่อขอให้มี
ค าสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได้ ค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด และให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไปจนกว่าศาลจะได้มีค าสั่ง หรือ
จนกว่าจะได้พ้นระยะเวลาซึ่งให้น าเรื่องขึ้นสู่ศาลได้ 

มาตรา ๓๐๙ ตรี  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีโอน
อสังหาริมทรัพย์ที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ หากทรัพย์สินที่โอนนั้นมี
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารอยู่อาศัย และลูกหนี้      
ตามค าพิพากษาหรือบริวารไม่ยอมออกไปจากอสังหาริมทรัพย์
นั้น ผู้ซื้อชอบที่จะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์
นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลให้ออกค าบังคับให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
หรือบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ภายในระยะเวลาที่
ศาลเห็นสมควรก าหนด แต่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ถ้าลูกหนี้ 
ตามค าพิพากษาหรือบริวารไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ 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
เป็นผู้ส่งค าบังคับโดยผู้ซื้อมีหน้าที่จัดการน าส่ง และให้ถือว่า 
ผู้ซื้อเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาและลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
หรือบริวารที่อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาตามบทบัญญัติดังกล่าว 
 

 

 มาตรา ๓๓๔  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีโอนอสังหาริมทรัพย์
ที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ หากทรัพย์สินที่โอนนั้นมีลูกหนี้ตามค าพิพากษา
หรือบริวารอยู่อาศัย และลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารไม่ยอม
ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ซื้อชอบที่จะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาล
ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลให้ออกหมายบังคับคดี 
เพ่ือบังคับให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารออกไปจาก
อสังหาริมทรัพย์นั้น โดยให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๗๑  
มาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๕๑ มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๓๕๓ 
วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง มาตรา ๓๕๔ มาตรา ๓๖๑  
มาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๓ และมาตรา ๓๖๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ทั้งนี ้ให้ถือว่าผู้ซื้อเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา และลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาหรือบริวารที่อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์นั้น 
เป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาตามบทบัญญัติดังกล่าว 

คงหลักการตามกฎหมายเดิม เพียงแต่แก้ไข
การอ้างอิงเลขมาตราเท่านั้น  
 



๘๔ 
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มาตรา ๓๐๙ จัตวา  เมื่อท าการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่มีกฎหมายก าหนดไว้ให้จดทะเบียน ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีแจ้งนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืน 
ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายให้ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ 

ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นห้องชุดตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ก่อนท าการขายทอดตลาดให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดแจ้งรายการ
หนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระเพ่ือการออกหนังสือรับรองการปลอด
หนี้ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าบอกกล่าว เมื่อขาย
ทอดตลาดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดไว้เพ่ือช าระหนี้ที่ค้างช าระดังกล่าวจนถึงวันขาย
ทอดตลาดแก่นิติบุคคลอาคารชุดก่อนเจ้าหนี้จ านอง และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่
ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้ 

หากนิติบุคคลอาคารชุดไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างช าระ
ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างช าระ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรอง
การปลอดหนี้ 

ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นที่ดินจัดสรรตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ก่อนท าการขายทอดตลาด ให้

 มาตรา ๓๓๕ เมื่อท าการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มี
กฎหมายก าหนดไว้ให้จดทะเบียน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้ง 
นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนผู้มีอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายให้ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ 
 ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นห้องชุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด ก่อนท าการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
บอกกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดแจ้งรายการหนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ช าระเพ่ือการออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับค าบอกกล่าว เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
กันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้เพื่อช าระหนี้ที่ค้างช าระ
ดังกล่าวจนถึงวันขายทอดตลาดแก่นิติบุคคลอาคารชุดก่อนเจ้าหนี้
จ านอง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ 
ผู้ซื้อโดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้ 
 หากนิติบุคคลอาคารชุดไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างช าระ
ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างชาระ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้ 
 ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นที่ดินจัดสรรตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ก่อนทาการขายทอดตลาด  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแจ้ง
รายการหนี้ค่าบ ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคพร้อม

เป็นการปรับปรุงร่างมาตรา ๓๐๙ จัตวาของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ฉบับเดิมในสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ๑ ก าหนดหลักทั่วไปกรณี มีการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ มีกฎหมาย
ก าหนดไว้ให้จดทะเบียน  
 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งนาย
ทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืน 
ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ด าเนินการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทรัพย์สินนั้น
ให้แก่ผู้ซื้อ  
 ๒ ก าหนดวิธีการขายทอดตลาด
ห้องชุดในอาคารชุดและบ้านจัดสรรเสียใหม่
เพ่ือให้ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ที่อยู่
อาศัยร่วมกันในอาคารชุดหรือหมู่บ้ าน
จั ด ส รรซึ่ งทุ ก ค น ต้ อ งมี ห น้ าที่ ใน ก าร
บ ารุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางที่ต้องใช้
ร่วมกัน เนื่องจากเดิมนั้นเกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติกรณีมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่
เป็นอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรรของกรม
บังคับคดี ทรัพย์สินทั้งสองประเภทดังกล่าว
มักจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อทรัพย์นัก
เนื่องจากอาคารชุดหรือบ้านจัดสรรที่น ามา
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เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแจ้ง
รายการหนี้ค่าบ ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคพร้อม
ค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินต่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าบอกกล่าว 
เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้เจา้พนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้
จากการขายทอดตลาดไว้เพ่ือช าระหนี้ที่ค้างช าระดังกล่าวจนถึง
วันขายทอดตลาดแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก่อนเจ้าหนี้
จ านอง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดิน
ให้แก่ผู้ซื้อ  ทั้งนี้ หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมไว้ ให้การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเป็น
อันยกเลิกไป 

หากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้าง
ช าระดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคสี่หรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างช าระ หรือในกรณีที่ยังมิได้
จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จด
ทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ  ทั้งนี้ หากมีการระงับการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไว้ ให้การระงับการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมนั้นเป็นอันยกเลิกไป 

การจ่ายเงินที่กันไว้ตามวรรคสองและวรรคสี่ ให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

ค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินต่อเจ้าพนักงาน 
บังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าบอกกล่าว  
เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้จากการ
ขายทอดตลาดไว้เพ่ือช าระหนี้ที่ค้างช าระดังกล่าวจนถึงวันขาย
ทอดตลาดแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก่อนเจ้าหนี้จ านอง และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้ 
หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไว้ ให้การระงับ 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเป็นอันยกเลิกไป 
 หากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างช าระ
ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในกาหนดเวลาตามวรรคสี่
หรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างช าระ หรือในกรณีที่ยังมิได้จัดตั้ง 
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนสิทธิ
ในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้ หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมไว้ ให้การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น 
เป็นอันยกเลิกไป 
 การจ่ายเงินที่กันไว้ตามวรรคสองและวรรคสี่ ให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๑๐ การท าบัญชีส่วนเฉลี่ย และส่วนที่ ๑๑ 
เงินค้างจ่าย ของหมวดนี้ 
 
 

ขายทอดตลาดมักจะค้างช าระค่าส่วนกลาง 
เป็ น ผ ล ให้ ผู้ ที่ ซื้ อ ท รั พ ย์ จ าก ก าร ข าย
ทอดตลาดของกรมบังคับคดีจะต้องมีภาระที่
จะต้องจ่ายเงินค่าส่วนกลางที่ค้างช าระนั้น
เพ่ิมขึ้นจากราคาทรัพย์ที่ทางกรมบังคับคดี
ตั้งไว้ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์
ได้ ดังนั้น จึงมีการก าหนดหลักการเสียใหม่
ว่าก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ เป็น
อาคารชุดหรือบ้านจัดสรร ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีหน้าที่บอกกล่าวไปยังนิติบุคคล
อาคารชุดให้แจ้งรายการหนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ช าระมายังเจ้าพนักงานบังคับคดี เพ่ือที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีจะท าการกันเงินที่ได้จาก
การขายทอดตลาดไว้เพ่ือช าระหนี้ที่ค้าง
ช าระดังกล่าวจนถึงวันขายทอดตลาดแก่นิติ
บุคคลอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรรก่อน
เจ้าหนี้จ านอง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จด
ทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งจะ
เป็นการอ านวยความสะดวกและให้ความ
คุ้มครองแก่นิติบุคคลอาคารชุด ผู้ซื้อทรัพย์
จากการขายทอดตลาด และผู้ที่อยู่ร่วมกันใน
อาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรรนั้นเพ่ิมขึ้นเป็น
อย่างมาก 



๘๖ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
มาตรา ๓๐๗  ถ้ารายได้ประจ าปีจากอสังหาริมทรัพย์

หรือการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกสิกรรมของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา อาจเพียงพอที่จะช าระหนี้ตามค าพิพากษา
พร้อมด้วยค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องร้องและการบังคับคดี 
เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาร้องขอ 
ศาลอาจมีค าสั่งตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบ
กิจการเหล่านั้นได้ และบังคับให้มอบเงินรายได้ทั้งหมดหรือ 
แต่บางส่วนต่อเจ้าพนักงาน บังคับคดีภายในเวลาและก าหนด
ตามท่ีศาลเห็นสมควร แทนการสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้อุทธรณ์ไป
ยังศาลอุทธรณ์ได้ และค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ 
ให้เป็นที่สุด 

ส่วนที่ ๙ 
การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบกิจการ 

แทนการขายหรือจ าหน่าย 
   

 
 มาตรา ๓๓๖  ถ้ารายได้จากอสังหาริมทรัพย์หรือการ
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม หรือการ
ประกอบกิจการอ่ืนใดของลูกหนี้ตามค าพิพากษาอาจเพียงพอ 
ที่จะช าระหนี้ตามค าพิพากษาพร้อมด้วยค่าฤชาธรรมเนียม  
และค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ภายในเวลาอันสมควร  
เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อลูกหนี้ตามค าพิพากษาร้องขอ  
และไม่มีข้อเท็จจริงว่าจะเป็นการประวิงการช าระหนี้ ศาลอาจมี
ค าสั่งตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือผู้จัดการกิจการเหล่านั้น  
โดยมอบเงินรายได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ภายในเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรก าหนดแทนการขาย 
หรือจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ 

 
 
 
 
 
คงหลักการเดิม เพียงแต่มีการปรับปรุง
ถ้อยค าและเพ่ิมเหตุผลที่ใช้พิจารณาในการ
ตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือผู้จัดการ
กิจการ และลดขั้นตอนโดยตัดการอุทธรณ์
ค าสั่งไปยังศาลอุทธรณ์เพ่ือให้กระบวนการ 
มีความรวดเร็ว 
 

 
 
 
 
มาตรา ๓๑๖  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าบัญชี

รายละเอียดแสดงจ านวนเงินทั้งหมดท่ีได้ยึดหรือได้มาจาก   

ส่วนที่ ๑๐ 
การท าบัญชีส่วนเฉลี่ย 

   
 

 มาตรา ๓๓๗  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าบัญชีรายละเอียด
แสดงจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้มาจากการยึด อายัด ขาย หรือจ าหน่าย

 
 
 
 
คงหลักการเดิม เพียงแต่มีการปรับปรุง
ถ้อยค าให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น    



๘๗ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

การจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือที่ได้วาง
ไว้กับตน นอกจากนี้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าบัญชีพิเศษ
ส าหรับทรัพย์สินแต่ละราย ซึ่งอยู่ในบังคับการจ านองหรือ
บุริมสิทธิพิเศษซึ่งได้มีการแจ้งให้ทราบโดยชอบแล้วตามท่ีกล่าว
ไว้ในมาตรา ๒๘๙ 

ภายใต้บังคับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ล้มละลายและมาตรา ๒๙๒ถึง ๒๙๕ แห่งประมวลกฎหมายนี้
ว่าด้วยการรอหรือการงดการ บังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ยเงินนั้นดังบัญญัติไว้ในมาตราต่อไปนี้ 

 

ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือที่ได้วางไว้แก่ตน  นอกจากนี้ 
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าบัญชีพิเศษส าหรับจ านวนเงินที่ได้มาจาก 
การขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินแต่ละรายซึ่งอยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ 
บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอ่ืนซึ่งได้มีการแจ้งให้ทราบหรือปรากฏ
แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วตามมาตรา ๓๒๔ 
 ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมิได้บัญญัติไว้เป็น 
อย่างอ่ืน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ยเงินตามวรรคหนึ่ง
ดังบัญญัติไว้ในมาตราต่อไปนี้ 

 

 มาตรา ๓๑๗ ในกรณีที่จะต้องบังคับคดีตาม 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งซึ่งได้พิพากษาหรือสั่งโดยจ าเลยขาดนัด
นั้น ห้ามมิให้เฉลี่ยเงินที่ได้มาจนกว่าระยะหกเดือนจะได้ล่วงพ้น
ไปแล้วนับแต่วันยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษา แต่ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแสดงให้ศาลเป็นที่  
พอใจว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ทราบถึงคดีซึ่งขอให้มีการ
บังคับแล้ว มิให้น าบทบัญญัติแห่งมาตรานี้มาใช้บังคับ 
 

 มาตรา ๓๓๘  ในกรณีที่จะต้องบังคับคดีตามค าพิพากษา
หรือค าสั่งซึ่งได้พิพากษาหรือสั่งโดยจ าเลยขาดนัดนั้น ห้ามมิให้
จัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ยเงินที่ได้มาจนกว่าระยะเวลาหกเดือนนับแต่
วันยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามค าพิพากษา
จะได้ล่วงพ้นไปแล้ว เว้นแต่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะแสดงให้เป็น
ที่พอใจแก่ศาลได้ว่า ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ทราบถึงการที่ 
ถูกฟ้องนั้นแล้ว 

คงหลักการเดิม เพียงแต่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ถ้อยค าให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

มาตรา ๓๑๘  ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
แต่คนเดียวขอร้องให้บังคับคดี และมิได้มีการแจ้งให้ทราบซึ่ง   
การจ านองหรือบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จ าหน่ายได้มาดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ เมื่อได้จัดการจ าหน่ายทรัพย์สินเสร็จ 
และได้หักค่าฤชาธรรมเนยีมในการบังคับคดีไว้แล้วใหเ้จ้าพนักงาน

 มาตรา ๓๓๙  ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาคนเดียว
ร้องขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและ 
ไม่มีกรณีตามมาตรา ๓๒๔ เมื่อได้ขายทอดตลาดหรือจ าหน่าย 
โดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินนั้นเสร็จและได้หักค่าฤชาธรรมเนียมในการ
บังคับคดีไว้แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินตามจ านวนหนี้

คงหลักการเดิม เพียงแต่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ถ้อยค าให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 



๘๘ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

บังคับคดีจ่ายเงินตามจ านวนหนี้ในค าพิพากษาและค่าฤชา 
ธรรมเนียมในการฟ้องร้องให้แก่เจ้าหนี้ที่ตามค าพิพากษา  
เพียงเท่าที่เงินรายได้จ านวนสุทธิจะพอแก่การที่จะจ่ายให้ได้ 

และค่าฤชาธรรมเนียมตามค าพิพากษาให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
เท่าท่ีเงินรายได้จ านวนสุทธิจะพอแก่การที่จะจ่ายให้ได้ 
 

มาตรา ๓๑๙  ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
หลายคนร้องขอให้บังคับคดี หรือได้มีการแจ้งให้ทราบซึ่ง    
การจ านองหรือบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จ าหน่ายได้มาดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ เมื่อได้จัดการจ าหน่ายทรัพย์สินเสร็จ 
และได้หักค่าฤชาธรรมเนยีมในการบังคับคดีไว้แล้ว ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีท าบัญชีส่วนเฉลี่ยแสดงจ านวนเงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษา หรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิแต่ละคนจากเงินรายได้
จ านวนสุทธิที่พอแก่การที่จะจ่ายให้ตามสิทธิเรียกร้องของ
เจ้าหนี้เหล่านั้น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ หรือตามประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการจ่ายเงิน
เช่นว่านี้ และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งค าบอกกล่าวไปยัง
เจ้าหนี้เหล่านั้นขอให้ตรวจสอบบัญชีเช่นว่านั้นและให้แถลง  
ข้อคัดค้านภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งค าบอกกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 

 มาตรา ๓๔๐  ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหลายคน
ร้องขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือใน
กรณตีามมาตรา ๓๒๔ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาด
หรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนซึ่งทรัพย์สินนั้นเสร็จแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) หักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไว้ แต่ถ้า
ทรัพย์สินนั้นเป็นของเจ้าของรวม ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงิน
ส่วนของเจ้าของรวมอ่ืนนอกจากส่วนของลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ออกจากเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นเสียก่อน 
แล้วจึงหักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีจากเงินเฉพาะส่วนของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 (๒) จัดท าบัญชีส่วนเฉลี่ยแสดงจ านวนเงินที่จ่ายให้แก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือผู้ทรงสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นแต่ละคน
จากเงินจ านวนสุทธิที่พอแก่การที่จะจ่ายให้ตามสิทธิของบุคคล 
เช่นว่านั้น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ประมวลกฎหมายนี ้หรือกฎหมายอ่ืน โดยให้แสดงจ านวนเงินทีก่ันส่วน
ให้แก่เจ้าของรวมไว้ในบัญชีดังกล่าวด้วย 
 (๓) ส่งค าบอกกล่าวไปยังลูกหนีต้ามค าพิพากษา เจ้าของรวม 
และบุคคลตาม (๒) ขอให้ตรวจสอบบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นและให้ยื่น 
ค าแถลงคัดค้านได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันส่งค าบอกกล่าว 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะต้องด าเนินการภายหลังจากท่ีมี
การขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น    
 



๘๙ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
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หมายเหตุ 

ถ้าไม่มีค าแถลงยื่นภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่า  
บัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นเป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้เหล่านั้นตามบัญชี 

 ถ้าไม่มีค าแถลงคัดค้านภายในก าหนดเวลาตาม (๓)  
ให้ถือว่าบัญชีส่วนเฉลี่ยดังกล่าวเป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงาน 
บังคับคดีจ่ายเงินให้แก่บุคคลตามบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้น 

มาตรา ๓๒๐  ในกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตราก่อนนี้  
ถ้ามีเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนดังกล่าวแล้ว ยื่นค าแถลง
คัดค้านบัญชีส่วนเฉลี่ยต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกหมายเรียก ให้เจ้าหนี้ 
ทุกคนมาในเวลา และ ณ สถานที่ตามท่ีเห็นสมควร แต่ต้องให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

เจ้าหนี้จะไปตามหมายเรียกเช่นว่านั้นด้วยตนเอง หรือ
จะให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจโดยชอบไปและกระท าการแทน
ในกิจการทั้งหลายอันเกี่ยวแก่เรื่องนั้นก็ได้ 

เมื่อได้ตรวจพิจารณาค าแถลงและฟังค าชี้แจงของ
เจ้าหนี้ผู้ที่มาตามหมายเรียกแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท า
ค าสั่งยืนตามหรือแก้ไขบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้น แล้วให้อ่านให้เจ้าหนี้
ที่มานั้นฟัง และให้เจ้าหนี้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 
และให้ส่งค าสั่งนั้นไปยังเจ้าหนี้ผู้ซึ่งมิได้มาตามหมายเรียกด้วย 
ถ้าหากมี 

  ถ้าเจ้าหนี้คนใดไม่พอใจค าสั่งของเจ้าพนักงาน   
บังคับคดีเจ้าหนี้นั้นชอบที่จะยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องคัดค้าน
ค าสั่งนั้นต่อศาลชั้นต้นได้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้อ่านหรือ
ที่ได้ส่งค าสั่ง แล้วแต่กรณี แต่ถ้าเจ้าหนี้ที่ยื่นค าขอนั้นมิได้ไป
ตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานบังคับคดีและไม่สามารถแสดง

 มาตรา ๓๔๑  ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าแถลงคัดค้านตาม 
มาตรา ๓๔๐ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกหมายเรียกเจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาทุกคน ผู้ทรงสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น เจ้าของรวม  
และลูกหนี้ตามค าพิพากษา มาชี้แจงในเวลาและ ณ สถานที่ที่ก าหนด 
โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน บุคคลดังกล่าว 
จะไปตามหมายเรียกด้วยตนเองหรือจะมอบให้ผู้รับมอบอ านาจไป
กระท าการแทนก็ได้ 
 เมื่อได้ตรวจพิจารณาค าแถลงคัดค้านและได้ฟังค าชี้แจง
ของผู้ซึ่งมาตามหมายเรียกแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าค าสั่ง
ยืนตามหรือแก้ไขบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นแล้วอ่านค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ซึ่ง
มาตามหมายเรียกฟังและให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ 
 ในกรณีที่ไม่อาจท าค าสั่งได้ภายในวันที่ก าหนด  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้ผู้ซึ่งมาตามหมายเรียกหรือตามนัด
ทราบวันนัดฟังค าสั่งที่เลื่อนไปและให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ 
 ถ้าบุคคลตามวรรคหนึ่งมิได้ไปตามหมายเรียกหรือตามนัด
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ถือว่าได้ทราบวันนัดและค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว 

แก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการในกรณีท่ีมีผู้ยื่น
ค าแถลงคัดค้านบัญชีส่วนเฉลี่ยให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
 



๙๐ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

เหตุผลดีในการที่ไม่ไปต่อหน้าเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้น ให้ศาล
นั้นยกค าขอนั้นเสีย ค าสั่งของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้ให้
เป็นที่สุด 

ถ้าเจ้าหนี้ซึ่งได้มาตามหมายเรียกทุกคนได้ยินยอมตาม
ค าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีและลงลายมือชื่อไว้เป็น
พยานหลักฐานในการยินยอมนั้นแล้ว และถ้าเจ้าหนี้ผู้ไม่มาซึ่งมี
สิทธิคัดค้านค าสั่งได้ มิได้ยื่นค าคัดค้านภายในเวลาก าหนด  
ให้ถือว่าบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นเป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามนั้น 

ถ้าเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิคัดค้านค าสั่งได้ยื่นค าคัดค้านดังที่
บัญญัติไว้ข้างต้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการจ่าย
ส่วนเฉลี่ยไปจนกว่าศาลได้มีค าสั่งแล้ว หรือท าการจ่ายส่วน
เฉลี่ยชั่วคราว ดังที่บัญญัติไว้ในมาตราต่อไป 

บทบัญญัติมาตรานี้ ให้ใช้บังคับแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีด้วยโดยอนุโลม 

- มาตรา ๓๔๒  ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งยืน
ตามบัญชีส่วนเฉลี่ย ผู้ซึ่งได้ยื่นค าแถลงคัดค้านตามมาตรา ๓๔๐ 
อาจยื่นค าร้องคัดค้านค าสั่งดังกล่าวต่อศาลได้ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้อ่านค าสั่ง 
 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีมีค าสั่งแก้ไขบัญชีส่วนเฉลี่ย 
บุคคลตามมาตรา ๓๔๑ อาจยื่นค าร้องคัดค้านค าสั่งดังกล่าวต่อ
ศาลได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อ่านค าสั่ง  
 

ก าหนดกระบวนการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี
ส่วนเฉลี่ยต่อจากร่างมาตรา ๓๔๑ เพ่ือให้
เกิดความรัดกุมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือ 
วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการจ่ายส่วนเฉลี่ยไปก่อน
จนกว่าศาลจะได้มีค าสั่งหรือท าการจ่ายส่วนเฉลี่ยชั่วคราวตาม
มาตรา ๓๔๓ 

ถ้าไม่มีผู้ยื่นค าร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
ให้ถือว่าบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นเป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จ่ายเงินให้แก่บุคคลตามบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้น 

ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๓๒๑  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า ถ้าจะ

เลื่อนการจ่ายส่วนเฉลี่ยไปจนกว่าได้จ าหน่ายทรัพย์สินที่
ประสงค์จะบังคับทั้งหมด หรือจนกว่าการเรียกร้องทั้งหมดที่มา
สู่ศาลได้เสร็จเด็ดขาดแล้ว จะท าให้บุคคลผู้มีส่วนเฉลี่ยใน    
เงินรายได้แห่งทรัพย์สินที่บังคับนั้นทุกคนหรือคนใดคนหนึ่ง
ได้รับความเสียหาย เจ้าพนักงานบังคับคดีมีสิทธิที่จะแบ่งเงิน
รายได้เท่าที่พอแก่การที่จะจ่ายให้ดั่งที่บัญญัติไว้ในสองมาตรา
ก่อนได้ ในเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้กันเงินไว้ส าหรับช าระ 
ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหมดในการบังคับคดีที่เกิดขึ้นหรือ        
จะเกิดขึ้นต่อไป และส าหรับช าระการเรียกร้องใด ๆ ที่ยังมี   
ข้อโต้แย้งไว้แล้ว 

 มาตรา ๓๔๓  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า ถ้าจะ
เลื่อนการจ่ายส่วนเฉลี่ยไปจนกว่าได้จ าหน่ายทรัพย์สินที่ประสงค์ 
จะบังคับทั้งหมดหรือจนกว่าการเรียกร้องทั้งหมดที่มาสู่ศาล 
ได้เสร็จเด็ดขาดแล้ว จะท าให้บุคคลผู้มีส่วนเฉลี่ยในเงินรายได้ 
แห่งทรัพย์สินที่บังคับนั้นทุกคนหรือคนใดคนหนึ่งได้รับความเสียหาย  
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีสิทธิที่จะแบ่งเงินรายได้เท่าท่ีพอแก่การที่จะ
จา่ยให้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔๐ มาตรา ๓๔๑ และมาตรา ๓๔๒ ได้ 
ในเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้กันเงินไว้ส าหรับช าระค่าฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดข้ึนต่อไป และส าหรับ
ช าระการเรียกร้องใด ๆ ที่ยังมีข้อโต้แย้งไว้แล้ว 

มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าให้เหมาะสมและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

            มาตรา ๓๒๒  เมือ่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี   
ทุกคนได้รับส่วนแบ่งเป็นที่พอใจแล้ว ถ้ายังมีเงินที่จ าหน่าย
ทรัพย์สินได้เหลืออยู่ และเงินที่ยังเหลือเช่นว่านั้นได้ถูกอายัด
ตามมาตรา ๒๙๑ หรือโดยประการอ่ืน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี

 มาตรา ๓๔๔  เมื่อผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทุกคน
ได้รับส่วนแบ่งเป็นที่พอใจแล้ว ถ้ายังมีเงินที่ได้จากการขายหรือ
จ าหน่ายทรัพย์สินเหลืออยู่หลังจากท่ีได้หักค่าฤชาธรรมเนียมใน
การบังคับคดีแล้ว และเงินเช่นว่านั้นอยู่ในบังคับที่จะต้องจ่ายแก่

แก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการเกี่ยวกับการ
จัดการกับเงินที่ยังเหลืออยู่ให้เหมาะสมและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น    
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จ าหน่ายส่วนที่เหลือนั้นตามมาตรา ๒๙๑ หรือตามค าสั่งอายัด
ทรัพย์ แล้วแต่กรณี 
 

ถ้าเงินรายได้จ านวนสุทธิที่จ าหน่ายทรัพย์สินได้มานั้น
ไม่ต้องการใช้ส าหรับการบังคับคดีต่อไปก็ดี หรือมีเงินเหลืออยู่
ภายหลังที่ได้หักช าระค่าฤชาธรรมเนียมและจ่ายให้แก่เจ้าหนี้
ทุกคนเป็นที่พอใจแล้วก็ดี ให้เจา้พนักงานบังคับคดีจ่ายเงินรายได้
จ านวนสุทธิหรือส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
และถ้าทรัพย์สินของบุคคลภายนอกต้องถูกจ าหน่ายไป  
เพ่ือประโยชน์แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ให้จ่ายเงินรายได้
จ านวนสุทธินั้นแก่บุคคลภายนอกตามสิทธิเรียกร้องของ
บุคคลภายนอกท่ีมีอยู่ต่อลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

ถ้าได้จ าหน่ายสังหาริมทรัพย์รายใดไปแล้วตาม  
มาตรา ๒๘๘ และได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดเป็นคุณแก่ผู้เรียกร้อง 
ให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินที่จ าหน่ายได้แก่       
ผู้เรียกร้องไป 

เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาตามมาตรา ๓๒๙ หรือถูกอายัดโดยประการอ่ืน 
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินส่วนที่เหลือนั้นตามมาตรา ๓๒๙ 
หรือตามค าสั่งอายัดสิทธิเรียกร้อง แล้วแต่กรณี 
 ถ้าเงินรายได้จ านวนสุทธิที่ได้จากการขายหรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินนั้นไม่ต้องการใช้ส าหรับการบังคับคดีต่อไปก็ดี หรือมีเงินได้
จากการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินเหลืออยู่หลังจากที่ได้หักช าระค่าฤชา
ธรรมเนียมในการบังคับคดีและจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ทุกคนเป็นที่พอใจ
แล้วก็ดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินรายได้จ านวนสุทธิหรือ
ส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา และถ้าทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกต้องถูกจ าหน่ายไปเพ่ือประโยชน์แก่ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษา ให้จ่ายเงินรายได้จ านวนสุทธิหรือส่วนที่เหลืออยู่แก่
บุคคลภายนอกนั้น 
 ถ้าได้มีการขายทรัพย์สินรายใดตามมาตรา ๓๒๓ ไปแล้ว 
และได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดเป็นคุณแก่ผู้เรียกร้อง ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจ่ายเงินที่ได้จากการขายแก่ผู้เรียกร้องไป 
 

 
 
 
 
มาตรา ๓๒๓  บรรดาเงินต่างๆ ที่ค้างจ่ายอยู่ในศาล

หรือที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ถ้าผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาภายในห้าปี 
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

ส่วนที่ ๑๑ 
เงินค้างจ่าย 

   
  
 มาตรา ๓๔๕  บรรดาเงินต่าง ๆ ที่ค้างจ่ายอยู่ในศาล 
หรือที่เจา้พนักงานบังคับคดี ถ้าผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาภายในห้าปี  
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

 
 
 
 
คงหลักการเดิมโดยไม่มีการแก้ไข 
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- 

หมวด ๓ 
การบังคับคดีในกรณีท่ีให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง 

   
 

 มาตรา ๓๔๖  การบังคับคดีในกรณีท่ีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลก าหนดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบ
ทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ถ้าบทบัญญัติในหมวดนี้
มิได้ก าหนดวิธีการบังคับคดีไว้โดยเฉพาะ ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๒ 
การบังคับคดีในกรณีท่ีเป็นหนี้เงิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 
 
 
เป็นการเพ่ิมหลักการขึ้นมาใหม่ โดยก าหนด
บทบัญญัตทิี่ว่าด้วยการบังคับคดีในกรณีท่ี
มูลหนี้เป็นการส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์
เฉพาะสิ่ง 

-  มาตรา ๓๔๗  ในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ก าหนดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาส่งคืนทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเพ่ือช าระหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องแกเ่จ้าหนี้ตามค าพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมี
อ านาจยึดทรัพย์นั้นเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง  
 ถ้าทรัพย์เฉพาะสิ่งของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ต้อง 
ส่งมอบแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง 
ได้ถูกยึดหรืออายัดไว้เพ่ือเอาช าระหนี้เงินในคดีอ่ืนแล้ว เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาชอบที่จะยื่นค าร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีก่อนมี
การขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนขอให้มีค าสั่ง 
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์นั้นให้แก่ตน โดยต้องแสดง
ให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาผู้ขอยึดหรือ
อายัดทรัพย์ในคดีอ่ืนนั้นสามารถบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอ่ืนของ

เป็นหลักการใหม่ โดยก าหนดอ านาจและ
ขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีที่จะบังคับเอากับทรัพย์เฉพาะสิ่ง 
โดยก าหนดให้ เจ้าพนั กงานบั งคับคดีมี
อ านาจยึดสังหาริมทรัพย์เฉพาะสิ่งที่ต้องคืน
แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือส่งมอบเพ่ือ
ช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องแก่เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษา โดยมีเหตุผลในการเพ่ิมเติม
หลักการนี้ขึ้นเพราะกรณีการบังคับเอากับ
ทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้นไม่มีกฎหมายก าหนด
รายละเอียดไว้จะมีเพียงมาตรา ๒๗๖ วรรค
สาม ที่ให้ศาลก าหนดวิธีการในหมายบังคับ
คดีเท่าที่สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่อง
ให้กระท าได้ ซึ่งในทางปฏิบัติเดิมก็จะยึด
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ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้เพียงพอ ทั้งนี ้ให้ศาลแจ้งให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีทราบและอาจมีค าสั่งงดการบังคับคดีไว้ในระหว่าง
พิจารณาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยึดหรืออายัดทรัพย์แก่เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาผู้ขอยึดหรืออายัดทรัพย์ในคดีอ่ืนนั้น และให้เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาในคดีอ่ืนนั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
เจ้าพนักงานบังคับคดี 
 ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่สามารถแสดงให้เป็นที่พอใจ
แก่ศาลได้ตามวรรคสอง ให้ศาลมีค าสั่งให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามี
สิทธิเข้าเฉลี่ยในเงินที่ได้จากการขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาในคดีอ่ืนนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ให้น ามาตรา 
๓๒๖ และมาตรา ๓๒๙ มาใช้บังคับ 

เพ่ือขายและน าเงินมาช าระหนี้ ดังนั้น การ
บังคับคดีให้ส่งคืนหรือส่งมอบสังหาริมทรัพย์
เฉพาะสิ่ง จึงต้องสร้างกระบวนการคุ้มครอง
สิทธิไว้ต่างหาก จากเรื่องการน าทรัพย์ที่ยึด
หรืออายัดออกขายทอดตลาดทรัพย์เพ่ือน า
เงินมาช าระหนี้ รวมถึงการบัญญัติที่รองรับ
ในกรณีที่ทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้นถูกเจ้าหนี้ในคดี
อ่ืนยึดหรืออายัดไว้อยู่ก่อนแล้วด้วย 

-  มาตรา ๓๔๘  การบังคับคดีในกรณีท่ีศาลพิพากษาให้
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งที่มี
ทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือมีหนังสือรับรองการท าประโยชน์แก่เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนด าเนินการจดทะเบียนต่อไป  
 การบังคับคดีในกรณีท่ีศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบอสังหาริมทรัพย์เฉพาะสิ่ง ถ้ามีเหตุ
ขัดขวางหรือเหตุขัดข้องในการส่งคืนหรือส่งมอบอสังหาริมทรัพย์
นั้นแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๔  
การบังคับคดใีนกรณีท่ีให้ขับไล่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

เป็นหลักการใหม่ โดยก าหนดกระบวนการ
รองรับถึงการบังคับคดีเอากับทรัพย์เฉพาะ
สิ่งที่มีทะเบียน 
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-  มาตรา ๓๔๙  การบังคับคดีที่ขอให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี  
 ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาต้องเสียไปในคดีท่ีมี 
ค าพิพากษาให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง รวมทั้งค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีที่เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาต้องเสียไปในคดีอ่ืนตามมาตรา ๓๔๗ วรรคสอง โดยให้
ถือว่าเป็นค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
ที่ต้องใช้แทนแก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในคดีท่ีมีค าพิพากษาให้
ส่งคนืหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้น  

เป็นหลักการใหม่ โดยก าหนดรองรับถึงผู้ที่
ต้องรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม 

 
 
 
 
 มาตรา ๒๙๖ ทวิ  ในกรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาถูก
พิพากษาให้ขับไล่ หรือต้องออกไปหรือต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครอง 
ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาชอบที่จะยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องต่อ
ศาลให้มีค าสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้จัดการให้เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์ดังกล่าว 
 เมื่อศาลมีค าสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง

หมวด ๔ 
การบังคับคดีในกรณีท่ีให้ขับไล่ 

   
   
 มาตรา ๓๕๐  การบังคับคดีในกรณีท่ีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งให้ขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย์  
ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ด าเนินการตามมาตรา ๓๕๑ มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๓๕๓ และ 
มาตรา ๓๕๔ 
 การบังคบัคดีในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือ
ขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์

 
 
 
 
แก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการในการบังคับ 
ขับไล่ โดยให้อ านาจแก่เจ้าพนักงาน 
บังคับคดีที่จะเข้าด าเนินการได้ทันทีเพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการน าคดี
ขึ้นสู่ศาล 
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แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจด าเนินการตามที่บัญญัติ
ไว้ในห้ามาตราต่อไปนี้ 

ที่ครอบครอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการตามมาตรา ๓๕๕ 
 

 
 
 
 
 

- 

ส่วนที่ ๑ 
การบังคับคดีในกรณีท่ีลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้องออกไปจาก

อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง 
   

    
 มาตรา ๓๕๑  ในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้
ขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่
อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง 
 
 (๑) ถ้าทรัพย์นั้นไม่มีบุคคลใดอยู่แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ด าเนินการตามมาตรา ๓๕๒ 
 (๒) ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารไม่ออกไปจาก 
ทรัพย์นั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการตามมาตรา ๓๕๓ 

 
 
 
 
 
ก าหนดบททั่วไปที่ว่าด้วยการบังคับขับไล่
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 

 มาตรา ๒๙๖ ตรี  ถ้าทรัพย์ที่ต้องจัดการตามค าสั่งศาลนั้น
ไม่มีบุคคลใดอยู่อาศัยเจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจมอบ 
ทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเข้า
ครอบครองได้ทันที และถ้ามีความจ าเป็นให้มีอ านาจท าลาย 
สิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคในการที่จะจัดการให้เข้าครอบครอง
ได้ตามสมควร 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ายังมีสิ่งของของลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาหรือของบุคคลใดอยู่ในทรัพย์ดังกล่าวนั้น  

 มาตรา ๓๕๒  ในกรณีตามมาตรา ๓๕๑ (๑) ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอ านาจส่งมอบทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาเข้าครอบครองได้ทันที ถ้ามีสิ่งกีดขวางอันเป็น
อุปสรรคต่อการส่งมอบ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจท าลาย 
สิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ตามความจ าเป็น  
 ถ้ายังมีสิ่งของของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือของบุคคลใด
อยู่ในทรัพย์นั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าบัญชีสิ่งของนั้นไว้  
และมีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการจัดการกับ
สิ่งของที่อยู่ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ที่
ครอบครองให้เหมาะสมตามลักษณะและ
ประเภทของสิ่งของนั้น ๆ  
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เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจจัดการมอบให้เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษารักษาไว้หรือจัดการขนย้ายไปเก็บรักษา ณ สถานทีใ่ด
โดยให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในการนี้
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท าบัญชีสิ่งของไว้และแจ้งหรือประกาศ
ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษารับคืนไปภายในเวลาที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีก าหนด ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่รับสิ่งของนั้นคืน
ภายในเวลาที่ก าหนด เจ้าพนักงานบังคับคดี โดยได้รับอนุญาต
จากศาลมีอ านาจขายทอดตลาดสิ่งของนั้นแล้วเก็บรักษาเงิน
สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายไว้แทนสิ่งของนั้น 
 ในกรณีที่สิ่งของของลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือของ
บุคคลใดที่อยู่ในทรัพย์ตามวรรคสองมีสภาพเป็นของสดของเสีย
ได้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจที่จะขายได้ทันทีโดยวิธี 
ขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่สมควร 
 ในกรณีที่สิ่งของนั้นถูกยึดหรืออายัดในการบังคับคดี 
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจย้ายสถานที่เก็บรักษาตามท่ี
เห็นสมควร ค่าใช้จ่ายในการนี้ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาผู้ถูก
บังคับคดีเป็นผู้เสีย 

 (๑) ถ้าสิ่งของนั้นมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือมี
สภาพอันจะก่อให้เกิดอันตรายได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยง
ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของสิ่งของนั้น  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจที่จะจ าหน่ายสิ่งของนั้นได้ทันที
โดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่เห็นสมควร และเก็บรักษาเงิน
สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายไว้แทนสิ่งของนั้น หรือท าลายสิ่งของนั้น 
หรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงสภาพ
แห่งสิ่งของ ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และประโยชน์สาธารณะ  
 (๒) ถ้าสิ่งของนั้นมิใช่สิ่งของตามท่ีระบุไว้ใน (๑)  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจน าสิ่งของนั้นมาเก็บรักษาไว้  
หรือมอบให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้รักษา หรือฝากไว้  
ณ สถานที่ใด หรือแก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควร แล้วแจ้งหรือ
ประกาศให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าของสิ่งของมารับคืนไป
ภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีก าหนด ถ้าลูกหนี้ตามค า
พิพากษาหรือเจ้าของสิ่งของไม่มารับหรือไม่ยอมรับสิ่งของนั้นคืนไป
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการตาม (๑) 
โดยอนุโลม 
 เงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มาจากการจ าหน่ายสิ่งของ
ตามวรรคสอง (๑) หรือ (๒) ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าของ
สิ่งของไม่มาขอรับคืนภายในก าหนดห้าปีนับแต่ได้รับแจ้งจาก 
เจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
 ในกรณีที่สิ่งของตามวรรคสองถูกยึด อายัด หรือห้ามโอน 
ยักย้าย หรือจ าหน่ายตามวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาหรือเพ่ือการ
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บังคับคดีในคดีอ่ืน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจย้ายสิ่งของ
ดังกล่าวไปเก็บไว้ ณ สถานที่อ่ืนได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดี
อ่ืนทราบด้วย 
 ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ด าเนินการตามมาตรานี้และให้ถือว่าเป็นหนี้ตามค าพิพากษาที่จะ
บังคับคดีกันต่อไป 

 มาตรา ๒๙๖ จัตวา  ถ้าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาแจ้งต่อ  
เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารยัง 
ไม่ออกไปตามค าบังคับของศาล ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รายงานต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้  
ตามค าพิพากษาหรือบริวารดังกล่าวนั้น และศาลมีอ านาจสั่งจับกุม
และกักขังได้ทันที ในกรณีนี้ ให้น ามาตรา ๓๐๐ มาใช้บังคับ       
โดยอนุโลม 
 (๒) เมื่อศาลมีค าสั่งให้จับกุมและกักขังลูกหนี้ตาม         
ค าพิพากษาหรือบริวารตาม (๑) แล้ว หรือลูกหนี้ตามค าพิพากษา
หรือบริวารหลบหนี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการตามมาตรา 
๒๙๖ ตร ีโดยอนโุลม 
 (๓) ปิดประกาศก าหนดเวลาให้ผูท้ี่อ้างว่าไม่ใช่บริวารของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษายื่นค าร้องแสดงอ านาจพิเศษต่อศาลภายใน
ก าหนดเวลาแปดวันนบัแต่วันปดิประกาศ ถ้าไม่ยื่นภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบริวารของลูกหนี้

 มาตรา ๓๕๓  ในกรณีตามมาตรา ๓๕๑ (๒) ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (๑) รายงานต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษาหรือบริวาร และให้ศาลมีอ านาจสั่งจับกุมและกักขังได้
ทันท ีในกรณีเช่นว่านี้ ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๓๖๓ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 (๒) ปิดประกาศให้บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์
นั้นซึ่งอ้างว่ามิได้เป็นบริวารของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ยื่นค าร้อง
ต่อศาลภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศแสดงว่า
ตนมีอ านาจพิเศษในการอยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้น 
 เมื่อมีการจับกุมลูกหนี้ตามค าพิพากษาหรือบริวารตาม  
(๑) แล้ว หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวหลบหนีไปจากทรัพย์นั้นแล้ว  
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการตามมาตรา ๓๕๒ 
 

ก าหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ในการบังคับขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาท่ี
ไม่ยอมออกจากอสังหาริมทรัพย์ 
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ตามค าพิพากษา 
 ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๒๙๖ จัตวา วรรคสอง 
 บุคคลที่เข้ามาอยู่อาศัยในทรัพย์นั้นในระหว่างที่ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเข้า
ครอบครอง ให้ถือว่าเป็นบริวารของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 

 มาตรา ๓๕๔  เพ่ือประโยชน์ในการบังคับคดีตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๓๕๑ ให้ถือว่าบุคคลดังต่อไปนี้เป็นบริวารของลูกหนี้
ตามค าพิพากษา 
 (๑) บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นและมิได้ยื่น
ค าร้องต่อศาลภายในก าหนด เวลาตามมาตรา ๓๕๓ (๒) หรือยื่น
ค าร้องต่อศาลแล้วแต่แสดงต่อศาลไม่ได้ว่าตนมีอ านาจพิเศษในการ
อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้น 
 (๒) บุคคลที่เข้ามาอยู่ในทรัพย์นั้นในระหว่างเวลาที่ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
เขา้ครอบครองทรัพย์นั้น 

ก าหนดถึงบุคคลที่เป็นถือว่าเป็นบริวารของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาให้ครอบคลุมและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา ๒๙๖ เบญจ  ในกรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากทรัพย์นั้นด้วย เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอ านาจจัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้น และให้มี
อ านาจขนย้ายสิ่งของออกจากสิ่งปลูกสร้างที่มีการรื้อถอนนั้น

ส่วนที่ ๒ 
การบังคับคดีในกรณีท่ีลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้องรื้อถอน 

สิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ  
หรือขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ทีอ่ยู่อาศัย  

หรือทรัพย์ทีค่รอบครอง 
   

 
 มาตรา ๓๕๕  ในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ก าหนดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น 
ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจาก
อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง  

 
 
 
 
 
 
 
คงหลักการเดิมตามกฎหมายเดิม เพียงแต่มี
การปรับปรุงถ้อยค าและก าหนดระยะเวลา
ให้เหมาะสมกับทางปฏิบัติในปัจจุบัน 
 



๑๐๐ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

ด้วย ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและขนย้ายสิ่งของ ให้ลูกหนี้   
ตามค าพิพากษาเป็นผู้เสีย 
 ในการรื้อถอน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศ
ก าหนดการรื้อถอนไว้ ณ บริเวณนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่
พฤติการณ์ในการรื้อถอนนั้น 
 เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ต้องรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรานี้ เว้นแต่จะได้กระท าโดยมีเจตนาร้ายหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนรวมทั้งสิ่งของที่ขนย้ายออก
จากสิ่งปลูกสร้าง ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้รับคืนไป   
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจเก็บรักษาไว้ หรือขายแล้วเก็บ
เงินสุทธิไว้แทนตัวทรัพย์นั้น ถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์หรือ
เงินนั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่มีประกาศก าหนดการรื้อถอน
ให้ทรัพย์หรือเงินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน 
 ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างนั้นถูกยึดในการบังคับคดี      
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างนั้น 
แล้วเก็บเงินสุทธิที่เหลือจากหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมไว้แทน 

ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจด าเนินการรื้อถอน และขนย้าย
ทรัพย์สินออกจากทรัพย์นั้นได้โดยให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สินนั้น 
และให้ถือว่าเป็นหนี้ตามค าพิพากษาท่ีจะบังคับคดีกันต่อไป 
 กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศ
ก าหนดการรื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สิน ไว้ ณ บริเวณนั้นไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรแก่พฤติการณ์ในการรื้อถอนหรือขนย้ายสิ่งของนั้น 
 ในการจัดการกับวัสดุที่ถูกรื้อถอนและทรัพย์สินที่ถูก 
ขนย้ายออกจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่
ครอบครองนั้น ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๕๒ วรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 

- 

หมวด ๕ 
การบังคับคดีในกรณีท่ีให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ 

   
   
 มาตรา ๓๕๖  การบังคับคดีในกรณีท่ีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลก าหนดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษากระท าการหรือ 
งดเว้นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดนอกจากกรณีที่ค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาลก าหนดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาส่งคืนหรือ 
ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งหรือให้ขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาตามท่ี
บัญญัติไว้ในหมวด ๓ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้ส่งคืนหรือส่งมอบ
ทรัพย์เฉพาะสิ่ง และหมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีท่ีให้ขับไล่  
ให้ศาลมีอ านาจก าหนดวิธีการบังคับคดีตามท่ีบัญญัติไว้ในส่วนที่ ๑ 
หรือส่วนที่ ๒ แห่งหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็นว่าวิธีการ 
บังคับคดีดังกล่าวไม่อาจบรรลุผลตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ของศาลได้ ก็ให้ศาลมีอ านาจก าหนดวิธีการบังคับคดีตามที่ศาล
เห็นสมควรเท่าที่สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้กระท าได้ 

 
 
 
 
เป็นหลักการใหม่ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือรองรับถึง
การบังคับคดีในกรณีท่ีมูลหนี้เป็นหนี้ 
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ    

 
 
 
 

- 

ส่วนที่ ๑ 
การบังคับคดีในกรณีท่ีให้กระท าการ 

   
 
 มาตรา ๓๕๗  การบังคับคดีในกรณีท่ีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลก าหนดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษากระท านิติกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจถือเอาค าพิพากษาของศาลแทนการแสดง

 
 
 
 
เป็นหลักการใหม่ที่เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือรองรับถึง
การถือเอาค าพิพากษาแทนการแสดงเจตนา 



๑๐๒ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

เจตนาของลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ และค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลไม่ได้ก าหนดให้ถือเอาค าพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาไว้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจมี 
ค าขอให้ศาลมีค าสั่งให้ถือเอาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
แทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้นได้ 
 ถ้าการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามค าพิพากษาจะบริบูรณ์
ต่อเมื่อได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
บุคคลอื่นผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
อาจมีค าขอให้ศาลสั่งให้ด าเนินการจดทะเบียนให้ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ 
ให้บุคคลดังกล่าวนั้นจดทะเบียนไปตามค าสั่งศาล 
 ถ้าหนังสือส าคัญ เช่น โฉนดที่ดิน ใบจอง หนังสือรับรอง
การท าประโยชน์ ใบทะเบียน หรือเอกสารสิทธิที่จะต้องใช้เพ่ือการ
จดทะเบียนสูญหาย บุบสลาย หรือน ามาไม่ได้เพราะเหตุอ่ืนใด  
ศาลจะสั่งให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลผู้มีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายออกใบแทนหนังสือส าคัญดังกล่าวก็ได้ เมื่อได้
ออกใบแทนแล้ว หนังสือส าคัญเดิมเป็นอันยกเลิก 

-  มาตรา ๓๕๘  การบังคับคดีในกรณีท่ีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลก าหนดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษากระท าการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งไม่ใช่กรณีตามมาตรา ๓๕๗ นอกจากเจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาอาจมีค าขอตามมาตรา ๓๖๑ แล้ว ถ้าการกระท า
นั้นเป็นกรณีท่ีอาจให้บุคคลภายนอกกระท าการแทนได้ เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาอาจมีค าขอฝ่ายเดียวให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้
บุคคลภายนอกกระท าการนั้นแทนลูกหนี้ตามค าพิพากษา  

เป็นหลักการใหม่ที่เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือรองรับถึง
การบังคับคดีในหนี้กระท าการที่ไม่อาจ
ถือเอาค าพิพากษาแทนการแสดงเจตนา 



๑๐๓ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

โดยลูกหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในกรณีขอให้บุคคลภายนอกกระท าการ
แทนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นหนี้ตามค าพิพากษาที่จะบังคับคดี
กันต่อไป 

 
 
 
 

- 

ส่วนที่ ๒ 
การบังคับคดีในกรณีท่ีให้งดเว้นกระท าการ 

   
 
 มาตรา ๓๕๙  การบังคับคดีในกรณีท่ีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลก าหนดให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษางดเว้นกระท าการ 
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจขอให้ศาลมีค าสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้
ตามค าพิพากษาตามมาตรา ๓๖๑ และขอให้ศาลมีค าสั่งอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ได้ด้วย 
 (๑) ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาช าระค่าสินไหมทดแทน
ส าหรับความเสียหายอันเกิดจากการไม่งดเว้นกระท าการนั้น  
 (๒) รื้อถอนหรือท าลายทรัพย์สินอันเกิดจากการไม่งดเว้น
กระท าการนั้น เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นได้ก าหนด
วิธีการจัดการกับทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นอย่างอ่ืนแล้ว 
 ในกรณีตาม (๑) เมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าค าขอนั้น 
ฟังได้ ให้ศาลมีค าสั่งให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร 
 ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งตาม (๒) ให้ศาลแจ้งค าสั่งให้ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดี

 
 
 
 
เป็นหลักการใหม่ที่เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือรองรับถึง
วิธีการบังคับคดีในหนี้งดเว้นกระท าการ  
โดยให้อ านาจศาลเป็นผู้พิจารณาและมีค าสั่ง  



๑๐๔ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งศาล โดยลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
เป็นผู้รับผิดในค่าใช้จ่าย 
 การขอและการด าเนินการตามมาตรานี้ ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมศาล ส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ศาลก าหนดตาม 
วรรคสองและค่าใช้จ่ายตามวรรคสาม ให้ถือว่าเป็นหนี้ตาม 
ค าพิพากษาท่ีจะบังคับคดีกันต่อไป 

 
 
 
 

- 

หมวด ๖ 
การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน 

   
 
 มาตรา ๓๖๐  การบังคับคดีในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษา
หรือค าสั่งให้หรือแสดงว่าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลใด 
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ทรัพยสิทธิหรือสิทธิอ่ืน ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน  
หากทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์ที่มีทะเบียนและมีเหตุขัดข้องไม่อาจ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือ
บุคคลดังกล่าวอาจมีค าขอให้ศาลสั่งให้นายทะเบียน พนักงาน
เจ้าหน้าที ่หรือบุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายด าเนินการ 
จดทะเบียนให้ผู้มีสิทธิมีชื่อในทะเบียนให้เป็นไปตามค าสั่งศาล 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๕๗ วรรคสาม มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
 
 
 

 
 
 
 
เป็นหลักการที่เพ่ิมขึ้นมาเพ่ือรองรับถึงกรณี
ที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้หรือแสดง
ว่าเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลใดได้มา
ซึ่งทรัพย์ที่มีทะเบียน โดยเพิ่มขั้นตอนเพ่ือ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน 



๑๐๕ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 มาตรา ๒๙๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙๖ ทวิ เจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาชอบที่จะยื่นค าขอฝ่ายเดียว โดยท าเป็นค าร้อง
ต่อศาลไม่ว่าเวลาใด ๆ นับแต่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้เพ่ือ     
การปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ขอให้มีการบังคับได้  
ล่วงพ้นไปจนถึงเวลาที่การบังคับคดีได้เสร็จสิ้นลงขอให้ศาลมี
ค าสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษาซึ่งจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามหมายบังคับคดี 
 ห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตตามค าขอนั้น เว้นแต่จะเป็นที่
พอใจจากพยานหลักฐานซึ่งผู้ร้องน ามาสืบหรือที่ศาลเรียกมา 
สืบว่า 
 (๑) ลูกหนี้ตามค าพิพากษาสามารถท่ีจะปฏิบัติ     
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นได้ถ้าได้กระท าการโดยสุจริต และ 
 (๒) ไม่มีวิธีบังคับอ่ืนใดที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะใช้
บังคับได้ 

 
หมวด ๗ 

การบังคับคดีในกรณีท่ีขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขัง 
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

   
 

 มาตรา ๓๖๑  ภายใต้บังคับบทบัญญัติหมวด ๔ การบังคับคดี
ในกรณีท่ีให้ขับไล่ ในกรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาจงใจขัดขืน 
ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ และไม่มีวิธีการบังคับอ่ืนใดที่เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาจะใช้บังคับได้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจมีค าขอฝ่ายเดียว 
ให้ศาลมีค าสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษาก็ได้ 
 เมื่อได้รับค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาค าขอ
โดยเร็ว หากเป็นที่พอใจจากพยานหลักฐานซึ่งเจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาน ามาสืบหรือที่ศาลเรียกมาสืบว่า ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาสามารถท่ีจะปฏิบัติตามค าบังคับได้ถ้าได้กระท าการ
โดยสุจริต และเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาไม่มีวิธีการบังคับอ่ืนใด 
ที่จะใช้บังคับได ้ให้ศาลออกหมายจับลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษามาศาลหรือถูกจับตัวมา  
แต่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่อาจแสดงเหตุอันสมควรในการที่ไม่
ปฏิบัติตามค าบังคับมิได้ ศาลมีอ านาจสั่งกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ทันที หรือในวันหนึ่งวันใดที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษายังคงขัดขืน 
อยู่ก็ได้  หากลูกหนี้ตามค าพิพากษาแสดงเหตุอันสมควรในการ 
ที่ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับได ้หรือตกลงที่จะปฏิบัติตามค าบังคับ 

 
 
 
 
 
 
ก าหนดบทบัญญัติทีว่่าด้วยการจับกุมและ
กักขัง ในกรณีที่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้
บังคับคดีด้วยวิธีอ่ืน หรือลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาจงใจขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม 
ค าบังคับ 



๑๐๖ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

ทุกประการ ศาลจะมีค าสั่งให้ยกค าขอ หรือมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

 มาตรา ๒๙๘  เมื่อมีค าขอให้จับตัวลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาโดยเหตุจงใจขัดขืนไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ ให้ศาล
ออกหมายเรียกลูกหนี้ตามค าพิพากษามาศาล 
 ถ้าได้ออกหมายเรียกตามวรรคหนึ่งแล้ว ลูกหนี้นั้น 
ไม่มาศาล และมิได้แจ้งเหตุอันสมควรในการที่ไม่มาให้ศาลทราบ 
หากศาลเห็นว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้รับหมายเรียกแล้ว 
ศาลจะออกหมายจับลูกหนี้ตามค าพิพากษาก็ได้ หรือถ้าลูกหนี้
ตามค าพิพากษามาศาลแต่แสดงเหตุอันสมควรในการปฏิบัติ
ตามค าบังคับมิได้ ศาลมีอ านาจสั่งกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา
นั้นทันที หรือตั้งแต่วันใดวันหนึ่งที่ศาลเห็นสมควรก าหนดก็ได้ 
ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษายังคงขัดขืนอยู่จนถึงวันนั้น 
 ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ได้รับหมายเรียกหรือ 
ได้แจ้งเหตุอันสมควรต่อศาลในการที่ไม่มานั้น ให้ศาลเลื่อน 
การนั่งพิจารณาค าขอนั้นไป แต่ถ้าศาลเห็นว่าลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาหลีกเลี่ยงไม่รับหมายศาลจะออกหมายจับตามที่ขอ
ทันทีก็ได้ 
 ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษามาศาลและแสดงเหตุอัน
สมควรได้ ศาลจะมีค าสั่งให้ยกค าขอหรือมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
 ในกรณีเหล่านี้ ศาลมีอ านาจที่จะท าการไต่สวนตามที่
เห็นสมควรและลูกหนี้ตามค าพิพากษาย่อมน าพยานมาสืบแก้ได้ 
 

 มาตรา ๓๖๒  เมื่อศาลได้ออกหมายจับลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาตามมาตรา ๓๖๑ แล้ว ถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษามาศาล
หรือถูกจับตัวมา ให้ศาลมีอ านาจกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้นไว้
ในระหว่างการพิจาณาค าขอจนกว่าจะมีประกัน หรือมีประกันและ
หลักประกันก็ได้ตามท่ีศาลเห็นสมควร 
 ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ศาลมีอ านาจ 
สั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามจ านวนเงินที่ศาลเห็นสมควร 
โดยมิต้องฟ้องผู้ท าสัญญาประกันเป็นคดีใหม่ 

ก าหนดขั้นตอนภายหลังจากที่ศาลได้ออก
หมายจับลูกหนี้ตามค าพิพากษา และการ
บังคับสัญญาประกัน 



๑๐๗ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 มาตรา ๓๐๐ ลูกหนี้ตามค าพิพากษาท่ีถูกจับกุม    
โดยเหตุจงใจขัดขืนค าบังคับจะต้องถูกกักขังไว้จนกว่าจะมี
ประกัน หรือประกันและหลักประกันตามจ านวนที่ศาล
เห็นสมควรก าหนดว่าตนยินยอมที่จะปฏิบัติตามค าบังคับ     
ทุกประการ แต่ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้กักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา  
แต่ละครั้ง เกินกว่าหกเดือนนับแต่วันจับหรือกักขัง แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน ศาลมีอ านาจสั่งบังคับ  
ตามสัญญาประกันหรือตามจ านวนเงินที่ศาลเห็นสมควรโดย   
มิต้องฟ้องผู้ท าสัญญาประกัน 

 มาตรา ๓๖๓  ในกรณีที่ศาลสั่งกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา
หรือบุคคลใดตามมาตรา ๓๕๓ หรือมาตรา ๓๖๑ บุคคลนั้นจะต้อง
ถูกกักขังไว้จนกว่าจะมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันตาม
จ านวนที่ศาลเห็นสมควรก าหนดว่าตนยินยอมที่จะปฏิบัติตามค า
บังคับทุกประการ แต่ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้กักขังแต่ละครั้งเกินกว่าหก
เดือนนับแต่วันจับกุมหรือวันเริ่มกักขัง แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๓๖๒ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ก าหนดขั้นตอนการด าเนินกระบวนพิจารณา
ในชั้นศาลเกี่ยวกับการสั่งกักขังลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษา 

 มาตรา ๓๐๑  ในกรณีที่ศาลยอมรับบุคคลเป็นประกัน 
และบุคคลนั้นจงใจขัดขวางการบังคับคดีหรือร่วมกับลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษาขัดขืนไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ ให้น าบทบัญญัติแห่ง
มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๓๐๐  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๖๔  ในกรณีที่ศาลยอมรับบุคคลเป็นประกนั 
และบุคคลนั้นจงใจขัดขวางการบังคับคดีหรือร่วมกับลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาขัดขืนไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ ให้น าบทบัญญัติ 
มาตรา ๓๖๑ มาตรา ๓๖๒ และมาตรา ๓๖๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ก าหนดบทบัญญัติรองรับในกรณีที่ผู้ประกัน
ในชั้นศาลขัดขืนไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ 

 มาตรา ๒๙๙  การจับและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ตามมาตรา ๒๙๖ จัตวา และมาตรา ๒๙๘ และการจับกุมและ
ควบคุมตัวผู้ขัดขวางตามมาตรา ๒๙๖ สัตต ไม่ตัดสิทธิที่จะ
ด าเนินคดีในความผิดอาญา 

 มาตรา ๓๖๕  การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งหรือหมายของศาล หรือตามท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน
บังคับคดี 
 การจับกุม ควบคุมตัว หรือกักขังบุคคลหนึ่งบุคคลใดตาม
มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๓๕๓ มาตรา ๓๖๑ 
และมาตรา ๓๖๔ ไม่ตัดสิทธิที่จะด าเนินคดีในความผิดอาญา 
 

ก าหนดให้น ามาตรการจับกุมหรือกักขัง 
มาใช้กับบุคคลอ่ืนด้วย และก าหนดให้เป็น
หน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่
จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือหมายของศาล 
หรือตามท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับ
คดี 



๑๐๘ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 มาตรา ๒๗๔  ถ้าบุคคลใด ๆ ได้เข้าเป็นผู้ค้ าประกันใน
ศาลโดยท าเป็นหนังสือประกันหรือโดยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อการช าระ
หนี้ตามค าพิพากษา หรือค าสั่ง หรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งแห่ง   
ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น ค าพิพากษาหรือค าสั่งเช่นว่านั้น  
ย่อมใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้ าประกัน   
ขึ้นใหม่ 

หมวด ๘  
การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล 

   
 
 มาตรา ๓๖๖  ถ้าบุคคลใดได้เข้าเป็นผู้ประกันในศาล 
โดยท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอ่ืน เพ่ือการช าระหนี้ตามค าพิพากษา
หรือค าสั่ง หรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น  
ค าพิพากษาหรือค าสั่งเช่นว่านั้นย่อมใช้บังคับแก่การประกันได้  
โดยให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีสิทธิขอให้ศาลบังคับคดีแก่ผู้ประกัน
เสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาโดยไม่ต้องฟ้องผู้ประกัน 
เป็นคดีใหม่ 
 ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การประกัน 
การปฏิบัติตามค าสั่งศาลในกรณีอ่ืนด้วยโดยอนุโลม 

 
 
 
 
เป็นการแยกเรื่องผู้ประกันในศาลออกมา
ก าหนดเป็นอีกหมวดหนึ่ง โดยผู้ประกันอาจ
ถูกบังคับให้ต้องรับผิดเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้
ตามค าพิพากษา 

-  มาตรา ๓๖๗  ในกรณีที่คู่ความหรือบุคคลใดน าเงิน  
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หนังสือประกันของธนาคาร  
หรือหลักประกันอย่างอ่ืนซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินแทนได้ มาวางต่อศาล
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือตามค าสั่งของศาล เช่น 
ค าสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาหรือทุเลาการบังคับคดี
ในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในกรณีอ่ืนใด เจ้าหนี้ตาม 
ค าพิพากษาในคดีนั้นชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้สั่งจ่ายเงินหรือ
ด าเนินการเรียกเงินมาจ่ายให้แก่ตนได้ 
 การขอและการด าเนินการตามมาตรานี้ ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมศาล 

ก าหนดถึงสิ่งที่สามารถน ามาวางเป็น
หลักประกันต่อศาล 



๑๐๙ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

  มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึงกระบวน
พิจารณาของศาลและกระบวนวิธีการบังคับคดีของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีที่ได้กระท าไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดไว้ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการ 
ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาดดังกล่าวต่อไปจนกว่า 
จะเสร็จสิ้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 
 
 

  มาตรา ๒๒  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าสั่ง ที่ออกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง ที่ออกตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

บทเฉพาะกาล 
 

  มาตรา ๒๓  ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

มาตรารักษาการ 



๑๑๐ 
 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมก่อนการแก้ไข พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 

  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
   .................................... 
        

 

 


