
สาระส าคญัในการแก้ไขประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา
ความแพ่ง ในส่วนการบังคบัคดี

รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์



❖กฎหมายเดิมไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

❖การบังคับคดีล่าช้า ไม่อาจอ านวยความยุติธรรมทางแพ่งเปิดโอกาสให้มี
การประวิงคดี

❖กฎหมายเดิมไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองเจ้าพนักงานบังคับคดี

❖ก าหนดบทบัญญัติคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น
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❖ การก าหนดให้ค าบังคับมีผลผูกติดกับค าพิพากษา (มาตรา 272)

❖ การคุ้มครองเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาในช่วงที่ค าบังคับยังไม่ครบก าหนด(มาตรา 
273)

❖ การคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการบังคับคดี(มาตรา 276)

❖ ก าหนดการส่งเอกสารของเจ้าพนักงานบังคับคดี (มาตรา 280)

❖ ก าหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองเจ้าพนักงานบังคับคดีจากความรับผิดทางแพ่ง
(มาตรา 285)

❖ ยืนยันสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี (มาตรา 288)
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4

ก าหนดลักษณะการบังคับคดีเป็นประเภทของหนี้ตาม
ค าพิพากษา 
• หมวด 2 การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงินตามมาตรา 296

• หมวด 3 การบังคับคดีในกรณีที่ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งตาม
มาตรา 346

• หมวด 4 การบังคับในกรณีที่ขับไล่ มาตรา 350

• หมวด 5 การบังคับในกรณีที่ให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ 
มาตรา 356

• หมวด 6 การบังคับในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน(มาตรา 360)
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❖ ก าหนดใหคุ้้มครองบุคคลภายนอกที่มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์ไม่ต้องถูกบังคับ
แก่ทรัพย์นั้นโดยการวางประกันแทน(มาตรา 299)

❖ แก้ไขจ านวนเงินในทรัพย์และประเภทของทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง
การบังคับคดี (มาตรา 302)

❖ เพิ่มลักษณะการยึดทรัพย์บางประเภท(มาตรา 304 ถึงมาตรา 313)

❖ ก าหนดเงื่อนไขในกรณีที่เจ้าหนี้ในคดีใหม่ที่สามารถเข้าบังคับคดีต่อเจ้าหนี้
รายเดิมที่ถอนการบังคับคดีแล้ว โดยเจ้าหนี้รายใหม่ขอให้โอนการบังคับคดี
ไปยังศาลที่พิพากษาคดีของตนได้(มาตรา 328)



▪ กฎหมายใหม่นี้ไม่มีผลกระทบถึงกระบวนการพิจารณาของศาลและ
กระบวนวิธีการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้กระท าไปแล้วก่อน
วันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับคือวันที่ 4 กันยายน 2560 (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 
5 กันยายน 2560)

▪ กรณีที่มีการขายทอดตลาดที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศไปตาม
กฎหมายเดิมแล้ว ให้ด าเนินการขายทอดตลาดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่เงื่อนไขไว้ในประกาศการขายนั้นจนกว่าจะเสร็จ

▪ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่ออกตามกฎหมายเดิม                 
ให้บังคับใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายใหม่นี้  จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งใหม่ 6



ส่วนที่ 1 ศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี

ข้อ 1 ก าหนดแยกลักษณะ เงื่อนไข ของกฎหมายออกเป็น
สัดส่วนแยกจากกัน เช่น ก าหนดเรื่องอ านาจของศาลในการ
บังคับคดี ทั้งก าหนดอ านาจให้ศาลที่บังคับคดีแทน อาจแก้ไข
ในข้อบกพร่องผิดพลาดที่เกิดจากการกระท าของตนได้ รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการอย่างใดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้น(มาตรา 271)
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ส่วนที่ 2  ค าบังคับ

ข้อ 1 ก าหนดเรื่องการรับทราบค าบังคบัของลูกหนี้ตามค าพิพากษาโดยให้ผูกติด
กับเงื่อนไขการรับทราบค าพิพากษาโดยกฎหมาย (เท่ากับถือว่าลูกหนี้ตามค า
พิพากษารับทราบค าบังคับในวันอ่านค าพิพากษาแล้ว) และก าหนดเงื่อนไขการ
รับทราบค าบังคับของลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่เป็นจ าเลยขาดนัด(มาตรา 272 )

ข้อ 2 ก าหนดระยะเวลา/เงื่อนไขในการปฏิบัติตามค าพิพากษา ถ้าเป็นคดี
มโนสาเร่ให้เวลาไม่เกิน 15 วัน ไม่มีค าขู่ว่าจะยึดจับและจ าขังลูกหนี้ตามค า
พิพากษา(มาตรา 273 วรรคหนึ่ง)

ข้อ 3 ก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวระหว่างที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษายังไม่
ปฏิบัติตามค าบังคับด้วยเหตุยังไม่ครบระยะเวลาในค าบังคับ(มาตรา 273 วรรค
หกและวรรคเจ็ด)

8



ส่วนที่ 3 การขอบังคับคดี
ข้อ 1 แยกประเภทของระยะเวลาในการขอให้มีการบังคับคดีตามค า
พิพากษา

▪ ประเภททั่วไป ก ำหนด 10 ปี นับแต่วันที่มีค ำพิพำกษำ และหากมีการร้อง
ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดีแล้วบางส่วน ใน
ระยะเวลานั้น ให้ด าเนินการต่อไปได้จนเสร็จ(มำตรำ 274 วรรคหน่ึง)

▪ กรณีที่ค ำพิพำกษำก ำหนดเงื่อนไขในกำรให้ช ำระหนี้ เป็นรำยงวด                      
รำยเดือน รำยปี ให้ก ำหนดให้ช ำระหนี้ในอนำคตการก าหนดระยะเวลา 
10 ปี ให้นับแต่หนี้ดังกล่าวอาจบังคับได้(มำตรำ 274 วรรคสอง)
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▪ ก ำหนด ให้ บุ ค คลภำยนอกที่ รั บ โ อนสิ ท ธิ ห รื อ รั บช่ ว ง สิ ท ธิ ต ำม                        
ค ำพิพำกษำที่ให้ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำช ำระหนี้ ส่งคืน ส่งมอบทรัพย์
เฉพำะสิ่งให้ร้องขอต่อศาลเพื่อการเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาได(้มำตรำ 274 วรรคสำม)

▪ ก ำหนด เ งื่ อน ไข ในกำรคุ้ มครองประ โยชน์ ขอ ง เจ้ ำหนี้ ต ำม                    
ค ำพิพำกษำกรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษานั้นได้ยื่นค าขอให้บังคับ
คดีและศาลยังไม่ได้ก าหนดวิธีการบังคับคดี(มำตรำ 275 วรรคสอง)
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ส่วนที่ 4 การพิจารณาค าขอบังคับคดี

ข้อ 1 ก าหนดเงื่อนไขกรณีที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้ยื่นค าขอให้
บังคับคดีหลังจากที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ทราบหรือถือว่าได้ทราบ
ค าบังคับแล้วและล่วงเลยระยะเวลาในค าบังคับแล้ว ให้ศาลก าหนด
วิธีการบังคับ 
• หำกเป็นกำรบังคับที่ต้องกระท ำโดยทำงเจ้ำพนักงำนบังคับคดีให้ออกหมำยตั้ง

(มำตรำ 276 วรรคหนึ่ง(1))
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• กรณีที่ไม่ต้องออกหมำยตั้ง ให้ก ำหนดวิธีกำรตำมที่เห็นสมควรเท่ำที่สภำพแห่ง
กำรบังคับจะเปิดช่องให้กระท ำได(้มำตรำ 276 วรรคหน่ึง(2))

• กรณีที่ขอให้กักขังลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ ให้ด ำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำ
ตำมบทบัญญัติว่ำด้วยกำรนั้น (มำตรำ 276 วรรคหนึ่ง(3))

• กรณีที่มีเหตุสงสัยว่ำไม่สมควรบังคับคดีแก่ทรัพย์สินใด หรือมีเหตุสมควรเพื่อ
คุ้มครองบุคคลภายนอกที่อำจได้รับควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินกำร ศำลจะให้
ผู้ขอวำงเงินหรือประกัน (มำตรำ 276 วรรคสำม)
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• ในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยในกำรบังคับคดีที่เกิดจากความผิดหรือเลินเล่อของ
ผู้ขอให้บังคับคดี ให้ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำย(บุคคลภำยนอก)ร้องต่อศำล ให้แยก
ส ำนวน หำกผู้ขอให้บังคับคดีไม่ช ำระตำมค ำสั่งศำล ถือว่ำผู้ขอนั้น (เจ้ำหนี้ตำม
ค ำพิพำกษำ)เป็นลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำของผูท้ี่ได้รับควำมเสียหำย (มำตรำ 276
วรรคสี่)
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ส่วนที่ 5 การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

ข้อ 1 ก าหนดเงื่อนไขเหตุแห่งค าขอของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาที่ร้อง
ขอให้ศาลไต่สวนลูกหนี้ตามค าพิพากษา และเงื่อนไขที่ศาลจะไต่สวน
เองในกรณีที่เป็นคดีมโนสาเร่(มาตรา 277วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
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ส่วนที่ 6 อ านาจหน้าที่ทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี

ข้อ 1 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี(มาตรา 278 วรรค
หนึ่งและวรรคสอง วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาตรา 279  มาตรา 
280 มาตรา 281 มาตรา 282 มาตรา 283 และมาตรา 284)

ข้อ 2 ก าหนดเงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีกรณีที่ลูกหนี้
ตามค าพิพากษาหรือบุคคลภายนอกน าเงินมาวางเองโดยไม่ได้ถูกยึด อายัด 
(มาตรา 278 วรรคสาม)

ข้อ 3 ก าหนดเงื่อนไขการส่งเอกสารของเจ้าพนักงานบังคับคดี(มาตรา 280
วรรคสองถึงวรรคสี่)
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ข้อ 4 ก าหนดเงื่อนไขการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาที่
อาจเกิดขึ้นแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา บุคคลภายนอกที่เกิดจากการยึด 
อายัด ขายทรัพย์โดยมิชอบหรือเกินกว่าที่จ าเป็น หรือบังคับคดีโดยมิชอบ 
โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเว้นจากความรับผิดดังกล่าว แต่ให้ตกแก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา

เว้นแต่ เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายนี้ 
โดยการไม่ยึด ไม่อายัดอันที่จะต้องกระท า ไม่ขาย หรือไม่ด าเนินการบังคับ
คดีในกรณีอื่น ไม่กระท าภายในเวลาอันควรโดยจงใจหรือปราศจากความ
ระมัดระวังหรือสมรู้เป็นใจกับลูกหนี้ตามค าพิพากษา เป็นเหตุให้เจ้าหนี้ตาม
ค าพิพากษาเสียหาย และให้ฟ้องต่อศาลยุติธรรม(มาตรา 285)
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ข้อ 5 ก าหนดให้การน าเอาประมวลกฎหมายนี้ไปใช้โดยอนุโลมกับ
กฎหมายอื่น กรณีที่เกิดการละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ศาล
ตามกฎหมายนั้นเป็นผู้ช าระคดี(มาตรา 286)
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ส่วนที่ 7 ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี

ข้อ 1  ก าหนดประเภทของผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี(มาตรา 287)

ข้อ 2  ก าหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย(มาตรา 288 ) 
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ส่วนที่ 8 การงดการบังคับคดี
ข้อ 1 ก าหนดเงื่อนไขให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดี(มาตรา 
289)

ข้อ 2 ก าหนดเงื่อนไขให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษาขอให้งดการบังคับคดี
(มาตรา 290)

ข้อ 3 ก าหนดเงื่อนไขให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับคดี
ต่อไป เมื่อมีค าสั่งจากศาลหรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาร้องขอ(มาตรา 
291)
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ส่วนที่ 9 การถอนการบังคับคดี

ข้อ 1 ก าหนดเงื่อนไขให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดี                   
(มาตรา 292 มาตรา 293 )

ข้อ 2 กรณีที่มีการถอนการบังคับ เจ้าหนี้ผู้ขอยึด อายัด ไม่ช าระ                                   
ค่าฤชาธรรมเนียม ให้เจ้าพนักงานบังคบคดีเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
ของเจ้าหนี้ผู้นั้น และอาจบังคับคดีได้เอง
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ส่วนที่ 10 การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ

ข้อ 1 ก าหนดให้ศาลมีอ านาจในการแก้ไขค าบังคับหมายบังคับคดี ค าสั่งใน
ชั้นบังคับคดีได้ กรณีที่สิ่งเหล่านั้นบกพร่อง ผิดพลาด ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
(มาตรา 295 วรรคหนึ่ง)

ข้อ 2 ก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอน แก้ไขกระบวนบังคับคดีของ                         
เจ้าพนักงานบังคับคดีกรณีที่การด าเนินการดังกล่าวบกพร่อง ผิดพลาด               
ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยอาจให้ผู้ร้องวางเงินหรือประกันกรณีเป็นค าร้อง                  
ไม่มีมูลหรือประวิงการด าเนินการ(มาตรา 295 วรรคสองและวรรคห้า)
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ข้อ 3 ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งของ                
เจ้าพนักงานบังคับคดี(มาตรา 295 วรรคสาม)

ข้อ 4 ก าหนดให้ผู้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับ
คดีที่อ้างว่าบกพร่อง ผิดพลาด ฝ่าฝืนกฎหมาย และศาลยกค าร้องแล้วให้ผู้
ที่เสียหายจากการยื่นค าร้องนั้นได้รับค่าเสียหายจากการยื่นค าร้องที่ไม่มีมูล
และประวิงการด าเนินการได้ โดยให้ถือเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาของ
บุคคลผู้เสียหาย(มาตรา 295 วรรคหก)
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ส่วนที่ 1 อ านาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี

ข้อ 1 เป็นกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่แยกออกจำกเรื่องทั่วไปในหมวด 1 ส่วนที่ 6 
มำตรำ 278 ถึงมำตรำ 286 โดยก ำหนดเงื่อนไขในอ ำนำจหน้ำที่เฉพาะการบังคับ
คดีที่เป็นหนี้เงินเท่ำนั้น นอกจำกอ ำนำจในกำรยึด อำยัด ขำยทอดตลำดหรือ
จ ำหน่ำยโดยวิธีอื่นแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดียังมีอ านาจในการสั่งห้ามมิให้
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา โอน ขาย ยักย้าย จ าหน่ายทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องนั้น
ได้เป็นการชั่วคราว ในระหว่ำงที่ยังไม่อำจยึด อำยัดได้ด้วยเหตุขัดข้อง ไม่ว่ำ
ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้ำของร่วมหรือไม่ และหำกเป็น
ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำย เจ้ำพนักงำนบังคับคดี
จะแจ้งค ำสั่งห้ำมไปยังนำยทะเบียนนั้น(มำตรำ 296 วรรคสอง)
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ข้อ 2 อ ำนำจในกำรบังคับคดีแก่คู่สมรสของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ
และทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่กฎหมำยอำจบังคับเอำช ำระหนี้ตำมค ำ
พิพำกษำได้(มำตรำ 297(1)และ(2))
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ข้อ 3 ก ำหนดเงื่อนไขในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีสงสัยว่าทรัพย์สินหรือ
สิทธิเรียกร้องที่เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำอ้ำงว่ำ เป็นของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ
นั้นใช่หรือไม่ ด้วยเหตุว่ำมีชื่อผู้อื่นเป็นเจ้ำของในทะเบียนจึงไม่ยอมยึด อำยัด 
หำกเจ้าหนี้ตามค าพิพากษายืนยันให้ด ำเนินกำรเจ้ำพนักงำนบังคับคดีอำจ
ด ำเนินกำรหรือสั่งงดกำรยึด อำยัดได้ กรณีที่สั่งงดเจ้ำพนักงำนบังคับคดีมีค ำสั่ง
ให้ห้ามการโอน ขาย จ าหน่าย ท าลายท าให้เสื่อมค่า เปลี่ยนแปลงสิทธิใน
ทรัพย์สินนั้นไว้ก่อนได้ และให้ค ำสั่งห้ำมนี้มีผลทันที ทั้งแจ้งค ำสั่งนี้ให้นำย
ทะเบียนทรำบ โดยเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำอำจร้องขอให้ศำลสั่งให้เจ้ำพนักงำน
บังคับคดีด ำเนินกำรยึด อำยัดศำลจะท ำกำรไต่สวนค ำร้องนี้(มำตรำ 298 วรรค
หนึ่ง วรรคสองและวรรคสำม)
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ข้อ 4 ก ำหนดให้ผู้มีชื่อเป็นเจ้ำของทำงทะเบียนในทรัพย์สินหรือสิทธิ
เรียกร้อง หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง อาจร้องขอให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีเพิกถอนค าสั่งที่สั่งห้ำมยึดหรือห้ำมอำยัด โดยกำร
วำงเงินหรือประกันได้(มำตรำ 299 วรรคหนึ่ง) ซึ่งหากเจ้าพนักงานบังคับ
คดีไม่เพิกถอนค ำสั่งห้ำม ให้ร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนค ำสั่งห้ำมโดย
วำงเงินหรือประกันได้ ศำลจะไต่สวนโดยด่วนและค าสั่งศาลเป็นที่สุด
(มำตรำ 299 วรรคสอง)
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ข้อ 5 ก ำหนดว่ำกรณีที่ศำลมีค ำสั่งให้ยึด อายัดแล้ว แต่ไม่อาจด าเนิน
ยึด อายัดได้ แต่เนื่องจำกมีกำรวำงเงินหรือประกันไว้แล้วตำมมำตรำ 
298 วรรคสำม เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำอำจขอให้บังคับแก่เงินหรือ
ประกันนั้นแทนได(้มำตรำ 299 วรรคสำม)

27



ข้อ 6 ก ำหนด ห้ามเจ้าพนักงานบังคับคดีมิให้ยึดทรัพย์ หรืออำยัดสิทธิเรียกร้อง
หรือขำยทอดตลำดหรือจ ำหน่ำยโดยวิธีอื่นหลำยรำยกำรเกินกว่ำที่พอจะช ำระหนี้
(มำตรำ 300 วรรคหนึ่ง) และหากมีความจ าเป็นต้องยึดทรัพย์ หรืออายัดรำยใดที่
มีรำคำสูงเกินกว่ำที่พอจะช ำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำ ถ้ำทรัพย์หรือสิทธิ
เรียกร้องนั้นอยู่ในสภาพที่อาจแบ่งยึด แบ่งอายัดได้โดยไม่ก่อควำมเสียหำย เจ้ำ
พนักงำนบังคับคดีมีอ ำนำจแบ่งยึดหรือแบ่งอำยัดรำยใดแต่เพียงบำงส่วนหรือเฉพำะ
ส่วนเท่ำที่พอจะช ำระหนี้ให้แก่เจ้ำหน้ีตำมค ำพิพำกษำ(มำตรำ 300 วรรคสอง) และ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียอำจคัดค้ำนค ำสั่งหรือกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวของเจ้ำพนักงำน
บังคับคดีโดยกำรยื่นค ำร้องต่อศำลเพื่อให้ศำลมีค ำสั่งเพิกถอนค ำสั่งหรือกำร
ด ำเนินกำรของเจ้ำพนักงำนบังคับคด(ีมำตรำ 300 วรรคสำม)
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ส่วนที่ 2 ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

ข้อ 1 ก ำหนดทรัพย์สินของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับ
คดีได้ โดยมีกำรก ำหนดจ ำนวนเงินเพิ่มขึ้นจำกกฎหมำยเดิม และขยำยควำมไปถึง
ทรัพย์สินของคู่สมรสของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือของบุคคลอื่น(มำตรำ 301)

ข้อ 2  ก ำหนดเงินหรือสิทธิเรียกร้องที่เป็นเงินของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำที่ไม่อยู่ในควำม
รับผิดแห่งกำรบังคับคดี ซึ่งมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นจำกกฎหมำยเดิมและเป็นเงินจำกรำยได้ของ
ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ(มำตรำ 302)
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ส่วนที่ 3 การยึดทรัพย์สิน

ข้อ 1 ก ำหนดวิธีกำรยึดสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ
(มำตรำ 303)

ข้อ 2 ก ำหนดวิธีกำรยึดเรือ แพ สัตว์พาหนะ สังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้
ตำมค ำพิพำกษำที่ต้องจดทะเบียน(มำตรำ 304)

ข้อ 3 ก ำหนดวิธีกำรยึดหลักทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ(มำตรำ 305)

ข้อ 4 ก ำหนดวิธีกำรยึดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใดของลูกหนี้ตำมค ำ
พิพำกษำ(มำตรำ 306)
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ข้อ 5 ก ำหนดวิธีกำรยึดหุ้นของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำที่เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกจ ำกัด
ควำมรับผิดให้ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัด(มำตรำ 307)

ข้อ  6 ก ำหนดวิ ธีกำรยึดสิทธิ ในสิทธิบัตร สิทธิ ในเครื่ องหมายการค้ า                      
สิทธิอย่างอื่นของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ(มำตรำ 308)

ข้อ 7 ก ำหนดวิธีกำรยึดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ลิขสิทธิ์ 
สิทธิขอรับสิทธิบัตร สิทธิในชื่อทางการค้าหรือยี่ห้อ สิทธิอย่างอื่นของลูกหนี้ตำม
ค ำพิพำกษำที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันหรือที่เกี่ยวเนื่องกันกับสิทธิดังกล่ำว (มำตรำ 
309)
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ข้อ 8 ก ำหนดวิธีกำรยึดสิทธิการเช่าทรัพย์สินหรือสิทธิที่จะได้ใช้บริการต่างๆซึ่ง
อาจมีราคาและถือเอาได้ของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ (เช่น สิทธิในบริกำรโทรศัพท์
หรือโทรคมนำคม หรือบริกำรอื่นใดที่อำจได้รับจำกทรัพย์สินหรือบริกำรของ
ผู้อื่น)(มำตรำ 310)

ข้อ 9 ก ำหนดวิธีกำรยึดสิทธิของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำตามใบอนุญาต ประทาน
บัตร อาชญาบัตร สัมปทาน หรือสิทธิอย่างอื่นของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำที่มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกันหรือที่เกี่ยวเนื่องกันกับสิทธิดังกล่ำว(มำตรำ 311)

ข้อ 10 ก ำหนดวิธีกำรยึดอสังหาริมทรัพย์(มำตรำ 312)
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ข้อ 11 ก ำหนดวิธีกำรยึดทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์(มำตรำ 313)

ข้อ 12 ก ำหนดว่ำกำรยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำมีผล
เป็นกำรยึดครอบไปถึงดอกผลธรรมดำและดอกผลนิตินัยของทรัพย์นั้นด้วย(มำตรำ 
314)

ข้อ 13 ก ำหนดให้กำรยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำให้มีผลว่ำที่ลูกหนี้
ตามค าพิพากษาได้ ก่อให้เกิด โอน เปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึด
หลังจากการยึดไว้แล้วจะใช้ยันเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าพนักงานบังคับ
คดีไม่ได้ แม้รำคำทรัพย์นั้นจะเกินกว่ำจ ำนวนหนี้และลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำได้
กระท ำกำรดังกล่ำวแก่ทรัพย์ที่ถูกยึดในส่วนรำคำที่เกินจ ำนวนหนี้ก็ตำม (มำตรำ 
315(1))
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ข้อ 14 ก ำหนดว่ำหำกลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้รักษำ
ทรัพย์ที่ถูกยึด เขาย่อมใช้ทรัพย์นั้นได้ตามสมควร แต่หำกเจ้ำพนักงำนบังคับ
คดีเห็นว่ำอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำย เจ้ำพนักงำนบังคับคดี เจ้ำหนี้ตำมค ำ
พิพำกษำอำจร้องขอแล้ว เจ้ำพนักงำนบังคับคดีหรือผู้ที่เจ้ำพนักงำนบังคับคดี
ตั้งขึ้นใหม่เป็นผู้รักษำทรัพย์นั้น(มำตรำ 315(2)
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ส่วนที่ 4 การอายัดสิทธิเรียกร้อง

ข้อ 1  ก ำหนดลักษณะกำรอำยัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำซึ่งมี 
(1)  กำรเรียกให้บุคคลภำยนอกช าระเงินหรือส่งมอบหรือโอนทรัพย์
(2) เรียกให้บุคคลภำยนอกช าระหนี้อย่างอื่นนอกจากการช าระเงิน หรือ 
(3) ส่งมอบหรือการโอนทรัพย์สิน(มำตรำ 316 วรรคหนึ่ง)

ข้อ 2  ก ำหนดลักษณะค ำสั่งอำยัด(มำตรำ 316 วรรคสองและวรรคสำม)

ข้อ 3  ระบุถึงกำรอำยัดที่อำจกระท ำได้ แม้ว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้นยังจะมีข้อโต้แย้ง
ข้อจ ากัด เงื่อนไข หรือจะได้ก าหนดจ านวนแน่นอนหรือไม่ก็ตาม(มำตรำ 317)
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ข้อ 4 ก ำหนดให้มีกำรอำยัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำที่มีสิทธิได้รับ
ช ำระหนี้เป็นครำวๆ ให้มีผลเป็นการอายัดสิทธิดังกล่าวที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
สิทธิได้รับช าระหนี้ภายหลังการอายัดนั้นด้วย(มำตรำ 318)

ข้อ 5 ก ำหนดให้กำรอำยัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำที่มีจ ำนองหรือ
จ ำน ำเป็นประกัน ให้การอายัดนั้นมีผลรวมตลอดถึงการจ านองหรือจ าน านั้นด้วย
(มำตรำ 319)
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ข้อ 6 ก ำหนดให้กำรอำยัดสิทธิเรียกร้องมีผลให้ หำกลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำได้
ก่อให้ เกิดสิทธิ แก่บุคคลภำยนอกเหนือสิทธิ เรียกร้องที่ ได้ถูกอำยัด โอน 
เปลี่ยนแปลง ระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่ำวภำยหลังที่ได้ท ำกำรอำยัดแล้ว ไม่อำจ
ใช้ยันแก่เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือเจ้ำพนักงำนบังคับคดีได้ แม้ว่ำรำคำแห่งสิทธิ
นั้นจะสูงกว่ำจ ำนวนหนี้ตำมค ำพิพำกษำ และลูกหนี้นั้นได้กระท ำกำรดังกล่ำวแก่
สิทธิเรียกร้องที่ถูกอำยัดเพียงส่วนที่มีรำคำเกินจ ำนวนนั้นก็ตำม (มำตรำ 320
(1)วรรคหนึ่ง) 

แต่หำกผู้จ ำนองหรือผู้จ ำน ำที่ไม่ใช่ลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องนั้นได้พิสูจน์ว่ำ
กำรระงับสิ้นไปแห่งกำรจ ำนองหรือจ ำน ำเกิดขึ้นโดยผู้จ ำนองหรือผู้จ ำน ำกระท ำกำร
โดยสุจริตและเสียค่ำตอบแทนก่อนมีกำรแจ้งกำรอำยัด บุคคลนั้นย่อมยกต่อสู้
เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือเจ้ำพนักงำนบังคับคดีได้ (มำตรำ 320 (1) วรรคสอง)
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ข้อ 7 ก ำหนดควำมรับผิดกรณีที่เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำที่ท าให้เสื่อมเสีย                   
ค่าแห่งสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดไว้ ต้องรับผิดแก่ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ
(มำตรำ 320 (2))

ข้อ 8 ก ำหนดให้การช าระหนี้โดยบุคคลภายนอกที่ระบุไว้ในค ำสั่งอำยัดนั้นให้
ถือว่ำเป็นกำรช ำระหนี้ตำมกฎหมำย(มำตรำ 320(3))
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ส่วนที่ 5 การขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอกช าระหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้อง
ข้อ 1 กรณีที่บุคคลภำยนอกซึ่งได้รับทรำบค ำสั่งอำยัดของศำลหรือของเจ้ำพนักงำน
บังคับคดีตำมมำตรำ 316 แล้ว ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งอำยัดนั้น เจ้ำพนักงำนบังคับคดี
จะแจ้งให้เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำทรำบ โดยเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำนั้นอำจยื่นค ำร้องต่อ
ศำลเพื่อบังคับให้บุคคลภำยนอกนั้นปฏิบัติกำรช ำระหนี้ตำมที่เจ้ำพนักงำนบังคับคดีมี
ค ำสั่ง หรือให้ช ำระค่ำสินไหมทดแทนเพื่อกำรไม่ช ำระหนี้นั้นได้ หำกศำลไต่สวนแล้วพอใจ
ว่ำสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำนั้นมีอยู่จริงและอำจบังคับได้ ก็จะสั่งให้
บุคคลภำยนอกนั้นปฏิบัติกำรช ำระหนี้ตำมที่เจ้ำพนักงำนบังคับคดีมีค ำสั่ง หรือให้ช ำระ
ค่ำสินไหมทดแทนตำมจ ำนวนที่สมควรได้                                    

หำกบุคคลภำยนอกไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งศำลนี้ เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำจะร้องขอให้
ศำลบังคับคดีแก่บุคคลนั้นเสมือนหนึ่งว่ำเป็นลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำได้(มำตรำ 321)
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ส่วนที่ 6 สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี

ข้อ 1 ก ำหนดว่ำ บทบัญญัติว่ำด้วยกำรบังคับคดีตำมมำตรำ 323 และมำตรำ 
324 ไม่กระทบกระทั่งถึงทรัพย์สิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง สิทธิอื่นที่
บุคคลภำยนอกมีอยู่เหนือทรัพย์สินหรืออำจขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นตำม
กฎหมำย (กล่ำวคือ กรณีที่มีกำรร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ หรือ กำรร้องขอได้รับ
กำรช ำระหนี้จำกกำรขำยทอดตลำดก่อนเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำด้วยเหตุมี
ทรัพย์สิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง สิทธิอื่นที่บุคคลอยู่เหนือทรัพย์สิน หรือ
อำจร้องขอให้บังคับทรัพย์สินนั้นตำมกฎหมำยได้) (มำตรำ 322)
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ข้อ 2 ก ำหนดลักษณะวิธีการร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ รวมทั้งกำรวำงเงินหรือ
ประกันของผู้ยื่นค ำร้องเพื่อควำมเสียหำยแก่โจทก์หรือเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำ
ที่ไม่มีมูลและประวิงกำรบังคับคดี และรูปแบบวิธีกำร และผลของกำรไต่สวน
ค ำร้องของโจทก์หรือเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรยื่น
ค ำร้องนั้น โดยเมื่อศำลมีค ำสั่งให้ผู้ยื่นค ำร้องนั้นช ำระค่ำเสียหำยแล้ว หำกไม่
ปฏิบัติให้บังคับเสมือนหนึ่งผู้ยื่นค ำร้องเป็นลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ (มำตรำ 
323)
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ข้อ 3 ก ำหนดลักษณะ วิธีกำรยื่นค ำร้องของบุคคลผู้ที่มีทรัพย์สิทธิ บุริมสิทธิ 
สิทธิยึดหน่วง สิทธิอื่นที่อยู่เหนือทรัพย์นั้น เพื่อขอรับช ำระหนี้ กรณีรับช ำระ
หนี้ก่อนเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำกรณีตำมสิทธิจ ำนองผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือ
อสังหำริมทรัพย์(มำตรำ 324(1) (ก)(ข)) 

การร้องขอกันส่วน
กรณีที่เป็นเจ้ำของรวมในทรัพย์ที่จดทะเบียน(มำตรำ 324(2)) 
กรณีเป็นผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงที่ไม่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์นั้นเพื่อขอรับ

ช ำระหนี้ก่อนเจ้ำหนี้รำยอื่นที่ไม่มีบุริมสิทธิ(มำตรำ 324(3)) และกรณีนอกจำก
ที่ระบุไว้นี้ ให้ผู้ทรงสิทธินั้นได้รับเงินส่วนแบ่งหรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์ได้
ก่อนเจ้ำหนี้รำยอื่น(มำตรำ 324(4))
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ข้อ 4 ก ำหนดลักษณะและรูปแบบของกำรยื่นค ำคัดค้ำนของบุคคลภำยนอกที่ได้รับ
ค ำสั่งอำยัดสิทธิเรียกร้อง ซึ่งหลังกำรไต่สวนค าร้องแล้ว หำกศำลพอใจว่ำสิทธิ
เรียกร้องของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำนี้มีอยู่จริงและอำจบังคับได้ ก็ให้ยกค ำร้อง แต่
หำกค ำร้องคัดค้ำนนั้นรับฟังได้ ก็สั่งเพิกถอนกำรอำยัด(มำตรำ 325 วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง) โดยเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำอำจร้องขอให้ผู้ยื่นค ำร้องนี้วำงเงินหรือ
ประกันเพื่อควำมเสียหำย(มำตรำ 325วรรคสำม)

หำกศาลยกค าร้องคัดค้านโดยเหตุไม่มีมูลและประวิงคดี แล้วเจ้ำหนีต้ำมค ำ
พิพำกษำอำจยื่นค ำร้องขอให้บุคคลนั้นชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับควำม
เสียหำยที่เกิดแก่ตนได้ศาลจะแยกส านวนพิจารณาหำกมีค ำสั่งให้บุคคลนั้นใช้
ค่ำเสียหำยแล้ว ไม่ปฏิบัติ ถือว่ำบุคคลนั้นเป็นลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำของเจ้ำหนี้นั้น
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ส่วนที่ 7 การขอเฉลี่ยและการเข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไป

ข้อ 1 ก ำหนดเงื่อนไขในกำรห้ามยึดหรืออายัดซ้ า และเงื่อนไขและระยะเวลำ
ในกำรขอเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จำกกำรขำยหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินจำก
กำรยึด อำยัด ตำมส่วนแห่งหนี้ตำมค ำพิพำกษำ(มำตรำ 326 วรรคหนึ่ง วรรค
สอง) ซึ่งหำกมีกำรยึดหรืออำยัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกรหรือกฎหมำย
อื่นที่เจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจท ำกำรยึด อำยัดเองกรณีที่ท ำกำรยึด อำยัดไว้ก่อน
เจ้ำพนักงำนบังคับคดีกไ็ม่ต้องขอเฉลี่ยทรัพย์(มำตรำ 326 วรรคสำม)
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ข้อ 2 ก ำหนดเงื่อนไขในกำรที่ 

(1) บุคคลที่อ้ำงว่ำตนมีสิทธิประเภททรัพย์สิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึด
หน่วง สิทธิอื่นที่อยู่เหนือทรัพย์นั้น และ 

(2) เจ้ำหนี้ที่ขอเฉลี่ยทรัพย์     

ในกำรเข้ำมำด ำเนินคดีต่อจำกเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำผู้ที่ขอให้มีกำร
บังคับคดีแต่แรกเมื่อมีกำรถอนกำรบังคับคดี(มำตรำ 327)
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ข้อ 3 ก ำหนดสิทธิของผู้ที่เข้ำมำด ำเนินคดีแทนเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำที่ถอน
กำรบังคับคดีตำมมำตรำ 327 ในกำรขอให้โอนคดีไปยังศาลที่พิพากษาให้
บุคคลนั้นชนะคดี(มำตรำ 328)

ข้อ 4 ก ำหนดสิทธิของเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำที่ขอเฉลี่ยทรัพย์มิได้ยื่นค าร้อง
ภายในก าหนดระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดว่ำตนจะมีสิทธิได้รับกำรช ำระหนี้
จำกเงินที่เหลือภำยหลังกำรช ำระให้แก่เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำผู้ขอยึด อำยัด
ทรัพย์เพียงใด หรือ หำกเจ้ำหนี้รำยนั้นได้ถอนกำรบังคับคดีไปและไม่มีเจ้ำหนี้
เข้ำมำด ำเนินคดีเลย ก็ก ำหนดให้บุคคลผู้นี้เป็นเจ้ำหนี้ผู้ด ำเนินกำรบังคับคดี
ต่อไป(มำตรำ 329)
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ส่วนที่ 8 การขายหรือจ าหน่าย

ข้อ 1 ก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีท าการขายทอดตลำดทรัพย์สินหรือ
สิทธิเรียกร้องตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎกระทรวง หรือตำมที่
ศำลก ำหนด หรือขำยโดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และ
ก ำหนดวิธีกำรขำย(มำตรำ 331(วรรคหนึ่ง วรรคสอง)

ข้อ 2 ก ำหนดห้ำมมิให้ผู้มีส่วนได้เสียยกเรื่องราคาที่ได้จากการขายทอดตลาด
มีจ านวนต่ าเกินสมควรมาเป็นเหตุขอให้เพิกถอนการขายได้หลังจำกที่เจ้ำ
พนักงำนบังคับคดีได้เคำะไม้ขำยไปแล้ว(มำตรำ 331 วรรคสำม)
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ข้อ 3 ก ำหนดเงื่อนไขกำรขำยทรัพย์สินที่เป็นของสด ของเสียง่าย หรือ                       
ถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือมีค่าใช้จ่ายเกินส่วนแห่ง
ค่าของทรัพย์นั้น(มำตรำ 332วรรคหนึ่ง)

ข้อ 4 ก ำหนดเงื่อนไขกำรขำยทรัพย์ที่ถูกยึด อำยัดที่กำรขำยกระท ำได้ยำก 
หรือกำรขำยที่กระท ำได้ยำกนี้เกิดจำกกำรช ำระหนี้นั้นต้องอำศัยกำรช ำระหนี้
ตอบแทนหรือด้วยเหตุอื่น และกำรบังคับคดีอำจล่ำช้ำได้เจ้ำพนักงำนบังคับคดี
อำจก ำหนดให้จ ำหน่ำยโดยวิธีกำรอื่นตำมที่สมควรได้ ซึ่งหำกมีผู้คัดค้ำนต้อง
คัดค้านต่อศาลภายในสองวันนับแต่ทราบค าสั่ง(มำตรำ 332 วรรคสอง)
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ข้อ 5 ก ำหนดลักษณะกำรขำยทรัพย์สินที่มีหลำยสิ่งด้วยกัน โดยให้แยกขำย 
แต่มีข้อยกเว้นบำงประกำรที่ให้อ ำนำจเจ้ำพนักงำนบังคับคดีอำจขำยทรัพย์สิน
ที่เป็นสังหำริมทรัพย์รวมกันได้ เช่น เป็นทรัพย์ชิ้นเล็กน้อย ขำยเป็นกอง ขำย
สังหำริมทรัพย์หรืออสังหำริมทรัพย์สองสิ่งหรือมำกกว่ำนั้นรวมกัน หำกคำดว่ำ
จะได้รำคำดีกว่ำกำรขำยทีละชิ้น หรือกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ที่อำจแบ่งแยก
เป็นส่วนๆได้ ก็ให้ขำยทีละส่วน เมื่อคำดว่ำจะได้เงินพอแก่กำรบังคับคดีหรือ
เงินที่ขำยได้จะเพิ่มขึ้น กรณีที่มีขำยทรัพย์สินหลำยชิ้น ก็ให้เจ้ำพนักงำนบังคับ
คดีก ำหนดล ำดับกำรขำย(มำตรำ 333 วรรคหนึ่ง) โดยผู้มีส่วนได้เสียอำจร้อง
ขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีท ำกำรรวมหรือแยกขำยได(้มำตรำ 333 วรรคสอง)
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ข้อ 6 ก ำหนดวิธีกำรที่ผู้ซื้ออสังหำริมทรัพย์ไปแต่ยังมีลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ
หรือบริวำรอำศัยอยู่บนที่ดินนั้นและไม่ยอมออกไป โดยก ำหนดให้ผู้ซื้อทรัพย์
ขอให้ศำลออกหมำยบังคับคดีเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำและบริวำร
นั้นออกไปจำกที่ดินนั้น โดยให้ถือว่ำผู้ซื้อเป็นเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำของลูกหนี้
ตำมค ำพิพำกษำและบริวำร(มำตรำ 334)

ข้อ 7 ก ำหนดเงื่อนไขในกำรขำยทรัพย์ที่มีทะเบียนให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดี
ต้องแจ้งแก่นำยทะเบียนนั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงทำงทะเบียน(มำตรำ 335 วรรค
หนึ่ง)
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ข้อ 8 ก ำหนดเงื่อนไขในกำรขำยทอดตลำดห้องในอำคำรชุดหรือบ้ำนใน
หมู่บ้ ำนจัดสรรที่ ลู กหนี้ ค้ ำงช ำระค่ ำ ใช้ จ่ ำยส่วนกลำงหรือค่ ำปรับที่                      
นิติบุคคลฯ ต้องกำรเงินดังกล่ำวต้องแจ้งรำยกำรหนี้ที่ค้ำงช ำระให้แก่                 
เจ้ำพนักงำนบังคับคดี และเจ้ำพนักงำนจะต้องกันเงินจ ำนวนดังกล่ำวเพื่อช ำระ
แก่นิติบุคคลฯ นั้นโดยไม่เป็นภำระให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์ (ตำมมำตรำ 335 วรรค
สองถึงวรรคห้ำ)
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ส่วนที่ 9 การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบ
กิจการแทนการขายหรือจ าหน่าย

ข้อ 1 ก ำหนดเงื่อนไขในกำรจัดกำรทรัพย์ของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำแทนกำร
ยึดออกขำยทอดตลำด โดยหำกปรำกฏว่ำลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำมีรำยได้จำก
อสังหำริมทรัพย์ กำรประกอบอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม เกษตรกรรม กำร
ประกอบกำรอื่นใด ที่อำจเพียงพอแก่กำรช ำระหนี้ตำมค ำพิพำกษำภำยใน
ระยะเวลำอันสมควร หำกศำลเห็นควรหรือลูกหนี้ร้องขอ โดยไม่มีข้อเท็จจริง
ว่ำมีกำรประวิงกำรช ำระหนี้ ศำลจะตั้งผู้จัดกำรอสังหำริมทรัพย์หรือผู้จัดกำร
กิจกำรเหล่ำนี้โดยมอบเงินรำยได้ให้แก่เจ้ำพนักงำนบังคับคดีภำยในเงื่อนไขที่
ศำลก ำหนดแทนกำรขำยทรัพย์นั้น(มำตรำ 336)
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ส่วนที่ 10 การท าบัญชีส่วนเฉลี่ย

ข้อ 1 ก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีท ำบัญชีรำยละเอียดแสดงจ ำนวนเงินที่
ได้จำกบังคับคดี และให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีท ำกำรจัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ย
(มำตรำ 337)
ข้อ 2 ก ำหนดเงื่อนไขระยะเวลำ 6 เดือนนับแต่วันยึดทรัพย์ อำยัดสิทธิในกำร
จัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ยเงินในกรณีกำรบังคับคดีที่เกิดจำกค ำพิพำกษำจ ำเลยขำด
นัด เว้นแต่เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำแสดงเห็นว่ำจ ำเลยทรำบถึงกำรถูกฟ้องแล้ว
(มำตรำ 338)
ข้อ 3 ก ำหนดเงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรบังคับคดีและจ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหนี้ตำม
ค ำพิพำกษำที่มีเพียงรำยเดียว(มำตรำ 339)
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ข้อ 4 ก ำหนดเงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรบังคับคดีและจ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหนี้ตำม
ค ำพิพำกษำ ผู้ทรงสิทธิ เจ้ำของรวมในทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีที่ต้องกันเงิน
ส่วนของเจ้ำของรวมอื่น ท ำบัญชีเฉลี่ยแสดงจ ำนวนเงินที่จ่ำย และต้องส่งค ำ
บอกกล่ำวให้ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ เจ้ำของรวมเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำผู้ทรง
สิทธิ ให้ตรวจสอบและคัดค้ำน(มำตรำ 340)

ข้อ 5 ก ำหนดเงื่อนไขวิธีกำรด ำเนินกำรกรณีมีผู้ยื่นค ำแถลงคัดค้ำน (มำตรำ 
341)
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ข้อ 6 ก ำหนดเงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรของผู้คัดค้ำนกรณีที่เจ้ำพนักงำนบังคับ
คดีมีค ำสั่งยืนตำมบัญชีเฉลี่ยโดยผู้คัดค้ำนย่ืนคัดค้ำนค ำสั่งต่อศำล(มำตรำ342)

ข้อ 7 ก ำหนดเงื่อนไขให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีท ำกำรจ่ำยส่วนเฉลี่ยก่อนที่จะ
จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่จะบังคับคดีทั้งหมด ซึ่งหำกรอให้จ ำหน่ำยทรัพย์ทั้งหมด 
จะท ำให้บุคคลผู้มีส่วนเฉลี่ยได้รับควำมเสียหำย หำกกำรแบ่งเงินรำยได้นั้น
เท่ำที่พอแก่กำรจะจ่ำยให้ตำมมำตรำ 340 มำตรำ 341 และมำตรำ 342 โดย
ได้กันเงินค่ำฤชำธรรมเนียมและส ำหรับช ำระกำรเรียกร้องใดๆที่ยังมีข้อโต้แย้ง
ไว้แล้ว(มำตรำ 343)
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ข้อ 8 ก ำหนดเงื่อนไขแนวปฏิบัติให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดี กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกคนได้รับส่วนแบ่งเป็นที่พอใจแล้ว หำกยังมีเงินเหลือหลังหักค่ำธรรมเนียม
แล้ว และเงินนั้นยังอยู่ในบังคับต้องจ่ำยให้เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำที่ขอเฉลี่ย
ทรัพย์ หรือถูกอำยัดโดยประกำรอื่นให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีจ่ำยส่วนที่เหลือ
ให้เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำที่ขอเฉลี่ยทรัพย์หรือตำมค ำสั่งอำยัด(มำตรำ 344 
วรรคหนึ่ง) และหำกยังเหลือเงินอีกให้คืนแก่ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ หรือ
บุคคลภำยนอกในกรณีที่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นต้องถูกจ ำหน่ำยไปเพื่อ
ประโยชน์แก่ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำนั้น ก็ให้คืนให้แก่บุคคลนั้น (มำตรำ 344 
วรรคสอง) และหำกมีกำรขำยทรัพย์สินของผู้ที่ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ และมีค ำ
พิพำกษำที่เป็นคุณแก่บุคคลนั้น ให้จ่ำยเงินที่ได้จำกกำรขำยแก่ผู้เรียกร้องนั้น
(มำตรำ 344 วรรคสำม)
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ส่วนที่ 11 เงินค้างจ่าย

ข้อ 1 ก ำหนดให้เงินต่ำงๆ ทีค่้างจ่ายอยู่ในศาล หรือที่เจ้าพนักงานบังคับ
คดีหำกผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอำภำยใน 5 ปี ให้ตกแก่แผ่นดิน
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ข้อ 1 ก ำหนดว่ำกำรบังคับคดีที่ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งก ำหนดให้ลูกหนี้ตำมค ำ
พิพำกษำ ส่งคืน ส่งมอบทรัพย์เฉพำะสิ่งแก่เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำ หำกหมวด
นี้มิได้ก ำหนดวิธีกำรไว้ให้น ำควำมในหมวด 2 เรื่องกำรบังคับคดีในกรณีที่เป็น
หนี้เงินมำใช้บังคับโดยอนุโลม(มำตรำ 346)

ข้อ 2 ก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดียึดทรัพย์เพื่อด ำเนินกำรตำมค ำ
พิพำกษำหรือค ำสั่งศำลให้ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ ส่งคืนทรัพย์เฉพำะสิ่งให้แก่
เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำ(มำตรำ 347 วรรคหนึ่ง)
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ข้อ 3 ก ำหนดเงื่อนไขในกรณีที่ทรัพย์เฉพำะสิ่งนั้นได้ถูกยึด อำยัดไว้ ในคดีอื่น 
เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำที่มีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งให้ส่งคืนทรัพย์เฉพำะสิ่งนี้ อำจร้อง
ต่อศำลเพื่อให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีส่งมอบทรัพย์เฉพำะสิ่งนั้น โดยเจ้ำหนี้ตำมค ำ
พิพำกษำนี้ต้องพิสูจน์ให้ศำลเห็นว่ำเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำในคดีก่อนอำจบังคับเอำ
ทรัพย์อื่นของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำได้เพียงพอ โดยเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำใหม่นี้
ต้องชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรยึด อำยัดให้แก่เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำผู้ที่ขอ
ยึด อำยัดในคดีอ่ืน(มำตรำ 347 วรรคสอง) 

แต่หำกเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำในคดีใหม่นี้ไม่สำมำรถแสดงให้ศำลเห็นใน
ข้อเท็จจริงดังกล่ำวได้ ศำลจะมีค ำสั่งให้เจ้ำหนี้ผู้นั้นเข้ำเฉลี่ยทรัพย์ในเงินที่ได้จำก
กำรขำยทรัพย์สินน้ันที่เกิดจำกกำรบังคับคดีในคดอีื่น(มำตรำ 347 วรรคสำม)
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ข้อ 4 ก ำหนดวิธีกำรบังคับคดีในกรณีที่ศำลให้ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ ส่งคืน ส่ง
มอบทรัพย์เฉพำะสิ่งที่มีทะเบียนกรรมสิทธิ์ หนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ ให้เจ้ำ
พนักงำนบังคับคดีแจ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือนำยทะเบียนให้จดทะเบียน (มำตรำ 
348 วรรคหนึ่ง)

ข้อ 5 ก ำหนดวิธีกำรบังคับคดีในกรณีที่ศำลสั่งให้ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำส่งคืน     
ส่งมอบอสังหำริมทรัพย์เฉพำะสิ่ง หำกมีเหตุขัดขวำง หรือเหตุขัดข้องในกำรส่งคืน
ส่งมอบให้แก่เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำ ให้น าหมวด 4 เรื่องการบังคับคดีในกรณีท่ี
ให้ขับไล่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม(มำตรำ 348 วรรคสอง)
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ข้อ 6 ก ำหนดให้กำรบังคับคดีที่ขอให้ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ ส่งคืน ส่งมอบ 
ทรัพย์เฉพำะสิ่ง เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำจะได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมบังคับคดี
(มำตรำ 349 วรรคหนึ่ง) แต่ให้ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำเป็นผู้รับผิดในค่ำฤชำ
ธรรมเนียมในกำรบังคับคดีที่เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำ ต้องเสียไปในคดีที่ให้
ส่งคืน  ส่งมอบ ทรัพย์เฉพำะสิ่ง โดยให้ถือเป็นค่ำฤชำธรรมเนียมและค่ำฤชำ
ธรรมเนียมในกำรบังคับคดีที่ต้องใช้แทนแก่เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำในคดีที่ให้
ส่งคืน ส่งมอบทรัพย์เฉพำะสิ่งนั้น(มำตรำ 349 วรรคสอง)
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ข้อ 1 ก ำหนดวิธีกำร เงื่อนไขในกำรบังคับตำมค ำพิพำกษำที่ให้ลูกหนี้ตำมค ำ
พิพำกษำออกไปจำกอสังหำริมทรัพย์ ที่อยู่อำศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครองโดยให้ใช้
มำตรำ 351 ถึงมำตรำ 354 (มำตรำ 350 วรรคหนึ่ง) 

และวิธีกำรบังคับให้รื้อถอน สิ่งปลูกสร้ำง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชำติ 
ขนย้ำยทรัพย์สินออกไปจำกอสังหำริมทรัพย์ ที่อยู่อำศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง
โดยให้ใช้มำตรำ 355(มำตรำ 350 วรรคสอง)
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ส่วนที่ 1 การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้อง
ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง
ข้อ 1 ก ำหนดวิธีกำรบังคับตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งขับไล่ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำออกไป
จำกอสังหำริมทรัพย์ ที่อยู่อำศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง โดยแบ่งเป็น ทรัพย์นั้นไม่มี
บุคคลอยู่แล้ว ให้บังคับดังนี้ ให้จัดกำรให้เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำเข้ำครอบครอง หำกมี
สิ่งกีดขวำงให้ท ำลำยได้ หำกมีทรัพย์สินของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำอยู่ ให้ท ำบัญชีและ
หำกเป็นของสดของเสียหรือมีสภำพอันจะก่อให้เกิดอันตรำย หรือหำกหน่วงช้ำจะเป็น
กำรเสี่ยงควำมเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยเกินส่วนแห่งค่ำของสิ่งของนั้นให้ขำยหำกไม่ใช่
ทรัพย์สินเช่นว่ำนั้น ให้เก็บมอบให้เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำเก็บ ฝำก หรือบุคคลใดที่
สมควรเก็บ และแจ้งให้ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำมำรับไป หำกไม่มำรับ ให้ด ำเนินกำรขำย 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรนี้ ให้ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำเป็นผู้รับผิดชอบ เงินที่ขำย
ได้ หากไม่มารับเม่ือพ้นห้าปี ให้ตกแก่แผ่นดิน(มำตรำ 352)
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ข้อ 2 ก ำหนดวิธีกำรบั งคับตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ งขับไล่ลู กหนี้ ตำม                                         
ค ำพิพำกษำออกไปจำกอสังหำริมทรัพย์ ที่อยู่อำศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง โดย
แบ่งเป็น  กรณีที่ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือบริวำรไม่ออกไป ให้เจ้ำพนักงำนบังคับ
คดีด ำเนินกำรเพื่อขอหมำยจับกุมและกักขังลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือบริวำร ซึ่ง
ศำลมีอ ำนำจกักขังได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน และผู้นั้นอำจมีประกัน และ
หลักประกันได้ ปิดประกำศให้บุคคลที่อยู่ ครอบครองทรัพย์นั้นที่อ้ำงว่ำตนมิได้เป็น
บริวำรของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ ที่ผู้นั้นต้องยื่นค ำร้องต่อศำลเพื่อแสดงอ ำนำจ
พิเศษในกำรอยู่อำศัย ครอบครองทรัพย์ 

กรณีกำรจับกุมหรือบุคคลนั้นหลบหนีไปแล้ว ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 
352 และก ำหนดลักษณะบุคคลที่เป็นบริวำรดังนี้ บุคคลที่อำศัยอยู่ ครอบครอง 
และมิได้ยื่นค ำร้องต่อศำลและยื่นค ำร้องแล้วแต่ไม่สำมำรถแสดงอ ำนำจพิเศษได้ 
บุคคลที่เข้ำมำอยู่ในทรัพย์ระหว่ำงเวลำที่เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำร (มำตรำ 
354)
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ส่วนที่ 2 การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้องรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย้าย
ทรัพย์สิน ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่
ครอบครอง 

ข้อ 1 ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรให้แก่เจ้ำพนักงำนบังคับคดีในกำรบังคับตำม
ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งที่ให้ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำรื้อถอน สิ่งปลูกสร้ำง                     
ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชำติ ขนย้ำยทรัพย์สินออกไปจำกอสังหำริมทรัพย์ ที่
อยู่อำศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง โดยให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีด ำเนินกำรเอง
โดยให้ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย และค่ำใช้จ่ำยนี้ถือเป็นหนี้
ตำมค ำพิพำกษำด้วย(มำตรำ 355)
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ข้อ 1 ก ำหนดลักษณะกำรบังคับคดีกรณีศำลมีค ำพิพำกษำที่ ให้ลูกหนี้ตำม                  
ค ำพิพำกษำกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำร โดยศำลอำจก ำหนดวิธีกำรบังคับคดี
ตำมส่วนที่ 1 หรือส่วนที่ 2 แห่งหมวดนี้ เว้นแต่เห็นว่ำวิธีกำรนั้นไม่ได้ผล ศำลอำจ
ก ำหนดวิธีกำรบังคับตำมที่เห็นว่ำมีสภำพกำรบังคับคดีเปิดช่องให้กระท ำได้(มำตรำ 
356)
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ส่วนที่ 1 การบังคับในกรณีที่ให้กระท าการ
ข้อ 1 ก ำหนดเงื่อนไขในกรณีที่ศำลพิพำกษำหรือค ำสั่งให้ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำกระท ำ
นิ ติ ก ร ร ม ใ ด ซึ่ ง อ ำ จ ถื อ เ อ ำ ค ำ พิ พ ำ ก ษ ำ แ ท น ก ำ ร แ ส ด ง เ จ ต น ำ ไ ด้  แ ล ะ                            
ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งที่มิได้ก ำหนดให้เอำค ำพิพำกษำแทนกำรแสดงเจตนำ เจ้ำหนี้ตำม
ค ำพิพำกษำอำจขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ถือเอำค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลแทนกำรแสดง
เจตนำได้(มำตรำ 357 วรรคหนึ่ง)  หำกกำรแสดงเจตนำนั้นจะสมบูรณ์ได้ต้องท ำกำรจด
ทะเบียนต่อนำยทะเบียน หรือผู้ที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำก็อำจมี
ค ำขอให้ศำลสั่งให้ด ำเนินกำรจดทะเบียน เช่นนี้ บุคคลดังกล่ำวก็จะน ำไปจดทะเบียนตำม
ค ำสั่งศำลได้ (มำตรำ 357 วรรคสอง ) และหำกไม่อำจน ำต้นฉบับเอกสำรที่ต้อง                 
จดทะเบียนได้  ศำลจะสั่ ง ให้นำยทะเบียนหรือผู้ มีอ ำนำจตำมกฎหมำยออก                                         
ใบแทนหนังสือส ำคัญได้ โดยเมื่อออกหนังสือเช่นว่านั้นแล้ว หนังสือส าคัญเดิมเป็นอัน
ยกเลิกไป(มำตรำ 357 วรรคสำม)
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ข้อ 2 ก ำหนดเงื่อนไขในกรณีบังคับคดีที่ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งก ำหนดให้
กระท ำกำรอย่ำงใด (ที่ไม่ใช่ตำมมำตรำ 357) และไม่เป็นกรณีที่เจ้ำหนี้ตำมค ำ
พิพำกษำขอให้ออกค ำสั่งจับกุมและกักขังตำมมำตรำ 361 หำก กำรกระท ำนั้น
เป็นกรณีที่บุคคลภำยนอกกระท ำได้ เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำอำจขอให้ศำล
อนุญำตให้บุคคลภำยนอกกระท ำกำรแทนลูกหนี้ได้ โดยลูกหนี้ต้องออก
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรนั้น และค่ำใช้จ่ำยนี้ถือเป็นหนี้ตำมค ำพิพำกษำด้วย (มำตรำ 
358)
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ส่วนที่ 2 การบังคับคดีในกรณีที่ให้งดเว้นกระท าการ

ข้อ 1 ก ำหนดเงื่อนไขในกำรบังคับคดีกรณีที่ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งก ำหนดให้
งดเว้นกระท ำกำร เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำอำจขอให้ศำลมีค ำสั่งจับกุมและ
กักขังลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ ตำมมำตรำ 361 ได้(มำตรำ 359 วรรคหนึ่ง) 
และศำลอำจมีค ำสั่งตำมค ำขอให้ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำช ำระค่ำสินไหม
ทดแทนส ำหรับควำมเสียหำยที่อำจเกิดจำกกำรไม่งดเว้นกระท ำกำรนั้น หรือ 
ศำลอำจมีค ำสั่งให้รื้อถอน ท ำลำยทรัพย์สินที่เกิดจำกกำรไม่งดเว้นกระท ำกำร
นั้น โดยลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำต้องรับผิดในค่ำใช้จ่ำย โดยให้ถือเอำค่ำใช้จ่ำยนี้
เป็นส่วนหนึ่งแห่งหนี้ตำมค ำพิพำกษำ(มำตรำ 359 วรรคสองถึงวรรคสี่)
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ข้ อ  1  ก ำหนด เ งื่ อน ไข ในกำรบั งคั บคดีที่ ศ ำลพิพำกษำ ให้ เ จ้ ำหนี้ ต ำม                               
ค ำพิพำกษำหรือบุคคลได้มำซึ่งกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สิทธิ สิทธิอื่นๆ เกี่ยวกับทรัพย์ และ
ทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์มีทะเบียน และมีเหตุขัดข้องไม่อำจแก้ไขทำงทะเบียนได้ ศำล
อำจสั่งตำมค ำร้องของเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำ หรือบุคคลนั้นในกำรให้นำยทะเบียน 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ บุคคลที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยท ำกำรจดทะเบียนให้ผู้มี
สิทธิมีชื่อในทะเบียนได้  โดยน ำมำตรำ 357 วรรคสำมมำใช้โดยอนุโลม(มำตรำ 
360)
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ข้อ  1 ก ำหนดเงื่ อนไขในกำรบั งคับคดีกรณีที่ ลู กหนี้ จง ใจไม่ปฏิบัติตำม                     
ค ำบังคับ และไม่มีวิธีกำรอื่น ให้ศำลมีค ำสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ
ตำมค ำขอของเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในบังคับหมวด 4 (มำตรำ 361
วรรคหน่ึง)
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ข้อ 2 ก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติต่อลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำที่ศำลออกหมำยจับ โดย
ก ำหนดให้มีกำรปล่อยชั่วครำวระหว่ำงกำรพิจำรณำ (ตำมมำตรำ 362)และ
กักขังแต่ละครั้งไม่เกินหกเดือน(มำตรำ 363)

ข้อ 3 ก ำหนดเงื่อนไขในกรณีที่ผู้เป็นประกันลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำได้จงใจ
ขัดขวำงกำรบังคับคดีหรือร่วมกับลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำขัดขืนไม่ปฏิบัติตำม
ค ำบังคับ ให้น ำมำตรำ 361 มำตรำ 362 และมำตรำ 363 มำบังคับใช้(มำตรำ 
364)
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ข้อ 4 ก ำหนดเงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรตำมหมวดนี้ โดยให้พนักงำนฝ่ำย
ปกครองหรือต ำรวจมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมค ำสั่งศำล และกำรควบคุม จับกุม 
กักขัง ตำมมำตรำ 279 วรรคสอง มำตรำ 284 มำตรำ 353 มำตรำ 361
มำตรำ 364 ก็ไม่ตัดสิทธิในกำรด ำเนินคดีอำญำ(มำตรำ 365)
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ข้อ 1  ก ำหนดเงื่อนไขในกรณีมีบุคคลเข้ำเป็นผู้ประกันในศำลโดยกำรท ำหนังสือ
หรือวิธีกำรอื่นเพื่อช ำระหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งนั้นมี
ผลต่อผู้ประกันด้วย และเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำอำจร้องขอให้บังคับคดีแก่
ผู้ประกันได้เสมือนเป็นลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำโดยไม่ต้องฟ้องใหม่(มำตรำ 366 
วรรคหนึ่ง) 

และให้น ำมำตรำ 366 วรรคหนึ่งมำใช้แก่กำรประกันกำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง
ศำลในกรณีอ่ืนด้วย (มำตรำ 366 วรรคสอง)
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ข้อ 2 ก ำหนดเงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินตำมค ำร้องของเจ้ำหนี้ตำมค ำ
พิพำกษำกรณีที่คู่ควำมหรือบุคคลใดน ำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร หนังสือ
ประกันของธนำคำร หลักประกันอื่นที่อำจจ่ำยเป็นเงินแทนได้มำวำงศำลตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง หรือค ำสั่งศำล เช่น กรณีวิธีกำร
ชั่วครำวก่อนพิพำกษำ กำรทุเลำกำรบังคับคดีระหว่ำงอุทธรณ์ ฎีกำ หรือกรณี
อื่น(มำตรำ 367 วรรคหนึ่ง) โดยกำรจ่ำยเป็นเงินสด หรือเรียกให้ธนำคำรมำ
จ่ำยเงินได้ โดยก ำหนดให้กำรขอและกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำนี้ ไม่ต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมศำล(มำตรำ 367 วรรคสอง)
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ประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ ที่เกีย่วกบัความผดิ
ฐานขับรถยนต์โดยประมาท

กฎหมายเดิม แก้ไขใหม่
มาตรา 390 ผู้ใดกระท ำโดยประมำท และกำร
กระท ำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรำยแก่กำย
หรือจิตใจต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ

ตำม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำย
อำญำ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 บังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2558

มาตรา 390 ผู้ใดกระท ำโดยประมำท 
และกำรกระท ำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรำย
แก่กำยหรือจิตใจต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ 
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ประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ ที่เกีย่วกบัความผดิ
ฐานขับรถยนต์โดยประมาท

กฎหมายเดิม แก้ไขใหม่
มาตรา 291 ผู้ใดกระท ำโดยประมำท และกำร
กระท ำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ควำมตำย ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน
สองหม่ืนบาท

ตำม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำย
อำญำ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 บังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 21 มีนำคม 2560

มาตรา 291 ผู้ ใดกระท ำโดยประมำท 
และกำรกระท ำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ควำม
ตำย ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสิบปี และปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท 
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ประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ ที่เกีย่วกบัความผดิ
ฐานขับรถยนต์โดยประมาท

กฎหมายเดิม แก้ไขใหม่
มาตรา 300 ผู้ใดกระท ำโดยประมำท และกำร
กระท ำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรำยสำหัส 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่
เกินหกพันบาท หรือ ทั้งจ ำทั้งปรับ

ตำม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำย
อำญำ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 บังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 21 มีนำคม 2560

มาตรา 300 ผู้ใดกระท ำโดยประมำท และ
กำรกระท ำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรำย
สำหัส ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือ ทั้งจ ำทั้งปรับ
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