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พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติ นี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแ กไขเพิ่ มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนดเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ให ย กเลิ ก ความในวรรคสามของมาตรา ๒๐ ทวิ แห ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“หลักเกณฑและวิธีการในการไกลเกลี่ยของศาล การแตงตั้งผูประนีประนอม รวมทัง้ อํานาจหนาที่
ของผูประนีประนอม ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญของศาลฎีกา”
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน วรรคสี่ของมาตรา ๒๐ ทวิ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒
“ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคสาม เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๓๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) เมื่อไดมีคํารองและไดรับอนุญาตจากศาลใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๑๕๖/๑ แลว
ปรากฏวาไดแสดงขอเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐานอันเปนเท็จตอศาลในการไตสวนคํารองขอยกเวน
คาธรรมเนียมศาล”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๒๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ เมื่อศาลไดกําหนดวันนั่งพิจารณาและแจงใหคูความทราบแลว ถาคูความฝายใด
ฝายหนึ่ง จะขอเลื่ อนการนั่ งพิจ ารณา คูความฝ ายนั้น ต อ งเสนอคําขอเข ามากอนหรือ ในวั น นัด และ
แสดงเหตุผลแหงการขอเลื่อ นนั้น ในกรณีเชน วานี้ หามมิใหศ าลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ เวน แต
การขอเลื่อนการนั่งพิจารณานั้นมีเหตุจําเปนอันไมอาจกาวลวงเสียได และหากศาลไมอนุญาตจะทําให
เสียความยุติธรรม
เมื่อศาลจะสั่งใหเ ลื่อนการนั่งพิจารณา ศาลอาจสั่งใหคูความฝายนั้น เสี ยคาปวยการพยาน
ซึ่งมาศาลตามหมายเรียกและเสียคาใชจายในการที่คูความฝายอื่นมาศาล เชน คาพาหนะเดินทางและ
คาเชาที่พักของตัวความ ทนายความ หรือพยาน เปนตน ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร ถาคูความ
ฝายที่ขอเลื่อนคดีไมชําระคาปวยการหรือคาใชจายตามที่ศาลกําหนด ใหศาลยกคําขอเลื่อนคดีนั้นเสีย
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คาปวยการหรือคาใชจายที่จายตามวรรคสองใหตกเปนพับ
คําขอเลื่อนคดีตามวรรคหนึ่ง ถาไมไดเสนอตอหนาศาลดวยวาจา ก็ใหทําเปนคํารองและจะทํา
ฝายเดียวโดยไดรับอนุญาตจากศาลก็ได”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๓ ตรี แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๓ ตรี การสงคําคูความ คํารอง คําแถลง หรือเอกสารอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๘๓ ทวิ ถาผูรับไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรแตประกอบกิจการในราชอาณาจักรดวยตนเอง
หรือโดยตัวแทน หรือ มีตัวแทนในการรับคํา คูความและเอกสารหรื อ ทนายความในการดํ าเนิน คดี
อยูในราชอาณาจักร ใหสงแกผูรับหรือตัวแทนเชนวานั้นหรือทนายความ ณ สถานที่ที่ผูรับหรือตัวแทน
ใชประกอบกิจการ หรือสถานที่อันเปนถิ่นที่อยูของตัวแทน หรือภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของ
ทนายความซึ่งตั้งอยูในราชอาณาจักร แลวแตกรณี แตถาผูรับมิไดประกอบกิจการในราชอาณาจักรดวยตนเอง
หรือไมมีตัวแทนดังกลาวหรือทนายความอยูในราชอาณาจักร ใหสงโดยวิธีปดประกาศไวที่ศาล”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกชื่อของสวนที่ ๑ การกําหนด การชําระคาฤชาธรรมเนียมและการดําเนิน
คดีอ นาถา ในหมวด ๓ คาฤชาธรรมเนียม ลักษณะ ๖ คําพิพากษาและคําสั่ง ภาค ๑ บททั่วไป
และความในมาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๔
มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๕๙ และมาตรา ๑๖๐
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและใหใชความตอไปนี้แทน
“สวนที่ ๑
การกําหนดและการชําระคาฤชาธรรมเนียม และการยกเวนคาธรรมเนียมศาล
มาตรา ๑๔๙ คาฤชาธรรมเนียม ไดแก คาธรรมเนียมศาล คาสืบพยานหลักฐานนอกศาล
คาปวยการ คาพาหนะเดิน ทาง และคาเชาที่พักของพยาน ผูเชี่ยวชาญ ลาม และเจาพนักงานศาล
คาทนายความ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่น ๆ บรรดาที่กฎหมาย
บังคับใหชําระ
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ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น วาดวยการยกเวนคาธรรมเนียมศาล
คาธรรมเนียมศาลที่เปนคาขึ้นศาล ใหคูความผูยื่นคําฟองเปนผูชําระเมื่อยื่นคําฟอง
คา ธรรมเนี ยมศาลนั้ น ให ชํา ระหรื อนํ ามาวางศาลเป น เงิน สดหรื อ เช็ คซึ่ งธนาคารรั บรอง
โดยเจาพนักงานศาลออกใบรับให หรือตามวิธีการที่กําหนดไวในขอกําหนดของประธานศาลฎีกา
คําฟอง คําฟองอุทธรณ คําฟองฎีกา คํารองสอด คําใหการ หรือคํารองคําขออื่น ซึ่งไดยื่น
ตอศาลพรอมคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๑๕๖ ตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณา
ในชั้นไตสวนคํารองดังกลาว ไมตองนําเงินคาธรรมเนียมศาลและเงินวางศาลมาชําระ เวนแตศาลจะได
ยกคํารองนั้นเสีย
มาตรา ๑๕๐ ในคดีที่คําขอใหปลดเปลื้องทุกขนั้นอาจคํานวณเปน ราคาเงินได ใหโจทก
เสียคาขึ้นศาลในศาลชั้นตนตามจํานวนทุนทรัพยที่เรียกรองหรือราคาทรัพยสินที่พิพาท
คาขึ้น ศาลในชั้ น อุท ธรณ หรือ ฎีกานั้น ถา จํานวนทุน ทรัพ ยที่เ รียกรองหรือ ราคาทรั พยสิ น
ที่พิพาทกันในชั้น อุทธรณหรือฎีกาเปน อยางเดียวกับในศาลชั้น ตน ใหผูอุทธรณหรือผูฎีกาเสียตาม
จํานวนทุนทรัพยหรือราคาเชนเดียวกับในศาลชั้นตน แตถาผูอุทธรณหรือผูฎีกาไดรับความพอใจแตบางสวน
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลลางแลว และจํานวนทุนทรัพยหรือราคาทรัพยที่พิพาทในชั้นอุทธรณ
หรือฎีกาต่ํากวาในศาลชั้นตน ใหผูอุทธรณหรือผูฎีกาเสียคาขึ้นศาลตามจํานวนทุนทรัพยหรือราคาต่ํานั้น
เมื่อไดชําระคาขึ้นศาลแลว ถาทุนทรัพยแหงคําฟองหรือคําฟองอุทธรณหรือคําฟองฎีกาทวีขึ้น
โดยการยื่น คําฟองเพิ่ม เติมหรือโดยประการอื่น ใหเรียกคาขึ้น ศาลเพิ่ม ขึ้น ตามที่บัญญัติไวใ นตาราง
ทายประมวลกฎหมายนี้เมื่อยื่นคําฟองเพิ่มเติมหรือภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร แลวแตกรณี
ถาเนื่องจากศาลไดมีคํ าสั่งใหพิจ ารณาคดีรวมกัน หรือ ให แยกคดีกัน คําฟองใดหรือขอหา
อันมีอยูในคําฟองใดจะตองโอนไปยังศาลอื่น หรือจะตองกลับยื่น ตอศาลนั้น ใหม หรือตอศาลอื่น
เปนคดีเรื่องหนึ่งตางหาก ใหโจทกไดรับผอนผันไมตองเสียคาขึ้นศาลในการยื่น หรือกลับยื่นคําฟอง
หรือขอหาเชนวานั้น เวนแตจํานวนทุนทรัพยหรือราคาทรัพยแหงคําฟอง หรือขอหานั้นจะไดทวีขึ้น
ในกรณีเชนนี้ คาขึ้นศาลเฉพาะที่ทวีขึ้นใหคํานวณและชําระตามที่บัญญัติไวในวรรคกอน
ในกรณีที่บุคคลซึ่งเปนคูความรวมในคดีที่มูลความแหงคดีเปนการชําระหนี้อันไมอาจแบงแยกได
ตางยื่นอุทธรณหรือฎีกาแยกกัน โดยตางไดเสียคาขึ้นศาลในชั้นอุทธรณหรือฎีกาตามความในวรรคสอง
หากคาขึ้นศาลดังกลาวเมื่อรวมกันแลวมีจํานวนสูงกวาคาขึ้นศาลที่คูความเหลานั้นตองชําระในกรณีที่

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ยื่นอุทธรณหรือฎีการวมกัน ใหศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณี มีคําสั่งคืนคาขึ้นศาลสวนที่เกิน
แกคูความเหลานั้นตามสวนของคาขึ้นศาลที่คูความแตละคนไดชําระไปในเวลาที่ศาลนั้นมีคําพิพากษา
หรือคําสั่ง
มาตรา ๑๕๑ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งไมรับคําฟองหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ หรือฎีกาหรือมี
คําขอใหพิจารณาใหม ถาศาลไมรับอุทธรณหรือฎีกาหรือคําขอใหพิจารณาใหม หรือศาลอุทธรณหรือ
ศาลฎีกามีคําสั่งใหยกอุทธรณหรือฎีกาโดยยังมิไดวินิจฉัยประเด็นแหงอุทธรณหรือฎีกานั้น ใหศาลมีคําสั่ง
ใหคืนคาขึ้นศาลทั้งหมด
เมื่อไดมีการถอนคําฟอง หรือเมื่อศาลไดตัดสินใหยกคําฟองโดยไมตัดสิทธิโจทกที่จะฟองคดีใหม
หรือเมื่อคดีนั้นไดเสร็จเด็ดขาดลงโดยสัญญาหรือการประนีประนอมยอมความหรือการพิพากษาตาม
คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งคืนคาขึ้น ศาลทั้งหมด หรือบางสวนแกคูความ
ซึ่งไดเสียไวไดตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่มีการทิ้งฟองหรือศาลสั่งจําหนายคดีในกรณีอื่น ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งคืนคาขึ้นศาล
บางสวนไดตามที่เห็นสมควร
ถาศาลอุทธรณหรือศาลฎีกามีคําสั่งใหสงสํานวนความคืน ไปยังศาลลางเพื่อตัดสิน ใหมหรือ
เพื่อพิจารณาใหมทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๓ ศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา
มี อํ า นาจที่ จ ะยกเว น มิ ใ ห คู ค วามต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มศาลในการดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาใหม
หรือในการที่จะยื่นอุทธรณหรือฎีกาคัดคานคําพิพากษาใหมของศาลลางไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๕๒ คาฤชาธรรมเนียมอื่นนอกจากคาขึ้นศาล ใหคูความผูดําเนินกระบวนพิจารณา
เปนผูชําระเมื่อมีการดําเนินกระบวนพิจารณานั้นหรือภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือที่ศาลมีคําสั่ง
ถาศาลเปนผูสั่งใหดําเนินกระบวนพิจารณาใด ใหศาลกําหนดผูซึ่งจะตองชําระคาฤชาธรรมเนียมในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณานั้น รวมทั้งระยะเวลาที่ตองชําระไวดวย
ถาผูซึ่งจะตองชําระคาฤชาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งไมชําระ ศาลจะสั่งใหงดหรือเพิกถอน
กระบวนพิจารณานั้น หรือจะสั่งใหคูความฝายอื่นเปนผูชําระคาฤชาธรรมเนียมดังกลาวก็ไดหากคูความ
ฝายนั้นยินยอม
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มาตรา ๑๕๓ ค าฤชาธรรมเนียมในการบั งคับ คดี ได แ ก คา ธรรมเนี ยมในการบัง คับคดี
คาปวยการ คาพาหนะเดิน ทาง และคาเชาที่พักของเจาพนักงานบังคับคดีตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ
ในการบังคับคดีบรรดาที่กฎหมายบังคับใหชําระ
คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ใหเจาหนี้ผูขอบังคับคดีนั้นเปนผูชําระ
การชําระคาธรรมเนียมในการบังคับคดี ใหเจาพนักงานบังคับคดีออกใบรับให
ในกรณีที่มีการเขาดําเนินการบังคับคดีตอไปตามมาตรา ๒๙๐ วรรคแปด หรือมาตรา ๒๙๑ (๒)
ใหเจาหนี้ผูเขาดําเนินการบังคับคดีตอไปเปนผูชําระคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีเฉพาะทรัพยสิน
ในสวนที่ดําเนินการบังคับคดีตอไป
มาตรา ๑๕๓/๑ คาฤชาธรรมเนียมตามมาตรา ๑๔๙ และคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
ตามมาตรา ๑๕๓ ใหชําระตามวิธีการและอัตราที่บัญญัติไวใ นประมวลกฎหมายนี้หรือตามวิธีการ
และอัตราที่มีกฎหมายอื่นบังคับไว
มาตรา ๑๕๔ เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจที่จะสั่งใหเจาหนี้ผูขอบังคับคดีวางเงินคาใชจาย
เพื่อปฏิบัติตามวิธีการเพื่อคุม ครองสิทธิของคูความในระหวางการพิจารณา หรือวางเงินคาใชจาย
เพื่อบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งไดตามจํานวนที่เห็นจําเปนถาเจาพนักงานบังคับคดีเห็นวา
จํานวนเงินที่วางไวนั้นจะไมพอ ก็ใหแจงใหเจาหนี้ผูขอบังคับคดีวางเงินเพิ่มขึ้นอีกได
ถาเจาหนี้ผูขอบังคับคดีเห็นวาการวางเงินตามวรรคหนึ่งไมจําเปนหรือมากเกินไป ก็อาจยื่นคํารอง
ตอศาลภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งได คําสั่งดังกลาวใหเปนที่สุด
ถาเจาหนี้ผูขอบังคับคดีไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลตามวรรคสอง
ใหเจาพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไวจนกวาเจาหนี้ผูขอบังคับคดีนั้นจะไดปฏิบัติตามคําสั่งของ
เจาพนักงานบังคับคดีหรือศาล แลวแตกรณี
บทบัญญัติมาตรานี้ใหใชบังคับแกเจาหนี้ผูเขาดําเนินการบังคับคดีตอไปตามมาตรา ๒๙๐ วรรคแปด
และมาตรา ๒๙๑ (๒) โดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๕ คูความซึ่งไมสามารถเสียคาธรรมเนียมศาลอาจยื่นคํารองตอศาลขอใหยกเวน
คาธรรมเนียมศาลในการฟองหรือตอสูคดีใ นศาลชั้น ตนหรือชั้น อุทธรณหรือชั้นฎีกาตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๑๕๖ และมาตรา ๑๕๖/๑
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มาตรา ๑๕๖ ผูใดมีความจํานงจะขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลในการฟองหรือตอสูคดี ใหยื่น
คํารองตอศาลชั้น ตนที่ จะฟองหรือไดฟองคดี ไวนั้น พรอมกับคําฟอง คํ าฟองอุทธรณ คําฟองฎีกา
คํารองสอด หรือคําใหการ แลวแตกรณี แตถาบุคคลนั้นตกเปน ผูไมสามารถเสียคาธรรมเนียมศาล
ในภายหลัง จะยื่นคํารองในเวลาใด ๆ ก็ได
การยื่น คํารองตามวรรคหนึ่ง ผูรองอาจเสนอพยานหลักฐานไปพรอมคํารองและหากศาล
เห็นสมควรไตสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการไตสวนโดยเร็วเทาที่จําเปน ทั้งนี้ ศาลจะมีคําสั่ง
ใหงดการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีน้นั ไวทั้งหมดหรือแตบางสวนเปนการชั่วคราวจนกวาการพิจารณา
สั่งคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะถึงที่สุดก็ไดตามที่ศาลเห็นสมควร
มาตรา ๑๕๖/๑ เมื่อศาลพิจารณาคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลเสร็จแลวใหศาลมีคําสั่ง
โดยเร็ว โดยศาลจะมีคําสั่งอนุญาตทั้งหมดหรือแตเฉพาะบางสวน หรือยกคํารองนั้นเสียก็ได
หามมิใหศาลอนุญาตตามคํารองเชนวานั้น เวนแตจะเปนที่เชื่อไดวาผูรองไมมีทรัพยสินพอที่จะ
เสียคาธรรมเนียมศาลหรือหากผูรองไมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร
เมื่อพิจารณาถึงสถานะของผูรอง และในกรณีผูรองเปนโจทกหรือผูอุทธรณหรือฎีกา การฟองรองหรือ
อุทธรณหรือฎีกานั้นมีเหตุผลอันสมควรดวย
เมื่ อ คู ค วามคนใดได รั บ ยกเว น ค า ธรรมเนี ย มศาลในการฟ อ งหรื อ ต อ สู ค ดี ใ นศาลชั้ น ต น
แลวยื่นคํารองเชนวานั้นในชั้นอุทธรณหรือฎีกา แลวแตกรณี อีก ใหถือวาคูความนั้นยังคงไมมีทรัพยสิน
พอจะเสียคาธรรมเนียมศาลหรือหากไมไดรับยกเวน คาธรรมเนียมศาลแลวจะไดรับความเดือดรอน
เกินสมควรอยู เวนแตจะปรากฏตอศาลเปนอยางอื่น
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหแตเฉพาะบางสวน หรือมีคําสั่ง
ให ยกคํ าร อง ผู ขออาจอุ ทธรณ คํ าสั่ งนั้ นต อศาลได ภายในกํ าหนดเจ็ ดวั นนั บแต วั นมี คํ าสั่ ง คํ าสั่ งของ
ศาลอุทธรณเชนวานี้ใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๕๗ เมื่อศาลอนุญาตใหบุคคลใดไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลในศาลใด บุคคลนั้น
ไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น คาธรรมเนียมเชนวานี้ใหรวมถึง
เงินวางศาลในการยื่นฟองอุทธรณหรือฎีกา ถาเปนกรณีที่ศาลอนุญาตในระหวางการพิจารณา การยกเวน
ไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลนั้นใหใชบังคับแตเฉพาะคาธรรมเนียมศาลและเงิน วางศาลที่จะตองเสีย
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หรือวางภายหลังคําสั่งอนุญาตเทานั้น สวนคาธรรมเนียมศาลหรือเงินวางศาลที่เสียหรือวางไวกอนคําสั่ง
เชนวานั้นเปนอันไมตองคืน
มาตรา ๑๕๘ ถาศาลเห็นวาคูความอีกฝายหนึ่งจะตองเปนผูรับผิดเสียคาฤชาธรรมเนียมทั้งหมด
หรือแตบางสวนของคูความทั้งสองฝาย ใหศาลพิพากษาในเรื่องคาฤชาธรรมเนียม โดยสั่งใหคูความ
อีกฝายหนึ่งนั้นชําระตอศาลในนามของผูที่ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลซึ่งคาธรรมเนียมศาลที่ผูนั้น
ไดรับยกเวนทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่ศาลเห็นสมควร
มาตรา ๑๕๙ ถาปรากฏตอศาลวาผูที่ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลนั้นสามารถเสียคาธรรมเนียม
ศาลไดตั้งแตเวลาที่ยื่นคํารองตามมาตรา ๑๕๖ หรือในภายหลังกอนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี ใหศาลมีคําสั่ง
ใหบุคคลนั้นชําระคาธรรมเนียมศาลที่ไดรับยกเวนตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได
หากไมปฏิบัติตาม ใหศาลมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลนั้นทั้งหมด
หรือแตบางสวนไวรอคําวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องคาฤชาธรรมเนียม
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาศาลเห็นวา
(๑) คาฤชาธรรมเนียมจะเปนพับแกคูความทั้งสองฝาย ใหศาลมีคําสั่งใหเอาชําระคาธรรมเนียม
ศาลที่ผู นั้น ไดรั บยกเวน จากทรั พยสิ น ที่ ยึด หรื ออายัด ดัง ที่ก ลาวไว ใ นวรรคหนึ่ง ตามจํา นวนที่ ศ าล
เห็นสมควร
(๒) คูความอีกฝายหนึ่งจะตองชําระคาฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแตบางสวนแทนผูที่ไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมศาล ใหศาลมีคําสั่งใหคูความอีกฝายหนึ่งนั้นชําระคาธรรมเนียมศาลตอศาลในนามของ
ผูที่ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาล แตถาคูความอีกฝายหนึ่งนั้นไมปฏิบัติตามคําสั่ง ใหศาลเอาชําระ
ค า ธรรมเนี ย มศาลนั้ น จากทรั พ ย สิ น ที่ ยึ ด หรื อ อายั ด ดั ง ที่ ก ล า วไว ใ นวรรคหนึ่ ง ตามจํ า นวนที่ ศ าล
เห็นสมควร หรือ
(๓) ผูที่ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลจะตองชําระคาฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแตบางสวน
แทนคูความอีกฝายหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งใหเอาชําระคาฤชาธรรมเนียมนั้นจากทรัพยสินที่ยึดหรืออายัด
ดังที่กลาวไวในวรรคหนึ่ง สวนคาธรรมเนียมศาลที่ผูนั้นไดรับยกเวน ใหเอาชําระจากทรัพยสินที่เหลือ
ถาหากมี ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร
มาตรา ๑๖๐ ถาผูที่ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาลประพฤติตนไมเรียบรอย เชน ดําเนินกระบวน
พิจารณาในทางกอความรําคาญถึงขนาด หรือกระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลหรือจงใจประวิง
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ความเรื่องนั้น ศาลจะถอนการอนุญาตเสียในเวลาใด ๆ ก็ได และบุคคลเชนวานั้นจําตองรับผิดเสีย
คาฤชาธรรมเนียมสําหรับกระบวนพิจารณาภายหลังที่ศาลไดถอนการอนุญาตนั้นแลว”
มาตรา ๙ ให ย กเลิก ชื่ อ ของส ว นที่ ๒ ความรั บผิ ด ในคา ฤชาธรรมเนีย มในหมวด ๓
คาฤชาธรรมเนียม ลักษณะ ๖ คําพิพากษาและคําสั่ง ภาค ๑ บททั่วไป และความในมาตรา ๑๖๑
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และใหใชความตอไปนี้แทน
“สวนที่ ๒
ความรับผิดชั้นที่สุดในคาฤชาธรรมเนียม
มาตรา ๑๖๑ ภายใตบังคับบทบัญญัติหามาตราตอไปนี้ ใหคูความฝายที่แพคดีเปน ผูรับผิด
ในชั้นที่สุดสําหรับคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แตไมวาคูความฝายใดจะชนะคดีเต็มตามขอหาหรือแตบางสวน
ศาลมีอํานาจที่จะพิพากษาใหคูความฝายที่ชนะคดีนั้นรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง หรือใหคูความ
แตละฝายรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมสวนของตนหรือตามสวนแหงคาฤชาธรรมเนียมซึ่งคูความทุกฝาย
ไดเสียไปกอนไดตามที่ศาลจะใชดุลพินิจ โดยคํานึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการดําเนินคดี
คดีที่ไมมีขอพิพาทใหฝายเริ่มคดีเปนผูเสียคาฤชาธรรมเนียม”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖๖ คูความฝายใดทําใหตองเสียคาฤชาธรรมเนียมในกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ได
ดําเนินไปโดยไมจําเปน หรือมีลักษณะประวิงคดี หรือที่ตองดําเนินไปเพราะความผิดหรือความประมาท
เลินเลออยางรายแรง คูความฝายนั้นตองรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมนั้น โดยมิพักคํานึงวาคูความฝายนั้น
จักไดชนะคดีหรือไม”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖๙ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖๙ เมื่อมีคําวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องคาฤชาธรรมเนียมแลว ใหหัวหนาสํานักงาน
ประจํ า ศาลยุ ติ ธ รรมชั้ น ต น ทํ า บั ญ ชี แ สดงค า ฤชาธรรมเนี ย มที่ คู ค วามทุ ก ฝ า ยได เ สี ย ไปโดยลํ า ดั บ
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และจํานวนที่คูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายจะตองรับผิดตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาล คูความหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของอาจขอสําเนาบัญชีเชนวานั้นได”
มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๑๖๙/๑ มาตรา ๑๖๙/๒ และมาตรา ๑๖๙/๓
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
“มาตรา ๑๖๙/๑ ถาบุคคลซึ่งตองชําระคาฤชาธรรมเนียมคางชําระคาฤชาธรรมเนียมตอศาลก็ดี
หรือตอเจาพนักงานบังคับคดีก็ ดี หรื อตอบุคคลอื่นที่ มิใชเจาหนี้ตามคําพิพากษาก็ดี ศาล เจาพนักงาน
บังคับคดี หรือบุคคลเชน วานั้น อาจบังคับเอาแกทรัพยสิน ของบุคคลนั้น เสมือนหนึ่งเปน ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาเพื่อชําระคาฤชาธรรมเนียมดังกลาวได ในกรณีเชน นี้ ใหถือวาหัวหนาสํานักงานประจํา
ศาลยุติธรรมชั้นตน เจาพนักงานบังคับคดี หรือบุคคลที่มีสิทธิไดรับคาฤชาธรรมเนียมนั้น แลวแตกรณี
เปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา
การบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีทั้งปวง แตหาก
ยังมีเงินที่ไดจากการบังคับคดีคงเหลือภายหลังชําระใหแกผูมีสิทธิไดรับ ใหหักคาฤชาธรรมเนียมที่ไดรับ
ยกเวนดังกลาวไวจากเงินนั้น
มาตรา ๑๖๙/๒ ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติม าตรา ๑๖๙/๓ ใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปน
ผูรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี โดยใหหักออกจากเงินที่ไดจากการยึด อายัด ขาย หรือ
จําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือจากเงินที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดวางไว
ในกรณีที่มีการบังคับคดีแกผูค้ําประกันในศาล คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีในสวนนั้น
ใหหักออกจากเงินที่ไดจากการบังคับคดีตามสัญญาประกัน
ในกรณีที่มีการบังคับคดีตามคําพิพากษาใหแบงกรรมสิทธิ์รวมหรือมรดกใหเจาของรวมหรือ
ทายาทผูไดรับสวนแบงทุกคนเปนผูรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีโดยใหหักออกจากเงิน
ที่ไดจากการขายหรือจําหนายทรัพยสินอันเปนกรรมสิทธิ์รวมหรือทรัพยมรดกนั้น
ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดีนอกจากกรณีตามมาตรา ๒๙๕ (๑) ใหเจาหนี้ตามคําพิพากษา
ผูขอยึดหรืออายัดทรัพยสินเปนผูรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
มาตรา ๑๖๙/๓ บุคคลใดทําใหตองเสียคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีสวนใดโดยไมจําเปน
หรือมีลักษณะประวิงการบังคับคดี หรือที่ตองดําเนิน ไปเพราะความผิดหรือความประมาทเลิน เลอ
อยางรายแรง หรือเพราะบังคับคดีไปโดยไมสุจริตกอนการบังคับคดีไดเสร็จลง ผูที่ไดรับความเสียหาย
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หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา แลวแตกรณี อาจยื่นคํารองตอศาลภายในเจ็ดวันนับแตวันทราบพฤติการณ
อันเปนมูลแหงขออางนั้น เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลเชนวานั้นรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมดังกลาว
คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณได และคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลอุทธรณใหเปนที่สุด”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๙๐ จัตวา แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙๐ จัตวา ในคดีมโนสาเร ใหโจทกเสียคาขึ้นศาลตามตาราง ๑ ทายประมวลกฎหมายนี้
แตคาขึ้นศาลรวมกันแลวไมเกินหนึ่งพันบาท”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๙๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ถาจําเลยไมใหการตามวรรคสาม ใหศาลมีอํานาจใชดุลพินิจมีคําสั่งไมยอมเลื่อนเวลาใหจําเลย
ยื่นคําใหการ โดยใหถือวาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ และใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดโดยนํา
มาตรา ๑๙๘ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตใ นกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหสืบพยาน ก็ใหศาลดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๑๙๓ ตรี มาตรา ๑๙๓ จัตวา และมาตรา ๑๙๓ เบญจ”
มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙๓ ทวิ และมาตรา ๑๙๓ ตรี แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙๓ ทวิ ในคดีมโนสาเร เมื่อโจทกไดทราบคําสั่งใหมาศาลตามมาตรา ๑๙๓ แลว
ไมมาในวันนัดพิจารณาโดยไมไดรับอนุญาตจากศาลใหเลื่อนคดีใหถือวาโจทกไมประสงคจะดําเนินคดี
ตอไป ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีออกเสียจากสารบบความ
เมื่อ จํา เลยได รับหมายเรียกให ม าศาลตามมาตรา ๑๙๓ แล วไม ม าในวัน นั ดพิ จารณาโดย
ไมไดรับอนุญาตจากศาลใหเลื่อนคดี ถาจําเลยไมไดยื่นคําใหการไวใหถือวาจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ
และใหศ าลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยนํามาตรา ๑๙๘ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถาจําเลย
ไดยื่ น คํา ใหก ารไวกอ นหรื อ ในวัน นั ดดัง กลา ว ใหถื อวา จําเลยขาดนั ดพิจ ารณา และใหบั งคับ ตาม
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มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ และไมวาจะเปนกรณีใด ถาศาลมีคําสั่ง
ใหสืบพยานก็ใหศาลดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๙๓ ตรี มาตรา ๑๙๓ จัตวา และมาตรา ๑๙๓ เบญจ
มาตรา ๑๙๓ ตรี เมื่อศาลไดรับคําใหการของจําเลยตามมาตรา ๑๙๓ วรรคสาม หรือศาล
มีคําสั่งใหสืบพยานตามมาตรา ๑๙๓ วรรคสี่ หรือมาตรา ๑๙๓ ทวิ วรรคสอง ใหศาลดําเนินการ
พิจารณาคดีตอไปโดยเร็ว และใหศาลสอบถามคูความฝายที่จะตองนําพยานเขาสืบวาประสงคจะอางอิง
พยานหลักฐานใดแลวบันทึกไว หรือสั่งใหคูความจัดทําบัญชีระบุพยานยื่น ตอศาลภายในระยะเวลา
ตามที่ เ ห็ น สมควร โดยในกรณี ที่มิ ใ ช ก ารพิ จ ารณาคดี ฝ า ยเดี ย ว ศาลจะกํ า หนดให คู ค วามฝ า ยใด
นําพยานหลักฐานมาสืบกอนหรือหลังก็ได”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙๕ นอกจากที่บัญญัติมาแลว ใหนําบทบัญญัติอื่นในประมวลกฎหมายนี้มาใชบังคับ
แกการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีมโนสาเรดวยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙๖ ในคดีสามัญซึ่ งโจทกฟ องเพีย งขอใหชํ าระเงิน จํานวนแนน อนตามตั๋ว เงิ น
ซึ่งการรับรองหรือการชําระเงินตามตั๋วเงิน นั้น ไดถูกปฏิเสธ หรือตามสัญญาเปนหนังสือซึ่งปรากฏ
ในเบื้องตนวาเปนสัญญาอันแทจริงมีความสมบูรณและบังคับไดตามกฎหมาย โจทกจะยื่นคําขอโดยทําเปน
คํารองตอศาลพรอมกับคําฟองขอใหศาลพิจารณาคดีนั้นโดยรวบรัดก็ได
ถาศาลเห็นวาคดีตามวรรคหนึ่งนั้นปรากฏในเบื้องตนวาเปนคดีไมมีขอยุงยาก ไมวาโจทกจะได
ยื่ น คํ า ขอตามวรรคหนึ่ ง หรื อ ไม ให ศ าลมี คํ า สั่ ง ให นํ า บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณา
คดีมโนสาเร เวนแตมาตรา ๑๙๐ จัตวา มาใชบังคับแกคดีเชนวานั้นได
ถาในระหวางการพิจารณาปรากฏวาคดีไมตกอยูภายใตบังคับแหงมาตรานี้ ศาลอาจมีคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งเดิมแลวดําเนินการพิจารณาตอไปตามขอบังคับแหงคดีสามัญได”

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในตาราง ๑ ตาราง ๒ ตาราง ๓ และตาราง ๔ ทายประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ตาราง ๑
คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล)
ลักษณะของคดี
(๑) คดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกข
อันอาจคํานวณเปนราคาเงินได
ใหคิดคาขึน้ ศาลตามทุนทรัพย
ดังตอไปนี้
(ก) คําฟองนอกจากที่ระบุไว
ใน (ข) และ (ค)

ทุนทรัพย

ไมเกินหาสิบลานบาท

อัตรา

รอยละ ๒
แตไมเกิน
สองแสนบาท

สวนที่เกินหาสิบลานบาทขึ้นไป รอยละ ๐.๑
ไมเกินหาสิบลานบาท
(ข) คํารองขอใหศาลบังคับ
ตามคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการในประเทศ
หรือคํารองขอเพิกถอน
คําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการในประเทศ

รอยละ ๐.๕
ของจํานวนที่
รองขอใหศาล
บังคับ
แตไมเกิน
หาหมื่นบาท

สวนที่เกินหาสิบลานบาทขึ้นไป รอยละ ๐.๑

หมายเหตุ
คาธรรมเนียมตาม
(ก) (ข) และ (ค)
ถารวมแลวมีเศษ
ไมถึงหนึ่งบาทให
ปดทิ้ง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก
ลักษณะของคดี

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
ทุนทรัพย

คํารองขอใหศาลบังคับตาม ไมเกินหาสิบลานบาท
คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ตางประเทศหรือคํารอง
ขอเพิกถอนคําชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการ
ตางประเทศ

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
อัตรา

หมายเหตุ

รอยละ ๑
ของจํานวนที่
รองขอใหศาล
บังคับ
แตไมเกิน
หนึ่งแสนบาท

สวนที่เกินหาสิบลานบาทขึน้ ไป รอยละ ๐.๑
(ค) คําฟองขอใหบังคับจํานอง
หรือบังคับเอาทรัพยสิน
จํานองหลุด

ไมเกินหาสิบลานบาท

รอยละ ๑
ของจํานวน
หนี้ที่
เรียกรอง
แตไมเกิน
หนึ่งแสนบาท

สวนที่เกินหาสิบลานบาทขึน้ ไป รอยละ ๐.๑
(๒) คดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกข
อันไมอาจคํานวณเปนราคาเงินได
(ก) คดีทวั่ ไปรวมทั้งคดีไมมี
ขอพิพาท
(ข) อุทธรณหรือฎีกาคําสั่ง
ตามมาตรา ๒๒๗ หรือ
มาตรา ๒๒๘ (๒)
และ (๓)

เรื่องละ
๒๐๐ บาท
เรื่องละ
๒๐๐ บาท

การอุทธรณหรือ
ฎีกาคําสั่งตาม
มาตรา ๒๒๘ (๑)
ไมเรียกเก็บคาขึ้นศาล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก
ลักษณะของคดี

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
ทุนทรัพย

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
อัตรา

(๓) คดีทมี่ ีคําขอใหปลดเปลื้องทุกข
อันอาจคํานวณเปนราคา
เงินไดและไมอาจคํานวณ
เปนราคาเงินไดรวมอยูดว ย

ใหคิดคาขึน้
ศาลตาม
อัตราใน (๑)
แตไมให
นอยกวาอัตรา
ใน (๒) (ก)
หรือ (ข)
แลวแตกรณี

(๔) คดีทขี่ อใหชําระคาเสียหาย
คาอุปการะเลี้ยงดู หรือคาเลี้ยงชีพ
ก็ดี เงินป เงินเดือน
เงินเบี้ยบํานาญ คาบํารุงรักษา
หรือเงินอื่น ๆ ก็ดี บรรดาทีใ่ ห
จายมีกําหนดเปนระยะเวลา
ในอนาคตนอกจากดอกเบี้ย
คาเชา หรือคาเสียหายที่ศาล
มีอํานาจพิพากษาหรือสั่ง
ตามมาตรา ๑๔๒ อยูแลว
ถาคดีนั้นมีคําขอใหชําระหนี้
ในเวลาปจจุบัน หรือมีคําขอ
ในขอกอน ๆ รวมอยูดว ย
ใหคิดคาขึน้ ศาลสําหรับคําขอ
ในขอนี้เปนอีกสวนหนึ่ง

๑๐๐ บาท

หมายเหตุ

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ตาราง ๒
คาธรรมเนียมศาล (คาธรรมเนียมอืน่ ๆ)
ลักษณะแหงกระบวนพิจารณา

ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ

ศาลชั้นตน

ชําระเมื่อใด

(๑) คาคํารองขอตามมาตรา ๑๐๑
ในกรณีที่ยังไมมคี ดีอยูใ นศาล

-

๑๐๐ บาท

เมื่อยื่นคํารองขอ

(๒) คารับรองสําเนาเอกสารตาง ๆ
โดยหัวหนาสํานักงานประจํา
ศาลยุติธรรมหรือเจาพนักงาน
บังคับคดีเปนผูร ับรอง ฉบับละ

๕๐ บาท

๕๐ บาท

เมื่อยื่นคํารอง

(๓) ใบสําคัญเพื่อแสดงวา
คําพิพากษาหรือคําสั่ง
ไดถึงที่สุดแลว ฉบับละ

๕๐ บาท

๕๐ บาท

เมื่อยื่นคํารอง

ตาราง ๓
คาสืบพยานหลักฐานนอกศาล
ในกรณีที่มีการสืบพยานหลักฐานนอกศาล ใหคิดคาปวยการใหผูพิพากษาในอัตราตอคนวันละ
สามรอยบาท และใหคิดคาปวยการใหเจาพนักงานศาลในอัตราตอคนวันละหนึ่งรอยหาสิบบาท โดยให
ชําระเมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาต
ในคดีที่มีการรวมการพิจารณา ใหคิดคาปวยการโดยถือวาเปนคดีเดียว
ในกรณี ที่มีคูค วามหลายฝา ยหรือ หลายคนเปน ผูขอ ใหเฉลี่ยกัน ชําระคาปวยการในอัตรา
ตามวรรคหนึ่งคนละสวนเทา ๆ กัน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ในกรณีจําเปน ศาลอาจสั่งใหคูความฝายที่ขอหรือฝายใดฝายหนึ่งหรือหลายฝายเปนผูจัดการ
หาพาหนะ ถาไมจัดพาหนะมาให จะตองชดใชคาพาหนะที่เสียไปตามสมควร
ตาราง ๔
คาปวยการ คาพาหนะ และคาเชาที่พักของพยาน กับคารังวัดทําแผนที่
(๑) ใหศาลกําหนดคาปวยการพยานตามรายไดและฐานะของพยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียก
แตไมใหเกินวันละสี่รอยบาท กับคาพาหนะเดินทางและคาเชาที่พักของพยานที่เสียไปดวยตามสมควร
(๒) ในกรณีที่ศาลสั่งใหรังวัดทําแผนที่
(ก) โดยเจาพนักงานศาล ใหศาลกําหนดคาปวยการใหแกเจาพนักงานศาลในอัตราตอคน
วันละสองรอยบาท กับคาพาหนะเดินทางและคาเชาที่พักของเจาพนักงานศาลที่เสียไปตามสมควร
(ข) โดยพนักงานเจาหนาที่ของสวนราชการหรือหนวยงานอื่น ใหศาลกําหนดคาปวยการ
คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักของพนักงานเจาหนาที่ตามระเบียบของสวนราชการหรือหนวยงานนัน้
ถาสวนราชการหรือหนวยงานนั้นไมมีระเบียบดังกลาวใหคิดตามอัตรา (ก)”
มาตรา ๑๙ ให ย กเลิ ก ความในตาราง ๖ ท า ยประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๒๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ตาราง ๖
คาทนายความ
(๑) ใหศาลกําหนดคาทนายความตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรไมเกินอัตราขั้นสูงดังที่ระบุไว
ในตารางนี้ แตตองไมต่ํากวาคดีละสามพันบาท
(๒) การกําหนดคาทนายความที่คูความจะตองรับผิดนั้น ใหศ าลพิจารณาตามความยากงาย
แหงคดีเทียบดูเวลาและงานที่ทนายความตองปฏิบัติในการวาคดีเรื่องนั้น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก
อัตรา

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

คดีมีทุนทรัพย

คดีไมมีทุนทรัพย

อัตราขั้นสูงในศาลชั้นตน

รอยละ ๕

๓๐,๐๐๐ บาท

อัตราขั้นสูงในศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา

รอยละ ๓

๒๐,๐๐๐ บาท”

มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนตาราง ๗ ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
“ตาราง ๗
คาใชจายในการดําเนินคดี
ศาลอาจกําหนดใหคูความซึ่งตองรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมตามมาตรา ๑๖๑ ชดใชคาใชจาย
ในการดําเนิน คดีแ กคู ความอีกฝา ยตามจํานวนที่ศ าลเห็ น สมควร โดยในคดี มีทุน ทรัพย ตองไมเกิ น
รอยละ ๑ ของจํานวนทุนทรัพย หรือในคดีไมมีทุนทรัพยตองไมเกินหาพันบาท
การกําหนดคาใชจายในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ใหศาลคํานึงถึงคาใชจายตาง ๆ ที่คูความ
ไดเสียไป รวมทั้งลักษณะและวิธีการดําเนินคดีของคูความ”
มาตรา ๒๑ บทบัญญัติใ นพระราชบัญญัตินี้ เวน แตม าตรา ๖ ไมใ ชบังคับ แกบรรดาคดี
ที่ไดยื่นฟองไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหใชกฎหมายที่ใชบังคับอยูในวันที่มีการฟอง
คดีบังคับแกคดีดังกลาวจนกวาคดีจะถึงที่สุด สําหรับคาฤชาธรรมเนียมใดซึ่งกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอน
กําหนดใหเรียกเก็บ แตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ไมไดกําหนดไว หามมิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมนั้นจากคูความสําหรับการดําเนินกระบวนพิจารณาตัง้ แต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป
มาตรา ๒๒ ให ป ระธานศาลฎี ก าและรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงยุ ติ ธ รรมรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงในสวนที่เกี่ยวกับคาฤชาธรรมเนียมยังมีความไมเหมาะสมหลายประการ และไมไดแยก
คาฤชาธรรมเนียมในการพิจารณาคดีออกจากคาฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี รวมทั้งอัตราคาฤชาธรรมเนียม
ในตารางทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงใชบังคับมาเปนเวลานานไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องคาฤชาธรรมเนียมและตารางทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สมควรกําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการในการไกลเกลี่ยของศาล การแตงตั้ง
ผูประนีประนอม รวมทั้งอํานาจหนาที่ของผูประนีประนอม เปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดของประธาน
ศาลฎีกา และแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการขอเลื่อนการนั่งพิจารณาและการพิจารณาคําขอเลื่อนการนั่งพิจารณา
ใหเครงครัดยิ่งขึ้น ตลอดจนแกไขเพิ่มเติมการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีมโนสาเรและคดีไมมีขอยุงยาก
ใหชัดเจนขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

