ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ๑๑๔๐/๒๕๕๙
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมการอ้างอิงเลขมาตราให้สอดคล้องกัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗ (๒)
มาตรา ๑๔๕ วรรคสอง มาตรา ๑๕๓ วรรคสี่ มาตรา ๑๕๔ วรรคสี่ และมาตรา ๑๙๙ ทวิ วรรคสอง)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับคดีนอกเขตศาลที่มีอานาจในการบังคับคดี
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ วรรคสอง)
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานละเมิดอานาจศาลกรณี
ขัดขืนไม่มาศาล เมื่อศาลได้มีคาสั่งตามมาตรา ๒๗๗ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑ (๕))
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการส่งคาฟ้อง หมายเรียกและ
หมายอื่น ๆ คาสั่งและคาบังคับของศาลในกรณีต้องส่งคาบังคับ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐)
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีในกรณีที่มี
การบังคับคดีแก่ผู้ประกันในศาล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖๙/๒ วรรคสอง)
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
ของภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
เหตุผล
โดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่งที่ใช้บังคับอยู่บางส่วนไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบัน ทาให้การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลเป็นไปโดยล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี และเปิดโอกาสให้มีการประวิงคดี
โดยการอุทธรณ์และฎีกาคาสั่งของศาลในชั้นบังคับคดี สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคาพิพากษาและคาสั่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
..................................
..................................
..................................
............................................................................................................................. ......
...................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
............................................................................................................................. ......
...................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) คาฟ้องหรือคาร้องขอที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
ของศาลซึ่งคาฟ้ องหรือคาร้องขอนั้นจาต้องมีคาวินิจฉัยของศาลก่อนที่การบังคับคดีจะได้ดาเนินไปได้โดย
ครบถ้วนและถูกต้องนั้น ให้เสนอต่อศาลที่มีอานาจในการบังคับคดีตามมาตรา ๒๗๑
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลที่มีอานาจในการบังคับคดี ให้บังคับตามมาตรา ๒๗๑
วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า”

๒
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๓๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) ขัดขืนไม่มาศาลเมื่อศาลได้มีคาสั่งตามมาตรา ๑๙”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๐ บรรดาคาฟ้อง หมายเรียกและหมายอื่น ๆ คาสั่งคาบังคับของศาลในกรณี
ต้องส่งคาบังคับ ให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง แต่ว่า
(๑) หมายเรียกพยาน ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานนั้นเป็นผู้ส่งโดยตรง เว้นแต่ศาลจะสั่ง
เป็นอย่างอื่น หรือพยานปฏิเสธไม่ยอมรับหมาย ในกรณีเช่นว่านี้ให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง
(๒) คาสั่งของศาล รวมทั้งคาสั่งกาหนดวันนั่งพิจารณาหรือสืบพยาน แล้วแต่กรณี หรือคาสั่ง
ให้เลื่อนคดี ถ้าคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในศาลในเวลาที่มีคาสั่งและได้ลงลายมือชื่อรับรู้ไว้ ให้ถือว่า
ได้ส่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
คาฟ้องนั้น ให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมในการส่ง ส่วนการนาส่งนั้นโจทก์จะนาส่งหรือไม่ก็ได้
เว้นแต่ศาลจะสั่งให้โจทก์มีหน้าที่จัดการนาส่ง ส่วนหมายเรียก หมายอื่น ๆ คาสั่งของศาลที่ได้ออกตามคาขอ
ของคู่ความฝ่ายใด ถ้าศาลมิได้สั่งให้จัดการนาส่งด้วย ก็ให้คู่ความฝ่ายนั้นเพียงแต่เสียค่าธรรมเนียมในการส่ง
ในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะจัดการส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปว่าให้ใช้คาพิพากษาบังคับแก่บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็น
คู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลด้วยก็ดี คาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นย่อมไม่ผูกพันบุคคลภายนอก เว้นแต่
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๒ (๑) มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๓๖๖ และในข้อต่อไปนี้
(๑) คาพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของบุคคล หรือคาพิพากษาสั่งให้เลิก
นิติบุคคล หรือคาสั่งเรื่องล้มละลายเหล่านี้ บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกก็ ได้
(๒) คาพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด ๆ เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่า”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๕๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่มีการเข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗ หรือมาตรา ๓๒๙ (๒)
ให้เจ้าหนี้ผู้เข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไปเป็นผู้ชาระค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีเฉพาะทรัพย์สินในส่วน
ที่ดาเนินการบังคับคดีต่อไป”

๓
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๕๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“บทบัญญัติมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่เจ้าหนี้ผู้เข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗
และมาตรา ๓๒๙ (๒) โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๖๙/๒ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่มีการบังคับคดีแก่ผู้ประกันในศาล ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
ในส่วนนั้นให้หักออกจากเงินที่ได้จากการบังคับคดีตามสัญญาประกัน”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๙๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่งแก่จาเลยที่ขาดนัดยื่นคาให้การนั้นให้บังคับตาม
มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๘๙ และมาตรา ๓๓๘ ”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
และมาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๓๒๓ ของภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคาพิพากษา
หรือคาสั่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ลักษณะ ๒
การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
หมวด ๑
หลักทั่วไป
ส่วนที่ ๑
ศาลที่มีอานาจในการบังคับคดี
มาตรา ๒๗๑ ศาลที่มีอานาจในการบังคับคดีซึ่งมีอานาจกาหนดวิธีการบังคับคดี
ตามมาตรา ๒๗๖ และมีอานาจทาคาวินิจฉัยชี้ขาดหรือทาคาสั่งในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการบังคับคดี
ตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง คือศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นต้น

๔
ถ้าศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้ส่งคดีไปยังศาลชั้นต้นแห่งอื่นที่มิได้มีคาพิพากษา
หรือคาสั่งที่อุทธรณ์หรือฎีกานั้นเพื่อการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามมาตรา ๒๔๓ (๒) และ (๓)
หรือมาตรา ๒๕๓ ให้ศาลที่มีคาพิพากษาหรือคาสั่งใหม่นั้นเป็นศาลที่มีอานาจในการบังคับคดี เว้นแต่
ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี จะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่จะต้องบังคับคดีนอกเขตศาล ให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษายื่นคาแถลงหรือ
เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีแทนทราบพร้อมด้วยสาเนาหมายบังคับคดีหรือ
สาเนาคาสั่งกาหนดวิธีการบังคับคดี ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีแทนตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
หรือมีคาสั่งอื่นใดเพื่อดาเนินการบังคับคดีแล้วแจ้งให้ศาลที่มีอานาจในการบังคับคดีทราบโดยไม่ชักช้า
ถ้าเป็นการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง ให้ศาลที่บังคับคดีแทนส่งทรัพย์สินที่ได้จาก
การยึดหรืออายัดหรือเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ไปยังศาลที่มีอานาจในการบังคับคดีเพื่อ
ดาเนินการไปตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลโดยบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ศาลที่
บังคับคดีแทนเท่านั้นมีอานาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับคดีใด ๆ
โดยเฉพาะ หรือมีคาสั่งกาหนดวิธีการอย่างใดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ผิดพลาด
หรือฝ่าฝืนกฎหมายนั้น เว้นแต่จะได้ส่งสานวนไปยังศาลที่มีอานาจในการบังคับคดีแล้ว ทั้งนี้ ให้มีอานาจ
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๖ และมาตรา ๒๙๕ วรรคห้าและวรรคหก ด้วย
ส่วนที่ ๒
คาบังคับ
มาตรา ๒๗๒ ถ้าศาลได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งอย่างใดซึ่งต้องมีการบังคับคดีแก่ลูกหนี้
ตามคาพิพากษาก็ให้ศาลออกคาบังคับทันทีที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้น และให้ถือว่า
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้ทราบคาบังคับแล้วในวันนั้น
ในคดีที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาขาดนัดยื่นคาให้การหรือขาดนัดพิจารณา และลูกหนี้
ตามคาพิพากษา ทนายความ หรือผู้รับมอบฉันทะจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวให้มาฟังคาพิพากษา
หรือคาสั่ง มิได้อยู่ในศาลในเวลาที่ออกคาบังคับ ให้บังคับตามมาตรา ๑๙๙ ทวิ หรือมาตรา ๒๐๗
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๗๓ ถ้าในคาบังคับได้กาหนดให้ใช้เงิน หรือให้ส่งทรัพย์สิน หรือให้กระทาการ
หรืองดเว้นกระทาการอย่างใด ๆ ให้ศาลระบุไว้ในคาบังคับนั้นโดยชัดแจ้ง ซึ่งระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ
อันจะต้องใช้เงิน ส่งทรัพย์สนิ กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการใด ๆ นั้น แต่ถ้าเป็นคดีมโนสาเร่ ศาลไม่จาต้อง
ให้เวลาแก่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาเกินกว่าสิบห้าวันในอันที่จะปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้น
ในคดีที่มีเหตุตามมาตรา ๒๗๒ วรรคสอง ให้ศาลให้เวลาแก่ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ในอันที่จะปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือคาสั่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

๕
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ถือว่าลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ได้ทราบคาบังคับแล้ว เว้นแต่ศาลจะได้กาหนดไว้โดยชัดแจ้งในเวลาที่ออกคาบังคับหรือในภายหลังว่า
ให้นับตั้งแต่วันใดวันหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ในระหว่างที่ระยะเวลาตามคาบังคับยังไม่ครบกาหนดหรือการปฏิบัติตามวิธีการหรือ
เงื่อนไขในคาบังคับยังไม่เสร็จสิ้น เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาจะยื่นคาขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้มีคาสั่งกาหนด
วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของตนก็ได้
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคสี่แล้ว คาสั่งนั้นยังคงมีผลต่อไปเท่าที่
จาเป็นเพื่อปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล แต่ถ้าเจ้าหนี้ตามคาพิพากษามิได้ขอบังคับคดีภายใน
กาหนดสิบห้าวันนับตั้งแต่วันสิ้นระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคาบังคับเพื่อให้ปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
ให้ถือว่าคาสั่งนั้นเป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นระยะเวลาเช่นว่านั้น
ส่วนที่ ๓
การขอบังคับคดี
มาตรา ๒๗๔ ถ้าบุคคลที่เป็นฝ่ายแพ้คดีหรือบุคคลที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้
ชาระหนี้(ลูกหนี้ตามคาพิพากษา)มิได้ปฏิบัติตามคาบังคับที่ออกตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลทั้งหมด
หรือบางส่วน คู่ความซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีหรือบุคคลที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้ได้รับชาระหนี้(เจ้าหนี้
ตามคาพิพากษา)ชอบที่จะร้องขอให้มีการบังคับคดีโดยวิธียึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อง หรือบังคับคดี
โดยวิธีอื่นตามบทบัญญัติแห่งภาคนี้
การยึดทรัพย์สิน การอายัดสิทธิเรียกร้อง หรือการบังคับคดีโดยวิธีอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้กระทา
ตั้งแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง และสิ้นสุดลงเมื่อครบสิบปีนับแต่วันที่คาพิพากษานั้นถึงที่สุด แต่ถ้า
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาได้ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินหรืออายัด สิทธิเรียกร้องใดไว้
หรือได้ดาเนินการบังคับคดีโดยวิธีอื่นไว้บางส่วนภายในกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ก็ให้ดาเนินการบังคับคดี
แก่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง หรือบังคับคดีโดยวิธีอื่นนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จได้
ถ้าคาพิพากษาหรือคาสั่งกาหนดให้ชาระหนี้เป็นงวด เป็นรายเดือน หรือเป็นรายปี
หรือกาหนดให้ชาระหนี้อย่างใดในอนาคต ให้นับระยะเวลาสิบปีตามวรรคสองตั้งแต่วันที่หนี้ตาม
คาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นอาจบังคับให้ชาระได้
ในกรณีที่มีเหตุขัดขวางไม่สามารถดาเนินการบังคับคดีได้ เช่น มีการร้องขัดทรัพย์
การงดการบังคับคดี หรือเหตุขัดขวางอื่นใดอันมิใช่เกิดจากความผิดของเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา มิให้นา
ระยะเวลาที่ต้องเสียไปเพราะเหตุดังกล่าวมานับรวมเข้ากับระยะเวลาสิบปีตามวรรคสอง
มาตรา ๒๗๕ ถ้าเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาจะขอให้มีการบังคับคดี ให้ยื่นคาขอฝ่ายเดียว
ต่อศาลให้บังคับคดีโดยระบุให้ชัดแจ้งซึ่ง
(๑) หนี้ที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษายังมิได้ปฏิบัติตามคาบังคับ และ
(๒) วิธีการที่ขอให้ศาลบังคับคดีนั้น

๖
ในระหว่างที่ศาลยังมิได้กาหนดวิธีการบังคับคดีตามที่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษามีคาขอ
ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเหตุจาเป็น เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาจะยื่นคาขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้มีคาสั่งกาหนดวิธีการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของตนไว้ก่อนก็ได้ และถ้าศาลเห็นสมควร จะมีคาสั่งอนุญาต
โดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ลูกหนี้ตามคาพิพากษาอาจยื่นคาขอโดยพลันให้ศาลยกเลิกคาสั่ง
อนุญาตดังกล่าวได้ คาขอเช่นว่านี้อาจทาเป็นคาขอฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาล และถ้าศาล
เห็นสมควรจะมีคาสั่งยกเลิกคาสั่งอนุญาตนั้นโดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้ คาสั่งของศาลตามวรรคนี้ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาตามวรรคสองแล้ว
คาสั่งนั้นยังคงมีผลต่อไปเท่าที่จาเป็นเพื่อปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล
ส่วนที่ ๔
การพิจารณาคาขอบังคับคดี
มาตรา ๒๗๖ เมื่อเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาขอให้บังคับคดี ถ้าศาลเห็นว่าลูกหนี้ตาม
คาพิพากษาได้ทราบหรือถือว่าได้ทราบคาบังคับแล้ว ทั้งระยะเวลาที่กาหนดไว้เพื่อให้ปฏิบัติตามคาบังคับนั้น
ได้ล่วงพ้นไปแล้ว และคาขอได้ระบุข้อความไว้ครบถ้วน ให้ศาลกาหนดวิธีการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายนี้และตามมาตรา ๒๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าการบังคับคดีต้องทาโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ศาลออกหมายบังคับคดีตั้ง
เจ้าพนักงานบังคับคดีและแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบเพื่อดาเนินการต่อไปตามที่กาหนดไว้ในหมายนั้น
(๒) ถ้าการบังคับคดีอาจทาได้โดยไม่ต้องตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ศาลมีคาสั่งกาหนด
วิธีการตามที่เห็นสมควรเท่าที่สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้กระทาได้
(๓) ถ้าเป็นการขอให้ศาลสั่งจับและกักขังลูกหนี้ตามคาพิพากษา ให้ดาเนินกระบวนพิจารณา
ต่อไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการนั้น
ในคดีมโนสาเร่ ก่อนออกหมายบังคับคดี หากศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลจะออก
หมายเรียกลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบุคคลอื่นมาสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคาพิพากษาเพื่อพิจารณา
ว่าสมควรจะออกหมายบังคับคดีหรือไม่ก็ได้
ในกรณีที่ขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ก่อนที่ศาลจะกาหนด
วิธีการบังคับคดี ถ้าศาลสงสัยว่าไม่สมควรบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้น ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีวางเงิน
หรือหาประกันต่อศาลตามจานวนและภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรเพื่อเป็นประกันการชาระ
ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายอันจะพึงเกิดขึ้นเนื่องจากการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้นผิด ถ้าผู้ขอ
บังคับคดีไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล ให้ศาลมีคาสั่งยกคาขอให้บังคับคดีนั้นเสีย คาสั่งยกคาขอดังกล่าวให้เป็นที่สุด
ส่วนเงินหรือหลักประกันที่วางไว้ต่อศาลดังกล่าว เมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องวางไว้ต่อไป
จะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้
ในกรณีตามวรรคสาม ถ้าเกิดความเสียหายจากการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินผิดโดยความผิด
หรือเลินเล่อของผู้ขอบังคับคดี ผู้ที่ได้รับความเสียหายอาจยื่นคาร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การบังคับคดี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนได้

๗
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลมีอานาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นสานวนต่างหากจากคดีเดิม และเมื่อศาลไต่สวนแล้ว
เห็นว่าคาร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีคาสั่งให้ผู้ขอบังคับคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจานวนที่ศาลเห็นสมควร
ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล ผู้ที่ได้รับความเสียหายอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่บุคคลนั้น
เสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ส่วนที่ ๕
การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
มาตรา ๒๗๗ ในการบังคับคดี ถ้าเจ้าหนี้ตามคาพิพากษามีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าลูกหนี้
ตามคาพิพากษามีทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับคดีมากกว่าที่ตนทราบหรือมีทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับคดี
แต่ไม่ทราบว่าทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่หรือเก็บรักษาไว้ที่ใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินใดเป็นของลูกหนี้
ตามคาพิพากษาหรือไม่ เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจยื่นคาขอฝ่ายเดียวโดยทาเป็นคาร้องเพื่อให้ศาลทาการ
ไต่สวนได้
เมื่อมีคาขอตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่การบังคับคดีในคดีมโนสาเร่
ศาลมีอานาจออกหมายเรียกลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่เชื่อว่าอยู่ในฐานะที่จะให้ถ้อยคาอันจะเป็น
ประโยชน์มาศาลด้วยตนเองเพื่อการไต่สวนเช่นว่านั้นได้ และมีอานาจสั่งให้บุคคลนั้น ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยาน
ซึ่งอยู่ในความยึดถือหรืออานาจของผู้นั้นอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา ทั้งนี้ ตามกาหนด
และเงื่อนไขใด ๆ ทีเ่ ห็นสมควร
เมื่อได้ออกหมายเรียกหรือคาสั่งตามวรรคสองแล้ว ถ้าลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบุคคลอื่นนั้น
หลีกเลี่ยงไม่รับหมายเรียกหรือได้รับหมายเรียกแล้วไม่มาศาลและมิได้แจ้งเหตุอันสมควรในการที่ไม่มา
ให้ศาลทราบ หรือจงใจขัดขืนคาสั่ง ศาลจะออกหมายจับและกักขังลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบุคคลอื่นนั้นไว้
จนกว่าศาลจะได้ทาการไต่สวนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคาสั่งศาลก็ได้
ส่วนที่ ๖
อานาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี
มาตรา ๒๗๘ เมื่อศาลได้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอานาจในฐานะเป็นเจ้าพนักงานศาลในการดาเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามที่ศาลได้กาหนดไว้
ในหมายบังคับคดีและตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้ ทั้งนี้ จะเรียกให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
ช่วยเหลือก็ได้ คาสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการดาเนินการบังคับคดีต้องกล่าวหรือแสดงเหตุผลไว้ด้วย
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจในฐานะเป็นผู้แทนของเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาในอันที่จะ
รับชาระหนี้หรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบุคคลภายนอกนามาวางและออกใบรับให้

๘
เงินหรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบุคคลภายนอกนามาวางโดยมิได้เป็นผลมาจาก
การยึดหรืออายัด ให้ถือว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้
แต่ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทาบันทึกวิธีการบังคับคดีทั้งหลายที่ได้จัดทาไปและเก็บรักษาไว้
ในที่ปลอดภัย แล้วรายงานต่อศาลเป็นระยะ ๆ ไป
ในการปฏิบัตหิ น้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบหมายให้บุคคลอืน่
ปฏิบัติการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้หักค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีตามตาราง ๕ ท้ายประมวลกฎหมายนี้ เพื่อให้
กรมบังคับคดีพิจารณาจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคห้าโดยไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๗๙ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรักษาไว้โดยปลอดภัยซึ่งเงิน ทรัพย์สิน และเอกสาร
ที่ได้มาตามอานาจหน้าที่ของตน รวมทั้งให้มีอานาจขัดขวางมิให้บุคคลใดสอดเข้าเกี่ยวข้องโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายกับเงินหรือทรัพย์สินหรือเอกสารเช่นว่านั้น ตลอดจนมีอานาจติดตามและเอาคืนซึ่งเงิน
หรือทรัพย์สินหรือเอกสารดังกล่าวจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือเอาไว้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจาเป็น เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจร้องขอต่อ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจเพื่อให้ความช่วยเหลือ ในกรณีเช่นนี้ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
มีอานาจจับและควบคุมตัวผู้สอดเข้าเกี่ยวข้องหรือผู้ยึดถือตามวรรคหนึ่งไว้เท่าที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
มาตรา ๒๘๐ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจส่งเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดี
ตามคาพิพากษาหรือคาสั่งตามลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้ และให้รายงานการส่งเอกสารนั้นรวมไว้ในสานวน
การบังคับคดีด้วย ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๖๘ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗
มาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
นอกจากการส่งเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจสั่งให้ส่งโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศก็ได้ โดยให้ผู้มีหน้าที่นาส่งเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่าย กรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าเอกสารที่ส่งโดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์มีผลเสมือนเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเป็นผู้ส่งและให้นาบทบัญญัติมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ถ้าการส่งเอกสารไม่สามารถจะทาได้ดังที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจสั่งให้ส่งเอกสารโดยวิธีอื่นแทนได้ กล่าวคือ ปิดเอกสารไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย
ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของบุคคลผู้มีชื่อระบุไว้ในเอกสารหรือมอบหมายเอกสารไว้แก่เจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองในท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานตารวจแล้วปิดประกาศแสดงการที่ได้มอบหมายดังกล่าวแล้ว
หรือลงโฆษณา หรือทาวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อกาหนดเวลาสิบห้าวันหรือ
ระยะเวลานานกว่านั้นตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรกาหนดไว้ล่วงพ้นไปแล้ว นับตั้งแต่เวลาที่
เอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นได้ปิดไว้หรือการโฆษณาหรือวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีสั่งนั้นได้ทาหรือได้ตั้งต้นแล้ว

๙
การส่งเอกสารให้แก่คู่ความและบุคคลภายนอก ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงาน
ของบุคคลดังกล่าวนอกราชอาณาจักร ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีกาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศหรือ
ผู้ประกอบกิจการรับส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศหรือโดยผ่านกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศ
หากไม่อาจกระทาได้เพราะเหตุที่ภูมิลาเนาและสานักทาการงานของบุคคลดังกล่าวไม่ปรากฏหรือเพราะ
เหตุอื่นใด หรือเมื่อได้ดาเนินการส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอกแล้วแต่ไม่อาจทราบผลการส่งได้
ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร ให้มีอานาจสั่งให้ส่งเอกสารโดยวิธีอื่นแทนได้ กล่าวคือ ปิดเอกสารไว้
ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ สานักงานที่ตั้งของเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือลงโฆษณา หรือทาวิธีอื่นใดตามที่
เห็นสมควร
มาตรา ๒๘๑ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องดาเนินการบังคับคดีในวันทาการงานปกติ
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ถ้ายังไม่แล้วเสร็จประกอบกับมีความจาเป็นและสมควร
จะกระทาต่อไปในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกก็ได้
ในกรณีที่มีความจาเป็นและสมควร ศาลจะอนุญาตให้ดาเนินการบังคับคดีนอกวันทาการงาน
ปกติหรือในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกก็ได้
ในการดาเนินการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแสดง
หมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษา ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์สินที่จะถูกบังคับคดีทราบ ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่อยู่หรือไม่อาจแสดงหมายบังคับคดีแก่บุคคลดังกล่าวได้ด้วยเหตุใด ๆ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดสาเนา
หมายบังคับคดีไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ดาเนินการบังคับคดีนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าเป็นการ
แสดงหมายบังคับคดีให้บุคคลดังกล่าวทราบแล้ว
มาตรา ๒๘๒ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
หรือมีบัญชี เอกสาร จดหมาย หรือวัตถุอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
อยู่ในสถานที่ใด ๆ ที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาครอบครองหรือครอบครองร่วมกับผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
มีอานาจค้นสถานที่ดังกล่าว ทั้งมีอานาจตรวจสอบและยึดบัญชี เอกสาร จดหมาย หรือวัตถุอื่นใดอันเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้ตามคาพิพากษามาเพื่อตรวจสอบได้ และมีอานาจกระทาการใด ๆ ตามที่
จาเป็น เพื่อเปิดสถานที่ดังกล่าวรวมทั้งตู้นิรภัย ตู้ หรือที่เก็บของอื่น ๆ
มาตรา ๒๘๓ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
หรือมีบัญชี เอกสาร จดหมาย หรือวัตถุอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
อยู่ในสถานที่ที่บุคคลอื่นครอบครองอยู่ เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจยื่นคาขอฝ่ายเดียวโดยทาเป็นคาร้อง
ต่อศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายค้นสถานที่นั้น เมื่อได้รับคาร้องเช่นว่านี้ ให้ศาลไต่สวนโดยไม่ชักช้า ถ้าเป็นที่
พอใจจากพยานหลักฐานที่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาได้นามาสืบหรือที่ศาลได้เรียกมาสืบเองว่ามีเหตุอันควรเชื่อ
ตามที่ร้องขอ ให้ศาลมีอานาจออกหมายค้นสถานที่นั้นเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบและยึด
ทรัพย์สินหรือสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวภายในขอบเขตและเงื่อนไขตามที่ศาลเห็นว่าจาเป็น ถ้าศาลมีคาสั่งยกคาขอ
คาสั่งเช่นว่านั้นให้เป็นที่สุด
ก่อนที่ศาลจะออกหมายค้น ศาลมีอานาจสั่งให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาวางเงินหรือ
หาประกันต่อศาลตามจานวนและภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร เพื่อเป็นประกันการชาระ
ค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นสาหรับความเสียหายที่อาจได้รับจาก

๑๐
การยื่นคาร้องขอนั้น ถ้าเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล ให้ศาลมีคาสั่งยกคาขอนั้นเสีย
คาสั่งยกคาขอดังกล่าวให้เป็นที่สุด ส่วนเงินหรือประกันที่วางไว้ต่อศาลดังกล่าว เมื่อศาลเห็นว่าไม่มี
ความจาเป็นต่อไป จะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้
ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าเกิดความเสียหายจากการค้นโดยความผิดหรือเลินเล่อของ
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ผู้ที่ได้รับความเสียหายอาจยื่นคาร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการค้น
เพื่อขอให้ศาลสั่งให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนได้
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลมีอานาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นสานวนต่างหากจากคดีเดิม และเมื่อศาล
ไต่สวนแล้วเห็นว่าคาร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีคาสั่งให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามจานวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
อาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษานั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา
มาตรา ๒๘๔ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจดาเนินการไปตามความจาเป็น
และสมควรแห่งพฤติการณ์เพื่อดาเนินการบังคับคดีจนได้ ในกรณีที่มีผู้ขัดขวางหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า
จะมีผู้ขัดขวาง เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจช่วยเหลือก็ได้ ในการนี้
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจมีอานาจจับกุมและควบคุมตัวผู้ขัดขวางได้เท่าที่จาเป็นแก่การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
มาตรา ๒๘๕ ความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ต่อลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือต่อบุคคลภายนอกเพื่อความเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการยึด
อายัด หรือขายทรัพย์สินโดยมิชอบหรือเกินกว่าที่จาเป็นแก่การบังคับคดี หรือการบังคับคดีโดยมิชอบ
ในกรณีอื่น ย่อมไม่ตกแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ตกอยู่แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา เว้นแต่ในกรณี
เจ้าพนักงานบังคับคดีได้กระทาการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้
ในกรณีที่ความรับผิดตกแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาตามวรรคหนึ่ง ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
หรือบุคคลภายนอกซึ่งต้องเสียหายเพราะการนั้นอาจยื่นคาร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
มีการกระทาการดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลสั่งให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีเช่นว่านี้
ศาลอาจสั่งแยกการพิจารณาเป็นสานวนต่างหากจากคดีเดิมก็ได้ และเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคาร้องนั้น
ฟังได้ ให้ศาลมีคาสั่งให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจานวนที่เห็นสมควร
หากเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล ลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบุคคลภายนอกนั้น
อาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ในกรณีที่ความรับผิดตกแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง และเป็นเรื่องความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบุคคลภายนอกซึ่งต้องเสียหาย
เพราะการนั้นอาจยื่นคาร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้กระทาการดังกล่าว
เพื่อขอให้ศาลสั่งให้กรมบังคับคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีเช่นว่านี้ ศาลอาจสั่งแยกการพิจารณา
เป็นสานวนต่างหากจากคดีเดิมก็ได้ และเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคาร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีคาสั่งให้
กรมบังคับคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจานวนที่เห็นสมควร หรือลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือ
บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก็ได้
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามกฎหมายดังกล่าวไม่ว่าโดยบุคคลใด ให้คดีอยู่ในอานาจของ
ศาลยุติธรรม

๑๑
ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องอันจะต้องยึดหรืออายัด
หรือไม่ขายทรัพย์สิน หรือไม่ดาเนินการบังคับคดีในกรณีอื่น หรือไม่กระทาการดังกล่าวภายในเวลาอันควร
โดยจงใจหรือปราศจากความระมัดระวังหรือโดยสมรู้เป็นใจกับลูกหนี้ตามคาพิพากษาเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ตาม
คาพิพากษาได้รับความเสียหายให้นาความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยเจ้าหนี้ตามคาพิพากษานั้น
อาจยื่นคาร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงความเสียหาย
มาตรา ๒๘๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายนี้นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๕ เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
หรือบุคคลภายนอกซึ่งต้องเสียหายเพราะการนั้นอาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งให้กรมบังคับคดีชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา ๒๘๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๗
ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
มาตรา ๒๘๗ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ได้แก่
(๑) เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ลูกหนี้ตามคาพิพากษา และในกรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกร้อง
ให้รวมถึงลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้อง ผู้ทรงสิทธิเรียกร้อง หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนั้นด้วย
(๒) บุคคลผู้มีทรัพยสิทธิหรือได้จดทะเบียนสิทธิของตนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี
(๓) บุคคลซึ่งได้ยื่นคาร้องขอตามมาตรา ๓๒๓ มาตรา ๓๒๔ มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๙
เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกบังคับคดี
(๔) บุคคลผู้เป็นเจ้าของรวมหรือบุคคลผู้มีบุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่น
ตามมาตรา ๓๒๒ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกบังคับคดี
(๕) บุคคลอื่นใดซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุแห่งการดาเนินการบังคับคดีนั้น
มาตรา ๒๘๘ นอกจากสิทธิอื่นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้แล้ว ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ในการบังคับคดีมีสิทธิดังต่อไปนี้
(๑) อยู่รู้เห็นด้วยในการดาเนินการบังคับคดีที่ตนมีส่วนได้เสีย แต่ต้องไม่ทาการป้องกัน
หรือขัดขวางการบังคับคดี
(๒) ขออนุญาตตรวจหรือคัดสาเนาเอกสารอันเกี่ยวด้วยการบังคับคดีทั้งหมดหรือ
แต่บางฉบับ หรือขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคัดหรือรับรองสาเนาเอกสารนั้นโดยเสียค่าธรรมเนียม
ตามที่ระบุไว้ในตาราง ๒ ท้ายประมวลกฎหมายนี้

๑๒
ส่วนที่ ๘
การงดการบังคับคดี
มาตรา ๒๘๙ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อศาลได้มีคาสั่งให้งดการบังคับคดีเพราะเหตุมีการยื่นคาขอให้พิจารณาคดีใหม่
และได้แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๙ เบญจ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๐๗
ในกรณีดังกล่าว ถ้าเจ้าหนี้ตามคาพิพากษายื่นคาร้องว่าตนอาจได้รับความเสียหายจากการ
ยื่นคาขอดังกล่าวและมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่า คาขอนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงการบังคับคดี
ศาลมีอานาจสั่งให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาวางเงินหรือหลักประกันอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรภายในระยะเวลา
ที่ศาลจะกาหนด เพื่อเป็นประกันการชาระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาสาหรับความเสียหาย
ที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นคาขอนั้น หรือกาหนดวิธีการชั่วคราว
เพื่อคุ้มครองอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าลูกหนี้ตามคาพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล ให้ศาลสั่ง
เพิกถอนคาสั่งที่ให้งดการบังคับคดี
(๒) เมื่อศาลได้มีคาสั่งให้งดการบังคับคดี และได้ส่งคาสั่งนั้นไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ
ในกรณีเช่นนี้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามที่ศาลกาหนด
(๓) เมื่อเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนตกลง
งดการบังคับคดีไว้ชั่วระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือภายในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากลูกหนี้ตามคาพิพากษาและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
(๔) เมื่อเจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๔
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งคาบอกกล่าวงดการบังคับคดีให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
และบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะได้งดการบังคับคดีตามคาขอของบุคคลนั้นเอง
มาตรา ๒๙๐ ลูกหนี้ตามคาพิพากษาอาจยื่นคาร้องต่อศาลให้งดการบังคับคดีไว้
โดยเหตุที่ตนได้ยื่นฟ้องเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเป็นคดีเรื่องอื่นในศาลเดียวกันนั้นไว้แล้ว ซึ่งศาลยังมิได้
วินิจฉัยชี้ขาด และถ้าหากตนเป็นฝ่ายชนะจะไม่ต้องมีการยึด อายัด ขายทอดตลาด หรือจาหน่ายทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาโดยวิธีอื่น เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้
ถ้าศาลเห็นว่าข้ออ้างของลูกหนี้ตามคาพิพากษามีเหตุฟังได้ ศาลอาจมีคาสั่งให้งดการบังคับคดีไว้
คาสั่งนี้อาจอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใด ๆ หรือไม่ก็ได้ และศาลจะมีคาสั่งให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
วางเงินหรือหลักประกันอื่นต่อศาลตามจานวนที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อเป็นประกัน
การชาระหนี้ตามคาพิพากษาและค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาสาหรับความเสียหาย
ที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นคาร้องนั้นด้วยก็ได้
คาสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๙๑ ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้งดการบังคับคดีไว้ตามคาสั่งของศาล
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับคดีต่อไปเมื่อได้รับคาสั่งจากศาล โดยศาลเป็นผู้ออกคาสั่งนั้นเอง
หรือโดยเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเป็นผู้ยื่นคาขอให้ศาลออกคาสั่ง เนื่องจากระยะเวลาที่ให้งดการบังคับคดีนั้น

๑๓
ได้ล่วงพ้นไปแล้ว หรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ศาลได้กาหนดไว้ หรือคดีนั้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้
พิพากษายืน หรือไม่มีความจาเป็นที่จะต้องงดการบังคับคดีอีกต่อไปแล้ว
ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้งดการบังคับคดีไว้ตามมาตรา ๒๘๙ (๓) หรือ (๔)
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับคดีต่อไปเมื่อระยะเวลาที่ให้งดการบังคับคดีได้ล่วงพ้นไปแล้ว
หรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาได้กาหนดไว้ หรือเจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีได้ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๕๔ แล้ว
ส่วนที่ ๙
การถอนการบังคับคดี
มาตรา ๒๙๒ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อศาลได้มีคาสั่งให้ถอนการบังคับคดีเนื่องจากลูกหนี้ตามคาพิพากษายื่นอุทธรณ์
หรือฎีกา และได้วางเงินต่อศาลเป็นจานวนพอชาระหนี้ตามคาพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม
และค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี หรือได้หาประกันมาให้จนเป็นที่พอใจของศาลสาหรับจานวนเงิน
เช่นว่านี้
(๒) เมื่อศาลได้มีคาสั่งให้ถอนการบังคับคดีเนื่องจากคาพิพากษาในระหว่างบังคับคดี
ได้ถูกกลับหรือถูกยก หรือหมายบังคับคดีได้ถูกเพิกถอน แต่ถ้าคาพิพากษาในระหว่างบังคับคดีนั้นได้ถูกกลับ
แต่เพียงบางส่วน การบังคับคดีอาจดาเนินการต่อไปจนกว่าเงินที่รวบรวมได้นั้นจะพอชาระแก่เจ้าหนี้ตาม
คาพิพากษา
(๓) เมื่อศาลได้แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลมีคาสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่
ตามมาตรา ๑๙๙ เบญจ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๐๗
(๔) เมื่อศาลได้มีคาสั่งให้ถอนการบังคับคดีตามมาตรา ๒๙๓
(๕) เมื่อลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้วางเงินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อเป็นการชาระหนี้
ตามคาพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
(๖) เมื่อเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนสละสิทธิ
ในการบังคับคดี ในกรณีเช่นว่านี้ เจ้าหนี้ตามคาพิพากษานั้นจะบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาสาหรับหนี้
นั้นอีกมิได้
(๗) เมื่อเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า
ตนขอถอนการบังคับคดี
มาตรา ๒๙๓ ถ้าเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเพิกเฉยไม่ดาเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีกาหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาล ขอให้ศาลสั่งถอนการบังคับคดีนั้นเสีย
มาตรา ๒๙๔ ในกรณีที่มีการยึดทรัพย์สินซึ่งมิใช่ตัวเงิน หรือในกรณียึดหรืออายัดเงิน
หรืออายัดทรัพย์สินแล้วไม่มีการขายหรือจาหน่ายเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีนั้นเอง
หรือถอนโดยคาสั่งศาล และผู้ขอให้ยึดหรืออายัดไม่ชาระค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีรายงานต่อศาลขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อชาระค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี

๑๔
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา และผู้ขอให้ยึดหรืออายัดเป็น
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีนั้น และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
บังคับคดีได้เอง โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง
ส่วนที่ ๑๐
การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ
มาตรา ๒๙๕ ในกรณีที่คาบังคับ หมายบังคับคดี หรือคาสั่งศาลในชั้นบังคับคดีบกพร่อง
ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจาเป็นจะต้องเพิกถอนหรือแก้ไขคาบังคับ
หมายบังคับคดี หรือคาสั่งดังกล่าวนั้น เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง
หรือเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาล หรือเมื่อเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าว ยื่นคาร้องต่อศาล
ให้ศาลมีอานาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคาบังคับ หมายบังคับคดี หรือคาสั่งดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือมีคาสั่งอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควร
ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓๓ ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดาเนินการบังคับคดีบกพร่อง
ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง หรือเมื่อ
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ลูกหนี้ตามคาพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้อง
เสียหายเพราะเหตุดังกล่าว ยื่นคาร้องต่อศาล ให้ศาลมีอานาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการ
บังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะหรือมีคาสั่งกาหนดวิธีการอย่างใดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ตามที่ศาลเห็นสมควร
การยื่นคาร้องตามวรรคหนึ่งและวรรคสองอาจกระทาได้ไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดี
ได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น
ทั้งนี้ ผู้ยื่นคาร้องต้องมิได้ดาเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากได้ทราบเรื่องบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืน
กฎหมายนั้นแล้ว หรือต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การกระทานั้น และในกรณีเช่นว่านี้ผู้ยื่นคาร้องจะขอต่อศาล
ในขณะเดียวกันนั้นให้มีคาสั่งงดการบังคับคดีไว้ในระหว่างวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงเมื่อได้มีการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่คาบังคับกาหนดให้ส่งมอบทรัพย์สิน กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการอย่างใด
เมื่อได้มีการปฏิบัติตามคาบังคับที่ให้ส่งมอบทรัพย์สิน กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการอย่างนั้นแล้ว
แต่ถ้าการปฏิบัติตามคาบังคับดังกล่าวอาจแยกเป็นส่วน ๆ ได้ เมื่อได้มีการปฏิบัติตามคาบังคับในส่วนใดแล้ว
ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงเฉพาะในส่วนนั้น
(๒) ในกรณีที่คาบังคับกาหนดให้ใช้เงิน เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินตาม
มาตรา ๓๓๙ มาตรา ๓๔๐ มาตรา ๓๔๑ มาตรา ๓๔๓ หรือมาตรา ๓๔๔ แล้วแต่กรณี แล้ว แต่ถ้าทรัพย์สิน
ที่ถูกบังคับคดีมหี ลายรายการ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รายการใดแล้ว ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงเฉพาะทรัพย์สินรายการนั้น

๑๕
ในการยื่นคาร้องต่อศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่า
คาร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้ยื่นคาร้องวางเงินหรือหาประกัน
ต่อศาลตามจานวนและภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรเพื่อเป็นประกันการชาระค่าสินไหมทดแทนแก่
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาหรือบุคคลนั้นสาหรับความเสียหายที่อาจได้รับจากการยื่นคาร้องนั้น ถ้าผู้ยื่นคาร้อง
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล ให้ศาลมีคาสั่งยกคาร้องนั้นเสีย ส่วนเงินหรือประกันที่วางไว้ต่อศาลดังกล่าว
เมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจาเป็นต่อไป จะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้ คาสั่งของศาลที่ออกตามความ
ในวรรคนี้ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ศาลได้มีคาสั่งยกคาร้องที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าบุคคลที่ได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากการยื่นคาร้องดังกล่าวเห็นว่าคาร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า
บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคาร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคาสั่งยกคาร้องเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่ง
ให้ผู้ยื่นคาร้องนั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีเช่นว่านี้ ศาลอาจสั่งแยกการพิจารณาเป็นสานวนต่างหาก
จากคดีเดิมก็ได้ และเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคาร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีคาสั่งให้ผู้ยื่นคาร้องนั้นชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวตามจานวนที่เห็นสมควร หากผู้ยื่นคาร้องนั้น
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล บุคคลที่ได้รับความเสียหายอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่ผู้ยื่นคาร้องนั้นเสมือนหนึ่งว่า
เป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา
หมวด ๒
การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
ส่วนที่ ๑
อานาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี
มาตรา ๒๙๖ ในกรณีที่คาพิพากษาหรือคาสั่งกาหนดให้ชาระเงิน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
มีอานาจบังคับคดีโดยวิธีดังต่อไปนี้
(๑) ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
(๒) อายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคาพิพากษาที่จะเรียกให้บุคคลภายนอกชาระเงิน
หรือส่งมอบหรือโอนทรัพย์สิน
(๓) อายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคาพิพากษาที่จะเรียกให้บุคคลภายนอกชาระหนี้
อย่างอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วใน (๒)
(๔) ขายทอดตลาดหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดหรือการอายัด
หรือซึ่งสิทธิเรียกร้องที่ได้อายัดไว้
ในกรณีที่ยังไม่อาจยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคาพิพากษาเนื่องจาก
มีเหตุขัดข้องอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทาให้ไม่อาจยึดหรืออายัดได้ทันที เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นเองหรือ
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาร้องขอ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจสั่งห้ามมิให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาโอน ขาย

๑๖
ยักย้าย หรือจาหน่ายซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นไว้เป็นการชั่วคราวไว้ก่อนได้เท่าที่จาเป็น และถ้า
ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งคาสั่งห้ามดังกล่าวให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นทราบ หรือหากทรัพย์สิน
หรือสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่จะต้องจดทะเบียนหรือได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งคาสั่งห้ามดังกล่าวให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหน้าที่
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ ถ้าได้มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกคาสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ในทะเบียน และเมื่อเหตุขัดข้องนั้นสิ้นสุดลงหรือไม่มี
ความจาเป็นต้องบังคับคดีต่อไป ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งยกเลิกคาสั่งห้ามดังกล่าวให้บุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ
ในกรณีตามวรรคสอง ให้นามาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๓๑๕ (๑) และมาตรา ๓๒๐
(๑) และ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙๗ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจบังคับคดีเอากับทรัพย์สินดังต่อไปนี้
ได้เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๖
(๑) สินสมรสและสินส่วนตัวของคู่สมรสของลูกหนี้ตามคาพิพากษา เฉพาะในกรณีที่ลูกหนี้
ตามคาพิพากษาและคู่สมรสเป็นลูกหนี้ร่วมกันตามมาตรา ๑๔๙๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือทรัพย์สินของคู่สมรสของลูกหนี้ตามคาพิพากษาซึ่งตามกฎหมายอาจบังคับเอาชาระหนี้ตามคาพิพากษาได้
(๒) ทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งตามกฎหมายอาจบังคับเอาชาระหนี้ตามคาพิพากษาได้
ให้นาบทบัญญัติในลักษณะ ๒ แห่งภาคนี้ที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้
ตามคาพิพากษามาใช้บังคับในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลตามมาตรานี้โดยอนุโลม
มาตรา ๒๙๘ ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอ้างว่า
เป็นของลูกหนี้ตามคาพิพากษามีชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของในทะเบียนหรือปรากฏตามหลักฐานอย่างอื่นว่า
เป็นของบุคคลอื่น หากเจ้าพนักงานบังคับคดีสงสัยว่าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่เป็นของลูกหนี้
ตามคาพิพากษาและไม่ยอมทาการยึดหรืออายัด ถ้าเจ้าหนี้ตามคาพิพากษายืนยันให้ยึดหรืออายัด
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทาการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้น หรือจะสั่งงดการยึดหรือการอายัด
ก็ได้ ในกรณีที่สั่งงด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคาสั่งห้ามการโอน ขาย ยักย้าย จาหน่าย ทาลาย ทาให้เสื่อมค่า
หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นไว้ก่อน
คาสั่งห้ามของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้บังคับได้ทันที และให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งคาสั่งห้ามให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษา และบุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
หรือสิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย่างอื่นทราบโดยเร็ว ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าว
เป็นทรัพย์สินที่จะต้องจดทะเบียนหรือได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งคาสั่งห้าม
ดังกล่าวให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ทราบด้วยถ้าได้มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกคาสั่งของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีไว้ในทะเบียน ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๓๑๕ (๑) และมาตรา ๓๒๐ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจยื่นคาร้องต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีคาสั่งงดการยึดหรือการอายัดตามวรรคหนึ่ง เพื่อขอให้ศาลสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทาการยึด
ทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ศาลส่งสาเนาคาร้องแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีและ

๑๗
บุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย่างอื่นทราบ
และบุคคลดังกล่าวอาจคัดค้านว่าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้
โดยยื่นคาคัดค้านต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับสาเนาคาร้อง และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๓๒๓
หรือมาตรา ๓๒๑ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยหากศาลมีคาสั่งให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัด
สิทธิเรียกร้องแล้ว บุคคลดังกล่าวที่ได้ยื่นคาคัดค้านตามวรรคนี้จะใช้สิทธิตามมาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๑
แล้วแต่กรณี อีกหาได้ไม่
ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษามิได้ยื่นคาร้องตามวรรคสามหรือศาลมีคาสั่งยกคาร้อง
ดังกล่าว ให้คาสั่งห้ามตามวรรคหนึ่งเป็นอันยกเลิก โดยมีผลเมือ่ พ้นสิบห้าวันนับแต่วนั ที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
มีคาสั่งงดการยึดหรืออายัด หรือเมื่อศาลมีคาสั่งยกคาร้องนั้น และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งการยกเลิก
คาสั่งห้ามดังกล่าวให้บุคคลตามวรรคสองทราบด้วย
มาตรา ๒๙๙ ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคาสั่งห้ามตามมาตรา ๒๙๘ วรรคหนึ่ง
บุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย่างอื่น
หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้น จะร้องขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีให้เพิกถอนคาสั่งห้าม
ดังกล่าวโดยวางเงินหรือหาประกันมาให้แทนทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นก็ได้ ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดี
พอใจในเงินหรือประกันก็ให้เพิกถอนคาสั่งห้ามดังกล่าวและรับเงินหรือประกันนั้นไว้
ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่เพิกถอนคาสั่งห้ามตามวรรคหนึ่ง ผู้ร้องนั้นจะยื่นคาร้อง
ต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอให้เพิกถอนคาสั่งห้าม
โดยวางเงินหรือหาประกันมาให้ก็ได้ ให้ศาลส่งสาเนาคาร้องแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
เพื่อทาการไต่สวนเป็นการด่วน คาสั่งของศาลให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องตามมาตรา ๒๙๘ วรรคสาม
ถ้าไม่อาจยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้นได้ แต่ได้มีการวางเงินหรือประกันไว้แทนทรัพย์สิน
หรือสิทธิเรียกร้องนั้น เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจขอให้ศาลดาเนินการบังคับคดีแก่เงินหรือประกันที่รับไว้
หรือแก่ผู้ประกันได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่
ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษามิได้ยื่นคาร้องหรือศาลมีคาสั่งยกคาร้องตามมาตรา ๒๙๘
วรรคสาม ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคืนเงินหรือประกันที่รับไว้แก่ผู้วางเงินหรือประกันนั้นหรือยกเลิกการประกัน
มาตรา ๓๐๐ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้หรือศาลมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น ห้ามไม่ให้
เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือขายทอดตลาด
หรือจาหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ได้มาจากการยึดหรืออายัดหลายรายเกินกว่าที่พอจะ
ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องรายใดที่มีราคาสูงเกินกว่า
ที่พอจะชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ถ้าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นอยู่ในสภาพที่จะแบ่งยึดหรือ
อายัดได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจที่จะแบ่งยึดหรือแบ่งอายัดทรัพย์สิน
หรือสิทธิเรียกร้อง รายได้แต่เพียงบางส่วนหรือเฉพาะส่วนแห่งกรรมสิทธิ์เท่าที่พอจะชาระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีอาจคัดค้านคาสั่งหรือการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยยื่นคาร้องต่อศาลก่อนวันขายทอดตลาดหรือจาหน่าย

๑๘
โดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่งหรือการดาเนินการนั้น คาสั่งของศาล
ให้เป็นที่สุด
ส่วนที่ ๒
ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
มาตรา ๓๐๑ ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาต่อไปนี้ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง
การบังคับคดี
(๑) เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือเครื่องใช้สอยส่วนตัว โดยประมาณรวมกัน
ราคาไม่เกินประเภทละสองหมื่นบาท แต่ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะกาหนดให้ทรัพย์สินแต่ละประเภทดังกล่าวที่มีราคารวมกันเกินสองหมื่นบาทเป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องอยู่ใน
ความรับผิดแห่งการบังคับคดีก็ได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความจาเป็นตามฐานะของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
(๒) สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพเท่าที่จาเป็น
ในการเลี้ยงชีพของลูกหนี้ตามคาพิพากษา ราคารวมกันโดยประมาณไม่เกินหนึ่งแสนบาท แต่ถ้าลูกหนี้ตาม
คาพิพากษามีความจาเป็นในการเลี้ยงชีพก็อาจร้องขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขออนุญาตใช้สัตว์ สิ่งของ
เครื่องมือ เครื่องใช้เท่าที่จาเป็นในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพในกิจการดังกล่าวของลูกหนี้ ตาม
คาพิพากษาอันมีราคารวมกันเกินกว่าจานวนราคาที่กาหนดนั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจ
ที่จะใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตหรืออนุญาตได้เท่าที่จาเป็นภายในบังคับแห่งเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควร
(๓) สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ทาหน้าที่ช่วยหรือแทนอวัยวะของ
ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
(๔) ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือ
สาหรับวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะจดหมายหรือสมุดบัญชีต่าง ๆ
(๕) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดี
ทรัพย์สินหรือจานวนราคาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกาหนดตามวรรคหนึ่ง ลูกหนี้ตาม
คาพิพากษาหรือเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคาสั่งกาหนดใหม่ได้ คาสั่งของ
เจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวนั้น ลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจร้องคัดค้านต่อศาลได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี ในกรณีเช่นนี้ ให้ศาลมีคาสั่งตามที่
เห็นสมควร
ในกรณีที่พฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
อาจยื่นคาร้องให้ศาลมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือจานวนราคาทรัพย์สินที่ศาลกาหนดไว้เดิมได้
คาสั่งของศาลตามวรรคสองและวรรคสามให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ และคาพิพากษาหรือ
คาสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

๑๙
ประโยชน์แห่งข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้ขยายไปถึงทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งอันเป็น
ของภริยาหรือของบุตรผู้เยาว์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา ซึ่งทรัพย์สินเช่นว่านี้ตามกฎหมายอาจถือได้ว่าเป็น
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือเป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาชาระหนี้ตามคาพิพากษาได้
มาตรา ๓๐๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงิน
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
(๑) เบีย้ เลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกาหนดไว้ ส่วนเงินรายได้เป็นคราว ๆ ซึ่งบุคคลภายนอก
ได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพนั้น ให้มีจานวนไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาทหรือตามจานวนที่เจ้าพนั กงานบังคับคดี
เห็นสมควร
(๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บานาญ บาเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกัน
ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บานาญ หรือบาเหน็จที่หน่วยราชการ
ได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น
(๓) เงินเดือน ค่าจ้าง บานาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกัน
ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (๒) ที่นายจ้างหรือบุคคลอื่นใดได้จ่ายให้แก่บุคคล
เหล่านั้น หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น เป็นจานวนรวมกันไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาท
หรือตามจานวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
(๔) บาเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของบุคคลตาม (๓)
เป็นจานวนไม่เกินสามแสนบาทหรือตามจานวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
(๕) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้รับอันเนื่องมาแต่ความตาย
ของบุคคลอื่นเป็นจานวนตามที่จาเป็นในการดาเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควร
ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้กาหนดจานวนเงินตาม (๑) (๓) และ (๔)
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคานึงถึงฐานะในทางครอบครั วของลูกหนี้ตามคาพิพากษาและจานวนบุพการี
และผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะของลูกหนี้ตามคาพิพากษาด้วย และสาหรับในกรณีตาม (๑)
และ (๓) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกาหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่าสุดของข้าราชการพลเรือน
ในขณะนั้นและไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้ นสูงสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น
ถ้าเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ลูกหนี้ตามคาพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย
ในการบังคับคดีไม่เห็นด้วยกับจานวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกาหนด บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคาร้อง
ต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการกาหนดจานวนเงินเช่นว่านั้น เพื่อขอให้ศาลกาหนด
จานวนเงินใหม่ได้
ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งการดารงชีพของลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้เปลี่ยนแปลงไป
บุคคลตามวรรคสามจะยื่นคาร้องให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี แล้วแต่กรณี กาหนดจานวนเงินตาม
(๑) และ (๓) ใหม่ก็ได้
คาสั่งของศาลที่เกี่ยวกับการกาหนดจานวนเงินตามมาตรานี้ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้
และคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

๒๐
ส่วนที่ ๓
การยึดทรัพย์สิน
มาตรา ๓๐๓ การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกระทาโดย
(๑) นาทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้ หรือฝากทรัพย์นั้นไว้ ณ สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใดตามที่
เห็นสมควรหรือมอบให้ลูกหนีต้ ามคาพิพากษาเป็นผู้รักษาทรัพย์นั้นโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ตาม
คาพิพากษา
(๒) แจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาและผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์
นั้นทราบ ถ้าไม่สามารถกระทาได้ ให้ปิดประกาศแจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดไว้ ณ สถานที่ที่กระทาการยึด
หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรและ
(๓) แสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยการประทับตราหรือโดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควรว่าได้มีการยึดทรัพย์นั้นแล้ว
มาตรา ๓๐๔ การยึด เรือ แพ สัตว์พาหนะ หรือสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างอย่างอื่น
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาซึ่งจะต้องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้วตามกฎหมาย
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทาโดย
(๑) ดาเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๓ และ
(๒) แจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นทราบ ถ้าได้มีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก
การยึดไว้ในทะเบียน
มาตรา ๓๐๕ การยึดหลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทาโดย
(๑) ในกรณีที่ยังไม่มีการออกใบตราสาร ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการและจานวน
หลักทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาและผู้ออกหลักทรัพย์นั้นทราบ และเมื่อได้ดาเนินการยึดหลักทรัพย์
ดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งให้ผู้ออกหลักทรัพย์ออกใบตราสารส่งให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี
(๒) ในกรณีที่มีการออกใบตราสารแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการและจานวน
หลักทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษา ผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้ครอบครองตราสารเท่าที่ทราบ รวมทั้ง
บุคคลซึ่งต้องชาระหนี้ตามตราสารนั้น ทราบ และเมื่อได้ดาเนินการยึดหลักทรัพย์ดังกล่าวเสร็จแล้ว
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนาตราสารนั้นมาเก็บรักษาไว้หากสามารถนามาได้
(๓) ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์ซึ่งฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการและจานวนหลักทรัพย์ที่ยึด
ให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษา นายหน้าหรือตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบ
ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ได้ ให้ปิดประกาศแจ้งรายการและจานวน
หลักทรัพย์ที่ยึดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของบุคคลเช่นว่านั้น หรือแจ้งโดย

๒๑
วิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร และให้มีผลใช้ได้นับตั้งแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้
หรือการแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรนั้นได้ทาหรือได้ตั้งต้นแล้ว
มาตรา ๓๐๖ การยึดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใดของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ให้นามาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐๗ การยึดหุ้นของลูกหนี้ตามคาพิพากษาซึ่งเป็นหุ้นส่วนจาพวกจากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทาโดย
(๑) แจ้งการยึดให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาและห้างหุ้นส่วนจากัดที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
เป็นหุ้นส่วนทราบ ถ้าไม่สามารถกระทาได้ ให้ดาเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง และ
(๒) แจ้งให้นายทะเบียนห้างหุ้นส่วนนั้นบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน
มาตรา ๓๐๘ การยึดสิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอย่างอื่นของ
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่เกี่ยวเนื่องกันกับสิทธิดังกล่าว ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทาโดย
(๑) แจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาทราบ ถ้าไม่สามารถกระทาได้
ให้ดาเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง และ
(๒) แจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน
มาตรา ๓๐๙ การยึดสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งยังมิได้จดทะเบียน ลิขสิทธิ์
สิทธิขอรับสิทธิบัตร สิทธิในชื่อทางการค้าหรือยี่ห้อ หรือสิทธิอย่างอื่นของลูกหนี้ตามคาพิพากษาที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงหรือเกี่ยวเนื่องกันกับสิทธิดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทาโดยแจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้
ลูกหนี้ตามพิพากษาทราบ ถ้าไม่สามารถกระทาได้ ให้ดาเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕
วรรคสอง
มาตรา ๓๑๐ การยึดสิทธิการเช่าทรัพย์สินหรือสิทธิที่จะได้ใช้บริการต่าง ๆ ซึ่งอาจมี
ราคาและถือเอาได้ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา เช่น บริการโทรศัพท์หรือโทรคมนาคม หรือบริการอื่นใด
ที่อาจได้รับจากทรัพย์สินหรือบริการของผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทาโดย
(๑) แจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาและผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการ แล้วแต่กรณี
ทราบ ถ้าไม่สามารถกระทาได้ ให้ดาเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง
(๒) ในกรณีที่ได้มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินหรือการให้บริการดังกล่าว
ให้แจ้งนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นบันทึกการยึดไว้
ในทะเบียนด้วย
มาตรา ๓๑๑ การยึดสิทธิของลูกหนี้ตามคาพิพากษาตามใบอนุญาตประทานบัตร
อาชญาบัตร สัมปทาน หรือสิทธิอย่างอื่นของลูกหนี้ตามคาพิพากษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือเกี่ยวเนื่องกับ
สิทธิดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทาโดย
(๑) แจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาทราบ ถ้าไม่สามารถกระทาได้
ให้ดาเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕ วรรคสอง และ
(๒) แจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน

๒๒
มาตรา ๓๑๒ การยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกระทาโดย
(๑) นาหนังสือสาคัญสาหรับทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้ หรือฝากไว้แก่บุคคลใดตามที่
เห็นสมควร เว้นแต่ทรัพย์นั้นยังไม่มีหนังสือสาคัญหรือนาหนังสือสาคัญมาไม่ได้
(๒) แสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยการปิดประกาศไว้ที่ทรัพย์นั้นว่า ได้มีการยึดทรัพย์นั้นแล้ว
และ
(๓) แจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดให้บุคคลดังต่อไปนี้ทราบ
(ก) ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
(ข) บุคคลอื่นซึ่งมีชื่อในทะเบียนว่าเป็นเจ้าของทรัพย์นั้น
(ค) เจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์นั้น ถ้าทรัพย์นั้นมีทะเบียน ให้เจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก
การยึดไว้ในทะเบียน
ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งตามวรรคหนึ่ง (๓) (ก) หรือ (ข) ได้ ให้ปิดประกาศแจ้งรายการ
ทรัพย์ที่ยึดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของบุคคลเช่นว่านั้น หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใด
ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร และให้มีผลใช้ได้นับตั้งแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรือการแจ้ง
โดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรนั้นได้ทาหรือได้ตั้งต้นแล้ว
เมื่อได้แจ้งการยึดให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาและเจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์นั้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นการยึดตามกฎหมาย
มาตรา ๓๑๓ การยึดทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นนั้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
กระทาโดยดาเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๑๒ โดยอนุโลม
มาตรา ๓๑๔ การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้น ให้มีผล
เป็นการยึดครอบไปถึงดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยของทรัพย์นั้นด้วย
การยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้นให้มีผลเป็นการยึดครอบไปถึง
(๑) เครื่องอุปกรณ์และดอกผลนิตินัยของทรัพย์นั้น
(๒) ดอกผลธรรมดาของทรัพย์นั้นที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษามีสิทธิเก็บเกี่ยว เมื่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้แจ้งหรือปิดประกาศหรือปิดประกาศให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาและผู้ครอบครองหรือผู้ดูแล
ทรัพย์นั้นทราบในขณะทาการยึดว่าได้ยึดดอกผลด้วยแล้ว
มาตรา ๓๑๕ การยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้นให้มีผลดังต่อไปนี้
(๑) การที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้ก่อให้เกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สิน
ทีถ่ ูกยึดภายหลังที่ได้ทาการยึดไว้แล้วนั้น หาอาจใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไม่
ถึงแม้ว่าราคาแห่งทรัพย์สินนั้นจะเกินกว่าจานวนหนี้ตามคาพิพากษากับค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดี และลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้กระทาการดังกล่าวแก่ทรัพย์สินที่ถูกยึดเพียงส่วนที่มีราคา
เกินจานวนนั้นก็ตาม
(๒) ถ้าลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้รับมอบให้เป็นผู้รักษาทรัพย์สนิ ที่ถูกยึด ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ชอบที่จะใช้ทรัพย์สินเช่นว่านั้นได้ตามสมควร แต่ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าลูกหนี้ตามคาพิพากษา
จะทาให้ทรัพย์สินนั้นเสียหายหรือเกรงว่าจะเสียหาย โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นเองหรือเมื่อเจ้าหนี้

๒๓
ตามคาพิพากษาหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้นร้องขอ เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะรักษาทรัพย์สินนั้นเสียเองหรือตั้งให้ผู้ใดเป็นผู้รักษาทรัพย์สินนั้นก็ได้
ส่วนที่ ๔
การอายัดสิทธิเรียกร้อง
มาตรา ๓๑๖ การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคาพิพากษาที่จะเรียกให้บุคคลภายนอก
ชาระเงินหรือส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินก็ดี หรือที่จะเรียกให้บุคคลภายนอกชาระหนี้อย่างอื่นนอกจากการชาระ
เงินหรือการส่งมอบหรือการโอนทรัพย์สินก็ดี ให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีกระทาโดยมีคาสั่งอายัด และ
แจ้งคาสั่งนั้นให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาและบุคคลภายนอกทราบ
คาสั่งอายัดตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อห้ามลูกหนี้ตามคาพิพากษาไม่ให้จาหน่ายสิทธิเรียกร้อง
และมีข้อห้ามบุคคลภายนอกไม่ให้ปฏิบัติการชาระหนี้นั้นแก่ลูกหนี้ตามคาพิพากษา แต่ให้ชาระเงินหรือส่งมอบ
หรือโอนทรัพย์สินหรือชาระหนี้อย่างอื่นให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือบุคคลอื่น หรือให้ดาเนินการโดย
วิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร ณ เวลาหรือภายในเวลา หรือเงื่อนไขตามที่กาหนดให้
แล้วแต่กรณี
คาสั่งอายัดนั้นให้บังคับได้ไม่ว่าที่ใด ๆ
มาตรา ๓๑๗ การอายัดตามมาตรา ๓๑๖ อาจกระทาได้ไม่ว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้นจะมี
ข้อโต้แย้ง ข้อจากัด เงื่อนไข หรือว่าได้กาหนดจานวนไว้แน่นอนหรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๓๑๘ การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคาพิพากษาที่มีสิทธิได้รับชาระหนี้
เป็นคราว ๆ ให้มีผลเป็นการอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคาพิพากษาที่มีสิทธิได้รับชาระหนี้ภายหลัง
การอายัดนั้นด้วย
มาตรา ๓๑๙ การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคาพิพากษาที่มีจานองหรือจานา
เป็นประกัน ให้มีผลรวมตลอดถึงการจานองหรือการจานานั้นด้วย ถ้าทรัพย์สินที่จานองนั้นมีทะเบียน
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งคาสั่งอายัดไปยังผู้มีอานาจหน้าที่เพื่อให้จดแจ้งไว้ในทะเบียน
ในกรณีผู้จานองหรือผู้จานามิใช่ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เมื่อได้ดาเนินการอายัดแล้ว
ให้แจ้งผู้จานองหรือผู้จานาเพื่อทราบด้วย
มาตรา ๓๒๐ การอายัดสิทธิเรียกร้องนั้นให้มีผลดังต่อไปนี้
(๑) การที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่บุคคลภายนอกเหนือสิทธิเรียกร้อง
ที่ได้ถูกอายัด โอน เปลี่ยนแปลง หรือระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวภายหลังที่ได้ทาการอายัดไว้แล้วนั้น
หาอาจใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไม่ถึงแม้ว่าราคาแห่งสิทธิเรียกร้องนั้น
จะเกินกว่าจานวนหนี้ตามคาพิพากษา ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี และลูกหนี้
ตามคาพิพากษาได้กระทาการดังกล่าวแก่สิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดเพียงส่วนที่มีราคาเกินจานวนนั้นก็ตาม
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้จานองหรือผู้จานาซึ่งมิใช่ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องตาม
มาตรา ๓๑๙ วรรคสอง หากผู้จานองหรือผู้จานาพิสูจน์ได้ว่าความระงับสิ้นไปแห่งการจานองหรือการจานา
เกิดขึ้นโดยผู้จานองหรือผู้จานากระทาการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก่อนมีการแจ้งการอายัดไปยัง

๒๔
ผู้จานองหรือผู้จานาเพื่อทราบ
(๒) ถ้าค่าแห่งสิทธิเรียกร้องซึ่งอายัดไว้นั้นต้องเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของเจ้าหนี้
ตามคาพิพากษา เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อความ
เสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่ลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้น โดยลูกหนี้ตามคาพิพากษาอาจยื่นคาร้องต่อศาลภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงความเสียหายเพื่อขอให้ศาลสั่งให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนสาหรับความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ตนได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลมีอานาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็น
สานวนต่างหากจากคดีเดิม และเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคาร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีคาสั่งให้เจ้าหนี้
ตามคาพิพากษาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจานวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งศาล ลูกหนี้ตามคาพิพากษาอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเสมือนหนึ่งว่า
เป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา
(๓) การชาระหนี้โดยบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ในคาสั่งอายัดนั้นให้ถือว่าเป็นการชาระ
หนี้ตามกฎหมาย
ส่วนที่ ๕
การขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอกชาระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
มาตรา ๓๒๑ ถ้าบุคคลภายนอกไม่ชาระหนี้ตามคาสั่งอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ตามมาตรา ๓๑๖ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาทราบ ในกรณีเช่นว่านี้ เจ้าหนี้ตาม
คาพิพากษาอาจยื่นคาร้องต่อศาลให้บังคับบุคคลภายนอกนั้นปฏิบัติการชาระหนี้ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
มีคาสั่งหรือชาระค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชาระหนี้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้ เมื่อศาลทาการไต่สวนแล้ว
ถ้าเป็นที่พอใจว่าสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้นมีอยู่จริงและอาจบังคับได้ จะมีคาสั่งให้
บุคคลภายนอกปฏิบัติการชาระหนี้ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคาสั่งหรือให้ชาระค่าสินไหมทดแทน
ตามจานวนที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าบุคคลภายนอกนั้นมิได้ปฏิบัติตามคาสั่งของศาล เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
อาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่บุคคลภายนอกนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษาก็ได้
ส่วนที่ ๖
สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี
มาตรา ๓๒๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๒๓ และมาตรา ๓๒๔ บทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้ว่าด้วยการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงทรัพยสิทธิ
บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่นซึ่งบุคคลภายนอกมีอยู่เหนือทรัพย์สินหรืออาจร้องขอให้บังคับเหนือ
ทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย

๒๕
มาตรา ๓๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๕ บุคคลใดกล่าวอ้างว่าจาเลยหรือลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ หรือตนเป็นเจ้าของรวมซึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในทรัพย์สินนั้นซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้แบ่งการครอบครองเป็นส่วนสัด หรือตนเป็นเจ้าของรวมใน
ทรัพย์สินนั้นซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์แบ่งได้ หรือตนเป็นผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตน
ในทรัพย์สินนั้นได้อยู่ก่อน บุคคลนั้นอาจร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเฉพาะส่วนของตน
แล้วแต่กรณี โดยยื่นคาร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สินนั้น
แต่ถ้าไม่สามารถยื่นคาร้องขอภายในระยะเวลาดังกล่าว บุคคลนั้นจะยื่นคาร้องขอเมื่อพ้นระยะเวลาเช่นว่านั้นได้
ก็ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษและได้ยื่นคาร้องขอไม่ช้ากว่าเจ็ดวันก่อนวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกาหนดไว้เพื่อการ
ขายทอดตลาดหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นครั้งแรก เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย บุคคลนั้นจะยื่น
คาร้องขอในภายหลังก็ได้ แต่จะต้องยื่นเสียก่อนวันขายทอดตลาดหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้น
ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินตามมาตรา ๓๓๑ (๑) ผู้กล่าวอ้างอาจยื่นคาร้องขอต่อศาลภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการยึดทรัพย์สินนั้น แต่ถ้าไม่สามารถยื่นคาร้องขอภายในระยะเวลาดังกล่าว
บุคคลนั้นจะยื่นคาร้องขอเมื่อพ้นระยะเวลาเช่นว่านั้นได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ แต่จะต้องยื่นเสียก่อนที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะจ่ายเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาตามมาตรา ๓๓๙
หรือก่อนที่บัญชีส่วนเฉลี่ยแสดงจานวนเงินที่ขายทรัพย์สินนั้นเป็นที่สุดตามมาตรา ๓๔๐ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินจานวนสุทธิที่ได้จากการขายนั้นเป็นเสมือนทรัพย์สินที่ขอให้ปล่อย
เมื่อศาลสั่งรับคาร้องขอไว้แล้ว ให้ส่งสาเนาคาร้องขอแก่โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
จาเลยหรือลูกหนี้ตามคาพิพากษา และเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับคาร้องขอเช่นว่านี้
ถ้าทรัพย์สินที่ยึดนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินตามมาตรา ๓๓๑ (๑) ให้งดการขายทอดตลาดหรือจาหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้
ในระหว่างรอคาวินิจฉัยชี้ขาด และให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเหมือนอย่างคดีธรรมดา
โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจยื่นคาร้องว่าคาร้องขอนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อ
ประวิงการบังคับคดี เมื่อปรากฏพยานหลักฐานเบื้องต้นว่าคาร้องนั้นฟังได้ ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้กล่าวอ้าง
วางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจานวนและภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร เพื่อเป็นประกันการชาระ
ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาสาหรับความเสียหายที่อาจได้รับจากการยื่นคาร้องขอนั้น
ถ้าผู้กล่าวอ้างไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล ให้ศาลมีคาสั่งจาหน่ายคดีออกจากสารบบความ ส่วนเงินหรือประกันที่
วางไว้ต่อศาลดังกล่าว เมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจาเป็นต่อไป จะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้ คาสั่งของศาล
ตามวรรคนี้ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ศาลได้มีคาสั่งยกคาร้องขอที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ถ้าโจทก์หรือ
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการยื่นคาร้องขอดังกล่าวเห็นว่าคาร้องขอนั้นไม่มีมูล
และยื่นเข้ามาเพื่อประวิงการบังคับคดี บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคาร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาล
ได้มีคาสั่งยกคาร้องขอเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้กล่าวอ้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
แก่ตนได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลมีอานาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นสานวนต่างหากจากคดีเดิม และเมื่อ
ศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคาร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีคาสั่งให้ผู้กล่าวอ้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจานวนที่
ศาลเห็นสมควร ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจร้องขอ
ให้ศาลบังคับคดีแก่บุคคลนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา

๒๖
มาตรา ๓๒๔ บุคคลใดมีสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้หรือได้รับส่วนแบ่งจากเงินที่ได้จาก
การขายทอดตลาดหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ได้ยึดไว้โดยอาศัยอานาจแห่งทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่นซึ่งบุคคลนั้นมีอยู่เหนือทรัพย์สิน
หรืออาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นผู้รับจานองทรัพย์สินหรือเป็นผู้ทรงบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์อันได้
จดทะเบียนไว้ บุคคลนั้นอาจยื่นคาร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขาย
หรือจาหน่าย ขอให้มีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่อาจบังคับเอาทรัพย์สินซึ่งจานองหลุด ขอให้เอาทรัพย์สินซึ่งจานองนั้นหลุด
ถ้าศาลมีคาสั่งอนุญาต การยึดทรัพย์ที่จานองนั้นเป็นอันเพิกถอนไปในตัว
(ข) ในกรณีอื่น ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนาเงินที่ได้จากการขายหรือจาหน่าย
ทรัพย์สินนั้นมาชาระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้อื่น ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือกฎหมายอื่น
(๒) ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าทรัพย์สินซึ่งขายหรือจาหน่ายนั้นเป็นของ
เจ้าของรวมอันได้จดทะเบียนไว้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินส่วนของเจ้าของรวมอื่น นอกจากส่วนของลูกหนี้
ตามคาพิพากษาออกจากเงินที่ได้จากการขายหรือจาหน่ายทรัพย์สินนั้นตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๓๔๐
(๓) ในกรณีที่เป็นผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงซึ่งไม่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ขายหรือจาหน่าย
บุคคลนั้นอาจยื่นคาร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันขายหรือจาหน่ายทรัพย์สินนั้น
ขอให้นาเงินที่ได้จากการขายหรือจาหน่ายมาชาระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้อื่นซึ่งไม่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น
(๔) ในกรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (๑) (๒) และ (๓) ผู้ทรงสิทธินั้นอาจยื่นคาร้องขอต่อศาล
ที่ออกหมายบังคับคดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันขายหรือจาหน่ายทรัพย์สินนั้น ขอให้ตนได้รับส่วนแบ่งในเงิน
ที่ได้จากการขายหรือจาหน่ายหรือขอให้นาเงินดังกล่าวมาชาระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้อื่น ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๓๒๕ เมื่อได้แจ้งคาสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกตามมาตรา ๓๑๖ แล้ว
บุคคลภายนอกนั้นอาจยื่นคาร้องคัดค้านคาสั่งอายัดต่อศาลได้ภายในสิบห้าวัน
บุคคลผู้จะต้องเสียหายเพราะคาสั่งอายัดอาจยื่นคาร้องคัดค้านคาสั่งดังกล่าวได้ภายใน
กาหนดเวลาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันทราบคาสั่งอายัด
(๑) ถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นการให้ชาระเงิน ให้ยื่นคาร้องต่อศาลก่อนวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
จ่ายเงินดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
(๒) ถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นการให้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สิน ให้ยื่นคาร้องต่อศาล
ก่อนวันขายทอดตลาดหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้น
(๓) ถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นการให้ชาระหนี้อย่างอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้ยื่นคาร้อง
ต่อศาลก่อนที่บุคคลภายนอกจะปฏิบัติการชาระหนี้
เมื่อศาลสั่งรับคาร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ส่งสาเนาคาร้องแก่
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ลูกหนี้ตามคาพิพากษา และเจ้าพนักงานบังคับคดี และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
งดการบังคับตามคาสั่งอายัดไว้ในระหว่างรอคาวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลทาการไต่สวนแล้ว ถ้าเป็นที่พอใจว่า
สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้นมีอยู่จริงและอาจบังคับได้ ก็ให้ยกคาร้องนั้นเสียและมีคาสั่งให้

๒๗
บุคคลภายนอกปฏิบัติตามคาสั่งอายัด แต่ถ้าเป็นที่พอใจว่าคาร้องคัดค้านรับฟังได้ ให้ศาลมีคาสั่ง
ถอนการอายัดสิทธิเรียกร้อง
ในระหว่างการพิจารณาคาร้องคัดค้านตามวรรคสาม เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจยื่นคาร้อง
ว่าคาร้องคัดค้านนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงการบังคับคดี เมื่อศาลเห็นว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้น
แสดงว่าคาร้องนั้นฟังได้ ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้ร้องคัดค้านวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจานวนและภายใน
ระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร เพื่อเป็นประกันการชาระเงินค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาสาหรับ
ความเสียหายที่อาจได้รับอันเกิดแต่การยื่นคาร้องคัดค้านนั้น ถ้าผู้ร้องคัดค้านไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล ให้ศาลมี
คาสั่งจาหน่ายคาร้องคัดค้าน ส่วนเงินหรือประกันที่วางไว้ต่อศาลดังกล่าว เมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจาเป็น
ต่อไป จะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้
ถ้าศาลได้มีคาสั่งให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามคาสั่งอายัด และบุคคลนั้นมิได้ปฏิบัติตาม
คาสั่งศาล เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่บุคคลภายนอกเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้นเป็น
ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ในกรณีที่คาร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิง
การบังคับคดี เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจยื่นคาร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้มีคาสั่งยกคาร้อง
คัดค้านเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้ร้องคัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ตนได้ ในกรณี
เช่นว่านี้ ให้ศาลมีอานาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นสานวนต่างหากจากคดีเดิม และเมื่อศาลไต่สวนแล้ว
เห็นว่าคาร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีคาสั่งให้ผู้ร้องคัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจานวนที่ศาลเห็นสมควร
ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาล เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจร้องขอให้ศาลบังคับคดีแก่บุคคลนั้น
เสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ส่วนที่ ๗
การขอเฉลี่ยและการเข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไป
มาตรา ๓๒๖ เมื่อมีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องอย่างใดของลูกหนี้ตาม
คาพิพากษาเพื่อเอาชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษารายหนึ่งแล้ว ห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอื่น
ดาเนินการให้มีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้นซ้าอีก แต่ให้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลที่ออกหมาย
บังคับคดี ขอให้มีคาสั่งให้ตนเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหรือจาหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ตาม
ส่วนแห่งจานวนหนี้ตามคาพิพากษา
ห้ามมิให้ศาลอนุญาตตามคาร้องเช่นว่านี้ เว้นแต่ศาลเห็นว่าผู้ยื่นคาร้องไม่สามารถเอาชาระ
ได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ถ้าเจ้าพนักงานผู้มีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรือกฎหมายอื่นที่จะสั่งยึด
ทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคาพิพากษา เพื่อบังคับชาระหนี้ที่ค้างชาระตามกฎหมาย
นั้น ๆ ได้เอง ได้ยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนแล้ว ให้มีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวได้โดยไม่อยู่ภายในบังคับของบทบัญญัติวรรคสอง แต่ถ้าเจ้าพนักงานดังกล่าวมิได้ยึดหรืออายัด
ไว้ก่อน ให้มีสิทธิขอเข้าเฉลี่ยได้เช่นเดียวกับเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอื่น

๒๘
ในกรณีที่ยึดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่น คาร้องเช่นว่านี้
ให้ยื่นก่อนสิ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการขายทอดตลาดหรือจาหน่ายทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด
หรือจาหน่ายได้ในครั้งนั้น ๆ
ในกรณีที่อายัดสิทธิเรียกร้อง ให้ยื่นคาร้องเสียก่อนสิ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันชาระ
เงินหรือวันที่มีการขายทอดตลาดหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งสิทธิเรียกร้องตามที่อายัดนั้นได้
ในกรณีที่ยึดเงิน ให้ยื่นคาร้องเช่นว่านี้ก่อนสิ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันยึด
เมื่อได้ส่งสาเนาคาร้องดังกล่าวให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
งดการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินตามคาบังคับตั้งแต่การขาย การจาหน่าย หรือการชาระเงินตามที่ได้อายัด
ในครั้งที่ขอเฉลี่ยนั้น แล้วแต่กรณี ไว้จนกว่าศาลจะได้มีคาวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อศาลได้มีคาสั่งประการใด
และส่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบแล้ว ก็ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติไปตามคาสั่งเช่นว่านั้น
มาตรา ๓๒๗ ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งคาบอกกล่าว
ถอนการบังคับคดีให้เจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๒๖ หรือผู้ยื่นคาร้องขอซึ่งได้รับอนุญาต
จากศาลตามมาตรา ๓๒๔ ทราบโดยไม่ชักช้า โดยบุคคลดังกล่าวอาจขอเข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไปจาก
เจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง โดยยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันส่งคาบอกกล่าวถึงบุคคลเช่นว่านั้น ถ้ามีผู้ยื่นคาร้องภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้นั้นเป็นผู้ขอ
ดาเนินการบังคับคดีต่อไป ถ้าไม่มีผู้ยื่นคาร้องภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอน
การยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้น
ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาร้องหลายคน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกหมายเรียกให้ผู้ยื่นคาร้อง
ทุกคนมาทาความตกลงกัน เลือกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ดาเนินการบังคับคดีต่อไป แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามวัน ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ให้ผู้ยื่นคาร้องซึ่งมาตามหมายเรียกและมีจานวนหนี้มากที่สุด
เป็นผู้ดาเนินการบังคับคดีต่อไป ถ้าผู้ยื่นคาร้องดังกล่าวมีจานวนหนี้มากที่สุดเท่ากันหลายคน ให้ผู้ยื่นคาร้อง
ซึ่งมีหนี้รายเก่าที่สุดเป็นผู้เข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไป ในกรณีที่ผู้ยื่นคาร้องรายใดไม่มาตามหมายเรียก
ให้ถือว่าผู้ยื่นคาร้องรายนั้นสละสิทธิที่จะเป็นผู้เข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไป
ในกรณีที่มีการเข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไป ให้ถือว่าผู้ขอเข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไป
เป็นเจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง และให้ศาลที่ออกหมายบังคับคดีในคดีที่มีการถอนการ
บังคับคดีเป็นศาลที่มีอานาจในการบังคับคดี ถ้าเจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยซึ่งเข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไปจะขอให้
บังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีไว้เดิมแต่เพียงบางส่วน ซึ่งเพียงพอแก่การชาระหนี้ของบรรดาเจ้าหนี้ผู้ขอ
เฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหรือจาหน่ายทรัพย์สินในคดีนั้นพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและ
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ให้ยื่นคาร้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่เข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไป ในกรณีเช่นว่านี้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ตามคาร้องหรือมีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรโดยคานึงถึงส่วนได้เสีย
ของบรรดาเจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ย คาสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้เป็นที่สุด
สาหรับเจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องที่มีการถอนการบังคับคดีนั้น
(๑) ถ้าเป็นการถอนการบังคับคดีเพราะตนได้สละสิทธิในการบังคับคดี ไม่มีสิทธิได้รับ
ส่วนเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหรือจาหน่ายทรัพย์สินในการบังคับคดี

๒๙
(๒) ถ้าเป็นการถอนการบังคับคดีเพราะหมายบังคับคดีได้ถูกเพิกถอนแต่ยังมีหนี้ตาม
คาพิพากษาอยู่ ให้มีสิทธิได้รับส่วนเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายหรือจาหน่ายทรัพย์สินในการ
บังคับคดีครั้งนี้
(๓) ถ้าเป็นการถอนการบังคับคดีในกรณีอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) แต่ยังมีหนี้ตาม
คาพิพากษาอยู่ อาจยื่นคาร้องต่อศาลขอให้มีคาสั่งให้ตนได้รับชาระจากเงินที่เหลือภายหลังที่ได้ชาระ
ให้แก่เจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยแล้วในฐานะเดียวกันกับผู้ยื่นคาร้องตามมาตรา ๓๒๙ (๑)
มาตรา ๓๒๘ เจ้าหนี้ผู้ซึ่งเข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗ อาจยื่นคาร้องต่อ
ศาลที่มีอานาจในการบังคับคดีให้โอนการบังคับคดีไปยังศาลที่พิพากษาคดีซึ่งตนเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาได้
และเมื่อได้พิจารณาคาร้องดังกล่าวแล้ว ถ้าศาลที่มีอานาจในการบังคับคดีเห็นว่าการบังคับคดีในศาลที่จะรับโอน
การบังคับคดีจะเป็นการสะดวกแก่ทุกฝ่ายและได้รับความยินยอมของศาลที่จะรับโอนแล้ว ให้ศาลมีคาสั่ง
อนุญาตให้โอนการบังคับคดีไปได้ คาสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่มีการโอนการบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าศาลที่รับโอนเป็นศาลตาม
มาตรา ๒๗๑ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๒๙ ในกรณีที่เจ้าหนีต้ ามคาพิพากษามิได้ยื่นคาร้องขอเฉลี่ยภายในกาหนดเวลาตาม
มาตรา ๓๒๖ หรือศาลได้ยกคาร้องขอเฉลี่ยเพราะเหตุที่ยื่นไม่ทันกาหนดเวลาดังกล่าว เจ้าหนี้ตามคาพิพากษานั้น
อาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ให้ตนมีสิทธิได้รับชาระจากเงินที่เหลือภายหลังที่ได้ชาระให้แก่เจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สิน
หรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้นและเจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยตามมาตรา ๓๒๖ หรือมาตรา ๓๒๗ แล้วแต่กรณี
(๒) ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดี และไม่มีเจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ย หรือมี แต่มิได้ยื่นคาร้องขอ
เข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗ ให้ถือว่าตนเป็นเจ้าหนี้ผู้ดาเนินการบังคับคดีต่อไปจาก
เจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องที่มีการถอนการบังคับคดีตั้งแต่วันที่มีการถอนการบังคับคดี
คาร้องตาม (๑) ให้ยื่นก่อนการจ่ายเงินตามมาตรา ๓๓๙ หรือก่อนส่งคาบอกกล่าว
ตามมาตรา ๓๔๐ แล้วแต่กรณี
คาร้องตาม (๒) ถ้าไม่มีเจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยในคดีของเจ้าหนี้ผู้ขอยึดทรัพย์สินหรืออายัด
สิทธิเรียกร้อง ให้ยื่นก่อนสิ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการถอนการบังคับคดีในคดีดังกล่าว แต่ถ้ามี
เจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยในคดีดังกล่าว ให้ยื่นก่อนสิ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลาการยื่นคาร้องขอ
เข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗ และภายในระยะเวลาการยื่นคาร้องตามวรรคนี้
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรอการถอนการบังคับคดีไว้ก่อน
ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาร้องตาม (๒) ให้นามาตรา ๓๒๗ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ถ้ามีผู้ยื่นคาร้องตาม (๒) หลายคน ให้ถือว่าผู้ยื่นคาร้องรายอื่นนอกจากผู้ยื่นคาร้อง
ซึ่งได้รับเลือกหรือกฎหมายกาหนดให้เป็นผู้ดาเนินการบังคับคดีต่อไป และเจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยซึ่งมิได้ยื่นคาร้อง
ขอเข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗ เป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จาก
การขายหรือจาหน่ายทรัพย์สินในคดีนั้นด้วย
คาสั่งอนุญาตของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๓๐ เมื่อเจ้าหนี้เข้าดาเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา ๓๒๗ หรือมาตรา ๓๒๙ แล้ว
ถ้ามีการถอนการบังคับคดีอีก ให้นามาตรา ๓๒๗ หรือมาตรา ๓๒๙ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๓๐
ส่วนที่ ๘
การขายหรือจาหน่าย
มาตรา ๓๓๑ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๓๖ เมื่อได้ยึดทรัพย์สินหรืออายัด
สิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกหนี้ตามคาพิพากษา หรือได้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้อง
ที่ถูกอายัดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ถ้าไม่มีเหตุสมควรงดการบังคับคดีไว้ก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
กฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นหรือตามที่ศาลกาหนด ถ้าหากมี โดยต้องแจ้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ซึ่งจะ
ทาการขายทอดตลาดให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นซึ่งปรากฏตามทะเบียน
หรือประการอื่นได้ทราบด้วย ทั้งนี้ กาหนดวันและเวลาขายดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันยึด
อายัด หรือส่งมอบทรัพย์สินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้
จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้น
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่สมควร
(๒) การขายหรือจาหน่ายทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือที่ได้มีการส่งมอบตามคาสั่งอายัดกระทาได้
โดยยาก หรือการขายหรือจาหน่ายสิทธิเรียกร้องนั้นกระทาได้โดยยากเนื่องจากการชาระหนี้นั้นต้องอาศัย
การชาระหนี้ตอบแทนหรือด้วยเหตุอื่นใด และการบังคับคดีอาจล่าช้าเป็นการเสียหายแก่คู่ความทุกฝ่าย
หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือแก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรหรือคู่ความหรือบุคคล
เช่นว่านั้นร้องขอ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีคาสั่งกาหนดให้จาหน่ายโดยวิธีการอื่นใดที่สมควรก็ได้ ทั้งนี้
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีอาจคัดค้านคาสั่งหรือการดาเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี
โดยยื่นคาร้องต่อศาลภายในสองวันนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่งหรือการดาเนินการนั้น คาสั่งของศาล
ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๓๒ ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนีต้ ามคาพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ในการขายทรัพย์สินที่มีหลายสิ่งด้วยกัน ให้แยกขายทีละสิ่งต่อเนื่องกันไป แต่
(ก) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจจัดสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคาเล็กน้อยรวมขายเป็นกอง ๆ
ได้เสมอ และ
(ข) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจจัดสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์สองสิ่ง
หรือกว่านั้นขึ้นไป รวมขายไปด้วยกันได้ ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขายจะเพิ่มขึ้นเพราะ
เหตุนั้น
(๒) ในการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจแบ่งแยกออกได้เป็นส่วน ๆ เจ้าพนักงานบังคับคดี
มีอานาจขายทรัพย์สินนั้นเป็นส่วน ๆ ได้ ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขายทรัพย์สินบางส่วน
จะเพียงพอแก่การบังคับคดี หรือว่าเงินรายได้ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น

๓๑
(๓) ในการขายทรัพย์สินหลายสิ่งด้วยกัน เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจกาหนดลาดับที่จะ
ขายทรัพย์สินนั้น
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินซึ่งจะต้องขาย อาจร้องขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีรวมหรือแยกทรัพย์สิน หรือขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามลาดับที่กาหนดไว้ หรือจะร้องคัดค้านคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่สั่งตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันก่อนวันขาย ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ไม่ยอมปฏิบัติตามคาร้องขอหรือคาคัดค้านเช่นว่านั้น ผู้ร้องจะยื่นคาร้องต่อศาลภายในสองวันนับแต่
วันปฏิเสธ เพื่อขอให้มีคาสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได้ คาสั่งของศาลให้เป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
เลื่อนการขายไปจนกว่าศาลจะได้มีคาสั่ง หรือจนกว่าจะได้พ้นระยะเวลาซึ่งให้นาเรื่องขึ้นสู่ศาลได้
มาตรา ๓๓๓ ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนีต้ ามคาพิพากษานั้นก่อนที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าเป็นราคาที่สมควรขายได้ เจ้าหนี้ตาม
คาพิพากษา ลูกหนี้ตามคาพิพากษา หรือบุคคลผู้มีสว่ นได้เสียในการบังคับคดีอาจคัดค้านว่าราคาดังกล่าวมีจานวน
ต่าเกินสมควร ในกรณีเช่นว่านี้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินไป เพื่อให้เจ้าหนี้ตาม
คาพิพากษา ลูกหนี้ตามคาพิพากษา หรือบุคคลผู้มีสว่ นได้เสียในการบังคับคดี ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่คัดค้านหรือไม่
ก็ตาม หาผู้ซื้อที่จะเสนอซื้อในราคาที่บุคคลดังกล่าวต้องการมาเสนอซื้อในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไป
โดยให้ผู้เสนอราคาสูงสุดต้องผูกพันกับการเสนอราคาดังกล่าวเป็นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่เสนอราคานั้น
และในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไป หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดในจานวนไม่สูงกว่าจานวนที่ผู้เสนอราคา
สูงสุดได้เสนอในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน หรือไม่มีผู้ใดเสนอราคาเลย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
เคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน แต่หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดในการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไปในจานวนสูงกว่าจานวนที่ผู้เสนอราคาสูงสุดได้เสนอในการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินครั้งก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินนัน้
เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดตามวรรคหนึ่งแล้วให้การขาย
ทอดตลาดเป็นที่สุด
มาตรา ๓๓๔ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ หากทรัพย์สินที่
โอนนั้นมีลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบริวารอยู่อาศัย และลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบริวารไม่ยอมออกไป
จากอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ซื้อชอบที่จะยื่นคาขอฝ่ายเดียวต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลให้ออก
คาบังคับให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้นภายในระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควรกาหนด แต่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ถ้าลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบริวารไม่ปฏิบัติตามคาบังคับให้
บังคับตามมาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๕๐ มาตรา ๓๕๑ มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๓๕๓
มาตรา ๓๕๔ มาตรา ๓๖๑ มาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๓ และมาตรา ๓๖๔ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้เจ้าพนักงานศาล
เป็นผู้ส่งคาบังคับโดยผู้ซื้อมีหน้าที่จัดการนาส่ง และให้ถือว่าผู้ซื้อเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาและลูกหนี้ตามคา
พิพากษาหรือบริวารที่อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษาตามบทบัญญัติดังกล่าว
มาตรา ๓๓๕ เมื่อทาการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีกฎหมายกาหนดไว้ให้จดทะเบียนให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ให้ดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ
ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ก่อนทาการขาย
ทอดตลาดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดแจ้งรายการหนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระ

๓๒
เพื่อการออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาบอกกล่าว เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้จากการ
ขายทอดตลาดไว้เพื่อชาระหนี้ที่ค้างชาระดังกล่าวจนถึงวันขายทอดตลาดแก่ นิติบุคคลอาคารชุดก่อนเจ้าหนี้
จานอง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอด
หนี้
หากนิติบุคคลอาคารชุดไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างชาระดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างชาระ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้
ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
ก่อนทาการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแจ้งรายการหนี้
ค่าบารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคพร้อมค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินต่อ
เจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาบอกกล่าว เมื่อขายทอดตลาดแล้ว
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้เพื่อชาระหนี้ที่ค้างชาระดังกล่าวจนถึง
วันขายทอดตลาดแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก่อนเจ้าหนี้จานอง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียน
โอนสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้ หากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไว้ ให้การระงับ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเป็นอันยกเลิกไป
หากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างชาระดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีภายในกาหนดเวลาตามวรรคสี่หรือแจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างชาระ หรือในกรณีที่ยังมิได้จัดตั้ง
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้ หากมีการระงับ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไว้ ให้การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเป็นอันยกเลิกไป
การจ่ายเงินที่กันไว้ตามวรรคสองและวรรคสี่ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๑๐
การทาบัญชีส่วนเฉลี่ย และส่วนที่ ๑๑ เงินค้างจ่าย ของหมวดนี้
ส่วนที่ ๙
การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบกิจการแทนการขาย
มาตรา ๓๓๖ ถ้ารายได้จากอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
เกษตรกรรม หรือการประกอบกิจการอื่นใดของลูกหนี้ตามคาพิพากษาอาจเพียงพอที่จะชาระหนี้ตามคาพิพากษา
พร้อมด้วยค่าฤชาธรรมเนียม และค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ภายในเวลาอันสมควร เมื่อศาลเห็นสมควร
หรือเมื่อลูกหนี้ตามคาพิพากษาร้องขอ และไม่มีข้อเท็จจริงว่าจะเป็นการประวิงการชาระหนี้ ศาลอาจมีคาสั่ง
ตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือผู้จัดการกิจการเหล่านั้น โดยมอบเงินรายได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายในเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกาหนดแทนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้

๓๓
ส่วนที่ ๑๐
การทาบัญชีส่วนเฉลี่ย
มาตรา ๓๓๗ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทาบัญชีรายละเอียดแสดงจานวนเงินทั้งหมด
ที่ได้มาจากการยึด อายัด ขาย หรือจาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือที่ได้วางไว้แก่ตน
นอกจากนี้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทาบัญชีพิเศษสาหรับจานวนเงินที่ได้มาจากการขายหรือจาหน่าย
ทรัพย์สินแต่ละรายซึ่งอยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่นซึ่งได้มีการแจ้ง
ให้ทราบหรือปรากฏแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วตามมาตรา ๓๒๔
ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ยเงินตามวรรคหนึ่งดังบัญญัติไว้ในมาตราต่อไปนี้
มาตรา ๓๓๘ ในกรณีที่จะต้องบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่งซึ่งได้พิพากษาหรือสั่ง
โดยจาเลยขาดนัดนั้น ห้ามมิให้จัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ยเงินที่ได้มาจนกว่าระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันยึด
หรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาจะได้ล่วงพ้นไปแล้ว เว้นแต่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาจะแสดง
ให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า ลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้ทราบถึงการที่ถูกฟ้องนั้นแล้ว
มาตรา ๓๓๙ ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาคนเดียวร้องขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาและไม่มีกรณีตามมาตรา ๓๒๔ เมื่อได้ขายทอดตลาดหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่น
ซึ่งทรัพย์สินนั้นเสร็จและได้หักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไว้แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงิน
ตามจานวนหนี้และค่าฤชาธรรมเนียมตามคาพิพากษาให้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเท่าที่เงินรายได้
จานวนสุทธิจะพอแก่การที่จะจ่ายให้ได้
มาตรา ๓๔๐ ในกรณีที่มีเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาหลายคนร้องขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือในกรณีตามมาตรา ๓๒๔ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดหรือ
จาหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้นเสร็จแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) หักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีไว้ แต่ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นของเจ้าของรวม
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินส่วนของเจ้าของรวมอื่นนอกจากส่วนของลูกหนี้ตามคาพิพากษาออกจาก
เงินที่ได้จากการขายหรือจาหน่ายทรัพย์สินนั้นเสียก่อน แล้วจึงหักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
จากเงินเฉพาะส่วนของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
(๒) จัดทาบัญชีส่วนเฉลี่ยแสดงจานวนเงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาหรือผู้ทรงสิทธิ
เหนือทรัพย์สินนั้นแต่ละคนจากเงินจานวนสุทธิที่พอแก่การที่จะจ่ายให้ตามสิทธิของบุคคลเช่นว่านั้น
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นโดยให้แสดง
จานวนเงินที่กันส่วนให้แก่เจ้าของรวมไว้ในบัญชีดังกล่าวด้วย และ
(๓) ส่งคาบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ตามคาพิพากษา เจ้าของรวม และบุคคลตาม (๒)
ขอให้ตรวจสอบบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นและให้ยื่นคาแถลงคัดค้านได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันส่งคาบอกกล่าว
ถ้าไม่มีคาแถลงคัดค้านภายในกาหนดเวลาตาม (๓) ให้ถือว่าบัญชีส่วนเฉลี่ยดังกล่าว
เป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินให้แก่บุคคลตามบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้น

๓๔
มาตรา ๓๔๑ ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาแถลงคัดค้านตามมาตรา ๓๔๐ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ออกหมายเรียกเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาทุกคน ผู้ทรงสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น เจ้าของรวม และลูกหนี้ตาม
คาพิพากษา มาชี้แจงในเวลาและ ณ สถานที่ที่กาหนด โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
บุคคลดังกล่าวจะไปตามหมายเรียกด้วยตนเองหรือจะมอบให้ผู้รับมอบอานาจไปกระทาการแทนก็ได้
เมื่อได้ตรวจพิจารณาคาแถลงคัดค้านและได้ฟังคาชี้แจงของผู้ซึ่งมาตามหมายเรียกแล้ว
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทาคาสั่งยืนตามหรือแก้ไขบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นแล้วอ่านคาสั่งดังกล่าวให้ผู้ซึ่งมา
ตามหมายเรียกฟังและให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้
ในกรณีที่ไม่อาจทาคาสั่งได้ภายในวันที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้ผู้ซึ่งมา
ตามหมายเรียกหรือตามนัดทราบวันนัดฟังคาสั่งที่เลื่อนไปและให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้
ถ้าบุคคลตามวรรคหนึ่งมิได้ไปตามหมายเรียกหรือตามนัดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ให้ถือว่าได้ทราบวันนัดและคาสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว
มาตรา ๓๔๒ ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคาสั่งยืนตามบัญชีส่วนเฉลี่ย ผู้ซึ่งได้ยื่น
คาแถลงคัดค้านตามมาตรา ๓๔๐ อาจยื่นคาร้องคัดค้านคาสั่งดังกล่าวต่อศาลได้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้
อ่านคาสั่ง
ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคาสั่งแก้ไขบัญชีส่วนเฉลี่ย บุคคลตามมาตรา ๓๔๑ อาจยื่น
คาร้องคัดค้านคาสั่งดังกล่าวต่อศาลได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อ่านคาสั่ง
ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
เลื่อนการจ่ายส่วนเฉลี่ยไปก่อนจนกว่าศาลจะได้มีคาสั่งหรือทาการจ่ายส่วนเฉลี่ยชั่วคราวตามมาตรา ๓๔๓
ถ้าไม่มีผู้ยื่นคาร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้ถือว่าบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้นเป็นที่สุด
และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินให้แก่บุคคลตามบัญชีส่วนเฉลี่ยนั้น
คาสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๔๓ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า ถ้าจะเลื่อนการจ่ายส่วนเฉลี่ยไปจนกว่าได้
จาหน่ายทรัพย์สินที่ประสงค์จะบังคับทั้งหมดหรือจนกว่าการเรียกร้องทั้งหมดที่มาสู่ศาลได้เสร็จเด็ดขาดแล้ว
จะทาให้บุคคลผู้มีส่วนเฉลี่ยในเงินรายได้แห่งทรัพย์สินที่บังคับนั้นทุกคนหรือคนใดคนหนึ่งได้รับความเสียหาย
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีสิทธิที่จะแบ่งเงินรายได้เท่าที่พอแก่การที่จะจ่ายให้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔๐
มาตรา ๓๔๑ และมาตรา ๓๔๒ ได้ ในเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้กันเงินไว้สาหรับชาระค่าฤชาธรรมเนียมในการ
บังคับคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นต่อไป และสาหรับชาระการเรียกร้องใด ๆ ที่ยังมีข้อโต้แย้งไว้แล้ว
มาตรา ๓๔๔ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทุกคนได้รับส่วนแบ่งเป็นที่พอใจแล้ว ถ้ายัง
มีเงินที่ได้จากการขายหรือจาหน่ายทรัพย์สินเหลืออยู่หลังจากที่ได้หักค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีแล้ว
และเงินเช่นว่านั้นอยู่ในบังคับที่จะต้องจ่ายแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาตามมาตรา ๓๒๙ หรือถูกอายัด
โดยประการอื่น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินส่วนที่เหลือนั้นตามมาตรา ๓๒๙ หรือตามคาสั่งอายัด
สิทธิเรียกร้อง แล้วแต่กรณี
ถ้าเงินรายได้จานวนสุทธิที่ได้จากการขายหรือจาหน่ายทรัพย์สินนั้นไม่ต้องการใช้สาหรับ
การบังคับคดีต่อไปก็ดี หรือมีเงินได้จากการขายหรือจาหน่ายทรัพย์สินเหลืออยู่หลังจากที่ได้หักชาระค่าฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดีและจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ทุกคนเป็นที่พอใจแล้วก็ดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินรายได้
จานวนสุทธิหรือส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ลูกหนี้ตามคาพิพากษา และถ้าทรัพย์สินของบุคคลภายนอกต้องถูก

๓๕
จาหน่ายไปเพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้ตามคาพิพากษา ให้จ่ายเงินรายได้จานวนสุทธิหรือส่วนที่เหลืออยู่แก่
บุคคลภายนอกนั้น
ถ้าได้มีการขายทรัพย์สินรายใดไปแล้วตามมาตรา ๓๒๓ และได้มีคาพิพากษาถึงที่สุด
เป็นคุณแก่ผู้เรียกร้อง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินที่ได้จากการขายแก่ผู้เรียกร้องไป
ส่วนที่ ๑๑
เงินค้างจ่าย
มาตรา ๓๔๕ บรรดาเงินต่าง ๆ ที่ค้างจ่ายอยู่ในศาลหรือที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ถ้าผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาภายในห้าปี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
หมวด ๓
การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
มาตรา ๓๔๖ การบังคับคดีในกรณีที่คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลกาหนดให้
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ถ้าบทบัญญัติในหมวดนี้
มิได้กาหนดวิธีการบังคับคดีไว้โดยเฉพาะ ให้นาวิธีการบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงินตามความในหมวด ๒
การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔๗ ในกรณีที่คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลกาหนดให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ส่งคืนทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเพื่อชาระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจยึดทรัพย์นั้นเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตาม
คาพิพากษาหรือคาสั่ง
ถ้าทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาที่ต้องส่งมอบแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อชาระหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องได้ถูกยึดหรืออายัดไว้เพื่อเอาชาระหนี้เงินในคดีอื่นแล้ว เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาชอบที่จะ
ยื่นคาร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีก่อนมีการขายทอดตลาดหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่นขอให้มีคาสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์นั้นให้แก่ตน โดยให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการยึดหรืออายัดทรัพย์แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาผู้ขอยึดหรืออายัดทรัพย์ในคดีอื่นนั้น ในกรณีเช่นว่านี้
ให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาในคดีอื่นนั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี
มาตรา ๓๔๘ การบังคับคดีในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบ
ทรัพย์เฉพาะสิ่งที่มีทะเบียนกรรมสิทธิ์หรือมีหนังสือรับรองการทาประโยชน์แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษานั้น
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนดาเนินการจดทะเบียนต่อไป
การบังคับคดีในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบ
อสังหาริมทรัพย์เฉพาะสิ่ง ถ้ามีเหตุขัดขวางหรือเหตุขัดข้องในการส่งคืนหรือส่งมอบอสังหาริมทรัพย์นั้น

๓๖
แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๔๙ การบังคับคดีที่ขอให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
ให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี
ให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาเป็นผู้รับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีที่
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาต้องเสียไปในคดีที่มีคาพิพากษาให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง รวมทั้ง
ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีที่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาต้องเสียไปในคดีอื่น
ตามมาตรา ๓๔๗ วรรคสอง โดยให้ถือว่าเป็นค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
ที่ต้องใช้แทนแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาในคดีที่มีคาพิพากษาให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้น
หมวด ๔
การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่
มาตรา ๓๕๐ การบังคับคดีในกรณีที่คาพิพากษาหรือคาสั่งให้ขับไล่ลูกหนี้ตาม
คาพิพากษาออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดาเนินการตามมาตรา ๓๕๑ มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๓๕๓ และมาตรา ๓๕๔
การบังคับคดีในกรณีที่คาพิพากษาหรือคาสั่งให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์
ที่ครอบครอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการตามมาตรา ๓๕๕
ส่วนที่ ๑
การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย
หรือทรัพย์ที่ครอบครอง
มาตรา ๓๕๑ ในกรณีที่คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ขับไล่ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง
(๑) ถ้าทรัพย์นั้นไม่มีบุคคลใดอยู่แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการตามมาตรา ๓๕๒
(๒) ถ้าลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบริวารไม่ออกไปจากทรัพย์นั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดาเนินการตามมาตรา ๓๕๓
มาตรา ๓๕๒ ในกรณีตามมาตรา ๓๕๑ (๑) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจส่งมอบ
ทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเข้าครอบครองได้ทันที ถ้ามีสิ่งกีดขวางอันเป็น
อุปสรรคต่อการส่งมอบ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจทาลายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ตามความจาเป็น
ถ้ายังมีสิ่งของของลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือของบุคคลใดอยู่ในทรัพย์นั้น ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีทาบัญชีสิ่งของนั้นไว้ และมีอานาจดาเนินการดังต่อไปนี้

๓๗
(๑) ถ้าสิ่งของนั้นมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือมีสภาพอันจะก่อให้เกิดอันตรายได้
หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของสิ่งของนั้น ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอานาจที่จะจาหน่ายสิ่งของนั้นได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่เห็นสมควร และเก็บรักษา
เงินสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายไว้แทนสิ่งของนั้น หรือจะมอบสิ่งของนั้นให้เป็นสาธารณกุศล หรือทาลายสิ่งของนั้น
หรือดาเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ทั้งนี้ ให้คานึงถึงสภาพแห่งสิ่งของ ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
และประโยชน์สาธารณะ
(๒) ถ้าสิ่งของนั้นมิใช่สงิ่ ของตามที่ระบุไว้ใน (๑) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจนาสิ่งของนัน้
มาเก็บรักษาไว้ หรือมอบให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเป็นผู้รักษา หรือฝากไว้ ณ สถานที่ใด หรือแก่บุคคลใด
ตามที่เห็นสมควร โดยลูกหนี้ตามคาพิพากษาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย แล้วแจ้งหรือประกาศให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
หรือเจ้าของสิ่งของมารับคืนไปภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกาหนด ถ้าลูกหนี้ตามคาพิพากษา
หรือเจ้าของสิ่งของไม่มารับหรือไม่ยอมรับสิ่งของนั้นคืนไปภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดาเนินการตาม (๑) โดยอนุโลม
เงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มาจากการจาหน่ายสิ่งของตามวรรคสอง (๑) หรือ (๒)
ถ้าลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือเจ้าของสิ่งของไม่มาขอรับคืนภายในกาหนดห้าปีนับแต่วันจาหน่าย
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ในกรณีที่สิ่งของตามวรรคสองถูกยึด อายัด หรือห้ามโอน ยักย้าย หรือจาหน่ายตามวิธีการ
ชั่วคราวก่อนพิพากษาหรือเพื่อการบังคับคดีในคดีอื่น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจย้ายสิ่งของดังกล่าว
ไปเก็บไว้ ณ สถานที่อื่นได้ตามที่เห็นสมควร แต่ถ้าสิ่งของนั้นมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือมีสภาพ
อันจะก่อให้เกิดอันตรายได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วน
แห่งค่าของสิ่งของนั้น ให้นาวรรคสอง (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งศาล
หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีอื่นทราบด้วย
มาตรา ๓๕๓ ในกรณีตามมาตรา ๓๕๑ (๒) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) รายงานต่อศาลเพื่อมีคาสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบริวาร
และให้ศาลมีอานาจสั่งจับกุมและกักขังได้ทันที ในกรณีเช่นว่านี้ให้นามาตรา ๓๖๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) ปิดประกาศให้บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นซึ่งอ้างว่ามิได้เป็นบริวาร
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา ยื่นคาร้องต่อศาลภายในกาหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศแสดงว่า
ตนมีอานาจพิเศษในการอยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้น
เมื่อมีการจับกุมลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบริวารตาม (๑) แล้ว หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวหลบหนีไปจากทรัพย์นั้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการตามมาตรา ๓๕๒
มาตรา ๓๕๔ เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕๑ ให้ถือว่า
บุคคลดังต่อไปนี้เป็นบริวารของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
(๑) บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นและมิได้ยื่นคาร้องต่อศาลภายใน
กาหนดเวลาตามมาตรา ๓๕๓ (๒) หรือยื่นคาร้องต่อศาลแล้วแต่แสดงต่อศาลไม่ได้ว่าตนมีอานาจพิเศษ
ในการอยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้น
(๒) บุคคลที่เข้ามาอยู่ในทรัพย์นั้นในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการ
ให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์นั้น

๓๘
ส่วนที่ ๒
การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ
หรือขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครอง
มาตรา ๓๕๕ ในกรณีที่คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลกาหนดให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ หรือขนย้ายสิ่งของ ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจดาเนินการรื้อถอน และขนย้ายสิ่งของ
ออกจากทรัพย์นั้นได้
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศกาหนดการรื้อถอนหรือขนย้าย
สิ่งของ ไว้ ณ บริเวณนั้นไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ความระมัดระวังตามสมควร
แก่พฤติการณ์ในการรื้อถอนหรือขนย้ายสิ่งของนั้น
ในการจัดการกับวัสดุที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ถูกขนย้ายออกจากอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครองนั้น ให้นามาตรา ๓๕๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
หมวด ๕
การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
มาตรา ๓๕๖ การบังคับคดีในกรณีที่คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลกาหนดให้
ลูกหนี้ตามคาพิพากษากระทาการหรืองดเว้นกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดนอกจากกรณีที่คาพิพากษา
หรือคาสั่งของศาลกาหนดให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งหรือกาหนดให้ขับไล่
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน และหมวด ๔
การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่ ให้ศาลมีอานาจกาหนดวิธีการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ ๑
หรือส่วนที่ ๒ แห่งหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็นว่าวิธีการบังคับคดีดังกล่าวไม่อาจบรรลุผลตาม
คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลได้ ก็ให้ศาลมีอานาจกาหนดวิธีการบังคับคดีตามที่ศาลเห็นสมควรเท่าที่
สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้กระทาได้

๓๙
ส่วนที่ ๑
การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทาการ
มาตรา ๓๕๗ การบังคับคดีในกรณีที่คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลกาหนดให้ลูกหนี้
ตามคาพิพากษากระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจถือเอาคาพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้ และคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลไม่ได้กาหนดให้ถือเอาคาพิพากษาแทน
การแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคาพิพากษาไว้ เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจมีคาขอให้ศาลมีคาสั่งให้ถือเอา
คาพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้นได้
ถ้าการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคาพิพากษาจะบริบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจมีคาขอให้ศาล
สั่งให้ดาเนินการจดทะเบียนให้ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้บุคคลดังกล่าวนั้นจดทะเบียนไปตามคาสั่งศาล
ถ้าหนังสือสาคัญ เช่น โฉนดที่ดิน ใบจอง หนังสือรับรองการทาประโยชน์ ใบทะเบียน
หรือเอกสารสิทธิที่จะต้องใช้เพื่อการจดทะเบียนสูญหาย บุบสลาย หรือนามาไม่ได้เพราะเหตุอื่นใด ศาลจะสั่ง
ให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายออกใบแทนหนังสือสาคัญ
ดังกล่าวก็ได้ เมื่อได้ออกใบแทนแล้ว หนังสือสาคัญเดิมเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๓๕๘ การบังคับคดีในกรณีที่คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลกาหนดให้ลูกหนี้ตาม
คาพิพากษากระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งไม่อาจถือเอาคาพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของ
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าการกระทานั้นเป็นกรณีที่อาจให้บุคคลภายนอกกระทาการแทนได้ เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
อาจมีคาขอฝ่ายเดียวให้ศาลมีคาสั่งให้บุคคลภายนอกกระทาการนั้นแทนลูกหนี้ตามคาพิพากษา
(๒) ถ้าการกระทานั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจให้บุคคลภายนอกกระทาการแทนได้ เจ้าหนี้ตาม
คาพิพากษาอาจมีคาขอให้ศาลมีคาสั่งให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาชาระค่าเสียหายอันเกิดจากการไม่กระทาการนั้น
ตามจานวนที่ศาลเห็นสมควรกาหนด
ค่าใช้จ่ายที่เสียไปตาม (๑) และค่าเสียหายที่ศาลกาหนดตาม (๒) ให้ถือว่าเป็นหนี้ตาม
คาพิพากษาที่จะบังคับคดีกันต่อไป
ส่วนที่ ๒
การบังคับคดีในกรณีที่ให้งดเว้นกระทาการ
มาตรา ๓๕๙ การบังคับคดีในกรณีที่คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลกาหนดให้ลูกหนี้ตาม
คาพิพากษางดเว้นกระทาการ เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจยื่นคาร้องต่อศาลขอให้มีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาชาระค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายอันเกิดจาก
การไม่งดเว้นกระทาการนั้น

๔๐
(๒) รื้อถอนหรือทาลายทรัพย์สินอันเกิดจากการไม่งดเว้นกระทาการนั้น เว้นแต่ในกรณีที่
กฎหมายว่าด้วยการนั้นได้กาหนดวิธีการจัดการกับทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว
ในกรณีตาม (๑) เมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคาร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีคาสั่งให้
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจานวนที่ศาลเห็นสมควร
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งตาม (๒) ให้ศาลแจ้งคาสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ แล้วให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทาการยึดและดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งศาล โดยลูกหนี้ตามคาพิพากษา
เป็นผู้รับผิดในค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทนที่ศาลกาหนดตามวรรคสองและค่าใช้จ่ายตามวรรคสาม ให้ถือว่า
เป็นหนี้ตามคาพิพากษาที่จะบังคับคดีกันต่อไป
ในกรณีที่จะขอให้ศาลมีคาสั่งให้จับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคาพิพากษา ให้บังคับตามมาตรา ๓๖๑
หมวด ๖
การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
มาตรา ๓๖๐ การบังคับคดีในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้หรือแสดงว่า
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาหรือบุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ทรัพยสิทธิหรือสิทธิอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
หากทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์ที่มีทะเบียน เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาหรือบุคคลดังกล่าวหรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดีอาจมีคาขอให้ศาลสั่งให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ดาเนินการจดทะเบียนให้ผู้มีสิทธิมีชื่อในทะเบียนให้เป็นไปตามคาสั่งศาล
ให้นาความในมาตรา ๓๕๗ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๗
การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคาพิพากษา
มาตรา ๓๖๑ ภายใต้บังคับบทบัญญัติหมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่ ในกรณีที่
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาจงใจขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคาบังคับ และไม่มีวิธีการบังคับคดีอื่นใดที่เจ้าหนี้ตาม
คาพิพากษาจะใช้บังคับได้ เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอาจมีคาขอฝ่ายเดียว ให้ศาลมีคาสั่งจับกุมและกักขัง
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาก็ได้
เมื่อได้รับคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาคาขอโดยเร็ว หากเป็นที่พอใจจาก
พยานหลักฐานซึ่งเจ้าหนี้ตามคาพิพากษานามาสืบว่า ลูกหนี้ตามคาพิพากษาสามารถที่จะปฏิบัติตาม
คาบังคับได้ ถ้าได้กระทาการโดยสุจริต และเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาไม่มีวิธีการบังคับคดีอื่นใดที่จะใช้บังคับได้
ให้ศาลมีคาสั่งจับกุมลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ถ้าลูกหนี้ตามคาพิพากษามาศาลหรือถูกจับตัวมา แต่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาแสดงเหตุ
อันสมควรในการที่ไม่ปฏิบัติตามคาบังคับมิได้ ศาลมีอานาจสั่งกักขังลูกหนี้ตามคาพิพากษาทันที

๔๑
หรือในวันหนึ่งวันใดที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษายังคงขัดขืนอยู่ก็ได้ หากลูกหนี้ตามคาพิพากษาสามารถ
แสดงเหตุอันสมควรในการที่ไม่ปฏิบัติตามคาบังคับ หรือตกลงที่จะปฏิบัติตามคาบังคับทุกประการ
ศาลจะมีคาสั่งให้ยกคาขอ หรือมีคาสั่งเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๓๖๒ เมื่อศาลได้ออกหมายจับลูกหนี้ตามคาพิพากษาตามมาตรา ๓๖๑ แล้ว
ถ้าลูกหนี้ตามคาพิพากษามาศาลหรือถูกจับตัวมา ให้ศาลมีอานาจกักขังลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้นไว้
ในระหว่างการพิจาณาคาขอจนกว่าจะมีการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกัน
และหลักประกันก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร
ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ศาลมีอานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือ
ตามจานวนเงินที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้องผู้ทาสัญญาประกันเป็นคดีใหม่
มาตรา ๓๖๓ ในกรณีที่ศาลสั่งกักขังลูกหนี้ตามคาพิพากษาตามมาตรา ๓๕๓ หรือมาตรา ๓๖๑
ลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้นจะต้องถูกกักขังไว้จนกว่าจะมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันตามจานวนที่
ศาลเห็นสมควรกาหนดว่าตนยินยอมที่จะปฏิบัติตามคาบังคับทุกประการ แต่ทั้งนี้ห้ามไม่ให้กักขังลูกหนี้ตาม
คาพิพากษาแต่ละครั้งเกินกว่าหกเดือนนับแต่วันจับหรือวันเริ่มกักขัง แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ให้นาความในมาตรา ๓๖๒ วรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖๔ ในกรณีที่ศาลยอมรับบุคคลเป็นประกัน และบุคคลนั้นจงใจขัดขวาง
การบังคับคดีหรือร่วมกับลูกหนี้ตามคาพิพากษาขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคาบังคับ ให้นาบทบัญญัติแห่ง
มาตรา ๓๖๑ มาตรา ๓๖๒ และมาตรา ๓๖๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖๕ การจับ ควบคุมตัว หรือกักขังบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสอง
มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๓๕๓ มาตรา ๓๖๑ และมาตรา ๓๖๔ ไม่ตัดสิทธิที่จะดาเนินคดีในความผิดอาญา
หมวด ๘
การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล
มาตรา ๓๖๖ ถ้าบุคคลใดได้เข้าเป็นผู้ประกันในศาลโดยทาเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอื่น
เพื่อการชาระหนี้ตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง หรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้น คาพิพากษา
หรือคาสั่งเช่นว่านั้นย่อมใช้บังคับแก่การประกันได้ โดยให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษามีสิทธิร้องขอให้ศาล
บังคับคดีแก่ผู้ประกันเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษาโดยไม่ต้องฟ้องผู้ประกันเป็นคดีใหม่
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การประกันการปฏิบัติตามคาสั่งศาลในกรณีอื่น
ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖๗ ในกรณีที่คู่ความหรือบุคคลใดนาเงิน ทรัพย์เฉพาะสิ่งอันเป็นทรัพย์พิพาท
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หนังสือประกันของธนาคาร หรือหลักประกันอย่างอื่นซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินแทนได้
มาวางต่อศาลตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือตามคาสั่งของศาล เช่น คาสั่งเกี่ยวกับวิธีการ
ชั่วคราวก่อนพิพากษาหรือทุเลาการบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในกรณีอื่นใด เมื่อคาพิพากษา
หรือคาสั่งได้ถึงที่สุดและคาบังคับได้กาหนดให้ชาระหนี้เป็นเงินหรือให้คืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งที่วาง

๔๒
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาในคดีนั้นชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้สั่งจ่ายเงินหรือดาเนินการเรียกเงินมาจ่ายหรือคืน
หรือส่งมอบทรัพย์ที่วางนั้นให้แก่ตนได้
เมื่อมีคาขอตามวรรคหนึ่งและระยะเวลาที่ศาลได้กาหนดไว้เพื่อให้ปฏิบัติตามคาบังคับนั้น
ได้ล่วงพ้นไปแล้ว ก็ให้ศาลมีอานาจจ่ายเงินหรือคืนหรือส่งมอบหรือโอนสิทธิในทรัพย์พิพาทที่วางหรือ
เรียกเงินตามหลักฐานที่วางมาจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาได้
การขอและการดาเนินการตามมาตรานี้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล”
มาตรา ๑๓ พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาของศาลและ
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้กระทาไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้ใช้กฎหมาย
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่เริ่มดาเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าวจนถึงที่สุด
มาตรา ๑๔ ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
....................................
นายกรัฐมนตรี

