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พระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  (ฉบับที่  ๒๘) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่ง  (ฉบับที่  ๒๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖/๑  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
“มาตรา ๖/๑ คดีที่ ย่ืนฟ้องไว้ต่อศาลชั้นต้นซึ่งไม่ใช่ศาลแพ่ง  ก่อนวันชี้สองสถาน  หรือ 

ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถาน  หากศาลที่คดีนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาเห็นว่า
ผลของคดีดังกล่าวอาจกระทบต่อการอนุรักษ์หรือการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม   
การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม  หรือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นที่สําคัญ  และการโอนคดีไปยังศาลแพ่ง
จะทําให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ก็ให้ศาลแจ้งคู่ความทราบและทําความเห็น
เสนอประธานศาลอุทธรณ์เพื่อมีคําสั่งให้โอนคดีนั้นไปยังศาลแพ่งได้  คําสั่งของประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
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การโอนคดีตามวรรคหนึ่ง  ไม่กระทบกระเทือนถึงกระบวนพิจารณาที่ได้ดําเนินการไปก่อนที่จะมี
คําสั่งให้โอนคดี  และให้ถือว่าบรรดากระบวนพิจารณาที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้นเป็นกระบวนพิจารณาของ
ศาลแพ่งด้วย  เว้นแต่ศาลแพ่งจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  (ฉบับที่  ๑๒)  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗ บทบัญญัติในมาตรา  ๔  มาตรา  ๔  ทวิ  มาตรา  ๔  ตรี  มาตรา  ๔  จัตวา  มาตรา  ๔  
เบญจ  มาตรา  ๔  ฉ  มาตรา  ๕  มาตรา  ๖  และมาตรา  ๖/๑  ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติดังต่อไปนี้ 

(๑) คําฟ้องหรือคําร้องขอท่ีเสนอภายหลังเก่ียวเนื่องกับคดีที่ ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใด   
ให้เสนอต่อศาลนั้น 

(๒) คําฟ้องหรือคําร้องขอที่เสนอเก่ียวเนื่องกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ซึ่งคําฟ้องหรือคําร้องขอนั้นจําต้องมีคําวินิจฉัยของศาลก่อนที่การบังคับคดีจะได้ดําเนินไปได้โดยครบถ้วน
และถูกต้องนั้น  ให้เสนอต่อศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดีตามมาตรา  ๓๐๒ 

(๓) คําร้องตามมาตรา  ๑๐๑  ถ้าได้เสนอคําฟ้องหรือคําร้องขอต่อศาลใดแล้ว  ให้เสนอต่อศาลนั้น  
ในกรณีที่ยังไม่ได้เสนอคําฟ้องหรือคําร้องขอต่อศาลใด  ถ้าพยานหลักฐานซึ่งจะเรียกมาสืบหรือบุคคล 
หรือทรัพย์หรือสถานที่ที่จะต้องตรวจอยู่ในเขตศาลใด  ให้เสนอต่อศาลนั้น 

(๔) คําร้องที่เสนอให้ศาลถอนคืนหรือเปล่ียนแปลงคําสั่งหรือการอนุญาตที่ศาลได้ให้ไว้ก็ด ี  
คําร้องที่เสนอให้ศาลถอดถอนบุคคลใดจากฐานะที่ศาลได้แต่งตั้งไว้ก็ดี  คําร้องที่เสนอให้ศาลมีคําสั่งใด 
ที่เก่ียวกับการถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือการอนุญาตหรือที่เก่ียวกับการแต่งตั้งเช่นว่านั้นก็ดี   
คําร้องขอหรือคําร้องอื่นใดที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ศาลได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งไปแล้วก็ดี  ให้เสนอต่อศาล
ในคดีที่ได้มีคําสั่ง  การอนุญาต  การแต่งตั้ง  หรือคําพิพากษานั้น” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๑๕  แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง 

“คดีที่ศาลแพ่งได้รับไว้พิจารณาพิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมหรือที่ได้โอนไปยังศาลแพ่ง
ตามมาตรา  ๖/๑  ให้ศาลแพ่งมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  นอกเขตศาลได้ตามที่เห็นสมควร” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๔/๑  ในหมวด  ๓  อํานาจและหน้าที่ของศาล  
ลักษณะ  ๒  ศาล  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

“มาตรา  ๓๔/๑  เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก  รวดเร็ว  และเที่ยงธรรม  
หรือเพื่อความเหมาะสมสําหรับคดีบางประเภท  ให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกามีอํานาจออกข้อกําหนดเก่ียวกับการฟ้องคดี  การสืบพยานและการรับฟังพยานหลักฐาน   
การวินิจฉัยคดี  ตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  ได้ตามความจําเป็น 

ข้อกําหนดตามวรรคหน่ึงเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
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มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๕๑  แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง 

“การจัดทําสารบบความหรือสารบบคําพิพากษา  การรวบรวมเอกสารในสํานวนความ  และ 
การเก็บรักษาสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  อาจกระทํา 
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  และให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวที่รับรอง 
โดยวิธีการที่ศาลกําหนดเป็นสําเนาสารบบความหรือสารบบคําพิพากษา  หรือเป็นสําเนาเอกสารในสํานวนความ  
แล้วแต่กรณี  และให้ใช้แทนต้นฉบับได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดของประธาน
ศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  และเม่ือข้อกําหนดนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๖๗  แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง   

“เพื่อประโยชน์แห่งประมวลกฎหมายนี้  ให้เรียกนิติบุคคลตามชื่อหรือตามชื่อที่จดทะเบียน   
และภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของนิติบุคคลนั้น  ให้ถือเอาสํานักงานหรือสํานักงานแห่งใหญ่ซึ่งอยู่
ภายในเขตศาลที่จะย่ืนฟ้องคดีหรือที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๘  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๘ การย่ืนและส่งคําคู่ความและเอกสารในลักษณะนี้ไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่ความ
ฝ่ายใดทําต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหน่ึง  หรือศาลทําต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  หรือทุกฝ่าย  รวมทั้ง
การแจ้งคําสั่งของศาลหรือข้อความอย่างอื่นไปยังคู่ความหรือบุคคลอื่นใด  อาจดําเนินการโดยทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  และเม่ือข้อกําหนดนั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๓  ทวิ  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  (ฉบับที่  ๘)  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา  ๗๓  ทวิ  คําคู่ความหรือเอกสารที่เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งไม่ว่าการส่งนั้นจะเป็นหน้าที่
ของศาลจัดการส่งเองหรือคู่ความมีหน้าที่จัดการนําส่งก็ตาม  ศาลอาจสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ  หรือโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศก็ได้  โดยให้คู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่นําส่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย  
กรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าคําคู่ความหรือเอกสารที่ส่งโดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์  มีผลเสมือนเจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๗๔  มาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๗๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
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มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๓  สัตต  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  (ฉบับที่  ๑๒)  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา  ๘๓  สัตต  เม่ือโจทก์ได้ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๓  จัตวา  แล้ว  ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ศาลดําเนินการส่งให้แก่จําเลยหรือบุคคลภายนอกโดยทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศหรือผู้ประกอบกิจการรับส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศหรือโดยผ่าน
สํานักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  และเม่ือข้อกําหนดนั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๘๓  อัฏฐ  แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา  ๘๓  อัฏฐ  ในกรณีที่จะต้องส่งหมายเรียกและคําฟ้องตั้งต้นคดีตามมาตรา  ๘๓  ทวิ   
แก่จําเลยหรือบุคคลภายนอก  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลดังกล่าวนอกราชอาณาจักร  
ถ้าโจทก์ย่ืนคําขอฝ่ายเดียวโดยทําเป็นคําร้องและสามารถแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่าการส่ง 
ตามมาตรา  ๘๓  สัตต  ไม่อาจกระทําได้เพราะเหตุที่ภูมิลําเนาและสํานักทําการงานของบุคคลดังกล่าวไม่ปรากฏ
หรือเพราะเหตุอื่นใด  หรือเม่ือศาลได้ดําเนินการตามมาตรา  ๘๓  สัตต  แล้ว  แต่ไม่อาจทราบผลการส่งได้  
ถ้าศาลเห็นสมควร  ก็ให้ศาลอนุญาตให้ส่งโดยวิธีปิดประกาศไว้ที่ศาลแทน  ในกรณีเช่นว่านี้  ศาลจะสั่งให้ส่ง
โดยวิธีประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีอื่นใดด้วยก็ได้” 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันมีคดีแพ่งที่เก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ
หรือประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนรวม  เช่น  คดีสิ่งแวดล้อม  คดีคุ้มครองผู้บริโภค  เข้าสู่การพิจารณาของศาล 
เป็นจํานวนมาก  ซึ่งคดีเหล่าน้ีเป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน  สมควรกําหนดให้สามารถโอนคดีเหล่าน้ีไปยังศาลแพ่ง
เป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดี  โดยกําหนดให้ศาลแพ่งที่รับคดีไว้มีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณานอกเขตศาลได้   
เพ่ือให้องค์คณะผู้พิพากษาสามารถออกไปสืบพยานท่ีอยู่นอกเขตอํานาจด้วยตนเองได้  และกําหนดให้ประธานศาลฎีกา
โดยความเห็นชอบของทีป่ระชุมใหญศ่าลฎีกามอํีานาจออกข้อกําหนดเก่ียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่ง  
อันจะช่วยให้การพิจารณาพิพากษาคดีเกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  นอกจากน้ี  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
การเก็บรักษาข้อมูลคดีของศาลโดยการจัดเก็บในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเคร่ืองมือในการส่งคําคู่ความและเอกสารระหว่างศาลกับคู่ความ  หรือระหว่างคู่ความด้วยกัน  และกําหนด 
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการส่งหมายเรียกและคําฟ้องต้ังต้นคดีไปยังจําเลยหรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกราชอาณาจักร  
เพ่ือให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


