วิชา
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ ง 1
อาจารย์ผสู ้ อน ปาริ ชาติ ม่วงศิริ

ข้ อความเบือ้ งต้ น
• กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง เป็ นกฎหมายวิ ธี ส บั ญ ญั ติ อั น เป็ น
กฎหมายทีบ่ ัญญัติถึงวิธีการต่ างๆในอันที่บุคคลทั้งหลายพึงปฏิบัติเพือ่ ให้
ได้ รับการรั บรอง คุ้ มครองและบังคับตามสิ ทธิ และหน้ าที่ซึ่งมีอยู่ตาม
กฎหมายสารบัญญัติในทางศาล กฎหมายวิธีสบัญญัติจึงเป็ นกฎหมายที่
เป็ นส่ วนประกอบหรื อช่ วยเสริ มกฎหมายสารบัญญัติเมื่อได้ นาคดีขึ้นสู่
ศาล

บทวิเคราะห์ ศัพท์ (มาตรา 1)
1. ศาล
o หมายถึง ศาลยุติธรรมหรื อผูพ้ ิพากษาที่มีอานาจพิจารณาคดีแพ่ง

2. คดี
o หมายถึง กระบวนพิจารณานับตั้งแต่เสนอคาฟ้ องต่อศาล...
3. คาฟ้ อง
o แบ่งเป็ น
• คาฟ้ องเมื่อเริ่ มคดี ได้แก่ คาฟ้ อง(ม.172) และคาร้องขอ(ม. 188)
• คาฟ้ องภายหลัง ได้แก่ คาร้ องขอแก้ไขเพิ่มเติ มคาฟ้ อง(ม.179) ฟ้ องแย้ง
(ม. 177วรรคสาม) ค าร้ อ งสอด(ม. 57(1)(2)) อุ ท ธรณ์ ( ม. 225)/ฎี ก า
(ม.249) คาร้องขอพิจารณาคดีใหม่(ม.199 จัตวา)

บทวิเคราะห์ ศัพท์ (มาตรา 1)
4. คาให้การ
o หมายถึง กระบวนพิจารณาที่คู่ความอีกฝ่ ายหนึ่ งยกข้อต่อสู ้เป็ นข้อแก้คาฟ้ อง

5. คาคู่ความ
o หมายถึง คาฟ้ อง คาให้การ คาร้องเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ

6. กระบวนพิจารณา
o หมายถึง การกระทาของผูเ้ กี่ยวข้องในคดีทุกอย่าง

7. การพิจารณา
o หมายถึ ง กระบวนพิ จ ารณาทั้ง หมดในศาลก่ อ นศาลชี้ ขาดตัด สิ น คดี ห รื อ
จาหน่ายคดี

บทวิเคราะห์ ศัพท์ (มาตรา 1)
8. การนัง่ พิจารณา
o หมายถึง การที่ศาลออกนัง่ พิจารณาคดีบนบัลลังก์ต่อหน้าคู่ความ

9. วันสื บพยาน
o หมายถึง วันที่ศาลเริ่ มต้นทาหารสื บพยานคดีน้ นั จริ งๆ ครั้งแรกตามที่นดั ไว้ไม่
ว่าจะเป็ นการสื บพยานโจทก์หรื อจาเลย

10.คู่ความ
o หมายถึง บุคคลผูย้ นื่ คาฟ้ องหรื อถูกฟ้ องต่อศาล
o รวมถึงบุคคลผูม้ ีสิทธิ กระทาการแทนบุคคลนั้นๆตามกฎหมาย หรื อในฐานะ
ทนายความ

เขตอานาจศาล
• การยื่นคาฟ้ องหรื อคาร้องขอต้องยื่นต่อศาลที่มีเขตอานาจ
ที่ จ ะรั บ คดี น้ ั นไว้พิ จ ารณาพิ พ ากษาได้ ต ามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 2
• หากยืน่ คาฟ้ องหรื อคาร้องขอต่อศาลที่ไม่มีเขตอานาจ ศาล
จะรับคาฟ้ องหรื อคาร้ องขอดังกล่าวไว้พิจารณาพิพากษา
ไม่ได้

เขตอานาจศาล
• คาฟ้องหนีเ้ หนือบุคคล
มาตรา 4(1) “คาฟ้ องให้เสนอต่อศาลที่จาเลยมีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขต
ศาล หรื อต่ อ ศาลที่ มูล คดี เ กิ ด ในเขตศาลไม่ ว่า จ าเลยจะมี ภู มิ ล าเนาอยู่ใ น
ราชอาณาจักรหรื อไม่”
o ภูมิลาเนา หมายถึ ง ภูมิลาเนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
37-47

o มูลคดี หมายถึง เหตุที่มีแห่งการโต้แย้งสิ ทธิ อนั ทาให้โจทก์เกิดอานาจฟ้ อง หรื อ
สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุอนั เป็ นที่มาแห่ งการโต้แย้งสิ ทธิ ของโจทก์

เขตอานาจศาล
• คาฟ้องหนีเ้ หนือบุคคล
o การฟ้ องโดยอาศัยนิติกรรม นิติเหตุแต่ละประเภทจะพิจารณาสถานที่มูลคดีเกิดแตกต่างกันไป

• มูลคดีกรณี ละเมิด ได้แก่ สถานที่กระทาละเมิด
• มูลคดีกรณี ฟ้องหย่า ได้แก่ สถานที่ที่มีเหตุหย่าเกิดขึ้น แต่สถานที่
จดทะเบียนสมรสเป็ นเพียงเหตุแห่ งการสมรสไม่ใช่สถานที่มูลคดี
เกิด
• มูลคดีกรณี ฟ้องด้วยเหตุผดิ สัญญา ได้แก่ สถานที่ที่สัญญาเกิด หรื อ
สถานที่กระทาผิดสัญญา

เขตอานาจศาล
• คาฟ้องเกีย่ วด้ วยอสั งหาริมทรัพย์
มาตรา 4 ทวิ “คาฟ้ องเกี่ยวด้วยอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ หรื อประโยชน์อนั
เกี่ยวด้วยอสังหาริ มทรัพย์ ให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริ มทรัพย์ต้ งั อยูใ่ นเขตศาลหรื อต่อศาล
ที่จาเลยมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นเขตศาล”
o คาฟ้ องเกี่ ยวด้วยอสังหาริ มทรัพย์ หมายถึ ง คดี พิพาทเกี่ ยวด้วยอสังหาริ มทรัพย์ที่มุ่งหมายจะ
บังคับเอากับอสังหาริ มทรั พย์น้ ันโดยตรง ในคาฟ้ องต้องมี คาขอท้ายฟ้ องที่ ตอ้ งจัดการหรื อ
บังคับเอากับอสังหาริ มทรัพย์น้ นั เช่น ฟ้ องให้จดทะเบียนตามสัญญาจะซื้อขาย
o ค าฟ้ องเกี่ ย วด้ว ยสิ ท ธิ อ ัน เกี่ ย วด้ว ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หมายถึ ง คดี ที่ มิ ไ ด้พิ พ าทกัน ในตัว
อสังหาริ มทรัพย์โดยตรง แต่ เ ป็ นกรณี ที่อสังหาริ มทรั พย์ก่อให้เกิ ดสิ ทธิ แก่ เ จ้าของหรื อเกิ ด
ทรัพยสิ ทธิอย่างอื่น และต่อมาเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ ทธิน้ นั
o ค าฟ้ องเกี่ ย วด้ว ยประโยชน์ อ ัน เกี่ ย วด้ว ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หมายถึ ง กรณี ที่ ผู้มี สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์นาอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ออกหาประโยชน์ เช่น ฟ้ องเรี ยกค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์

เขตอานาจศาล
• คาฟ้องตามมาตรา 4 ตรี
มาตรา 4 ตรี “คาฟ้ องอื่นนอกจากที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 4 ทวิ ซึ่ งจาเลยมิได้มี
ภูมิลาเนาอยูใ่ นราชอาณาจักรและมูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าโจทก์เป็ นผูม้ ี
สัญชาติไทยหรื อมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลแพ่งหรื อต่อศาลที่โจทก์
มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นเขตศาล”
o ต้องเป็ นกรณี ที่ไม่ใช่คาฟ้ องตามมาตรา 4 ทวิ
o ตัวอย่าง โจทก์(ภูมิลาเนาอยู่บุรีรัมย์) จาเลย(มี ภูมิลาเนาอยู่กมั พูชา) โจทก์ทา
สัญญาจะซื้ อที่ดินที่ต้ งั อยูท่ ี่ประเทศกัมพูชา จากจาเลย ต่อมาจาเลยไม่โอนที่ดิน
ตามสัญญา หากโจทก์ตอ้ งการฟ้ องบังคับให้จาเลยโอนที่ดิน กรณี น้ ี เป็ นคาฟ้ อง
ตามมาตรา 4 ทวิ ไม่ใช่กรณี ตามมาตรา 4 ตรี

เขตอานาจศาล
• คาร้ องขอ
มาตรา 4(2) “คาร้องขอ ให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรื อต่อ
ศาลที่ผรู ้ ้องมีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตศาล”
o คาร้องขอทัว่ ไป เข้ากรณี ตามมาตรา 4(2) เช่น คาร้องขอให้คนวิกลจริ ตเป็ นคน
ไร้ความสามารถ คาร้องขอให้ศาลสัง่ เป็ นคนสาบสู ญ เป็ นต้น

o มีขอ้ ยกเว้น 3 กรณี คือ
1) คาร้องขอตั้งผูจ้ ดั การมรดก (มาตรา 4 จัตวา)
2) คาร้องขอเพิกถอนมติที่ประชุมนิติบุคคล (มาตรา 4 เบญจ)
3) คาร้องขอเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินที่อยูใ่ นราชอาณาจักร (มาตรา 4 ฉ)

เขตอานาจศาล
• คาร้ องขอตั้งผู้จัดการมรดก
มาตรา 4 จัตวา “คาร้องขอตั้งผูจ้ ดั การมรดกให้เสนอต่อศาลที่เจ้า
มรดกมีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตศาลในขณะถึงแก่ความตาย
ในกรณี ที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิเนาอยูใ่ นราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาล
ที่ทรัพย์มรดกอยูใ่ นเขตศาล”
ตัวอย่างเช่น เจ้ามรดกมีภูมิลาเนาอยูจ่ งั หวัดอ่างทอง มารักษาตัวและ
เสี ยชีวิตที่รพ.ศิริราช กรณี น้ ีตอ้ งเสนอคาร้องขอต่อศาลจังหวัดอ่างทองอัน
เป็ นศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตศาลในขณะถึงแก่ความตาย

เขตอานาจศาล
• คาร้ องขอเพิกถอนมติทปี่ ระชุ มนิตบิ ุคคล
มาตรา 4 เบญจ “คาร้องขอเพิกถอนมติของที่ประชุมหรื อที่ประชุมใหญ่ของ
นิ ติบุคคล คาร้ องขอเลิกนิ ติบุคคล คาร้ องขอตั้งหรื อถอนผูช้ าระบัญชี นิติบุคคล หรื อคา
ร้องขออื่นใดเกี่ยวกับนิ ติบุคคล ให้เสนอต่อศาลที่นิติบุคคลนั้นมีสานักงานใหญ่อยูใ่ นเขต
ศาล”

• คาร้ องขอเกีย่ วกับการจัดการทรัพย์ สินทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
มาตรา 4 ฉ “คาร้องขอเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยูใ่ นราชอาณาจักรก็ดี คาร้องขอที่
หากศาลมีคาสั่งตามคาร้องขอนั้นจะเป็ นผลให้ตอ้ งจัดการหรื อเลิกจัดการทรัพย์สินที่อยู่
ในราชอาณาจักรก็ดีซ่ ึ งมูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร และผูร้ ้องไม่มีภูมิลาเนาอยูใ่ น
ราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์สินดังกล่าวอยูใ่ นเขตศาล”

คำถำมท้ ำยบท
• . นายก็ อ ฟท าสั ญ ญาจะขายที่ ดิ น ตั้ง อยู่ใ นเขตศาลจัง หวัด ราชบุ รี ราคา
10,000,000 บาทให้แก่นายไมค์ ในการทาสัญญานายไมค์วางมัดจาไว้เป็ น
เงิ น 1,000,000 บาท โดยทาสัญญากันที่บา้ นของนายไมค์ที่อยู่ในเขตศาล
จังหวัดสมุทรปราการ นายก็อฟมีภูมิลาเนาอยูท่ ี่จงั หวัด ต่อมาเมื่อถึงกาหนด
โอนที่ดินและชาระราคาตามสัญญา นายก็อฟไม่ยอมไปจดทะเบี ยนโอน
ที่ดินดังกล่าว นายไมค์จึงขอเลิกสัญญา หากนายไมค์ตอ้ งการฟ้ องคดีเพื่อให้
นายก็อฟคืนเงินมัดจาเนื่องจากนายก็อฟผิดสัญญาจะซื้อจะขาย
ให้วินิจฉัยว่า นายไมค์จะเสนอคาฟ้ องดังกล่าวได้ที่ศาลใดบ้างเพราะ
เหตุใด

คำตอบ
การที่นายไมค์เสนอคาฟ้ องตามสัญญาจะซื้ อจะขายเพื่อให้นายก็อฟคื นเงิ นมัดจามิ ใช่ คาฟ้ อง
เกี่ ยวด้วยอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ หรื อประโยชน์เกี่ ยวด้วยอสังหาริ มทรั พย์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 ทวิ แต่เป็ นการฟ้ องบังคับหนี้ เหนื อบุคคลตามมาตรา 4(1) ซึ่ งกาหนดให้เสนอ
ค าฟ้ องต่ อ ศาลที่ จ าเลยมี ภู มิ ล าเนาหรื อ ต่ อ ศาลที่ มู ล คดี เ กิ ด ในเขตศาลไม่ ว่ า จ าเลยจะมี ภู มิ ล าเนาใน
ราชอาณาจักรหรื อไม่ นายไมค์จึงไม่อาจฟ้ องนายก็อฟต่อศาลที่จาเลยมีภูมิลาเนาหรื อต่อศาลที่มูลคดีเกิดใน
เขตศาลก็ได้
เมื่อนายก็อฟมีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตศาลจังหวัดนครปฐม นายไมค์จึงฟ้ องต่อศาลจังหวัดนครปฐม
ได้ เพราะเป็ นศาลที่จาเลยมีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตศาล
นอกจากนี้ นายไมค์ยงั อาจฟ้ องต่อศาลที่มูลคดีเกิดได้ดว้ ย ก่อนอื่นจาต้องวินิจฉัยก่อนว่า มูลคดี
หมายความว่า ต้นเหตุอนั เป็ นที่มาแห่ งการโต้แย้งสิ ทธิ อนั ทาให้โจทก์เกิดอานาจฟ้ อง เมื่อสัญญาจะซื้ อจะ
ขายที่ ดินอันเป็ นที่ มาแห่ งการโต้แย้งสิ ทธิ ข องนายไมค์ทาที่ บา้ นของนายไมค์ซ่ ึ ง อยู่ในเขตศาลจังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการจึงเป็ นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น นายไมค์จึงอาจฟ้ องนายก็อฟต่อศาล
จังหวัดสมุทรปราการได้ เพราะเป็ นศาลที่มูลคดีเกิดในเขตศาล ส่ วนจังหวัดราชบุรีซ่ ึ งเป็ นที่ต้ งั ของที่ดินที่
ตกลงจะซื้อขายกัน ถือไม่ได้วา่ เป็ นสถานที่ที่มูลคดีเกิด (เทียบคาพิพากษาฎีกาที่ 8947/2547) นายไมค์จึงยืน่
คาฟ้ องต่อศาลจังหวัดราชบุรีไม่ได้

