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 ภาค 1 

ลักษณะ 2  

ศาล 
*ศาลแพ่ง ม.3  

*ศาลหลัก ม.4  ***(ขอ้1ภาค2/72) 

*ค าฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาฯ ม.4ทวิ ***(ขอ้1ภาค2/72) 

*ค าฟ้องอื่นที่ไม่เกี่ยวด้วยอสังหาฯ ม.4ตรี 

*ค าร้องขอตั้งผจกมรดก ม.4จัตวา 

*เลือกฟ้องศาลใด ม.5 

*ก่อนยื่นค าให้การจ าเลยขอโอนคดี ม.6 

*ค าฟ้องค าร้องเกี่ยวเนื่องคดีเดิม ม.7 
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 ภาค 1 

ลักษณะ 3  

คู่ความ 

*ตรวจค าคู่ความ ม.18 

*ค าวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย ม.24 

*เพิกถอนกระบวนพิจฯผิดระเบียบ ม.27 

*คู่ความมรณะ ม.42,43,44 

*อ านาจฟ้อง ม.55 

*การด าเนินคดีผู้ไร้ความสามารถ ม.56 

*ร้องสอด ม.57,58 ***(ขอ้1ภาค2/71) 

*คู่ความร่วม ม.59 

ภาค 1 

ลักษณะ 6  

ค าพิพากษาและค าสั่ง 

*พิพากษา ม.131 

*ค าสั่งจ าหน่าย ม.132 

*พิพากษาตามยอม ม.138 

*ห้ามพิพากษาเกินค าขอ ม.142  

***(ขอ้2ภาค2/71) ***(ขอ้3ภาค2/71) 

*ค าพิพากษาผูกพันคู่ความ ม.145 

*ด าเนินกระบวนพิจฯซ้ า ม.144 ***(ขอ้2ภาค2/72) 

*ฟ้องซ้ า ม.148 
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 ภาค 2 

ลักษณะ 1  

วิธีพิจารณาสามญัในศาลชัน้ตน้ 

*ค าฟ้อง ม.172 

*ฟ้องซ้อน ม.173 

*ทิ้งฟ้อง ม.174  

***(ขอ้3ภาค2/71) ***(ขอ้3ภาค2/72) 

*ถอนฟ้อง ม.175 ***(ขอ้3ภาค2/71) 

*ผลแห่งการทิ้งฟ้องหรือถอนฟ้อง ม.176 

*ค าให้การ ม.177 

*ฟ้องแย้ง ม. 177 วรรคสาม  

***(ขอ้3ภาค2/71) ***(ขอ้3ภาค2/72) 

*ค าให้การแก้ฟ้องแย้ง ม.178 

*ฟ้องแย้งเกี่ยวกับฟ้องเดิม ม.179 

*แก้ไขค าฟ้อง/ค าให้การ ม.179,180 

*คดีไม่มีข้อพิพาท ม.188 
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 ภาค 2 

ลักษณะ 2  

วิธีพิจารณาวสิามญัในศาลชัน้ตน้ 

*คดีมโนสาเร่ ม.189 

*ฟ้องคดีมโนสาเร่ ม.191 

*ด าเนินคดีมโนสาเร่ ม.192,193,193ตรี 

*ขาดนัดในคดีมโนสาเร่ ม.193ทวิ 

*คดีสามัญฟ้องช าระเงินแน่นอน 

พิจารณารวบรัด 196 

หมวด 1 วิธีพิจารณาคดมีโนสาเร่ 
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 ภาค 2 

ลักษณะ 2  

วิธีพิจารณาวสิามญัในศาลชัน้ตน้ 

หมวด 2 การพจิารณาโดยขาดนัด 

จ าเลยขาดนัดยื่นค าใหก้าร 

*จ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การ ม.197 

*โจทก์ขอให้ตนชนะคดี ม.198 

*การพิพากษาชี้ขาดคดีโดยขาดนัด ม.198ทวิ 

*จ าเลยบางคนขาดนัด ม.198ตรี 

*จ าเลยขออนุญาตยื่นค าให้การ ม.199  

***(ข้อ4ภาค2/71) 

*ศาลส่งค าบังคับ ม.199ทว ิ

*จ าเลยขอพิจารณาคดีใหม่ ม.199ตรี  

***(ข้อ4ภาค2/71) 

*ระยะเวลาขอพิจารณาคดีใหม่ ม.199จัตวา 

*ศาลพิจารณาคดีใหม่ ม.199เบญจ 

คู่ความนัดพจิารณา 

*ขาดนัดพิจารณา ม.200  

***(ข้อ4ภาค2/71) ***(ข้อ4ภาค2/72) 

*คู่ความขาดนัดพิจารณา ม.201 

*โจทก์ขาดนัดพิจารณา ม.202 

***(ข้อ4ภาค2/72) 

*ห้ามโจทก์อุทธรณ์ ม.203 

*จ าเลยขาดนัดพิจารณา ม.204  

***(ข้อ4ภาค2/71) ***(ข้อ4ภาค2/72) 

*คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอให้ตนชนะคดี ม.206 

*คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณาขอพิจารณาคดีใหม่ ม. 206 

ว.3,207 ***(ข้อ4ภาค2/71) 
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 ภาค 3  

ลักษณะ 1  

อุทธรณ์ 

ภาค 3  

ลักษณะ 2  

ฎีกา 

*สิทธิในการอุทธรณ์ ม.223 

*ข้อจ ากัดสิทธิอุทธรณ์ ม.224  

***(ขอ้5ภาค2/71) ***(ขอ้5ภาค2/72) 

*หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ ม.225 

*การอุทธรณ์ค าสั่งระหว่างพิจารณา ม.226,227 

***(ขอ้5ภาค2/72) 

*การยื่นอุทธรณ์ ม.229 

*การทุเลาการบังคับ ม.231 

*ศาลตรวจอุทธรณ์ ม.230,232 

*ค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ ม.234,236 ***(ขอ้5ภาค2/71) 

*ขออนุญาตฎีกา ม.247 

*ศาลฎีกาวินิจฉัยค าร้องขออนุญาตฎีกา 

ม.248,249 

*ศาลฎีกาพิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย ม.251 
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 ภาค 4 

ลักษณะ 1  

วิธีการชัว่คราว ก่อนพพิากษา 

*จ าเลยขอคุ้มครองชั่วคราว ม.253 

*จ าเลยขอคุ้มครองชั่วคราวในศาลสูง ม.253ทวิ 

*โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา ม.254 ***(ขอ้6ภาค2/71) ***(ขอ้6ภาค2/72) 

*ศาลพิจารณาค าขอ ม.255,256,257 

*คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา ม.264 ***(ขอ้6ภาค2/71) 

*ผลของวิธีการชั่วคราวเมื่อศาลพิพากษาแล้ว ม.260,262 ***(ขอ้6ภาค2/72) 

*ค าขอในเหตุฉุกเฉิน ม.266,270 ***(ขอ้6ภาค2/71) 
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 ภาค 4 

ลักษณะ 2  

การบงัคับคดตีามค าพพิากษาหรอืค าสัง่ 

*เพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ ม.295 

*ขอกันส่วน ม.322 

*ร้องขัดทรัพย์ ม.323,324  

***(ขอ้7ภาค2/71) ***(ขอ้7ภาค2/72) 

*ขอเฉลี่ยทรัพย์ ม.326 

*ค าพิพากษาให้ส่งคืนทรัพย์เฉพาะสิ่ง ม.347 ***(ขอ้7ภาค2/71) 

*ศาลท่ีมีอ านาจบังคับคดี ม.271 

*ค าบังคับ ม.272,273 

*การขอบังคับคดีภายใน10ปี ม.274 

***(ขอ้7ภาค2/72) 

*การยื่นค าขอบังคับคดี ม.275 

*ศาลพิจารณาค าขอ ม.276 

*ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ม.287 

*งดการบังคับคดี ม.289,290,291 

*ถอนการบังคับคดี ม.292 
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 พระราชบญัญตัลิ้มละลาย พ.ศ. 2483 
ล้มละลาย 

1.ฟอ้งคดลีม้ละลาย 

*การฟ้องและขอ้สันนิษฐานว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว ม.7,8 

*เจ้าหนี้ธรรมดาฟ้อง ม.9 

*เจ้าหนี้มีประกันฟ้อง ม.10 

*เจ้าหนี้ผู้ตายฟ้อง ม.82 

*ผู้ช าระบัญชีขอใหน้ิติบคุคลลม้ละลาย ม.88,89,90 

* ศาลพิจารณา/ 

สั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด ม.14 /ชั่วคราว ม.17 

2.กระบวนการหลงัลกูหนีถ้กูพทิกัษท์รพัย์ ***(ขอ้7ภาค2/71) 

2.1 การด าเนินการของจพท 

*โฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ม. 28 

*ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ ม. 19 /ออกหมายค้น ม.20 

*จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ 

ม.22,104,105,106,108,109,112,113,114,117,118,119,122,124,130,144145 

***(ขอ้8ภาค2/71) 

*เข้าว่าคดแีพง่ทั้งปวง ม.25,141 

2.2 การด าเนินการของลูกหนี ้

*ส่งมอบทรัพย์สินแก่จพท. ม.23 

*ห้ามลูกหน้ีกระท าการใดๆเกี่ยวกบัทรัพย์สิน ม.24 

*ลูกหนี้ชี้แจงเกี่ยวกบักจิการและทรัพย์สิน ม.30. 

2.3 การด าเนินการของเจ้าหนี ้

*เจ้าหนี้ขอรับช าระหนี้ ม.27,91,91/1,92,93,94,96,109(3),101 ,109(3),115,122 

***(ขอ้8ภาค2/72) 

*เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ช่วยเหลือจพท. ม.155 
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 พระราชบญัญตัลิ้มละลาย พ.ศ. 2483 
ล้มละลาย 

3. การประนอมหนีก้่อนลม้ละลาย 

*การท าค าขอประนอมหนี้ ม.45 

*กระบวนพิจารณาชั้นประนอมหนี้ ม.50,54 

*ผลการประนอมหนี้ ม.56,57 

*บุคคลทีไ่ม่หลดุพ้นจากความรับผิดในการประนอมหนี้ ม.59 

*ยกเลิกการประนอมหนี้ ม.60 

4. การพพิากษาใหล้กูหนีล้ม้ละลาย 

*ขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย ม.61 

*การเริมต้นมีผลลม้ละลาย ม. 62 

*ยกเลิกการประนอมหนี้ ม.63 

*การปิดคด ีม. 133,134 

5. การสิน้สดุการล้มละลาย 

*การประนอมหนี้หลังลม้ละลาย ม.63 

*การปลดจากลม้ละลาย ม.67/1,71, 81/1,77,78,79,80 ***(ข้อ7ภาค2/71) 

*การยกเลิกการลม้ละลาย ม.135,136 
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 พระราชบญัญตัลิ้มละลาย พ.ศ. 2483 ฟื้นฟูกิจการ 

1. ยื่นค ารอ้งขอ 

*สิทธิยื่นค าร้องขอใหฟ้ื้นฟู ม.90/2,90/4,90/5 

*ค าร้องและเหตแุหง่การฟื้นฟู ม.90/3,90/6 

2. ศาลสัง่รบัค ารอ้งขอ 

*สั่งรับค าร้องขอ ม.90/9 

*ผลจากการส่ังรับค าร้องขอเกิดสภาวะพักการช าระหนี้ 90/12,90/13 

***(ขอ้9ภาค2/71) 

3. ศาลมคี าสัง่ใหฟ้ืน้ฟกูิจการ 

*ศาลไต่สวนค าร้องขอแล้วส่ัง ม.90/10 

*ผลจากค าสั่งให้ฟืน้ฟูกิจการและตัง้ผู้ท าแผน 

ม.90/17,90/20,90/21,90/24,90/25 ***(ขอ้9ภาค2/71) 

4. หลังจากศาลสัง่ตัง้ผูท้ าแผน ***(ขอ้9ภาค2/71) 

*หน้าที่ของเจ้าหนี้ขอรับช าระหนี้ ม.90/26,90/27,90/28,90/62 

***(ขอ้9ภาค2/71) ***(ขอ้9ภาค2/72) 

*หน้าที่ผู้ท าแผน ม.90/32,90/44,90/48,90/56 

5. ศาลสัง่เหน็ชอบดว้ยแผน 

*ศาลพิจารณาแผน ม.90/57 

*ศาลสั่งเห็นชอบด้วยแผน ม.90/58 

*ผลของค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน ม.90/59,90/60,90/61,90/62 

***(ข้อ9ภาค2/72) 

6. ยกเลิกฟืน้ฟกูิจการ 

*ค าสั่งยกเลิกค าสั่งใหฟ้ื้นฟูกิจการ ม.90/17,90/48,90/68,90/74 

*ค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกจิการ ม.90/70,90/75 
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 พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม 

*ต าแหน่งและอ านาจหน้าท่ีผู้พิพากษาท่ีเป็นหัวหน้าและ

ผู้ท าการแทน ม.8,9,13 

*อ านาจหน้าที่ของผู้พิพากษาท่ีเป็นหัวหน้าและผู้ท าการ

แทน ม.11,14,28,29,32,33 ***(ข้อ10ภาค2/72) 

*เขตอ านาจศาล ม.15,16,17,18,19,20,21,22,23 

*อ านาจผู้พิพากษาคนเดียว 

- อ านาจผู้พิพากษาคนหน่ึงในทุกชั้นศาล ม. 24 

***(ข้อ10ภาค2/72) 

- อ านาจผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้น ม.25  

***(ข้อ10ภาค2/71) ***(ข้อ10ภาค2/72) 

*องค์คณะผู้พิพากษา 

- องค์คณะผู้พิพากษาศาลแขวง ม.17ประกอบ24และ25 

- องค์คณะผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ม.26 

***(ข้อ10ภาค2/72) 

- องค์คณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ม.27 

*อ านาจผู้พิพากษาท่ีเป็นหัวหน้าและผู้ท าการแทน 

- พิจารณา ม.28 

***(ข้อ10ภาค2/72) 

- พิพากษา ม.29 

*เหตุจ าเป็นอื่นอ้นมิอาจก้าวล่วงได้ ม.30,31 

*การจ่ายส านวนคดี ม.32 

*การโอนหรือการเรียกคืนส านวนคดี ม.33 


