
ขอบเขต 

เนติบัณฑิต  
วิแพง 

1/11 

พรอม
มาตรา
สําคัญ 

ภาค 2/71  
10 ขอ 
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ขอ 1 

ลักษณะ 2 

ศาล  

ภาค 1  

*ศาลแพง ม.3  
*ศาลหลัก ม.4 
*คํ าฟ อ ง เ กี่ ย วด ว ยอสั ง ห าฯ  ม . 4ทวิ  
*คําฟองอ่ืนที่ไมเกี่ยวดวยอสังหาฯ ม.4ตรี 
*คํารองขอตั้งผจกมรดก ม.4จัตวา 
*เลือกฟองศาลใด ม.5 
*กอนย่ืนคําใหการจําเลยขอโอนคดี ม.6 
*คําฟองคํารองเกี่ยวเน่ืองคดีเดิม ม.7 
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ขอ 2 

ลักษณะ 3 

คูความ 

ลักษณะ 6  
คําพิพากษา
และคําสั่ง 

*พิพากษา ม.131 
*คําสั่งจําหนาย ม.132 
*พิพากษาตามยอม ม.138 
*หามพิพากษาเกินคําขอ ม.142 
*คําพิพากษาผูกพันคูความ ม.145 
*ดําเนินกระบวนพิจฯซ้ํา ม.144 
*ฟองซ้ํา ม.148 

ภาค 1  

*ตรวจคําคูความ ม.18 
*คําวินิจฉัยชี้ขาดเบ้ืองตนในปญหาขอ
กฎหมาย ม.24 
*เพิกถอนกระบวนพิจฯผิดระเบียบ ม.27 
*คูความมรณะ ม.42,43,44 
*อํานาจฟอง ม.55 
*การดําเนินคดีผูไรความสามารถ ม.56 
*รองสอด ม.57,58 
*คูความรวม ม.59 
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ขอ 3 

ลักษณะ 1  
วิธีพิจารณา
สามัญใน 
ศาลช้ันตน  

*คําฟอง ม.172 
*ฟองซอน ม.173 
*ท้ิงฟอง ม.174 
*ถอนฟอง ม.175 
*ผลแหงการท้ิงฟองหรือถอนฟอง ม.176 
*คําใหการ ม.177 
*ฟองแยง ม. 177 วรรคสาม 
*คําใหการแกฟองแยง ม.178 
*ฟองแยงเก่ียวกับฟองเดิม ม.179 
*แกไขคําฟอง/คําใหการ ม.179,180 
*คดีไมมีขอพิพาท ม.188 

ภาค 2  
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ขอ 4 

ลักษณะ 2  
วิธีพิจารณา

วิสามัญ 
ในศาลช้ันตน  

ภาค 2  

หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร 

*คดีมโนสาเร ม.189 
*ฟองคดีมโนสาเร ม.191 
*ดําเนินคดีมโนสาเร ม.192,193,193ตรี 
*ขาดนัดในคดีมโนสาเร ม.193ทวิ 
*คดีสามัญฟองชําระเงินแนนอน 
พิจารณารวบรัด 196 

หมวด 2 การพิจารณาโดยขาดนัด 

*จําเลยขาดนัดย่ืนคําใหการ ม.197 
*โจทกขอใหตนชนะคดี ม.198 
*การพิพากษาช้ีขาดคดีโดยขาดนัด ม.198ทวิ 
*จําเลยบางคนขาดนัด ม.198ตร ี
*จําเลยขออนุญาตย่ืนคําใหการ ม.199 
*ศาลสงคําบังคับ ม.199ทวิ 
*จําเลยขอพิจารณาคดีใหม ม.199ตรี 
*ระยะเวลาขอพิจารณาคดีใหม ม.199จัตวา 
*ศาลพิจารณาคดีใหม ม.199เบญจ 
 

จําเลยขาดนัดย่ืนคําใหการ คูความนัดพิจารณา 

*ขาดนัดพิจารณา ม.200 
*คูความขาดนัดพิจารณา ม.201 
*โจทกขาดนัดพิจารณา ม.202 
*หามโจทกอุทธรณ ม.203 
*จําเลยขาดนัดพิจารณา ม.204 
*คูความฝายใดฝายหน่ึงขอให
ตนชนะคดี ม.206 
*คูความฝายที่ขาดนัดพิจารณา
ขอพิจารณาคดีใหม  ม .  206 
ว.3,207 
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ขอ 5 

ลักษณะ 1  

อุทธรณ 

ภาค 3  

*สิทธิในการอุทธรณ ม.223 
*ขอจํากัดสิทธิอุทธรณ ม.224 
*หลักเกณฑการอุทธรณ ม.225 
*การอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณา ม.226,227 
*การยื่นอุทธรณ ม.229 
*การทุเลาการบังคับ ม.231 
*ศาลตรวจอุทธรณ ม.230,232 
*คําสั่งไมรับอุทธรณ ม.234,236 

*ขออนุญาตฎีกา ม.247 
*ศาลฎีกาวินิจฉัย คํารองขออนุญาตฎีกา 
ม.248,249 
*ศาลฎีกาพิจารณาปญหาขอกฎหมาย ม.251 

ลักษณะ 2  

ฎีกา 
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ขอ 6 
ภาค 4  ลักษณะ 1  

วิธีการชั่วคราว 
กอนพิพากษา 

*จําเลยขอคุมครองชั่วคราว ม.253 
*จําเลยขอคุมครองชั่วคราวในศาลสูง ม.253ทวิ 
*โจทกขอคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษา ม.254 
*ศาลพิจารณาคําขอ ม.255,256,257 
*คูความขอคุมครองประโยชนในระหวางพิจารณา ม.264 
*ผลของวิธีการชั่วคราวเม่ือศาลพิพากษาแลว ม.260 
*คําขอในเหตุฉุกเฉิน ม.266 
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ขอ 7 
ภาค 4  

*ศาลท่ีมีอํานาจบังคับคดี ม.271 
*คําบังคับ ม.272,273 
*การขอบังคับคดีภายใน10ป ม.274 
*การยื่นคําขอบังคับคดี ม.275 
*ศาลพิจารณาคําขอ ม.276 
*ผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดี ม.287 
*งดการบังคับคดี ม.289,290,291 
*ถอนการบังคับคดี ม.292 
*เพิกถอนหรือแกไขการบังคับคดีท่ีผิดระเบียบ ม.295 
*ขอกันสวน ม.322 
*รองขัดทรัพย ม.323,324 
*ขอเฉลี่ยทรัพย ม.326 

ลักษณะ  2 
การบังคับคดี

ตามคําพิพากษา 
หรือคําสั่ง 



ลมละลาย 

ขอ 8 พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 

1.ฟองคดีลมละลาย 
*การฟองและขอสันนิษฐานวามีหน้ีสินลนพนตัว ม.7,8 
*เจาหน้ีธรรมดาฟอง ม.9 
*เจาหน้ีมีประกันฟอง ม.10 
*เจาหน้ีผูตายฟอง ม.82 
*ผูชําระบัญชีขอใหนิติบุคคลลมละลาย ม.88,89,90 
* ศาลพิจารณา/สั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ี เด็ดขาด ม.14 /ช่ัวคราว ม.17 

2.กระบวนการหลังลูกหน้ีถูกพิทักษทรัพย 
2.1 การดําเนินการของจพท 
*โฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพย ม. 28 
*ยึดทรัพยของลูกหน้ี ม. 19 /ออกหมายคน ม.20 
*จัดการทรัพยสินของลูกหน้ี ม.22,104,105,106,108,109,112,113,114, 
117,118,119,122,124,130,144145 
*เขาวาคดีแพงทั้งปวง ม.25,141 
2.2 การดําเนินการของลูกหน้ี 
*สงมอบทรัพยสินแกจพท. ม.23 
*หามลูกหน้ีกระทําการใดๆเกี่ยวกับทรัพยสิน ม.24 
*ลูกหน้ีช้ีแจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสิน ม.30. 
2.3 การดําเนินการของเจาหน้ี 
* เจาหน้ีขอรับชําระหน้ี ม .27,91 ,91/1 ,92,93,94,96,109(3) ,101 
,109(3),115,122 
*เจาหน้ีผูเปนโจทกชวยเหลือจพท. ม.155 

3. การประนอมหน้ีกอนลมละลาย 
*การทําคําขอประนอมหน้ี ม.45 
*กระบวนพิจารณาช้ันประนอมหน้ี 
ม.50,54 
*ผลการประนอมหน้ี ม.56,57 
*บุคคลที่ไมหลุดพนจากความรับผิดใน
การประนอมหน้ี ม.59 
*ยกเลิกการประนอมหน้ี ม.60 

4. การพิพากษาใหลูกหน้ีลมละลาย 
*ขอใหลูกหน้ีลมละลาย ม.61 
*การเริมตนมีผลลมละลาย ม. 62 
*ยกเลิกการประนอมหน้ี ม.63 
*การปดคดี ม. 133,134 

5. การสิ้นสุดการลมละลาย 
*การประนอมหน้ีหลังลมละลาย ม.63 
*การปลดจากลมละลาย ม.67/1,71, 
81/1,77,78,79,80 
*การยกเลิกการลมละลาย ม.135,136 
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ขอ 9 พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 

1. ย่ืนคํารองขอ 
*สิทธิย่ืนคํารองขอใหฟนฟู ม.90/2,90/4,90/5 
*คํารองและเหตุแหงการฟนฟู ม.90/3,90/6 

2. ศาลสั่งรับคํารองขอ 
*สั่งรับคํารองขอ ม.90/9 
*ผลจากการสั่งรับคํารองขอเกิดสภาวะพักการชําระหน้ี 90/12,90/13 

3. ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ 
*ศาลไตสวนคํารองขอแลวสั่ง ม.90/10 
*ผลจากคําสั่งใหฟนฟูกิจการและตั้งผูทําแผน ม.90/17,90/20,90/21,90/24,90/25 

4. หลังจากศาลสั่งต้ังผูทําแผน 
*หนาที่ของเจาหน้ีขอรับชําระหน้ี ม.90/26,90/27,90/28,90/62 
*หนาที่ผูทําแผน ม.90/32,90/44,90/48,90/56 

5. ศาลสั่งเห็นชอบดวยแผน 
*ศาลพิจารณาแผน ม.90/57 
*ศาลสั่งเห็นชอบดวยแผน ม.90/58 
*ผลของคําสั่งเห็นชอบดวยแผน ม.90/59,90/60,90/61,90/62 

6. ยกเลิกฟนฟูกิจการ 
*คําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ม.90/17,90/48,90/68,90/74 
*คําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ ม.90/70,90/75 

ฟนฟูกิจการ 
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พระธรรมนูญ
ศาล 

ขอ 10 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
*ตําแหนงและอํานาจหนาท่ีผูพิพากษาท่ีเปนหัวหนาและผูทํา
การแทน ม.8,9,13 
*อํานาจหนาท่ีของผูพิพากษาท่ีเปนหัวหนาและผูทําการแทน 
ม.11,14,28,29,32,33 
*เขตอํานาจศาล ม.15,16,17,18,19,20,21,22,23 
*อํานาจผูพิพากษาคนเดียว 
- อํานาจผูพิพากษาคนหนึ่งในทุกชั้นศาล ม. 24 
- อํานาจผูพิพากษาคนเดียวในศาลชั้นตน ม.25 
*องคคณะผูพิพากษา 
- องคคณะผูพิพากษาศาลแขวง ม.17ประกอบ24และ25 
- องคคณะผูพิพากษาศาลชั้นตน ม.26 
- องคคณะผูพิพากษาศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ม.27 
*อํานาจผูพิพากษาท่ีเปนหัวหนาและผูทําการแทน 
- พิจารณา ม.28 
- พิพากษา ม.29 
*เหตุจําเปนอ่ืนอนมิอาจกาวลวงได ม.30,31 
*การจายสํานวนคดี ม.32 
*การโอนหรือการเรียกคืนสํานวนคดี ม.33 
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