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ข้อ 6 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง ภาค 4
กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง ภาค 2 สมัย67
(วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา)

วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา แบ่งออกเป็ น 3 กรณี
1. จําเลยขอให้ โจทก์วางเงินหรือหาประกันเพื่อชําระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในศาล
ชั้นต้ นตามมาตรา 253 และในชั้นศาลอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา 253 ทวิ
2. โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาตามมาตรา 254 – 263
3. คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาตามมาตรา 264
การคุม้ ครอง “จํ าเลย” ตามมาตรา 253 (ใช้เฉพาะคดีอยู่ระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้น)
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 253 มีดงั นี้
1. จําเลยมีสทิ ธิย่ ืน
2. เหตุแห่งการยื่น หากเข้ าเหตุใดเหตุหนึ่งจําเลยก็มสี ทิ ธิขอได้ ดงั นี้
2.1 โจทก์มิได้ มีภมู ิลาํ เนาหรือสํานักทําการงานอยู่ในราชอาณาจักรและไม่มีทรัพย์สนิ ที่
อาจถูกบังคับคดีได้ อยู่ในราชอาณาจักร หรือ
2.2 เป็ นที่เชื่อได้ ว่าเมื่อโจทก์แพ้ คดีแล้ วจะหลีกเลี่ยงไม่ชาํ ระค่าฤชาธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่าย
3. ยื่นก่อนศาลชั้นต้ นมีคาํ พิพากษา
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวมีขอ้ พิจารณา ดังนี้
1. “จํ าเลย” โดยปกตินอกจากจะหมายถึง ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้ องคดีแล้ ว ในบางคดีใน
ระหว่างพิจารณา โจทก์อาจกลายเป็ นจําเลย และจําเลยอาจกลายเป็ นโจทก์ได้ เช่น
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1.1 คดีไม่มีขอ้ พิพาท ซึ่งเป็ นคดีท่ผี ้ ูร้องยื่นคําร้ องฝ่ ายเดียวต่อศาล หากต่อมามีผ้ ูย่ ืนคํา
คัดค้ านเข้ ามาในคดี ศาลก็จะดําเนินคดีไปตามบทบัญญัติว่าด้ วยคดีมีข้อพิพาท ดังนี้ “ผูร้ อ้ ง” ก็จะมี
ฐานะเป็ นโจทก์ ส่วน “ผูค้ ดั ค้าน” ก็จะอยู่ในฐานะเป็ นจํ าเลย แต่มีข้อยกเว้ นในคดีไม่มีข้อพิพาท
บางคดี แม้ จะมีผ้ ูคัดค้ านเข้ ามาในคดี ก็ไม่ทาํ ให้ กลายเป็ นคดีมีข้อพิพาท คือ มาตรา 188 (4)
ตอนท้ าย ดังนั้น ผู้คัดค้ านในกรณีดงั กล่าวจึงไม่อยู่ในฐานะเป็ นจําเลยที่จะร้ องขอคุ้มครองตามมาตรา
253 ได้
1.2 กรณีฟ้องแย้ง ซึ่งมาตรา 177 วรรคสามบัญญัตใิ ห้ จาํ เลยฟ้ องแย้ งเข้ ามาในคดีได้ ทํา
ให้ ในส่วนฟ้ องแย้ งนั้นจําเลยมีฐานะเป็ นโจทก์ ส่วนโจทก์เดิมมีฐานะเป็ นจําเลย ดังนั้นโจทก์เดิมก็
ย่อมมีสทิ ธิขอคุ้มครองตามมาตรา 253 ได้ เช่นกัน
1.3 กรณีรอ้ งขัดทรัพย์ กรณีน้ ี “ผู้ร้องขัดทรัพย์” มีฐานะเป็ นโจทก์ ส่วน “โจทก์เดิม” มี
ฐานะเป็ นจําเลย ดังนั้นผู้ร้องขัดทรัพย์เมื่อมีฐานะเป็ นโจทก์จึงจะร้ องขอคุ้มครองตามมาตรา 253
ไม่ได้ เพราะผู้ท่มี สี ทิ ธิร้องขอตามมาตรานี้ได้ ต้องเป็ นจําเลยเท่านั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 500/2504 ในกรณีท่โี จทก์ ซึ่งเป็ นเจ้ าหนี้ตามคําพิพากษาใช้
สิทธิบังคับคดีขอยึดทรัพย์ของจําเลยลูกหนี้ ผู้ร้องขัดทรัพย์ย่ ืนคําร้ องกล่าวอ้ างว่าทรัพย์ท่โี จทก์นาํ ยึด
เป็ นของตนนั้น ผูร้ อ้ งขัดทรัพย์มีฐานะเสมือนเป็ นโจทก์ ส่วนโจทก์เจ้าหนี้ ตามคําพิพากษามีฐานะ
เสมือนเป็ นจํ าเลย ฉะนั้นผู้ร้องขัดทรัพย์จะร้ องขอให้ โจทก์เจ้ าหนี้วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียม
ฯลฯ ตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง มาตรา 253 ไม่ได้
1.4 กรณีรอ้ งสอด ถ้ าเป็ นการร้ องสอดเข้ ามาแทนที่โจทก์ ตามมาตรา 57(2) บัญญัติให้
คู่ความเดิมต้ องผูกพันโดยคําพิพากษาเสมือนหนึ่งมิได้ เข้ าแทนที่กนั เลย ดังนั้น จํ าเลยสามารถที่จะ
บังคับเอาค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากโจทก์เดิมได้อยู่แล้ว จึงจะขอให้ ผ้ ูร้องสอดวางเงิน
หรือหาประกันไม่ได้ ถ้ าจะขอต้ องขอให้ โจทก์เดิมเป็ นผู้วางเงินหรือหาประกันแทน
2. การร้องขอคุม้ ครองชัว่ คราวตามมาตรา 253 อยู่ในบังคับมาตรา 21 (2) และ (4)
คื อ ศาลจะมี คํา สั่ ง โดยมิ ไ ด้ ใ ห้ คู่ ค วามอีก ฝ่ ายหนึ่ ง มี โ อกาสคั ด ค้ า ก่ อ นมิ ไ ด้ ทั้ง ศาลต้ อ งไต่ ส วน
ข้ อเท็จจริงตามที่จาํ เลยกล่าวอ้ างเสียก่อน เว้ นแต่โจทก์รับข้ อเท็จจริงดังกล่าวแล้ ว
3. เหตุแห่ งการยื่นมี 2 เหตุ (ดู หลักเกณฑ์ขอ้ 2) เข้าเพียงเหตุใดเหตุหนึ่งจํ าเลยก็มี
สิทธิขอได้ ทางปฏิบัตมิ กั จะขอเหตุตามข้ อ 2.1 ส่วนเหตุตามข้ อ 2.2 มักจะมิได้ ขอเพราะยากต่อการ
นําพยานเข้ าไต่สวน
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 178/2551 วินิจฉัยว่า ตามบันทึกถ้ อยคําของ ม. กรรมการผู้มี
อํานาจของจําเลยไม่ปรากฏว่าหากโจทก์แพ้คดีโจทก์มีพฤติการณ์ใดที่จะหลีกเลีย่ งไม่ชําระค่าฤชา
ธรรมเนียมหรื อค่ าใช้จ่ายแทนแก่จําเลย แม้ โจทก์จะมีทรัพย์สินเป็ นของบริษัทโจทก์ไม่มาก แต่
โจทก์ยังคงประกอบธุรกิจ และยังคงมีทรัพย์สนิ อยู่คือรถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ สาํ นักงานและเงินสด
ซึ่งแม้ มีจาํ นวนเพียงเล็กน้ อยก็น่าจะเพียงพอชําระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายแทนจําเลยหรือแก่
จําเลยในคดีส่วนที่โจทก์ฟ้องซึ่งจะมีจํานวนไม่มาก โดยไม่รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมที่จําเลยฟ้ อง
แย้งซึ่งถือว่าจํ าเลยเป็ นโจทก์
4. กรณีที่ศาลสังคุ
่ ม้ ครองจํ าเลยตามมาตรา 253 โดยให้โจทก์วางเงินประกันค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย คําสัง่ ของศาลดังกล่าวย่อมมีผลอยู่ตลอดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้
แม้ คดีในเนื้อหาศาลจะพิพากษาให้ โจทก์ชนะคดี แต่โจทก์กย็ ังคงมีหน้ าที่ต้องวางเงินตามคําสั่งศาล
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1487/2529 ศาลฎีกาพิพากษาให้ โจทก์วางเงินประกันค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตามมาตรา 253 ย่ อมมีผลอยู่จนคดีถึงที่สุด แม้ ต่อมา ศาลชั้นต้ นจะมีคาํ
พิพากษาให้ จาํ เลยชําระหนี้แก่โจทก์กต็ าม แต่ เมื่อคดียังไม่ ถึงที่สุด โจทก์กต็ ้ องวางเงินตามที่ศาล
กําหนด
่
5. กรณีที่ศาลมีคําสังให้
่ คุม้ ครองชัว่ คราวจํ าเลย หากโจทก์ไม่ยอมปฏิบตั ิตามคําสังศาล
ตามมาตรา 253 วรรคท้าย ได้บญ
ั ญัติให้ศาลจํ าหน่ายคดีของโจทก์ออกจากสารบบความ เว้น
แต่ จํ า เลยจะขอให้ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาต่ อ ไป หรื อ โจทก์อุ ท ธรณ์คํ า สัง่ ศาล แต่ ห ากโจทก์ไ ม่
ปฏิบัติตตามคําสั่งศาล และจําเลยขอให้ พิจารณาคดีต่อไป จะเป็ นการบังคับศาลให้ ดาํ เนินกระบวน
พิ จารณาต่ อไปหรื อ ไม่ เห็นว่ ากฎหมายให้ สิทธิจําเลย ศาลจึงต้ องดําเนินการพิ จารณาต่ อไป จะ
จําหน่ายคดีไม่ได้
6. สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาคําสัง่ ตามมาตรา 253 ต้องถือว่าคําสัง่ เกี่ยวกับวิธีการ
ชัว่ คราวทั้งสามกรณีตามลักษณะ 1 แห่ งภาค 4 อยู่ในข้อยกเว้นคําสัง่ ระหว่างพิจารณา นั่นคือ
คู่ความที่ไม่พอใจย่อมมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ฎีกาคําสั่งนั้นได้ ทนั ทีตามมาตรา 228(2)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1106/2530 คําสั่งศาลให้ โจทก์วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายตาม ป.วิ.พ.มาตรา 253 เป็ นคําสั่งอันเกี่ยวด้ วยคําขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ
คู่ความในระหว่างการพิจารณาตาม ป.วิ.พ.มาตรา 228 (2) ย่ อมอุทธรณ์ฎีกาได้ โดยไม่จาํ ต้ อง
โต้ แย้ งคําสั่งไว้ ก่อน
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จํ าเลยขอคุม้ ครองชัว่ คราวในชั้นอุทธรณ์ฎีกา (มาตรา 253 ทวิ)
กรณีคุม้ ครอง “จํ าเลย” ขอให้โจทก์วางเงินหรือหาประกันเพื่อชําระค่าฤชาธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา (มาตรา 253 ทวิ)
มาตรา 253 ทวิ ในกรณีทีโ่ จทก์ได้ยืน่ อุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคําพิพากษาถ้ามีเหตุใดเหตุ
หนึง่ ตามมาตรา 253 วรรคหนึง่ จําเลยอาจยืน่ คําร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีไม่วา่
เวลาใดๆ ก่อนพิพากษา ขอให้ศาลมีคําสัง่ ให้โจทก์วางเงินต่อศาลหรือหาประกันมาให้เพือ่ การชําระ
ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยดังกล่าวได้
ในระหว่างทีศ่ าลชัน้ ต้นยังมิ ได้ส่งสํานวนความไปยังศาลอุ ทธรณ์หรื อศาลฎี กาคํ าร้องตาม
วรรคหนึง่ ให้ยืน่ ต่อศาลชัน้ ต้น และให้ศาลชัน้ ต้นทําการไต่สวน แล้วส่งคําร้องนัน้ พร้อมด้วยสํานวน
ความไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสัง่
ให้นํ า ความในมาตรา 253 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บัง คับ แก่ ก ารพิ จ ารณาในชัน้
อุทธรณ์และฎีกาโดยอนุโลม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5089/2540 บทบัญญัติของ ป.วิ.พ.มาตรา 253 และมาตรา 253
ทวิ ในกรณีท่จี าํ เลยยื่นคําร้ องขอให้ โจทก์วางเงินต่อศาลหรือหาประกันมาให้ เพื่อการชําระค่าฤชาธรรม
เนียมที่จะเกิดขึ้นในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้ น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกานั้น จํานวนเงินที่จะให้
วางหรือหาประกันมา คงคํานวณเฉพาะค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละชั้น
ศาลเท่านั้น หาใช่ต้องคํานวณให้ พอตลอดทั้งสามศาล โดยไม่จาํ ต้ องพิจารณาว่าฝ่ ายใดจะเป็ นฝ่ ายแพ้
หรือชนะคดี เพราะศาลมีอาํ นาจที่จะพิพากษาให้ ฝ่ายที่ชนะคดีเสียค่ าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงได้ ตาม
ป.วิ.พ.มาตรา 161 และอัตราค่าทนายความท้ ายป.วิ.พ. คดีน้ ีโจทก์ฟ้องโดยมีทุนทรัพย์ 18,378,312
บาท ศาลชั้นต้ นสั่ง ให้ โจทก์วางเงินประกัน จํานวน 60,000 บาท จึงเป็ นการเพียงพอแล้ ว
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 253 ทวิ
1. โจทก์ตอ้ งเป็ นฝ่ ายยืน่ อุทธรณ์หรือฎีกา
โจทก์ตามมาตรานี้ หมายถึง โจทก์เดิมที่ฟ้องจําเลยในศาลชั้นต้ นเท่านั้น ไม่ใช่โจทก์อุทธรณ์
หรือฎีกา (คําสั่งคําร้ องศาลฎีกาที่ 573/2531)
2. อํานาจสังอยู
่ ่ที่ศาลใด ศาลที่มอี าํ นาจไต่สวน แยกออกเป็ น 2 กรณี คือ
กรณีที่ยงั ไม่ได้ส่งสํานวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ ย่ ืนต่อศาลชั้นต้ นและให้ ศาล
ชั้นต้ นทําการไต่สวน (ศาลชั้นต้ นไม่มอี าํ นาจสั่ง ต้ องส่งสํานวนไปให้ ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสั่ง)
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ถ้าส่งสํานวนไปยังศาลอุทธรณ์หรื อศาลฎี กาแล้ว ให้ ย่ ืนต่ อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา (แต่
ในทางปฏิบัติอาจยื่นที่ศาลชั้นต้ นก็ได้ ) ถ้ าศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเห็นว่าควรไต่สวนก็จะส่งมาให้
ศาลชั้นต้ นทําการไต่สวน เมื่อไต่สวนแล้ วก็จะส่งคําร้ องพร้ อมสํานวนความไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาล
ฎีกาเป็ นผู้ส่งั
3. สภาพบังคับแก่โจทก์ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีคําสัง่ อนุ ญาตตามคําขอ
ของจํ าเลยโดยโจทก์วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา
แล้วแต่กรณี แต่โจทก์ไม่ปฏิบตั ิ กรณีน้ มี าตรา 253 ทวิ วรรคสาม ให้ นาํ ความในมาตรา 253 วรรค
สองและวรรคสามมาใช้ บังคับโดยอนุโลม นั่นคือ จะมีสภาพบังคับ โดยให้ ศาลอุทะรณ์หรือศาลฎีกา
จําหน่ายคดีของโจทก์ มิใช่จาํ หน่ายคดีท้งั หมดเช่นมาตรา 253 เช่นนี้ คําพิพากษาของศาลล่างก็
ยังคงมีผลอยู่เช่นเดิม
โจทก์ขอคุม้ ครองชัว่ คราว (มาตรา 254)
การขอคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา 254 ในบางกรณีอาจเป็ นกรณีตามมาตรา 264 หรือ
เป็ นได้ ท้งั กรณีตามมาตรา 254 และมาตรา 264 ดังนั้น การใช้ ถ้อยคําจึงเป็ นเรื่องสําคัญ ถ้ าเป็ น
กรณีตามมาตรา 254 ใช้ คาํ ว่า “ขอคุม้ ครองชัว่ คราวก่อนพิพากษา” แต่ถ้าเป็ นกรณีตาม มาตรา
264 ใช้ คําว่า “ขอคุม้ ครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาหรือเพือ่ บังคับตามคําพิพากษาหรือ
คําสัง่ ” และทั้งสองมาตรามีความแตกต่างกันที่ผ้ ูมีสทิ ธิขอ กล่าวคือ มาตรา 254 โจทก์เท่านั้นที่ขอ
ได้ ส่วนมาตรา 264 โจทก์หรือจําเลยก็ขอได้
หลักเกณฑ์การขอให้คุม้ ครองชัว่ คราว แยกเป็ น
1. ประเภทของคดี
2. ผู้มสี ทิ ธิย่ ืนคําขอ
3. ศาลที่จะยื่นขอ
4. ลักษณะของคําขอ
5. ระยะเวลาในการยื่น
1. ประเภทของคดี โจทก์ขอได้ ทุกคดี เว้ นแต่คดีดงั ต่อไปนี้
1.1 คดีมโนสาเร่ มาตรา 254 กฎหมายกําหนดไม่ให้นําไปใช้กบั คดีมโนสาเร่ ต่างกับ
กรณีตามมาตรา 253 และมาตรา 253 ทวิ นั้น แม้ เป็ นคดีมโนสาเร่กข็ อได้
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