FAQ การดาเนินคดีแพ่ง
1. คดีแพ่ง คืออะไร มีกี่ประเภท
คดีแพ่งเป็นคดีที่เสนอคำฟ้องเกี่ยวกับสิทธิหรือสัญญำต่อศำล
เพื่อขอให้ศำลรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับตำมสิทธิในทำงแพ่ง หรือเพื่อ
ใช้สิทธิหรือหน้ำที่ในทำงแพ่ง เช่น ฟ้องเรียกค่ำสินค้ำ ฟ้องว่ำผิดสัญญำ
และฟ้องเรียกค่ำเสียหำย
คดี แ พ่ ง แตกต่ ำ งจำกคดี อ ำญำ เนื่ อ งจำกคดี แ พ่ ง ไม่ มี ก ำร
พิพำกษำให้ หรือจำเลยในคดีได้รับโทษจำคุกและโทษปรับ
2. ศาลแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ศาลชั้นต้น :
เป็นศำลที่รับพิจำรณำพิพำกษำคดีในชั้นแรก ผู้ที่มี
คดี ค วำมและประสงค์ จ ะฟ้ องร้ อ ง ต้อ งเริ่ ม ต้น ยื่ น ค ำฟ้อ งที่ ศ ำลชั้ น ต้ น ก่ อ น
ศำลชั้นต้นมีทั้งที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนครและอยู่ในจังหวัดอื่นๆ ศำลชั้นต้น
ได้แก่ ศำลแพ่ง ศำลอำญำ ศำลจังหวัด ศำลแขวง และศำลชำนัญพิเศษเป็นต้น
ศาลอุทธรณ์ : เป็ น ศำลชั้ น กลำง เมื่ อ ศำลชั้ น ต้ น พิ พ ำกษำแล้ ว
คู่ควำมยังไม่พอใจในคำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำลชั้นต้น ก็มีสิทธิอุทธรณ์ คำ
พิพำกษำนั้นต่อศำลอุทธรณ์ได้
ศาลฎีกา :
เป็นศำลสูงสุด คู่ควำมที่ไม่พอใจคำพิพำกษำของ
ศำลอุทธรณ์จะยื่นฎีกำคำพิพำกษำดังกล่ำวไปยังศำลฎีกำ เมื่อศำลฎีกำตัดสิน
แล้วถือว่ำคดีเป็นอันถึงที่สุด คู่ควำมไม่สำมำรถขอให้มีกำรพิจำรณำคดีใหม่ได้
อีก

The principle of equity first came
into evidence in Roman
jurisprudence and was derived by
analogy from the physical meaning
of the word. (Herbert Read)

3. การฟ้องคดีแพ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเท่าไหร่
 คดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000,000 บำท เสียค่ำขึ้นศำลร้อยละ 2 บำท แต่
ไม่เกิน 200,000 บำท ส่วนที่เกินเสียร้อยละ 0.1 บำท
 คดีไม่มีทุนทรัพย์ เสียค่ำขึ้นศำลเรื่องละ 200 บำท
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ถ้ำจำเลยไม่ยื่นคำให้กำรภำยในกำหนด จะถือว่ำจำเลย “ขำดนัดยื่นคำให้กำร” ซึ่งส่งผลให้โจทก์มีสิทธิยื่นคำขอต่อศำลให้ตน
or testimonial here, as it will
เป็นฝ่ำยชนะคดีโดยขำดนัด ถ้ำโจทก์ยื่นคำขอต่อศำลภำยใน 15 วันนับแต่ระยะเวลำที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้กำรสิ้นสุดลง ศำลอำจมี
make you look like a particularly
คำพิพำกษำให้
โจทก์ชนะคดี
โดยขำดนัดได้ทันที
respectful
business
person.
Joel R. Brandon,
Graphic Designer,
Loyal Customer
since 1989

5. การสืบพยานคืออะไร หากได้รับหมายเรียกพยานบุคคล จะต้องทาอย่างไร และถ้าไม่มาศาลในวันสืบพยานจะเป็นอย่างไร
กำรสืบพยำน คือ กำรเสนอพยำนหลักฐำนเพื่อพิสูจน์ให้ศำลเห็นว่ำมีข้อเท็จจริงตำมข้ออ้ำงของโจทก์หรือจำเลยจริงหรือไม่ ถ้ำ
ศำลเห็นว่ำพยำนหลักฐำนฝ่ำยไหนมีเหตุผลน่ำเชื่อถือกว่ำกัน ก็จะตัดสินให้ฝ่ำยนั้นชนะคดี
พยำนบุคคลที่ได้รับหมำยเรียกจำกศำลต้องไปให้กำรต่อศำลตำมวันเวลำที่กำหนด เว้นแต่กรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุจำเป็นอย่ำง
อื่นและศำลเห็นว่ำข้ออ้ำงหรือข้อแก้ตัวนั้นฟังได้ ถ้ำพยำนจงใจไม่ไปศำลในวันสืบพยำนจะถือว่ำพยำนขัดหมำยศำล ศำลอำจออกหมำยจับ
Insert one or several customer
และเอำตัวพยำนกักขังไว้จนกว่ำพยำนจะได้เบิกควำมตำมวันที่ศำลเห็นสมควรก็ได้
quotes or testimonials here, as
่อพยำนไปศำล
it will makeเมืyou
look likeพยำนจะต้องสำบำนและแสดงตนโดยตอบคำถำมของศำลเกี่ยวกับ ชื่อ อำยุ ตำแหน่ง อำชีพ ภูมิลำเนำ และ
่ยวข้องกั
บคู่ควำม person.
และศำลก็จะให้คู่ควำมฝ่ำยที่อ้ำงพยำนเริ่มสืบพยำน
a ควำมเกี
successful
business
That is very important in business.

6. ประมาณการระยะเวลาในการดาเนินคดีแพ่ง เป็นอย่างไร
1-1.5 ปี
3
ปี
5
ปี
 ศำลฎีกำ(กรณีอุทธรณ์โดยตรง)
2-3
ปี
หมำยเหตุ ขึ้ น อยู่ กั บ ควำมซั บ ซ้ อ น ยำก-ง่ ำ ยของคดี จ ำนวนพยำนและเอกสำร และปริ ม ำณงำนของคดี ใ นแต่ ล ะชั้ น ศำล
Joel R. Brandon,
Graphic Designer,
ซึ่งระยะเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
Loyal Customer
Insert a customer quote
 ศำลชั้นต้น
or testimonial here, as it will
 ศำลอุทธรณ์
make you look like a particularly
ศำลฎีกำperson.
respectful business

since 1989
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