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พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๑)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญั ตินี้เรียกว่า “พระราชบัญ ญั ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๔๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถ้าคาพิพากษาหรือคาสั่งจะต้องทาโดยผู้พิพากษา
หลายคน คาพิพากษาหรือคาสั่งนั้ นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมาก ในศาลชั้นต้นและ
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ศาลชั้นอุทธรณ์ ถ้าผู้พิพากษาคนใดมีความเห็นแย้งก็ให้ผู้พิพากษาคนนั้นเขียนใจความแห่งความเห็นแย้ง
และเหตุผลของตนกลัดไว้ในสานวน
ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ถ้าประธานของศาลชั้นอุทธรณ์หรือประธานศาลฎีกา
แล้วแต่กรณี เห็ น สมควร จะให้ มีการวินิจฉัยปัญหาใดในคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุม
แผนกคดี ก็ ได้ หรือ ถ้ ามี ก ฎหมายก าหนดให้ วินิ จ ฉั ย ปั ญ หาใดหรื อคดี เรื่อ งใดโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ห รื อ
ที่ประชุมแผนกคดีก็ให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดี แล้วแต่กรณี
ภายใต้ บั งคั บ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๓ ในกรณี ที่ ไม่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไว้เป็ น อย่ างอื่ น
ที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกานั้น ให้ประกอบด้วยผู้พิพากษาทุกคน
ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้พิพากษาในศาลนั้นหรือในแผนกคดีที่มีการประชุม
และให้ ประธานของศาลชั้ นอุ ทธรณ์ หรื อประธานศาลฎี กา ประธานแผนกคดี ของศาลชั้ นอุ ทธรณ์ หรื อ
ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี หรือผู้ทาการแทน เป็นประธาน
คาวินิ จฉัยของที่ ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมแผนกคดีให้ เป็นไปตามเสียงข้างมาก และ
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานแห่งที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญ่ ห รือที่ป ระชุมแผนกคดีได้วินิ จฉัยปัญ หาแล้ว คาพิพากษาหรือ
คาสั่งต้องเป็นไปตามคาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดี และต้องระบุไว้ด้วยว่าปัญหาข้อใด
ได้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดี ผู้พิพากษาที่เข้าประชุมแม้มิใช่เป็นผู้นั่งพิจารณา
ก็ให้ มี อ านาจพิ พ ากษาหรือ ท าค าสั่ งในคดี นั้ น ได้ และเฉพาะในศาลชั้ น อุ ท ธรณ์ ให้ ท าความเห็ นแย้ ง
พร้อมเหตุผลได้ด้วย
ในกรณีที่ปัญหาใดในคดีเรื่องใด ได้มีคาวินิจฉัยโดยที่ประชุมแผนกคดีแล้ว หากประธาน
ของศาลชั้นอุทธรณ์หรือประธานศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เห็นสมควรจะให้มีการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว
โดยที่ประชุมใหญ่อีกก็ได้”
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาของศาลที่ได้กระทาไปแล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนกระบวนพิจารณาของศาลที่จะต้องดาเนินการต่อไปให้ดาเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
หลักเกณฑ์การวินิจฉัยปั ญหาโดยที่ประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา และให้มีการวินิจฉัยปัญหา
โดยที่ ป ระชุ ม แผนกคดี ข องศาลชั้ น อุ ท ธรณ์ แ ละศาลฎี ก า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงสร้า งศาลและระบบ
วิธีพิจารณาคดีพิเศษที่เปลี่ยนแปลงไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลและ
วิธีพิจารณาคดีพิเศษต่าง ๆ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

