
หลักการทำคำฟ้องคดีแพ่ง



แบบพิมพ์ศาล 

คำฟ้อง  - แผ่นที่ 1 ใช้แบบพิมพ์ คำฟ้อง (4) หน้า - หลัง 
            - แผ่นที่ 2 ใช้แบบพิมพ์ (40 ก) หน้า - หลัง จนจบ

คำขอท้ายฟ้อง  - ใช้แบบพิมพ์คำขอท้ายฟ้อง (5)

เอกสารท้ายคำฟ้อง - ใช้สำเนาเอกสารที่จะอ้างแต่ละ
หมายเลขเย็บติดกับแบบพิมพ์ (40 ก) เรียงต่อจากคำขอ
ท้ายฟ้อง



ส่วนประกอบของคำฟ้องแพ่ง
      ส่วนที่ 1 กรณีเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจำเลย “ต้อง
มีการบรรยายสถานะของนิติบุคคล” และถ้ามีการมอบอำนาจให้
ฟ้องคดีก็ต้องบรรยายด้วย แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องบรรยาย

      เช่น “โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายประกอบกิจการขายรถยนต์ มีนายชาย มีทรัพย์ 
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือรับรอง 
ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1” 
            “จำเลยเป็นนิติบุคคล.....................................”



      ส่วนที่ 2 กล่าวถึงการเกิดขึ้นของนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับ
จำเลย ว่าทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อย่างไร มีข้อตกลงกันอย่างไร 
หรือกรณีละเมิด จำเลยทำอะไร หรือละเว้นอะไร

      ส่วนที่ 3 เกิดการโต้แย้งสิทธิอย่างไร และผิดเงื่อนไขหรือข้อ
ตกลงอย่างไร

      ส่วนที่ 4 การกระทำของจำเลยนั้น ทำให้โจทก์เสียหายอย่างไร 
จำเลยต้องรับผิดอย่างไร เท่าไร และมีการบอกกล่าวทวงถามหรือไม่ 
อย่างไร
      กรณีให้ชำระหนี้  จะระบุจำนวนเงินอยู่ 3 จำนวน  

1. ต้นเงิน 
2. ดอกเบี้ยก่อนฟ้อง 
3. ยอดรวมของ ต้นเงิน+ดอกเบี้ยก่อนฟ้อง



      ส่วนสุดท้าย โจทก์ไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับจำเลยได้ จึงนำคดี
มาฟ้องต่อศาล เพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่งบังคับจำเลยต่อไป 
                                            ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

      คำขอท้ายฟ้องแพ่ง

1. ให้ระบุจำนวนเงินที่โจทก์ประสงค์จะเรียกร้อง
2. กรณีสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ อาจขอให้ศาล 
    สั่งให้บุคคลภายนอกกระทำการโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้
ก็ได้

4. ต้องระบุ “ให้จำเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความ 
    แทนโจทก์”

3. กรณีวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอาจ 
    เขียน “ให้จำเลยกระทำอะไร อย่างไร ที่ไหน ภายในกำหนดเวลา 
    หากจำเลยไม่ทำให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดง 
    เจตนาของจำเลยด้วย”



การทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
1.สำนักงาน นิติธรรม เลขที่ 22 

ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย

2. วันที่ 28 มิถุนายน 2554

3. เรื่อง...ขอให้ชำระหนี้.......

4. เรียน...นายสำราญ  อยู่ดี.......

                              5. ให้ระบุถึงนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่กรณี โดยที่จะไม่ใช้คำว่าโจทก์หรือจำเลยแต่จะใช้ชื่อของคู่ความไป
เลย....เช่น ตามที่ท่านได้กู้เงินไปจากนายสุข สมบูรณ์ เป็นเงิน 100,000 บาท และตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เป็นราย
เดือนในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2553 เป็นต้นไป กำหนดชำระเงินต้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ทำสัญญา ตาม
สัญญาลงวันที่ 1 มกราคม 2553 ซึ่งท่านทราบดีอยู่แล้วนั้น

                              6. ให้ระบุถึงการถูกโต้แย้งสิทธิของคู่กรณี ......เช่น ขณะนี้เลยกำหนดที่ท่านจะต้องชำระคืนเงินต้นตามสัญญากู้ให้
แก่นายสุข สมบูรณ์แล้ว แต่ท่านมิได้นำมาชำระแต่อย่างใด และท่านยังคงค้างชำระดอกเบี้ยนับตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2553 เป็นต้นมา   

                              7. ข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจาก..นายสุข สมบูรณ์.. จึงขอให้ท่าน....นำเงินต้นตามสัญญากู้
จำนวน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2553 จนถึงวันที่ท่านชำระครบถ้วน มาชำระให้แก่
นายสุข สมบูรณ์..... ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

8. ขอแสดงความนับถือ
9. นายธรรม  ผดุงธรรม 

    (นายธรรม  ผดุงธรรม) 
    ทนายความผู้รับมอบอำนาจ



การทำคำฟ้องคดีอาญา
สิ่งที่จำเป็นต้องมีในการบรรยายคำฟ้องอาญา

1. ต้องกล่าวถึง วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ 

2. ต้องบรรยายข้อเท็จจริงตามลำดับก่อน/หลังของเหตุการณ์ให้
ชัดเจน และเข้าใจง่ายไม่สับสน (ว่ามีใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร 
และหากมีการพาดพิิงถึงบุคคล ทรัพย์สิน สิ่งของก็ต้องระบุ)

3. ต้องบรรยายให้ทราบถึงผลของการสอบสวน และหากเป็นกรณี
ผู้เสียหายฟ้องคดีเอง ก็ต้องระบุเหตุที่มาฟ้องคดีเองด้วย



ส่วนประกอบของคำฟ้องอาญา

      ส่วนที่ 1 กรณีเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจำเลย “ต้อง
มีการบรรยายสถานะของนิติบุคคล” และถ้ามีการมอบอำนาจให้
ฟ้องคดีหรือการกระทำแทนก็ต้องบรรยายด้วย แต่ถ้าเป็นบุคคล
ธรรมดาไม่ต้องบรรยาย



      ส่วนที่ 2 บรรยายถึงการกระทำความผิดของจำเลย โดยเรียง
ตามลำดับ  1. บรรยายวัน เวลาที่เกิดข้อพิพาท 

   2. การกระทำระหว่างโจทก์ จำเลย ว่าเกิดข้อพิพาทอะไร 
       เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร บุคคลที่เกี่ยวข้อง, สิ่งของที่  
       ได้มา หรือที่ใช้ในการกระทำความผิด (ม.158(5) )

      *******สิ่งที่ต้องจำ********

      เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลากลางวันก่อนเที่ยง เวลา 
7.00 น. จำเลยได้บังอาจกระทำความผิดต่อกฎหมาย กล่าว
คือ .............ให้ระบุการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิด 
ที่ไหนเมื่อไหร่ อย่างไร.......................................................



      ส่วนที่ 3 บรรยายถึงการกระทำของจำเลยว่าเป็นความผิดข้อหา
อะไร ซึ่งทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไร 
      เช่น การกระทำของจำเลย จึงเป็นการกระทำโดยเจตนา (ถ้า
เป็นกรณีประมาท ก็ให้ใช้คำว่า กระทำโดยประมาท) เป็นเหตุให้
โจทก์ ....บรรยายองค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย........ อันเป็น
ความผิดของกฎหมาย

      ส่วนที่ 4 บรรยายว่า 
      เหตุเกิดที่.... แขวง/ตำบล........ เขต/อำเภอ........จังหวัด....... 
(โดยไม่ต้องระบุบ้านเลขที่ ซึ่งถือเป็นการตรวจสอบเขตอำนาจศาล)



      ส่วนที่ 5 บรรยายว่า 
      โจทก์ได้ร้องทุกข์ไว้ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจ........ 
เขต/อำเภอ.......จังหวัด...........เมื่อวันที่............รายละเอียด 
ปรากฎตามรายงานบันทึกประจำวันข้อ......เอกสารท้ายคำฟ้อง
หมายเลข..... 
      ถ้ากรณีที่ไม่ได้ร้องทุกข์ ต้องบรรยายว่า 
      โจทก์ไม่ได้ร้องทุกข์ไว้ต่อพนักงานสอบสวน เพราะประสงค์จะ
ดำเนินคดีเอง

      ส่วนที่ 6 หากมีกรณีการขอให้นับโทษต่อ (ก็ต้องบรรยาย)

      ส่วนที่ 7 ต้องบรรยาย       ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

      คำขอท้ายฟ้อง 
      ขอให้ศาลลงโทษจำเลย ตามประมวลกฎหมาย..อาญา.. 
มาตรา....


