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	มาตรา ๒๙ จำเลยจะต่อสู้ต้องวางเงินไว้เปนกลางฤๅมีพยาน����������������������������������������������������������
	มาตรา ๓๐ ถ้าจำเลยไม่มาขออนุญาติต่อสู้ให้ตัดสินเปนเเพ้เเละอุธรณไม่ได้
	มาตรา ๓๑ ถ้ามีเหตุพิเศศศาลจะยกคำตัดสิน ฤๅงดการเร่งตามคำตัดสิน เเละอนุญาติให้จำเลยสู้คะดีต่อไปก็ได้���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	มาตรา ๓๒ ศาลจะเรียกตั๋วไว้เปนกลางเเละเรียกประกันโจทย์ได้
	มาตรา ๓๓ ผู้ถือตั๋วผัดจะฟ้องเอาค่าใช้สอยก็ได้
	มาตรา ๓๔ ผู้ถือตั๋วผัดจะฟ้องจำเลยคนเดียวฤๅหลายคนก็ได้ เเต่ต้องเเยกจำนวนเงินเปนส่วนๆ������������������������������������������������������������������������������������������

	หมวดที่ ๗ ว่าด้วยวิธีพิจารณาความเเพ่งสามัญ
	มาตรา ๓๕ อย่างไรจึงเรียกว่าความเเพง
	มาตรา ๓๖ ให้จำเลยทำคำให้การมายื่นตามกำหนดไม่ให้มีคำตัดฟ้อง
	มาตรา ๓๗ จำเลยหลายคนให้หมายเรียงตัว
	มาตรา ๓๘ จำเลยเปนบริษัทให้หมายถึงที่ทำการของบริษัท
	มาตรา ๓๙ จำเลยเข้าหุ้นส่วนเเต่ไม่ได้โฆษนาการเปนบริษัทให้หมายเรียงตัว
	มาตรา ๔๐ ยื่นฟ้องฤๅคำให้การเพิ่มเติม�������������������������������������������
	มาตรา ๔๑ ถึงวันนัดชี้สองสฐานให้โจทยจำเลยมายังศาลไม่ต้องหาพยานมาด้วย
	มาตรา ๔๒ ฟ้องเเย้ง
	มาตรา ๔๓ ให้ศาลมีบาญชีฟ้องเเละบาญชีสำนวนไว้
	มาตรา ๔๔ ถ้าไม่ตกลงในชั้นชี้สอง
	มาตรา ๔๕ หมายนัดให้คู่ความทราบก่อนไม่น้อยกว่า ๕ วัน
	มาตรา ๔๖ ให้คู่ความนำสิ่งสำคัญมาพร้อมกัน
	มาตรา ๔๗ หมายเรียกพยาน
	มาตรา ๔๘ หมายเรียกพยามให้พยามรู้ก่อนวันนัดสองวัน
	มาตรา ๔๙ สืบพยานจำเพาะเเต่ประเด็นเเล้วตัดสิน
	มาตรา ๕๐ ถ้าพยานสำคัญมีใต้พักความเรื่องนั้นไว้
	มาตรา ๕๑ ตรวจอาการของคู่ความที่ป่วย
	มาตรา ๕๒ คู่ความท้าให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งสาบาลฤๅปัฎิญาณตนเปนการตัดสินเเพ้ชะนะกันได้������������������������������������������������������������������������������������������
	มาตรา ๕๓ ศาลเบ็ดว่าความตามกำหนดนัดต่อมีเหตุจึงเลื่อนเวลาได้
	มาตรา ๕๔ ให้ศาลพิจารณาความที่เสร็จสำนวนก่อน
	มาตรา ๕๕ ถ้าจะเลื่อนเวลาพิจารณาให้เขียนวันนัดประกาศไว้ที่ศาล
	มาตรา ๕๖ ลงความเหนในคำตัดสิน ถ้าผู้พิพากษานั่งเปนคะณะให้ฟังเอาข้างเหนมาก
	มาตรา ๕๗ ห้ามตัดสินไม่ให้เกินฟ้อง
	มาตรา ๕๘ งดพิจารณาไว้ ด้วยจะมีคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานฝ่ายธุระการ
	มาตรา ๕๙ งดพิจารณาคะดีไว้ ด้วยมีผู้ทำผิดมีโทษเปนอาญาหลวง

	หมวดที่ ๘ ว่าด้วยลักษณพยาน
	มาตรา ๖๐ สืบพยานตามพระราชบัญญติลักษณพยาม ร.ศ ๑๑๓

	หมวดที่ ๙ ว่าด้วยลักษณขาดนัดเเละตัดสินคะดีที่คู่ความไม่พร้อมกัน
	มาตรา ๖๑ อย่างไรที่เรียกว่าขาดนัด
	มาตรา ๖๒ หมายนัดให้คู่ความทรายล่วงน่าไม่ต่ำกว่า ๕ วัน คู่ความทรายเเล้วให้ลงชื่อรับในคู่ฉบับหมายเเล้วลงบาญชีไว้
	มาตรา ๖๓ โจทยจำเลยไม่มาฤๅไม่เเต่งทนายให้มาตามนัดให้เลิกความเสีย����������������������������������������������������������������������
	มาตรา ๖๔ โจทยไม่มาตามนัดเเต่จำเลยมา ถ้าให้การปัฏิเศศให้ยกฟ้องเสียถ้าให้การรับเพียงใด ให้ตัดสินเพียงที่รับนั้น ถ้ากลับกล่าวโทษโจทยเเละจะว่ากล่าวต่อไป ให้ฟ้องเปนคะดีหนึ่งต่างหาก
	มาตรา ๖๕ จำเลยไม่มาตามนัด มาเเต่โจทยให้พิจารณาไปฝ่ายเดียวเเละตัดสินตามรูปความ
	มาตรา ๖๖ คู่ความขาดนัดศาลยกฟ้องเเล้วคู่ความมาพิสูทธ์ใน ๑๕ วัน ศาลเหนจริงด้วยให้พิจารคนใหม่ เเต่ต้องยกไปไว้ท้ายบาญชีตามลำดับ
	มาตรา ๖๗ เลื่อนวันพิจารณาได้
	มาตรา ๖๘ คู่ความถูกไล่ออกจากศาลให้พิจารณคะดีนั้นต่อไป

	หมวดที่ ๑๐ ว่าด้วยบังคับในกระบวนพิจารณา
	มาตรา ๖๙ บัตรหมายทั้งบ่วงต้องให้พนักงานในศาลถือไป
	มาตรา ๗๐ พนักงานถือบัตรหมายต้องไปเเต่กลางวัน
	มาตรา ๗๑ ผู้ที่จะรับหมายไม่อยู่ให้ฝากผู้ที่อยู่เเห่งเดียวกัน ซึ่งมีอายุ ๒๐ ปี ขึ้นไปก็ได้่
	มาตรา ๗๒ ถ้าไม่ได้ตัวคนมาตามหมายศาลจะสั่งให้ทำอย่างอื่นก็ได้
	มาตรา ๗๓ ห้ามไมให้ตัวคนมาตามหมายศาลจะสั่งให้ทำอย่างอื่นก็ได้
	มาตรา ๗๔ ผู้เเพ้ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นเเต่โจทยชะนะไม่เต็มข้อหาศาลจะบังคับให้ช่วยกันเสียก็ได้

	หมวดที่ ๑๑ ว่าด้วยวางเงินกลางศาล
	มาตรา ๗๕ จำเลยวางเงินกลางศาลได้
	มาตรา ๗๖ บอกโจทยให้ทราบว่าวางเงิน
	มาตรา ๗๗ เมือบอกโจทย์แล้วจำเลยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในเงินที่วาง
	มาตรา ๗๘ การพิจารณาเมือโจทยรับเงินไปไม่ยอมเสร็จ
	มาตรา ๗๙ โจทยรับเงินวางศาลเป็นเสร็จ

	หมวดที่ ๑๒
	ว่าด้วยถอนฟ้องและยอมความกัน
	มาตรา ๘๐ ศาลยอมให้โจทยถอนฟ้องและฟ้องใหม่ได้
	มาตรา ๘๑ โจทยถอนฟ้องเอง ฟ้องใหม่อีกไม่ได้
	มาตรา ๘๒ ฟ้องใหม่ต้องอยู่ในกำหนดความ
	มาตรา ๘๓ ยอมความกัน
	มาตรา ๘๔ การเร่งตามตัดสินไม่เกี่ยวหมวดนี้


	หมวดที่ ๑๓
	ลักษณธจดถ้อยคำสำนวน
	มาตรา ๘๕ ให้เขี้ยนถอนคำด้วยน้ำหมึกไม่ให้ขูดแก้ ถ้ามีบุบฉลายให้มีสำคัญไว้ข้างทาง
	มาตรา ๘๖ การรักษาสำนวนไม่ต้องตีตรา ถ้าโจทยจำเลย ฤๅ พยานสงไสยก็ให้คัดสำเนา


	หมวดที่ ๑๔
	ว่าด้วนหมายบังคับ ฤๅ หมายสั่ง������������������������������������
	มาตรา ๘๗ หมายบังคับ ฤๅ หมายสั่ง��������������������������������������
	มาตรา ๘๘ หมายบังคับคำสั่งออก เมื่อคู่ความขอ
	มาตรา ๘๙ กำหนดวันให้ทำตามหมาย
	มาตรา ๙๐ จดหมายในหมายบันทึกให้ใช้เงิน
	มาตรา ๙๑ จดหมายบันทึกในหมายที่ให้ทำการอย่างอื่น
	มาตรา ๙๒ เร่งรัดคนที่มิใช่ตัวความตามหมายคำสั่ง


	หมวดที่ ๑๕
	ว่าด้วยหมายเรียกผู้แพ้คดีมาไต่สวน
	มาตรา ๙๓ ผู้ชะนะความขอให้หมายเรียกผู้แพ้มาไต่สวน
	มาตรา ๙๔ ไต่สวนผู้แพ้คดี
	มาตรา ๙๕ ผู้แพ้ไม่สามารถสืยพยานตามที่เห็นสมควรได้


	หมวกที่ ๑๖
	ว่าด้วยการบงัคับเร่งให้สำเร็จตามคำพิพากษา
	มาตรา ๙๖ ผู้เสียเงินไม่้ยอม ผู้ได้จะขอให้ศาลบังคับเอาทรัพย์สมบัติมาตีใช้ให้ก็ได้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
	มาตรา ๙๗ ผู้ถูกเร่งร้องขอทุเลา
	มาตรา ๙๘ ศาลมีอำนาจที่จะยึดทรัพย์ของผู้แพ้ได้
	มาตรา ๙๙ ทรัพย์สมบัติที่ยึดไวเนั้นต้องรักษาไว้ ๕ วันก่อนจึงจะขายทอดตลาดได้
	มาตรา ๑๐๐ ยึดหนังสืดหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันเงินที่ค้างผู้ถูกเร่ง
	มาตรา ๑๐๑ ในระหว่างที่ยึดทรัพย์สมบัติไว้ ถ้าผู้ต้องเสียนำเงินมาไถ่ก็ให้คืนให้
	มาตรา ๑๐๒ ให้ยึดทรัพย์สมบัติแต่พอกับราคาเงินในคำตัดสิน
	มาตรา ๑๐๓ การขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดไว้ ต้องให้ผู้ขอให้เร่งมาร้องขอยืนให้ขาย
	มาตรา ๑๐๔ การขายทอดตลาดทรัพยที่ยึดไว้ต้องมีหลักถานว่าเปนของผู้ถูกเร่ง ถ้าผู้อื่นมาร้องว่าเปนของตน ให้ศาลไต่สวนในระหว่างผู้ร้องกับผู้ขอให้ออกหมาย
	มาตรา ๑๐๕ ถ้าขายทอดตลาดทรัพยสมบัติได้เงินเกินกว่าที่ตัดสินไว้ให้คืนแก่เจ้าของทรัพย
	มาตรา ๑๐๖ เจ้าพนักงานไม่ยึดทรัพย์ในเวลาที่ควรต้องใช้เงินที่ขาดไป
	มาตรา ๑๐๗ ออกหมายข้ามแขวง


	หมวดที่ ๑๗ 
	ว่าด้วยลงโทษผู้ที่ไม่ทำตามบังคับ
	มาตรา ๑๐๘ ผู้ที่ไม่ทำตามหมายบังคับ ฤๅ หมาย คำสั่ง��������������������������������������������������������
	มาตรา ๑๐๙ ไม่มาชี้แจงเหตุ ฤๅ ไม่มีเหตุแก้ตัว���������������������������������������������������
	มาตรา ๑๑๐ ลงโทษผู้ไม่ทำตามกฏหมาย


	หมวดที่ ๑๘ 
	ว่าด้วยลักษณอุธรณ์
	มาตรา ๑๑๑ กระบวนอุธรณ์
	มาตรา ๑๑๒ จำเลยได้ยินคำแก้อุธรณ์
	มาตรา ๑๑๓ ให้ศาลอุธรณ์พิจารณาความเป็นลำดับ
	มาตรา ๑๑๔ ศาลอุธรณ์พิพากษาได้ต่างกัน
	มาตรา ๑๑๕ คู่ความอุธรณ์ได้เป็นลำดับศาลขึ้นไป


	หมวดที่ ๑๙ 
	อนุญาโตตุลาการ
	มาตรา ๑๑๖ คู่ความจะขอผู้ใดให้เป็นอนุญาโตตุลาการตัดสินก็ได้
	มาตรา ๑๑๗ ศาลจะมีหมายเชิญผู้ที่คู่ความขอให้เป็นอนุญาโตตุลการไม่ได้
	มาตรา ๑๑๘ ถ้าอนุญาโตตุลาการทราบความเห็นแตกต่างกัน ให้เลือกอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งเป็นประธาน
	มาตรา ๑๑๙ อนุญาโตตุลาการจะตรวจถอยคำสำนวน ฤๅ จะเรียกพยานมาด้วย��������������������������������������������������������������������
	มาตรา ๑๒๐ ศาลตัดสินตามความเห็นของอนุญาโตตุลาการและค่า ฤชา ธรรมเนียมและค่าป่วยการ
	มาตรา ๑๒๖ ศาลตัดสินแล้ว คู่ความจะอุธรณ์ไม่ได้


	หมวดที่ ๒๐
	ว่าด้วยคนอนาถา
	มาตรา ๑๒๒ คนอถานาฟ้องความได้
	มาตรา ๑๒๓ จำเลยยากจนศาลยอมให้ว่าความอย่างคนอนาถาได้
	มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดจะว่าความอย่างคนอนาถา ต้องสาบานก่อน
	มาตรา ๑๒๕ ไม่ให้เรียกค่าธรรมเนียมจากคู่ความอนาถา
	มาตรา ๑๒๖ คู่ความเป็นคนอนาถาพายหลังมีทรัพยสมบัติ ฤๅ ศาลตัดสินให้ฝ่ายหนึงใช้แทน ศาลเรียกค่าธรรมเนียมได้�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	มาตรา ๑๒๗ คู่ความละเมินศาล ฤๅ ประวิงความ ศาลจะถอนอนุญาติเสียก็ได้������������������������������������������������������������������������
	มาตรา ๑๒๘ โจทยแกล้งกล่าวหาโดยความเท็จ ต้องขังไม่เกิน ๖ เดือน 
	มาตรา ๑๒๙ ปรับโทษทนสาบาน


	หมวดที่ ๒๐
	ว่าต่างแก้ต่าง
	มาตรา ๑๓๐ คู่ความจะแต่งทนายได้แต่ถ้าศาลจะให้ตัวมาเองก็ได้
	มาตรา ๑๓๑ คู่ความหลายคนจะแต่งทนายความร่วมกัน ฤๅ  แยกกันก็ได้ แต่ทนายคนเดี่ยวที่จะว่าความทั้งสองฝ่ายไม่ได้����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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