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คาพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ .ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๕ ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวล
กฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดิน ต่อ
นายอาเภอท้องที่ภายในห นึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้ง
แต่ประการใด
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๓๑ /๒๕๕๐ การที่จะได้ที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นได้มีบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. ให้ใช้ ป.ที่ดินฯ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
ว่า ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ ป .ที่ดินฯ ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือ
สาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนาย
อาเภอท้องที่ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวรรคสองบัญญัติว่า การแจ้งการครอ
บครองตามความ
ในมาตรานี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด และตาม ป.ที่ดินฯ มาตรา ๓ บัญญัติว่า
บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในกรณีต่อไปนี้ (๑) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ หรือได้มาซึ่งโฉนดที่ดินตามพระราชบัญญัติแห่งประมวล กฎหมาย
นี้ (๒) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเ พื่อการครองชีพหรือกฎหมายอื่น และ
มาตรา ๔ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย
จากบทบัญญัติ ๓ มาตราดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การได้กรรมสิทธิ์ ในที่ดินหรือสิทธิครอบครอง
โดยชอบจะต้องเป็นการได้มา หรือครอบครองโดยชอบก่อน พ .ร.บ.ให้ใช้ ป .ที่ดินฯ หรือได้มา
โดยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพหรือกฎหมายอื่นแต่ผู้ครอบครองเดิมได้ครอบครองที่ดินพิพาท
ในปี ๒๔๙๘ อันเป็นเวลาภายหลัง พ .ร.บ. ฉบับดังกล่าวประกาศใช้แล้วและไม่ ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าได้ครอบครองที่ดินโดยชอบตามบทกฎหมายใด ดังนั้น การครอบครองของผู้ครอบครองเดิม

๒
ดังกล่าว จึงเป็นการครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ดินพิพาทจึงไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้ครอบครองเดิมก่อนขายให้แก่จาเลย และตาม ป .ที่ดินฯ มาตรา ๒ บัญญัติว่า ที่ดินที่มิ ได้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นของรัฐ ดังนั้น ที่ดินพิพาทจึงต้องถือว่าเป็นที่ดิน
ของรัฐอยู่
ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติฯ มาตรา ๑๒ เป็นกรณีที่เมื่อมีบุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ
หรือได้ทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกา หนดป่าสงวนแห่งชาติ
นั้นใช้บังคับ บุคคลนั้นก็สามารถยื่นคาร้องโดยอ้างในคาร้องว่า ตนเป็นผู้มีสิทธิหรือได้ทาประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกาหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ
เท่านั้น และเมื่อได้ยื่นคาร้องดังกล่าวแล้ว ผลของการยื่นคาร้องจะ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ แห่ง
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติฯ คือ เมื่อคณะกรรมการสาหรับป่าสงวนแห่งชาติได้รับคาร้องตาม
มาตรา ๑๒ แล้ว ให้สอบสวนตามคาร้องนั้น ถ้าปรากฏว่าผู้ร้องได้เสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน์
อย่างใดๆ ก็ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร หา ทาให้ผู้ร้องมีสิทธิ
ครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างใดไม่ เป็นเพียงทาให้ผู้ร้องมีสิทธิได้ค่าทดแทนใน
กรณีหากปรากฏว่าผู้ร้องได้เสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวนั้น ซึ่งตามมาตรา ๑๒
มีข้อยกเว้นอยู่ในวรรคสามว่า การยื่นคาร้องดังกล่าวมิให้ใช้ บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมี
อยู่ตาม ป.ที่ดินฯ ซึ่งก็หมายความว่า หากผู้ร้องเป็นผู้ที่มีสิทธิครอบครองในที่ดินหรือมีกรรมสิทธิ์
ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายตาม ป .ที่ดินฯ อยู่ก่อนแล้ว ก็ไม่จาเป็นต้องยื่นคาร้องภายในกาหนด
๙๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บัง คับ ดังนั้น ตามฎีกาของจาเลยที่อ้างว่า ผู้ครอบครองเดิม
ในที่ดินพิพาทได้ยื่นคาร้องตามมาตรา ๑๒ ดังกล่าวแล้วนั้น และคณะอนุกรรมการป่าสงวนแห่งชาติ
ได้มีมติให้กันที่ดินพิพาทออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นผลให้กรมป่าไม้จะต้องดาเนินการ
กันที่ดินพิพาทที่มีการคัดค้านดั งกล่าวออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ประกาศขึ้นภายหลัง
จึงเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน การที่คณะอนุกรรมการป่าสงวนแห่งชาติได้มีมติให้
กันที่ดินพิพาทออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็เป็นเพียงความเห็นของคณะอนุกรรมการเท่านั้น
หามีผลตามกฎหมายในอันที่กรมป่าไม้จะต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ดังกล่าวจะต้องเสนอให้คณะกรรมการสาหรับป่าสงวนแห่งชาติพิจารณาก่อน เมื่อคณะกรรมการ
สาหรับป่าสงวนแห่งชาติยังไม่ได้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นดังกล่าว จึงหามีผลผูกพันให้
กรมป่าไม้ต้องปฏิบัติตามดังที่จาเลยได้ กล่าวอ้างในฎีกาแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น เมื่อผู้ครอบครอง
ที่ดินพิพาทเดิมเป็นผู้ซึ่งไม่มีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์อย่างใดๆ ตามกฎหมายในที่ดิน

๓
พิพาทแล้วจาเลยย่อมไม่มีสิทธิดีกว่าผู้ครอบครองเดิมในที่ดินพิพาทดังกล่าว จาเลยจึงหามีสิทธิ
ครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ พิพาทไม่ และความเห็นของคณะอนุกรรมการป่าสงวนแห่งชาติ
ที่ให้กันที่ดินพิพาทออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติก็หามีผลลบล้างทาให้ที่ดินพิพาทไม่ใช่ที่ดินที่อยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่อย่างใด ที่ดินพิพาท ก็ยังคงเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เมื่อ จาเลยเป็นผู้ที่ไม่มี สิทธิอย่างใดๆ ในที่ดินพิพาทและที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นที่ดินของรัฐประเภทป่าสงวนแห่งชาติที่สามารถนามาปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมได้ตาม พ .ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ และกรมป่าไม้ได้ส่งมอบที่ดิน
พิพาทซึ่งอยู่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวให้แก่โจทก์นาไปปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม
พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา ๒๖ (๔), ๓๖ ทวิ แล้ว โจทก์จึงไม่จาเป็นต้อง
จัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินพิพาทกลับมาเป็นของรัฐเสียก่อนตามที่จาเลยกล่าวอ้างแต่อย่างใด ดังนั้น
โจทก์ย่ อมมีอานาจนาที่ดินพิพาทไปปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้
มติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมายเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติเท่านั้น ซึ่งจะทาได้หรือ
ไม่ได้เพียงใด ก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายในเรื่องนั้นบัญญัติไว้ ในกรณีเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมต้องเป็นไปตาม พ .ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ดังนั้น บุคคลใดจะมี
สิทธิที่จะได้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม พ .ร.บ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ก็ต้องเป็นผู้ที่ มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายดังกล่าว กาหนด หาใช่จะถือตามมติดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียวตามที่
จาเลยอ้างในฎีกาแต่อย่างใดไม่ ซึง่ ตามที่ พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา ๔ บัญญัติ
ความหมายของคาว่า “เกษตรกร ” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และให้
หมายความรวมถึงบุคคลผู้ยากจนหรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม หรือผู้เป็นบุตรของเกษตรกร
บรรดาซึ่งไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเ ป็นของตนเองและประสงค์จะประ กอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลักตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดใน พ .ร.ฎ. ด้วย และตามระเบียบคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะ
มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร รมฯ ข้อ ๖ (๖) ระบุว่าต้องเป็นผู้ไม่มีที่ดินเพื่อ
ประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย
แต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ แสดงให้เห็นว่าเจตนารมณ์ของการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็เพื่อช่วยให้เกษตร กรมีที่ดินทากิน และเกษตรกรผู้นั้นจะต้องไม่มีที่ดิน
ประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพหรือต้อง
เช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรม เมื่อจาเลยมีที่ดินของตนเองจานวน ๑๐๘ แปลง และจาเลย

๔
ประกอบอาชีพอื่นนอกจากด้านการเกษตรโดยปร ะกอบอาชีพค้าขาย มีหุ้นอยู่ในนิติบุคคลประเภท
บริษัทจากัดและห้างหุ้นส่วนจากัดรวม ๑๖ แห่ง จึงถือได้ว่าจาเลยมีที่ดินประกอบเกษตรกรรม
เป็นของตนเองและมีรายได้เพียงพอแก่การครองชีพแล้ว และไม่ถือว่าจาเลยเป็นผู้ที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแต่อย่างใด จาเลยย่อมขาดคุณส มบัติในการยื่นคาขอเข้าทาประโยชน์
ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีคาสั่งให้เพิกถอน
หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมมีคาสั่งให้เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.
๔-๐๑ ก.) ในที่ดินพิพาทที่ออกให้แก่จาเลยจึงชอบแล้ว ถึงแม้ในตอนแรก โจทก์ได้มอบหนังสือ
อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) ให้แก่จาเลยไปแล้ว แต่เมื่อมา
ตรวจสอบพบในภายหลังว่า จาเลยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวก็สามารถ ทาการเพิกถอนได้
เนื่องจากจาเลยเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิที่จะได้หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) มาตั้งแต่ต้น และเมื่อเพิกถอนการอนุญาตให้จาเลยเข้าทาประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดินแล้ว จาเลยไม่ยอมออกไปจากที่ดินพิพาทซึ่งเป็นของโจทก์ โจทก์ย่ อมมีอานาจฟ้อง
ขับไล่จาเลยได้
คาพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๖๘๑๑/๒๕๔๙ ตามบทบัญญัติมาตรา ๕ แห่ง พ .ร.บ.ให้ใช้
ป.ที่ดินฯ และมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่ง ป .ที่ดินฯ การได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิ
ครอบครองโดยชอบจะต้องเป็นการได้มาหรือครอบครองโดยชอบก่อน พ .ร.บ. ให้ใช้ ป .ที่ดิ นฯ
หรือได้มาโดยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพหรือกฎหมายอื่น แต่ จ . ได้ครอบครองที่ดินพิพาท
สืบต่อมาจากบิดาของ จ . ซึ่งครอบครองในปี ๒๔๙๙ อันเป็นเวลาภายหลัง พ .ร.บ. ฉบับดังกล่าว
ประกาศใช้แล้ว และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า จ . ได้ครอบครองที่ดินโดยชอบตามบทกฎหมายใด
ดังนั้น การครอบครองของ จ. จึงเป็นการครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ดินที่ จ. ครอบครอง
ดังกล่าวจึงไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ จ. และตาม ป.ที่ดินฯ มาตรา ๒ บัญญัติว่า ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ ดังนั้น ที่ดินที่ จ . ครอบครองจึงต้องถือว่า
เป็นที่ดินของรัฐอยู่ โจทก์จึงมีสิทธินาที่ดินดังกล่าวมาปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมได้

๕

ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๒ ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ได้ถือว่าเป็น
ของรัฐ
มาตรา ๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได้มาซึ่งสิ ทธิครอบครองในที่ดิน
ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึง
ผู้รับโอนด้วย
คาพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๖๔๙๒/๒๕๕๐ เจ้าของเดิมครอบครองที่ดินพิพาทมาตั้งแต่
ปี ๒๔๙๘ ภายหลัง ป .ที่ดิน ใช้บังคับแล้ว เจ้าของเดิมและจาเลยซึ่งรับโอนกา รครอบครองมา
ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทตาม ป .ที่ดิน มาตรา ๔ และต้องถือว่า
ที่ดินเป็นของรัฐตาม ป .ที่ดิน มาตรา ๒ ที่บัญญัติว่าที่ดินซึ่งไม่ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดให้ถือว่าเป็นของรัฐ เมื่อทางราชการออกกฎกระทรวงกาหนดให้ที่ดิ นพิพาทเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนาไปปฏิรูป
ที่ดินได้ และต่อมาได้มีการออกพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ที่ดินพิพาทเป็นเขตปฏิรูปที่ดินมีผล
เป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในที่ดินแปลงนั้น และสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม
มีอานาจนาที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องดาเนินการเพิกถอน
ตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติตาม พ .ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา ๒๖(๔)
โจทก์มีอานาจนาที่ดินพิพาทมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินได้
จาเลยมีที่ดินเป็นของตนเองกว่า ๑๐๐ ไร่ ดังนั้น จาเลยจึงมิใช่เกษตรกรตาม
ความหมาย แห่ง พ .ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา ๔ จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการเข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โจทก์จึงมีสิทธิที่จะเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทา
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) ของจาเลยได้
การที่จะต้อง เวน คืนที่ดินเพื่อนามาปฏิรูปที่ดินนั้น ที่ดินพิพาทต้องเป็นของ
ประชาชนไม่ใช่ของรัฐ คดีนี้เมื่อฟังข้อเท็จจริงว่าที่ดินเป็นของรัฐแล้ว โจทก์ก็ไม่ต้องเวนคืนที่ดิน
มาตรา ๔ ทวิ นับตั้งแต่วันที่ประกา ศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ การโ อน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

๖
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๕๑/๒๕๕๐ โจทก์เป็นผู้ครอบครองทาประโยชน์ในที่ดิน
พิพาทตลอดมา จาเลยไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินพิพาท โจทก์ จึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดิน
พิพาทการที่หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ของจาเลยบางส่วนออกทับที่ดินพิพาท
ส่วนที่โจทก์ครอบครองอยู่ ก็มีผลให้จาเลยยังได้รับคารับรองของทางราชกา
รโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ว่าจาเลยเป็นผู้ทาประโยชน์ในที่ดินพิพาทตาม ป.ที่ดิน มาตรา ๔ ทวิ และได้รับประโยชน์
จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายในฐานที่มีชื่อในทะเบียนว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๓๗๓ ดังนั้น สิทธิของจาเลยที่ได้รับตามกฎหมายจึงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง การที่
โจทก์มีคาขอให้จาเลยไปยื่นคาขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน (น.ส.๓ ก.) ดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ดินพิพาท
ที่โจทก์ครอบครองให้แก่โจทก์มาด้วยนั้น พอแลได้ว่าเป็นคาขอให้เพิกถอนชื่อของจาเลยออก
จากหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เฉพาะส่วนที่ดินที่ทับที่ดินพิพาทของโจทก์
ศาลจึงมีอานาจพิพากษาเพิกถอนชื่อของจาเลยในหนังสือรับรองการทาประโยช น์ (น.ส.๓ ก.)
ในส่วนที่ทับที่ดินพิพาทได้
มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้น
ถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด
(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่ นสร้างหรือ เผาป่า
(๒) ทาด้วยประการใด ให้เป็นการทาลาย หรือทาให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด
หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(๓) ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน
มาตรา ๑๐๘ ทวิ นับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับนี้ใช้บังคับ ผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทาแก่ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่
ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ต้องระวางโ ทษจาคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าความผิดตามวรรคสองได้กระทาเป็นเนื้อที่กว่าห้าสิบไร่ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่มีคา พิพากษาว่าผู้ใดกระทาความผิดตามมาตรานี้ศาล มีอานาจสั่งใน คา
พิพากษาให้ผู้กระทาความผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทาความผิดออกไป จาก
ที่ดินนั้นด้วย

๗
บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้
ในการกระทาความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความ ผิดดังกล่าวให้ริบเสีย
ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาหรือไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๖๕/๒๕๔๙ ความผิดตาม ป.ที่ดินฯ มาตรา ๙ (๑), ๑๐๘ ทวิ
เป็นความผิดที่กระทาต่อรัฐ ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัว พนักงานสอบสวนมีอานาจสอบสวนได้
แม้จะไม่มีคาร้องทุกข์ตาม ป .วิ.อ. มาตรา ๑๒๑ ดังนั้น เมื่อพนักงานสอบสวนทาการสอบสวน
คดี นี้แล้ว พนักงานอัยการย่อมมีอานาจฟ้องคดีต่อศาลได้ตาม ป .วิ.อ. มาตรา ๒๘ (๑) ,๑๒๐ และ
พ.ร.บ. พนักงานอัยการฯ มาตรา ๑๑ (๑) โดยมิต้องคานึงว่าผู้ร้องทุกข์ให้ดาเนินคดีจะเป็นผู้ใด
หรือได้รับมอบอานาจจากผู้เสียหายที่ แท้จริงหรือไม่ โจทก์จึงมีอานาจฟ้อง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๑/๒๕๕๐ จาเลยกับพวกเข้าไปขุด ถาง ปรับสภาพพื้นดิน
และปลูกสร้างบ้านพักอาศัย พร้อมล้อมรั้วลวดหนาม ในที่ดินราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในความปกครอง
ดู แลและใช้ประโยชน์ของกรมสวัสดิการทหารเรือ กองทัพเรือ การกระทาของจา
เลยเป็น
กรรมเดียวผิดต่อกฎห มายหลายบท กล่าวคือ นอกจากจาเลยจะมีความผิดฐานร่วมกันบุกรุกที่ดิน
ราชพัสดุตาม ป.อ.มาตรา ๓๖๕(๒) แล้ว จาเลยยังมีความผิดฐานเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ก่นสร้าง
และทาด้วยประการใดให้เป็นการทาลายหรือทาให้เสื่อมสภาพที่ดินของรัฐอันเป็นความผิด
ตาม ป.ที่ ดินฯ มาตรา ๙(๑) (๒) ,๑๐๘ ทวิ วรรคหนึ่ง ด้วย ซึ่งตาม ป .ที่ดินฯ มาตรา ๑๐๘ ทวิ
วรรคสี่ บัญญัติให้ศาลมีอานาจสั่งในคาพิพากษาให้ผู้ กระทาความผิด คนงาน ผู้รับจ้าง และบริวาร
ของผู้ กระทาความผิดออกจากที่ดินนั้นได้ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมิใช่โทษตาม ป .อ. มาตรา ๑๘
แต่เป็ นมาตรการที่มุ่งประสงค์ให้รัฐอันเป็นเจ้าของที่ดินสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้
โดยเร็วโดย ไม่จาเป็นต้องฟ้องขับไล่จาเลยเป็นคดีแพ่งอีกต่างหาก ดังนั้น แม้ศาลจะลงโทษ
จาเลยตาม ป .อ. มาตรา ๓๖๕ (๒) ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียวตาม ป .อ.
มาตรา ๙๐ แต่ เมื่อ การกระทาของจาเลยดังกล่าวเป็นความผิดตาม ป .ที่ดินฯ มาตรา ๑๐๘ ทวิ
วรรคหนึ่ง ด้วย ศาลก็ย่อมมีอานาจสั่งให้จาเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกไปจาก
ที่ดินของรัฐได้
หมายเหตุ
การเข้าไปขุด ถาง ปรับสภาพพื้นดิน และปลูกบ้านพักอาศัยพร้อมล้อมรั้วลวดหนาม
ในที่ดนิ ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง ตามแนวคาพิพากษาของศาลฎีกาได้แยกวินิจฉัยไว้ชัดเจน
ว่าหากเป็นที่ดินของเอกชนหรือที่รัฐครอบครองทาประโยชน์อยู่เป็นความผิดฐานบุกรุกตาม ป .อ.

๘
แต่ถ้าเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินก็จะมีความผิดตาม ป .ที่ดินฯ มาตรา ๙, ๑๐๘ ทวิ วรรคสอง
กล่า วคือ จะผิดกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านั้น เช่น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๑๖/๒๕๓๙ ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๓๖๒,๓๖๕ กฎหมายมุ่งประสงค์ลงโทษผู้บุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้น
ไม่ใช่บทบัญญัติที่จะลงโทษ ผู้บุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งมี บัญญัติไว้โดยเฉพาะตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๙, ๑๐๘ ทวิ วรรคสอง
ในคดีดังกล่าวศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกระทาความผิดตาม ป .อ.มาตรา ๓๖๒,
๓๖๕ กับความผิดตาม ป .ที่ดินฯ มาตรา ๙, ๑๐๘ ทวิ วรรคสอง เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมาย
หลายบท ลงโทษบทหนักตาม ป .อ.มาตรา ๓๖๕ ศาลอุทธรณ์ มิได้ พิพากษาแก้ในส่วนนี้ เมื่อคดี
ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาโดยที่ไม่มีคู่ความยกปัญหาดังกล่าวขึ้นมาให้ศาลฎีกาวินิจฉัย แต่ศาลฎีกาเห็นว่ามี
อานาจปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา๒๒๕
แต่คาพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยคดีแตกต่างจากแนวคาพิพากษาดังกล่าว
ข้างต้น กล่าวคือ ความผิดตาม ป .อ.มาตรา ๓๙๕ (๒) กับความผิดตาม ป.ที่ดินฯ มาตรา ๙ (๑) (๒),
๑๐๘ ทวิ วรรคหนึ่ง เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทจึงต้องพิจารณาว่าคาพิพากษา
ศาลฎีกาแนวใดชอบด้วยหลักกฎหมาย
ป.ที่ดินฯ มาตรา ๙ บัญญัติว่า ภาย ใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และ
การป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด
(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า
(๒) ทาด้วยประการใด ให้เป็นการทาลาย หรือทาให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด
หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(๓) ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน
จากบทบัญญัติดังกล่าวห้ามประชาชนทั่วไปเข้าไปยุ่งในที่ดินของรัฐ คงมีปัญหา
ว่าที่ดินของรัฐ หมายความว่าอย่ างไร คงไม่ได้หมายความว่าหากมิใช่เป็นของเอกชนแล้วจะต้อง
เป็นที่ดินของรัฐไปหมด ซึ่งเคยมีคาพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้เป็นแนวแล้วว่าหากเป็นสถานที่
ราชการซึ่งมีลักษณะการครอบครองเช่นเดียวกับ ที่ดินของเอกชน ผู้กระทาความผิดก็มีความผิด
ฐานบุกรุกตาม ป .อ. เช่น คาพิพากษาศา ลฎีกาที่ ๓๐๖/๒๕๑๗ ส่วนที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๙
ผู้กระทาความผิดก็มีความผิดตาม ป .ที่ดินฯ เช่น คาพิพากษาที่กล่าวมาข้างต้น คงมีข้อพิจารณาว่า
ที่ราชพัสดุเป็นที่ดินประเภทใด
พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุฯ มาตรา ๔ ที่ราชพัสดุ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็น
ทรัพย์สินของแผ่ นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผนดินดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของ
แผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน
(๒) อสังหาริมทรัพย์สาหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมือง
ใช้ร่วมกันเป็นต้ นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้า ทางหลวง ทะเลสาบ
ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์การการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ
จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นว่าที่ราชพัสดุนั้นเป็นที่ดินของรัฐทั้งหมดที่ประชาชน
มิได้ใช้ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ ที่ราชพัสดุน่าจะหมายถึงที่ดินที่หน่วยงานของรัฐครอบครองเช่นเดียวกัน
กับที่ดินของเอกชน ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม ป .ที่ดินฯ มาตรา ๙ ดังนั้น ผู้กระทาจึงไม่มีความผิด
ตาม ป.ที่ดินฯ เมื่อเทียบกับคาพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุแล้ว จาเลยน่าจะมีความผิดตาม ป .อ.
มาตรา ๓๖๕ (๒) แต่เพียงบทเดียว หากเป็นความผิดตาม ป .ที่ดินฯ แต่อย่างใด
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๔๓/๒๕๕๐ เหตุที่พนักงานอัยการมีคาสั่งไม่ฟ้องในคดี
แรกเนื่องจากมีการแจ้งให้จาเลยออกจากที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์โคกสูงไม่ครบ
ตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ในก ารที่พนักงานอัยการมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
จาเลยเพราะเหตุมีการแจ้งให้จาเลยออกจากที่ดินพิพาทไม่ครบถ้วนตามระเบียบของคณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติ อีกทั้งการที่จาเลยยังคงยืดถือครอบครอง อยู่ในที่ดินพิพาท จึงเป็นความผิดใหม่
ที่ต่อเนื่องกันมา ทางอาเภอจึงได้แจ้งความร้อง ทุกข์และมี การสอบสวนดาเนินคดีใหม่และแจ้งให้
จาเลยออกจากที่ดินพิพาทให้ครบถ้วนตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ การฟ้อง
คดีนี้จึงไม่ขัดต่อมาตรา ๑๔๗ แห่ง ป.วิ.อ. แต่อย่างใด
หมายเหตุ
(๑) คดีนี้มีข้อสังเกตตรงที่ คดีนี้เป็นคดีอาญา ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พิพากษาย กฟ้อง
จาเลยทุกข้อหา แต่จาเลยผู้ชนะคดียังฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ เนื่องจากศาลล่างฟังข้อเท็จจริง
เป็นผลร้ายแก่จาเลยคือ ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๑๐
และจาเลยไม่ได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยการได้รับมรดก มาก่อนที่ประมวลกฎหมายที่ดิน
จะใช้บังคับ
สาหรับคดีแพ่งที่ฝ่ายชนะคดียังอุทธรณ์ฎีกา ขอให้ดูคาพิพากษาศาลฎีกาที่
๕๒๔/๒๕๑๓ (ตอน ๒ หน้า ๖๔๒), ที่ ๑๔๐๔/๒๕๒๐ (ตอน ๘ หน้า ๑๐๓๔) และที่ ๔๖๘๐-๔๖๘๒/
๒๕๓๓ (ส. ๑๐/๔๘๐)
(๒) สาหรับความผิดฐานบุกรุกเข้าไปครอบครองที่สาธารณะ ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ฯลฯ
เป็นความผิดชนิดที่ทาต่อเนื่องกันมาตลอด หรือเรียกว่า de die in diem (continuously) หรือ
นับวันเติมวัน (from day to day) คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ ดูคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๑/๒๕๐๖
(ตอน ๓ หน้า ๘๔๖) , ที่ ๓๐๑๗/๒๕๒๔ (ตอน ๑๐ หน้า ๒๑๗๔), ที่ ๑๓๙๙/๒๕๔๘ (ส. ๓/๔๑)
ความผิดต่อเนื่องอายุความนับตั้งแต่หยุดการครอบครอง(ดูคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๑-๔๖๕/๒๕๒๐
ตอน ๗ หน้า ๘๐๐)
มาตรา ๑๑ การจัดหาผลประโยชน์ซึ่งที่ดินของรัฐตามนัยดังกล่าวมาในมาตรา
ก่อนนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์ สาหรับรัฐ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๔๒/๒๕๔๘ ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ การที่ ก. ขอออก
โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๒๘๓ โดยรวมที่ดินพิพาทด้วย โดยที่โจทก์มิได้รู้เห็นยินยอมด้วยแต่อย่างใด
การออกโฉนดที่ดินทับที่ดินพิพาทของโจทก์ดังกล่าว เป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จาเลยผู้รับโอนที่ดินพิพาทโดย ไม่สุจริต ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท แม้จาเลยผู้มีชื่อในโฉนด
ที่ดินดังกล่าวไม่มีหน้าที่ไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ เพราะจาเลยไม่ใช่คู่สัญญากับ
โจทก์ก็ตาม แต่เมื่อการออกโฉนดเฉพาะส่วนที่ทับที่ดินพิพาทของโจทก์เป็นการออกโดยไม่ชอบ
ทาให้ที่ดินเฉพาะส่วนที่ ดินพิพาทของโจทก์ไม่มีผลบังคับตามกฎหมายในโฉนดที่ดินจาเลยอีก
ต่อไป ศาลย่อมมีอานาจเพิกถอนเสียได้ ไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าคาฟ้อง
มาตรา ๓๑ โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ที่ได้ออกสืบเนื่องมาจาก
ใบจองตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ได้มาซึ่ งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่
ผู้อื่นในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเป็นกรณีที่ได้ออกใบจองในหรือหลังวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ .ศ. ๒๕๑๕
ห้ามโอน ภายในกาหนดสิบปีนับแต่วันได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์

๑๑
(๒) ถ้าเป็นกรณีที่ได้ออกใบจองก่อนวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ .ศ.๒๕๑๕ เฉพาะที่รัฐ
ให้การช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภคและอื่นๆ เนื่องจากการจัดที่ดิน ห้ามโอนภายในกาหนด
ห้าปี นับแต่วันได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ที่ดินนั้นตกทอดทางมรดกหรือโอน
ให้แก่ทบวงการเ มือง องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือโอนให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระหนี้โดยได้รับอนุมัติ
จากนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในกาหนดเวลาห้ามโอนตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖/๒๕๔๙ ขณะที่ผู้ร้องและ ป. ผู้ตายทาสัญญาซื้อขายที่ดิน
กันนั้น ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินที่มีข้อกาหนดห้าม ป . โอนที่ดินไปยังบุคคลอื่นภายในสิบปี
ตาม ป .ที่ดินฯ มาตรา ๓๑ และยังอยู่ภายในกาหนดเวลาห้ามโอนนั้น สัญญาซื้อขายที่ดินแปลง
ดังกล่าวจึงเป็ นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายตกเป็นโมฆะตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๐ ไม่ว่าผู้ร้องจะครอบครองนานเพียงใด ผู้ร้องก็ไม่ได้สิทธิครอบครอง และ
ถึงแม้ว่าผู้ตายตกลงจะโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง เมื่อพ้นกาหนดเวลาห้ามโอนแล้วก็ไม่อาจ
ทาได้เช่นกัน ผู้ ร้องจึงไม่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้กองมรดกของผู้ตายที่จะบังคับให้โอนที่ดินแปลง
ดังกล่าวแก่ผู้ร้อง และถือไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในอัน
ที่จะร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็น
ผู้จัดการมรดกของผู้ตาย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่๘๘๔๐/๒๕๔๙ หลังจากบิดาจาเลยขายและมอบการครอบครอง
ที่ดินพิพาทจนพ้นกาหนดระยะเวลาห้ามโอนแล้ว บิดาจาเลยไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับที่ดินพิพาท
อีกเลย ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า บิดาจาเลยสละเจตนาครอบครองไม่ยึดถือที่ดินพิพาทอีกต่อไป
อีกตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๗๗ วรรคแรกแล้ว แม้โจทก์ได้ซื้อและยึดถือทาประโยชน์เพื่อ ตนใน
ระยะเวลาห้ามโอน โจทก์จะไม่ได้สิทธิครอบครองเนื่องจากถูกจากัดสิทธิโดยบทบัญญัติ
แห่ง ป.ที่ดินฯ มาตรา ๓๑ แต่เมื่อโจทก์ได้ครอบครองมาจนเลยเวลาห้ามโอนแล้ว โจทก์ย่อมได้
สิทธิครอบครองตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗ นับแต่วันพ้นกาหนดระยะเวลาห้ามโอน และกรณี
ดังกล่าวโจทก์มิได้คร อบครองแทนบิดาจาเลยหรือจาเลยซึ่งเป็นทายาท จาเลยจึงไม่อาจอ้างสิทธิ
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๑ มาใช้บังคับแก่โจทก์ได้
มาตรา ๕๘ ทวิ เมื่อได้สารวจรังวัดทาแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์
ในที่ดินตามมาตรา ๕๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอ งการทา

๑๒
ประโยชน์ แล้วแต่กรณี ให้แก่บุคคลตามที่ระบุไว้ในวรรคสอง เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่บุคคลนั้น
ครอบครองเป็นที่ดินที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ได้ตามประมวล
กฎหมายนี้
บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามวรรคหนึ่งให้ได้ คือ
(๑) ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่า หนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว ” หรือเป็นผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
(๒) ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี
(๓) ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและทาประโยชน์ในที่ดิน ภายหลังวันที่ประมวลกฎหมาย
นี้ใช้บังคับ และไม่มีใบจอง ใบเหยียบย่า หรือไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบ
ครองที่ดินตาม
วรรคสอง (๑) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ค รอบครองและทาประโยชน์ในที่ดิน ต่อ เนื่องมาจาก
บุคคลดังกล่าว ด้วยแล้ว
สาหรับบุคคลตามวรรคสอง (๒) และ (๓) ให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่ จะต้องไ
ด้รับอนุมัติจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ภายในสิบปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บุคคลตามวรรคสอง (๓) ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้น
ให้แก่ผู้อื่ น เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดก หรือโอนให้แก่ทบวงการเมือง องค์การของรัฐบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือโอนให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระหนี้โดยได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในกาหนดระยะเวลาห้ามโอนตาม วรรคห้า ที่ดินนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการ
บังคับ คดี
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๘๐ /๒๕๕๐ ที่ดินพิพาทมีข้อกาหนดห้ามโอนภายใน
๑๐ ปี ตาม ป.ที่ดินฯ มาตรา ๕๘ ทวิ นับแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๑ ส. ขายที่ดินและบ้านพิพาท
โดยส่งมอบการครอบครองให้ พ . ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๖ ยังอยู่ภ ายในกาหนดเวลาห้ามโอน

๑๓
ตามกฎหมาย แม้ในระหว่างนั้น พ . จะยังไม่ได้สิทธิครอบครอง เนื่องจากถูกจากัดโดยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายดังกล่าว มีผลทาให้การโอนที่ดินพิพาทตกเป็นโมฆะตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๕๐ ถือว่า
พ. ครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทแทน ส . แต่เมื่อ พ . ยังคงครอบครองที่ดินแล ะบ้านพิพาท
ตลอดมาจนล่วงเลยระยะเวลาห้ามโอนแล้วเป็นเวลานานประมาณ ๖ ปีโดย พ . ถึงแก่ความตาย
เมื่อกลางปี ๒๕๓๗ และจาเลยที่ ๒ เป็นผู้เสียภาษีบารุงท้องที่สาหรับที่ดินพิพาทตลอดมา และ
ส. ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ก่อนครบกาหนดเวลาห้ามโอน แต่โจทก์
เพิ่งยื่ นคาร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของ พ . จะถึงแก่ความตายนั้น โจทก์และทายาทของ ส .
ไม่เคย เข้าไปยุ่งเกี่ยวอ้างสิทธิครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทไว้แทนผู้ ใด อันจะต้องบอกกล่าว
เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือไปยังผู้นั้นตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๘๑ พฤติการณ์แห่งคดีแสดง
ให้เห็นว่าโจทก์และทายาทของ ส. สละเจตนาครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทแล้ว การครอบครอง
ที่ดินและบ้านพิพาทของ พ . จึงเป็นการยึดถือโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน พ . ย่อมได้ซึ่งสิทธิ
ครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗
มาตรา ๕๙ ทวิ ผู้ซึ่งครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ป ระมวล
กฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิได้แจ้งการครอบครอง
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ .ศ. ๒๔๙๗ แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่ง
มิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี ถ้ามีความจาเป็นจะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์เป็นการเฉพาะราย เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ดาเนินการออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวล
กฎหมายนี้กาหนดแต่ต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่ง
ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๐๕/๒๕๕๐ โจทก์ฟ้องจาเลยที่ ๑ ในฐานะส่ วนตัวและ
ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเป็นจาเลยที่ ๒ กับฟ้องจาเลยที่ ๓ ในฐานะส่วนตัวและใน
ฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดจาเลยที่ ๔ และฟ้องจังหวัดเป็นจาเลยที่ ๕ ให้ร่วมกันออกโฉนดที่ดิน
เนื้อที่ ๖๒ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา แต่การออกโฉนดที่ดินนั้นหากที่ดินมีเนื้อที่ไม่ เกิน ๕๐ ไร่
อยู่ในอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (จาเลยที่ ๒) และผู้ว่าราชการจังหวัด (จาเลยที่ ๔)
ตาม ป.ที่ดิน มาตรา ๕๙ ทวิ โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้องจาเลยที่ ๑ และที่ ๓ ให้รับผิดในฐานะส่วนตัว

๑๔
สาหรับจาเลยที่ ๕ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ในก ารออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นการกระทาใน
ตาแหน่งหน้าที่ของจาเลยที่ ๒ และที่ ๔ จาเลยที่ ๕ ไม่ได้โต้แย้งสิทธิโจทก์แต่อย่างใด โจทก์จึง
ไม่มีอานาจฟ้องจาเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๕
มาตรา ๖๙ ทวิ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะราย
ของตน ให้ยื่นคาขอพร้อมด้ วยโฉนดที่ดิน นั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทา
การรังวัดให้ ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน
เมื่อผู้ มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอานาจแก้ไขแผนที่
หรือเนื้อที่ให้ต รงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย
ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ หรือในกรณี
ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่ม า
หรือมาแต่ไม่ยอมลง ชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ
ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกาหนดดังกล่าว และผู้ขอได้
ให้คารับ รองว่ามิได้นาทาการรังวัดรุกล้าที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้
ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดินดาเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมีการรับรอง
แนวเขต
การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสาม
ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอานาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยถือ
หลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดาเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่
เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหากตกลงกันไม่ได้ให้แจ้งคู่กรณีไป ฟ้องต่อศาลภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่มีการฟ้องภายในกาหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์
จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป .
ในกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์เฉพาะรายของตน ให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยหนั
งสือรับรองการทาประโยชน์
สาหรับที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และให้นาความในวรร คสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๕
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๔๑ /๒๕๔๘ โจทก์ทั้งสองกับจาเลยเป็นเจ้าของรวม
กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๗๓๘ จาเลยได้ร้องขอรังวัดสอบเขตโ ฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๓๗
ของจาเลยและพวกซึ่งอยู่ติดกันกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๗๓๘ เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์
ทั้งสองทราบหรือได้รับแจ้งหนังสือให้มาระวังแนวเขตที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๗๓๘ ในการรังวัด
สอบเขตที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๗๓๗ การที่จาเลยเป็นผู้นาชี้และรับรองแนวเขตที่ ดินทั้งสองแปลง
โดยลาพัง โดยโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๗๓๘ ไม่ทราบ
เรื่อง จึงไม่ใช่กรณีที่โจทก์ทั้งสองผู้มีสิทธิในที่ดินข้าง
เคียง ได้รับการติดต่อ จาก พนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มาตาม ป .ที่ดิน มาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสาม ดังนั้น การรังวัด
สอบเขตที่ดินของจาเลยจึงไม่ชอบ

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ .ศ.๒๕๔๓
มาตรา ๔๓ สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตาม
แผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยู่ในภาระจา
ยอม
เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบารุงรักษาสาธารณูปโภค
ดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทาขึ้นนั้นต่อไป และจะกระทาการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์
แห่งภาระจายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้
ให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงิ
นมาทาสัญญาค้าประกัน
การบารุง รักษาสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้น และยังอยู่ในความรับผิดชอบใน
การบารุงรักษาของผู้จัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการและให้นามาตรา
๒๔ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
คาพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๘๙๒/๒๕๔๙ แม้ ทางจาเป็นที่โจทก์ขอผ่ านที่ดินจัดสร ร
ของจาเลยเป็นถนนซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรได้จัดให้มีขึ้นและตกอยู่ในภาระจายอมเพื่อ
ประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ซึ่งมี พ .ร.บ. การจัดสรรที่ดินฯ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติห้ามมิให้
ผู้จัดสรรที่ดินกระทาการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจายอมลดไปหรื อเสื่อมความสะดวก
แต่เมื่อจาเลยรับว่าถนนดังกล่าวตกอยู่ภายใต้สิทธิที่โจทก์จะขอเปิดทางจาเป็นได้ตาม ป
.พ.พ.
มาตรา ๑๓๔๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นไปโดยผลของกฎหมาย มิใช่เป็นเรื่องที่ผู้จัดสรรที่ดินทานิติกรรม

๑๖
อันก่อให้เกิดภาระแก่ที่ดินที่ตกเป็นสาธารณูปโภค จึงหาได้ขัดต่อกฎห มายดังกล่าวไม่ และหาก
การที่จาเลยเปิดทางจาเป็นให้แก่โจทก์ทาให้จาเลยต้องเสียหาย จาเลยย่อมมีสิทธิเรียกค่าทดแทน
เพื่อความเสียหายจากโจทก์ได้ โจทก์จึงมีสิทธิขอให้เปิดทางพิพาทที่จาเลยสร้างรั้วกาแพงปิดกั้น
เพื่อให้เป็นทางเข้าออกและจัดวางท่อระบายน้า สายไฟฟ้า สายโทรศั พท์ สู่ทางสาธารณะได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๖๕-๖๕๖๗/๒๕๕๐ การที่สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดิน
คือโจทก์ได้จัดสรรให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต ให้ถือว่า
ตกอยู่ในภาระจายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินที่จัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของโจ
ทก์ที่จะต้อง
บารุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทาขึ้นโดยตลอดตามประกาศของค ณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘๖ ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง อันมีผลบังคับในขณะที่โจทก์ดาเนินการจัดสรรที่ดินก็ตาม
แต่ กฎหมายก็มิได้มีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้จัดสรรที่ดินเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในก ารบารุงรักษา
และการจัดการสาธารณูปโภคจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม เมื่อจาเลย
ทั้งสามตกลงชาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางที่ใช้ร่วมกับผู้ซื้อรายอื่นๆ ใน
โครงการที่เกี่ยวกับส่วนสาธารณะตามที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ ดิน จาเลยทั้ง
สามจึงต้องผูกพันตามข้อสัญญานั้น ข้อตกลงที่ให้จาเลยทั้งสามเฉลี่ยค่าใช้จ่ายดังกล่าวหาได้เป็น
การขัดต่อประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ข้อ ๓๐ แต่อย่างใดไม่ โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกให้
จาเลยทั้งสามชาระค่าบารุงรักษาสาธารณูปโภคตามข้อสัญญาได้

ประกาศของคณ ะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๕๘/๒๕๔๙ โมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กัน
ได้และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรม ขึ้นกล่าวอ้างก็ได้ตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ปัญหาว่าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทเป็นโมฆะหรือไม่ จึง เป็น
ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จาเลยจะไม่ได้ยกปัญหานี้ขึ้นกล่าวใน
ศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์ จาเลยก็ยังมีสิทธิที่จะยกปัญหานี้ขึ้นกล่าวในชั้นฎีกาได้ตาม ป .วิ.พ.
มาตรา ๒๔๙ วรรคสอง แม้ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของถนนในหมู่บ้านที่จาเลยเป็นผู้ ดาเนินการ
จัดสรรที่ดินและตกอยู่ในภาระจายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘๖ ก็ตาม แต่ภาระจายอมนั้นเพียงแต่ทาให้เจ้าของภารยทรัพย์ต้องยอมรับกรรมบางอย่าง

๑๗
ซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สิน
นั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น และห้ามเจ้าของภารยทรัพย์ประกอบกรรมใดๆ อันจะ
เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๘๗
และ ๑๓๘๙ เท่านั้น เจ้าของภารยทรัพย์ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทั้งไม่มีบทกฎหมายใดห้าม
เจ้าของภารยทรัพย์ขายหรือจาหน่ายจ่ายโอนกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด จาเลยในฐานะเจ้าของที่ดิน
พิพาทจึงมีสิทธิขายที่ดินพิพาทได้ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทจึงไม่เป็นโมฆะ จาเลยจึงต้อง
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์
คาพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๒๕๑๓ /๒๕๔๙ ถนนที่ ส . ผู้จัดสรร ได้จัดให้เป็น
ทางเข้าออก ตามโครงการสู่ทางสาธารณะได้นั้นไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากมีสภาพเป็นหนองน้า
ส. จึงจัดให้ใช้ ที่ดินพิพาททั้ง ๒ แปลง เป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะถนนดาวดึงส์ติดต่อกัน
เป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว จนเทศบาลนครสวรรค์ได้เข้ามาปรับปรุงเกลี่ยดินในที่ดิ นพิพาททั้ง
๒ แปลง เป็นถนนและเคยนายางแอสฟัลด์มาราดถึง ๒ ครั้ง โดย ส . มิได้โต้แย้งหรือคัดค้านถือ
ได้ว่า ส. จัดให้ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ ๑๐๒๑๘ ของจาเลยที่ ๒ เป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ
ถนนดาวดึงส์อันเป็น สาธารณูปโภคเพื่อการจัดสรรที่ดินตามโครงการที่ดินดังกล่าวย่อ มตกอยู่
ในภาระจายอมเพื่อ ประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรโดยผลแห่งกฎหมายตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ข้อ ๓๒ ประกอบข้อ ๓๐ แม้จาเลยที่ ๒ ซื้อที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ ๑๐๒๑๘ มา
จาก ส. โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ก็ไม่ทาให้ทางภาระจายอมนั้นระงับสิ้นไป จาเลยที่ ๒ จึง
ต้องรั บภาระตามกฎหมายดังกล่าวด้วยโดยไม่คานึงว่าโจทก์ทั้งห้าได้ทางภาระจายอมโดยอายุ
ความหรือไม่

พระราชบัญญัติอาคารชุด
คาพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๘๓๙๐ /๒๕๔๙ ก่อนที่จาเลยจะบอกเลิกสัญญา ผนังของ
ห้องชุดพิพาทมีรอยแตกร้าวซึ่งจาเลยรับว่าจะแก้ไขให้เรียบร้อย และในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๙
มีการนัดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทซึ่งเป็นวันหลังจากที่จาเลยอ้างว่าได้บอกเลิกสัญญาแก่
โจทก์แล้ว การนัดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจาเลยมิได้มีเจตนาเลิก
สัญญากับโจทก์ในเดือนกันยายน ๒๕๓๙ ซึ่งหลังจากนั้นจาเลยยังได้ยินยอมให้โจทก์ เข้าไปตรวจ

๑๘
รับห้องชุดพิพาทว่ายังมีรอยแตกร้าวต้องซ่อมแซมแก้ไขและจาเลยได้นัดโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุด
พิพาทในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ แต่ในวันดังกล่าวไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์กันเนื่องจากจาเลย
เรียกเงินจากโจทก์อีก ๕๐,๐๐๐ บาท อ้างว่าโจทก์รับโอนห้องชุดพิพาทล่าช้า หลังจากนั้นจาเลย ก็
ไม่ได้แจ้งให้โจทก์มารับโอนห้องชุดพิพาทอีก เมื่อสัญญายังไม่เลิกกันและจาเลยไม่โอนห้องชุด
พิพาทให้แก่โจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
คาพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๐๙๔/๒๕๔๙ การประพฤติผิดสัญญาของคู่สัญญาอันจะ
เป็นเหตุให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ นั้น การประพฤติผิดสัญญาดังกล่าว
จะต้องเป็นข้อสาคัญถึงขนาด สาหรับการก่อสร้างกาแพงด้านหน้าอาคาร ที่โจทก์และจาเลยที่ ๑
โต้เถียงกันว่าเป็นทรัพย์ส่วนกลางหรือไม่ แม้การก่อสร้างอาคารชุดให้แล้วเสร็จจะหมายถึงการ
สร้างทรัพย์ส่วนกลางด้วย แต่โดยสภาพของทรัพย์ส่วนกลางกรณี นี้เป็นเพียงทรัพย์ส่วนที่จะ
เอื้ออานวยในการใช้ห้องชุดและในหนังสือเลิกสัญญาโจทก์ระบุแต่เพียงว่า จนบัดนี้จาเลยที่ ๑
ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและไม่สามารถดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่โจทก์
โดยมิได้
ระบุเฉพาะเจาะจงถึงกาแพงด้านหน้าอาคาร แสดงว่าโจทก์มิได้ถือ เอาการก่อสร้างกาแพงด้านหน้า
อาคารนี้เป็นเรื่องสาคัญถึงขนาดหากทราบว่าจาเลยที่ ๑ ผิดสัญญาข้อนี้จะไม่เข้าทาสัญญากับ
จาเลยที่ ๑ ดังนั้น แม้หากกาแพงด้านหน้าอาคารชุดจะเป็นทรัพย์ส่วนกลางจริง การที่จาเลยที่ ๑
ไม่ก่อสร้างกาแพงดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามสัญญา ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์
คาพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๒๑๔ /๒๕๔๙ การที่จาเลยซึ่งเป็นผู้จัดการของนิติบุคคล
อาคารชุดมีอานาจจัดการและดูแลรักษาห้องน้าชายและหญิงซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนกลางตั้งอยู่บนชั้น
ที่ ๖ ได้ปิดกั้นประตูห้องน้าไม่ให้โจทก์และเจ้าของห้องชุดคนอื่นซึ่ง เป็นเจ้าของรวมใช้ประโยชน์
หากเป็นการจัดการทรัพย์ส่วนกลางที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติอาคารชุด พ .ศ.๒๕๒๒ หรือ
ข้อบังคับประการใด โจทก์และเจ้าของห้องชุดดังกล่าวต้องดาเนินการแก่จาเลยทางมติที่ประชุม
ของเจ้าของห้องชุดหรือทางคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ก ารกระทาของ
จาเลยตามฟ้องไม่เป็นความผิดฐานบุกรุก
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๗๑ /๒๕๔๙ เจ้าหนี้มีประกันตาม พ .ร.บ. ล้มละลายฯ
มาตรา ๖ ต้องเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจานอง จานา หรือสิทธิยึดหน่วง
หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ทานองเดียว กับผู้รับจานา คาว่า สิทธิยึดหน่วง หมายถึง สิทธิ
ยึดหน่วงตาม ป .พ.พ. มาตรา ๒๔๑ ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อื่นและมีหนี้
อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไซร้ ท่านว่า ผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สิน

๑๙
นั้นไว้จนกว่าจะได้รับชาระหนี้ ก็ได้ ...” การที่ลูกหนี้นาห้องชุดมาวางและทาหนังสือประกันไว้
ต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการอันเป็นศาลยุติธรรมเป็นองค์กรแห่งรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่พิจารณา
พิพากษาคดีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการครอบครองทรัพย์สิน
ไว้ให้เจ้าหนี้ เจตนาของลูกหนี้ ในการทาหนังสือประกันก็เพื่อ ทุเลาการบังคับตามคาพิพากษาตาม
กระบวนการที่กฎหมายบัญญัติไว้ ไม่มีข้อความใดในหนังสือประกันที่แสดง ให้ เห็นว่าลูกหนี้ ทา
หนังสือประกันดังกล่าวเพื่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง เจ้าหนี้กับลูกหนี้ หนี้ตามคาพิพากษาศาล
จังหวัดสมุทรปราการที่ เจ้าหนี้นามายื่นคาขอรับชาระหนี้มีมูลหนี้มาจากสัญญาจ้างทาของที่
ลูกหนี้จ้างเจ้าหนี้ผลิตงานโฆษณาโดยทาเป็นวีดีโอเพื่อเผย แพร่ภาพและเสียงทางสถานีโทรทัศน์
ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับค่าจ้างตอบแทนเท่านั้น หาใช่เป็นคุณแก่เจ้าหนี้เกี่ยวด้วยห้องชุดที่ลูกหนี้
นามาวางเป็นป ระกันแต่อย่างใด เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิยึดหน่วงห้องชุดดังกล่าว จึงถือไม่ได้ว่า
เจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้มีประกันตาม พ .ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา ๖

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต มาตรา ๕
มาตรา ๕ ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชาระหนี้ก็ดี บุคคลทุ กคนต้องกระทา
โดยสุจริต
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๕/๒๕๕๑ ผู้ร้องรู้เห็นและยินยอมในการที่จาเลยนาที่ดิน
พิพาทไปเป็นหลักประกันตัวผู้ต้องหา เมื่อจาเลยผิดสัญญาประกันและศาลพิพากษาให้จาเลย
ชาระหนี้ตามสัญญาประกันแต่จาเลยไม่ชาระ โจทก์มีอานาจยึดที่ดินพิพาทบังคับชาระหนี้ได้
ไม่ ว่าทรัพย์พิพาทเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว ผู้ร้องจะอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นสินส่วนตัวและ
จะใช้สิทธิร้องขอให้ปล่อยที่ดินพิพาทหาได้ไม่ ผู้ร้องจึงไม่มีอานาจฟ้อง เพราะเป็นการใช้สิทธิ
โดยไม่สุจริตเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕
ลายพิมพ์นิ้วมื อมาตรา ๙
มาตรา ๙ เมื่อมีกิจการอันใดซึ่งกฎหมายบังคับให้ทาเป็นหนังสือ บุคคลผู้จะต้อง
ทาหนังสือไม่จาเป็นต้องเขียนเอง แต่หนังสือนั้นต้องลงลายมือชื่อของบุคคลนั้น

๒๐
ลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นทานองเช่นว่านั้น ที่ทาลง
ในเอกสารแทนการลงลายมื อชื่อ หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนแล้วให้ถือเสมอ
กับลงลายมือชื่อ
ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่การลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือ
เครื่องหมายอื่นทานองเช่นว่านั้น ซึ่งทาลงในเอกสารที่ทาต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๔๕/๒๕๔๘ แม้ลายพิมพ์นิ้วมือในหนังสือมอบอานาจ
ของโจทก์จะไม่เห็นลายของนิ้วมือ แต่ใต้ลายพิมพ์ก็มีคาอธิบายในวงเล็บว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือ
ของบุคคล ทาให้สามารถเข้าใจได้ว่ารอยดังกล่าวเป็นรอยของลายพิมพ์นิ้วมือ มิใช่รอยเปื้อนหมึก
กอปรกับ ป.พ.พ. มาตรา ๙ วรรคสอง บัญญัติว่า ลา ยพิมพ์นิ้วมือที่ทาลงในเอกสาร หากมีพยาน
ลงลายมือชื่อรับรองสองคนแล้วให้ถือเสมอกับการลงลายมือ ชื่อ เมื่อโจทก์มีพยานลงลาย มือ ชื่อ
รับรองสองคน และโจทก์มีพยานมาเบิกความประกอบเอกสารว่าลาย
พิมพ์ดังกล่าวเป็นลาย
พิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาของโจทก์ซึ่งนาสืบได้เพราะเป็นรายละเ
อียด การลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบอานาจของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย
ภูมิลาเนามาตรา ๓๗, ๓๘
มาตรา ๓๗ ภูมิลาเนาของบุคคลธรรมดา ได้แก่ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่
เป็น แหล่งสาคัญ
มาตรา ๓๘ ถ้าบุคคลธรรมดามีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สับเ ปลี่ยนกันไป หรือมี
หลักแหล่งที่ ทาการงานเป็นปกติหลายแห่ง ให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลาเนาของบุคคลนั้น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๖/๒๕๔๙ แม้จาเลยที่ ๑ จะออกจากบ้านตามภูมิลาเนา
ไปโดยไม่มีผู้ใดทราบข่าวคราว แต่ขณะที่เจ้าพนักงานศาลนาหมายเรียกและสาเนาคาฟ้องไปส่ง
ให้แก่จาเลยที่ ๑ โดยการปิดหม าย ณ ภูมิลาเนาของจาเลยที่ ๑ ตามคาฟ้องนั้น ศาลชั้นต้นยังมิได้
มีคาสั่งว่าจาเลยที่ ๑ เป็นผู้ไม่อยู่และตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ หรือมีคาสั่งว่าจาเลยที่ ๑
เป็นคนสาบสูญแต่อย่างใด ทั้งจาเลยที่ ๑ ได้อาศัยอยู่กับจาเลยที่ ๒ และยังมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนบ้ านตามที่อยู่ในคาฟ้อง จึงถือไม่ได้ว่าจาเลยที่ ๑ เป็นผู้ไม่มีที่อยู่ปกติเป็นหลักแหล่ง
ที่อยู่ตามคาฟ้องจึงเป็นภูมิลาเนาของจาเลยที่ ๑ ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๓๗ การส่งหมายเรียกและ
สาเนาคาฟ้องให้แก่จาเลยที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย

๒๑
คาพิพา กษาศาลฎีกาที่ ๒๗๓๔/๒๕๔๙ ผู้ร้องเบิ กความเป็นพยานในสานวนร้อง
ขัดทรัพย์สานวนแรกว่ามีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๕ ตาบลไสหร้า สานวนที่สองว่า มี
ภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๕ ตาบลไสหร้า และจากแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์
ว่าผู้ร้องมีภูมิลาเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๕ ตาบลไสหร้ า จึงฟังได้ว่าผู้ร้องมีภูมิลาเนาอยู่ที่
บ้านเลขที่ดังกล่าวทั้งสองแห่ง เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศขายทอดตลาดให้
ผู้ร้อง
ทราบแล้ว คาร้องขออนุญาตยื่นคาให้การแทนจาเลยที่
๑ ของ ธ . และมีคาสั่งไม่รับคาร้อง
ดังกล่าว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๐๘ /๒๕๕๐ โจทก์ฟ้องจาเ ลยโดยระบุที่อยู่จาเลยใน
คาฟ้องเป็นบ้านเลขที่ทะเบียนบ้านกลาง ๓๑๗ ทะเบียนบ้านกลางของเขตดุสิต โดยไม่ปรากฏว่า
ก่อนหน้านั้นจาเลยมีภูมิลาเนาอยู่ที่ใด และปรากฏตามรายงานการเดินหมายว่าพนักงานเดินหมาย
ได้ปิดหมายเรียกและสาเนาคาฟ้องไว้ตามภูมิลาเนาที่ระบุไว้ในหมา ย ซึ่งมีลักษณะเป็นสานักงาน
เขตดุสิต สอบถามบุคคลที่อยู่ที่นั้นแล้วได้รับแจ้งว่าไม่รู้จักจาเลย ตาม พ .ร.บ. การทะเบียนราษฎรฯ
มาตรา ๔, ๓๓ บัญญัติให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกของผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนซึ่งไปอยู่ที่อื่นเกิน
๑๘๐ วัน และเจ้าบ้านไม่ทราบว่าผู้นั้นไปอยู่ที่ ใดต่อนายทะเบียนโดยระบุไม่ทราบที่อยู่ และให้
นายทะเบียนผู้รับแจ้งเพิ่มชื่อและรายการผู้นั้นในทะเบียนบ้านกลางซึ่งนายทะเบียนบ้านกลาง
กาหนดให้จัดทาขึ้นสาหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน ดังนั้น บ้านเลขที่
ทะเบียนบ้านกลาง ๓๑๗ ซึ่งเป็นสานักงานเขตดุสิตไม่ ใช่ถิ่นที่อยู่อันเป็นภูมิลาเนาของจาเลยตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๓๗ การที่พนักงานเดินหมายปิดหมายเรียกและสาเนาคาฟ้องตามที่อยู่ที่ระบุใน
คาฟ้องจึงไม่ใช่การปิดคาคู่ความ ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของจาเลย เป็นการส่งที่ไม่ชอบ
ด้วย ป.วิ.พ. มาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง ทาให้กระบวนพิจารณาของศาลแรงงานกลางนับแต่การส่งหมาย
และสาเนาคาฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมายปัญหาเรื่องการส่งหมายเรียกและสาเนาคาฟ้องให้จาเลย
โดยไม่ชอบเป็นกรณีมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง ป .วิ.พ. ในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไป
ด้วยความยุติธรรมชอบที่ จะเพิกถอนตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๗ ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงาน
และวิ ธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา ๓๑
ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่มาตรา ๔๘
มาตรา ๔๘ ถ้าบุคคลใดไปเสียจากภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยมิได้ตั้งตัวแทน
ผู้รับ มอบอานาจทั่วไปไว้ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เมื่ อผู้มีส่วนได้เสีย

๒๒
หรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้ทาการอย่างหนึ่งอย่างใดไปพลางก่อนตามที่จาเป็น
เพื่อ จัดการทรัพย์สินของบุคคลผู้ไม่อยู่นั้นก็ได้
เมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ไม่อยู่นั้นไปเสียจาก ภูมิลาเนาหรือถิ่น
ที่อยู่ และไม่มีผู้ใดได้รับข่าวเกี่ยวกับบุคคลนั้นประการใดเลยก็ดีหรือหนึ่งปีนับแต่วันมีผู้ได้พบเห็น
หรือได้ทราบข่าวมาเป็นครั้งหลังสุดก็ดีเมื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งร้องขอ ศาลจะตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน
ของผู้ไม่อยู่ขึ้นก็ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๖/๒๕๔๙ ธ. เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ จัดการทรัพย์สิน
ของจาเลยที่ ๑ ผู้ไม่อยู่ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๘ วรรคสอง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ดังนั้น
ขณะที่ ธ. ยื่นคาร้องขออนุญาตยื่นคาให้การแทนจาเลยที่ ๑ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ ธ. ยังไม่มี
อานาจกระทาการแทนจาเลยที่ ๑ การยื่นคาร้องดังกล่าวจึงไม่ชอบ ปัญห านี้เป็นข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยว ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา
๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖ และ ๒๔๗ โดยเห็นควรเพิกถอนคาสั่งรับคาร้องตลอดจน
กระบวนพิจารณาและคาสั่งของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับคาร้องขออนุญาตยื่นคาให้การแทนจา เลยที่ ๑
ของ ธ. และมีคาสั่งไม่รับคาร้องดังกล่าว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๕๓/๒๕๕๐ ผู้ร้องยื่นคาร้องว่า จาเลยซึ่งเป็นสามีโดยชอบ
ด้วยกฎหมายได้ออกไปจากภูมิลาเนาและไม่ได้กลับมาอีกเป็นเวลา ๑ ปีเศษ โดยไม่ทราบว่าจาเลย
เป็นตายร้ายดีประการใด จาเลยไม่อาจยื่นคาให้การต่อสู้ คดีได้ ขอให้ศาลมีคาสั่งให้ผู้ร้องสอด
เข้า เป็นจาเลยร่วมโดยผู้ร้องได้ยื่นคาให้การต่อสู้คดีมาพร้อมคาร้อง เป็นกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่าจาเลย
ไปเสียจากภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ โดยมิได้ตั้ง ตัวแทนผู้รับมอบอานาจทั่วไปไว้ และไม่มีใครรู้แน่
ว่าจาเลยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หากข้อเท็จจริงฟังได้ตามคาร้องก็ชอบที่ศาลจะมีคาสั่งให้ผู้ร้องทา การ
อย่างหนึ่งอย่างใดพลางก่อนตามที่จาเป็นเพื่อจัดการทรัพย์สินของจาเลยตามที่บัญญัติไว้ใน
ป.พ.พ. มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นชอบที่จะไต่สวนคาร้องของผู้ร้องโดยมิได้ไต่สวน
คาร้องเสียก่อนเช่ นนี้เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ แห่ง ป .วิ. พ. ว่าด้วยการ
พิจารณา ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะพิพากษายกคาสั่งศาลชั้นต้นแล้วให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคาร้อง
ของผู้ร้องและมีคาสั่ง ใหม่ การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายื นตามศาลชั้นต้นจึงเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์
มิได้ปฏิบัติ ตามบทบัญญัติ แห่ง ป .วิ.พ. ว่าด้วยคาพิพากษาและคาสั่งตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๔๓ (๑)
ประกอบมาตรา ๒๔๗ ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มี
คู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

๒๓
ภูมิลาเนาของนิติบุคคล มาตรา ๖๘
มาตรา ๖๘ ภูมิลาเนาข องนิติบุคคลได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่หรือ
ถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทาการ หรือถิ่นที่ได้เลือกเอา เป็นภูมิลาเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสาร
จัดตั้ง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๓๘ /๒๕๔๙ บริษัท ม . จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
แยกต่างหากจากบริษัทโจทก์แม้ ธ. กรรมการบริษัทโจทก์จะมีตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ม . ด้วย
แต่ก็เป็นคนละนิติบุคคลกัน การที่บริษัททั้งสองเป็นบริษัทในเครือเดียวกันก็ไม่อาจถือได้ว่า
บริษัทหนึ่งเป็นสานักงานสาขาของบริษัทหนึ่ง จึงไม่อาจถือได้ว่าภูมิลาเนาของบริษัท ม
. เป็น
ภูมิลาเนาของบริษัทโจทก์ ดังนั้ น การที่โจทก์ส่งสัญญาเช่าชื้อไปให้ ธ . ลงชื่อในสัญญาที่
บริษัท ม. ซึ่งมิได้เป็นคู่สัญญาในคดีนี้ จึงถือไม่ได้ว่ามูลคดีเกิดขึ้นในเขตอานาจศาลชั้นต้นที่เป็น
ที่ตั้งของบริษัท ม .
มาตรา ๗๔ ถ้าประโยชน์ได้เสียของนิติบุคคลขัดกับประโยชน์ได้เสียของผู้แทน
ของนิติบุคคลใน การอันใด ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะเป็นผู้แทนในการอันนั้นไม่ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๒๔/๒๕๔๙ โจทก์ได้รับที่ดินมาจากการแบ่งปันทรัพย์
ของบริษัทฯ ซึ่งดาเนินธุรกิจจัดสรรที่ดิน แต่เนื่องจากโจทก์เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัทฯ โจทก์จึงให้ ข . ลูกจ้างโ จทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน และโจทก์ให้ ข . จดทะเบียน
จานองที่ดินเพื่อเป็นประกันหนี้ของโจทก์ที่ธนาคาร การกระทาของโจทก์ดังกล่าวเป็นกรณีที่โจทก์
สมคบกับ ข . และผู้อื่นกระทาการหลีกเลี่ยงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและหลีกเลี่ยง
เงื่อนไขของ ป .พ.พ. มาตรา ๘๐ ซึ่งใช้ บังคับในขณะนั้น (ปัจจุบันคือ มาตรา ๗๔) เพื่อให้ได้มา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เมื่อต่อมาจาเลยที่ ๒ ยึดที่ดินดังกล่าวเพื่อชาระค่าภาษีอากรค้างของ ข.
การ ที่โจทก์ฟ้องเพื่อขอคืนที่ดินทั้งแปดแปลง จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงไม่มี
อานาจฟ้องขอให้บังคับจาเล ยทั้งสองเพิกถอนคาสั่งตามคาขอท้ายฟ้องได้
ส่วนควบของทรัพย์มาตรา ๑๔๔, ๑๔๕, ๑๔๖
มาตรา ๑๔๔ ส่วนควบของทรัพย์ หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์
หรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นสาระสาคัญ ในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจ
แยกจากกันได้นอกจากจะทาลาย ทาให้ บุบสลาย หรือทาให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือ
สภาพไป

๒๔
เจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้น
มาตรา ๑๔๕ ไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่
ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปี
ไม่ เป็นส่วนควบกั บที่ดิน
มาตรา ๑๔๖ ทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรง เรือนเพียงชั่วคราว ไม่ถือว่าเป็น
ส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้น ความข้อนี้ให้ใช้บังคับแก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ซึ่งผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๕๑/๒๕๔๙ ป้ายพิพาทเป็นป้ายที่จาเลยได้รับสิทธิติดตั้ง
โฆษณาในศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจาทางตามสัญญา เพื่อประโยชน์ในทางการค้าของจาเลย
จึงเป็นทรัพย์สินของจาเลยโดยตรง ซึ่งจาเลยยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายพิพาทต่อโจทก์ตลอดมา
แม้มีข้อตกลงตามสัญญาข้ อ ๓ ว่า ให้ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจาทางตลอดจนส่วนควบตกเป็น
กรรมสิทธิ์แก่โจทก์ทันทีที่ก่อสร้างเสร็จ แต่ป้ายพิพาทที่จาเลยติดตั้งไว้นั้นไม่มีสภาพเป็นส่วนควบ
และแม้จะมีข้อสัญญาระบุว่า ถ้าโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้วให้บรรดาวัสดุก่อสร้างและสิ่งก่อสร้าง
ที่ดาเนินการแล้ว ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ทันทีนั้น สิ่งก่อสร้างคือ ศาลาที่พักผู้โดยสาร
รถประจาทางส่วนวัสดุก่อสร้างคือ วัสดุที่ใช้ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจาทาง แต่ป้าย
โฆษณาเป็นสิ่งที่จาเลยนามาติดตั้งเพื่อโฆษณา หาใช่วัสดุก่อสร้างไม่ จาเลยจึงยังคงเป็นเจ้าของ
ป้ายดังกล่ าว หาได้ตกเป็นของโจทก์ไม่ เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้วจาเลยในฐานะเจ้าของป้าย
พิพาทย่อมมีหน้าที่ต้องรื้อถอนป้ายพิพาทออกไป แต่จาเลยละเว้นเสียยังคงติดตั้งป้ายโฆษณา
ของตนจนล่วงเข้าไป ๒๕๔๔ จาเลยจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษียังคงติดตั้งป้ายโฆษณาของตนจนล่วง
เข้าปี ๒๕๔๔ จาเลยจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายประจาปี ๒๕๔๔ ตาม พ.ร.บ.ภาษีป้ายฯ มาตรา ๗
เมื่อโจทก์แจ้งการประเมินภาษีป้ายให้จาเลยทราบแล้ว จาเลยไม่อุทธรณ์การประเมินต่อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครตามที่บัญญัติไว้ใน พ .ร.บ. ภาษีป้ายฯ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง การประเมินของ
พนักงานเจ้าหน้า ที่จึงเป็นอันยุติ จาเลยจึงต้องเสียภาษีป้ายตามที่โจทก์ประเมินพร้อมเงินเพิ่มตาม
มาตรา ๒๕ (๓)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๘๔ /๒๕๕๐ บ้านที่โจทก์ปลูกสร้างขึ้นในที่ดินพิพาท
ของ พ. กับ ศ. ซึ่งเป็นบิดามารดาโดยได้รับความยินยอมจาก พ . กับ ศ. จึงเป็นเรื่องบุตรได้สิทธิ
ปลูกทาโรงเรือนในที่ดินของบิดามารดา จึงเป็นการปลูกสร้างโรงเรือนหรือการปลูกสร้างอย่างอื่น
ซึ่งผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วย ย่อมไม่ตกเป็นส่วนควบ ของ

๒๕
ที่ดินพิพาทตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๖ บ้านทรงบังกะโลซึ่งโจทก์ต่อเติมขึ้นภายหลัง ย่อมไม่ ตกเป็น
ส่วนควบของที่ดินพิพาทของจาเลยซึ่งได้รับโอนมาโดยพินัยกรรมของ ศ . เช่นกัน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๙/๒๕๕๑ การอยู่อาศัยที่ ป. ได้ให้ไว้แก่ ฮ. และจาเลยที่ ๑
เป็นบุคคลสิทธิใช้ยันโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้จัดการมรดก ป . ได้ เมื่อจาเลยทั้งสองรื้อบ้านซึ่งเป็น
โรงเรือนไปแล้ว สิทธิอาศัยย่อมสิ้นลง จึงไม่มีโรงเรือนอันจะมีสิทธิอาศัยตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๐๒ และมาตรา ๑๔๐๘ การที่จาเลยทั้งสองปลูกบ้านขึ้นแทนภายหลัง
จากที่ ป . ถึงแก่ความตายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ทั้งสองก็หาก่อให้เกิดสิทธิอาศัย
ขึ้นมาใหม่ไม่และเป็นส่วนควบของที่ดินพิพาทตกเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทตามมาตรา ๑๔๔ ทั้งเป็น
การปลูกโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริตตามมาตรา ๑๓๑๑ การที่โจทก์ทั้งสองฟ้องขับไล่
จาเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาทและบ้านพอถือได้ว่าโจทก์ทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกของ
ป. ประสงค์จะ ให้บ้านคงอยู่ตามมาตรา ๑๓๑๑ ดังนั้น เมื่อจาเลยทั้งสองไม่มีสิทธิใดๆ ในที่ดิน
พิพาทและบ้าน โจทก์ทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกชอบที่จัดการตามที่จาเป็นได้ตามมาตรา
๑๗๑๙ และมาตรา ๑๗๓๖ วรรคสอง จึงมีอานาจฟ้องจาเลยทั้งสองได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๗๗ /๒๕๕๑ จาเลยปลูกสร้างบ้านคอนกรีต ๒ ชั้น
บนที่ดินที่โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมโดยไม่รับอนุญาตจากโจทก์ บ้านหรือโรงเรือนที่จาเลย
ปลูกสร้างขึ้น แม้ใช้บันไดเพื่อขึ้นชั้นที่ ๒ ของอาคารด้วยบันไดเดียวกัน ย่อมไม่ใช่ส่วนควบของ
ที่ดินที่โจทก์มีกรรมสิทธิ์รวมตามประม วลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔ โจทก์จึงไม่มี
กรรมสิทธิ์ ในบ้านที่จาเลยสร้างขึ้นใหม่ บ้านดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ ของจาเลย
จาเลยปลูกสร้างบ้านหรือโรงเรือนบนที่ดินที่โจทก์มีกรรมสิทธิ์รวมย่อมเป็นการ
ก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินเป็นคุณแก่จาเลย แต่สิทธิเหนือพื้ นดินดังกล่าวไม่ได้ทาเป็นหนังสือ
และจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นเพียงบุคคลสิทธิระหว่างโจทก์เจ้าของ
กรรมสิทธิ์รวมกับจาเลย และสิทธิเหนือพื้นดินดังกล่าวไม่มีกาหนดเวลา โจทก์บอกเลิกได้เมื่อ
บอกกล่าวล่วงหน้าแก่จาเลยตามสมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพ าณิชย์ มาตรา ๑๔๑๓
โจทก์ได้บอกกล่าวล่วงหน้าโดยนาคาสั่งไปปิดไว้หน้าโรงเรือนที่จาเลยสร้างขึ้น
ใหม่แล้ว มีข้อความระบุให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ ๕๑ ออกไป บ้านเลขที่ ๕๑ นั้น เป็นบ้านเก่า
ปลูกสร้างมาประมาณ ๔๐ ปี ทาด้วยไม้ชั้นเดียวแต่ใต้ถุนสูง ส่วนบ้านของจาเลยเป็นอาคารคอนกรีต
๒ ชั้น และสร้างขึ้นใหม่ บ้านดังกล่าวของจาเลยแม้ไม่มีเลขที่บ้านใช้บันไดร่วมกันเป็นโรงเรือน
คนละหลังกัน ไม่ใช่โรงเรือนที่เป็นบ้านเลขที่ ๕๑ ซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดินที่โจทก์มีชื่อถือ

๒๖
กรรมสิทธิ์รวมจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการบอกเลิกเพื่อให้จาเลยออกจาก บ้านคอนกรีต ๒ ชั้น ทั้งการ
บอกเลิกนั้นก็ใช้วิธีปิดที่ประตูบ้าน ไม่ได้ส่งให้แก่จาเลย โดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องอย่างไร
จึงต้องปิดคาสั่งเช่นนั้น กรณีจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้บอกเลิกเพื่อมิให้จาเลยมีสิทธิเหนือพื้นดิน
อันเป็นคุณแก่บ้านที่จาเลยปลูกสร้างขึ้น การบอกเ ลิกของโจทก์จึงไม่ชอบ โจทก์ย่อมไม่มีอานาจ
ฟ้องขับไล่ให้จาเลยขนย้ายบริวารออกไปจากบ้านหรือโรงเรือนที่โจทก์อนุญาตให้จาเลยปลูกสร้าง
บนที่ดินที่โจทก์มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมและส่งมอบบ้านหรือโรงเรือนคืนให้แก่โจทก์
การแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย มาตรา ๑๕๑
มาตรา ๑๕๑ การใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถ้ามิใช่กฎหมาย
อันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นไม่เป็นโมฆะ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๑๘/๒๕๕๐ สัญญามีข้อความโดยสรุปว่า จาเลยแต่งตั้ง
ให้โจทก์เป็นตัวแทนในการติดต่อและจัดหาผู้ซื้อที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้างของจาเลย และให้มี
การต่อรองราคากันได้ โดยจาเลยตกลงให้โจทก์ได้รับค่าบาเหน็จในอัตราร้อยละ
๓ ของราคา
ทรัพย์สินที่ขายได้ จาเลยยินยอมให้โจทก์โฆษณาเผยแพร่ข่าวสารด้านการตลาดเพื่อจัดหาผู้ซื้อ
ทรัพย์สินและจาเลยตกลงให้โจทก์มีสิทธิรับเงินประกันการปฏิบัติตาม สัญญาจากผู้เสนอซื้อและ
ถือไว้แทนจาเลย เมื่อจาเลยตกลงคาเสนอซื้อแล้ว เงินดังกล่าวให้โจทก์ชาระให้จาเลยและถือเป็น
เงินค่ามัดจาส่วนหนึ่ง หากต่อมาผู้เสนอซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในคาเสนอซื้อ จาเลยมีสิทธิรับ
เงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาจาเลยจะแบ่งให้โจทก์กึ่งหนึ่ง แล ะตามสัญญาข้อ ๑๐ ยังระบุว่า
ในระหว่างข้อตกลงยังมีผลใช้บังคับ หากมีบุคคลอื่นติดต่อขอซื้อทรัพย์สินตามสัญญา จาเลยตกลง
มอบหมายให้โจทก์เป็นผู้ดาเนินการให้การซื้อขายเสร็จสิ้นและตกลงชาระค่าบาเหน็จตามข้อ ๒
เห็นได้ว่า ตามสัญญาดังกล่าวนอกจากจาเลยจะตกลงให้โจทก์เป็นนายหน้ าจัดหาผู้ซื้อทรัพย์สิน
ของจาเลยแล้วยังมีข้อตกลงแต่งตั้งให้โจทก์เป็นตัวแทนของจาเลยในการจัดการติดต่อซื้อขาย
และดาเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์ของจาเลย กับบุคคลภายนอกโดยให้บาเหน็จด้วย ดังนั้น
แม้ตอนท้ายของสัญญาข้อ ๑๐ ที่ระบุว่า ส่วนในกรณีจาเลยได้ขายทรัพย์สิ นดังกล่าวให้แก่บุคคล
อื่นไม่ว่าจะเป็นการขายด้วยตัวเอง หรือให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนติดต่อขายให้ก็ตาม จาเลยยังมี
หน้าที่จะต้องชาระค่าบาเหน็จให้แก่โจทก์ตามที่ระบุในข้อ ๒ ซึ่งข้อตกลงนี้คู่สัญญาสามารถตกลง
กันได้ไม่ขัดต่อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแต่
อย่างใดย่อมบังคับ
ระหว่างคู่สัญญาได้ และหลังจากทาสัญญา โจทก์ได้ดาเนินการประกาศขายทรัพย์สินของจาเลย

๒๗
ตามสื่อต่างๆ อันเป็นหน้าที่ของตัวแทนตามข้อตกลงแล้ว เมื่อจาเลยขายทรัพย์สินให้แก่บุคคล
ภายนอกในระหว่างอายุสัญญายังมีผลใช้บังคับอยู่จาเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายบาเห น็จให้แก่โจทก์
ตามข้อตกลง หาใช่เป็นสัญญาที่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๕๘ /๒๕๔๙ โจทก์จาเลยทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๑๕๖๕๘ และตกลงซื้อที่ดินพิพาทซึ่งเป็นถนนที่อยู่ติดกับที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๑๙ ต่อมาวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๑ จาเลยได้จดทะเบี ยนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๑๕๖๕๘ ให้โจทก์ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอันเป็นการชาระหนี้ให้แก่โจทก์
บางส่วน ถือเป็นการรับสภาพหนี้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) อายุความย่อมสะดุดหยุดลง
ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความและเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่ เหตุที่ทาให้อายุ
ความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๕ สัญญาจะซื้อจะขายไม่มีกฎหมายกาหนด
อายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ และเริ่มนับอายุความ
ใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๑ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๐ จาเลยทาหนังสือว่าได้ รับ
เงินจานวน ๕๐,๐๐๐ บาท จากโจทก์เป็นค่าที่ดินส่วนที่เป็นถนนตามสัญญาจะซื้อจะขายลงวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๙ ส่วนที่เหลือจะชาระให้ในวันที่ไปทาสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ข้อความใน
หนังสือดังกล่าวบ่งชี้ว่าจาเลยรับว่ายังมีหนี้ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่เป็นถนนให้แก่โจทก์
อยู่อีก จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) ทาให้อายุความสะดุดหยุดลง
อีกครั้งหนึ่ง ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความ และเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ เป็นต้นไป ซึ่งนับถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๐ ที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ ยัง
ไม่ เกิน ๑๐ ปี คดีโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๕๘ /๒๕๔๙ โจทก์จาเลยทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๑๕๖๕๘ และตกลงซื้อที่ดินพิพาทซึ่งเป็นถนนที่อยู่ติดกับที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๑๙ ต่อมาวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๑ จาเลยได้จ ดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๑๕๖๕๘ ให้โจทก์ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอันเป็นการชาระหนี้ให้แก่โจทก์
บางส่วน ถือเป็นการรับสภาพหนี้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) อายุความย่อมสะดุดหยุดลง
ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความและเริ่มนับอายุความใหม่ตั้ งแต่เหตุที่ทาให้อายุ
ความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๕ สัญญาจะซื้อจะขายไม่มีกฎหมายกาหนด
อายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ และเริ่มนับอายุความ
ใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๑ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๐ จาเลยทาหนังสือว่ าได้รับเงิน

๒๘
จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท จากโจทก์เป็นค่าที่ดินส่วนที่เป็นถนนตามสัญญาจะซื้อจะขายลงวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๑๙ ส่วนที่เหลือจะชาระให้ในวันที่ไปทาสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ข้อความในหนังสือ
ดังกล่าวบ่งชี้ว่าจาเลยรับว่ายังมีหนี้ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่เป็นถนนให้แก่ โจทก์อยู่อีก
จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) ทาให้อายุความสะดุดหยุดลงอีก
ครั้งหนึ่ง ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความ และเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ เป็นต้นไป ซึ่งนับถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๐ ที่โจทก์ฟ้อ งคดีนี้ยังไม่เกิน
๑๐ ปี คดีโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ
เอารัดเอาเปรียบไม่เป็นธรรม หรือโจทก์ไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามกฎหมายไม่
สัญญาจึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย
การแสดงเจตนาโดยสาคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญแห่งนิติกรรมมาตรา ๑๕๖
มาตรา ๑๕๖ การแสดงเจตนาโดยสาคัญ ผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญแห่งนิติกรรม
เป็นโมฆะ
ความสาคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
ความสาคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม ความสาคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม
และความสาคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เป็นต้น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๗๓/๒๕๕๐ การนาสืบพยานบุคคลว่าจาเลยทาสัญญากู้เงิน
และสัญญาจานองไปโดยสาคัญผิดว่าเป็นการทาสัญญาซื้อขายที่ดินนั้นมิใช่การนาสืบเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อความในเอกสาร แต่เป็นการนาสืบหักล้างว่านิติกรรมสัญญากู้เงินและสัญญาจานอง
ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้ง หมด จาเลยจึงนาสืบได้ ไม่ต้องห้ามตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๙๔ รูปคดีน่าเชื่อว่า
จาเลยมีเจตนาจะขายที่ดินและลงนามในสัญญากู้และสัญญาจานองโดยเข้าใจว่าเป็นการขายที่ดิน
จึงเป็นการทานิติกรรมโดยสาคัญผิดในสาระสาคัญแห่งนิติกรรมทาให้สัญญาเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๕๖
คาพิพาก ษาศาลฎีกาที่ ๗๓๙๔ /๒๕๕๐ โจทก์จดทะเบียนโอนขายที่ดินให้แก่
จาเลยที่ ๑ เพราะหลงเชื่อตามที่จาเลยที่ ๑ หลอกลวงว่าได้โอนเงินค่าที่ดินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของบุตรโจทก์แล้ว เป็นเรื่องที่โจทก์แสดงเจตนาทานิติกรรมเพราะถูกจาเลยที่
๑ ใช้กลฉ้อฉล
หากโจทก์ทราบความจริงว่า ยังไม่มี การโอนเงินเข้าบัญชี การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ให้แก่จาเลยที่ ๑ ก็คงจะมิได้กระทาขึ้น สัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ ๑ จึงตกเป็น

๒๙
โมฆียะตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๕๙ โจทก์มีสิทธิบอกล้างเสียได้ตามมาตรา ๑๗๕ (๓) เท่านั้น
สัญญาจึงไม่ตกเป็นโมฆะ หาใช่โจทก์แสด งเจตนาโดยสาคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมหรือ
ตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม หรือทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม อันจะถือว่าเป็น
การแสดงเจตนาโดยสาคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญแห่งนิติกรรมซึ่งจะมีผลให้นิติกรรม
เป็น โมฆะตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๕๖
โจทก์ฟ้องว่าจาเลยที่ ๑ หลอกลวงโจทก์ให้ขายที่ดินแก่จาเลยที่ ๑ แล้วจาเลยทั้งสอง
คบคิดกันฉ้อฉลโจทก์โดยจาเลยที่ ๑ ขายฝากที่ดินแก่จาเ ลยที่ ๒ ขอให้เพิกถอนนิติกรรมขายฝาก
ระหว่างจาเลยทั้งสองและให้จาเลยที่ ๑ โอนที่ดินคืนโจทก์ ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์บอก
ล้างโมฆียะกรรมแล้วโดยก ารฟ้องจาเลยที่ ๑ แต่ไม่อาจยกเป็นข้อต่อสู้จาเลยที่ ๒ ซึ่งรับฝากโดย
สุจริต และพิพากษาให้เพิกถอนการซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ ๑ กับให้ยกฟ้องจาเลย
ที่ ๒ แม้โจทก์จะอุทธรณ์ฝ่ายเดียวก็ตาม แต่การที่โจทก์บอกล้างโมฆียกรรมระหว่างโจทก์กับ
จาเลยที่ ๑ แล้ว จาเลยที่ ๑ ต้องโอนที่ดินคืนโจทก์ อันเป็นการกลับคืนสู่ฐานะเดิมตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง เมื่อจาเลยที่ ๑ ไม่อาจโอนที่ดินคืนโจทก์เพราะจาเลยที่ ๒ รับซื้อฝากจาก
จาเลยที่ ๑ โดยสุจริตแล้ว ศาลชั้นต้นชอบที่จะพิพากษายกฟ้องโจทก์สาหรับจาเลยที่ ๑ เสียเท่านั้น
การที่ศาลชั้ นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการซื้อขายระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ ๑ จึงไม่ถูกต้อง เพราะ
มีผลกระทบให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งจาเลยที่ ๒ ได้รับโอนต่อเนื่องมาทางทะเบียนต้องขาด
สาย ศาลอุทธรณ์มีอานาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๔๒(๕) ประกอบ
มาตรา ๒๔๖ โดยพิพากษาให้ยกฟ้องจาเลยที่ ๑ ด้วย แม้จาเลยทั้งสองจะมิได้อุทธรณ์เพราะเป็น
ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
หลังจากโจทก์ฟ้องคดีแรกแล้ว โจทก์ได้ฟ้องจาเลยที่ ๑ คดีหลังโดยมีสภาพแห่ง
ข้อหาและคาขอบังคับจาเลยที่ ๑ เช่นเดียวกับคดีแรก ข้ออ้างที่อาศั ยเป็นหลักแห่งข้อหาก็เป็ น
อย่างเดียวกัน เพียงแต่มีคาขอให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจาเลยที่
๑
เพิ่มเติมจากคดีแรกเท่านั้น คาขอบังคับในคดีหลังโจทก์อาจขอได้ในคดีแรกอยู่แล้ว จึงเป็นการ
ฟ้องในเรื่องเดียวกัน เมื่อโจทก์ฟ้องคดีหลังขณะคดีแรกอยู่ระหว่ างการพิจารณา ฟ้องโจทก์ในคดี
หลังจึงเป็นฟ้องซ้อนต้องห้ามตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๗๓ วรรคสอง (๑)
อายุความตามมาตรา ๑๙๓
มาตรา ๑๙๓/๑๔ อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

๓๐
(๑) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยทาเป็นหนังสือรับสภาพหนี้
ให้ ชาระห นี้ให้บางส่วน ชาระดอกเบี้ยให้ประกัน หรือกระทาการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัย
แสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
(๒) เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชาระหนี้
(๓) เจ้าหนี้ได้ยื่นคาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย
(๔) เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญา โตตุลาการพิจารณา
(๕) เจ้าหนี้ได้กระทาการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี
มาตรา ๑๙๓ /๑๕ เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้น
ไม่นับเข้าในอายุความ
เมื่อเหตุที่ทาให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวล าใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่
ตั้งแต่เวลานั้น
มาตรา ๑๙๓/๒๗ ผู้รับจานอง ผู้รับจานา ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงบุริมสิทธิ
เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้อันตนได้ยึดถือไว้ ยังคงมีสิทธิบังคับชาระหนี้จากทรัพย์สินที่จานอง
จานา หรือที่ได้ยึดถือไว้แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่ว นที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตามแต่
จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ชาระดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลังเกินห้าปีขึ้นไปไม่ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๐ /๒๕๕๐ โจทก์ฟ้องคดีนี้เกินกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่
โจทก์ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของ ช . เจ้ามรดกทาให้หนี้ตามสัญญากู้เงิ นอันเป็นหนี้
ประธานขาดอายุความ เนื่องจากสัญญากู้เงินรายนี้มีการจดทะเบียนจานองที่ดินเป็นประกันไว้
ด้วย ดังนี้ แม้หนี้ตามสัญญากู้เงินอันเป็นหนี้ประธานจะขาดอายุความ โจทก์ก็มีสิทธิบังคับชาระ
หนี้จากทรัพย์สินที่จานองได้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๑๙๓/๒๗
แต่คงบังคับได้เฉพาะทรัพย์สินที่จานองเท่านั้น หาอาจบังคับถึงทรัพย์สินอื่นของ ช . เจ้ามรดกได้
ด้วยไม่ แม้หนังสือสัญญาจานองที่ดินเป็นประกันและข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจานองเป็นประกัน
จะมีข้อความระบุว่า เมื่อถึงเวลาบังคับจานองเอาทรัพย์จานองขายทอดตลาดได้เงินจานวนสุท ธิ
น้อยกว่าจานวนเงินที่ค้างชาระกับค่าอุ ปกรณ์ต่างๆ เงินยังขาดอยู่เท่าใดผู้จานองและลูกหนี้ยอม
รับผิดชอบรับใช้เงินที่ขาดจานวนนั้นให้แก่ผู้รับจานองจนครบจานวนก็ตาม

๓๑
การชาระหนี้มาตรา ๒๐๓, ๒๐๔
มาตรา ๒๐๓ ถ้าเวลาอันจะพึงชาระหนี้นั้นมิได้กาหนดลงไว้ หรือจะอนุมาน จาก
พฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ชาระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้
ก็ย่อมจะชาระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกัน
ถ้าได้กาหนดเวลาไว้ แต่หากกรณีเป็นที่สงสัย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เจ้าหนี้
จะเรียกให้ชาระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไม่ แต่ฝ่ ายลูกหนี้จะชาระหนี้ก่อนกาหนดนั้นก็ได้
มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถึงกาหนดชาระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คาเตือน
ลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชาระหนี้ไซร้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว
ถ้าได้กาหนด เวลาชาระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชาร ะหนี้ตาม
กาหนดไซร้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่
กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชาระหนี้ซึ่งได้กาหนดเวลาลงไว้อาจคานวณนับได้โดย
ปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๗๕/๒๕๔๙ การซื้อขายสิน ค้าระหว่างโจทก์กับจาเลย
ที่ ๑ ไม่ได้กาหนดเวลาอันพึงชาระหนี้ไว้ โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ชาระหนี้ได้โดยพลัน
และฝ่ายจาเลยที่ ๑ ลูกหนี้ก็ย่อมจะชาระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกันตาม ป .พ.พ. มาตรา ๒๐๓
ดังนั้นเมื่อโจทก์ส่งมอบสินค้าให้แก่จาเลยที่ ๑ แล้ว สิทธิใน การเรียกร้องเอาเงินค่าสินค้าจาก
จาเลยที่ ๑ ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่จาเลยที่ ๑ ได้รับมอบสินค้าจากโจทก์แต่ละคราว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๖/๒๕๔๙ โจทก์จาเลยตกลงโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท
ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ เมื่อจาเลยไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้โจทก์ตามกาหน ด ถือว่า
จาเลยผิดนัดและต้องรับผิดชาระดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๑ เป็นต้นไปที่ศาล
อุทธรณ์ภาค ๔ พิพากษาให้จาเลยรับผิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ จึงยังไม่ถูกต้อง
ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎี กา ศาลฎีกา
เห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๓๓/๒๕๔๙ จาเลยชาระราคาให้แก่โจทก์ล่าช้าไม่ตรง
ตามกาหนดระยะเวลาในสัญญาจะซื้อจะขายแต่โจทก์ก็รับชาระ แสดงว่าคู่สัญญาไม่ได้ถือเอา
กาหนดระยะเวลาชาระหนี้ตามสัญญาเป็นข้อสาระสาคัญ ถือได้ว่าสัญญาจะซื้อจะขายเป็ นสัญญา
ที่ไม่ได้กาหนดระยะเวลาชาระราคาไว้ การที่จาเลย ไม่ชาระราคาในงวดถัดไปภายในกาหนด
ระยะเวลาตามสัญญาจึงไม่เป็นเหตุให้สัญญาเลิกกันตามข้อตกลงในสัญญา โจทก์ต้องบอกกล่าว

๓๒
กาหนดระยะเวลาพอสมควรให้จาเลยชาระหนี้เสียก่อน ถ้าจาเลยไม่ชาระหนี้จึงมีสิทธิเลิกสัญญา
ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๘๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๒๗ /๒๕๔๙ โจทก์มิได้ชาระเงินค่างวดตรงตามเวลา
และครบถ้วนในกาหนดตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนจาเลยก็มิได้
ก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จภายในกาหนดวันที่โจทก์ต้องชาระเงินค่างวดงวดสุดท้าย และจาเลย
ตกลงจดทะเบียนโอนก รรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์จึงถือว่าต่างฝ่ายต่างมิได้
ถือกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาเป็นสาระสาคัญต่อไป หนี้ที่ต่างต้องชาระต่อกันจึงไม่มี
กาหนดเวลาแน่นอนต่างฝ่ายย่อมเรียกอีกฝ่ายหนึ่งชาระหนี้ได้โดยพลัน โดยกาหนดระยะเวลา
พอสมควรแล้วบอกกล่าว ให้อีกฝ่ายชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนดนั้นได้ตาม ป
.พ.พ.
มาตรา ๒๐๔ วรรคแรก
การชาระหนี้พ้ นวิสัยมาตรา ๒๑๙
มาตรา ๒๑๙ ถ้าการชาระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง
ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ และซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นไซร้ ท่
านว่าลูกหนี้เป็นอัน
หลุดพ้นจากการชาระหนี้นั้น
ถ้าภายหลังที่ได้ก่อหนี้ขึ้นแล้วนั้น ลูกหนี้กลายเป็นคนไม่สามารถจะชาระหนี้ได้ไซร้
ท่านให้ถือเสมือนว่าเป็นพฤติการณ์ที่ทาให้การชาระหนี้ตกเป็นอันพ้นวิสัยฉะนั้น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๗/๒๕๔๙ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามคาสั่งศาลนั้น
บทบัญญัติตาม ป .วิ.พ. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องคัดค้านการขายทอดตลาดได้ ผู้ร้องย่อม
ต้องทราบว่าผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดอาจยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น
ทันที เพราะอาจมีการร้องคัดค้านการขายทอดตลาด กรณีจึงไม่ต้องด้วย ป .พ.พ. มาตรา ๓๘๘
ที่จะถือว่าการซื้อขายจะเป็นผลสาเร็จก็แต่ด้วยมีการชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่ดาเนินการขาย
ทอดตลาดและคดีในชั้นที่ อ . ร้องการคัดค้านการขายทอดตลาดศาลมีคาสั่งยกคาร้อง หาได้มี
คาสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดอันจะทาให้การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ผู้ ร้องกลายเป็น
พ้นวิสัยตาม ป .พ.พ. มาตรา ๒๑๙ ไม่

๓๓
เพิกถอนการฉ้อฉล มาตรา ๒๓๗, ๒๔๐
มาตรา ๒๓๗ เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใดๆ
อัน ลูกหนี้ได้กระทาลงทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ
ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ทานิติกรรมนั้น บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อเท็จจริง
อันเป็นการให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วย แต่หากกรณีเป็นการทาให้โดยเสน่หา ท่านว่าเพียงแต่
ลูกหนี้เป็นผู้ รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้
บทบัญญัติดังกล่ าวมาในวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับแก่นิติกรรมโดยอันมิได้มี
วัตถุประสงค์เป็นสิทธิในทรัพย์สิน
มาตรา ๒๔๐ การเรียกร้องขอเพิกถอนนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นปีหนึ่ง
นับแต่เวลาที่เจ้าหนี้ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน หรือพ้นสิบปีนับแต่ได้ทานิติกรรมนั้ น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๘/๒๕๔๙ ปัญหาว่านิติกรรมการยกให้ระหว่าง ธ . กับ
ผู้คัดค้นมีผลสมบูรณ์แล้ว แม้จะกระทาขึ้นภายหลังเป็นทางให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบ
ก็ตาม โจทก์ จะต้องใช้สิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๓๗
ให้ คู่กรณีก ลับคืนสู่ฐานะเดิมเสียก่อน จึงจะยึดทรัพย์บังคับคดีต่อไปได้ นั้น จะมิใช่เป็นข้อที่ได้
ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น แต่เป็นปัญหาในเรื่องอานาจยื่นคาร้องซึ่งเป็นข้อกฎหมาย
อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งข้อเท็จจริงที่นามาสู่ปัญหาข้อกฎหมาย ดังกล่ าว
ก็เป็นข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวอ้างเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งยึดทรัพย์ มิใช่ข้อเท็จจริงที่ได้มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกระบวนพิจารณา ผู้คัดค้านจึงมีสิทธิยกขึ้นอ้างในอุทธรณ์ได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕
วรรคสอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๙๒/๒๕๔๙ ผู้ร้องและ ส. มีภูมิลาเนาอยู่หมู่ที่ ๑ เช่นเดียวกัน
จาเลยกับ ส. แต่งงานกันมาเกือบ ๓๐ ปี และผู้ร้องทราบจาก ก . บ. และ ป. ก่อนผู้ร้องจะทาสัญญา
ซื้อที่ดินจาก ส. ว่าบุคคลทั้งสามกับพวกกาลังดาเนินคดีแก่จาเลยกับ ส . เป็นคดีอาญาและดาเนินคดี
ทางแพ่งแก่จาเลยอีกด้วย จึงรับฟังได้ว่าผู้ร้องซื้อที่ดิน จาก ส. โดยคบคิดกันฉ้อฉลทาให้โจทก์ซึ่ง
เป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบตาม ป .พ.พ. มาตรา ๒๓๗ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยการยึด
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๗๐/๒๕๔๙ โจทก์ทั้งสองได้มอบอานาจให้จาเลยที่ ๑
ขายที่ดินพิพาทแทนโจทก์ทั้งสอง และทราบดีว่าเมื่อจาเลยที่ ๑ โอนขายที่ ดินพิพาทให้แก่จาเลย
ที่ ๒ แล้ว จาเลยที่ ๒ จะต้องจานองที่ดินพิพาทเป็นประกันหนี้เงินที่จาเลยที่ ๓ กู้ยืมสหกรณ์
ออมทรัพย์ เพื่อนาเงินมาชาระค่าที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสอง การกระทาของจาเลยที่ ๑ จึงเป็น

๓๔
การกระทาในขอบอานาจที่โจทก์ทั้งสองมอบอานาจให้ไว้ หาใช่ร่ วมกันสมคบกับจาเลยที่ ๒
และที่ ๓ ฉ้อฉลโจทก์ทั้งสองไม่ โจทก์ทั้งสองจึงไม่อาจฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๔๙/๒๕๕๐ การที่จาเลยที่ ๒ ทาสัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์
ห้องชุดกับจาเลยที่ ๑ โดยก่อนจะมีการทาสัญญาซื้อขายห้องชุดดังกล่าว จาเลยที่ ๑ ได้นาเช็ค
มาแลกเงินสดไปจากจาเลยที่ ๒ รวม ๑๐ ฉบับ เป็นเงิน ๕๙๗ ,๐๐๐ บาท ภายหลังจากเช็คถึง
กาหนดชาระ จาเลยที่ ๒ นาเช็คทั้งสิบฉบับไปเรียกเก็บเงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน
ตามเช็ค จาเลยที่ ๑ จึงโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดดังกล่าวจะชาระหนี้ให้แก่จาเลยที่ ๒ โดยที่จาเ ลย
ที่ ๑ ไม่เคยรู้จักจาเลยที่ ๒ มาก่อน ซึ่งจาเลยที่ ๒ รับเช็คไว้ถึง ๑๐ ฉบับ ทั้งๆ ที่จาเลยที่ ๒ ไม่เคย
มีอาชีพปล่อยเงินกู้ อีกทั้งไม่เคยรับแลกเช็ค เพิ่งทาครั้งนี้เป็นครั้งแรก การที่จาเลยที่ ๒ รับแลกเช็ค
จากจาเลยที่ ๑ จึงผิดปกติวิสัยหลายประการ ประการแรก คือ พฤ ติการณ์ที่ลุงของจาเลยที่ ๒ ซึ่ง
ไม่กล้าให้จาเลยที่ ๑ แลกเช็ค แต่แนะนาให้จาเลยที่ ๑ นาเช็คมาแลกเงินสดจากจาเลยที่ ๒ ซึ่งเป็น
หลานของตนเอง ประการต่อมาเช็คที่จาเลยที่ ๑ นามาแลกเงินสดทั้งสิบฉบับล้วนเป็นเช็คของ
คนอื่น ไม่ใช่เช็คของจาเลยที่ ๑ และเมื่อเช็คแต่ละฉบับถึ งกาหนดแทนที่จาเลยที่ ๒ จะรีบนาเช็ค
แต่ละฉบับไปเรียกเก็บเงินทันที กลับปล่อยเวลาล่วงเลยไป จึงเพิ่งนาไปเรียกเก็บเงินพร้อมกัน
และต่อมาจาเลยที่ ๑ และจาเลยที่ ๒ ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพื่อชาระหนี้ตาม
เช็ค และจาเลยที่ ๒ ได้จดทะเบียนจานองต่อจาเลยที่ ๓ ในวั นเดียวกัน อีกทั้งจาเลยที่ ๒ ยังได้
ทาบันทึกว่าจาเลยที่ ๒ ยอมรับโอนห้องชุดดังกล่าวชาระหนี้ตามเช็คทั้งสิบฉบับ รวมเป็นเงิน
๕๙๗,๐๐๐ บาท และหนี้ที่เหลือไม่ติดใจเรียกร้องอีกต่อไป ซึ่งการกระทาดังกล่าวขัดต่อเหตุผล
เพราะกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่จาเลยที่ ๒ รับโอนมีราคาประ มาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท อีกทั้งยังจานองแก่
จาเลยที่ ๓ เป็นประกันหนี้อยู่ประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท เมื่อจาเลยที่ ๒ รับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
จึงยังต้องรับภาระชาระหนี้จานองดังกล่าวด้วย แต่จาเลยที่ ๒ กลับทาบันทึกว่า หนี้ที่เหลือไม่ติดใจ
เรียกร้องอีกต่อไป ทั้งช่วงระยะเวลาที่จาเลยที่ ๒ รับแลกเช็คจากจาเลยที่ ๑ และทาสัญญารับโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุด อยู่ในระหว่างเวลาที่โจทก์ยื่นฟ้องจาเลยที่
๑ ให้ชาระหนี้และจาเลยที่ ๒
ก็ทราบดีว่าจาเลยที่ ๑ ไม่มีทรัพย์สินอื่นนอกจากกรรมสิทธิ์ในห้องชุดดังกล่าว จึงเป็นข้อบ่งชี้ชัด
ว่าจาเลยที่ ๑ และจาเลยที่ ๒ ได้ทาสัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ห้องชุดโดยรู้ว่าจะเป็นการให้โจทก์
ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบเป็นการฉ้อฉลโจทก์
โจทก์ได้ไปตรวจสอบเอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่สานักงานที่ดิน เขตลาดพร้าว
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๒ จึงทราบว่าจาเลยที่ ๑ โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้จาเลยที่ ๒ ตั้งแต่วั นที่
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๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑ โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เมื่อนับแต่วันที่โจทก์ได้รู้
ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนคือวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๒ ถึงวันฟ้อง จึง เป็นระยะเวลาไม่พ้น
หนึ่งปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ
คาพิพากษา ศาลฎีกาที่ ๑๙๗๑ /๒๕๕๑ จาเลยที่ ๑ มีชื่ อในหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ช . จึงเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทแทนทายาท
ทุกคนและมีหน้าที่ต้องแบ่งปันทรัพย์มรดกที่ดินพิพาทให้แก่ทายาททุกคนเท่านั้น จาเลยที่
๑
ไม่มีสิทธิและอานาจที่จะนาที่ดินพิพาทส่วนที่ตกได้แก่โจทก์ตามที่ต กลงกันไว้ไปขายให้แก่ผู้ใด
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ ฉะนั้นแม้จาเลยที่ ๒ จะรับซื้อที่ดินดังกล่าวจากจาเลยที่ ๑
โดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนแล้วก็ไม่ได้สิทธิเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทในส่วนของ
โจทก์ การที่โจทก์มาฟ้องเรียกเอาที่ดินพิพาทส่วนของโจทก์คืน จึ งเป็นการใช้สิทธิติดตามเอาคืน
ซึ่งทรัพย์สินจากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖ ซึ่งไม่มี
อายุความเรียกคืน ไม่ใช่เรื่องการเพิกถอนการฉ้อฉลตามมาตรา ๒๓๗ จึงนาอายุความ ๑ ปี ตาม
มาตรา ๒๔๐ มาใช้บังคับไม่ได้
จาเลยที่ ๒ รับซื้อที่ดินพิพา ทมาจากจาเลยที่ ๑ ซึ่งไม่มีสิทธิขายที่ดินพิพาทให้แก่
จาเลยที่ ๒ แม้จาเลยที่ ๒ จะรับโอนมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนแล้ว จาเลยที่ ๒
ก็ไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาท ตามหลักที่ว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน การที่จาเลยที่ ๑ จดทะเบียน
โอนขายที่ดินพิพาทส่วนขอ งโจทก์ให้แก่จาเลยที่ ๒ จึงไม่มีผลทางกฎหมายที่จะใช้ยันแก่โจทก์ได้
สิทธิยึดหน่วงมาตรา ๒๔๑
มาตรา ๒๔๑ ผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อื่น และมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์
แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไซร้ ท่านว่าผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไวจนกว่าจะได้
ชาระหนี้ก็ได้ แต่ความที่กล่าวนี้ท่านมิ ให้ใช้บังคับ เมื่อหนี้นั้นยังไม่ ถึงกาหนด
อนึ่ง บทบัญญัติในวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าการที่เข้าครอบครองนั้น
เริ่มมา แต่ทาการอันใดอันหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๖๕/๒๕๔๘ จาเลยให้โจทก์กู้ยืมเงินโดยไม่ได้ทาหลักฐาน
เป็นหนังสือตาม ป .พ.พ. มาตรา ๖๕๓ วรรคแรก จาเลยจะฟ้องร้องบังคับให้โจทก์ชาระหนี้เงินกู้
หาได้ไม่ เมื่อจาเลยฟ้องร้องบังคับคดีแก่โจทก์ไม่ได้แล้ว จาเลยก็ไม่มีสิทธิยึดถือเอกสารหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ของโจทก์ที่อยู่ในความครอบครองของตน จาเลยต้อ งคืนให้โจทก์และ
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การที่จาเลยยึดถือเอกสารหนังสือรับรองการทาประโยชน์ของโจทก์เป็นการกระทาต่อเนื่องมาจาก
ข้ออ้างของจาเลยที่ว่าโจทก์กู้เงินจาเลยแล้วโจทก์มอบเอกสารหนังสือรับรองการทาประโยชน์ให้
จาเลยยึดถือ และการยึดถือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ดังกล่าวก็ไม่ต้องด้วยลั กษณะจานา
จาเลยย่อมอ้างไม่ได้ว่าการยึดถือเอกสารหนังสือรับรองการทาประโยชน์ของโจทก์เป็นการรับ
จานาเพื่อค้าประกันการชาระหนี้เงินกู้เช่นกัน
บุริมสิทธิ มาตรา ๒๘๕, ๒๘๖, ๒๘๗
มาตรา ๒๘๕ บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าหากว่าเมื่อทาการเพื่อ
บารุงรักษานั้น สาเร็จแล้ว ไปบอกลง ทะเบียนไว้โดยพลันไซร้บุริมสิทธิ ก็คงให้ผลต่อไป
มาตรา ๒๘๖ บุริมสิทธิในมูลจ้างทาของเป็นการงานทาขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์นั้น
หากทารายการประมาณราคาชั่วคราวไปบอกลงทะเบียนไว้ก่อนเริ่มลงมือทาการไซร้ บุริมสิทธิ
ก็คงให้ผลต่อไป แต่ถ้าราคาที่ทาจริงนั้ นล้าราคาที่ได้ประมาณไว้ชั่วคราว ท่านว่าบุริมสิทธิในส่วน
จานวนที่ล้าอยู่นั้นหามีไม่
ส่วนการที่จะวินิจฉัยว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นมีราคาเพิ่มขึ้นเพราะการอันได้ทาขึ้น
บนอสังหาริมทรัพย์มากน้อยเพียงใดนั้น ท่านให้ศาลตั้งแต่งผู้เชี่ยวชาญขึ้นเป็นผู้กะประมาณใน
เวลาที่มี แย้งขัดในการแบ่งเฉลี่ย
มาตรา ๒๘๗ บุริมสิทธิใดได้ไปจดทะเบียน แล้วตามบทบัญญัติแห่งมาตราทั้งสอง
ข้างบนนี้ บุริมสิทธินั้นท่านว่าอาจจะใช้ได้ก่อนสิทธิจานอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๔ /๒๕๕๐ ตาม ป .วิ . พ. มาตรา ๒๘๗ บัญญัติว่า
“ภายใต้ บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๒๘๘ และ ๒๘๙ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วย
การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้น ย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิ
หรือ สิทธิอื่นๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย ” ก็คงมี
ความหมายถึงการที่เจ้าหนี้สามัญจะบังคับคดีให้กระ ทบกระทั่งถึงสิทธิของเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ
หรือสิทธิอื่นที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้นไม่ได้เท่านั้น แต่คดีนี้โจทก์เป็นเจ้าหนี้จานองซึ่งเป็นเจ้าหนี้
มีหลักประกันพิเศษ และตามมาตรา ๒๘๗ ดังกล่าว บุริมสิทธิที่จะใช้ได้ก่อนสิทธิจานองจะต้อง
เป็นบุริมสิทธิที่ได้จดทะเบี ยนแล้วตาม ป .พ.พ. มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๖ และมาตรา ๒๘๗
เท่านั้น ผู้ร้องเป็นเพียงผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน ซึ่งเป็นสิทธิอื่นๆ
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และเป็นสิทธิที่ยังมิได้จดทะเบียน จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้ก่อนโจทก์ เมื่อโจทก์บังคับคดี
โดยชอบและไม่กระท บถึงสิทธิอื่นๆ จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการบังคับคดี
แปลงหนี้ใหม่ มาตรา ๓๔๙, ๓๕๐
มาตรา ๓๔๙ เมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทาสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญ
แห่งหนี้ไซร้ ท่านว่าหนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยแปลงหนี้ใหม่
ถ้าทาหนี้มีเงื่อนไขให้กลายเป็นหนี้ป ราศจากเงื่อนไขก็ดี เพิ่มเติมเงื่อนไขเข้าใน
หนีอ้ นั ปราศจากเงือ่ นไขก็ดี เปลีย่ นเงือ่ นไขก็ดี ท่านถือว่าเป็นอันเปลีย่ นสิง่ ซึง่ เป็นสาระสาคัญ
แห่งหนี้นั้น
ถ้าแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยโอนสิทธิเ รียกร้อง
มาตรา ๓๕๐ แปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้น จะทาเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้
กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้ แต่จะทาโดยขืนใจลูกหนี้เดิมหาได้ไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๖๘/๒๕๔๙ หนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องพร้อม
บันทึกข้อตกลงชาระหนี้และการโอนสิทธิเรียกร้อง ที่จาเลยที่ ๑ มีไปถึงโจทก์ ระบุชัดเจนว่า
จาเลยที่ ๑ โอนสิทธิและหน้าที่ภาระผูกพันต่างๆ ที่มีกับโจทก์ตามสัญญาจะซื้อจะขายไปให้
จาเลยที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ตามบันทึกข้อตกลง ชาระหนี้และการโอนสิทธิเรียกร้องที่ส่ง
มาพร้อมหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งเป็น ข้อตกลงระหว่างจาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ในข้อ ๖
ยังระบุว่า “ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการเพื่อชาระหนี้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้รวมถึง
การโอนใบอนุญาต ตลอดจนสิทธิตามข้อตกลงของสัญญาจะซื้อจะขายที่ลูกหนี้ (จาเลยที่ ๑) ได้
ทาสัญญาไว้กับลูกค้าตามรายละเอียดรายชื่อลูกค้ ารวม ๑๗๖ ราย ฯลฯ” ซึ่งรวมถึงโจทก์ด้วย และ
จาเลยที่ ๒ ยังมีหนังสือถึงลูกค้าของโครงการรวมทั้งโจทก์ยอมรับว่าจาเลยที่ ๒ จะรับภาระใน
การดาเนินการก่อสร้างโครงการต่อจากจาเลยที่ ๑ โดยตกลงที่จะพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จ
เพื่อโอนบ้านให้แก่ลูกค้าต่อไป การที่จาเลยที่ ๑ โอนโครงการทั้งโครงการเพื่อชาระหนี้ทั้งหมด
ของจาเลยที่ ๑ พร้อมทั้งโอนสิทธิและหน้าที่ภาระผูกพันต่างๆ ที่มีกับลูกค้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
ไปให้จาเลยที่ ๒ และจาเลยที่ ๒ ตกลงรับโอนมาทั้งโครงการรวมทั้งสิทธิเรียกร้องและภาระหนี้
ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่จาเลยที่ ๑ มีต่อโจทก์ ด้วยเช่นนี้ข้อตกลงระหว่างจาเลยที่ ๑ กับจาเลยที่ ๒
ดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกรวมอยู่ด้วย การที่โจทก์ซึ่งเป็น

๓๘
เจ้าหนี้ของจาเลยที่ ๑ ไม่คัดค้านการโอนระหว่างจาเลยที่ ๑ กับที่ ๒ ดังกล่าว และมีพฤติการณ์ว่า
เข้าถือเอาประโยชน์ด้วยการทวงถา มให้จาเลยที่ ๒ ชาระหนี้แล้ว กรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติ
ป.พ.พ. มาตรา ๓๗๔ เมื่อจาเลยที่ ๒ ในฐานะผู้รับโอนโครงการมาทั้งหมดไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาจะซื้อจะขายโดยไม่ปรากฏว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จนกระทั่งโจทก์มีหนังสือ
บอกกล่าวขอให้ชาระเงินราคาที่ดินคืน จาเลยที่ ๒ จึงต้องรับผิดชาระเงินคืนแก่โจทก์
มาตรา ๓๖๙ ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชาระหนี้จนกว่า
อีกฝ่ายหนึ่งจะชาระหนี้ หรือขอปฏิบัติการชาระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับถ้าหนี้
ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกาหนด
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๖/๒๕๔๙ ป.พ.พ. มาตรา ๓๖๙ บัญญัติว่า ในสัญญา
ต่างตอบแทนนั้นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชาระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายจะชาระหนี้หรือขอปฏิบัติ
การชาระหนี้ก็ได้ ...ฯลฯ... หมายความว่า การชาระหนี้ในสัญญาต่างตอบแทน คู่สัญญาจะต้อง
มีความพร้อมในการชาระหนี้ทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมที่จะชาระหนี้ตอบแทน
อีกฝ่ายจะไม่ยอมชาระหนี้ก็ได้ ที่ดินพิพาทถูกเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาของจาเลยนาเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดเพื่อบังคับคดีชาระหนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ และเจ้าพนักงานบังคับคดี
มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ แจ้งให้โจทก์ไปรับโฉนดที่ดินพิพาทคืนเนื่องจากมีการ
ถอนการยึด แสดงว่าในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ ที่โจทก์จาเลยนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ นั้น
ที่ดินพิพาทยังถูกยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะโอนให้โจทก์ เพราะ
การโอนทรัพย์ที่ถูกยึดภายหลังที่ได้ ทาการยึดไว้แล้วไม่อาจใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาหรือ
เจ้าพนักงานบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๓๐๕ (๑) เป็นหน้าที่ของจาเลยที่จะต้องทาให้ที่ดินพิพาท
พ้นสภาพจากการถูกยึดก่อนนามาโอน และรับ ชาระราคาจากโจทก์ หากที่ดินพิพาทยังไม่พ้นจาก
สภาพดังกล่าว จาเลยก็มิอาจเรียกร้อ งให้โจทก์ชาระราคาได้ เพราะจาเลยไม่อยู่ในสภาพที่จะ
ชาระหนี้ตอบแทนได้ทันที จาเลยจึงไม่มีสิทธิเรียกให้โจทก์ชาระราคาที่ดินพิพาทเพื่อนาเงินที่
โจทก์ชาระไปชาระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาและถอนการยึดที่ดินพิพาทแล้วนามาโอนให้
โจทก์ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๔๖/๒๕๔๙ โจทก์และจาเลยที่ ๑ ตกลงทาสัญญาจะซื้อ
จะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งในสัญญาข้อ ๑๒ ระบุว่า “โครงการฯ ตามสัญญาจะจัดให้มี
สโมสรโครงการโรงเรียนอนุบาล และสระว่ายน้า เพื่อเป็นสถานที่ส่วนกลางในการให้บริการ ”
ข้อกาหนดดังกล่าวกาหนดให้จาเลยที่ ๑ มีหน้าที่ต้องปฏิ บัตินอกเหนือไปจากการก่อสร้างสิ่ง

๓๙
ปลูกสร้างตามแบบอาคารที่กาหนดไว้ในข้อ ๑ อันเป็นเงื่อนไขและสาระสาคัญแห่งสัญญาโดย
ชัดแจ้ง เมื่อสัญญาระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ ๑ เป็นสัญญาต่างตอบแทน ซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติการชาระหนี้ต่อกันตามข้อกาหนดแห่งสัญญา การที่โจทก์ มิได้โต้แย้งการส่งมอบ ที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ก็เป็นเพียงการแสดงเจตนาของโจทก์ที่พร้อมจะปฏิบัติการชาระหนี้ตามหน้าที่
ของตนเท่านั้น จาเลยที่ ๑ จะหยิบยกขึ้นเป็นข้ออ้างว่าโจทก์มิได้ถือสัญญาข้อ ๑๒ เป็นสาระสาคัญ
หาได้ไม่ การที่โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จาเลยที่ ๑ ทาการ สร้างสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาข้อ ๑๒
จึงเป็นการปฏิบัติตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๖๙ แล้ว เมื่อจาเลยที่ ๑ มิได้ดาเนินการชาระหนี้ต่างตอบแทน
ภายในเวลาอันสมควร จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๐๑ /๒๕๔๙ จาเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ชอบที่จะ
บอกเลิกสัญญาได้ เมื่อโจทก์บ อกเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม จาเลยจึงต้อง
คืนเงินจองและเงินที่โจทก์ผ่อนชาระแก่จาเลยไว้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตาม ป .พ.พ. มาตรา
๓๖๙, ๓๘๗ และ ๓๙๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๒๗/๒๕๔๙ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ระหว่างโจทก์กับจาเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทนและล่วงเลยกาหนดเวลาชาระหนี้มาแล้วประมาณ
๑๐ เดือน ดังนั้นหนังสือบอกกล่าวของจาเลยที่ทวงถามให้โจทก์ชาระเงินค่างวดที่ค้างเพื่อใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้น จาเลยจะต้องขอปฏิบัติการชาระหนี้ต่อโจทก์ด้วยว่าจาเลยพร้อมที่จะโอน
กรรมสิทธิ์ ที่ดินและบ้านให้แก่โจทก์แล้ว เมื่อจาเลยมิได้ขอปฏิบัติการชาระหนี้ด้วย โจทก์จึงมี
สิทธิไม่ชาระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนนั้นได้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๓๖๙ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
จาเลยยังก่อสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จในขณะที่มีหนังสือบอกกล่าวให้ชาระหนี้ค่างวดที่ค้าง จาเลย
จึงไม่อยู่ ในฐานะที่พร้อมที่จะขอปฏิบัติการชาระหนี้ตอบแทนให้แก่โจทก์ได้ การที่โจทก์ไม่
ชาระเงินค่างวดที่ค้างให้แก่จาเลยจึงไม่ถือว่าโจทก์ผิดสัญญา จาเลยยังไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
และรับเงินที่โจทก์ชาระแล้ว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๑/๒๕๕๑ ส. กับ ม. ซึ่งเป็นทายาทของ ก . เอาเงินจาเลย
ไปคนละ ๗,๐๐๐ บาท แล้วบุคคลทั้งสองตกลงยกทรัพย์มรดกของ ก. ส่วนของตนตีใช้หนี้แก่จาเลย
ซึ่งเป็นทายาทของ ก . เช่นกัน ถือได้ว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่ง สามารถใช้บังคับกันได้
โดยไม่จาต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ

๔๐
สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก มาตรา ๓๗๔, ๓๗๕
มาตรา ๓๗๔ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทาสัญญาตกลงว่าจะชาระหนี้แก่บุคคลภายนอก
ไซร้ ท่านว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกชาระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได้
ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่
เวลาที่แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จ ากสัญญานั้น
มาตรา ๓๗๕ เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกได้เกิดมีขึ้นตามบทบัญญัติแห่งมาตรา
ก่อนแล้ว คู่สัญญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๘๗/๒๕๔๙ สัญญาระหว่างจาเลยทั้งสองที่จาเลยที่ ๑ ตกลง
ให้จาเลยที่ ๒ ปลูกสร้างอาคารพลาซ่ า ตลาดและตึกแถวในที่ดินของจาเลยที่ ๑ เมื่อก่อสร้างเสร็จ
แล้วให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของจาเลยที่ ๑ โดยจาเลยที่ ๑ ตกลงจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้ว่า จ้าง
หรือผู้ออกเงินช่วยค่าก่อสร้างมีกาหนดระยะเวลา ๓๐ ปี ส่วนจาเลยที่ ๒ มีสิทธิเรียกเก็บเงินช่วย
ค่าก่อสร้างจากผู้เช่า สัญญาระหว่างจาเลยทั้งสองถือเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก
และยังถือว่าเป็นการร่วมกันทางการค้าเพื่อหาผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อโจทก์เข้าทาสัญญาว่าจ้าง
จาเลยที่ ๒ สร้างตึกแถว ถือว่าโจทก์ได้แสดงเจตนาแก่จาเลยที่ ๑ ว่าจะถือ เอาประโยชน์จากสัญญา
นั้นแล้วตาม ป .พ.พ. มาตรา ๓๗๔ วรรคสอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๖๘/๒๕๔๙ หนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องพร้อม
บันทึกข้อตกลงชาระหนี้และการโอนสิทธิเรียกร้องที่จาเลยที่
๑ มีไปถึงโจทก์ ระบุชัดเจนว่า
จาเลยที่ ๑ โอนสิทธิและหน้าที่ภาระผูกพันต่างๆ ที่มีกับโจทก์ตามสัญญาจะซื้อจะขายไปให้
จาเลยที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ตามบันทึกข้อตกลงชาระหนี้และการโอนสิทธิเรียกร้องที่ส่ง
มาพร้อมหนังสือแจ้งการโอนสิทธิ เรียกร้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างจาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ในข้อ ๖
ยังระบุว่า “ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการเพื่อชาระหนี้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้รวม ถึง
การโอนใบอนุญาต ตลอดจนสิทธิตามข้อตกลงของสัญญาจะซื้อจะขายที่ลูกหนี้
(จาเลยที่ ๑)
ได้ทาสัญญาไว้กับลูกค้าตามรายละเอียดรายชื่อลูกค้ารวม ๑๗๖ ราย ฯลฯ ” ซึ่งรวมถึงโจทก์ด้วย
และจาเลยที่ ๒ ยังมีหนังสือถึงลูกค้าของโครงการรวมทั้งโจทก์ยอมรับว่าจาเลยที่ ๒ จะรั บภาระ
ในการดาเนินการก่อสร้างโครงการต่อจากจาเลยที่ ๑ โดยตกลงที่จะพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จ
เพื่อโอนบ้านให้แก่ลูกค้าต่อไป การที่จาเลยที่ ๑ โอนโครงการทั้งโครงการเพื่อชาระหนี้ทั้งหมด
ของจาเลยที่ ๑ พร้อมทั้งโอนสิทธิและหน้าที่ภาระผูกพันต่างๆ ที่มีกับลูกค้าตามสัญญาจะ ซื้อจะขาย
ไปให้จาเลยที่ ๒ และจาเลยที่ ๒ ตกลงกันโอนมาทั้งโครงการรวมทั้งสิทธิเรียกร้องและภาระหนี้

๔๑
ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่จาเลยที่ ๑ มีต่อโจทก์ด้วยเช่นนี้ข้อตกลงระหว่างจาเลยที่ ๑ กับจาเลย
ที่ ๒ ดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกรวมอยู่ด้
วย การที่โจทก์
ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของจาเลยที่ ๑ ไม่คัดค้านการโอนระหว่างจาเลยที่ ๑ กับที่ ๒ ดังกล่าว จะมีพฤติการณ์
ว่าเข้าถือเอาประโยชน์ด้วยการทวงถามให้จาเลยที่ ๒ ชาระหนี้แล้ว กรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติ
ป.พ.พ. มาตรา ๓๗๔ เมื่อจาเลยที่ ๒ ในฐานะผู้รับโอนโครง การมาทั้งหมดไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาจะซื้อจะขายโดยไม่ปรากฏว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จนกระทั่งโจทก์มีหนังสือบอกกล่าว
ขอให้ชาระเงินราคาที่ดินคืน จาเลยที่ ๒ จึงต้องรับผิดชาระเงินคืนแก่โจทก์
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๙๖ /๒๕๕๐ การที่จาเลยที่ ๓ และที่ ๔ ตกลงซื้อที่ดิ น
พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ จานองไว้แก่โจทก์และได้ขอกู้ยืมเงินโจทก์จานวน
๓๙๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับจานวนที่จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ เป็นหนี้โจทก์นั้น น่าเชื่อว่าเป็นการกู้ยืม
เพื่อนาไปชาระหนี้ให้แก่โจทก์แทนจาเลยที่ ๑ และที่ ๒ โดยจาเลยที่ ๓ และที่ ๔ ได้ ตกลงกับ
จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ว่า จาเลยที่ ๓ และที่ ๔ จะชาระหนี้ให้โจทก์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และตาม
พฤติการณ์ที่โจทก์อนุมัติให้จาเลยที่ ๓ และที่ ๔ กู้ยืมเงินจานวน ๓๙๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับจานวน
ที่จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ เป็นหนี้โจทก์ ทั้งยังยอมให้ผู้รับมอบอานาจของโจ ทก์ไปดาเนินการไถ่ถอน
จานองให้แก่จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ รวมทั้งรับจานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจากจาเลยที่ ๓
และที่ ๔ เป็นการแสดงว่าโจทก์มีเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์จากสัญญาระหว่างจาเลยที่ ๑ และ
ที่ ๒ กับจาเลยที่ ๓ และที่ ๔ ได้ทาสัญญากู้ยืมเงินและจดทะเบียน จานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ไว้แก่โจทก์ ทั้งไม่ปรากฏว่าจาเลยที่ ๑ และที่ ๒ มีส่วนร่วมรู้เห็นในการที่จาเลยที่ ๔ นาเงินที่
โจทก์มอบให้เป็นประโยชน์ส่วนตน จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ จึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชาระหนี้ให้แก่
โจทก์อีก
หมายเหตุ
ตามบทบัญญัติเรื่องสัญญาเพื่ อประโยชน์ของบุคคลภายนอกประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๔ บัญญัติให้บุคคลภายนอกผู้ซึ่งคู่สัญญาตกลงกันให้เป็นผู้รับชาระ
หนีม้ สี ทิ ธิจะเรียกชาระหนีจ้ ากลูกหนีไ้ ด้โดยตรงซึง่ ย่อมมีความหมายว่ามูลหนีเ้ ดิมของคูส่ ญ
ั ญา
ย่อมลดทอนหรือระงับสิ้นไปตามจานวนที่ตกลงกันให้บุ คคลภายนอกได้รับชาระหนี้ การที่
จาเลยที่ ๓ และที่ ๔ ขอกู้ยืมเงินจากโจทก์ในจานวนเท่ากับที่จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ค้างชาระ โดย
จาเลยที่ ๓ และที่ ๔ ตกลงกับจาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ว่าจาเลยที่ ๓ และที่ ๔ จะชาระหนี้ให้โจทก์

๔๒
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกย่อมพอเข้าใจได้ว่าจา เลยที่ ๓ และที่ ๔ จะเข้ามาชาระหนี้แทนจาเลยที่ ๑
และที่ ๒ เพื่อให้หนี้ของจาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ที่มีต่อโจทก์ระงับสิ้นไป แล้วจาเลยที่ ๓ และที่ ๔
ยอมผูกพันเป็นลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินและเป็นผู้จานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับโจทก์
โดย จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ขายที่ดิ นพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เคยจดทะเบียนจานองไว้กับโจทก์ให้
จาเลยที่ ๓ และที่ ๔ ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์ จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ จาเลยที่ ๓
และที่ ๔ มีนิติสัมพันธ์อยู่ ๓ คู่ ด้วยกัน คู่แรกเป็นหนี้กู้ยืมเงินและจดทะเบียนจานองที่ดินที่
จาเลย ที่ ๑ และที่ ๒ เจ้าของที่ดินเดิมกู้ยืมเงินและจดทะเบียน จานองที่ดินกับโจทก์ นิติสัมพันธ์
รายที่ ๒ เป็นการซื้อขายที่ดินที่จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ จะขายที่ดินจานองให้จาเลยที่ ๓ และที่ ๔
ส่วนนิติสัมพันธ์ รายที่ ๓ เป็นการที่จาเลยที่ ๓ และที่ ๔ ขอกู้ยืมเงินจากโจทก์และจะจดทะเบี ยน
จานองที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นประกันหนี้โจทก์ ดังนั้น ในวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เจ้าหน้าที่
ธนาคารโจทก์จะนาโฉนดที่ดิน สัญญากู้ยืมเงินและสัญญาจานองที่ดินระหว่างจาเลยที่
๑ และ
ที่ ๒ กับโจทก์กับแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายเงินตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างจาเลยที่ ๓ และที่ ๔ ไปที่
สานักงานที่ดิน แจ้งขอไถ่ถอนจานองที่ดิน แล้วจาเลยที่ ๑ และที่ ๒ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินให้จาเลยที่ ๓ และที่ ๔ หลังจากนั้นจาเลยที่ ๓ และที่ ๔ ทาสัญญากู้ยืมเงินไว้กับโจทก์แล้ว
จาเลยที่ ๓ และที่ ๔ ต้องนาแคชเชียร์เช็คส่งมอบชาระราคาที่ดินให้ จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ จากนั้น
จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ก็จะต้องส่งมอบแคชเชียร์เช็คฉบับดังกล่าวให้โจทก์เพื่อชาระหนี้กู้ยืมเงินที่
โจทก์เพิ่งไถ่ถอนจานองที่ดินให้ ส่วนโจทก์ก็จะต้องเวนคืนสัญญากู้ยืมเงิน หรือบันทึกชาระหนี้
หรือขีดฆ่าเอกสารสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวอันเป็น การแสดงว่าหนี้กู้ยืมเงินระหว่างโจทก์กับจาเลย
ที่ ๑ และที่ ๒ ระงับลงแล้ว โดยจาเลยที่ ๓ และที่ ๔ ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินไปพร้อมทั้งจดทะเบียน
จานองเป็นประกันหนี้กับโจทก์ ดังนั้น ในทางปฏิบัติเมื่อแคชเชียร์เช็คให้จาเลยที่
๓ และที่ ๔
ตั้งแต่แรก แต่เหตุที่มีการจัดทาแคชเชียร์เช็คเตรียมไปที่สานักงานที่ดินและมีการส่งมอบแคชเชียร์เช็ค
ให้จาเลยที่ ๓ และที่ ๔ ก็น่าจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของโจทก์คิดคานวณยอดหนี้กู้ยืมเงินค้างชาระ
ของจาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ถูกต้องว่ามีหนี้ค้างชาระเพียงเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ของโจทก์จึงส่งมอบ
แคชเชียร์เช็ คเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินให้จาเลยที่ ๓ และที่ ๔ การที่จาเลยที่ ๓ และที่ ๔ ไม่ส่งมอบ
แคชเชียร์เช็ค ดังกล่าวให้จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ขณะเดียวกันเมื่อจาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่มีแคชเชียร์
เช็คที่จะส่งมอบชาระหนี้เงินกู้ให้โจทก์ก็ต้องถือว่าหนี้กู้ยืมเงินของจาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ยังไม่มี
การชาระหนี้ แม้โจทก์จะไถ่ถอนจานองที่ดินให้จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ก็คงมีผลเป็นเพียงการที่โจทก์

๔๓
ยอมปลดหลักประกันแห่งหนี้ให้จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไปเท่านั้น คงจะถือว่าหนี้กู้ยืมเงินของจาเลย
ที่ ๑ และที่ ๒ ที่มีต่อโจทก์ระงับไปแล้วคงไม่ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๓๘๔/๒๕๕๐ จาเลยที่ ๑ ทาสัญญาให้จาเลยที่ ๒ ปลูกสร้าง
อาคารพาณิชย์ต่างๆ บนที่ดินของจาเลยที่ ๑ โดยจาเลยที่ ๒ เป็นคนเก็บเงินค่าก่อสร้างจากผู้จอง
อาคารพาณิชย์ โดยจาเลยที่ ๑ จะจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้จองมีกาหนดคนละ ๓๐ ปี จาเลยที่ ๑
เป็นผู้กาหนดที่ดิน ที่จะปลูกสร้าง จาเลยที่ ๑ เท่านั้นมีสิทธิยื่นคาขอก่อสร้างต่อทางราชการ จาเลย
ที่ ๒ ยังได้โฆษณาชักชวนบุคคลภายนอกเข้ามาจองอาคารพาณิชย์เพื่อการทาธุรกิจค้าขายอันเป็น
โครงการที่จาเลยที่ ๑ กับที่ ๒ วางแผนร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์และผลกาไรกัน โดยเมื่อ
สร้างเสร็จกรรมสิ ทธิ์ในตึกแถวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจาเลยที่ ๑ โดยจาเลยที่ ๑ ไม่ได้ออกเงิน
ค่าวัสดุก่อสร้างแต่อย่างใด จาเลยที่ ๒ ก็ได้รับประโยชน์ค่าตอบแทนจากการปลูกสร้างด้วยตาม
ลักษณะสัญญาพฤติการณ์ของจาเลยที่ ๑ ที่ ๒ และวัตถุประสงค์ในการทาสัญญาจึงเป็นสัญญา
ต่างตอบแทนระหว่างจาเ ลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ทาขึ้นเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอก และสัญญามัดจา
ปลูกสร้าง สัญญาปลูกสร้างอาคารระหว่างจาเลยทั้งสองยังเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
ที่จาเลยทั้งสองร่วมลงทุนแบ่งผลกาไรกัน
จาเลยที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนได้โฆษณาชี้ชวนให้บุคคลทั่วไปและโจทก์ให้เข้า ทา
สัญญากับจาเลยที่ ๒ โดยมีเหตุจูงใจว่าจาเลยทั้งสองจะร่วมกันทาศูนย์กลางการค้าขาย แม้จาเลย
ที่ ๑ จะไม่ได้ร่วมกันดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ ด้วยกันก็ย่อมผูกพันจาเลยที่ ๑ ด้วย และจาเลย
ที่ ๑ จะทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวในภายหลังว่าจาเลยที่ ๒ ไม่ต้องสร้างอา คารมา
ต่อสู้โจทก์ไม่ได้ เพราะเป็นข้อตกลงระหว่างจาเลยด้วยกันเอง โจทก์ไม่ได้ยินยอมรู้เห็นด้วย การ
ที่จาเลยทั้งสองไม่สร้างอาคารตามสัญญาที่ทากับโจทก์ ทั้งที่โจทก์ชาระค่าก่อสร้างครบถ้วนแล้ว
จาเลยทั้งสองจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจาเลยทั้งสองต้
องคืนเงิน
ค่า ก่อสร้างพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์
มัดจาเบี้ยปรับมาตรา ๓๗๘, ๓๗๙
มาตรา ๓๗๘ มัดจานั้น ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ท่านให้เป็นไปดังจะกล่าว
ต่อไปนี้ คือ
(๑) ให้ส่งคืน หรือจัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนในเมื่อชาระหนี้
(๒) ให้ริบ ถ้าฝ่ายที่วางมัด จาละเลยไม่ชาระหนี้ หรือการชาระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย

๔๔
เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบ หรือถ้ามีการเลิกสัญญาเพราะความผิด
ของฝ่ายนั้น
(๓) ให้ส่งคืน ถ้าฝ่ายที่รับมัดจาละเลยไม่ชาระหนี้ หรือการชาระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย
เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่ งฝ่ายนี้ต้องรับผิดชอบ
มาตรา ๓๗๙ ถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจานวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตน
ไม่ชาระหนี้ก็ดี หรือไม่ชาระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ ให้ ริบเบี้ยปรับ ถ้าการ
ชาระหนี้อันจะพึงทานั้นได้แก่งดเว้นการอันใดอันหนึ่ง หากทาการ อันนั้นฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใด
ก็ให้ริบเบี้ยปรับเมื่อนั้น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๒๒/๒๕๔๙ คาว่า “มัดจา” ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๓๗๗
คือทรัพย์สินซึ่งได้ให้ไว้ในวันทาสัญญา ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ให้ไว้ในวันอื่น สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ข้อ ๓ ระบุว่าในวันทาสัญญาโจทก์ผู้ จะซื้อได้วางเงินมัดจาไว้ส่วนหนึ่งเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ส่วนที่เหลือจานวน ๙๑๔,๐๐๐ บาท จะชาระเป็นงวดรายเดือน จานวน ๑๐ เดือน ดังนั้น เงินที่วาง
มัดจาไว้ในวันทาสัญญาดังกล่าวจึงมีเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น ส่วนเงินค่างวดที่โจทก์ชาระให้แก่
จาเลยทั้งสามอีก ๑๐ งวด เป็ นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท นั้น แม้ตามสัญญาจะระบุว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของเงินมัดจา ก็ไม่ใช่เงินมัดจาตามความหมายดังกล่าว แต่เป็นเพียงการชาระราคาที่ดินบางส่วน
เมื่อโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาและจาเลยทั้งสามบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์แล้ว สัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นอันเลิกกั น ๓๗๘ (๒) ส่วนเงินที่โจทก์ชาระค่าที่ดินบางส่วนดังกล่าว จาเลย
ทั้งสามต้องให้โจทก์กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตาม ป .พ.พ. มาตรา ๓๙๑ แต่การที่โจทก์และ
จาเลยทั้งสามตกลงกันให้ริบเงินดังกล่าวได้ตามสัญญาข้อ ๑๓ ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็น
เบี้ยปรับที่กาหนดเป็นจานวนเงินตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๗๙ ถ้าสูงเกินส่วนศาลจะลดลงเป็นจานวน
พอสมควรก็ได้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๖/๒๕๕๑ จาเลยที่ ๑ ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาจะซื้อจะขายให้โจทก์ภายในกาหนดเพราะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ โครงการของจาเลยที่ ๑ หยุดชะงักไม่มีเงินหมุนเวียนที่จะนาไปไถ่ถอนจานอง
จากธนาคารได้ถือได้ว่าจาเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นฝ่ายที่รับมัดจาละเลยไม่ชาระหนี้ จาเลยที่ ๑ จึงต้องคืน
เงินมัดจาให้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๘ (๓) พร้อ มดอกเบี้ย
ระหว่างผิดนัด

๔๕
โจทก์กับจาเลยที่ ๑ ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามสัญญา
จะซื้อจะขายภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ เมื่อจาเลยที่ ๑ ไม่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างให้โจทก์ตามนัด จึงต้องถือว่าจาเลยที่ ๑ ผิดนัด และต้องรับผิดชาระด อกเบี้ยตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จาเลยที่ ๑ ชาระดอกเบี้ยนับแต่
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไปเป็นการให้จาเลยที่ ๑ ชาระดอกเบี้ยมากกว่าที่จาเลยที่ ๑
ต้องรับผิดตามกฎหมาย ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบ
ร้อยของ
ประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นปรับแก่คดีได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖ และ ๒๔๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๘๘/๒๕๕๑ สัญญากู้เงินกาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้แน่นอน
แล้วจานวนหนึ่งมีระยะเวลาที่แน่นอนชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่ยังให้สิทธิผู้ ให้กู้ปรับเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นได้ใหม่เมื่อใดก็ได้เมื่อผู้กู้ผิดนัดมีลักษณะเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายซึ่งคู่สัญญากาหนดกันไว้ล่วงหน้าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชาระหนี้หรือไม่ชาระหนี้
ให้ถูกต้องสมควร จึงเป็นเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพ าณิชย์ มาตรา ๓๗๙ เมื่อศาล
เห็นว่าสูงเกินส่วนย่อมมีอานาจลดลงได้
ตามสัญญากู้เงิน ข้อ ๕ กาหนดให้ผู้กู้ต้องจัดการเอาประกันภัยทรัพย์ที่จานอง
โดยผู้ให้กู้เป็นผู้รับประโยชน์ และในกรณีผู้กู้มิได้จัดทาประกันภัย แต่ผู้ให้กู้เป็นผู้รับประโยชน์
และในกรณีผู้กู้มิได้จัด ทาประกันภัย แต่ผู้ให้กู้เป็นผู้จัดทาประกันภัยแทนผู้กู้ ผู้กู้ยินยอมชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัยคืนให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนการชาระหนี้ตามสัญญากู้นั้น กรณีดังกล่าว
จะต้องเป็นหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้ให้กู้ได้ชาระแทนไปแล้ว แต่ที่โจทก์ขอมาตามฟ้องเป็นหนี้
ค่าเบี้ยประกันภัยภายหลังจากวันฟ้อง ซึ่งยังไม่ถึงกาหนดชาระอันเป็นหนี้ในอนาคตและจะถือว่า
จาเลยละเลยไม่ชาระหนี้ยังไม่ได้ จึงยังไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่จะฟ้อง
ให้จาเลยรับผิดชาระหนี้ดังกล่าว
การบอกเลิกสัญญามาตรา ๓๘๗, ๓๘๘, ๓๙๑
มาตรา ๓๘๗ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชาระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะกาหนดระยะเวลา
พอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นชาระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได้ ถ้าและฝ่ายนั้นไม่ชาระหนี้
ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ไซร้ อีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้

๔๖
มาตรา ๓๘๘ ถ้า วัตถุที่ประสงค์แห่งสัญญานั้น ว่าโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่
คู่สัญญาได้แสดงไว้ จะเป็นผลสาเร็จได้ก็แต่ด้วยการชาระหนี้ ณ เวลามีกาหนดก็ดี หรือภายใน
ระยะเวลาอันใดอันหนึ่งซึ่งกาหนดไว้ก็ดี และกาหนดเวลาหรือระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปโดย
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้ชาระหนี้ไซร้ ท่านว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญานั้ นเสียก็ได้ มิพักต้องบอก
กล่าวดั่งว่าไว้ในมาตราก่อนนั้นเลย
มาตรา ๓๙๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่าย
จาต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิ
ของบุคคลภายนอกหาได้ไม่
ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ย
เข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้
ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทาให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั้น การที่จะชดใช้คืน
ท่านให้ทาได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีกาหนดว่ าให้ใช้เงินตอบแทน
ก็ให้ใช้ตามนั้น
การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๙๖ /๒๕๔๘ โจทก์ทาสัญญาจะซื้อจะขายและพัฒนา
ที่ดินกับจาเลย โจทก์ผ่อนชาระเงินดาวน์แก่จาเลยครบถ้วนตามสัญญาและต่อมาจาเลยมีหนังสือ
แจ้งให้ โจทก์ไปรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมทั้งให้นาเงินที่เหลือไปชาระ แสดงว่าจาเลยได้
ยืนยันต่อโจทก์ว่าจาเลยได้พัฒนาที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จาเลยจึงมีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่โจทก์ตามกาหนดนัด ส่วนที่หนังสือของจาเลยระบุว่าก่อนถึงวัน
นัดให้โจ ทก์มีหนังสือแจ้งแก่จาเลยก่อนวันที่กาหนดในหนังสือเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะไปรับ
โอนกรรมสิทธิ์นั้นเป็นเรื่องที่จาเลยกาหนดขึ้นเองฝ่ายเดียว โดยไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวระบุใน
สัญญา
อย่างไรก็ตามการที่โจทก์มีหนังสือแจ้งไปยังจาเลยว่าจาเลยยังพัฒนาที่ดิน
ไม่เรี ยบร้อย แต่โจทก์ก็พร้อมที่จะไปรับโอนกรรมสิทธิ์ตามวันเวลาที่จาเลยกาหนดนัด เพียงพอ
ที่จะถือได้ว่าโจทก์มีหนังสือตอบรับยืนยันไปยังจาเลยแล้ว เมื่อจาเลยมิได้ไปตามกาหนดนัด
จึง ถือว่าจาเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้

๔๗
การบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในกรณีเช่นนี้ไม่มีบทกฎหมายใดบังคับว่าต้อง
ทาเป็นหนังสือ การมอบอานาจให้บอกเลิกสัญญาจึงไม่ต้องทาเป็นหนังสือเช่นกัน การที่โจทก์
ได้เบิกความยืนยันในชั้นพิจารณาว่าได้มอบหมายให้ทนายโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวและบอกเลิก
สัญญาไปยังจาเลย แสดงให้เห็น ถึงเจตนาของโจทก์ว่าได้ยอมรับการกระทาของทนายความที่
กระทาแทนโจทก์ในกรณีดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าโจทก์ได้ให้สัตยาบันตาม ป .พ.พ. มาตรา ๘๒๓
การบอกเลิกสัญญาจึงชอบแล้ว
โจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและการบอกเลิกสัญญาของโจทก์มีผลสมบูรณ์แล้ว
แม้ต่อมาจาเลยจะมีหนังสือนัดโอ นกรรมสิทธิ์ที่ดินอีกครั้งหนึ่งและโจทก์ไปที่สานักงาน ที่ดิน
ตามกาหนดนัดดังกล่าว ก็เป็นเพียงการให้โอกาสแก่จาเลยในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่
โจทก์เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาข้อพิพาทกันอีกต่อไป แต่ปรากฏว่าฝ่ายจาเลยก็ยังผิดนัดอีก พฤติการณ์
ดังกล่าวถือไม่ได้ว่าโจทก์ไม่ติ ดใจที่จะเลิกสัญญากับจาเลยอีกต่อไป
เมื่อเลิกสัญญาต่อกันแล้วคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจึงต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะ
ดังที่เป็นอยู่เดิมตาม ป .พ.พ. มาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง ซึ่งจาเลยมีหน้าที่ต้องคืนเงินที่ได้รับให้แก่
โจทก์และต้องรับผิดชาระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นับแต่วัน ที่รับไว้ด้วย ซึ่งการคิดดอกเบี้ยในกรณี
เช่นนี้ไม่ใช่เป็นการคิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด แต่เป็นเรื่องที่จาเลยประพฤติผิดสัญญา และโจทก์
ได้บอกเลิกสัญญาแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ แม้ตามสัญญาจะซื้อจะขายจะไม่ได้กาหนด
เรื่องดอกเบี้ยที่โจทก์จะคิดจากจาเลยในกรณีที่ จาเลยผิดสัญญาไว้ก็ตาม แต่โจทก์ย่อมมีสิทธิคิด
ดอกเบี้ยได้ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๓๒/๒๕๔๘ หลังจากโจทก์ชาระเงินงวดที่ ๑๑ ให้แก่
จาเลยที่ ๑ แล้วโจทก์ไม่ได้ชาระเงินส่วนที่เหลือให้แก่จาเลยที่ ๑ ก่อสร้างอาคารพิพาทไม่แล้ว
เสร็จจนปัจจุบันนี้เพราะ มีปัญหาเรื่องการเงิน กรณีจึงเป็นที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าโดยพฤติการณ์
แห่งคดีหรือโดยสภาพหรือโดยเจตนาของจาเลยที่ ๑ นั้น จาเลยที่ ๑ ไม่ประสงค์จะปฏิบัติตาม
สัญญาแล้ว จึงไม่มีเหตุผลอย่างใดที่โจทก์จะต้องบอกกล่าวกาหนดเวลาให้จาเลยที่
๑ ก่อสร้าง
อาคารพิพาทต่อไปอีก เพ ราะถึงอย่างไรจาเลยที่ ๑ ก็ไม่ทาการก่อสร้างอาคารพิพาทต่อไปอันเป็น
การไม่ชาระหนี้อยู่ดีและหากยังคงให้โจทก์ต้องชาระเงินส่วนที่เหลือให้แก่จาเลยที่ ๑ อีก ย่อมเป็น
การยังความเสียหายแก่โจทก์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น โจทก์จึงชอบที่จะบอกเลิกสัญญาเสียได้โดย
ไม่จา ต้องบอกกล่าวกาหนดระยะเวลาพอสมควรให้จาเลยที่ ๑ ก่อสร้างอาคารพิพาทให้แล้วเสร็จอีก
การบอกเลิกสัญญาของโจทก์จึงชอบแล้วและถือได้ว่าจาเลยที่ ๑ ผิดสัญญาจะซื้อจะขายต่อโจทก์

๔๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๒/๒๕๔๙ ตามข้อกาหนดแห่งสัญญากาหนดให้จาเลย มี
หน้าที่ต้องชาระค่างวดตามกาหนดเวลาที่ ระบุไว้ หากจาเลยไม่ปฏิบัติให้ถือว่าจาเลยผิดสัญญาและ
สัญญายกเลิกทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว แต่จาเลยชาระค่างวดรวม ๒๔ งวด เกินกาหนดระยะเวลา
และเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตามข้อกาหนดในสัญญาเกือบทุกงวดโจทก์ก็รับไว้ทุกงวด ไม่เคย
ปฏิเสธการชาระค่างวดทุกงวดที่เกินกาหนด แม้โจท ก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังจาเลย
ภายหลังที่จาเลยชาระค่างวดไป ๒๒ งวด แล้วก็ตามแต่เมื่อจาเลยนาเงินค่างวดงวดที่ ๒๓ และ
๒๔ ไปชาระให้แก่โจทก์ หลังจากโจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังจาเลยเพียง
๑ สัปดาห์
โจทก์ก็รับไว้โดยไม่อิดเอื้อนย่อมแสดงว่า ในทางปฏิบัติต่อกันคู่ สัญญาทั้งสองฝ่าย มิได้ถือเอา
กาหนดเวลาชาระค่างวดเป็นสาระสาคัญ โจทก์จึงจะนาเหตุแห่งข้อกาหนดในสัญญามาเป็น
ข้ออ้างสัญญาเลิกต่อกันทันทีเพราะจาเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญามิได้ กรณีต้องบังคับตาม ป
.พ.พ.
มาตรา ๓๘๗ โดยหากโจทก์ประสงค์จะเลิกสัญญา โจทก์จะต้องกาหนดระยะเวลาพอสม ควร
และบอกกล่าวให้จาเลยชาระค่างวดสุดท้ายภายในระยะเวลานั้น หากจาเลยไม่ปฏิบัติโดยไม่มี
เหตุที่จะยกขึ้นปฏิเสธ โจทก์จึงจะมีสัญญาบอกเลิกสัญญาได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๓๓/๒๕๔๙ จาเลยชาระราคาให้แก่โจทก์ล่าช้าไม่ตรง
ตามกาหนดระยะเวลาในสัญญาจะซื้อจะขายแต่โจทก์ก็รับชาร ะ แสดงว่าคู่สัญญาไม่ได้ถือเอา
กาหนดระยะเวลาชาระหนี้ตามสัญญาเป็นข้อสาระสาคัญ ถือได้ว่าสัญญาจะซื้อจะขายเป็นสัญญา
ที่ไม่ได้กาหนดระยะเวลาชาระราคาไว้ การที่จาเลยไม่ชาระราคาในงวดถัดไปภายในกาหนด
ระยะเวลาตามสัญญาจึงไม่เป็นเหตุให้สัญญาเลิกกันตามข้อตกลงในสัญญา โจทก์ต้อ งบอกกล่าว
กาหนดระยะเวลาพอสมควรให้จาเลยชาระหนี้เสียก่อน ถ้าจาเลยไม่ชาระหนี้จึงมีสิทธิเลิกสัญญา
ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๘๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๘๘ /๒๕๔๙ ตามพฤติการณ์ที่โจทก์และจาเลยปฏิบัติ
ต่อกันเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อ จาเลยผิดนัดชาระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา ๒ งวดติด ต่อกันหลายครั้ง ซึ่ง
ตามสัญญาเช่าซื้อระบุว่า ถ้าผู้เช่าซื้อผิดสัญญาไม่ชาระเงินติดต่อกัน ๒ งวด (สองเดือน) คู่สัญญา
ถือว่าผู้เช่าซื้อขาดสิทธิการเช่าซื้อที่ดินแปลงตามสัญญานี้ ผู้เช่าซื้อจะเรียกร้องเงินมัดจาเงินที่ส่ง
ค่างวดหรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้ขายมิได้และผู้เ ช่าซื้อจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดิน
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ขาดสิทธิ แสดงว่า จาเลยหมดสิทธิที่จะเรียกร้องให้โจทก์ปฏิบัติ
ตามสัญญาเช่าซื้อต่อไปทันที แต่ในทางปฏิบัติระหว่างโจทก์และจาเลยปรากฏว่าจาเลยยังคง
ชาระค่าเช่าซื้อต่อมา และโจทก์ก็ยินยอมรับชาร ะค่าเช่าซื้อแม้ตามสัญญาเช่าซื้อจะถือว่าจาเลย

๔๙
ขาดสิทธิแล้วก็ตาม แสดงว่าโจทก์มิได้ยึดถือเอาสัญญาเช่าซื้อข้อนี้เป็นสาระสาคัญโดยโจทก์ยัง
ถือว่าสัญญาเช่าซื้อยังมีผลต่อไป จึงรับเงินค่าเช่าซื้อไว้ ถือว่าโจทก์ยอมสละสิทธิที่มีอยู่ตามสัญญา
สัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์และ จาเลยยังไม่เลิกกัน ดังนั้น หากจาเลยผิดนัดผิดสัญญาเกี่ยวกับ
การชาระค่าเช่าซื้ออีกและโจทก์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ โจทก์ต้องบอกเลิก
สัญญาเช่าซื้อกับจาเลยทันทีโดยไม่ให้ระยะเวลาแก่จาเลยชาระหนี้ก่อนตามสมควร จึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ถือว่าสัญญาเช่าซื้อยังไม่ เลิกกัน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๗/๒๕๔๙ การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามคาสั่งศาลนั้น
บทบัญญัติตาม ป .วิ.พ. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องคัดค้านการขายทอดตลาดได้ ผู้ร้องย่อม
ต้องทราบว่าผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดอาจยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น
ทันที เพราะอาจมีการร้องคัดค้านการขายทอดตลาด กรณีจึงไม่ต้องด้วย ป .พ.พ. มาตรา ๓๘๘
ที่จะถือว่าการซื้อขายจะเป็นผลสาเร็จก็แต่ด้วยมีการชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่ดาเนินการขาย
ทอดตลาดและคดีในชั้นที่ อ . ร้องคัดค้านการขายทอดตลาด ศาลมีคาสั่งยกคาร้อง หากได้มี
คาสั่งให้เพิกถอนก ารขายทอดตลาดอันจะทาให้การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ผู้ร้องกลายเป็น
พัน วิสัยตาม ป .พ.พ. มาตรา ๒๑๙ ไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๖/๒๕๔๙ จาเลยไม่พร้อมที่จะโอนที่ดินพิพาทเพราะที่ดิน
ถูกยึด โจทก์ย่อมมีสิทธิไม่ยอมชาระราคาดังกล่าว และถือว่าจาเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาเพราะที่ ดิน
พิพาทถูกยึดไม่พร้อมจะโอนให้โจทก์อันเป็นเหตุที่เกิดจากฝ่ายจาเลย จาเลยจึงไม่มีสิทธิริบเงิน
มัดจาที่โจทก์วางไว้ และเมื่อโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาแล้วคู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง จาเลยจึงต้องคืนเงินมัดจาแก่โจทก์
คาพิพากษาศาลฎี กาที่ ๙๘๗/๒๕๔๙ โจทก์กับจาเลยที่ ๑ มีข้อตกลงว่าจาเลยที่ ๑
จะก่อสร้างอาคารพลาซ่าให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และปรับปรุงตกแต่งตึกแถวให้เรียบร้อย
ภายใน ๓ เดือน เมื่อครบกาหนดแล้วจาเลยที่ ๑ ไม่สร้างอาคารพล่าซ่า ไม่ตกแต่งตึกแถวให้
เรียบร้อย จาเลยที่ ๑ จึงผิดสัญญา โจทก์มี สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว
เป็นผลให้คู่กรณีต้องกลับสู่ฐานะเดิม จาเลยที่
๑ ต้องคืนเงินค่าช่วยก่อสร้างทั้งหมดพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่เวลาที่ได้รับเงินไว้แก่โจทก์ และต้องชดใช้ค่าเสียหาย
แก่โจทก์ด้วยตาม ป .พ.พ. มาตรา ๓๙๑ ค่าที่จาเลยที่ ๑ ได้ใช้ทรัพย์ที่เช่าซื้อโดยไม่ชาระค่าเช่าซื้อ
เท่านั้นซึ่งไม่ก่อให้เกิดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด เมื่อไม่มีค่าเช่าซื้อที่จาเลย
ที่ ๑ ต้องชาระ จาเลยที่ ๑ ย่อมไม่ต้องรับผิดชาระภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕๐
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๐๑ /๒๕๔๙ จาเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ชอบที่จะ
บอกเลิกสัญญาได้เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม จาเลยจึงต้อง
คืนเงินจองและเงินที่โจทก์ย่อมชาระแก่จาเลยไว้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตาม ป .พ.พ. มาตรา
๓๖๙, ๓๘๗ และ ๓๙๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
คาพิพากษาศาลฎี กาที่ ๖๓๒๗/๒๕๔๙ หลังจากที่จาเลยมีหนังสือทวงถามให้โจทก์
ชาระค่างวดที่ค้างแล้ว โจทก์ไม่ชาระแต่ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาแก่จาเลย และต่อมาจาเลย
ก็ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์อีก ดังนี้เท่ากับคู่สัญญามีเจตนาเลิกสัญญาต่อกันสัญญา
จะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ างระหว่างโจทก์จาเลยจึงเป็นอันเลิกกันคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
จาต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม จาเลยต้องคืนเงินค่างวดที่โจทก์ชาระแล้ว
ทั้งหมดให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยตาม ป .พ.พ. มาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
อายุความละเมิดมาตรา ๔๔๘
มาตรา ๔๔๘ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความ
เมื่อพ้ นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทาละเมิด
แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลั กษณะอาญา
และมีกาหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซร้ ท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้น
มาบังคับ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๗/๒๕๔๙ แม้จาเลยทั้งสองปลูกสร้างเพิงและวางสิ่งของ
จาพวกยางรถยนต์และเศษไม้จานวนมากบนถนนพิพาทตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ คิดถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๔๐ อันเป็นวันฟ้องเกิน ๑ ปีแล้ว แต่เมื่อเพิงและสิ่งของต่างๆ ที่จาเลยทั้งสองกระทาขึ้นยังมี
อยู่บนถนนพิพาทตลอดมาจนถึงวันที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ สิทธิในการฟ้องขอให้รื้อถอนเพิงและขนย้าย
สิ่งของต่างๆ ออกไปจากถนนพิพาทซึ่งเป็นทางภาระจายอมจึงยังคงมีอยู่ตลอดไป คดีของโจทก์
ไม่ขาดอายุความ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๒๔/๒๕๕๐ ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๘ ได้กาหนดอายุความ
สิทธิเรียกร้องอันเกิดแต่มูลละเมิดไว้ ๒ กรณี คือ กรณีแรกมีอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ถึง
การละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีที่สองมีอายุความสิบปีนับแต่วัน
ทาละเมิด ซึ่งหากเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวก็ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวขาดอายุความ

๕๑
บทบัญญัติดังกล่าวที่ให้นับอายุความสิบปีนับจากวันทาละเมิดนั้น วันทาละเมิดย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่
วันที่ได้กระทาหรืองดเว้นการกระทาอันเป็นมูลเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้น ส่วนผลข องการทา
ละเมิดจะเกิดขึ้นเมื่อใด ย่อมเป็นอีกเรื่องหนึ่งวันทาละเมิดกับวันที่ผลของการทาละเมิดเกิดขึ้น
จึงต่างกัน คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าเมื่อระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๒๒ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๒๓
จาเลยทั้งสองโดยจาเลยที่ ๒ จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ รังวัดที่ดินออก น .ส.๓ ก. ของโจทก์
โดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นการทาละเมิดต่อโจทก์
เป็น เหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ดังนี้ มูลละเมิดย่อมเกิดอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๒๓ โจทก์ฟ้องเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ซึ่งล่วงพ้นสิบปีนับแต่วันทาละเมิดแล้ ว
คดี โจทก์ย่อมขาดอายุความ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๘/๒๕๕๐ ในชั้นอุทธรณ์จาเลยอุทธรณ์ว่า ว . หัวหน้า
หน่วยงานคดี กองนิติการ สังกัดกรม โจทก์ ทราบเหตุละเมิดและรู้ตัวผู้กระทา ละเมิดตั้งแต่เดือน
ธันวาคม ๒๕๓๕ จึงต้องถือว่าโจทก์ทราบเหตุละเมิดและรู้ตัวผู้กระทาละเมิดนับตั้ งแต่นั้นด้วย
เพราะ ว . และอธิบดีกรมโจทก์ต่างก็ปฏิบัติราชการในหน้าที่ของโจทก์เช่นเดียวกัน เพียงแต่
ปฏิบัติงานตามระเบียบการบังคับบัญชาที่แตกต่างกันตามหน้าที่เท่านั้น เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ คดีโจทก์จึงขาดอายุความ แต่ในชั้นฎีกา จาเลยกลับฎีก าว่า คณะกรรมการ
สอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งที่โจทก์แต่งตั้งได้สอบสวนหาตัวผู้กระทาละเมิดแล้วมี
ความเห็นว่า จาเลยเป็นผู้ต้องรับผิดชอบทางแพ่งเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕ จึงถือว่าโจทก์
ทราบว่าจาเลยเป็นผู้ต้องรับผิดชอบทางแพ่งแล้วตั้งแต่วันดังกล่าว โจทก์ฟ้องคดีนี้
วันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๔๔ คดีโจทก์จึงขาดอายุความ แม้จาเลยจะอุทธรณ์และฎีกาในปัญหาเดียวกันคือ
ปัญหาว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ แต่ข้อที่จาเลยยกขึ้นอ้างในฎีกาแตกต่างไปจากข้อที่เคย
ยกขึ้นอ้างในอุทธรณ์ ถือว่าเป็นฎีกาในข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว โดยชอบในศาลอุ ทธรณ์ภาค ๑
ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง
ซื้อขาย
มาตรา ๔๕๓ อันว่าซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์
แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่
ผู้ขาย

๕๒
มาตรา ๔๕๔ การที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งให้คามั่นไว้ก่อนว่าจะซื้อหรือขายนั้น จะมีผล
เป็นการซื้อขายต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวความจานงว่าจะทาการซื้อขายนั้นให้สาเร็จตลอดไป
และคาบอกกล่าวเช่นนั้นได้ไปถึงบุคคลผู้ให้คามั่นแล้ว
ถ้าในคามั่นมิได้กาหนดเวลาไว้เพื่อกา รบอกกล่าวเช่นนั้นไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้ให้
คามั่นจะกาหนดเวลาพอสมควร และบอกกล่าวไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้ตอบมาเป็นแน่นอน
ภายในเวลากาหนดนั้น
มาตรา ๔๕๖ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ วิธีนี้ให้ใช้ถึงซื้ อขายเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพ
และสัตว์พาหนะด้วย
สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือคามั่นในการซื้อขายทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง
ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสาคัญ หรือได้ วาง
ประจาไว้ หรือได้ ชาระหนี้บางส่วนแล้ว ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ให้ใช้บังคับถึงสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์
ซึ่งตกลงกันเป็นราคาสองหมื่นบาท หรือกว่านั้นขึ้นไปด้วย
มาตรา ๔๕๗ ค่าฤชาธรรมเนียมทาสัญญาซื้อขายนั้น ผู้ซื้อผู้ขายพึงออก ใช้เท่ากัน
ทั้งสองฝ่าย
มาตรา ๔๕๘ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อ
ได้ทาสัญญาซื้อขายกัน
มาตรา ๔๕๙ ถ้าสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาบังคับไว้ ท่านว่ากรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินยังไม่โอนไปจนกว่าการจะได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรื อถึงกาหนดเงื่อนเวลานั้น
มาตรา ๔๖๖ ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น หากว่าได้ระบุจานวนเนื้อที่ทั้งหมดไว้
และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยหรือมากไปกว่าที่ได้สัญญาไซร้ ท่านว่าผู้ซื้อจะปัดเสีย หรือจะรับ
เอาไว้และใช้ราคาตามส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก
อนึ่งถ้าขาดตกบกพร่องหรือล้าจานวนไม่เกินกว่าร้อยละห้าแห่งเนื้อที่ทั้งหมดอันได้
ระบุไว้นั้นไซร้ ท่านว่าผู้ซื้อจาต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วนแต่ว่าผู้ซื้ออาจจะเลิกสัญญาเสียได้
ในเมื่อขาดตกบกพร่องหรือล้าจานวนถึงขนาดซึ่งหากผู้ซื้อได้ทราบก่อนแล้วคงจะมิได้เข้าทา
สัญญานั้น

๕๓
มาตรา ๔๖๗ ในข้อรับผิดเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล้าจานวนนั้น ท่านห้าม
มิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกาหนดปีหนึ่งนับแต่เวลาส่งมอบ
มาตรา ๔๗๒ ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นชารุดบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
เป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็ นปกติก็ดี ประโยชน์
ที่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิด
ความที่กล่าวมาในมาตรานี้ย่อมใช้ได้ ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าความชารุด
บกพร่องมีอยู่
มาตรา ๔๗๕ หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซื้อในอันจะครอง
ทรัพย์สินโดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันนั้นอยู่ในเวลาซื้อขาย
ก็ดี เพราะความผิดของผู้ขายก็ดี ท่านว่าผู้ขายจะต้องรับผิดในผลอันนั้น
มาตรา ๔๘๒ ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการรอนสิทธิเมื่อกรณีเป็นดั่งกล่าวต่อไปนี้
คือ
(๑) ถ้าไม่มีการฟ้องคดี และผู้ขาย พิสูจน์ได้ว่าสิทธิของผู้ซื้อได้สูญไปโดยความผิด
ของผู้ซื้อเอง หรือ
(๒) ถ้าผู้ซื้อไม่ได้เรียกผู้ขายเข้ามาในคดี และผู้ขายพิสูจน์ได้ว่า ถ้าได้เรียกเข้ามา
คดีฝ่ายผู้ซื้อจะชนะ หรือ
(๓) ถ้าผู้ขายได้เข้ามาในคดี แต่ศาลได้ยกคาเรียกร้องของผู้ซื้อเสียเพราะความผิด
ของผู้ซื้อเอง
แต่ถึงกรณีจะเป็นอย่างไรก็ดี ถ้าผู้ขายถูกศาลหมายเรียกให้เข้ามาในคดีและไม่ยอม
เข้าว่าคดีร่วมเป็นจาเลยหรือร่วมเป็นโจทก์กับผู้ซื้อไซร้ ท่านว่าผู้ขายคงต้องรับผิด
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๐๐ /๒๕๔๙ โจทก์ซื้อที่ดินจาก ท . โดยได้ชาระราคา
ครบถ้วนและเข้าครอบ ครองที่ดินอย่างเป็นเจ้าของตลอดมา แต่ ท . มิได้จดทะเบียนโอนที่ดิน
ให้โจทก์ตามข้อตกลง ที่ดินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ซึ่ง ท . และทายาทอื่นรวม ๔ คน ร่วมกันรับมรดกมาจาก อ . ต่อมา ม . ทายาทคนหนึ่งของ อ .
จดทะเบียนให้จาเลยเข้าร่วมเป็นเจ้าของในส่วนของตน หลังจากนั้นที่ดินดังกล่าวได้ออกเป็นโฉนด
ที่ดินและจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมออกเป็นแปลงย่อยระหว่างผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวม
ด้วยกัน โดยที่ดินส่วนที่จาเลยได้รับมานั้นรวมส่วนที่ดินที่โจทก์ซื้อมาจาก ท . ด้วย ต่อมา ท. ถึงแก่
ความตาย เช่นนี้ หากโจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทาของ ท . โจทก์ก็ชอบที่จะว่ากล่าว

๕๔
เอากับ ท. หรือ ทายาทของ ท. ซึ่งต้องรับไปทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามสัญญาที่ ท . ทาไว้
กับโจทก์ หรือหากโจทก์เห็นว่าสิทธิของโจทก์ถูกกระทบกระเทือนหรือต้องเสียหายอันเนื่องมาจาก
การแบ่งแยกทีด่ ินที่โจทก์ครอบครอง ก็ชอบจะฟ้องผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอให้เพิกถอนการกระทาดังกล่าว
โจทก์จะฟ้องจาเลยเพื่อขอให้บังคับจาเลยจดทะเบียนแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์ในส่วนที่เป็นของ
โจทก์ให้แก่โจทก์หาได้ไม่ เพราะจาเลยไม่มีหน้าที่ทางนิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ที่ต้องจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๔/๒๕๔๙ โจทก์จาเลยทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกัน
มาก่อน โดยกาหนดวันจดทะเบียนโอนที่ดินกันไว้ ต่อมาเมื่อโจทก์ชาระราคาให้จาเลยครบถ้วน
แล้วจึงได้ทาสัญญาขึ้นอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งแม้จะระบุว่าเป็นสัญญาซื้อขาย แต่ก็มีข้อตกลง กาหนด
ไว้ ในสัญญาว่า หากถึงกาหนดจาเลยไม่โอนที่ดินให้โจทก์ จาเลยยอมให้โจทก์ปรับอีกหนึ่งเท่า
ของเงินที่ขาย แสดงว่าโจทก์และจาเลยมีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนโอนที่ดินที่ซื้อขายกันในภายหลัง
เช่นเดียวกับที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ทาต่อเนื่องกันมา แม้จาเลยจะส่งมอบที่ ดินที่
ซื้อขายให้โจทก์แล้วก็ตาม แต่เมื่อโจทก์และจาเลยมีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนโอนที่ดินที่ซื้อขาย
กันให้เสร็จเด็ดขาดต่อไป สัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย หาใช่
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดซึ่งจะตกเป็นโมฆะ เพราะไม่ได้ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๔๕๖ วรรคสอง แต่อย่างใดไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๐๔/๒๕๔๙ แม้หนังสือสัญญาซื้อขายดังกล่าวจะระบุ
ชื่อสัญญาว่าเป็นหนังสือสัญญาซื้อขาย อันอาจจะแปลได้ว่าเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ก็ตาม
แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาข้อตกลงในสัญญาข้ อ ๒ ซึ่งคู่สัญญาตกลงกันว่าในระหว่างที่ผู้ขายยังไม่ได้
ส่งมอบทรัพย์สินที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ ให้ถือว่ายังไม่มีการซื้อขาย แสดงว่าก่อนส่งมอบทรัพย์สินยังไม่มี
การซื้อขาย และที่ดินที่โจทก์กับจาเลยตกลงทาสัญญาซื้อขายกันในคดีนี้ก็มีหลักฐานเป็นโฉนด
ที่ดิน การส่งมอบทรัพย์ สิน คือที่ดินในโฉนดเพียงบางส่วนจานวน ๑ ห้อง เนื้อที่กว้าง ๕ เมตร
ยาวประมาณ ๒๐ เมตร ยังต้องมีการรังวัดแบ่งแยกที่ดินแล้วจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์
ในวันที่โจทก์ผ่อนชาระราคาค่าที่ดินครบถ้วนตามข้อตกลงในสัญญา จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าคู่สัญญามี
เจตนาจะไปโอนทรัพย์สิ นที่ซื้อขายกันในภายหลัง หามีเจตนาจะให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโอนจาก
ผู้ขายไปยังผู้ซื้อทันทีในวันทาสัญญาไม่ หนังสือสัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย
ไมใช่สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

๕๕
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๒๗/๒๕๔๙ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ระหว่างโจทก์กับจาเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทนและล่วงเลยกาหนดเวลาชาระหนี้มาแล้วประมาณ
๑๐ เดือน ดังนั้น หนังสือบอกกล่าวของจาเลยที่ทวงถามให้โจทก์ชาระเงินค่างวดที่ค้างเพื่อใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น จาเลยจะต้องขอปฏิบัติการชาระหนี้ต่อโจทก์ด้วยว่าจาเลยพร้อมที่จะโอน
กรรมสิ ทธิ์ที่ดินและบ้านให้แก่โจทก์แล้ว เมื่อจาเลยมิได้ขอปฏิบัติการชาระหนี้ด้วย โจทก์จึงมี
สิทธิ ไม่ชาระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนนั้นได้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๓๖๙ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
จาเลยยังก่อสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จในขณะที่มีหนังสือบอกกล่าวให้ชาระหนี้ค่างวดที่ค้าง จาเลย
จึงไม่ อยู่ในฐานะที่พร้อมที่จะขอปฏิบัติการชาระหนี้ตอบแทนให้แก่โจทก์ได้ การที่โจทก์ไม่
ชาระเงินค่างวดที่ค้างให้แก่จาเลยจึงไม่ถือว่าโจทก์ผิดสัญญา จาเลยยังไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
และริบเงินที่โจทก์ชาระแล้ว
การขายทอดตลาด
มาตรา ๕๐๙ การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ท อดตลาดแสดงความตกลง
ด้วยเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายัง
มิได้แสดงเช่นนั้นอยู่ตราบใด ท่านว่าผู้สู้ราคาจะถอนคาสู้ราคาของตนเสียก็ยังถอนได้
มาตรา ๕๑๓ เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้สูงสุดนั้นยังไม่เพียงพ
อ ผู้ทอดตลาด
อาจถอนทรัพย์สินจากการทอดตลาดได้
มาตรา ๕๑๔ ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสู้ราคา
สูงขึ้นไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือมิสมบูรณ์ประการใด อีกประการหนึ่งเมื่อใดถอน
ทรัพย์สินรายนั้นจากการทอดตลาด ผู้สู้ราคา ก็พ้นความผูกพันแต่ขณะที่ถอนนั้นดุจกัน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่๓๒๓๑/๒๕๕๐ การขายทอดตลาดที่มีผู้เข้าสู้ราคาเพียงรายเดียว
มิใช่ประเด็นที่ร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอาศัยเหตุตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๓๐๙ ทวิ
วรรคสอง แต่เป็นประเด็นที่ร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอ าศัยเหตุอื่นตาม ป .วิ.พ.
มาตรา ๒๙๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๓๐๙ ทวิ และไม่มีกฎหมายบัญญัติให้คาสั่ง
ศาลชั้นต้นตามวรรคสองของมาตรานี้เป็นที่สุด กรณีมิได้มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องมีผู้เข้าแข่งขันกัน
ในการประมูลราคา ดังนั้น แม้การขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีนี้จ ะมีผู้ซื้อทรัพย์เข้าสู้ราคาเพียง
รายเดียว เจ้าพนักงานบังคับคดีก็ดาเนินการขายทอดตลาดต่อไปได้โดยชอบ

๕๖
ป.วิ . พ. มาตรา ๓๐๖ บัญญัติให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งวันขายทอดตลาดแก่
บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดซึ่งทราบได้ตามทะเบียน
หรือโด ยประการอื่น คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจาเลยที่
๒ มิใช่
ทรัพย์สินของจาเลยที่ ๑ จาเลยที่ ๑ จึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่จะขาย
ทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ต้องแจ้งวันขายทอดตลาดให้จาเลยที่ ๑ ทราบก็ได้ จาเลยที่ ๒
จึงไม่มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอาศัยเหตุดังกล่าว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๘/๒๕๕๐ ศาลฎีกาพิพากษาให้จาเลยทั้งสองพร้อมบริวาร
ออกจากอาคารพิพาทของโจทก์ ให้จาเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบอาคารดังกล่าวแก่โจทก์ในสภาพ
ซ่อมแซมดีแล้วและใช้ค่าเสียหายจนกว่าจะส่งมอบ เสร็จแก่โจทก์ ชั้นบังคับคดีปรากฏว่า ต . เช่า
อาคารพิพาทบางส่วนจากจาเลยทั้งสอง ต . จึงเป็นบริวารของจาเลยทั้งสองและถือได้ว่า ต . ได้
ครอบครองอาคารพิพาทแทนจาเลยทั้งสองตลอดมาถือไม่ได้ว่าจาเลยทั้งสองได้ส่งมอบอาคาร
พิพาทให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น ต่อมา ต . ได้นากุญแจห้องในอา คารพิพาทมอบให้แก่โจทก์ต่อหน้าศาล
จึงถือได้ว่าจาเลยทั้งสองได้ส่งมอบอาคาร พิพาทให้แก่โจทก์เสร็จสิ้นในวันดังกล่าว โจทก์จึงมี
สิทธิเรียกค่าเสียหายได้จนถึงวันดังกล่าว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๐๙/๒๕๕๐ การดาเนินการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีต้องประกาศขายอย่างเ ปิดเผย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้าสู้ราคา เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของคู่ความให้ได้ราคาสูงสุดตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๑๓ ไม่ใช่ขายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ของจาเลยที่ ๒ โดยไม่ปิด
ประกาศแจ้งการขายไว้ที่หน้าสานั กงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีต่างไปจากการขายทอดตลาด
ในคดีอื่น ย่อมทาให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การขายทอดตลาดทรัพย์ของจาเลยที่ ๒ ไม่เป็นที่เปิดเผย
ตามวิถีทางที่ควรจะเป็น ส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจเข้าสู้ราคาและจานวนผู้เข้าสู้ราคาซึ่งอาจ
ต้องถูกจากัดให้น้อยลงขัดต่อเจต นารมณ์ของการขายทอดตลาดที่ต้องเปิดโอกาสให้มีการเข้าสู้
ราคากันโดยเปิดเผยเพื่อให้ได้ราคาสูงสุด จึงถือไม่ได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการขาย
ทอดตลาดตามบทบัญญัติแห่ง ป .พ.พ. เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง ป .วิ . พ. มาตรา ๓๐๘
แม้การขายทอดตลาดนัดนี้จะเป็นการขายครั้
งที่ ๔ ซึ่งตามคาสั่งกรมบังคับคดีกาหนดให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีถือเอาราคาที่ผู้เข้าสู้ราคาเสนอสูงสุดซึ่งไม่ต่ากว่าร้อยละ๕๐ ของราคาประเมิน
หรือราคาของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการกาหนดราคาทรัพย์แล้วแต่กรณี เป็นราคา
ที่สมควรขาย แต่เมื่อเจ้าพนั กงานบังคับคดีดาเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง ป .วิ.พ.

๕๗
ภาค ๔ ลักษณะ ๒ ว่าด้วยการบังคับคดีตามคาสั่งหรือคาพิพากษา ศาลย่อมมีอานาจที่จะสั่
ง
เพิก ถอนการขายทอดตลาดที่ไม่ชอบนั้นเสียได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๙๖ วรรคสอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๗/๒๕๔๙ การขายทอดตลาดทรัพย์ตามคาสั่งศาล ผู้สู้ราคา
จะพ้นความผูกพันในราคาที่ตนสู้แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้น หรือมีการถอนทรัพย์สินรายนั้น
จากการขายทอดตลาด แต่กรณีของผู้ร้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเสนอราคาสู้สูงสุดและเป็นผู้ซื้อทรัพย์สิน
ได้จากการขายทอดตลาดแล้ว ผู้ร้องจึงไม่อาจยกบทบัญญัติดังกล่าวตาม ป.พ.พ. ๕๑๔ ขึ้นกล่าวอ้าง
เพื่อให้หลุดพ้นจากความผูกพันหรือบอกเลิกสัญญาได้
ให้
มาตรา ๕๒๕ การให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องทาเป็นหนังสือและ
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ท่านว่าย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้การให้ย่อมเป็นอันสมบูรณ์โดยมิพักต้องส่งมอบ
มาตรา ๕๓๑ อันผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้น
ท่านว่าอาจจะเรียกได้แต่เพียงในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้
(๑) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอ าญาอย่างร้ายแรงตามประมวล
กฎหมายลักษณะอาญา หรือ
(๒) ถ้าผู้รับได้ทาให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ
(๓) ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจาเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้
และผู้รับยังสามารถจะให้ได้
มาตรา ๕๓๓ เมื่ อผู้ให้ได้ให้อภัยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณนั้นแล้วก็ดี หรือ
เมื่อเวลาได้ล่วงไปแล้วหกเดือนนับแต่เหตุเช่นนั้นได้ทราบถึงบุคคลผู้ชอบที่จะเรียกถอนคืน
การให้ได้นั้นก็ดี ท่านว่าหาอาจจะถอนคืนการให้ได้ไม่
อนึ่ง ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสิบปีภายหลังเหตุก ารณ์เช่นว่านั้น
มาตรา ๕๓๕ การให้อันจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านว่าจะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้
คือ
(๑) ให้เป็นบาเหน็จสินจ้างโดยแท้
(๒) ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน
(๓) ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา

๕๘
(๔) ให้ในการสมรส
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๐๖ /๒๕๔๘ โจทก์ทั้งห้าได้ย กที่ดิน ให้แก่จาเลยโดย
เสน่หา ต่อมาโจทก์ทั้งห้าได้ไปต่อว่าจาเลยในเรื่องที่โจทก์ที่ ๒ ถูกจาเลยกล่าวหาว่าย้ายหลักหมุด
ที่ดินรุกล้าเข้าไปในที่ดินของจาเลย ทาให้จาเลยมีโทสะ ด่าโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ว่า “อีพวกดอกทอง
ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของกู มึงออกไป ออกไปจากบ้านกู ” นั้น เป็นถ้อยคาซึ่งโดยวิสัยชาวบ้านที่ใช้ด่า
แม้ถ้อยคาเช่นนั้นจะไม่สุภาพและไม่สมควรที่จะกล่าวต่อโจทก์ ที่ ๑ และที่ ๒ แต่ก็ไม่อาจรับฟัง
ได้ถึงขั้นว่าจาเลยมีเจตนาหมิ่นประมาทโจทก์ทั้งห้าอย่างร้ายแรง อันจะเป็นเหตุประพฤติเนรคุณ
ต่อโจทก์ทั้งห้า โจทก์ทั้งห้าจึงยังไม่ มีเหตุเพียงพอที่จะเรียกถอนคืนการให้ตาม ป.พ.พ. มาตรา
๕๓๑ (๒)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๖๒/๒๕๕๐ แม้คาให้การของจาเลยจะไม่ระบุระยะเวลา
ที่เป็นอายุความตามข้อ ต่อสู้ไว้แต่โจทก์ฟ้องจาเลยเรื่องเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุประพฤติ
เนรคุณเพียงเรื่องเดียว ซึ่งตาม ป .พ.พ. บัญญั ติเรื่องอายุความการถอนคืนการให้ไว้ในลักษณะให้
มาตรา ๕๓๓ เพียงมาตราเดียว ทั้งเมื่ออ่านคาให้การของจาเลยโดยตลอดแล้วเป็นที่เข้าใจได้ว่า
จาเลยให้การต่อสู้คดีว่า จาเลยไม่ได้ประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ด้วยการด่าว่าและหมิ่นประมาทโจทก์
ตามที่โจทก์กล่าวในฟ้องเพราะมิเช่นนั้ นโจทก์คงไม่โอนที่ดินแปลงที่ ๕ ให้แก่จาเลยในวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๓๙ อย่างแน่นอน และหากศาลฟังว่าจาเลยประพฤติเนรคุณดังที่โจทก์ฟ้องอันเป็น
มูลเหตุให้โจทก์มีสิทธิถอนคืนการให้ได้ ฟ้องโจทก์ก็ขาดอายุความแล้ว ดังนี้ นอกจากจาเลยได้
แสดงโดยชัดแจ้งในคาให้การว่าจาเลยปฏิเสธ ข้ออ้างในคาฟ้องโจทก์แล้ว จาเลยยังได้แสดงเหตุ
แห่งการปฏิเสธและการขาดอายุความให้ปรากฏว่าเหตุใดฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความคาให้การ
ของจาเลยชอบด้วย ป .วิ.พ. มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง คดีจึงมีประเด็นเรื่องอายุความ
คาฟ้องของโจทก์อ้างว่าจาเลยประพฤติเนรคุณด่าว่าและหมิ่นประมาทโ
จทก์
เมื่อประมาณปลายปี ๒๕๓๘ ถึงต้นปี ๒๕๓๙ แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔
ซึ่งเหตุประพฤติเนรคุณที่โจทก์กล่าวอ้างในคาฟ้องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อนับถึงวันฟ้องเกินกว่า ๖ เดือน
นับแต่วันที่โจทก์ได้ทราบถึงเหตุเหล่านั้นฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความตาม ป .พ.พ. มาตรา ๕๓๓
วรรคหนึ่ง
เช่า
มาตรา ๕๓๗ อันว่าเช่าทรัพย์สินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่า

๕๙
ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง
ชั่วระยะเวลาอันมีจากัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น
มาตรา ๕๓๘ เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่ง
อย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสาคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามี
กาหนดกว่าสามปีขึ้นไป หรือกาหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร้ หากมิได้ทาเป็นหนังสือ
และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี
มาตรา ๕๓๙ ค่า ฤชาธรรมเนียมทาสัญญาเช่านั้น คู่สัญญาพึงออกใช้เสมอกันทั้ง
สองฝ่าย
มาตรา ๕๔๐ อันอสังหาริมทรัพย์ ท่านห้ามมิให้เช่ากันเป็นกาหนดเวลาเกินกว่า
สามสิบปี ถ้าได้ ทาสัญญากันไว้เป็นกาหนดเวลานานกว่านั้นท่านก็ให้ลดลงมาเป็นสามสิบปี
อนึ่ง กาหนดเวลาเช่าดั่งกล่าวมานี้ เมื่อสิ้นลงแล้วจะต่อสัญญาอีกก็ได้ แต่ต้อง
อย่า ให้เกินสามสิบปีนับแต่วันต่อสัญญา
มาตรา ๕๔๔ ทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น ผู้เช่าจะให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิของตนอันมี ใน
ทรัพย์สินนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกท่านว่าหาอาจทาได้ไม่ เว้นแต่
จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาเช่า
ถ้าผู้เช่าประพฤติฝ่าฝืนบทบัญญัติอันนี้ ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้
มาตรา ๕๔๕ ถ้าผู้เช่าเอาทรัพย์สินซึ่งตนเช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงอีกทอดหนึ่งโดยชอบ
ท่านว่าผู้เช่าช่วงย่อมต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าเดิมโดยตรงในกรณีเช่นว่านี้หากผู้เช่าช่วงจะได้ใช้ค่าเช่า
ให้แก่ผู้เช่าไปก่อน ท่านว่าผู้เช่าช่วงหาอาจจะยกขึ้นเป็นข้อต่อ ผู้สู้ให้เช่าได้ไม่
อนึ่ง บทบัญญัติอันนี้ไม่ห้ามการที่ผู้ให้เช่าจ ะใช้สิทธิของตนต่อผู้เช่า
มาตรา ๕๖๔ อันสัญญาเช่านั้น ท่านว่าย่อมระงับไปเมื่อสิ้นกาหนดเวลาที่ได้ตกลง
กันไว้ มิพักต้องบอกกล่าวก่อน
มาตรา ๕๖๕ การเช่าถือสวนนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเช่ากันปีหนึ่ง
การเช่านาก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเช่ากันตลอดฤดูทานาปีห นึ่ง
มาตรา ๕๖๖ ถ้ากาหนดเวลาเช่าไม่ปรากฏในความที่ตกลงกันหรือไม่พึงสันนิษฐาน
ได้ไซร้ ท่านว่าคู่สัญญาฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเป็นกาหนดชาระ
ค่าเช่าก็ได้ทุกระยะ แต่ต้องบอกกล่าวแก่อีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ตัวก่อนชั่วกาหนดเวลาชาระค่าเช่าระยะหนึ่ง
เป็นอย่างน้อย แต่ไม่จาต้องบอกกล่าวล่างหน้ากว่าสองเดือน

๖๐
มาตรา ๕๖๗ ถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายไปทั้งหมดไซร้ ท่านว่าสัญญาเช่าก็ย่อม
ระงับไปด้วย
มาตรา ๕๖๙ อันสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุโอน
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งให้เช่า
ผู้รับโอนย่ อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่านั้นด้วย
มาตรา ๕๗๐ ในเมื่อสิ้นกาหนดเวลาเช่าซึ่งได้ตกลงกันไว้นั้น ถ้าผู้เช่ายังคงครอง
ทรัพย์สินอยู่ และผู้ให้เช่ารู้ความนั้นแล้วไม่ทักท้วงไซร้ ท่านให้ถือว่าคู่สัญญาเป็นอันได้ทา
สัญญาใหม่ ต่อไปไม่มีกาหนดเวลา
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๐๙/๒๕๔๘ สัญญาพิพาทมีข้อกาหนดและเงื่อนไขใน
ข้อสาระสาคัญที่เข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าทรัพย์ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๕๓๗ ถึง ๕๗๑ และตาม
ข้อกาหนดในสัญญาดังกล่าวไม่มีข้อความตอนใดที่แสดงว่าคู่สัญญาได้ตกลงซื้อหรือเช่าซื้อ
ทรัพย์สินที่เช่า และให้ถือเอาค่ าเช่าที่ชาระเป็นส่วนหนึ่งของราคาทรัพย์ที่เช่า รวมทั้งไม่ปรากฏว่า
คู่สัญญามีเจตนาที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่กันมาตั้งแต่เริ่มแรกดังสัญญาเช่าซื้อ
สัญญาพิพาทจึงเป็นสัญญาเช่าทรัพย์แบบหนึ่งหาใช่เป็นสัญญาเช่าซื้อดังที่จาเลยทั้งสามฎีกาไม่
สัญญาเช่าพิพาทเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่โจทก์กับจาเลยที่ ๑ ตกลงกันด้วยความ
สมัครใจให้ข้อกาหนดของสัญญาบางข้อแตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย อันเป็นการรักษา
สิทธิและประโยชน์ของตนที่ชอบในเชิงธุรกิจ แม้อาจมีข้อที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันบ้าง
และ แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎห มาย แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็มิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สัญญาดังกล่าวใช้บังคับได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๗๒/๒๕๔๘ สัญญาเช่า พื้นที่ในอาคารศูนย์การค้า ระหว่าง
จาเลยกับ ส. ผู้เช่ามีกาหนดเวลา ๒๐ ปี โดยจาเลยคิดค่าเช่าในอัตราเดื อนละ ๑,๒๓๕ บาท เมื่อ
การเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเป็นเวลานานถึง ๒๐ ปี อัตราค่าเช่าดังกล่าวนับว่าเป็นจานวนน้อยมาก
และไม่น่าจะเป็นค่าเช่าตามปกติธรรมดาทั่วไป ดังนั้นเงินค่าสิทธิการเช่าจานวน ๒,๗๙๐,๕๕๐ บาท
จึงมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าที่จาเลยเรียกล่วงหน้าจาก ส. ทั้งตามสัญญาเช่า ข้อ ๑๐ ระบุ
เพียงว่า ผู้เช่าไม่มีสิทธิรับเงินค่าสิทธิการเช่าคืน จากผู้ให้เช่า เฉพาะกรณี ที่ผู้เช่ากระทาผิดสัญญา
โดยผู้เช่าผิดนัดไม่ชาระค่าเช่าหรือกระทาผิด หรือไม่กระทาตามสัญญานี้ หรือสัญญาบริการ
ข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้เช่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวถูก ฟ้องในคดีล้มละลายหรือถูกยึดหรืออายัดทรัพย์
ตามคาสั่งศาลเท่านั้น หาได้รวมถึงกรณี ที่สัญญาเช่าระงับเพราะเหตุการตายของผู้เช่าแต่อย่างใด

๖๑
ไม่ ดังนั้น เมื่อสัญญาเช่าระงับเพราะเหตุการตายของ ส. ผู้เช่า จาเลยผู้ให้เช่าจึงต้องคืนเงินค่าสิทธิ
การเช่าอันเป็นส่วนหนึ่งของค่ าเช่าที่ชาระล่วงหน้าตามส่วนที่มิได้ใช้ประโยชน์แก่โจทก์
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๘๖/๒๕๔๘ คามั่นที่โจทก์จะให้จาเลยเช่าตึกแถวพิพาท
ภายหลังสัญญาเช่าครบกาหนดเวลาแล้วเป็นเพียงคามั่นด้วยวาจาและอยู่นอกเหนือจากข้อตกลง
ตามสัญญาเช่าเดิม ซึ่งโจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์ในตึกแถว พิพาทอันเป็นทรัพย์สินที่เช่ามาจาก
มารดาโจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่า แม้จาเลยจะสนองรับคามั่นนั้นก่อนครบกาหนดสัญญาเช่าเดิมและ
เกิดเป็นสัญญาเช่าใหม่ก็ตาม แต่ตราบใดที่โจทก์ยังมิได้ทาหลักฐานการเช่าตึกแถวพิพาทใหม่
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อโจทก์ผู้ต้องรับผิดเป็นสาคัญ จาเลย ย่อมไม่อาจขอให้บังคับโจทก์ต้อง
ยอมให้จาเลยเช่าตึกแถวพิพาทต่อไปได้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๕๓๘ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขับไล่
จาเลยออกจากตึกแถวพิพาทเมื่อสัญญาเช่าครบกาหนดเวลาเช่า
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๓๔ /๒๕๔๙ การที่โจทก์ทาสัญญาเช่าที่ดินจาก
กรมการ ศาสนาโดยมีข้อตกลงให้โจท ก์ สร้างอาคารห้างสรรพสินค้าบนที่ดินที่เช่าด้วยทุนทรัพย์
และสัมภาระของโจทก์และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการศาสนาทันทีที่ลงมือปลูกสร้าง แล้ว
โจทก์มีสิทธิเช่าอาคารดังกล่าวมีกาหนดเวลา ๓๐ ปี นับแต่วันที่กรมการศาสนาได้รับมอบอาคารนั้น
ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในที่ ดินตามสัญญาเช่าใช้สิทธิปลูกสร้างโรงเรือนในที่ดินที่เช่า อาคาร
ที่สร้างขึ้นจึงไม่เป็นส่วนควบของที่ดินตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๖ ประกอบมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
กรมการศาสนาจึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวแต่อย่างใด การที่โจทก์ตกลงให้อาคารดังกล่าว
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมกา รศาสนานั้นถือได้ว่ากรมการศาสนาได้กรรมสิทธิ์ในอาคารนั้นมา
โดยนิติกรรมด้วยการจาหน่ายจ่ายโอนของโจทก์ อันต้องตามบทนิยามคาว่า "ขาย" ตาม ป. รัษฎากร
มาตรา ๙๑/๑ (๔) แล้ว กรณีจึงถือได้ว่าโจทก์ได้ขายอาคารห้างสรรพสินค้าดังกล่าวให้แก่
กรมการศาสนา
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๖/๒๕๔๙ จาเลยที่ ๑ ทาสัญญาเช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์
จึงเป็นการครอบครองแทนโจทก์ตลอดมา แม้จะครอบครองนานเท่าใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ เมื่อ
สัญญาเช่าครบกาหนด โจทก์บอกกล่าวให้จาเลยทั้งสองออกไปจากที่ดินพิพาท แต่จาเลยทั้งสอง
ไม่ยอมออก จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์

๖๒
หมายเหตุ
คามั่นว่าจะให้เช่านั้น แม้ไม่มีบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ลักษณะ ๔ เรื่อง เช่าทรัพย์ดังเช่นคามั่นในเรื่องซื้อขายบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕๖
วรรคสอง หรือคามั่นในเรื่องให้ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๒๖ ก็ตาม ศาลฎีกาก็นาหลักเรื่องนิติกรรม
และสั ญญามาบังคับใช้กับคามั่นว่าจะให้เช่าด้วย กล่าวคือ เมื่อคาเสนอคือคามั่นว่าจะให้เช่า ได้รับ
สนองถูกต้องตรงกันก็เกิดเป็นสัญญาเช่ามีผลผูกพันคู่สัญญาโดยผู้เช่าต้องสนองรับก่อนสัญญา
เช่าเดิมสิ้นสุดด้วยและหากผู้ให้คามั่นไม่ปฏิบัติตามคามั่นอีกฝ่ายฟ้องบังคับได้ (ตามคาพิ พากษา
ศาลฎีกาที่ ๔๘๒๗/๒๕๓๙, ๑๐๖๒/๒๕๓๙, ๕๙๙๕- ๕๙๙๖/๒๕๓๘, ๘๗๖/๒๕๓๗, ๓๗๖๑๓๗๖๕ /๒๕๓๓ , ๗๔๘ /๒๕๓๓ , ๑๙๒๕ /๒๕๑๗ , ๑๒๑๓ /๒๕๑๗ (ญ), ๑๑๗๐ /๒๕๐๖ และ
๖๒๖/๒๔๙๐)
สาหรับกรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์ยังมีมาตรา๕๓๘ บัญญัติไว้ว่า ถ้ามิได้มีหลักฐาน
เป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมื อชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสาคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดี
หาได้ไม่ ฉะนั้น หากคามั่นว่าจะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ เช่น มิได้ระบุ
ไว้ในสัญญาเช่าฉบับเดิม แม้ผู้เช่าจะแสดงเจตนาสนองรับคามั่นดังกล่าวก่อนสัญญาเช่าเดิมสิ้นสุด
ผู้เช่าก็จะอ้างสิทธิ ตามสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นใหม่จากคามั่นว่าจะให้เช่าเพื่อฟ้องร้องบังคับตาม
สัญญาเช่าใหม่นี้ไม่ได้ แต่ถ้าคามั่นว่าจะให้เช่ามีระบุไว้ในสัญญาเช่าฉบับเดิม เมื่อมีคาสนองของ
ผู้เช่าที่จะเช่าต่อ หากมิได้กาหนดให้ต้องทาคาสนองเป็นหนังสือ แม้คาสนองนั้นทาด้วยวาจาก็เกิด
สัญญาเช่าขึ้นใหม่อีกผู้เช่าสามารถนาสัญญาเช่าฉบับเดิมมาใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ แต่ในกรณี
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นใหม่นั้น มีกาหนดเวลากว่า
๓ ปี หรือกาหนด
ตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า ต้องมีการนาไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะฟ้องร้อง
บังคับคดีตามสัญญาเช่านั้นได้ หากมิได้นาไปจดทะเบียนก็ฟ้องร้องบังคับคดีได้เพียง
๓ ปีตาม
มาตรา ๕๓๘ อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าสามารถฟ้องขอให้บังคับผู้ให้เช่าไปจดทะเบียนการเช่าตาม
สัญญาเช่าใหม่ที่เกิดขึ้นได้ (ตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๘/๒๕๓๓ ) ในกรณีผู้เช่าได้แจ้งให้
ผู้ให้ เช่าไปจดทะเบียน การเช่าแล้ว ผู้ให้เช่าบ่ายเบี่ยงแล้วกลับมาฟ้องขับไล่ผู้เช่า ถือได้ว่าเป็น
การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต (ตามคาพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๗๖๑-๓๗๖๕/๒๕๓๓)
อนึ่ง คามั่นว่าจะให้เช่านี้แม้จะระบุไว้ในสัญญาเช่าเดิมแต่ก็เป็นเพียงข้อตกลง
ต่างหากนอกเหนือจากสัญญาเช่า ถือเป็นบุคคลสิทธิมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาเท่านั้นไม่มีผลผูกพัน
ผู้รับโอนกรรมสิทธ์ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่าซึ่งมิได้ตกลงด้วย จะนามาตรา ๕๖๙ วรรคสอง

๖๓
มาบังคับให้ผู้รับโอนต้องผูกพันให้เช่าต่อตามคามั่นที่ผู้ให้เช่าเดิมให้ไว้ไม่ได้ (ตามคาพิพากษาฎีกา
ที่ ๖๔๙๑/๒๕๓๙, ๖๙๗๕/๒๕๓๗)
กรณีตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๘๖/๒๕๔๘ นี้ จาเลยฎีกาว่า โจทก์เคยให้คามั่น
แก่จาเลยว่าจะให้จาเลยเช่าตึกแถวพิพาทต่อไปอีก ๑๐ ปี และจาเลยก็ได้แจ้ง ความประสงค์จะเช่า
ต่อไปกับโจทก์ก่อนครบกาหนดสัญญาเช่าเดิมแล้ว ถือว่าสัญญาเช่าใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งศ าลฎีกา
ก็ได้วินิจฉัยฎีกาของจาเลยโดยใช้หลักกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นว่าเมื่อคามั่นที่โจทก์จะให้ จาเลย
เช่าตึกแถวพิพาทต่อเป็นเพียงคามั่นด้วยวาจาโดยอยู่นอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญาเช่าเดิม
แม้ จาเลยสนองรับคามั่นนั้นก่อนครบกาหนดสัญญาเช่าเดิมและถือว่าได้เกิดสัญญาเช่าใหม่ ก็ตาม
แต่ตราบใดที่โจทก์ยังมิได้ทาหลักฐานการเช่าตึกแถวพิพาทใหม่เป็นหนังสือลงลายมือชื่อโจทก์
ผู้ต้องรับผิดเป็นสาคัญจาเลยย่อมไม่อาจขอให้บังคับโจทก์ต้องยอมให้จาเลยเช่าตึกแถวพิพาท
ต่อไปได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๘ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขับไล่จาเลย
ออกจากตึกแถวพิพาทเมื่อสัญญาเช่าครบกาหนดได้ โดยศาลฎีกาให้ถ้อยคาและเหตุผลเช่นเดียวกับ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๖๒/๒๕๓๙
แม้คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๖๒/๒๕๓๙ จะมีข้อเท็จจริงที่เหมือนกันกับคาพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๗๓๘๖/๒๕๔๘ นี้ แต่คดีทั้งสองมีความแตกต่างกันในประเด็นการต่อสู้ คดีของจาเลย
กล่าวคือ คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๖๒/๒๕๓๙ โจทก์ผู้ให้เช่าฟ้องขับไล่จาเลยผู้เช่าที่ดิน จาเลย
ยกข้อต่อสู้ว่าโจทก์ตกลงให้จาเลยเช่าที่ดินต่ออีก ๖ ปี ตามคามั่นของโจทก์แล้ว แม้การเช่ายังมิได้
ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนแต่จาเลยยังคง ครอบครองทรัพย์ที่เช่าอยู่ และโจทก์ก็ทราบ จึงถือว่า
โจทก์จาเลยได้ทาสัญญาเช่ากันใหม่ต่อไปโดยไม่มีกาหนดเวลา เมื่อโจทก์ไม่ได้บอกเลิกสัญญาเช่า
แก่จาเลยก่อน โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้อง ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คามั่นของโจทก์ที่จาเลยกล่าวอ้าง
ดังกล่าวเป็นเพียงคามั่นด้วยวาจา ซึ่งอยู่นอกเหนือจากข้อตก ลงตามสัญญาเช่าเดิม แม้จาเลยจะ
สนองรับคามั่นนั้นก่อนครบกาหนดสัญญาเช่าเดิมและเกิดสัญญาเช่าขึ้นใหม่ก็ตาม แต่ตราบใด
ที่โจทก์ยังมิได้ทาหลักฐานการเช่าที่ดินพิพาทใหม่เป็นหนังสือลงลายมือชื่อโจทก์ผู้รับผิดเป็นสาคัญ
จาเลยย่อมไม่อาจขอบังคับให้โจทก์ต้องยอมให้จาเลยเช่าที่ดินพิพาทต่อไปได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๘ ดังนั้น เมื่อครบกาหนดตามสัญญาเช่าเดิมแล้ว จาเลยไม่ยอมออกไป
จากที่ดินพิพาท โจทก์ย่อมมีอานาจฟ้องขับไล่จาเลยได้ ซึ่งการต่อสู้ของจาเลยในลักษณะนี้เป็น
การอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าใหม่เมื่อไม่มีหลักฐานเป็นหนัง สือลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิด ก็ฟ้องร้อง
บังคับคดีไม่ได้

๖๔
แต่กรณีตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๘๖/๒๕๔๘ นี้ การยกประเด็นขึ้นต่อสู้คดี
ของจาเลยแตกต่างออกไป โดยจาเลยให้การกับฟ้องแย้งด้วยว่า โจทก์ได้ให้คามั่นแก่จาเลยว่า
เมื่อ ครบกาหนดสัญญาเช่าแล้วจะให้จาเลยเช่าตึกแถวต่ อไปอีก ๑๐ ปี ก่อนครบกาหนดสัญญาเช่า
จาเลยได้แจ้งความประสงค์ขอทาสัญญาเช่ าต่อ แต่โจทก์เพิกเฉยและขอขึ้นค่าเช่าจึงจะต่อสัญญา
เช่า จึงเป็นกรณีที่โจทก์ผิดสัญญา ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์จดทะเบียนการเช่าตึกแถวพิพาท
ให้จาเลยเป็นเวลา ๑๐ ปี ซึ่งแม้คดีนี้คามั่นว่าจะให้เช่ าของโจทก์จะทาด้วยวาจา และการสนองรับ
คามั่นของจาเลยจะทาด้วยวาจาเช่นเดียวกัน แต่คดีนี้ในคาให้การของจาเลยจะเห็นว่าจาเลยมิได้
อ้างสิทธิตามสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นใหม่เพื่ออยู่ในตึกแถวพิพาท ดังเช่นคาพิพากษาศาลฎีกาที่
๑๐๖๒/๒๕๓๙ แต่จาเลยอ้างคามั่นของโจทก์ซึ่งมีผลผูกพัน ตามกฎหมายและจาเลยสนองรับแล้ว
อันถือว่าโจทก์ผิดสัญญาเกี่ยวกับคามั่นว่าจะให้เช่า มาฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์ไปจดทะเบียน
การเช่าตามสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย นอกจากที่ขอให้ยกฟ้อง
รูปการคดีนี้ข้อกฎหมายน่าจะเป็นว่าเมื่อจาเลยได้สนองรับคามั่นว่าจะให้เช่า
ของโจทก์ โดยชอบ จึงเกิดเป็นสัญญาเช่าขึ้นใหม่ แม้สัญญาเช่าใหม่จ ะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อโจทก์ผู้ต้องรับผิดเป็นสาคัญ อันจะนามาฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ก็ตาม ก็เพียงแต่
จาเลยจะอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าใหม่ไม่ได้เท่านั้น แต่ไม่ห้ามที่จาเลยจะฟ้องขอให้บังคับโจทก์
ไปจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นใหม่ (เทียบคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๘/๒๕๓๓)
และการที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามคามั่น แต่กลับมาฟ้องขับไล่จาเลย ย่อมเป็นการใช้สิทธิโดย
ไม่สุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕ โจทก์ไม่มีอานาจฟ้องขับไล่จาเลย
(เทียบคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๖๑-๓๗๖๕/๒๕๓๓) ผลคดีน่าจะพิพากษายกฟ้องและให้โจทก์
ไปจดทะเบียนการเช่าตามฟ้องแย้ง
สาเหตุที่ผลคดีนี้กลับเป็นว่าให้ขับไล่จาเลยและยกฟ้องแย้ง อาจเป็นเพราะข้อฎีกา
ของจาเลยข้างต้นทาให้ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นเรื่องจาเลยอ้างสิทธิในสัญญาเช่าใหม่ เพื่อ อยู่ในตึกแถว
พิพาทต่อไป โดยไม่ได้ยกเรื่องการผิดสัญญาเกี่ยวกับคามั่นว่าจะให้เช่าดังเช่นที่ยกต่อสู้ไว้ใน
คาให้การตั้งแต่แรก ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายนี้ แต่หากจาเลยฎีกาให้ชัดเจน
ตามที่ให้การไว้ ผลคดีน่าจะเปลี่ยนไป
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๙๑/๒๕๕๐ ข้อความที่จาเลยขอแก้ไขคาให้การของจาเลย
ทั้งสี่ข้อ ได้แก่ ๑) ข้อที่เกี่ยวกับการมอบอานาจให้ฟ้องคดีจากเดิมเป็นว่า ลายมือชื่อโจทก์ผู้มอบ
อานาจเป็นลายมือชื่อปลอม และตราประทับไม่ใช่ตราสาคัญของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้
๒)

๖๕
ข้อที่เกี่ยวกับอาคารพิพาทที่อ้างว่าเป็นสัญญาต่ างตอบแทนและจาเลยมีสิทธิอยู่ได้ตลอดชีวิต
เป็น ว่า โจทก์ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารที่จาเลยเช่า ๓) ข้อที่เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา
และการบอกกล่าวของโจทก์ที่อ้างว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นว่า ภายหลังสัญญาเช่าสิ้นสุดลงแล้ว
จาเลยยังคงครอบครองอาคารที่เช่าโดยโจทก์ไม่ เคยทักท้วงจึงเป็นการเช่าที่ไม่มีกาหนดเวลา
การเลิกสัญญาเช่าจะต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของ ป .พ.พ. มาตรา ๕๖๖ ก่อนฟ้องโจทก์
ไม่ เคยบอกเลิกสัญญาและหนังสือบอกกล่าวของโจทก์มิใช่หนังสือบอกเลิกสัญญา โจทก์ไม่มี
อานาจฟ้อง และ ๔) ข้อที่เกี่ยวกับเหตุที่ทาให้ฟ้องโจทก์เ คลือบคลุมทั้งหมดเป็นว่า การที่โจทก์
บรรยายฟ้องโดยมิได้บรรยายว่าจาเลยเข้ามาอยู่บนที่ดินแปลงใดบ้านพิพาทตั้งอยู่บนถนนตรอก
ซอยอะไร ฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม ล้วนเป็นการยกข้อเท็จจริงและเหตุแห่งการปฏิเสธ
ขึ้นใหม่เปลี่ยนแปลงข้อต่อสู้เดิมที่จาเลยได้ให้การไว้ตั้ง แต่แรก รวมทั้งที่ศาลชั้นต้นเคยมีคาสั่ง
อนุญาตให้แก้ไขตามคาร้องขอแก้ไขคาให้การของจาเลย ทั้งจาเลยอาจยื่นคาร้องขอแก้ไขได้ก่อน
วันสืบพยาน มิใช่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือเป็นการขอแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน กรณีไม่ต้องด้วยเหตุยกเว้ นที่จาเลยอาจยื่นคาร้องได้ภายหลัง
วันสืบพยานตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๘๐ การที่จาเลยยื่นคาร้องขอแก้ไขคาให้การภายหลังวันสืบพยาน
แล้ว จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ การที่จาเลยฎีกาในข้อ
๓) และข้อ ๔)
ยังเป็นการยกข้อต่อสู้ตามคาร้องขอแก้ไขคาให้การที่ศาลชั้ นต้นมีคาสั่งไม่อนุญาตให้จาเลยแก้ไข
ขึ้นกล่าวอ้างในฎีกา จึงเป็นฎีกาในข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น แม้ศาล
อุทธรณ์ วินิจฉัยให้และจาเลยฎีกา ต่อมา ก็ถือว่าเป็นฎีกาในข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบ
ในศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วย ป .วิ.พ. มาตรา ๒๔๙
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๑/๒๕๕๑ จาเลยเช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์เนื้อที่ ๗ ไร่
๒ งาน เพื่อทาสวนโดยเสียค่าเช่าปีละ ๗,๕๐๐ บาท มีการทาสัญญาเช่ากันครั้งละ ๑ ปี โดยโจทก์
ให้จาเลยเช่าตลอดมาเป็นเวลาประมาณ ๑๕ ปีแล้ว แต่จาเลยมีหน้าที่ต้องพัฒนาที่ดินพิพาทให้
เป็น ไปที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระแก่จาเลยมากขึ้นจากสัญญาเช่าตามธรรมดา และหามี
ระยะเวลาการเช่าเพียง ๑ ปี ตามปกติ จักทาให้จาเลยได้รับผลประโยชน์ไม่คุ้มกับที่จาเลยได้ลงทุน
ไปในการพัฒนาที่ดินและทาสวนมะนาว ทั้งเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า ฝ่ายจาเลยก็ยินยอม
ให้สวนและสิ่งปลูกสร้างที่จาเลยปลูกสร้างขึ้นในที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ เป็นประโยชน์แก่โจทก์
ด้วย โจทก์เองก็ได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งตกลงยินยอมให้จาเลยเช่าที่ดินพิพาทเป็นระยะเวลา
๓๐ ปี เป็นการตอบแทน สัญญาเช่าดังกล่าวจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา

๖๖
คาพิ พากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๙๕ /๒๕๕๐ คดีเดิมโจทก์ฟ้องขับไล่จาเลยและเรียก
ค่าเสียหายอ้างว่าสัญญาเช่าที่ดินระหว่างโจทก์กับจาเลยเป็นโมฆะ เนื่องจากจาเลย
ใช้อุบาย
หลอกลวงเป็นเหตุให้โจทก์สาคัญผิดในสาระสาคัญแห่งนิติกรรม สภาพแห่งข้อหาและข้ออ้าง
ซึ่งอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาในคดีเดิ มคือ จาเลยได้กระทากลฉ้อฉลโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์
สาคัญ ผิดในสาระสาคัญแห่งนิติกรรมหรือไม่ แต่คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จาเลยและเรียกค่าเสียหาย
โดยอ้างว่าบัดนี้สัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับจาเลยครบกาหนดระยะเวลาจึงสิ้นผลผูกพันแล้ว
สภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างอันเป็นหลักแห่งข้อหา เป็นเรื่องที่สัญญาเช่าที่พิพาทมีผลบังคับ
เพียงใด และสิ้นผูกพันแล้วหรือไม่ ข้ออ้างหรือประเด็นพิพาทที่ศาลต้องวินิจฉัยในคดีก่อนกับ
คดี นี้ไม่ใช่อย่างเดียวกัน ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นการดาเนินกระบวนพิจารณาซ้า
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๑๗ /๒๕๕๐ การที่จาเลยได้ลงทุนก่ อสร้างโครงเหล็ก
บนชั้นดาดฟ้า อาคารพิพาทเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นเรื่องที่จาเลยกระทาเพื่อให้ติดตั้ง
ป้ายโฆษณาสินค้าอันเป็นประโยชน์ของจาเลยเอง โจทก์มิได้เรียกร้องให้จาเลยกระทาแต่อย่างใด
ตามสัญญาเช่าพื้นที่และหนังสือสัญญาให้ความยินยอมต่อสัญญาเช่าก็ไม่มีข้ อความบ่งบอกว่ามี
ข้อตกลงพิเศษที่โจทก์จะให้จาเลยเช่าถึง ๒๐ ปี แต่กลับปรากฏว่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ผู้เช่ามีสิทธิ
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกลับคืนไปได้ทั้งหมด ตามพฤติการณ์เห็นได้ว่าโจทก์ไม่ได้รับผลประโยชน์
อื่นใดจากจาเลยนอกเหนือไปจากค่าเช่าเท่านั้น สัญญาเช่าระหว่างโ จทก์กับจาเลยจึงไม่มีลักษณะ
เป็นสัญญาต่างตอบแทนเป็นพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๒๐/๒๕๕๐ โจทก์ฟ้องว่า จาเลยทาหนังสือสัญญาเช่ากับ
โจทก์ตามสาเนาหนังสือสัญญาเช่าท้ายฟ้องแล้วผิดสัญญา ขอให้ขับไล่จาเลยและเรียกค่าเสียหาย
จาเลยให้การว่าหนังสือสั ญญาเช่าเอกสารท้ายฟ้องเป็นสัญญาที่โจทก์เจ้าของที่ดินรวมและจาเลย
มีเจตนาให้เป็นสัญญาซื้อขาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าตามคาให้การของจาเลยดังกล่าว
ถือได้ว่าจาเลยให้การยอมรับว่า จาเลยทาหนังสือสัญญาเช่าดังกล่าวกับโจทก์จริง เพียงแต่อ้างว่า
หนังสือสัญญาเช่าดังกล่าวคู่สัญญามีเจตนาให้เป็นสัญญาซื้อขาย กรณ๊เช่นนี้จึงไม่จาต้องใช้หนังสือ
สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นเพียงพยานหลักฐาน แม้หนังสือสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวจะไม่ได้ปิดอากร
แสตมป์ก็รับฟังได้ตามคารับของจาเลยว่ามีหนังสือสัญญาเช่ากันจริงไม่ต้องห้ามตาม ป .รัษฎากร
มาตรา ๑๑๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๖๔/๒๕๕๐ หนังสือสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดินพิพาท
มีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่า นัดโอนสิทธิการเช่าภายใน ๓ เดือน เมื่อปรากฏว่าสัญญาดังกล่าว

๖๗
ทาขึ้นในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ กาหนดโอนสิทธิการเช่าซึ่งต้องกระทาภายใน ๓ เดือนนั้น
ก็จะครบกาหนดภายในวัน ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ การที่คู่สัญญากาหนดเวลาชาระหนี้ไว้เป็น
การแน่นอนตามวันแห่งปฏิทินเช่นนี้ถือได้ว่าสิทธิเรียกร้องของโจทก์มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไว้
แน่นอน เมื่อได้ความว่าจาเลยทั้งสามมิได้โอนสิทธิการเช่าที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ อันเป็นกรณีที่
ไม่ชาระหนี้ภายในกาหนด ดังกล่าว โจทก์ย่อมสามารถบังคับสิทธิเรียกร้องของโจทก์ได้ตั้งแต่
เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วคือตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๔ อันเป็นวันที่จาเลยทั้งสาม
ผิด นัดและโจทก์อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๒
แม้การโอนสิทธิการเช่าในกรณีนี้จะต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อนก็ตาม
แต่กาหนดเวลาของการชาระหนี้โดยการโอนสิทธิการเช่านั้นเกิดจากความตกลงระหว่างบุคคล
เพียง ๒ ฝ่าย คือ ผู้โอนกับผู้รับโอนซึ่งเป็นคู่สัญญาเท่านั้น สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญาโอนสิทธิการเช่ามิได้มีส่ วนในการกาหนดเวลาในการชาระหนี้ด้วย
แต่ประการใด ดังนั้น ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาตามสาเนาหนังสือสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดิน
พิพาทที่ระบุให้โอนสิทธิการเช่าภายใน ๓ เดือน จึงมีผลบังคับได้
เช่าซื้อ
มาตรา ๕๗๒ อันว่าเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้ เช่ า และ
ให้คามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่
ผู้เช่า ได้ใช้เงินเป็นจานวนเท่านั้น เท่านี้คราว
สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ทาเป็นหนังสือ ท่านว่าเป็นโมฆะ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๖๒/๒๕๕๐ ป.พ.พ. มาตรา ๕๗๒ เช่าซื้ อคือสัญญาซึ่ง
“เจ้าของ” เอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้น
ตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจานวนเท่านั้นเท่านี้คราว ซึ่งผู้มีอานาจทา
สัญญาจึงต้องเป็น “เจ้าของ ” แต่โดยสภาพของสัญญาเช่าซื้อกร รมสิทธิ์ในทรัพย์สินย่อมจะโอน
ไปยังผู้เช่าซื้อในอนาคต หาได้โอนกรรมสิทธิ์ในทันทีขณะทาสัญญาเช่าซื้อกรรมสิทธิ์ไม่ “เจ้าของ”
จึงหมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินขณะทาสัญญาเช่าซื้อและหมายรวมถึงผู้ที่จะมีกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินในอนาคตโดยชอบด้วย เมื่อ ค . ได้ซื้อรถแทรกเตอร์คันพิพาทมาจาก ห . โดย ห. ได้ทา
หนังสือมอบอานาจโอนลอยทางทะเบียนให้ ค . ไว้แล้วเพียงแต่จะนาไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

๖๘
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น โดย ค. เป็นกรรมการผู้มีอานาจของบริษัทโจทก์ด้วยเท่ากับว่าจะโอน
เป็นชื่อของบริษัทโจทก์เมื่อใดก็ได้ ต่อมาโจทก์ได้ใ ห้ ห. เช่าซื้อรถแทรกเตอร์คันพิพาท และ
ห. นารถแทรกเตอร์คันพิพาทไปขายให้แก่จาเลย ดังนั้น กรณีจึงถือได้ว่าโจทก์เป็น
“เจ้าของ ”
รถแทรกเตอร์คันพิพาทตาม ป .พ.พ. มาตรา ๕๗๒ มีอานาจทาสัญญาเช่าซื้อได้ สัญญาเช่าซื้อ
จึง สมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ห . ผิดสัญญาเช่าซื้อกับโจทก์โดยไม่นาค่าเช่าซื้อ
ที่ค้างไปชาระให้แก่โจทก์แต่กลับนารถแทรกเตอร์คันพิพาทไปขายให้แก่จาเลย จาเลยจึงไม่มี
สิทธิที่จะยึดรถแทรกเตอร์คันพิพาทไว้จาต้องคืนให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้ใช้
สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลอื่นต าม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๓๖
กู้ยืมเงิน
มาตรา ๖๕๓ การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืม
เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสาคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนาสืบก ารใช้เงินได้ต่อเมื่อ
มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐาน
แห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว
มาตรา ๖๕๔ ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากาหนด
ดอกเบี้ย เกินกว่านั้น ก็ให้ล ดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี
มาตรา ๖๕๖ ถ้าทาสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สิน
อย่างอื่นแทนจานวนเงินนั้นไซร้ ท่านให้คิดเป็นหนี้เงินค้างชาระโดยจานวนเท่ากับราคาท้องตลาด
แห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่ ส่งมอบ
ถ้าทาสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้ให้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่น
เป็นการชาระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมไซร้ หนี้อันระงับไปเพราะการชาระเช่นนั้น ท่านให้คิดเป็น
จานวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ
ความตกลงกันอย่างใดๆ ขัดกับข้อความดังกล่าวมานี้ท่านว่าเป็นโมฆะ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๒/๒๕๕๐ ข้อตกลงที่กาหนดว่า หากโจทก์ผู้กู้ไม่ชาระหนี้
เงินกู้ให้แก่ ส . ผู้ให้กู้ เมื่อครบกาหนดตามสัญญา ก็ให้สิทธิ ส . โอนที่ดินพิพาทเพื่อชาระหนี้เงินกู้
ได้ทันทีตามหนังสือมอบอานา จที่โจทก์ลงลายมือชื่อไว้โดยไม่กรอกข้อความให้ ส . ยึดถือไว้
เป็นประกันโดยไม่คานึงถึงราคาที่ดินพิพาทว่าจะเท่ากับราคาท้องตลาดในเวลาและ ณ สถานที่

๖๙
ส่งมอบคือเวลาจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือไม่ ข้อตกลงดังกล่าวจึงขัดต่อ ป .พ.พ. มาตรา ๖๕๖
วรรคสอง ย่อมตกเป็นโมฆะตาม มาตรา ๖๕๖ วรรคสาม ส . หามีสิทธิบังคับให้โจทก์ดาเนินการ
โอนที่ดินพิพาทไม่ การที่จาเลยบุตรของ ส . จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทเป็นของจาเลยโดยขัดต่อ
มาตรา ๖๕๖ วรรคสอง และวรรคสาม ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เพราะเป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับคว ามสงบเรียบร้อยของประชาชน เพราะเป็นเรื่องที่
กฎหมายบัญญัติห้ามไว้โดยชัดแจ้งเพื่อป้องกัน มิให้ผู้กู้ยืมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้กู้ยืม ปัญหานี้
จึงเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้าง
ศาลฎีกามีอานาจยกขึ้นวินิจฉั ยได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบด้วย มาตรา ๒๔๖ และ
มาตรา ๒๔๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๙๖ /๒๕๕๐ สัญญา กู้เงินกาหนดให้ผู้กู้ต้องจัดการเอา
ประกันภัยทรัพย์ที่จานองโดยผู้ให้กู้เป็นผู้รับประโยชน์ และในกรณีที่ผู้กู้มิได้จัดทาประกันภัย
แต่ผู้ให้กู้เป็นผู้จัดทาประกั นภัยแทนผู้กู้ ผู้กู้ยินยอมชาระเงินค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัยคืน
ให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนการชาระหนี้ตามสัญญากู้นั้น ข้อสัญญาดังกล่าวจะต้องเป็นหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย
ที่ผู้ให้กู้ได้ชาระแทนไปแล้ว แต่หนี้ค่าเบี้ยประกันภัยภายหลังจากวันฟ้องนั้นเป็นหนี้ซึ่งยังไม่ถึง
กาหนดชาระอันเป็นหนี้ในอนาคตและจะถือว่าจาเลยละ เลยไม่ชาระหนี้ของตนยังไม่ได้ กรณีจึงยัง
ไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ระหว่างโจทก์กับจาเลย โจทก์ไม่มีอานาจฟ้องให้จาเลยรับผิด
จานอง
มาตรา ๗๐๒ อันว่าจานองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จานองเอ า
ทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจานอง เป็นประกันการชาระหนี้ โดยไม่ส่งมอบ
ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจานอง
ผู้รับจานองชอบที่จะได้รับชาระหนี้จากทรัพย์สินที่จานองก่อนเจ้าหนี้สามัญมิพัก
ต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายน อกแล้วหรือหาไม่
มาตรา ๗๐๕ การจานองทรัพย์สินนั้น นอกจากผู้เป็นเจ้าของในขณะนั้นแล้ว ท่านว่า
ใครอื่นจะจานองหาได้ไม่
มาตรา ๗๐๘ สัญญาจานองนั้นต้องมีจานวนเงินระบุไว้เป็นเรือนเงินไทยเป็นจานวน
แน่ตรงตัว หรือจานวนขั้นสูงสุดที่ได้เอาทรัพย์สินจานองนั้นตราไว้เป็นปร ะกัน

๗๐
มาตรา ๗๑๒ แม้ถึงว่ามีข้อสัญญาเป็นอย่างอื่นก็ตาม ทรัพย์สินซึ่งจานองไว้แก่บุคคล
คนหนึ่งนั้น ท่านว่าจะเอาไปจานองแก่บุคคลอีกคนหนึ่งในระหว่างเวลาที่สัญญาก่อนยังมีอายุอยู่
ก็ได้
มาตรา ๗๑๔ อันสัญญาจานองนั้น ท่านว่าต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้ าหน้าที่
มาตรา ๗๑๙ จานองที่ดินไม่ครอบไปถึงเรือนโรงอันผู้จานองปลูกสร้างลงในที่ดิน
ภายหลังวันจานอง เว้นแต่จะมีข้อความกล่าวไว้โดยเฉพาะในสัญญาว่าให้ครอบไปถึง
แต่กระนั้นก็ดี ผู้รับจานองจะให้ขายเรือนโรงนั้นรวมไปกับที่ดินด้วยก็ได้ แต่ผู้รับ
จานองอาจใช้บุริมสิทธิ ของตนได้เพียงแก่ราคาที่ดินเท่านั้น
มาตรา ๗๒๐ จานองเรือนโรงหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งได้ทาขึ้นไว้บนดินหรือ
ใต้ดิน ในที่ดินอันเป็นของคนอื่นเขานั้นย่อมไม่ครอบไปถึงที่ดินนั้นด้วย ฉันใดกลับกันก็ฉันนั้น
มาตรา ๗๒๒ ถ้าทรัพย์สินได้จานองแล้ว และภายหลังที่จดท ะเบียนจานองมี
จดทะเบียนภาระจายอมหรือทรัพย สิทธิอย่างอื่น โดยผู้รับจานองมิได้ยินยอมด้วยไซร้ ท่านว่า
สิทธิจานองย่อ มเป็นใหญ่กว่าภาระจายอมหรือทรัพย สิทธิอย่างอื่นนั้น หากว่าเป็นที่เสื่อมเสียแก่
สิทธิของผู้รับจานองในเวลาบังคับจานองก็ให้ลบสิทธิที่กล่าวหลังนั้นเสียจา กทะเบียน
มาตรา ๗๒๕ เมื่อบุคคลสองคนหรือกว่านั้นต่างได้จานองทรัพย์สินแห่งตนเพื่อ
ประกันหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียวอันบุคคลอื่นจะต้องชาระและมิได้ระบุลาดับไว้ไซร้ ท่านว่าผู้จานอง
ซึ่งได้เป็นผู้ชาระหนี้ หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งต้องบังคับจานองนั้นหามีสิทธิจะไล่เ บี้ยเอาแก่
ผู้จานองอื่นๆ ต่อไปได้ไม่
มาตรา ๗๒๘ เมื่อจะบังคับจานองนั้น ผู้รับจานองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยัง
ลูกหนี้ก่อนว่าให้ชาระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งกาหนดในคาบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้
ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคาบอกกล่าว ผู้รับจานองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิ
พากษาสั่งให้ยึด
ทรัพย์สินซึ่งจานองและให้ขายทอดตลาดก็ได้
มาตรา ๗๓๓ ถ้าเอาทรัพย์จานองหลุด และราคาทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ากว่า
จานวนเงินที่ค้างชาระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจานองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ได้เงิน
จานวนสุทธิน้อยกว่าจานวนเงินที่ค้างชาระกันอยู่ นั้นก็ดี เงินยังขาดจานวนอยู่เท่าใด ลูกหนี้ไม่ต้อง
รับผิดในเงินนั้น
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มาตรา ๗๓๔ ถ้าจานองทรัพย์สินหลายสิ่งเพื่อประกันหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียวและ
มิได้ระบุลาดับไว้ไซร้ ท่านว่าผู้รับจานองจะใช้สิทธิของตนบังคับแก่ทรัพย์สินนั้นๆ ทั้งหมดหรือ
แต่เพียงบางสิ่งก็ได้ แต่ท่ านห้ามมิให้ทาเช่นนั้นแก่ทรัพย์สินมากกว่าที่จาเป็นเพื่อใช้หนี้ตามสิทธิ
แห่งตน
ถ้าผู้รับจานองใช้สิทธิของตนบังคับแก่ทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมกัน ท่านให้แบ่งภาระ
แห่งหนี้นั้นกระจายไปตามส่วนราคาแห่งทรัพย์สินนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่ได้ระบุจานวนเงิน
จานอง ไว้เฉพาะทรัพย์ สินแต่ละสิ่งๆ เป็นจานวนเท่าใด ท่านให้แบ่งกระจายไปตามจานวนเงิน
จานองที่ระบุไว้เฉพาะทรัพย์สินนั้นๆ
แต่ถ้าผู้รับจานองใช้สิทธิของตนบังคับแก่ทรัพย์สินอันใดอันหนึ่งแต่เพียงสิ่งเดียว
ไซร้ ผู้รับจานองจะให้ชาระหนี้อันเป็นส่วนของตนทั้งหมดจากทรัพย์สินนั้นก็ได้ ในกรณี เช่นนั้น
ท่านให้ถือว่าผู้รับจานองคนถัดไปโดยลาดับย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้รับจานองคนก่อนและจะเข้า
บังคับจานองแทนที่คนก่อนก็ได้แต่เพียงเท่าจานวนซึ่งผู้รับจานองคนก่อนจะพึงได้รับจากทรัพย์สิน
อื่นๆ ตามบทบัญญัติดั่งกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น
มาตรา ๗๓๕ เมื่อผู้รับจานองคนใดจานงจะบังคับจานองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สิน
ซึ่งจานอง ท่านว่าต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเดือนหนึ่งก่อนแล้วจึงจะบังคับ
จานองได้
มาตรา ๗๓๗ ผู้รับโอนจะไถ่ถอนจานองเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้าผู้รับจานองได้บอกกล่าวว่า
มีจานงจะบังคับจานองไซร้ ผู้รับโอนต้องไถ่ถอนจานองภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันรับคาบอกกล่าว
มาตรา ๗๓๘ ผู้รับโอนซึ่งประสงค์จะไถ่ถอนจานองต้องบอกกล่าวความประสงค์นั้น
แก่ผู้เป็นลูกหนี้ชั้นต้น และต้องส่งคาเสนอไปยังบรรดาเจ้าหนี้ที่ได้จดทะเบียน ไม่ว่าในทางจานอง
หรือประการอื่นว่าจะรับใช้เงินให้เป็นจานวนอั นสมควรกับราคาทรัพย์สินนั้น
คาเสนอนั้นให้แจ้งข้อความทั้งหลายต่อไปนี้ คือ
(๑) ตาแหน่งแหล่งที่และลักษณะแห่งทรัพย์สินซึ่งจานอง
(๒) วันซึ่งโอนกรรมสิทธิ์
(๓) ชื่อเจ้าของเดิม
(๔) ชื่อและภูมิลาเนาของผู้รับโอน
(๕) จานวนเงินที่เสนอว่าจะใช้
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(๖) คานวณย อดจานวนเงินที่ค้างชาระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งๆ รวมทั้งอุปกรณีและ
จานวนเงินที่จะจัดเป็นส่วนใช้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามลาดับกัน
อนึ่งให้คัดสาเนารายงานจดทะเบียนของเจ้าพนักงานในเรื่องทรัพย์สินซึ่งจานองนั้น
อันเจ้าพนักงานรับรองว่าเป็นสาเนาถูกถ้วนสอดส่งไปด้วย
มาตรา ๗๔๔ อันจานองย่อมระงับสิ้นไป
(๑) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นใดมิใช่เหตุอายุความ
(๒) เมื่อปลดจานองให้แก่ผู้จานองด้วยหนังสือเป็นสาคัญ
(๓) เมื่อผู้จานองหลุดพ้น
(๔) เมื่อถอนจานอง
(๕) เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจานองตามคาสั่งศาลอันเนื่ องมาแต่การบังคับ
จานองหรือถอนจานอง
(๖) เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจานองนั้นหลุด
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๐๕/๒๕๔๘ การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จานองมีทั้ง
การขายโดยปลอดจานอง และการขายโดยจานองติดไป หากเป็นการขายทอดตลาดโดยปลอด
จานอง เจ้าหนี้จานองย่อมมีสิทธิได้รับชาระหนี้ จากเงินที่ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จานองก่อน
เจ้าหนี้รายอื่น ส่วนการขายทอดตลาดโดยจานองติดไป ผู้รับจานองยังมีสิทธิได้รับชาระหนี้จาก
ทรัพย์สินที่จานอง โดยบังคับจานองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินที่จานองตามมาตรา ๗๓๕ เมื่อ
จาเลยเป็นเพียงผู้รับโอนทรัพย์สินที่จานองโดยการ ซื้อทรัพย์สินที่จานองจากการขายทอดตลาด
มิใช่คู่สัญญาตามสัญญาจานอง จาเลยจึงเป็นบุคคลภายนอก ย่อมไม่ต้องรับผิดตามสัญญาจานอง
และสัญญาต่อท้ายสัญญาจานองที่ยอมให้บังคับชาระหนี้จากทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินที่
จานอง แม้โจทก์ผู้รับจานองชอบที่จะได้รับชาระหนี้จากทรั พย์สินที่จานองโดยมิพักต้องพิเคราะห์
ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๐๒
วรรคสอง แต่จาเลยผู้รับโอนทรัพย์สินที่จานองก็มีหน้าที่เพียงปลดเปลื้องภาระจานองด้วยการ
ไถ่ถอน จานอง ตามบทบัญญัติในบรรพ ๓ ลักษณะ ๑๒ หมวด ๕ แห่ง ป.พ.พ. เท่านั้น ดังนั้น
จาเลยจึงไม่ต้องชาระหนี้ตามสัญญาจานองแก่โจทก์
และหากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่
จานองได้เงินสุทธิไม่พอ จาเลยก็ไม่ต้องรับผิดแก่โจทก์อีก
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๘๐/๒๕๔๘ สาเหตุที่จาเลยที่ ๒ มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดิน
พิพาทสืบเนื่องมาจากความประม าทเลินเล่อของโจทก์ที่ลงลายมือชื่อในใบมอบอานาจโดยไม่
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กรอกข้อความให้ ท. น้องสาวของโจทก์นาไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ แต่ ท . มิได้นาไปใช้ให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของโจทก์เป็นเหตุให้จาเลยที่ ๑ กรอกข้อความในใบมอบอานาจของโจทก์ว่า
โจทก์มอบอานาจให้จาเลยที่ ๑ ขายที่ดินให้ จาเลยที่ ๒ ต่อมาจาเลยที่ ๒ นาที่ดินแปลงดังกล่าว
ไปจานองไว้แก่จาเลยที่ ๓ เมื่อจาเลยที่ ๓ รับจานองไว้โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน โจทก์
เป็นฝ่ายประมาท เลินเล่อลงลายมือชื่อในใบมอบอานาจโดยไม่กรอกข้อความ จึงต้องยอมรับ
ความเสียหายที่เกิดจากการกระทาของตนเอง จะให้จาเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกต้องรับความ
เสียหายจากการกระทาด้วยความประมาทเลินเล่อของโจทก์เองย่อมไม่เป็นธรรมแก่จาเลยที่
๓
ผู้สุจริต โจทก์จึงไม่อาจฟ้องเพิกถอนการจานองดังกล่าว และแม้ที่ดินจะต้องถูกโอนกลับไปเป็น
ของโจทก์ นิติกรรมจานองที่ จาเลยที่ ๒ ก่อไว้ย่อมตกติดมาด้ว ย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๑๕/๒๕๔๙ การที่ จาเลยซื้อที่ดินซึ่งติดจานองมาจาก
การขายทอดตลาดในคดีอื่นของศาลชั้นต้น โจทก์ผู้ทรงสิทธิจานองย่อมมีสิทธิที่จะบังคับเอาแก่
ตัว ทรัพย์นั้นได้ แต่หาได้ทาให้จาเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ในฐานะเป็นผู้จานองแต่อย่างใดไม่
ฐานะของจาเลยเป็ นเพียงผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจานองอันมีสิทธิและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ จาเลยมีสิทธิไถ่ถอนจานองโดยเสนอรับใช้เงินเป็น
จานวนอันสมควรกับราคาทรัพย์สินนั้น ซึ่งหากโจทก์ไม่ยอมรับ โจทก์ต้องฟ้องคดีต่อศาล
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันมีคาเสน อ เพื่อให้ศาลพิพากษาสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจานอง
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติในมาตรา ๗๓๘ และ ๗๓๙ และถ้าจาเลยมิได้ใช้สิทธิเสนอ ไถ่ถอน
จานองดังกล่าว หากโจทก์จะบังคับจานอง ก็ต้องมีจดหมายบอกล่าวแก่จาเลยล่วงหน้า หนึ่ง
เดือนก่อนแล้วจึงจะบังคับจานองได้ ตามมาตรา ๗๓๕ มิใ ช่ว่าเมื่อจาเลยซื้อทรัพย์สินซึ่งติด
จานองมาแล้วโจทก์จะอาศัยสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่
๒๐๗๖๘/๒๕๓๕ ที่โจทก์ฟ้องลูกหนี้ ติดตามบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้นได้ทันที จาเลยมิได้เป็น
คู่ความในคดีดังกล่าวประเด็นแห่งคดีก็เป็นคนละอย่างกัน กรณีหาใช่ เรื่องสืบสิทธิที่จะถือว่า
เป็นเรื่องที่คู่ความเดียวกันรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน
ไม่ ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ากับคดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๗๖๘ /๒๕๓๕ ของศาลชั้นต้น
ไม่เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาต รา ๑๔๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๖๙/๒๕๔๙ คดีก่อนโจทก์ฟ้อง พ. และนาวาอากาศตรี พ .
ให้ชาระหนี้และบังคับจานองต่อศาลชั้นต้นเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๒๕๕/๒๕๓๖ คดีถึงที่สุด
แล้ว จาเลยเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดในคดีหมายเลขแดงที่
๕๙๔๗ /๒๕๓๗ ที่
เจ้าหนี้ตามคาพิพาก ษาของ พ. นายึดออกขายทอดตลาด ดังนี้ โจทก์ผู้ทรงสิทธิจานองย่อมมีสิทธิ
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ที่จะบังคับเอาแก่ตัวทรัพย์นั้นได้ แต่หาทาให้จาเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ในฐานะผู้จานองแต่อย่างใด
ไม่ ฐานะของจาเลยเป็นเพียงผู้รับโอนทรัพ ย์สินซึ่งจานองอันมีสิทธิและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้
ใน ป.พ.พ. ลักษณะ ๑๒ หมวด ๔ มิใช่ว่าโจทก์จะอาศัยความเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาในคดี
หมายเลขแดงที่ ๑๖๒๕๕/๒๕๓๖ ของศาลชั้นต้น ติดตามบังคับแก่ทรัพย์สินได้ทันที จาเลยมิได้
เป็นคู่ความในคดีดังกล่าวทั้งประเด็นแห่งคดีเป็นคนละอย่างกัน กรณีหาใช่เรื่องการสืบสิทธิจะ
ถือว่าเป็นเรื่องทีค่ ู่ความเดียวกันรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน
ไม่ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ากับคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๒๕๕/๒๕๓๖ ของศาลชั้นต้น ไม่
เป็นการต้องห้ามตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๔๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๒๙/๒๕๔๙ อ. ขายที่ดินพิพาทซึ่ง เป็นที่ดินที่มีหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์แก่โจทก์ โดยทาเป็นหนังสือแต่ไม่ได้จดทะเบียนโอนสิทธิกันต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ แต่ อ . ได้สละเจตนาครอบครองที่ดินพิพาทและโอนการครอบครองโดยส่งมอบที่ดิน
พิพาทแก่โจทก์ และโจทก์เข้าครอบครองโดยเจตนายึดถือเพื่อตนในวันที่ซื้อขาย
แล้ว ดังนั้น
การครอบครองที่ดินพิพาทของ อ . จึงสิ้นสุดลง และโจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครองไปตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๓๖๗, ๑๓๗๗ และ ๑๓๗๘ อ. ไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาทแล้วจึงไม่มีสิทธินาที่ดินพิพาท
ไปขอออกโฉนดเป็นของ อ . และไม่มีสิทธินาที่ดินพิพาทไปจานองแก่จาเลยที่ ๒ เพราะต้ องห้าม
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๐๕ การจานอง จึงไม่มีผล โดยไม่ต้องคานึงว่าจาเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้รับจานอง
สุจริตหรือไม่ เพราะสิทธิของผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ห้ามมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก
ผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทน โดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต แล้วตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง นั้น ต้องเป็นการได้สิทธิในที่ดินที่ได้จดทะเบียนแล้ว และสิทธิที่ได้นั้น
ต้องเกิดจากเอกสารสิทธิของที่ดินที่ออกโดยชอบ เมื่อการออกโฉนดที่ดินในส่วนที่ดินพิพาท
ไม่ ชอบ จาเลยที่ ๒ จะต้องอ้างสิทธิที่เกิดจากที่ดินส่วนที่ออกโดยไม่ชอบดั งกล่าวหาได้ไม่ กรณี
ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง โจทก์จึงมีอานาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการ
จานองที่ดินพิพาทระหว่าง อ . กับจาเลยที่ ๒ ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๒/๒๕๕๐ ป.พ.พ. มาตรา ๗๒๘ บัญญัติไว้เพียงว่า เมื่อ
จะบังคับจานอง ผู้รับจานองต้องมีจดหมายบอกก ล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่า ให้ชาระหนี้ภายใน
เวลาอันสมควรเท่านั้น โจทก์จึงไม่ต้องระบุทรัพย์สินซึ่งจานองไปในคาบอกกล่าวด้วย เมื่อจาเลย
เป็นทั้งลูกหนี้และผู้จานองย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าทรัพย์สินซึ่งจดทะเบียนจานองเป็นประกัน
การชาระหนี้เงินกู้ไว้แก่โจทก์คือ ห้องชุดเลขที่๕๔/๒๒๕ หาใช่ห้องชุดเลขที่ ๐๒๒๕ การที่หนังสือ

๗๕
บอกกล่าวระบุทรัพย์สินซึ่งจานองเป็นห้องชุดเลขที่ ๐๒๒๕ เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องการพิมพ์ตัวเลข
ห้องชุดผิดพลาดอันเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จาเลยทาการไถ่ถอน จานอง
ให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือบอกกล่าว ย่อมถือได้ว่าผู้รับจานองมีจดหมาย
บอกกล่าวไปยังลูกหนี้ว่าให้ชาระหนี้ภายในเวลาอันสมควรตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว
แล้ว การบอกกล่าวบังคับจานองของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย
ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจานองข้อ ๕. ระบุไว้ว่า ...ถ้าผู้จานองไม่จัดการเอ าประกัน
อัคคีภัยและผู้รับจานองได้จัดการเอาประกันอัคคีภัยเอง ผู้จานองยินยอมนาเงินค่าเบี้ยประกันภัย
ที่ผู้รับจานองได้จ่ายไปมาชาระจนครบถ้วนภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ผู้รับจานองได้แจ้งให้ทราบ...
ตามข้อสัญญาดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่าโจทก์จะมีสิทธิเรียกให้จาเลยชาระ เบี้ยประกันภัยได้ก็
ต่อเมื่อได้ทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยไปก่อนแล้วเท่านั้น ไม่มีสิทธิเรียกให้จาเลยชาระค่าเบี้ย
ประกันภัยในอนาคตที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๕๗/๒๕๕๐ ป.พ.พ. มาตรา ๗๒๘ ป.พ.พ. มาตรา ๗๒๘
บัญญัติว่า “เมื่อจะบังคับจานองนั้น ผู้รับจานองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อน ...” มิได้
บัญญัติว่า การบอกล่าวบังคับจานองต้องทาเป็นหนังสือ ฉะนั้นการที่โจทก์มอบอานาจให้ ว . มี
หนังสือบอกกล่าวบังคับจานองแก่จาเลยจึงไม่ตกอยู่ในบังคับมาตรา ๗๙๘ วรรคหนึ่ง ที่กาหนดให้
การตั้งตัวแทนต้องทาเป็นหนังสือ เมื่อ ว. ได้บอกกล่าวบังคับจานองในนามของโจทก์และจาเลย
ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้วไม่ชาระเงินแก่โจทก์ โจทก์จึงมาฟ้องคดี แสดงว่าโจทก์ยอมรับเอา
การบอกกล่าวบังคับจานองของ ว. เป็นการบอกกล่าวของโจทก์ ถือได้ว่าโจทก์ซึ่งเป็นตัวการได้ให้
สัตยาบันแล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา ๘๒๓ วรรคหนึ่ง ถือว่าโจทก์บอกกล่าวบังคับจานองโดยชอบแล้ว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๓๕/๒๕๕๐ (ประชุมใหญ่ ) ป.พ.พ. มาตรา ๗๓๓ บัญญัติ
ว่า “...ถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจานองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ได้เงินจานวนสุทธิน้อยกว่าจานวนเงิน
ที่ค้างชาระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจานวนอยู่เท่าใด ลู กหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น ” ปรากฏว่า
สัญญาจานองที่ดินทั้ง ๓๐ แปลง ระหว่าโจทก์กับจาเลยที่ ๒ เพื่อเป็นประกันการผ่อนชาระหนี้
ค่าภาษีอากรค้างของจาเลยที่ ๑ โจทก์กับจาเลยที่ ๑ ไม่มีข้อตกลงว่า ถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจานอง ออก
ขายทอดตลาดใช้หนี้ได้เงินจานวนสุทธิน้อยกว่า จานวนเงินที่ค้างชาระกันเงินยังขาดจานวนอยู่
เท่าใดจาเลยที่ ๑ ต้องรับผิดในเงินนั้น อันเป็นการยกเว้นบทบัญญัติของมาตรา ๗๓๓ ดังกล่าว
ข้างต้น กรณีจึงต้องอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติของมาตราดังกล่าว คือหากบังคับจานองได้เงิน
ไม่พอชาระหนี้จาเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดในส่วนที่ ขาด ที่โจทก์อ้างว่า จาเลยที่ ๑ จะหลุดพ้น

๗๖
ความรับผิดก็ต่อเมื่อได้ชาระค่าภาษีอากรค้างเสร็จสิ้นแล้ว และคดีนี้มิใช่เป็นเรื่องที่จาเลยที่
๑
นาทรัพย์สินของตนเองมาจานอง จึงไม่อยู่ในบังคับบทบัญญัติมาตรา ๗๓๓ นั้น บทบัญญัติแห่ง
มาตรา ๗๓๓ หาได้มีข้อจากัดการใช้บังคับเฉพาะกรณีที่ลูกหนี้จานองทรัพย์สินของตนเองเท่านั้น
หมายเหตุ
ป.พ.พ. มาตรา ๗๓๓ แม้ทรัพย์จานองจะเป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้เอามาประกัน
ไว้ เมื่อขายได้เงินไม่พอใช้หนี้ ลูกหนี้ก็ยังไม่ต้องรับผิดอยู่ กล่าวคือ เมื่อเอาทรัพย์จานองหลุดและ
ราคาทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่า กว่าจานวนเงินที่ค้างชาระกันอยู่หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจานอง
ออกขายทอดตลาดใช้หนี้ได้เงินจานวนสุทธิน้อยกว่าจานวนเงินที่ค้างชาระกันอยู่ เงินยังขาด
จานวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น
ข้อเท็จจริงตามฎีกานี้เป็นเรื่องจาเลยที่ ๒ ซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้ค่าภา ษีอากรค้างนาทรัพย์
มาจานองโดยไม่มีการทาข้อตกลงยกเว้นมาตรา ๗๓๓ ซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้ค่าภาษีอากรค้างนาทรัพย์
มาจานองโดยไม่มีการทาข้อตกลงยกเว้นมาตรา ๗๓๓ ไว้ มีปัญหาในทางปฏิบัติที่น่าคานึงถึงว่า
หากให้จาเลยที่ ๒ ทาข้อตกลงยกเว้นมาตรา ๗๓๓ ไว้ จาเลยที่ ๒ จะยอมนาทรัพย์สิ นมาจานอง
หรือไม่ ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับการทาสัญญาค้าประกัน กล่าวคือเท่ากับจาเลยที่ ๒ ต้องนาทรัพย์สิน
ของตนทั้งหมดมาเป็นประกันการชาระหนี้จาเลยที่ ๑ ซึ่งจาเลยที่ ๒ อาจมีเจตนาเพียงนาทรัพย์สิน
ที่นามาจานองเท่านั้นเป็นประกันการชาระหนี้ค่าภาษีอากรของจาเลยที่
๑ ในทา งกลับกันหาก
จาเลยที่ ๒ นาทรัพย์สินมาจานองโดยไม่ทาข้อตกลงยกเว้นมาตรา ๗๓๓ กรมสรรพากรอาจจะ
ไม่ยอมรับหลักประกันอันนี้ไว้ เพราะหากบังคับจานองได้เงินไม่พอชาระหนี้ จาเลยทั้งสอง
ก็หลุดพ้นจากหนี้ที่ขาดจานวนอยู่ตามหลักการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นและตามแนวคาพิพาก
ษา
ศาลฎีกา ที่หมายเหตุนี้
แต่ตามฎีกาประชุมใหญ่ที่วินิจฉัยว่า “สัญญาจานองระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ ๒
เพื่อเป็นประกันการผ่อนชาระหนี้ค่าภาษีอากรค้างของจาเลยที่ ๑ โจทก์กับจาเลยที่ ๑ ไม่มีข้อตกลง
ยกเว้นบทบัญญัติของมาตรา ๗๓๓ กรณีจึงต้องอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติของม าตราดังกล่าว
หากบังคับจานองได้เงินไม่พอชาระหนี้จาเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดในส่วนที่ขาด ” มีปัญหาที่น่า
พิจารณาว่า การทาข้อตกลงยกเว้นมาตรา ๗๓๓ นี้จะต้องเป็นการกระทาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้
ที่เป็นหนี้ประธานเท่านั้นหรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาคาพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุ
นี้เสมือนว่า
จะต้องเป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับจาเลยที่ ๑ ที่เป็นลูกหนี้ในหนี้ประธานเท่านั้น ทั้งๆ ที่ทรัพย์

๗๗
ที่นามาจานองเป็นหลักประกันเป็นของจาเลยที่ ๒ จากคาวินิจฉัยนี้จึงทาให้ตีความได้หลายรูปแบบ
ในกรณีทรัพย์ที่นามาจานองเป็นของคนอื่นเอามาประกันไว้
รูปแบบ ที่ ๑ หากลูกหนี้ที่เป็นหนี้ประธานหรือจาเลยที่ ๑ ไม่ทาข้อตกลงยกเว้น
มาตรา ๗๓๓ ลูกหนี้ดังกล่าวไม่ต้องรับผิดในหนี้ที่ยังขาดจานวน ซึ่งรวมถึงบุคคลอื่นหรือจาเลย
ที่ ๒ ที่นาทรัพย์มาจานองเป็นประกันไว้ด้วย ตามแนวคาพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้
รูปแบบที่ ๒ หากลูกหนี้ ที่เป็นหนี้ประธานหรือจาเลยที่ ๑ ทาข้อตกลงยกเว้นมาตรา
๗๓๓ ลูกหนี้ดังกล่าวจะต้องรับผิดในหนี้ที่ยังขาดจานวน ซึ่งมีปัญหาที่น่าพิจารณาว่าจาเลยที่ ๑
จะเข้าไปทาสัญญายกเว้นมาตรา ๗๓๓ ในทรัพย์ที่นามาจานองของบุคคลอื่นได้หรือไม่ ซึ่งหาก
ทาได้แล้วบุคคลอื่น ที่นาทรัพย์มาจา นองเป็นประกันไว้หรือจาเลยที่ ๒ ไม่ได้ทาข้อตกลงยกเว้น
มาตรา ๗๓๓ ด้วย จาเลยที่ ๒ ยังจะต้องรับผิดในหนี้ที่ยังขาดจานวนอยู่หรือไม่ คงต้องรอคาวินิจฉัย
ในอนาคตต่อไป
รูปแบบที่ ๓ หากลูกหนี้ที่เป็นหนี้อุปกรณ์หรือจาเลยที่ ๒ ทาข้อตกลงยกเว้นมาตรา
๗๓๓ โดยลูกหนี้ที่เป็น หนี้ประธานหรือจาเลยที่ ๑ ไม่ได้ทาข้อตกลงดังกล่าวด้วย ลูกหนี้ที่เป็นหนี้
ประธานหรือจาเลยที่ ๑ ต้องรับผิดในหนี้ที่ยังขาดจานวนหรือไม่คงต้องรอคาวินิจฉัยในอนาคต
ต่อไปอีกเช่นกัน
ผู้เขียนเห็นว่า กร ณีที่ไม่มีข้อตกลงตามสัญญาจานองยก เว้น ป.พ.พ. มาตรา ๗๓๓
ที่จะทาให้จา เลยที่ ๑ ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์จานองที่จาเลยที่ ๒ นามาจานองนั้น
ควรจะต้องเป็นกรณีที่ไม่มีข้อตกลงยกเว้น ป .พ.พ. มาตรา ๗๓๓ ระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ ๒
ซึ่ง เป็นคู่สัญญาจานอง ดังนั้น ไม่น่าจะเป็นกรณีที่ไม่มีข้อตกลงตามสัญญาจานองยกเว้น ป .พ.พ.
มาตรา ๗๓๓ ระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ ๑ ตามเหตุผลในคาพิพากษาศาลฎีกา เนื่องจากจาเลยที่ ๑
ไม่ใช่คู่สัญญาจานอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๗๔/๒๕๕๐ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ของโจทก์ระบุว่า กรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทโจทก์มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทโจทก์
และผูกพันบริ ษัทโจทก์ได้ อ . เป็นกรรมการคนหนึ่งของบริษัทโจทก์ จึงมีอานาจลงลายมือชื่อ
เป็นผู้มอบอานาจแทนบริษัทโจทก์ได้ ไม่จาต้องประทับตราของบริษัทโจทก์ ส่วนการระบุฐานะ
ของผู้มอบอานาจนั้นไม่มีกฎหมายข้อใดบังคับว่าการลงลายมือชื่อผู้มอบอานาจต้องระบุฐานะ
ของผู้มอบอานาจด้วย ดังนั้ น หนังสือมอบอานาจจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

๗๘
ก่อนฟ้องคดีโจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวบังคับจานองส่งถึงจาเลยที่ ๑ และที่ ๒
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจ่าหน้าซองตามภูมิลาเนาที่ปรากฏในฟ้อง ปรากฏว่าส่งไม่ได้
พนักงานไปรษณีย์ได้ระบุข้อขัดข้องไว้ที่หน้าซองจดหมายว่าไม่มีผู้ รับตามจ่าหน้า และได้ออก
ใบแจ้งความให้จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไปรับจดหมาย ณ ที่ทาการไปรษณีย์ แสดงว่าพนักงานไปรษณีย์
พบบ้านอันเป็นภูมิลาเนาของจาเลยที่ ๑ และที่ ๒ แต่ส่งจดหมายไม่ได้เพราะไม่มีบุคคลใดลงชื่อ
รับจดหมายโจทก์จึงได้ประกาศบอกกล่าวบังคับจานองทางหนังสือพิมพ์ ถือได้ว่าโจทก์ได้ส่ง
คาบอกกล่าวบังคับจานองโดยชอบด้วยกฎหมายตาม ป .พ.พ. มาตรา ๗๒๘ แล้ว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๑๖- ๖๑๑๗ /๒๕๕๐ ผู้ร้องเป็นผู้รับจานองทรัพย์พิพาท
ย่อมมีบุริมสิทธิที่จะบังคับเหนือทรัพย์พิพาทเพื่อให้ได้รับชาระหนี้จากทรัพย์พิพาทก่อนเจ้าหนี้
รายอื่นรวม ทั้งโจทก์ด้วยและการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้น ย่อมไม่
กระทบกระเทือนถึงบุริมสิทธิของผู้รับจานองซึ่งอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์พิพาทได้ ดังนั้น
เมื่อเอาทรัพย์พิพาทขายทอดตลาดโดยปลอดจานอง ผู้ร้องในฐานะผู้รับจานองทรัพย์พิพาทจึงมี
สิทธิได้รั บชาระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นรวมทั้งโจทก์ด้วย โจทก์จะอ้างว่าจาเลยจานองที่ดินเป็น
ประกันหนี้ผู้ร้องหลายแปลงโดยมิได้ระบุลาดับไว้ภาระแห่งหนี้จึงต้องกระจายไปตามส่วนตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๗๓๔ วรรคสอง นั้น หาได้ไม่ เนื่องจากมาตราดังกล่าวเป็นการจานองทรัพย์
หลายสิ่งเพื่อปร ะกันหนี้รายหนึ่งรายเดียวโดยมิได้ระบุลาดับไว้ เมื่อผู้รับจานองใช้สิทธิบังคับแก่
ทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมกันจึงให้แบ่งกระจาย ภาระแห่งหนี้ไปตามจานวนเงินจานองที่ระบุไว้
เฉพาะทรัพย์สิ่งนั้นๆ แต่คดีนี้ผู้ร้องมิใช่ผู้รับจานองที่ใช้สิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อโจทก์เป็น
เพียงเจ้าหนี้สามัญซึ่งจะมีสิทธิได้รับชาระหนี้ต่อเมื่อชาระหนี้จานองให้แก่ผู้รับจานองแล้วยังคงมี
เงินเหลือจากการขายทอดตลาดเท่านั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิยกเหตุตามมาตราดังกล่าวขึ้นอ้างได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๒๑/๒๕๕๐ สัญญาจานองข้อ ๑ ระบุว่า ผู้จานองตกลง
จานองทีด่ ินเป็นประกันหนี้และภาระผูกพันใดๆ ของ อ. ที่มีต่อธนาคาร ก. ผู้รับจานอง ทั้งที่มีอยู่แล้ว
และที่จะมีขึ้นในภายหน้าทุกลักษณะ ทุกประเภทหนี้ เป็นจานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และตาม
ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจานอง ข้อ ๒ ระบุว่า หนี้สินและภาระผูกพันใดๆ ที่จานองเป็นประกัน
ได้แก่ หนีส้ นิ และภาระผูกพันทุกประเภท ทุกอย่าง ทีม่ ตี อ่ ผูร้ บั จานองแล้วในเวลานีแ้ ละทีจ่ ะมี
ต่อไปในภายหน้า เมื่อหนี้สินและภาระผูกพันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
ระงับสิ้นไป แต่หนี้สินและภาระผูกพันประเภทอื่นยังมีอยู่หรือจะมีต่อไปในภายหน้า สัญญา
จานองไม่ระงั บสิ้นไปคงผูกพันเป็นประกันต่อไป เห็นได้ว่า สัญญาจานองที่ดินดังกล่าวนอกจาก

๗๙
จะเพื่อเป็นประกันเงินที่โจทก์กู้จากจาเลยตามสัญญากู้ยืมเงินแล้ว ยังเป็นประกันหนี้ทุกประเภท
ที่โจทก์จะต้องรับผิดต่อจาเลยอีกด้วย ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์ยังมีหนี้ค้างชาระแก่จาเลยที่
สาขารั งสิต จังหวัดปทุมธานี แม้จะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการทานิติกรรมกับจาเลยต่างสาขากัน
แต่เป็นหนี้ ที่โจทก์ค้างชาระแก่จาเลยเช่นกันถือได้ว่า โจทก์ยังมีหนี้ที่จะต้องรับผิดต่อจาเลยตาม
สัญญาจานองรายนี้อยู่ แม้โจทก์จะได้ชาระหนี้ที่โจทก์กู้จากจาเลย สาขาสามพราน ครบถ้วนแ ล้ว
สัญญาจานองก็ไม่ระงับสิ้นไป จาเลยมีสิทธิที่จะไม่จดทะเบียนไถ่ถอนที่ดินให้แก่โจทก์ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๖๐ /๒๕๕๐ แผ่นผับโฆษณาให้บุคคลทั่วไปทราบว่า
โจทก์มีโครงการโอนทรัพย์จานองชาระหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีภาระหนี้ค้างชาระสูงและ
ไม่สามารถ ชาระหนี้ ต่อไปได้ ให้สามารถปลดภาระหนี้ที่มีอยู่ด้วยวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่
จานองให้โจทก์แทนการชาระหนี้ โดยโจทก์กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อน ไขซึ่งจะต้องผ่านการ
พิจารณาของโจทก์ก่อน แผ่นผับโฆษณาดังกล่าวยังไม่ชัดเจนแน่นอน จึงมิใช่คาเสนอ แต่เป็น
เพียงคาเชื้อเชิญให้ผู้สนใจ ทาคาเสนอเข้ามาเท่านั้นคาร้องของจาเลยที่แสดงความประสงค์จะ
เข้า ร่วมโครงการ จึงจัดว่าเป็นคาเสนอเมื่อโจทก์มิได้สนองรับย่อมไม่ก่อให้เกิดสัญญา
จาเลยค้างชาระหนี้เงินแก่โจทก์ จาเลยจึงต้องชาระเงินให้แก่โจทก์โดยปราศจาก
เงื่อนไขใดๆ เพราะการชาระหนี้จะให้สาเร็จผลเป็นปร ะการใด ลูกหนี้จะต้องขอปฏิบัติการชาระ
หนี้ต่อเจ้าหนี้เป็นอย่างนั้นโดยตรง ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๒๐๘ วรรคหนึ่ง เมื่อจาเลยเสนอขอชาระ
หนี้แก่โจทก์ โดยให้โจทก์รับโอนทรัพย์จานองแทนการชาระหนี้ด้วยเงิน จึงมิใช่เป็นการขอปฏิบัติ
การชาระหนี้แก่โจทก์โดยชอบโจทก์ย่อมมีเหตุผลที่ จะปฏิเสธการรับชาระหนี้ได้ การที่โจทก์
ปฏิเสธไม่ ยอมรับชาระหนี้จากจาเลย โจทก์จึงไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดตาม ป .พ.พ. มาตรา ๒๐๗ จาเลย
ต้องชาระหนี้ให้โจทก์ตามฟ้อง
แม้ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจานองจะเป็นเรื่องที่โจทก์ผู้รับจานองและจาเลยผู้จานอง
ตกลงกันเป็นประการพิเศษนอกเหนือจ ากที่ ป.พ.พ. มาตรา ๗๓๓ บัญญัติไว้ ซึ่งบทบัญญัติตาม
มาตรา ๗๓๓ ดังกล่าว เป็นบทบัญญัติสันนิษฐานถึงเจตนาของคู่กรณีเท่านั้น มิใช่บทกฎหมาย
ซึ่ง เกี่ยวด้วยผลประโยชน์ของมหาชนโดยทั่วไปแต่เกี่ยวแก่คู่กรณีโดยเฉพาะ และมิได้เกี่ยวกับ
ศีลธรรมตามที่นิยมกันในหมู่ชนทั่วไปหรือธ รรมเนียมประเพณีของสังคมแต่อย่างใด จึงไม่ใช่
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโจทก์
อาจตกลงกับจาเลยเป็นประการอื่นพิเศษนอกเหนือจากที่มาตรา ๗๓๓ บัญญัติไว้ก็ย่อมกระทาได้

๘๐
ดังนั้น ในกรณีที่โจทก์ยึดทรัพย์จานองออกขายทอดตลาดแล้ วได้เงินไม่พอใช้เงิน โจทก์ก็ยังมี
สิทธิที่จะยึดทรัพย์อื่นของจาเลยในฐานะผู้จานองเป็นประกันมาใช้หนี้จนครบ
คาพิพากษาศาล ฎีกาที่ ๑๕๘๐/๒๕๕๑ โจทก์บรรยายฟ้องว่า จาเลยกู้ยืมเงินโจทก์
จานวน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยนาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจานองไว้กับโจทก์เพื่อเป็นประกัน
การกู้เงิน ต่อมาจาเลยกู้เงินโจทก์อีกโดยได้ทาบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจานองครั้งที่
๑ เป็นเงิน
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับจาเลยชาระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาจานองและบังคับ
จานองโดยคาขอท้ายฟ้องระบุว่า ถ้าจาเลยไม่ชาระหนี้ให้นาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จานอง
ออกขายทอดตลาดนาเงินมาชาระหนี้ให้โจทก์แสดงว่าโจทก์ฟ้องบังคับจานองโดยประสงค์จะ
บังคับคดีเอาจากทรัพย์ที่จานองเท่านั้น มิได้ใช้สิทธิเรียกร้องอย่างหนี้สามัญ สัญญาจานองที่ดิน
ดังกล่าวไม่มีข้อความว่า หากโจทก์บังคับชาระหนี้เอาทรัพย์จานองออกขายทอดตลาดได้เงิน
ไม่พอชาระหนี้ โจทก์ก็ให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นของจาเลยได้ด้วย เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษา
ให้ จาเลยชาระหนี้และบังคับจานอง โจทก์บังคับชาระหนี้เอาจากทรัพย์จานองได้เงินไม่เพียงพอ
ชาระหนี้ตามคาพิพากษา โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของจาเลยได้อีก
ตามประมวลก ฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๓๓
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๑๗/๒๕๕๑ ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสอง การที่จาเลย
ที่ ๑ นาที่ดินพิพาทไปจดทะเบียนจานองไว้แก่จาเลยที่ ๒ ย่อมเป็นการต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๐๕ ไม่มีผลผูกพันโจทก์ทั้งสอง โดยไม่ต้องคานึง ว่าจาเลยที่ ๒
จะรับจานองไว้โดยสุจริตหรือไม่ เมื่อการจานองไม่มีผลตามกฎหมายเสียแล้ว โจทก์ทั้งสองย่อมมี
สิทธิฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนนิติกรรมจานองนั้นได้ การที่โจทก์ทั้งสองขอให้ศาลพิพากษา
ห้ามจาเลยทั้งสองเกี่ยวข้อง จึงมีความหมายรวมอยู่ในตัวว่าโจทก์ทั้งสองขอให้
ศาลเพิกถอน
นิติกรรม จานองที่ดินพิพาทระหว่างจาเลยทั้งสอง เพื่อให้จาเลยทั้งสองสิ้นสิทธิในที่ดิน พิพาทจะ
เข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไปไม่ได้ การที่ศาลพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมจานองที่ดินพิพาทระหว่าง
จาเลยทั้งสอง จึงเป็นการปรับกฎหมายให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่เข้าใจได้ จากรายละเอียดของ
คาฟ้อง ไม่เป็นการพิพากษาเกินคาขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒
โจทก์ทั้งสองฎีกาขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนจานองที่ดินพิพาทโดยข้อเท็จจริง
ยุติตามคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ แล้วว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสอง คดีในชั้นฎีกาไม่มี
ประเด็นโต้เถียงเรื่องความเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท จึงไม่มีทุนทรัพย์ ต้องเสียค่าขึ้นศาล ๒๐๐ บาท
ตามตาราง ๑ (๒) (ก) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

๘๑
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๒๑ /๒๕๕๑ โจทก์เป็นเจ้าหนี้ผู้รับจานองมีสิทธิขอให้
นาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ จานองมาชาระหนี้ตนก่อนเจ้าหนี้สามัญ แต่เงินที่ได้
จากการขายทอดตลาดที่โจทก์มีสิทธิขอให้นาไปชาระหนี้นี้หมายถึงเงินรายได้สุทธิที่เหลือจาก
การหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขายทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ซึ่งรวมถึงค่าภาษีที่เกิด
จากการ ขายทอดตลาดที่ดินที่จาน องตามประมวลรัษฎากรด้วย
ภาษีเงินได้ของจาเลยที่เกิดจากการขายทอดตลาดที่ดินที่จานองเป็นภาษีที่จะต้อง
นาส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน
โอน กรรมสิทธิ์ที่ดิน มิใช่เป็นหนี้ภาษีอากรที่จาเลยค้างชาระ แม้ผู้ซื้อทรัพย์จะเป็ นผู้ชาระแต่มี
คาสั่งกรมบังคับคดีให้สิทธิผู้ซื้อทรัพย์นาใบเสร็จรับเงินที่มีรายการชาระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
มาขอคืนภาษีและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีลงรายการดังกล่าวให้บัญชีแสดงรายการรับ – จ่ายเงิน
ค่าภาษีเงินได้ถึงประเมินของจาเลยจึงถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกั บการขายที่ดิน การที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีนาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินไปหักชาระภาษีดังกล่าวโดยคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ
ทรัพย์ซึ่งได้ชาระค่าภาษีแทนจาเลยไปแล้วนาเงินที่เหลือซึ่งเป็นรายได้สุทธิจากการขายที่ดิน
ไปชาระหนี้จานองแก่โจทก์จึงชอบแล้ว
มาตรา ๗๙๘ กิจการอันใดท่านบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องทาเป็นหนังสือ การตั้ง
ตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้นก็ต้องทาเป็นหนังสือด้วย
กิจการอันใดท่านบังคับไว้ว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการ
อันนั้นก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๖๑/๒๕๔๙ โจทก์ ที่ ๑ เป็นกรรมการผู้มีอานาจกระทา
นิติกรรมแทนโจทก์ ที่ ๒ รับจานองที่ดินจากจาเลยเพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ที่จาเลยกู้ยืมไปจาก
โจทก์ที่ ๒ เป็นการกระทาแทนโจทก์ที่ ๒ แม้ตามหนังสือสัญญาจานองระบุชื่อโจทก์ที่ ๑ เป็น
ผู้รับจานองเท่านั้น โดยไม่ได้ระบุว่ากระทาการแทนโจทก์ ที่ ๒ ก็เป็นกรณีที่โจทก์ที่ ๒ ตัวการ
ซึ่ง ยังไม่เปิดเผยชื่อแสดงตนให้ปรากฏและเข้ารับเอาสัญญาจานองซึ่งโจทก์ที่ ๑ ได้ทาไว้แทนตน
ซึ่งโจทก์ที่ ๒ มีสิทธิกระทาได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๘๐๖ และเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในบังคับของ
มาตรา ๗๙๘ วรรคหนึ่ง ที่การตั้งตัวแทนเพื่อทาสัญญาจา นองต้องทาเป็นหนังสือ ดังนั้นแม้การ
ตั้งตัวแทนของโจทก์ที่ ๒ เพื่อทาสัญญาจานองกับจาเลยจะมิได้ทาเป็นหนังสือ แต่เมื่อสิทธิ
ของโจทก์ที่ ๒ ตามสัญญาจานองเป็นสิทธิที่มีอยู่ในฐานะตัวการที่ไม่เปิดเผยชื่อตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๘๐๖ โจทก์ที่ ๒ จึงมีอานาจฟ้องบังคับจานอ งได้

๘๒
มาตรา ๘๒๑ บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี
รู้แล้วยอมให้ บุคคลอีกคนหนึ่งเชิดตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคล ผู้นั้น
จะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๐ ๑/๒๕๔๙ เมื่อสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสัญญา
จ้างเหมาปลูกสร้างอาคารใช้ชื่อโครงการของจาเลย และทาในวันเดียวกันที่สานักงานขายของ
จาเลยบุคคลผู้ลงชื่อในช่องผู้จะขายได้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาจ้างเหมา เชื่อว่าการทา
สัญญาทั้งสองฉบับอยู่ในความรู้เห็นของจาเลยและบริษั ท ภ. และเป็นแบบฟอร์มที่ใช้ทั้งโครงการ
ทั้งใบเสร็จรับเงินก็ระบุว่าเป็นค่าที่ดินและค่าก่อสร้างรวมกัน พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่า บริษัท ภ .
เป็นตัวแทนเชิดของจาเลย
มาตรา ๘๔๕ บุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบาเหน็จแก่นายหน้าเพื่อที่ชี้ช่องให้ได้เข้าทา
สัญญาก็ดี จัดการให้ไ ด้ทาสัญญากันก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าบาเหน็จก็ต่อเมื่อ
สัญญานั้นได้ทากันสาเร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น ถ้าสัญญาที่ได้
ทากันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อน ไขบังคับก่อนไซร้ ท่านว่าจะเรียกร้องบาเหน็จค่านายหน้ายังหา
ได้ไม่ จนกว่าเงื่อนไขนั้นสาเร็จแล้ว
นายหน้ามีสิทธิจะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้น
ความข้อนี้ท่านให้ใช้บังคับแม้ถึงว่าสัญญาจะมิได้ทากันสาเร็จ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๓๕ /๒๕๕๐ สัญญาจองเป็นเพียงหนังสือแจ้งความ
ประสงค์จะจองที่ดินเท่า นั้น ส่วนสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์กับผู้ซื้อยังไม่ได้ทากัน ผล จาก
การชี้ช่องหรือจัดการของโจทก์ที่ทาการเป็นนายหน้าจึงยังไม่เกิดขึ้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเอา
ค่าบาเหน็จในการเป็นนายหน้าจากจาเลยทั้งสองตาม ป .พ.พ. มาตรา ๘๔๕
โจทก์ฟ้องเรียกค่าทาป้ายโครงการกับค่าพิมพ์สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน จาเลยทั้งสอง
ให้การว่าตกลงให้โจทก์ดาเนินการแบ่งที่ดินของจาเลยที่ ๑ เป็นแปลงย่อยเพื่อนาออกขาย โจทก์
จึงขอปลูกสร้างบ้านขายพร้อมที่ดินโดยทาเป็นโครงการ ถือว่าจาเลยทั้งสองให้การปฏิเสธค่าใช้จ่าย
ที่โจทก์ฟ้องมา โจทก์จึงมีหน้าที่นาสืบให้ เห็นว่าได้เสียค่าทาป้ายและค่าแบบพิมพ์สัญญาไปจริง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๕๐ /๒๕๕๐ จาเลยทั้งห้าตกลงมอบหมายให้โจทก์
ไปติดต่อขายที่ดินทั้งห้าแปลง โจทก์จึงได้ไปติดต่อขายที่ดินให้แก่ ส . แต่ที่โจทก์นาสืบว่า ส .
ไปตรวจดูที่ดินแล้วพอใจ ส. และจาเลยทั้งห้าจึงตกลงทาสั ญญาซื้อขายกันที่บ้านของ ส . โดยโจทก์
ลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาซื้อขายด้วยนั้นไม่น่าเชื่อ เพราะโจทก์ไม่มีหลักฐานสัญญา

๘๓
ซื้อ ขายที่กล่าวอ้างมาแสดง คงมีแต่คาเบิกความลอยๆ เท่านั้น จึงยัง ถือไม่ได้ว่าโจทก์ทางานเสร็จ
เรียบร้อย หลังจากนั้นโจทก์ยอมรับว่าโจทก์ไม่ได้ติดต่ อกับ ส . และจาเลยทั้งห้าเกี่ยวกับเรื่อง
ซื้อขายที่ดินนี้อีก ข้อเท็จจริงจึงเชื่อตามที่จาเลยทั้งห้านาสืบต่อมาโดยมีหลักฐานเป็นพยานเอกสาร
สนับสนุนว่า อ . บุตรเขยจาเลยที่ ๑ เป็นผู้ดาเนินการติดต่อกับ ส . ต่อมา โดย ส . อ้างว่าไม่มีเงินมา
ซื้อที่ดินทั้งห้าแปลงของจาเลยทั้ งห้าแต่ถ้าจะนาที่ดินมาร่วมลงทุนกันและหากาไรมาแบ่งกันก็
สามารถทาได้ ข้อตกลงที่ว่าให้นาที่ดินมาร่วมลงทุนและหากาไรมาแบ่งกัน จึงเป็นข้อตกลง
และวัตถุประสงค์ใหม่ ซึ่งจาเลยทั้งห้าต้องนาไปปรึกษาหารือกันและตัดสินใจกันใหม่ว่าจะรับ
ข้อเสนอใหม่นี้หรือไม่ แสดงว่าการชี้ช่ องของโจทก์ที่ต้องการให้จาเลยทั้งห้าขายที่ดินให้แก่
ส. นั้น ไม่เป็นผลสาเร็จเนื่องจาก ส . ไม่มีเงินซื้อ การตกลงนาที่ดินเข้าร่วมลงทุนกับ ส . แล้วนา
กาไรมาแบ่งกันภายหลัง จึงเป็นวัตถุประสงค์ใหม่ของจาเลยทั้งห้าไม่เกี่ยวข้องกับโจทก์และ
ไม่ อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์เดิม เ พราะการเข้าร่วมลงทุนนั้นเป็นการนาเอาที่ดินของจาเลยทั้งห้า
มาเข้าร่วมกับ ส . และให้ ส. เป็นผู้บริหารจัดการโดยจาเลยทั้งห้าได้เข้าร่วมเป็นเจ้าของโดยรับหุ้น
ของบริษัท บ . ของ ส . ซึ่งเป็นข้อตกลงใหม่การเข้าร่วมลงทุนกับ ส . ตามข้อตกลงใหม่ดังกล่าว
ไม่อาจถือได้ว่าจาเลยทั้ งห้าขายที่ดินได้สาเร็จแล้วด้วยการชี้ช่องของโจทก์ แต่เป็นเพียงการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการขายที่ดินในรูปแบบใหม่ ซึ่งในที่สุดข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่าจาเลยทั้งห้า
ทราบว่าถูก ส . หลอกลวง จาเลยทั้งห้าจึงได้ฟ้องเรียกที่ดินทั้งห้าแปลงคืนจากบริษัท บ . และ ส .
กับพวก และศาลพิ พากษาตามยอมให้คืนที่ดินทั้งห้าแปลงดังกล่าวแก่จาเลยทั้งห้าแล้ว ข้อเท็จจริง
จึงไม่ได้ว่าโจทก์สามารถชี้ช่องให้จาเลยทั้งห้าขายที่ดินตามฟ้องจนสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โจทก์
จึงไม่มีสิทธิได้รับค่านายหน้าจากจาเลยทั้งห้าตามที่ตกลงกัน
ประนีประนอมยอมความ
มาตรา ๘๕๐ อัน ว่าประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผัน
ให้แก่กัน
มาตรา ๘๕๑ อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ ายที่ต้องรับผิดหรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็น
สาคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

๘๔
มาตรา ๘๕๒ ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ย่อมทาให้การเรียกร้อง
ซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไปและทาให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่า
เป็นของตน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๘๖ /๒๕๔๙ คดีนี้ โจทก์ฟ้องจาเลยซึ่งเป็นบุตรว่า
ประพฤติเนรคุณขอถอนคืนการให้ที่ดิน ต่อมาโจทก์จาเลยได้ทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
ซึ่งศาลได้พิพากษาตามยอมให้จาเลยและบุตรคนอื่นปลูกบ้านให้โจทก์ และเลี้ยงดูโจทก์ด้วย
ส่ง เสียเงินให้โจทก์ตามฐานานุรู ปของแต่ละคนรวมกันไม่ต่ากว่าเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ผลของ
สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวย่อมทาให้สิทธิเรียกร้องถอนคืนการให้ของโจทก์ที่ฟ้อง
จะระงับสิ้นไป โจทก์คงได้สิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หากจาเลยไม่ปฏิบัติตาม
ศาลจะต้องบังคับคดีไปตามข้อตกลงในสัญญาประนีประนอ มยอมความเท่านั้น ส่วนข้อตกลงที่
จาเลยตกลงรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้บนที่ดินและจดทะเบียนโอนที่ดินคืนให้แก่โจทก์ตาม
รายงานกระบวนพิจารณานั้น เป็นข้อตกลงที่ทาขึ้นใหม่ภายหลังที่ศาลได้พิพากษาตามยอมแล้ว
ไม่อาจบังคับในคดีนี้ได้ หากจาเลยไม่ปฏิบัติโจทก์ต้องใช้สิทธิ เรียกร้องเอากับจาเลยแยกไปจาก
คดีนี้
คำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๓๔๙๖ /๒๕๔๙ ในขณะที่ โจทก์จาเลย ทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความ กาหนดให้จาเลยโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์นั้น จาเลยได้โอนที่ดิน
พิพาทให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว จาเลยจึงไม่อาจโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ได้ อันเป็น
การผิดสัญ ญาประนีประนอมยอมความที่จาเลยทาไว้กับโจทก์ แต่ ตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ ไม่ได้ให้จาเลยต้องใช้ราคาที่ดิน หากจาเลยไม่อาจโอนที่ดินให้แก่โจทก์
แม้ตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความจะระบุว่า หากจาเลยผิดนัดไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง จาเลยยอมให้
โจทก์บังคับคดีทันทีก็ไม่ได้หมายควา มว่าหากจาเลยไม่สามารถโอนที่ดิน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๔๘/๒๕๔๙ การที่โจทก์และ ก . หย่ากันโดยทาข้อตกลง
แบ่งทรัพย์สินตามใบยอมความและได้กระทาต่อหน้าเจ้าพนักงานมีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่า
ทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะขอจดทะเบียนหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยาโดยความสมัครใจและต กลง
แบ่งทรัพย์สินกัน รวมทั้งสวนยางพาราที่ดิน ส .ค.๑ ตามฟ้อง เห็นได้ว่าโจทก์และ ก . ประสงค์
จะระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีอยู่หรือที่จะมีขึ้นต่อไปภายหน้าให้เสร็จไปด้วยต่างฝ่าย
ต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันอันเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตาม ป
.พ.พ. มาตรา ๘๕๐
เมื่ อ ใบยอมความเป็นข้อตกกันในเรื่องเกี่ยวกับสินสมรส จึงเป็นผลให้สิทธิเรียกร้องของโจทก์

๘๕
เกี่ยวกับสินสมรสระงับไป โจทก์คงได้สิทธิใหม่ตามที่แสดงไว้ในใบยอมความดังกล่าวตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๘๕๒ เท่านั้น โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์สินตามฟ้องอีก
บริษัท จากัด
มาตรา ๑๒๓๖ อันบริษัทจากัดย่อมเลิกกันด้วยเหตุดั่งกล่าวต่อไปนี้ คือ
(๑) ถ้าในข้อบังคับของบริษัทมีกาหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น
(๒) ถ้าบริษัท ได้ตั้งขึ้นไว้เฉพาะกาหนดกาลใด เมื่อสิ้นกาหนดกาลนั้น
(๓) ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทากิจการ อย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมื่อเสร็จ
การนั้น
(๔) เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก
(๕) เมื่อบริษัทล้มละลาย
มาตรา ๑๒๔๙ ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี แม้จะได้เลิกกันแล้วก็ให้ฟังถือว่ายังคง
ตั้งอยู่ต ราบเท่าเวลาที่จาเป็น เพื่อการชาระบัญชี
มาตรา ๑๒๕๐ หน้าที่ของผู้ ชาระบัญชี คือชาระสะสางการงานของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทนั้นให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจาหน่ายสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทนั้น
มาตรา ๑๒๕๑ ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี ในเมื่อเลิกกันเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ล้มละลาย หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง หรือกรรมกา รของบริษัทย่อมเข้าเป็นผู้ชาระบัญชี เว้นไว้แต่ข้อ
สัญญาของห้าง หรือข้อบังคับของบริษัทจะมีกาหนดไว้เป็นสถานอื่น
ถ้าไม่มีผู้ชาระบัญชีดั่งว่ามานี้ และเมื่อพนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นผู้มีส่วนได้เสีย
ในการนี้ร้องขอ ท่านให้ศาลตั้งผู้ชาระบัญชี
มาตรา ๑๒๕๒ หุน้ ส่ว นผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัทมีอานาจโดย ตาแหน่งเดิม
ฉันใด เมื่อเป็นผู้ชาระบัญชีก็ยังคงมีอานาจอยู่ฉันนั้น
มาตรา ๑๒๕๔ การเลิกหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ผู้ชาระบัญชีต้องนาบอกให้จดทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่เลิกกัน และในการนี้ต้องระบุชื่อผู้ชาระบัญชีทุกๆ คนให้ จดลงทะเบียน
ไว้ด้วย
มาตรา ๑๒๕๗ ผู้ชาระบัญชีซึ่งมิใช่เป็นขึ้นเพราะศาล ตั้งนั้นท่านว่าจะถอนเสียจาก
ตาแหน่งและตั้งผู้อื่นแทนที่ก็ได้ในเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายออกเสีย งเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน หรือ

๘๖
ที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นได้ลงมติดั่งนั้น แต่ศาลย่อมสั่งถอนผู้ ชาระบัญชีจากตาแหน่งและตั้ง
ผู้อื่นแทนได้ ไม่เลือกว่าจะเป็นผู้ชาระบัญชีซึ่งศาลตั้งหรือมิใช่ศาลตั้ง ในเมื่อมีคาร้องขอของผู้เป็น
หุน้ ส่วนในห้างคนใดคนหนึง่ หรือของผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั มีหนุ้ รวมกันนับได้ถงึ หนึง่ ในยีส่ บิ แห่งทุน
ของบริษัทโดยจานวนที่ส่งใช้เงินเข้าทุนแล้ วนั้น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๐๒/๒๕๔๙ การที่โจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท
จากัดถูกพิพากษาให้ล้มละลาย บริษัทโจทก์ย่อมเลิกกันตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๒๓๖ (๕) แต่ตาม
มาตรา ๑๒๔๙ ก็ให้พึงถือว่าบริษัทโจทก์ยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จาเป็นเพื่อการชาระบัญชี และ
การชาร ะบัญชีของโจทก์อันเป็นบริษัทจากัดซึ่งล้มละลายให้จัดทาไปตามบทกฎหมายลักษณะ
ล้มละลายที่คงใช้อยู่ตามแต่จะทาได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๒๔๗ วรรคแรก ซึ่ง พ.ร.บ. ล้มละลายฯ
มาตรา ๒๒ ,๒๔ และมาตรา ๒๕ เป็นบทบัญญัติที่จากัดอานาจในการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรือกิจการของลูกหนี้ ซึ่งเป็นโจทก์คดีนี้แต่เฉพาะในทางแพ่งเท่านั้น หาได้รวมถึงการฟ้องร้อง
หรือต่อสู้คดีอาญาด้วยไม่ โดยการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีแพ่งที่กระทบต่อกองทรัพย์สินของลูกหนี้
โดยตรงนั้นเป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวในการดาเนินการตามมาตรา ๒๒
(๓) สาหรับคดีนี้โ จทก์ฟ้องจาเลยเป็นคดีอาญาในข้อหาหรือฐานความผิดบุกรุก ขอให้ลงโทษ
จาเลยในทางอาญาแต่เพียงอย่างเดียวมิได้มีคาขอบังคับในส่วนแพ่งให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหาย
หรือขับไล่จาเลยออกจากที่ดินของโจทก์ กรณีจึงไม่ต้องด้วยมาตรา ๒๒ (๓) ดังกล่าวที่โจทก์
จะต้องดาเนินการฟ้องร้องโดยเจ้ าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่เป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหาย
โดยกรรมการผู้มีอานาจสามารถฟ้องร้องคดีอาญาได้เองตามป.วิ.อ. มาตรา ๓ (๒) และมาตรา ๕ (๓)
ประกอบมาตรา ๒๘ (๒)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๓๘/๒๕๕๐ บริษัทซึ่งเป็นลูกหนี้ถูกนายทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานค รขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้าง ทาให้ผู้ร้องซึ่งได้รับโอนสิทธิ
เรียกร้องมาจากเจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องร้องดาเนินคดีแก่บริษัทดังกล่าวได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้อง
ซึ่ง เป็นเจ้าหนี้รู้สึกว่าต้องเสียหายมิเป็นธรรมเพราะการที่บริษัทลูกหนี้ถูกขีดชื่อจากนายทะเบียน
แม้ผู้ร้องจะมีสิทธิยื่นฟ้องกรรมการของบริษัทดังกล่าวในฐานะผู้ชาระบัญชีให้ชาระหนี้ของบริษัท
ได้ เพราะผู้ชาระบัญชีมีหน้าที่ชาระสะสางการงานของบริษัทให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงิน
และแจกจาหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทนั้นตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๒๕๐ ก็ตาม ก็หาเป็นการตัดสิทธิ
ของเจ้ าหนี้ของบริษัทที่รู้สึกว่าต้องเสียหายมิเป็นธรรมเพราะการที่บริษัทลูกหนี้ถูกขีดชื่อจาก

๘๗
ทะเบียน จะยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อให้บริษัทดังกล่าวกลับจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนเพื่อดาเนินการ
เรียกร้องหนี้สินจากบริษัทโดยตรงไม่
จดทะเบียนทรัพยสิทธิ มาตรา ๑๒๙๙
มาตรา ๑๒๙๙ ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
ท่านว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น
ไม่บริบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทาเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่
ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสั งหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดย
ทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้
สิทธิมาโดยเสียค่ าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๓๙ /๒๕๔๙ โจทก์ เป็นผู้ซื้อ ที่ดินและบ้านพิพาทจาก
การขายทอดตลาด ตามคาสั่งศาล โจทก์ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖
ว่ากระทาการโดยสุจริต คดีจึงต้องด้วยบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๓๐ ซึ่งบัญญัติว่า “สิทธิ
ของบุคคล ผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคาสั่งศาลหรือคาสั่งเจ้าพนักงาน
รักษาทรัพย์ในคดีล้มละลายนั้น ท่านว่ามิเสียไปถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นั้นมิใช่ของ
จาเลย หรือลูกหนี้โดยคาพิพากษา หรือผู้ล้มละลาย” ดังนั้น การที่ผู้ร้องจะอ้างการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ในที่ดินและบ้านโดยการครอบครองปรปักษ์ขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์เพื่อแสดงอานาจพิเศษต่อศาล
ว่าผู้ร้องไม่ใช่บริวารของจาเลยตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๙๖ จัตวา (๓) ผู้ร้องจึงต้องแสดงให้เห็น
อานาจพิเศษที่ดีกว่าอานาจหรือสิทธิของโจ ทก์ ทั้งการครอบครองปรปักษ์ดังกล่าวซึ่งเป็นการได้
สิทธิมาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมและยังมิได้จดทะเบียนนั้นตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๒๙๙
วรรคสอง ก็มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต
และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว เมื่อคาร้องของ ผู้ร้องคงกล่าวบรรยายเพียงว่าผู้ร้องครอบครอง
ที่ดินและบ้าน มาตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ และได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านโดยการครอบครองปรปักษ์
โดยมิได้กล่าวบรรยายมาในคาร้องว่าโจทก์ซื้อที่ดินและบ้านจากการขายทอดตลาดตามคาสั่งศาล
โดยไม่สุจริต คดีจึงไม่มีประเด็นที่ผู้ร้องจะนาสืบ ว่าโจทก์ซื้อที่ดินและบ้านจากการขายทอดตลาด
ตามคาสั่งศาลโดยสุจริตหรือไม่ ต้องฟังว่าโจทก์กระทาการโดยสุจริตตามข้อสันนิษฐานของ
บทบัญญัติมาตรา ๖ ดังนั้น แม้ศาลจะทาการไต่สวนและฟังว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้าน

๘๘
โดยการครอบครองปรปักษ์ตามคาร้องของผู้ร้อง ก็ไม่ทา ให้ผู้ร้องชนะคดีได้ การที่ศาลชั้นต้น
มีคาสั่งยกคาร้องของผู้ร้องโดยไม่ทาการไต่สวนจึงชอบแล้ว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๓๓ /๒๕๔๙ สาเหตุที่โจทก์ที่ ๓ ชักชวนโจทก์อื่นกับ
ชาวบ้านในหมู่ที่ ๓ ทาทางพิพาทตั้งแต่แม่น้านครชัยศรีถึงทางสาธารณะสายวัดไร่ขิง – ทรงคะนอง
ก็เนื่องจากหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ไม่มีทางรถยนต์เข้าออกสู่ทางสาธารณะ ทาให้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดและ
ชาวบ้านมีความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาติดต่อกับท้องถิ่นอื่นและขนส่งพืชผลทางเกษตรกรรม
ออกไปจาหน่ายในท้องตลาด จึงได้มีการเจรจากับจาเลยขอใช้ที่ดินของจาเลยเป็นทางผ่านออกสู่
ทางสาธารณะสายวัดไร่ขิง – ทรงคะนอง เมื่อจาเลยตกลงแล้ว จึงเป็นการให้สิทธิแก่ที่ดินของโจทก์
ทั้งยี่สิบเอ็ดเหนือที่ดินของจาเลย อันเป็นเหตุให้จาเลยต้องยอมรับกรรมบางอย่าง เพื่อประโยชน์
แก่ที่ดินของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดทางพิพาทจึงตกเป็นภาระจายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของโจทก์
ทั้งยี่สิบเอ็ด ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการก่อตั้งภาระจายอม แม้มิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ก็เป็นเพียงทาให้การได้มาซึ่งภาระจายอมนั้นไม่บริบูรณ์ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง
แต่ไม่ได้ทาให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะหรือเสียเปล่าแต่อย่างใด ยังคงใช้บังคับกันได้ ระหว่าง
คู่กรณี โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดย่อมบังคับให้จาเลยจดทะเบียนภาระจายอมได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๒๙/๒๕๔๙ อ. ขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินที่มีหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ให้แก่โจทก์ โดยทาเป็นหนังสือแต่ไม่ได้จดทะเบียนโอนสิทธิกันต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ อ. ได้สละเจตนาครอบครองที่ดินพิพาทและโอนการครอบครองโดยส่งมอบ
ที่ดินพิพาทแก่โจทก์และโจทก์เข้าครอบครองโดยเจตนายึดถือเพื่อตนในวันที่ซื้อขายแล้ว ดังนั้น
การครอบครองที่ดินพิพาทของ อ . จึงสิ้นสุดลง และโจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครองไปตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๓๖๗, ๑๓๗๗ และ ๑๓๗๘ อ. ไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาทแล้วจึงไม่มีสิทธินาที่ดินพิพาท
ไปขอออกโฉนดเป็นของ อ . และไม่มีสิทธินาที่ดินพิพาทไปจานองแก่จาเลยที่ ๒ เพราะต้องห้าม
ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๗๐๕ การจานองจึงไม่มีผล โดยไม่ต้องคานึงว่าจาเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้รับ
จานองสุจริตหรือไม่ เพราะสิทธิของผู้ ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ห้ามมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้
บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง นั้น ต้องเป็นการได้สิทธิในที่ดินที่ได้จดทะเบียนแล้ว และ
สิทธิที่ได้นั้นต้องเกิดจากเอกสารสิทธิ ของที่ดินที่ออกโดยชอบ เมื่อการออกโฉนดที่ดินในส่วน
ที่ดินพิพาทไม่ชอบ จาเลยที่ ๒ จะอ้างสิทธิที่เกิดจากที่ดินส่วนที่ออกโดยไม่ชอบดังกล่าวหาได้ไม่

๘๙
กรณีไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง โจทก์จึงมีอานาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรม
การจานองที่ดินพิพาทระหว่าง อ . กับจาเลยที่ ๒ ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๓๕/๒๕๔๙ การที่มีผู้ยื่นคาร้องขออ้างว่าได้ที่ดินดังกล่าว
มาโดยการครอบคอรงป รปักษ์ อันเป็นการได้มาซึ่งทรัพย สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
โดย ทางอื่นนอกจากนิติกรรม แต่สิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนดังกล่าวนี้ห้ามมิให้ยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู้
เจ้าหน้าที่ ผู้รับจานองที่ดินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต
และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง แม้จะมีผู้ได้ กรรมสิทธิ์
ในที่ดินที่ผู้ร้องประมูลซื้อได้จากการขายทอดตลาดโดยการครอบครองปรปักษ์ก็ต
าม สิทธิ
ดังกล่าวก็ไม่อาจยกขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ผู้รับจานองซึ่งย่อมได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าวในอันที่จะได้รับชาระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๖๗/๒๕๕๐ ตามคาร้องของผู้ร้องมีความประสงค์ขอให้
ศาลยกเลิกการขายทอดตลาดที่ได้ ขายไปแล้ว โดยอ้างว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ถูกยึด
โดยการครอบครองปรปักษ์ ผู้ร้องประสงค์จะขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว
โดยอ้าง ป.วิ.พ. มาตรา ๒๙๖ วรรคสอง ซึ่งกรณีจะเป็นเรื่องของ ป.วิ.พ. มาตรา ๒๙๖ วรรคสองนั้น
ต้องเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับ คดีได้ดาเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะ
การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่งตาม ป.วิ.พ. และเกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี บุคคลดังกล่าวจึงมีสิทธิยื่น
คาขอโดยทาเป็นคาร้องต่อศาลก่ อนการบังคับคดีได้เสร็จลง ขอให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนแต่
ตามคาร้องของผู้ร้องมิได้กล่าวอ้างเลยว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติแห่งการบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่งตาม ป .วิ.พ. แต่ประการใด เพียงแต่กล่าว
อ้างว่า ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ใน ทรัพย์ที่ถูกยึดโดยการครอบครองปรปักษ์และธนาคารที่รับจานอง
ทรัพย์ดังกล่าว ได้รับจานองไว้โดยไม่สุจริตจึงไม่ได้รับการคุ้มครองตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๒๙๙
วรรคสองนั้น หากเป็นความจริงก็มิใช่เป็นการกระทาของเจ้าพนักงานบังคับคดี จึงไม่อาจยกเหตุ
ที่ผู้ร้องอ้างมาเพิกถอนการขายท อดตลาดได้
การที่จะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปล่อยทรัพย์ที่ยึดคืนแก่ผู้ร้องได้นั้น ตาม ป .วิ.พ.
มาตรา ๒๘๘ วรรคหนึ่ง กาหนดให้ยื่นคาร้องขอต่อศาลก่อนเอาทรัพย์ออกขายทอดตลาด
เมื่อ เจ้า พนักงานบังคับคดีได้ทาการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดไปก่อนแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่น
คาร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ได้

๙๐
ผู้อยู่ในฐานะจดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนมาตรา ๑๓๐๐
มาตรา ๑๓๐๐ ถ้าได้จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่
ก่อนไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นอาจเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้ แต่การโอนอันมีค่าตอบแทน
ซึ่งผู้รับโอนกระทาการโดยสุจริตนั้น ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ท่านว่าจะเรียกให้เพิกถอน
ทะเบียนไม่ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๙๔ /๒๕๔๙ เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอม ยอมความแล้ว สิท ธิของผู้ร้องตามคาพิพากษาที่จะเรียกร้องให้จาเลยที่ ๕ ปฏิบัติ
ตามคาพิพากษาโดยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดดังกล่าวให้แก่ตนได้เกิดขึ้นแล้วทันที
ผู้ร้องย่อมอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนเหนือห้องชุดที่โจทก์นายึดได้อยู่ก่อนตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๐๐ โจทก์จึ งหามีสิทธิขอให้บังคับคดียึดห้องชุดดังกล่าวอันเป็นการกระทบถึง
สิทธิของผู้ร้องตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๘๗ ไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๙๘/๒๕๔๙ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องทาสัญญา
จะซื้อที่ดินพิพาทจากจาเลยที่ ๒ และ ได้ชาระราคาครบถ้วน รวมทั้งมีการ เข้าครอบครองทา
ประโยชน์ในที่ดินพิพาท ที่ซื้อ แล้ว คงเหลือแต่การจดทะเบียน สิทธิเพื่อ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ให้แก่ผู้ร้องเท่านั้น กรณีเช่นนี้ ถือได้ว่า ผู้ร้องเป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิ
ของตนได้อยู่ก่อนตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๐๐ และโดยเหตุที่การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินข องลูกหนี้
ตามคาพิพากษา ย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอื่นๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจร้อง
ขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ ตามกฎหมาย ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธินายึดที่ดินพิพาทเพื่อ
บังคับคดีอันเป็นการกระทบกระทั่งถึงสิทธิของผู้ร้องตามบทกฎหมายดังกล่าว
ผู้ร้อ งจึงมีสิทธิ
ร้องขอให้ปล่อยที่ดินพิพาทที่โจทก์นายึดได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๗๖ /๒๕๕๐ ศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความให้จาเลยที่ ๑ โอนที่ดินพิพาทแก่ผู้ร้อง หากจาเลยที่ ๑ ไม่ไปให้ถือเอาคาพิพากษาแทน
การแสดงเจตนาของจาเลยที่ ๑ คดีถึงที่สุดแล้ว แม้กรรมสิทธิ์ ในที่ดินยังไม่ได้เปลี่ยนมือและยัง
ไม่ได้จดทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องก็ตาม แต่เมื่อผู้ร้องได้สิทธิที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
ที่ดินแปลงนี้โดยผลแห่งคาพิพากษาคดีที่ผู้ร้องฟ้องจาเลยให้โอนที่ดินให้ซึ่งถึงที่สุดแล้วเช่นนี้
ผู้ร้องจึงมีสิทธิที่จะจดทะเบี ยนการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้ก่อนโจทก์ ซึ่งเพียงแต่ยึดที่ดิน
แปลงนี้ไว้เพื่อบังคับคดีเท่านั้น ผู้ร้องย่อมจะขอให้เพิกถอนการยึดของโจทก์ได้ตาม ป
.พ.พ.

๙๑
มาตรา ๑๓๐๐ เช่นกัน กรณีต่างกับมาตรา ๑๒๙๙ ซึ่งเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพยสิทธิซึ่งยัง
ไม่บริบูรณ์จนกว่า จะได้จดทะเบียนทรัพยสิทธินั้นๆ แล้ว สิทธิของผู้ร้องดังกล่าวเป็นทรัพยสิทธิ
ที่สามารถใช้ยันโจทก์ได้ และปรากฏว่าหลังจากศาลชั้นต้นแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวมี
คาพิพากษาบังคับให้จาเลยที่ ๑ ไปโอนที่ดินให้ผู้ร้อง ผู้ร้องได้ให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าว
ทวงถามและยื่น ฟ้องจาเลยที่ ๑ เพื่อฟ้องบังคับให้โอนที่ดินตามหนังสือท้ายสัญญาหย่า ถือไม่ได้
ว่าผู้ร้องปล่อยปละละเลยมิได้ดาเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนการได้มา อีกทั้งกฎหมายก็มิได้
บังคับไว้ว่าต้องจดทะเบียนโอนกันภายในระยะเวลาใด โจทก์จะบังคับยึดที่ดินดังกล่าวอันเป็น
การกระทบก ระทั่งสิทธิของผู้ร้องซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วไม่ได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๘๗ ผู้ร้องมีสิทธิ
ขอให้เพิกถอนการยึดที่ดินพิพาทดังกล่าวได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๗๐/๒๕๕๐ แม้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดทรัพย์พิพาท ยังไม่มีการจดทะเบียนสิทธิโอนทรัพ ย์พิพาท แต่เมื่อได้ยึดทรัพย์พิพาท
มาแล้วก็ต้องนาทรัพย์พิพาทออกขายทอดตลาด หากมีผู้ซื้อได้ก็ต้องมีการโอนทางทะเบียนให้แก่
ผู้ซื้อ จึงมิใช่เพียงแต่ยึดทรัพย์ไว้เท่านั้น การที่ศาลในคดีอื่นได้พิพากษายังคับให้จาเลยโอนที่ดิน
พิพาทแก่ผู้ร้องแล้ว เห็นได้ว่าที่ดินพิพาทจะ ต้องตกเป็นของผู้ร้องเท่านั้น ไม่มีเหตุที่จะให้ที่ดิน
พิพาทหลุดมือจากผู้ร้องตกไปเป็นของผู้อื่น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ร้องอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียน
สิทธิของตนได้ก่อนตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๐๐ กล่าวคือ ผู้ร้องมีสิทธิที่จะได้รับโอนที่ดินพิพาท
เป็นคนแรกก่อนใครอื่นอันเป็ นทรัพย์สิทธิที่สามารถใช้ยันบุคคลภายนอกได้ทั่วไป ด้วยเหตุนี้
แม้โจทก์จะได้นายึดที่ดินพิพาทไว้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาบังคับให้จาเลยโอนที่ดินพิพาทแก่ผู้ร้อง
ก็ตาม แต่ศาลก็ไม่อาจปล่อยให้มีการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทได้ เพราะผู้ที่ซื้อได้ไม่มีสิทธิที่จะ
ได้รับโอนเนื่องจ ากผู้ร้องเท่านั้นที่มีสิทธิจะได้รับโอนทั้งตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๘๗ ก็มีบทบัญญัติ
ไม่ให้การยึดทรัพย์มีผลกระทบถึงสิทธิของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงเป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้
จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๐๐
ป.วิ.พ. มาตรา ๒๙๐ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติใ ห้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาคนหนึ่งมีสิทธิ
ขอเฉลี่ยทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษากับเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาอีกคนหนึ่ง หมายถึง เจ้าหนี้
ผู้ที่จะมาขอเฉลี่ยเป็นผู้ไม่มีอานาจเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ ส่วนกรณีของผู้ร้องนี้ ผู้ร้องได้สิทธิ
โดยคาพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้จาเลยโ อนที่ดินพิพาทแก่ผู้ร้อง ผู้ร้องมีสิทธิตามคาพิพากษา
ที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่แล้ว จึงไม่มีกรณีที่จะต้องมาขอเฉลี่ยทรัพย์ โจทก์แม้จะเป็น

๙๒
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาของจาเลยก็ไม่มีสิทธิยึดที่ดินนั้นเพื่อบังคับคดีให้กระทบกระทั่งสิทธิของ
ผู้ร้อง
สาธารณสมบัติของ แผ่นดิน
มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน
ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น
(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของ
แผ่นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิ น
(๒) ทรัพย์สินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง ทางน้า ทางหลวง
ทะเลสาบ
(๓) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่าป้อม และโรงทหาร
สานักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์
มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน นั้นจะโอนแก่กันมิได้
เว้นแต่อาศัยอานาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๓๐๖ ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
มาตรา ๑๓๐๗ ท่านห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๔๒ /๒๕๔๘ แม้ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
ระบุว่าที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะก็ตาม แต่เมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุ กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตาม
พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุฯ มาตรา ๔ และ ๕ ที่ดินพิพาทจึงเป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดิน มิใช่เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๐๔ (๒) (๓) ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้
ประโยชน์ได้ ดังนั้น เมื่อเทศบาลตาบลน้าพองซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ให้ใช้ ประโยชน์ในที่ดินพิพาท มีหนังสือแจ้งให้จาเลยออกจากที่ดินพิพาท จาเลยได้รับหนังสือ
ดังกล่าวแล้วไม่ยอมออกจากที่ดินพิพาทการกระทาของจาเลยจึงเป็นการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลตาบลน้าพองโดยปกติสุข เป็นความผิดตาม
ป.อ. มาตรา ๓๖๕ (๓) ประกอบมาตรา ๓๖๒

๙๓
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๓๒๕/๒๕๕๐ แม้เดิมที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แต่ต่อมามีคาสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่
๓๐๐๗ /๒๕๔๔ ให้
เพิก ถอนหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเลขที่ ๓๖๔๙๐ บางส่วนซึ่งรวมทั้งที่ดินพิพาทดังกล่าว
ดังนั้น ที่ดินพิพาทย่อมไม่เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอีกต่อไป
นับแต่วัน ที่คาสั่งจังหวัดสุรินทร์มีผลใช้บังคับ แต่ที่ดินพิพาทยังคงมีสภาพเป็นที่ดินอันเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินอยู่ต่อไป หาได้เปลี่ยนแปลงตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใ ด
ไม่ และคาสั่งจังหวัดสุรินทร์ดังกล่าวมิใช่บทบัญญัติของกฎหมาย กรณีจึงหาใช่มีกฎหมายออก
ใช้ภายหลังยกเลิกความผิดตาม ป .อ. มาตรา ๒ วรรคสอง แล้วดังที่จาเลยฎีกาไม่ การกระทาของ
จาเลยจึงเป็นความผิดตาม ป .ที่ดิน มาตรา ๙, ๑๐๘ ทวิ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๓๗๘ /๒๕๕๐ โจทก์และ จาเลยซื้อขายที่ดินและบ้าน
พิพาทโดยส่งมอบการครอบครองแก่กัน ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่บนเกาะล้านอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๐๔ ที่ดินและบ้านพิพาทจาเลยยึดถือใช้สอยอยู่ในสถานะ
เช่นเดียวกับเจ้าของ เมื่อจาเลยขายโอนสิทธิในที่ดินและบ้านพิพาทให้โจทก์โ ดยทาหนังสือโอน
สิทธิและยังได้ทาหนังสือสัญญาเช่าบ้านพิพาทกับโจทก์ ซึ่งหลังจากนั้นจาเลยได้อยู่ในที่ดินและ
บ้านพิพาทโดยอาศัยสิทธิของโจทก์ตามสัญญาเช่า จาเลยจึงจะอ้างว่าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
และบ้านพิพาทของโจทก์ ซึ่งหลังจากนั้นจาเลยได้อยู่ในที่ดินและบ้านพิพาทโด ยอาศัยสิทธิของ
โจทก์ตามสัญญาเช่า จาเลยจึงจะอ้างว่าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดินและบ้านพิพาทและไม่มีอานาจ
ฟ้องหาได้ไม่ ดังนั้น เมื่อครบกาหนดระยะเวลาเช่าตามข้อตกลงในสัญญา และโจทก์บอกกล่าว
ให้จาเลยออกไปแล้วจาเลยเพิกเฉย โจทก์จึงมีอานาจฟ้องและเรียกค่าเสียหายจากจาเลยได้
สร้างโรงเรือนรุกลา มาตรา ๑๓๑๐, ๑๓๑๑, ๑๓๑๒, ๑๓๑๓, ๑๓๑๔
มาตรา ๑๓๑๐ บุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดย สุจริตไซร้ ท่านว่า
เจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้น ๆ แต่ต้องใช้ค่าแห่งที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือน
นั้นให้แก่ผู้สร้าง
แต่ถ้าเจ้ าของที่ดินสามารถแสดงได้ว่า มิได้มีความประมาทเลินเล่อจะบอกปัด
ไม่ ยอมรับโรงเรือนนั้นและเรียกให้ผู้สร้างรื้อถอนไป และทาที่ดินให้เป็นตามเดิมก็ได้ เว้นไว้แต่
ถ้าการนี้จะทาไม่ได้โดยใช้เงินพอควรไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างซื้อที่ดินทั้งหมด
หรือแต่บางส่ วนตามราคาตลาดก็ได้

๙๔
มาตรา ๑๓๑๑ บุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริตไซร้ ท่านว่า
บุคคลนั้นต้องทาที่ดินให้เป็นตามเดิมแล้วส่งคืนเจ้าของ เว้นแต่เจ้าของจะเลือกให้ส่งคืนตามที่
เป็นอยู่ ในกรณีเช่นนี้เจ้าของที่ดินต้องใช้ราคาโรงเรือนหรือใช้ค่าแห่งที่ดิ นเพียงที่เพิ่มขึ้น เพราะ
สร้างโรงเรือนนั้นแล้วแต่ละเลือก
มาตรา ๑๓๑๒ บุคคลใดสร้างโรงเรือนรุกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตไซร้
ท่านว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างขึ้น แต่ต้องเสียเงินให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ที่ดิน
นั้น และจดทะเบียนสิทธิเป็ นภาระจายอม ต่อภายหลังถ้าโรงเรือนนั้นสลายไปทั้งหมด เจ้าของ
ที่ดินจะเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนเสียก็ได้
ถ้าบุคคลผู้สร้างโรงเรือนนั้นกระทาการโดยไม่สุจริต ท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้
ผู้สร้างรื้อถอนไป และทาที่ดินให้เป็นตามเดิมโดยผู้สร้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ ายก็ได้
มาตรา ๑๓๑๓ ถ้าผู้เป็นเจ้าของที่ดินโดยมีเงื่อนไขสร้างโรงเรือนในที่ดินนั้น และ
ภายหลังที่ดินตกเป็นของบุคคลอื่นตามเงื่อนไขไซร้ ท่านให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้
ว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับ
มาตรา ๑๓๑๔ ท่านให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๑๓๑๐, ๑๓๑๑ และ ๑๓๑๓ บังคับตลอด
ถึงการก่อสร้างใด ๆ ซึ่งติดที่ดินและการเพาะปลูกต้นไม้หรือธัญชาติด้วยโดยอนุโลม
แต่ข้าวหรือธัญชาติอย่างอื่นอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปี
เจ้าของที่ดินต้องยอมให้บุคคลผู้กระทาการโดยสุจริต หรือผู้เป็นเจ้าของที่ดินโดยมีเงื่อนไขซึ่ งได้
เพาะปลูกลงไว้นั้นคงครองที่ดินจนกว่าจะเสร็จการเก็บเกี่ยวโดยใช้เงินคานวณตามเกณฑ์ค่าเช่า
ที่ดินนั้น หรือเจ้าของที่ดินจะเข้าครอ บครองในทันทีโดยใช้ค่าทดแทนให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๒๑/๑๕๕๐ การที่จะถือว่าบุคคลหนึ่งปลูกสร้างโรงเรือน
รุกล้าเข้าไปในที่ดินของบุคคลอื่นโดยสุจริตหรือไม่สุจริตนั้น จะต้องดูในขณะที่ก่อสร้างว่าผู้ก่อสร้าง
รู้หรือไม่ว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของคนอื่น ถ้ารู้ก็ถือว่าก่อสร้างโดยไม่สุจริต แต่ถ้าในขณะที่ก่อสร้าง
ไม่รู้ว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของ บุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเองจึง สร้างโรงเรือนลงไปครั้นมา
ภายหลังจึงรู้ความจริงก็ถือว่า เป็นการก่อสร้างรุกล้าโดยสุจริต
จาเลยทั้งสองรู้แล้วว่าจาเลยทั้งสองปลูกสร้างอาคารและรั้วรุกล้าเข้าไปในที่ดินของ
โจทก์ในขณะที่เริ่มก่อสร้างแต่เพียงบางส่วน แต่จาเลยทั้งสองยังจงใจก่อสร้างต่อไปจนแล้วเสร็จ
ทั้งๆ ที่โจทก์ได้แจ้งให้ทราบก่อนแล้ว การกระทาของจาเลยทั้งสองจึงเป็นการกระทาโดยไม่สุจริต
เป็นการละเมิดต่อโจทก์

๙๕
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๙๓ /๒๕๕๐ จาเลยปลูกสร้างบ้านในที่ดินของ ล .
เจ้าของที่ดินโดยสุจริต บ้านดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของจาเลย หลังจาก ล . ถึงแก่ความตายมี การ
แบ่งแยกที่ดินดังกล่าวปรากฏว่าบ้านของจาเลยอยู่ในที่ดินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจาเลย แต่
โครงหลังคาบ้าน ซึ่งติดอยู่กับบ้านเป็นส่วนหนึ่งของบ้านล้าเข้าไปในที่ดินส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของโจทก์ อันเป็นกรณีที่เทียบเคียงได้กับการปลูกโรงเรือนรุกล้าที่ดินของผู้อื่น
โดยสุจริตตาม
บทกฎหมายดังกล่าว ถือได้ว่า ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๑๒ วรรคแรก เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง
เมื่อ กรณีดังกล่าวไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับแก่คดีและไม่ปรากฏว่ามีจารีตประเพณีแห่ง
ท้องถิ่น จึงต้องอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งดังกล่าวตาม ป .พ.พ. มาตรา ๔ วรรคสอง
เมื่อใช้มาตรา ๑๓๑๒ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๔ วรรคสอง มาปรับแก่คดีแล้ว ที่ดินของโจทก์
ส่วนที่โครงหลังคาบ้านของจาเลยรุกล้าเข้าไปจึงเป็นภาระจายอมที่ต้องไปจดทะเบียนสิทธิดังกล่าว
ตามบทบังคับของมาตรา ๑๓๑๒ วรรคแรก
แม้คาให้การแก้ฟ้องแย้งของโจทก์มิได้ให้ก ารปฏิเสธฟ้องแย้งของจาเลยที่กล่าว
อ้างว่า ถนนคอนกรีตกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร ในที่ดินของโจทก์ซึ่งเป็นถนนดังกล่าว
ข้างต้นเป็นทางจาเป็น แต่ศาลมีอานาจกาหนดที่และวิธีทาทางผ่านของทางจาเป็นให้พอควรแก่
ความจาเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่าน โดยคานึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้ เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นได้
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๔๙ วรรคสาม ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความกว้างของทางจาเป็นในคดีนี้จึงยัง
ไม่ยุติไปตามคาคู่ความดังกล่าว
ทางจาเป็นเกิดขึ้นโดยอานาจของกฎหมายและเป็นทรัพย์สิทธิอันมีอยู่เหนือ
อสังหาริมทรัพย์ที่สามารถใช้ยันบุคคลทั่วไป ได้อยู่แล้ว จึงไม่จาต้องจดทะเบียนการได้มาต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๔๙ และมาตรา ๑๓๕๐ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ของผู้มีสิทธิใช้ทางจาเป็นและเจ้าของที่ดินที่ล้อมไว้แล้วเมื่อมีคาพิพากษาว่าทางพิพาทเป็นทาง
จาเป็นแล้ว สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับทางจาเ ป็นของบุคคลดังกล่าวย่อมเป็นไปตามกฎหมาย ไม่มี
เหตุที่ศาลจะต้องชี้ขาดตัดสินกาหนดห้ามการใช้ทางจาเป็นเพื่อการใดไว้ล่วงหน้าในคาพิพากษา
ทั้งตามฟ้องโจทก์คาให้การและฟ้องแย้งของจาเลย และคาให้การแก้ฟ้องแย้งในคดีนี้ คู่ความมิได้
โต้แย้งกันว่า จาเลยมีสิทธิใช้ทางจาเป็นเพื่ อการค้าหรือไม่ และฟ้องกับฟ้องแย้งดังกล่าวก็มิได้มี
คาขอท้ายฟ้องห้ามจาเลยใช้ทางจาเป็นเพื่อการค้า ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จาเลยใช้ทางพิพาท
ตามปกติมิใช่เพื่อการค้า จึงไม่จาเป็นแก่คดีและเกินคาขอของคู่ความ อันเป็นการไม่ชอบด้วย
ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒

๙๖
หมายเหตุ
ในคดีฟ้องขอให้เปิดทางซึ่งโจทก์บรรยายฟ้องว่าทางพิพาทเป็นทางจาเป็นหรือ
ทางภาระจายอม ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว ศาลจะพิพากษาว่าเป็นทางประเภทที่
ไม่ได้กล่าวมาในฟ้องไม่ได้ เป็นการพิพากษาเกินคาขอ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๙๔/๒๔๙๗,
๓๘๖๗ /๒๕๒๔ , ๒๒๐๖ /๒๕๔๐ , ๙๒๔๘ /๒๕๔๔ ) หากบรรยายฟ้องว่าทางพิพาทเป็นทาง
ภาระจายอมและทางจาเป็นโดยไม่ขัดกันเป็นคาฟ้องที่ให้ศาลเลือกวินิจฉัยเอาจากพยานหลักฐาน
ที่คู่ความน่าสืบว่าทางพิพาทเป็นทางประเภทใดแล้วพิพากษาไปตามนั้น (คาพิพากษาศาลฎีกาที่
๗๔๖๑/๒๕๓๗, ๒๕๑/๒๕๔๒) เมื่อทางพิจารณาได้ความว่าทางพิพาท เป็นทางประเภทใดแล้ว
ก็ไม่ จาต้องวินิจฉัยต่อไปว่าทางพิพาทเป็นทางอีกประเภทหนึ่งหรือไม่ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่
๓๗๕๘/๒๕๔๓ ) ในกรณีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยเปิดทางพิพาทโดยวินิจฉัยว่าเป็นทาง
ประเภทหนึ่ง เช่น ฟังว่าเป็นทางภาระจายอม หากโจทก์ยังติดใจในประเด็นเรื่องท างจาเป็นอยู่
แม้โจทก์จะไม่จาเป็นต้องอุทธรณ์เพราะโจทก์ชนะคดีแต่ก็ต้องยกขึ้นเป็นประเด็นในคาแก้อุทธรณ์
เพื่อให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย มิฉะนั้นประเด็นว่าทางพิพาทเป็นทางจาเป็นหรือไม่ย่อมยุติไปตาม
คาพิพากษาศาลชั้นต้นหากศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ไม่มีสิทธิที่
จะหยิบยก
ประเด็นเรื่องทางจาเป็นให้ศาลฎีกาวินิจฉัยอีก เพราะเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบ
ในศาลอุทธรณ์ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๖๐/๒๕๔๖)
ทางจาเป็นเป็นทรัพย์สิทธิหรือไม่ มีคาอธิบายของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
ว่า ทางจาเป็นตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๔๙ เป็ นข้อจากัดสิทธิของเจ้าของที่ดินที่ล้อมที่ดินของ
คนอื่น ไว้ในอันที่จะต้องยอมให้เขาผ่านออกไปได้ ไม่ใช่เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถูกล้อมที่จะผ่าน
ที่ดินของเจ้าของที่ดินที่ล้อม เมื่อผู้ถูกล้อมผ่านที่ดินของผู้อื่นได้ เนื่องจากกฎหมายจากัดสิทธิ
ของผู้อื่นให้ตนใช้ที่ดินได้ เช่นนี้ การที่ได้ใช้ทางผ่านที่ดินของเขาไป จะว่าเป็นการใช้สิทธิไม่ได้
แม้จะได้ใช้มานานสักกี่สิบปี ก็ไม่ควรได้สิทธิเป็นภาระจายอมโดยอายุความตามมาตรา ๑๔๐๑,
๑๓๘๒ ต่างกับการใช้สิทธิผ่านที่ดินเป็นปรปักษ์อันจะก่อให้เกิดภาระจายอมโดยอายุความ ซึ่งเป็น
คนละเรื่อง ด้วยเ หตุนี้ ทางจาเป็นจึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
(ม.ร.ว.เสนีย์
ปราโมช , อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์ , จัดพิมพ์โดย

เนติบัณฑิตยสภา ปี ๒๕๕๑ หน้า ๓๑๑, ๓๑๓, คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๙๔/๒๔๙๗ และ
๖๔๐๖ /๒๕๕๐ ) ตามความเห็นนี้ทางจาเป็นจึงไม่ใช่ทรัพยสิทธิ คงเป็นแต่เพียงข้อจากัด

๙๗

อานาจกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินเท่านั้น แม้เจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมจะใช้ทางจาเป็นผ่าน
ที่ดินของผู้อื่นได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเจ้าของ ที่ดินที่ถูกล้อมโอนที่ดินของตนให้ผู้อื่น
แล้ว จะทาให้ผู้รับโอนที่ดินได้สิทธิในทางจาเป็นไปด้วยเพราะทางจาเป็นไม่ใช่สิทธิที่ติดกับ
ที่ดินที่จะโอนไปพร้อมกับที่ดินอย่างภาระจายอม (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๑-๘๑๒/๒๕๔๐
และ ๕๖๗๒/๒๕๔๖ ประชุมใหญ่ ) อย่างไรก็ตาม มีคาพิพากษาศา ลฎีกาที่กล่าวว่าทางจาเป็น
เป็นทรัพยสิทธิ เช่น คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๑๖ /๒๕๔๑ และคาพิพากษาศาลฎีกาที่
หมายเหตุนี้
หากถือตามคาอธิบายของศาลตราจารย์ ม .ร.ว. เสนีย์ ปราโมช การใช้ทางใน
ฐานะที่เป็นทางจาเป็น ไม่ว่าจะใช้นานเพียงใดก็ไม่ได้สิทธิเป็นภาระจายอม โดยอายุความ
แต่ ถ้าเป็นการใช้ทางนั้นโดยปรปักษ์ ก็อาจได้ภาระจายอมโดยอายุความได้ ดังเช่น คดีนี้ศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าทางถนนคอนกรีตตามแนวเส้นสีน้าเงินในแผนที่พิพาท
เป็นทางจาเป็นซึ่งจาเลยมีสิทธิใช้ จาเลยฎีกาว่าจาเลยได้สิทธิภาระจายอมในทางดังกล่าว
โดยอายุความด้วย ศาลฎี กาเห็นว่าจาเลยไม่ได้ภาระจายอมโดยอายุความ เพราะจาเลยใช้ทาง
โดยวิสาสะและไม่มีประเด็นให้วินิจฉัยว่าจาเลยได้บอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ
ที่ดินดังกล่าวไปยังโจทก์แล้ว
เมื่อทางจาเป็นถูกใช้โดยปรปักษ์จนกลายเป็นทางภาระจายอมโดยอายุความแล้ว
น่าจะถือว่าที่ดินที่ ถูกล้อมมีทางภาระจายอมเป็นทางออกที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่ใช่ที่ดิน
ที่ถูกล้อมจนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะอันเป็นเงื่อนไขที่จะได้ทางจาเป็นผ่านที่ดินของ
ผู้อื่นอีกต่อไป ทางจาเป็นจึงน่าจะสิ้นสุดลง โดยสามารถใช้ทางนั้นในฐานะเป็นภาระจายอม
ซึ่งไม่ต้องใช้ค่าทดแทน ให้แก่ เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ตามมาตรา ๑๓๔๙ วรรคสี่ อีก
ซือทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด มาตรา ๑๓๓๐
มาตรา ๑๓๓๐ สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตาม
คาสั่งศาล หรือคาสั่งเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ในคดีล้มละลายนั้น ท่านว่ามิเสียไป ถึงแม้ภายหลัง
จะพิสู จน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิใช่ของจาเ ลย หรือลูกหนี้โดยคาพิพากษา หรือผู้ล้มละลาย

๙๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๓๙/๒๕๔๙ โจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินและบ้านจากการขาย
ทอดตลาดตามคาสั่งศาล โจทก์ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตาม ป .พ.พ. มาตรา ๖ ว่าการ
กระทาโดยสุจริต คดีจึงต้องด้ว ยบทบัญญัติ แห่ง ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๓๐ ซึ่งบั ญญัติว่า “สิทธิ
ของ บุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคาสั่งศาลหรือคาสั่งเจ้าพนักงาน
รักษาทรัพย์ในคดีล้มละลายนั้นท่านว่ามิเสียไป ถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิใช่
ของจาเลย หรือลูกหนี้โดยคาพิพาก ษา หรือผู้ล้มละลาย ” ดังนั้น การที่ผู้ร้องจะอ้างการได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านโดยการครอบครองปรปักษ์ขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์เพื่อแสดงอานาจ
พิเศษต่อศาลว่าผู้ร้องไม่ใช่บริวารของจาเลย ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๙๖ จัตวา (๓) ผู้ร้องจึงต้อง
แสดงให้เห็นอานาจพิเศษที่ดีก ว่าอานาจหรือสิทธิของโจทก์ ทั้งการครอบครองปรปักษ์ดังกล่าว
ซึ่งเป็นการได้สิทธิมาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม และยังมิได้จดทะเบียนนั้นตาม ป
.พ.พ.
มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง ก็มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทน
และโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจ ริตแล้ว เมื่อคาร้องของผู้ร้องคงกล่าวบรรยายเพียงว่า
ผู้ร้องครอบครองที่ดินและบ้านมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ และได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านโดยการ
ครอบครองปรปักษ์ โดยมิได้กล่าวบรรยาย มาในคาร้องว่าโจทก์ซื้อที่ดินและบ้านจากการขาย
ทอดตลาดตามคาสั่งศาลโดยไม่สุจริต คดี จึงไม่มีปร ะเด็นที่ผู้ร้องจะนาสืบว่าโจทก์ซื้อที่ดินและ
บ้านจากการขายทอดตลาดตามคาสั่งศาลโดยสุจริตหรือไม่ ต้องฟังว่าโจทก์กระทาการโดยสุจริต
ตามข้อสันนิษฐานของบทบัญญัติมาตรา ๖ ดังนั้น แม้ศาลจะทาการไต่สวนและฟังว่าผู้ร้องได้
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านโดยการครอบครองปรปักษ์ตามคา ร้องของผู้ร้อง ก็ไม่ทาให้ผู้ร้อง
ชนะคดีได้ การที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่งยกคาร้องของผู้ร้องโดยไม่ได้ทาการไต่สวนจึงชอบแล้ว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๓๕/๒๕๔๙ ผู้ร้องเป็นผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด
ตามคาสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายโดยสุจริต สิทธิของผู้ร้ องจึงมิเสียไปแม้ภายหลัง
จะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นั้นมิใช่ของผู้ล้มละลายตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๓๐ แม้ผู้ร้องจะยังมิได้มีการ
ชาระราคาทรัพย์ครบถ้วนหรือยังมิได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ร้องก็ยังได้รับความคุ้มครอง
ตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ผู้อื่นจะอ้างเหตุว่าเป็นผู้ ครอบครองปรปักษ์ที่ดินดังกล่าวขึ้นต่อสู้
สิทธิของผู้ร้องมิได้ การที่มีผู้ยื่นคาร้องขอครอบครองปรปักษ์ที่ดินที่ผู้ร้องประมูลซื้อได้จากการ
ขายทอดตลาดจึงมิได้มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้ร้องแต่อย่างใด
แม้มีผู้ยื่นคาร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดแต่ศาลล้มละลายก ลางได้มีคาสั่ง
ยกคาร้องดังกล่าวไปแล้ว ดังนั้น เมื่อศาลล้มละลายกลางยกคาร้องดังกล่าวไปแล้วและศาลอุทธรณ์

๙๙
ยังมิได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดผู้ร้องจึงยังคงได้รับความคุ้มครองตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๓๐
เจ้าของกรรมสิทธิ์ มาตรา ๑๓๓๖
มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคั บแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและ
จาหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืน
ซึ่ง ทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎห มาย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๕/๒๕๔๙ การที่โจทก์ฟ้องว่าโจทก์อนุญาตให้จาเลย
ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินพิพาทของโจทก์เพราะจาเลยเป็นบุตรเขยของโจทก์ ต่อมาจาเลยหย่าขาดกับ
บุตรีของโจทก์ โจทก์จึงไม่ประสงค์ให้จาเลยอยู่ในที่ดินพิพาทอีกต่อไป เป็นการฟ้องเพื่อใช้สิทธิ
ติดตามเอาคื นซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๓๖
ซึ่งไม่มีบทกฎหมายใดบังคับให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องบอกกล่าวผู้ไม่มีสิทธิดังกล่าวก่อนฟ้องคดี
แต่อย่างใด โจทก์จึงมีอานาจฟ้องขับไล่จาเลยได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๕๑/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท
โจทก์มอบอานาจให้จาเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นมารดาไปไถ่ถอนจานองที่ดินพิพาท แต่จาเลยที่ ๑ ทาเกิน
ขอบอานาจ โดยจาเลยที่ ๑ ทานิติกรรมให้ที่ดินแก่จาเลยที่ ๑ ต่อมาจาเลยที่ ๑ ขายให้จาเลยที่ ๒
และจาเลยที่ ๒ จานองต่อจาเลยที่ ๓ ขอให้เ พิกถอนนิติกรรมการให้ระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ ๑
นิติกรรมซื้อขายระหว่างจาเลยที่ ๑ กับที่ ๒ และนิติกรรมจานองระหว่างจาเลยที่ ๒ กับที่ ๓ จึงเป็น
การใช้สิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์จากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือได้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๓๖ และการ
กระทาของจาเลยทั้งสามเป็นการโต้แย้ งสิทธิของโจทก์ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๕๕ แล้ว แม้โจทก์
ไม่ มีอานาจฟ้องจาเลยที่ ๑ เพราะเป็นการฟ้องบุพการีต้องห้ามตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๕๖๒ ก็ตาม
ก็เป็นเหตุเฉพาะตัวระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ ๑ เท่านั้น หามีผลไปถึงจาเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกด้วยไม่ โจทก์จึงมีอา นาจฟ้องและดาเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของจาเลยที่ ๒
และที่ ๓ ต่อไปได้

๑๐๐
ทางจาเป็น มาตรา ๑๓๔๙, ๑๓๕๐
มาตรา ๑๓๔๙ ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทาง
สาธารณะได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้
ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือทะเล หรือมีที่ชันอันระดับ
ที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมากไซร้ ท่านว่าให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับ
ที่และวิธีทาทางผ่านนั้นต้องเลือกให้พอควรแก่ความจาเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่าน
กับทั้งให้คานึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้ เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นได้ ถ้าจาเป็นผู้มีสิทธิจะผ่าน
จะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้
ผู้มีสิทธิจะผ่านต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ เพื่อความเสียหาย
อันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น ค่าทดแทนนั้นนอกจากค่าเสียหายเพราะสร้างถนน ท่านว่าจะกาหนด
เป็น เงินรายปีก็ได้
มาตรา ๑๓๕๐ ถ้าที่ดินแบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันเป็นเหตุให้แปลงหนึ่งไม่มีทางออก
ไปสู่ทางสาธารณะไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินตามมาตราก่อนได้
เฉพาะบนที่ดินแปลงที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันและไม่ต้องเสียค่าทดแทน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๘๑/๒๕๔๘ แม้จะฟังไม่ได้ว่าทางพิพาทเป็นทางภาระ
จายอม แต่เมื่อปรากฏว่าโจทก์ฟ้องในลักษณะขอให้เปิดทางภาระจายอม และอ้างว่าทางพิพาท
เป็นทางจาเป็น เนื่องจากที่ดินของโจทก์ถูกที่ดินแปลงอื่นปิดล้อมไม่มีทางออกสู่สาธารณะ เป็น
คาฟ้องให้ศาลเลือกวินิจฉัยเอาจากพย านหลักฐานว่า เมื่อทางพิจารณาได้ความว่าทางพิพาท
เป็น ทางจาเป็นก็สามารถพิพากษาบังคับให้เปิดทางในฐานะทางจาเป็นได้ด้วย ทั้งโจทก์ได้กล่าว
แก้ไว้ในคาแก้อุทธรณ์และกล่าวไว้ในฎีกาเกี่ยวกับทางจาเป็น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดิน
โจทก์ถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จ นไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ โจทก์ย่อมผ่านที่ดินซึ่งล้อม
อยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ ทางพิพาทจึงเป็นทางจาเป็น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๖๑ /๒๕๔๙ แม้แต่เดิมโจทก์ใช้ลาห้วยหนองแสงที่อยู่
ทางด้านทิศตะวันตกของที่ดินโจทก์จาเลยเข้าออกสู่ถนนสาธารณะซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ แต่เ มื่อ
ในภายหลังได้มีการราดยางและยกระดับถนนสาธารณะสูงขึ้นจนสูงระดับศีรษะ ทาให้โจทก์ใช้
ลาห้วยหนองแสงเป็นทางเข้าออกได้ลาบาก เนื่องจากตามปกติลาห้วยหนองแสงซึ่งลึกประมาณ
๑ เมตร มีสภาพแห้งไม่มีน้า เวลาฝน ตกจึงจะมีน้าขัง แต่เป็นเวลาไม่น านก็จะแห้งอีกไม่อาจใช้
สัญจรไปมา ตามปกติได้ ลาห้วยหนองแสงจึงไม่มีสภาพเป็นทางสาธารณะ เมื่อพิจารณาสภาพ

๑๐๑
ของลาห้วยหนองแสงในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ต่าและลึกไม่สะดวกที่โจทก์จะใช้เป็นทางเข้าออกได้สู่
ถนนสาธารณะที่มีระดับสูงกว่ามากเช่นนี้ จึงเป็นกรณีที่ดินโจทก์มีทางออกได้ แต่มีที่ชันอันระดับ
ที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมากขวางอยู่ ตามบทบัญญัติ แห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๔๙ วรรคสอง
และต้องบังคับตามความในมาตรา ๑๓๔๙ วรรคหนึ่ง โดยถือว่าที่ดินโจทก์มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่
จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะ โจทก์ย่อมมีสิทธิผ่านทางพิพาทในที่ดินจาเลยซึ่งเป็นทางที่จาเลย
จะเสียหายน้ อยที่สุดเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ ทางพิพาทจึงเป็นทางจาเป็น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๙๒/๒๕๔๙ แม้ทางจาเป็นที่โจทก์ขอผ่านที่ดินจัดสรร
ของจาเลยเป็นถนนซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรได้จัดให้มีขึ้นและตกอยู่ในภาระจายอม
เพื่อ ประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ซึ่งมี พ .ร.บ. การจั ดสรรที่ดินฯ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง บทบัญญัติ
ห้ามมิให้ผู้จัดสรรที่ดินกระทาการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แก่ภาระจายอมลดไปหรือเสื่อม
ความสะดวก แต่เมื่อจาเลยรับว่าถนนดังกล่าวตกอยู่ภายใต้สิทธิที่โจทก์จะขอเปิดทางจาเป็นได้
ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๔๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นไปโดยผลข องกฎหมาย มิใช่เป็นเรื่องที่ผู้จัดสรร
ที่ดินทานิติกรรมอันก่อให้เกิดภาระแก่ที่ดินที่ตกเป็นสาธารณูปโภคจึงหาได้ขัดต่อกฎหมาย
ดังกล่าวไม่ และหากการที่จาเลยเปิดทางจาเป็นให้แก่โจทก์ทาให้จาเลยต้องเสียหาย จาเลยย่อมมี
สิทธิเรียกค่าทดแทน เพื่อความเสียหายจากโจทก์ได้ โจทก์ จึงมีสิทธิขอให้เปิดทางพิพาทที่จาเลย
สร้างรั้วกาแพงปิดกั้นเพื่อให้เป็นทางเข้าออกและจัดวางท่ อระบายน้า สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์
สู่ทางสาธารณะได้
เมื่อทางพิพาทเป็นทางจาเป็นแล้ว โจทก์มีสิทธิใช้ทางดังกล่าวได้โดยอานาจของ
กฎหมายตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๔๙ จึงไม่จาต้องให้จาเ ลยไปจดทะเบียนทางจาเป็นตามคาขอ
ของโจทก์อีก
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๙๑/๒๕๔๙ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๕๖๗๓ ของโจทก์ไม่ได้
ถูกปิดล้อมโดยที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๕๖๗๑ ของจาเลย แต่ถูกปิดล้อมโดยที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๕๖๗๒
ของ ว. เพราะที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๑๕๖๗๓ ของโจทก์จะผ่านไปสู่ถนนคลองชลประทานระยะทาง
ที่ใกล้ที่สุดก็คือผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๕๖๗๑ จึงไม่เป็นทางจาเป็นสาหรับที่ดินของโจทก์ ตาม
โฉนดเลขที่ ๑๕๖๗๓
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๖๙/๒๕๕๐ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๔๙ มิได้บัญญัติว่า
การผ่านที่ดินที่ล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะจะต้องเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ ทางสาธารณะที่สุด และใน
วรรคสามที่มีใจความว่าให้คานึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นได้นั้น ก็หมายถึง

๑๐๒
วิธีทาทางจาเป็นจะต้องให้เสียหายแก่ที่ดินที่ผ่านนั้นน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่า
เส้นทางอื่นนอกจากทางพิพาทจะต้องผ่านที่ดินขอ งบุคคลอื่นซึ่งได้ความว่ามีสภาพเป็นนาข้าว
และบ่อเลี้ยงกุ้งและยังไม่มีสภาพเป็นถนน ส่วนที่พิพาทนั้นโจทก์ทั้งสองใช้มาตั้งแต่ปี
๒๕๓๕
โดยสร้างถนนมีความกว้างเพียง ๓ เมตร ผ่านไปบนที่ว่างเปล่าชิดขอบเขตที่ดินของจาเลยทั้งสาม
และจาเลยทั้งสามก็ใช้ประโยชน์จากทางพิพาทนั้นด้วย ทางพิพาทจึงสะดวกและเหมาะสมไม่ทาให้
จาเลยทั้งสามเสียหายมากนัก
ศาลพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๗๒/๒๕๕๐ เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๕๘๑๐ ของโจทก์
และที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๕๘๒๑ ของจาเลยที่ ๒ เป็นที่ดินแปลงเดียวกันต่อมามีการแบ่งแยกที่ดิน
ออกเป็น ๒ แปลง ดังกล่าว แต่เมื่อทางด้าน ทิศเหนือและทิศตะวันออกของที่ดินโจทก์มีทางออก
สู่ทางสาธารณะได้ โดยเป็นทางเดินเท้าซึ่งตามแผนที่พิพาทระบุว่าทางด้านทิศตะวันออกของ
ที่ดินโจทก์กว้างประมาณ ๑.๑๐ เมตร ไม่สามารถใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อผ่านเข้าออกได้นั้น
ก็เป็นเรื่องความสะดวกของโจทก์เท่านั้นหาใช่ว่ าโจทก์ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะไม่ โจทก์
จึงไม่มีสิทธิขอเปิดทางพิพาทเป็นทางจาเป็นในที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๕๘๒๑ ของจาเลยที่ ๒ ตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๔๙ และ ๑๓๕๐ เพราะที่ดินโจทก์ไม่ถูกที่ดินแปลงอื่นปิดล้อมจนไม่สามารถ
ออกไปสู่ทางสาธารณะได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๒๒ /๒๕๕๐ แม้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๓๐๑ ของโจทก์
ทางด้านทิศตะวันออกจะติดแม่น้าบางปะกง แต่ก็ได้ความว่า ปัจจุบันแม่น้าบางปะกงไม่ได้ใช้เป็น
ทางสัญจร คงมีแต่เรือหาปลา ไม่มีเรือโดยสาร โดยกิจการเรือโดยสารได้เลิกมาหลายสิบปีแล้ว
เมื่อโจทก์ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวแล้วก็ได้ใช้เส้นทางพิพาทออกสู่ทางสาธารณะ ซึ่งเส้นทางพิพาท มี
ความกว้างประมาณ ๓ เมตร ดังนี้ กรณีที่ดินโจทก์จึงต้องตามบทบัญญัติ ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๔๙
วรรคสอง คือ ที่ดินโจทก์มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้แต่ต้องข้ามสระ บึง ทะเล หรือสภาพ
ยากลาบากในทานองเดียวกัน โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเพื่อขอเปิ ดทางจาเป็นผ่านที่ดินจาเลยทั้งสาม
ออกสู่ทางสาธารณะได้
เมื่อที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๓๐๑ ที่โจทก์ถือกรรมสิทธิ์อยู่แบ่งแยกออกมาจากโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๑๖๓๘ ของจาเลยที่ ๑ และที่ ๒ เป็นเหตุให้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๓๐๑ ไม่มีทางบนบก
ออกสู่ทางสาธารณะได้โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิใช้ทาง พิพาทออกสู่ทางสาธารณะได้เช่นกันตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๓๕๐

๑๐๓
สิทธิในทางจาเป็นย่อมเกิดขึ้นโดยอานาจของกฎหมายตามสภาพความเป็นจริง
ของที่ดินในปัจจุบัน ข้ออ้างของฝ่ายจาเลยทั้งสามที่ว่าโจทก์สมัครใจซื้อที่ดินซึ่งไม่มีทางออกสู่
ถนนสาธารณะทาให้ซื้อในราคาถูกกว่าปกติ ส่อเจตนา ว่าจะไม่ใช้ทางพิพาทเป็นทางออกสู่ทาง
สาธารณะนั้น มิได้ทาให้สิทธิในทางจาเป็นของโจทก์ระงับสิ้นไปแต่อย่างใด
กรรมสิทธิ์รวม , เจ้าของรวม มาตรา ๑๓๕๗, ๑๓๕๘, ๑๓๕๙, ๑๓๖๐, ๑๓๖๑, ๑๓๖๒, ๑๓๖๓,
๑๓๖๔
มาตรา ๑๓๕๗ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เป็นเจ้าของรวมกันมีส่วนเท่ากัน
มาตรา ๑๓๕๘ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สิน
รวมกัน
ในเรื่องจัดการตามธรรมดา ท่านว่าพึงตกลงโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวม
แต่เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางจัดการตามธรรมดาได้ เว้นแต่ฝ่ายข้างมาก
ได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น แต่เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจทาการเพื่อรักษาทรัพย์สินได้เสมอ
ในเรื่องจัดการอันเป็นสาระสาคัญ ท่านว่าตกลงกันโดยคะแนนข้างมากแห่ง
เจ้าของรวม และคะแนนข้างมากนั้นต้องมีส่วนไม่ต่ากว่าครึ่งหนึ่งแห่งค่าทรัพย์สิน
การเปลี่ยนแปลงวัตถุที่ประสงค์นั้น ท่านว่าจะตกลงกันได้ ก็แต่เมื่อเจ้าของรวม
เห็นชอบทุกคน
มาตรา ๑๓๕๙ เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ครอบไป
ถึงทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อต่อสู้บุคคลภายนอก แต่ในการเรียกร้องเอาทรัพย์สินคืนนั้น ท่านว่าต้อง
อยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๐๒ แห่งประมวลกฎหมาย นี้
มาตรา ๑๓๖๐ เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิใช้ทรัพย์สินได้ แต่การใช้นั้นต้องไม่ขัด
ต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น ๆ
ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิได้ดอกผลตามส่วน
ของตนที่มีในทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๑๓๖๑ เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ จะจาหน่ายส่ว นของตนหรือจานอง หรือ
ก่อ ให้เกิดภาระติดพันก็ได้
แต่ตัวทรัพย์สินนั้นจะจาหน่าย จานา จานอง หรือก่อให้เกิดภาระติดพันได้ ก็แต่
ด้วยความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน

๑๐๔
ถ้าเจ้าของรวมคนใดจาหน่าย จานา จานอง หรือก่อให้เกิดภาระติดพันทรัพย์สิน
โดยมิได้รับความยินยอมแห่งเจ้าข องรวมทุกคน แต่ภายหลังเจ้าของรวมคนนั้นได้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวไซร้ ท่านว่านิติกรรมนั้นเป็นอันสมบูรณ์
มาตรา ๑๓๖๒ เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ จาต้องช่วยเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ตามส่วน
ของตนในการออกค่าจัดการ ค่าภาษีอากร และค่ารักษา กับทั้งค่าใช้ทรัพย์สินรวม กันด้วย
มาตรา ๑๓๖๓ เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิเรียกให้แบ่งทรัพย์สินได้ เว้นแต่จะมี
นิติกรรมขัดอยู่ หรือถ้าวัตถุประสงค์ที่เป็นเจ้าของรวมกันนั้นมีลักษณะเป็นการถาวร ก็เรียกให้
แบ่งไม่ได้
สิทธิเรียกให้แบ่งทรัพย์สินนั้น ท่านว่าจะตัดโดยนิติกรรมเกินคราวละสิบปีไ ม่ได้
ท่านว่าเจ้าของรวมจะเรียกให้แบ่งทรัพย์สินในเวลาที่ไม่เป็นโอกาสอันควรไม่ได้
มาตรา ๑๓๖๔ การแบ่งทรัพย์สินพึงกระทาโดยแบ่งทรัพย์สินนั้นเองระหว่าง
เจ้าของรวม หรือโดยขายทรัพย์สินแล้วเอาเงินที่ขายได้แบ่งกัน
ถ้าเจ้าของรวมไม่ตกลงกันว่าจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไ รไซร้ เมื่อเจ้าของรวมคนหนึ่ง
คนใดขอ ศาลอาจสั่งให้เอาทรัพย์สินนั้นออกแบ่ง ถ้าส่วนที่แบ่งให้ไม่เท่ากันไซร้ จะสั่งให้ทดแทน
กันเป็นเงินก็ได้ ถ้าการแบ่งเช่นว่านี้ไม่อาจทาได้หรือจะเสียหายมากนักก็ดี ศาลจะสั่งให้ขายโดย
ประมูลราคากันระหว่างเจ้าของรวมหรือขายทอดตลาดก็ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๕๙/๒๕๔๘ ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกของ ล . ซึ่งตก
ทอดแก่ทายาททุกคน คือ โจทก์ทั้งสองและจาเลยทั้งสอง โจทก์ทั้งสองและจาเลยทั้งสองจึงเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทโดยผลของกฎหมายและตามส่วนที่จะได้รับตามกฎหมาย
เมื่อศาลฎีกาพิพากษาให้จา เลยทั้งสองแบ่งที่ดินพิพาทแก่โจทก์ทั้งสองแล้ว การแบ่งทรัพย์สิน
ระหว่างเจ้าของรวมต้องดาเนินการตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๖๔ ข้อเท็จจริงได้ความว่าทั้งสองฝ่าย
ไม่อาจตกลงกันได้ว่าจะแบ่งที่ดินพิพาทตามคาพิพากษาศาลฎีกากันอย่างไร ศาลชั้นต้นได้สอบถาม
ทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่งเ พื่อที่จะเอาที่ดินพิพาทออกแบ่ง หากแบ่งไม่เท่ากันก็ให้ทดแทนกัน
เป็นเงิน แต่ทั้งสองฝ่ายไม่ยินยอมและไม่สามารถตกลงกันได้ รวมทั้งไม่สามารถขายโดยประมูล
ราคาระหว่างกันเอง ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่งให้นาที่ดินพิพาทออกขายทอดตลาด จึงเป็น
การดาเนินการจัดแบ่งที่ดิน พิพาทระหว่างโจทก์ทั้งสองและจาเลยทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของรวมตาม
วิธีการและลาดับขั้นตอนชอบด้วยบทบัญญัติมาตรา ๑๓๖๔ แล้ว

๑๐๕
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๙๒/๒๕๔๘ ที่ดินมีโฉนดซึ่ง ด. มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับ
ล. บิดาจาเลยทั้งสอง เมื่อที่ดินดังกล่าวมิได้มีการแบ่งแยกการครอบ ครองเป็นส่วนสัดว่าส่วนของ
ใครอยู่ตอนไหนและมีเนื้อที่เท่าใด ด . และ ล. ผู้มีชื่อในโฉนดซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน จึงยังเป็น
เจ้าของรวมอยู่ตามส่วนที่ตนถือกรรมสิทธิ์ การที่โจทก์ทาสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับ ด . โดยระบุ
เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเ หนือของที่ดินดังกล่าว จึงเป็นการซื้อขาย
ตัว ทรัพย์ซึ่งมิใช่เป็นการขายกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนของ ด . จะกระทาได้ก็แต่ความยินยอมแห่ง
เจ้าของรวมทุกคน การที่ ด . เอาตัวทรัพย์มาทาสัญญาจะขายแก่โจทก์ โดย ล . เจ้าของรวมมิได้
ยินยอมด้วย จึงไม่มีผลผูกพัน ล . เมื่อจาเลยทั้งสองเป็ นผู้รับโอนมรดกจาก ล . จึงถือว่าโจทก์และ
จาเลยทั้งสองเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทร่วมกันทุกส่วน และมีส่วนในที่ดินพิพาททั้งแปลง
เท่ากัน โจทก์จึงฟ้องขอให้แบ่งแยกที่ดินโดยให้โจทก์ได้ที่ดินทางด้านทิศเหนือและจาเลยทั้งสอง
ได้ที่ดินด้านทิศใต้หาได้ไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๓/๒๕๔๙ แม้ข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์มรดกของโจทก์
ทั้งสองต้องห้ามฟ้องร้องบังคับคดี เนื่องจากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้อง
รับ ผิดเป็นสาคัญตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๗๕๐ วรรคสอง แต่การที่โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องเรียกร้อง
ทรัพย์มรดกในที่ดินทั้งสองแปลงจากจาเลยเ ป็นการใช้สิทธิที่โจทก์ทั้งสองมีสิทธิรับมรดกแทนที่
ส. ซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกจากจาเลยในฐานะจาเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ ม . โจทก์ทั้งสองจึงมีฐานะ
เป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทรัพย์มรดกร่วมกับทายาทอื่นในที่ดิน
ทั้งสองแปลงตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๖๒๙, ๑๗๒๕ ประกอบมาตรา ๑๓๕๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๐๐ /๒๕๔๙ โจทก์ซื้อที่ดินจาก ท . โดยได้ชาระราคา
ครบถ้วนและเข้าครอบครองที่ดินอย่างเป็นเจ้าของตลอดมา แต่ ท . มิได้จดทะเบียนโอนที่ดิน
ให้ โจทก์ตามข้อตกลงที่ดินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์
ซึ่ง ท. และทายาทอื่นรวม ๔ คน ร่วมกันรับมรดกมาจาก อ . ต่อมา ม . ทายาทคนหนึ่งของ อ .
จดทะเบียนให้จาเลยเข้าร่วมเป็นเจ้าของในส่วนของตน หลังจากนั้นที่ดินดังกล่าวออกเป็นโฉนด
ที่ดินและจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมออกเป็นแปลงย่อยระหว่างผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ รวม
ด้วยกัน โดยที่ดินส่วนที่จาเลยได้รับมานั้นรวมส่วนที่ดินที่โจทก์ซื้อมาจาก ท . ด้วย ต่อมา ท. ถึงแก่
ความตาย เช่นนี้ หากโจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทาของ ท. โจทก์ก็ชอบที่จะว่ากล่าวเอากับ
ท. หรือ ทายาทของ ท. ซึ่งต้องรับไปทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามสัญญาที่ ท. ทาไว้กับโจทก์
หรือหากโจทก์เห็นว่าสิทธิของโจทก์ถูกกระทบกระเทือนหรือต้องเสียหายอันเนื่อง
มาจาก

๑๐๖
การแบ่งแยกที่ดินที่โจทก์ครอบครอง ก็ชอบจะฟ้องผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอให้เพิกถอนการกระทา
ดังกล่าว โจทก์จะฟ้องจาเลยเพื่อขอให้บังคับจาเลยจดทะเบียนแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์ในส่ว น
ที่เป็นของโจทก์ให้แก่โจทก์หาได้ไม่ เพราะจาเลยไม่มีหน้าที่ทางนิติกรรมหรือสัญญาใด ๆ ที่ต้อง
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๕๓/๒๕๔๙ โจทก์ที่ ๒ ไม่เคยเข้าทาประโยชน์ในทรัพย์
พิพาท ที่โจทก์ที่ ๒ นาสืบว่า หากได้รับส่วนแบ่งมรดกทรัพย์ พิพาท ๑ ใน ๓ ส่วนแล้ว โจทก์ที่ ๒
จะได้ผลผลิตเป็นข้าวเปลือกและค่าเช่านั้น โจทก์ที่ ๒ คงมีคาเบิกความของตนเองเป็นพยาน
ตามลาพังไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุนค่าเสียหายแต่ละจานวนดังกล่าวเป็นการคาดคะเน
ของโจทก์ที่ ๒ เอง ซึ่งไม่แน่นอนว่าหากโจทก์ที่ ๒ ได้รับส่วนแบ่ งทรัพย์พิพาทแล้ว จะได้รับ
ผลประโยชน์ตามที่อ้างหรือไม่ พยานหลักฐานโจทก์ทั้งสองจึงไม่มีน้าหนักเพียงพอที่จะรับฟังว่า
โจทก์ที่ ๒ ได้รับความเสียหายจริง
ทรัพย์พิพาทเป็นของโจทก์ที่ ๒ กับจาเลยที่ ๒ และที่ ๓ รวมกัน เมื่อยังไม่ได้แบ่งแยก
กันเป็นสัดส่วน จาเลยที่ ๒ กับจาเลยที่ ๓ ย่อมมีสิทธิใช้สอยทรัพย์พิพาททุกส่วนได้จนกว่าจะมี
การแบ่งกันดังกล่าว โจทก์ทั้งสองจึงขอให้ขับไล่จาเลยทั้งสามและบริวารออกไปจากทรัพย์พิพาท
ไม่ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๖๒/๒๕๕๐ โจทก์ทั้งสองฟ้องขับไล่จาเลยทั้งสองออกจาก
ที่ดินที่โจทก์ทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิครอบครองร่วมกับโจทก์ร่วมทั้งสี่ การดาเนินการของโจทก์ทั้งสอง
จึงเป็นการกระทาในฐานะเจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ ใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพย์สิน
ทั้งหมดเพื่อต่อสู้บุคคลภายนอกคือจาเลยทั้งสองตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๕๙ และการที่ในวัน
ชี้สองสถานคู่ความตกลงท้ากัน ว่า ให้เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดที่ดินพิพาทจากแนวทิศเหนือเข้ามา
ทางแนวที่ดินของจาเลยที่ ๑ หากรังวัดได้เป็นจานวน ๕ ไร่ ๓ งาน ๘๖ ตารางวา จาเลยทั้งสอง
ยอมแพ้และค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้เป็นพับ หากรังวัดได้เกินเนื้อที่ดังกล่าว
ส่วน ที่เกินหรือล้าจานวนให้ตกเป็ นของจาเลยทั้งสอง หากการรังวัดไม่อาจทาได้เพราะมีการ
คัดค้านของเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้พิจารณาคดีต่อไปโดยให้ถือว่าคาท้าไม่เป็นผล การท้ากัน
ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ ใช้สิทธิขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น ๆ
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๐ เพราะไม่ว่าผลการรังวัดที่ดินพิพาทจะเป็นเช่นใด ที่ดินแปลงที่โจทก์
ทั้งสองครอบครองร่วมกับโจทก์ร่วมทั้งสี่ก็ยังคงมีเนื้อที่ตามเดิม

๑๐๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๕๙/๒๕๕๐ เมื่อได้ความว่าโจทก์จาเลยร่วมกันซื้อที่ดิน
เพื่อขายเอากาไรมาแบ่งกัน มิได้มีการครอบครองทาประโยชน์ในที่ดิ นพิพาทเป็นส่วนสัด วิธีการ
แบ่งกรรมสิทธิ์รวมจึงต้องเป็นไปตามที่ ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๖๔ กาหนดไว้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๓๗ /๒๕๕๐ การฟ้องขอแบ่งทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์รวม
อยู่ ด้วยตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๖๓ ไม่มีอายุความ ตามมาตรา ๑๓๖๓ วรรคสอง เป็นเรื่องผู้มี
กรรมสิทธิ์รวมจะทา นิติกรรมห้ามแบ่งกรรมสิทธิ์รวมได้คราวละไม่เกินสิบปี มิใช่เป็นอายุความ
โจทก์ ฮ. และจาเลยที่ ๑ ได้ตกลงรังวัดที่ดินมือเปล่ายังไม่หลักฐานหนังสือสาคัญ
เพื่อแบ่งกรรมสิทธิ์รวมไว้ โจทก์ได้ที่ดินเป็นที่พิพาท โจทก์ได้เข้าครอบครองทาประโยชน์ในที่ดิน
เป็นสัดส่วนตลอดมา การแบ่งแยกเจ้าของรวมจึงไม่อาจจดทะเบียนแบ่งแยกต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ได้ ถือว่าโจทก์ยึดถือที่ดินส่วนที่เข้าครองครองเพื่อตนโจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครองตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๓๖๗ แม้ต่อมาทางราชการจะออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) และ
โฉนดที่ดินมีชื่อโจทก์ จาเลยที่ ๑ และ ฮ. ถือกรรมสิทธิ์รวม โดยไม่ได้ระบุว่ามีส่วนคนละเท่าใด
และตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๕๗ ให้สันนิษฐานว่าผู้เป็นเจ้าของรวมกันมีส่วนเท่ากันก็เป็นเพียง
ข้อสันนิษฐานของกฎหมายในกรณีที่ไม่ปรากฏชัดว่าเจ้าของรวมแต่ละคนมีส่วนเท่าใด โจทก์
ย่อมมีกรรมสิทธิ์ตามสัดส่วนที่ครอ บครอง จาเลยที่ ๑ จะอ้างว่าเจ้าของรวมยังคงมีส่วนเท่ากัน
หาได้ไม่
สิทธิครอบครอง มาตรา ๑๓๖๗, ๑๓๖๘, ๑๓๖๙
มาตรา ๑๓๖๗ บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนั้น
ได้ซึ่งสิทธิครอบครอง
มาตรา ๑๓๖๘ บุคคลอาจได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยผู้อื่นยึดถือ ไว้ให้
มาตรา ๑๓๖๙ บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินไว้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลนั้น
ยึดถือเพื่อตน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๐/๒๕๔๙ โจทก์รู้เห็นและลงชื่อเป็นพยานในสัญญาซื้อขาย
พิพาทระหว่างจาเลยกับ ร. และยอมรับว่า บ. เป็นคนเฝ้าดูแลที่ดินให้จาเลย ดังนั้น โจทก์ย่อม ทราบ
ดีว่า ที่ดินพิพาทมีจาเลยเป็นผู้มีสิทธิครองครองโดยการซื้อมาอย่างถูกต้อง การที่จาเลยซื้อที่ดิน
พิพาทมาแล้วให้ บ . ครอบครองแทน ถือได้ว่าจาเลยได้ใช้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมา
จาเลยย่อมมีสิทธิทาประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ การที่จาเลยเข้าไปปักป้ายแสดงความเป็น เจ้าของ

๑๐๘
และสร้างรั้วในที่ดินพิพาท จึงไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ซึ่งอ้างว่าซื้อที่ดินพิพาทมาจากบุคคลอื่น
ในภายหลัง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๐/๒๕๔๙ โจทก์รู้เห็นและลงชื่อเป็นพยานในสัญญา
ซื้อขายพิพาทระหว่างจาเลยกับ ร . และยอมรับว่า บ . เป็นคนเฝ้าดูแลที่ดินให้จาเลย ดังนั้ น โจทก์
ย่อมทราบดีว่า ที่ดินพิพาทมีจาเลยเป็นผู้มีสิทธิครองครองโดยการซื้อมาอย่างถูกต้อง การที่จาเลย
ซื้อที่ดินพิพาทมาแล้วให้ บ . ครอบครองแทน ถือได้ว่าจาเลยได้ใช้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาท
ตลอดมา จาเลยย่อมมีสิทธิทาประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ การที่จาเลยเข้าไปปักป้ายแ สดงความ
เป็นเจ้าของและสร้างรั้วในที่ดินพิพาท จึงไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ซึ่งอ้างว่าซื้อที่ดินพิพาทมาจาก
บุคคลอื่นในภายหลัง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๘๙/๒๕๕๐ ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร
จึงเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน การเข้ายึดถือครอบครองย่อมไม่ได้สิ ทธิครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายทั้งไม่อาจอ้างสิทธิใด ๆ ใช้ยันรัฐได้ แต่ในระหว่างราษฎรด้วยกัน ย่อมยกการยึดถือ
ครอบครองก่อนขึ้นยันผู้อื่นที่เข้ามารบกวนได้ในขณะเวลาที่ตนยังยึดถือครอบครองอยู่เท่านั้น
ดังนั้น การที่โจทก์ให้จาเลยเช่าที่ดินพิพาทจึงเป็นการกระทาที่ไม่มี สิทธิเพราะเท่ากับนาที่ดิน
ของรัฐไปให้บุคคลอื่นเช่าโดยรัฐไม่ยินยอมและมีผลเป็นการมอบการยึดถือครอบครองให้แก่
จาเลย โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ ยึ ดถือครอบครองที่ดินพิพาทอีกต่อไป จึงไม่มีอานาจฟ้องขับไล่จาเลย
ผู้ครอบครองที่ดินพิพาทได้
ข้อสันนิษฐานผู้มีสิทธิครอบครองมาตรา ๑๓๗๓
มาตรา ๑๓๗๓ ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๖/๒๕๔๙ โจทก์มีสาเนาหนังสือรับรองการทาประโยชน์
และโฉนดที่ดินที่มีชื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิ ครอบครองและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มานาสืบประกอบ
โจทก์จึงได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๓๗๓ จาเลยทั้งสองมีภาระการพิสูจน์เพื่อหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายดังกล่าว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๒๒ /๒๕๕๐ ที่ดินพิพาทเป็นส่ วนหนึ่งของที่ดินตาม
แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) แต่แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) เป็นหลักฐาน
ที่รับฟังได้แต่เพียงว่าขณะแจ้งการครอบครองผู้แจ้งอ้างว่าที่ดินเป็นของผู้แจ้ง ที่ดินตามแบบแจ้ง
การครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) หาใช่อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไ ว้ในทะเบียนที่ดินตามนัย ที่

๑๐๙
บัญญัติไว้ใน ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๗๓ อันจะทาให้โจทก์ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานว่าเป็น
ผู้มีสิทธิครอบครองแต่อย่างใดไม่ จาเลยเป็นฝ่ายยึดถือครอบครองที่ดินพิพาท จาเลยย่อมได้รับ
ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๖๙ ว่าจาเลยยึดถือที่ ดินพิพาทเพื่อตน จึงตก
เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่ต้องนาสืบหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าว
การที่จาเลยนาสืบว่าได้ซื้อที่ดินพิพาทมาจากโจทก์และ ถ . มิใช่เป็นการนาสืบว่า
จาเลยแย่งการครอบครอง และแม้ว่าคาให้การของจาเลยจะไม่มีประเด็นนาสืบว่าจาเลยซื้อที่ดิน
พิพาทมาจากโจทก์แล ะ ถ . เนื่องจากจาเลยมิได้แสดงโดยชัดแจ้งในคาให้การว่าจาเลยเข้า
ครอบครองที่ดินพิพาทได้อย่างไรก็ตาม แต่การที่จาเลยให้การว่าจาเลยเข้าครอบครองที่ดิน
พิพาท และได้สิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้น เท่ากับเป็นการให้การปฏิเสธว่า
โจทก์มิใช่เจ้าของที่ดินพิพาทตามฟ้อง โ จทก์จึงต้องนาสืบให้ได้ความตามฟ้อง เมื่อโจทก์นาสืบ
หักล้างข้อสันนิษฐานตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๖๙ ให้รับฟังไม่ได้ว่าจาเลนมิได้ยึดถือที่ดินพิพาท
เพื่อตน จึงต้องฟังว่าจาเลยยึดถือที่ดินพิพาทเพื่อตน และได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗
ฟ้องแย้ง นอกจากจะต้องเป็นคาฟ้องที่มีสภาพแห่งข้อหาว่าโจทก์โต้แย้งสิทธิของ
จาเลยในส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องเดิมอย่างไร รวมทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นแล้ว
ยังต้องมีคาขอบังคับ คือจะให้ศาลบังคับโจทก์ให้กระทาหรืองดเว้นการกระทาอย่างไรในเรื่องที่
ถูกโต้แย้งสิท ธินั้นด้วยตามนัย แห่ง ป .วิ.พ. มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๗๗ วรรคสาม
คดีนี้จาเลยฟ้องแย้งโดยเพียงแต่ขอให้ศาลพิพากษาว่าจาเลยได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาท มิใช่
คาขอให้บังคับโจทก์ทั้งเป็นเรื่องที่ศาลวินิจฉัยได้ตามฟ้องเดิมอยู่แล้ว จึงเป็นฟ้องแย้งที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้คู่ความ
มิได้ฎีกา ศาลฎีกามีอานาจยกขึ้นวินิจฉันเองได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖
และมาตรา ๒๔๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๘๗/๒๕๕๐ ในคดีแพ่งหมายเลขแด งที่ ๔๒๓/๒๕๓๗
ของศาลชั้นต้น มีโจทก์ ๓ คน คือ โจทก์ในคดีนี้ ห . และ ส. ฟ้องจาเลยในฐานะเป็นทายาทผู้มีสิทธิ
รับมรดกของ พ . โดยขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง
ปรปักษ์ในโฉนดที่ดินพิพาทที่จาเลยได้ยื่นคาร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์
ในที่ดินพิพาท ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้ องในฐานะผู้จัดการเรียกเอาทรัพย์มรดกจากจาเลยเพื่อมาแบ่งปัน
แก่ทายาท แต่มีการบรรยายความเป็นมาว่าจาเลยกระทาการโดยไม่สุจริตอย่างไรเพื่อตัดสิทธิ

๑๑๐
จาเลยมิให้รับมรดกด้วย สถานะของโจทก์ในคดีทั้งสองจึงแตกต่างกัน และประเด็นแห่งคดีทั้งสอง
ก็แตกต่างกันด้วยฟ้องโจทก์คดีนี้ไ ม่เป็นฟ้องซ้อนกับฟ้องโจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๔๒๓/
๒๕๓๗ ของศาลชั้นต้น
แม้รายการในสารบัญจดทะเบียนตามโฉนดที่ดินพิพาทจะเป็นเอกสารมหาชนก็ตาม
แต่ก็มิใช่ข้อสันนิษฐานโดยเด็ดขาดที่จะให้รับฟังตามนั้น โจทก์สามารถนาพยานเข้าสืบหักล้าง
ได้ว่าความจริงเป็นเช่นใด ซึ่งเ ป็นการนาสืบถึงความเป็นมาอันแท้จริงว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์
มรดก ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกของ พ . นั้น
จึงหาฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๙๔ แห่ง ป.วิ.พ. ไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๑๓/๒๕๕๐ ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมีหนังสื อรับรองการทา
ประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ซึ่งระบุชื่อจาเลยแต่ผู้เดียวเป็นเจ้าของ กรณีจึงต้องด้วยหลักเกณฑ์ตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๗๓ ที่บัญญัติว่า “ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดิน
ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิค รอบครอง ” เมื่อผู้ร้องอ้างว่า
ผู้ร้องมีสิทธิครอบครองร่วมด้วยครึ่งหนึ่ง ทั้งที่ปรากฏว่าที่ดินพิพาทระบุว่าจาเลยเป็นผู้มีสิทธิ
ครอบครอ งแต่ผู้เดียว โจทก์ย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายดังกล่าว ภาระ
การพิสูจน์หรือหน้าที่นาสืบในคดีย่อมตกแก่ผู้ร้องที่จะต้องนาสืบให้ได้ความตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๑๓ – ๖๙๑๖/๒๕๕๐ จาเลยที่ ๓ มีสิทธิครอบครองใน
ที่ดินพิพาท ส่วนการที่โจทก์ทั้งสามได้จัดการออก น .ส.๓ ในที่ดินพิพาทเป็นชื่อของโจทก์ทั้งสาม
ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๗๓ เท่านั้ น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
จาเลยที่ ๓ ได้ครอบครองที่ดินพิพาท จาเลยที่ ๓ ก็ได้สิทธิครอบครองแล้ว
คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ วินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสามมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท
จาเลยที่ ๓ ได้ฟ้องแย้งและฎีกาขึ้นมา แต่เนื่องจากฟ้องเดิมต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ.
มาตรา ๒๔๘ วรรคหนึ่ง ข้อเท็จจริงจึงไม่ยุติไปตามคดีที่ต้องห้ามและไม่ให้ฎีกาขึ้นมา จึงทาให้
คาวินิจฉัยในส่วนนี้ของศาลอุทธรณ์ภาค๔ และศาลฎีกาขัดกันต้องบังคับตามมาตรา ๑๔๖ วรรคหนึ่ง
โดยถือตามคาวินิจฉัยของศาลฎีกาว่า จาเลยที่ ๓ มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท
การแย่งการครอบครอง มาตรา ๑๓๗๔, ๑๓๗๕
มาตรา ๑๓๗๔ ถ้าผู้ครอบครองถูกรบกวนในการครอบครองทรัพย์สิน เพราะมี
ผู้สอดเข้าเกี่ยวข้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผู้ครอบครองมีสิทธิจะให้ปลดเปลื้อง

๑๑๑
การรบกวนนั้นได้ ถ้าเป็นที่น่าวิตกว่าจะยังมีการรบกวนอีก ผู้ครอบครองจะขอต่ อศาลให้สั่งห้าม
ก็ได้
การฟ้องคดีเพื่อปลดเปลื้องการรบกวนนั้น ท่านว่าต้องฟ้องภายในปีหนึ่ง นับแต่
เวลาถูกรบกวน
มาตรา ๑๓๗๕ ถ้าผู้ครอบครองถูกแย่งการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายไซร้
ท่านว่าผู้ครอบครองมีสิทธิจะได้คืนซึ่งการครอบครองเว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเหนือ ทรัพย์สิน
ดีกว่าซึ่งจะเป็นเหตุให้เรียกคืนจากผู้ครอบครองได้
การฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองนั้น ท่านว่าต้องฟ้องภายในปีหนึ่ง นับแต่
เวลาถูกแย่งการครอบครอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๘๒/๒๕๔๙ การแย่งการครอบครองจะเกิดขึ้นได้แต่เฉพาะ
ที่ดินเป็นของผู้อื่น เมื่อจา เลยอ้างว่าที่ดินและบ้านพิพาทเป็นของจาเลยและจาเลยครอบครองเอง
จึงไม่เป็นการแย่งการครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทจากโจทก์ คดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่า
โจทก์ฟ้องเอาคืนซึ่งกา รครอบครองภายในหนึ่งปี นับแต่เวลาที่ถูกแย่งการครอบครองตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๓๗๕ หรือไม่ ดังที่ศาลชั้ นต้นกาหนดประเด็นนี้ไว้ เพราะจะขัดแย้งกับประเด็นที่จาเลย
ให้การไว้ว่าที่ดินและบ้านพิพาทเป็นของจาเลยโดยได้รับการยกให้จากนาย ช . บิดาจาเลยซึ่งเป็น
เจ้าของที่ดินและบ้านพิพาทเดิม การที่ศาลชั้นต้นกาหนดประเด็นข้อนี้ไว้จึงเป็นการมิชอบ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๙๓ /๒๕๕ ๐ ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตาม
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ของโจทก์ และ พ . เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ พ .
ย่อมไม่มีสิทธินาที่ดินพิพาทไปขายให้แก่จาเลย แม้จาเลยจะรับโอนมาโดยเสียค่าตอบแทนและ
เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทก็ตาม จาเลยก็ไม่มีสิทธิครอบครอง ในที่ดินพิพาท เนื่องจากจาเลย
ซึ่งเป็นผู้รับโอนย่อมไม่มีสิทธิดีกว่า พ . ผู้โอนที่ดินพิพาทให้แก่จาเลย
คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์เลขที่ ๙๖ จาเลยให้การว่าจาเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยซื้อมาจาก พ .
จาเลยครอบครองทาประโยชน์มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน
และที่ดินพิพาทไม่ใช่ที่ดินของโจทก์ ดังนี้จึงไม่มีปัญหาในเรื่องการครอบครอง เพราะการแย่ง
การครอบครองจะเกิดขึ้นได้ ก็แต่เฉพาะในกรณีที่ดินเป็นของบุคคลอื่น เมื่อจาเลยอ้างว่าที่ดิ
น
พิพาทเป็นของจาเลยและจาเลยครอบครองเอง จึงไม่เป็นการแย่งการครอบครองที่ดินพิพาท
จากโจทก์คดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์ฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน ๑ ปี นับแต่

๑๑๒
เวลาถูกรบกวนหรือนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองตาม ป
และมาตรา ๑๓๗๕ วรรคสอง

.พ.พ. มาตรา ๑๓๗๔ วรรคสอง

หมายเหตุ
คาพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยเดินตามแนวคาพิพากษาศาลฎีกาฉบับก่อน เช่น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓๖/๒๕๔๔ เป็นต้น
มีข้อพิจารณาว่า จาเลยจะบรรยายคาให้การอย่างไรเพื่อให้ชอบด้วยกฎหมาย
หากข้อเท็จจริงได้ความว่า
๑. จาเลยซื้อหรือเข้าครอบครองที่ดินโดยสุจ ริตทาประโยชน์ตลอดมา ต่อมาโจทก์
อ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของตน
๒. จาเลยเข้าครอบครองทาประโยชน์ในที่ดินส่วนที่ตนรับโอนมาโดยชอบ และ
ยังเข้าครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งอยู่ติดกันโดยเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของตนด้วย
ทั้งสองกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจาเลย ครอบครองที่ดินด้วยเจตนาเป็นของตนเอง
หากที่ดินที่ครอบครองเป็นของโจทก์ ก็ถือได้ว่าจาเลยเข้าแย่งการครอบครองของโจทก์แล้ว
โจทก์จะฟ้องเรียกคืนก็จะต้องฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ถูกแย่งการครอบครอง โดยไม่ต้อง
คานึงว่าโจทก์จะรู้ว่าถูกแย่งการครอบครองหรือไม่และรู้เมื่ อใด
แต่เมื่อจาเลยให้การโดยบรรยายข้อเท็จจริงให้ศาลทราบกลับกลายเป็นคาให้การ
ที่ไม่มีประเด็นในเรื่องโจทก์ฟ้องเรียกคืนภายในกาหนด ๑ ปี หรือไม่ คดีแพ่งเมื่อศาลมีคาพิพากษา
ก็มีผลกระทบกระเทือนเกี่ยวกับทรัพย์สินของคู่ความต่างจากคดีอาญาที่กระทบกระเทือนต่อทรัพย์
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้ริบทรัพย์ แต่ส่วนใหญ่จะกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพ บางครั้งเป็นส่วนน้อย
ที่กระทบกระเทือนต่อชีวิต แต่การบรรยายคาฟ้องศาลยังไม่เข้มงวด เช่น การบรรยายคาฟ้องความผิด
ฐานลักทรัพย์หรือรับของโจร โดยบรรยายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชั้นแรกว่ามีการกระทาความผิ ด
ฐานลักทรัพย์ จากนั้นจึงบรรยายความผิดฐานรับของโจร เพื่อให้ศาลเลือกลงโทษฐานใดฐานหนึ่ง
ตามพยานหลักฐานที่โจทก์นาสืบ ดังนั้น การที่จาเลยให้การโดยบรรยายข้อเท็จจริงว่า จาเลยเข้า
ครอบครองที่ดินโดยชอบ (ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ รับให้ หรือเข้าครองครองโดยสุจริตเพราะเห็นว่ า
เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่รู้ว่าเป็นที่ดินของโจทก์ ) และครอบครอบมานานกว่า ๑ ปี อย่างไรก็ตาม
หากที่ดินจะเป็นของโจทก์จริง โจทก์ก็ฟ้องเรียกคืนซึ่งการครอบครองเกินกว่า ๑ ปี จึงไม่มีอานาจ
ฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง เช่นนี้ น่าจะถือได้ว่าเป็นการบรรยายคาให้การที่ชอบด้วยกฎหมายแ ล้ว

๑๑๓
อาจมีมุมมองว่าควรจะคานึงถึงความสูญเสียของเจ้าของที่ดิน จึงต้องพยายาม
เข้มงวดกับจาเลย แต่ก็มีแง่คิดทางกฎหมายว่าการที่เจ้าของที่ดินปล่อยปละละเลยไม่เข้าทาประโยชน์
ในที่ดิน ซึ่งเป็นผลเสียแก่ประเทศโดยรวม ผู้ร่างกฎหมายจึงร่างกฎหมาย ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๗๕ ไว้
ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ทราบกันอยู่ว่าที่ดินส่วนใหญ่ตกอยู่กับนายทุนเป็นส่วนมาก ดังจะเห็นว่า
มีที่ดินที่ปล่อยว่างทิ้งไว้ โดยมิได้ทาประโยชน์เป็นจานวนมาก เมื่อมีคนเข้าทาประโยชน์นาน ถึง
๑ ปี แล้วก็มิได้โต้แย้ง นับว่าเป็นเวลานานพอสมควรที่น่าจะเปลี่ยนผู้เป็นเจ้าของในกร ณีที่เป็น ที่ดิน
มือเปล่า
ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินเป็นของโจทก์ พ . ไม่มีสิทธินาที่ดินของโจทก์ไปขาย
ให้แก่จาเลย แม้จาเลยจะรับโอนมาโดยเสียค่าตอบแทนและครอบครองที่ดินก็ไม่มีสิทธิครอบครอง
ในที่ดิน เนื่องจากจาเลยผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่า พ . ผู้โอนก็สืบเนื่องมาจ ากศาลไม่วินิจฉัยว่าโจทก์
ฟ้องเรียกคืนการครอบครองภายใน ๑ ปี หรือไม่ หากวินิจฉัยให้ก็ต้องดูว่าจาเลยเข้าครอบครอง
ทาประโยชน์มาเกิน ๑ ปี หรือไม่ ถ้าเกินก็ต้องยกฟ้องโจทก์
สาหรับระยะเวลาฟ้องเรียกคืนการครอบครองภายใน ๑ ปี นี้ เป็นการกาหนดเวลา
ให้ฟ้องคดี จึงเป็นระยะเ วลาให้สิทธิฟ้องเรียกคืนการครอบครองที่ดินมือเปล่าไม่ใช่เรื่องอายุความ
เพราะอายุความเป็นเรื่องขณะฟ้องสิทธิเรียกร้องยังมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กฎหมาย
กาหนดจึงขาดอายุความ ห้ามมิให้ฟ้อง ส่วนสิทธิในการฟ้องร้องว่าโจทก์จะมีสิทธิหรือไม่ เป็น
ข้อกฎหมายเกี่ย วกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลยกขึ้นวินิจฉันได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา
๑๔๒ (๕) (คาพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๒๓๐๐/๒๕๒๗)
การที่จาเลยกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินและเข้าครอบครองนั้น ถือเป็นการแย่ง
การครอบครองแล้ว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๓/๒๔๙๓ น. เอาที่ดินของโจทก์ไป จดทะเบียนโอน
ขายให้แก่ พ . โดยโจทก์ไม่รู้ พ . ซื้อไว้โดยไม่สุจริตและเห็นว่าโจทก์ไม่รู้ถึงการซื้อขายดังกล่าว
ต่อมา ป . เข้าไปปลูกบ้าน โจทก์ยื่นฟ้องในเดือนเดียวกัน จึงฟ้องภายใน ๑ ปี (การที่ ป . เข้าไป
ปลูกบ้านถือได้ว่าแย่ งการครอบครอง )
การที่มีผู้บุกรุกเข้าไปยึดถื อครอบครองที่ดินของผู้อื่นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามย่อม
ถือได้ว่าเจ้าของที่ดินถูกแย่งการครอบครองแล้ว แม้ผู้บุกรุกซึ่งต่อมาถูกฟ้องเป็นจาเลยจะให้การ
ว่าเป็นของที่ดินก็ตาม คาให้การดังกล่าวก็มีความหมายในลักษณะที่เป็นต้นเหตุแห่งการใช้สิทธิ
เข้าแย่งการครอบครองนั่นเอง มิได้หมายความว่าเป็นต้นเหตุแห่งการใช้สิทธิเข้าแย่งการครอบครอง

๑๑๔
นั่นเอง มิได้หมายความว่าเป็นเจ้าของที่ดินที่ไม่สามารถแย่งการครอบครองที่ดินของตนได้ แต่
ถ้าหากจาเลยให้การว่าจาเลยเป็นเจ้าของที่ดินโดยบุกเบิกถางป่าแล้วได้ครอบครองที่ดินตลอดมา
เช่นนี้ย่อมถือเป็นการที่ จาเลยยืนยันมาแต่แรกว่าตนเป็นเจ้าของที่ดินมาแต่ดั้งเดิม มิได้แย่งการ
ครอบครองมาจากบุคคลใด ซึ่งหากเป็นคาให้การในลักษณะนี้ แม้จาเลยจะให้การอีกว่า จาเลย
ได้แย่งการครอบครองจากโจทก์เกินกว่า ๑ ปี โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้อง ก็ถือได้ว่าเป็นคาให้การ
ที่ไม่ชอบ ผลจึงต่างกัน เว้นแต่จาเลยจะให้การด้วยว่า จาเลยครอบครองที่ดินส่วนที่โจทก์อ้างว่า
เป็นของโจทก์ด้วย เช่นนี้หากจาเลยต่อสู้ว่าโจทก์ฟ้องเรียกคืนการครอ
บครองเกิน ๑ ปี ก็เป็น
คาให้การที่ชอบเมื่อในคดีนี้ จาเลยให้การว่า จาเลยซื้อที่ดินมาแล้วเข้าครอบครอง แม้จะระบุ
ด้วยว่าเป็นเจ้าของที่ ดิน แต่ก็มีหมายความเพียงว่าเป็นเจ้าของจากการซื้อมา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
การใช้สิทธิเข้าแย่งการครอบครอง มิได้หมายความว่าครอบครองที่ดินมาแต่เดิมแต่อย่างใด
สละการครอบครอง มาตรา ๑๓๗๖, ๑๓๗๗, ๑๓๗๘
มาตรา ๑๓๗๖ ถ้าจะต้องส่งทรัพย์สินคืนแก่บุคคลผู้มีสิทธิเอาคืน ไซร้ ท่านให้นา
บทบัญญัติมาตรา ๔๑๒ ถึง ๔๑๘ แห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๗๗ ถ้าผู้ครอบครองสละเจตนาครอบครอง หรือไม่ยึดถือทรัพย์สินต่อไป
ไซร้ การครอบครองย่อมสุดสิ้นลง
ถ้าเหตุอันมีสภาพเป็นเหตุชั่วคราวมีมาขัดขวางมิให้ผู้ครอ บครองยึดถือทรัพย์สิน
ไซร้ ท่านว่าการครอบครองไม่สุดสิ้นลง
มาตรา ๑๓๗๘ การโอนไปซึ่งการครอบครองนั้นย่อมทาได้โดยส่งมอบทรัพย์สิน
ที่ครอบครอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่๘๘๔๐/๒๕๔๙ หลังจากบิดาจาเลยขายและมอบการครอบครอง
ที่ดินพิพาทจนพ้นกาหนดระยะเวลาห้ามโอนแล้ว บิดาจาเลยไม่ เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับที่ดินพิพาท
อีกเลย ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า บิดาจาเลยสละเจตนาครอบครองไม่ยึดถือที่ดินพิพาทอีกต่อไป
ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๗๗ วรรคแรกแล้ว แม้โจทก์ได้ซื้อและยึดถือทาประโยชน์เพื่อตนใน
ระยะเวลาห้ามโอน โจทก์จะไม่ได้สิทธิครอบครองเนื่องจากถูกจากัด สิทธิโดยบทบัญญัติ แห่ง
ป. ที่ดินฯ มาตรา ๓๑ แต่เมื่อโจทก์ได้ครอบครองมาจนเลยเวลาห้ามโอนแล้ว โจทก์ย่อมได้สิทธิ
ครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗ นับแต่วันพ้นกาหนดระยะเวลาห้ามโอน และกรณีดังกล่าว

๑๑๕
โจทก์มิได้ครอบครองแทนบิดาจาเลยหรือจาเลยซึ่งเป็นทายาท จาเลยจึงไม่อาจอ้าง
สิทธิตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๑ มาใช้บังคับแก่โจทก์ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๒๙/๒๕๔๙ อ. ขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินที่มีหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ให้แก่โจทก์ โดยทาเป็นหนังสือแต่ไม่ได้จดทะเบียนโอนสิทธิกันต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ อ. ได้สละเจตนาครอบครองที่ดินพิพาทและโอนการครอบครองโดยส่งมอบ
ที่ดินพิพาทแก่โจทก์ และโจทก์เข้าครอบครองโดยเจตนายึดถือเพื่อตนในวันที่ซื้อขายแล้ว ดังนั้น
การครอบครองที่ดินพิพาทของ อ . จึงสิ้นสุดลง และโจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครองไปตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๓๖๗, ๑๓๗๗ และ ๑๓๗๘ อ. ไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาทแ ล้วจึงไม่ มีสิทธินาที่ดินพิพาท
ไปขอออกโฉนดเป็นของ อ . และไม่มีสิทธินาที่ดินพิพาทไปจานองแก่จาเลยที่ ๒ เพราะต้องห้าม
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๐๕ การจานองจึงไม่มีผล โดยไม่ต้องคานึงว่าจาเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้รับจานอง
สุจริตหรือไม่ เพราะสิทธิของผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ ห้ามมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก
ผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทน โดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง นั้น ต้องเป็นการได้สิทธิในที่ดินที่ได้จดทะเบียนแล้ว และสิทธิที่ได้นั้น
ต้องเกิดจากเอกสารสิทธิของที่ดินที่ออกโดยชอบ เมื่ อการออกโฉนดที่ดินในส่วนที่ดินพิพาท
ไม่ชอบ จาเลยที่ ๒ จะอ้างสิทธิที่เกิดจากที่ดินส่วนที่ออกโดยไม่ชอบดังกล่าวหาได้ไม่ กรณี
ไม่ อยู่ในบังคับของมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง โจทก์จึงมีอานาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการ
จานองที่ดินพิพาทระหว่าง อ . กับจาเลยที่ ๒ ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๕/๒๕๕๐ แม้การซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับ ม .
จะไม่ชอบเพราะมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ย่อมตกเป็นโมฆะตาม ป .พ.พ. มาตรา ๔๕๖
วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่ขณะที่ซื้อขายกันที่ดินพิพาทยังเป็นที่ดินมือเปล่า ม . จึงมีเพียงสิทธิครอบครอง
เท่านั้น เมื่อ ม . ส่งมอบที่ดินพิพาทและโจทก์เข้าครอบครองแล้ว โจทก์ย่อมได้สิทธิครองครอง
ในที่ดินพิพาทตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๗๗ และ ๑๓๗๘ อันเป็นการได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาท
มาด้วยการครอบครองตามกฎหมาย มิใช่เป็นการได้มาตามสัญญาซื้อขาย ม
. ย่อมไม่มีหน้าที่
ในทางนิติกรรมที่จะต้องไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้องขอให้
บังคับจาเลยทั้งสองซึ่งเป็นทายาทของ ม . ให้ดาเนินการเพิกถอนชื่อ ม . ออกจากโฉนดที่ดินพิพาท
ปัญหาเรื่องอานาจฟ้องเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกา
มีอานาจยกขึ้นวินิจฉั ยได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖ และ ๒๔๗

๑๑๖
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๓๖ /๒๕๕๐ จาเลยที่ ๑ ขายที่ดินพิพาทแก่โจทก์และ
ส่งมอบการครอบครองให้แล้ว โดยไม่มีเจตนาที่จะทาสัญญาเป็นหนังสือจึงตกเป็นโมฆะ แต่ที่ดิน
พิพาทเป็นที่ดินมือเปล่า การที่จาเลยที่ ๑ ส่งมอบการครอบครองเป็ นการโอนการครอบครอง ที่ดิน
พิพาทแก่โจทก์ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๗๘ ที่ดินพิพาทจึงเป็นของโจทก์ จาเลยที่ ๑ ไม่มีสิทธิ
นาไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แก่จาเลยที่ ๒ เพราะผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน
หมายเหตุ
คาพิพากษาศาลฎีกาหลายเรื่องอาศัยหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้ โอนในการ
วินิจฉัยคดี โดยกล่าวถึง “ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน” หรือ “หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน”
เช่น คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๕ /๒๔๗๒ , ๔๓๘ /๒๔๙๕ , ๑๓๔๖ /๒๕๐๖ , ๖๘๓ /๒๕๐๗ ,
๑๙๑๘ – ๑๙๒๖ /๒๕๑๑ , ๔๗๒ /๒๕๑๓ , ๒๓๒๔ /๒๕๑๖ , ๒๙๐ /๒๕๒๐ , ๑๖๗๓ /๒๕๒๓ ,
๑๖๒๓/๒๕๒๕, ๔๗๓๑/๒๕๓๓, ๒๓๘๐/๒๕๓๕, ๖๕๔๔/๒๕๓๗, ๕๑๖๑/๒๕๒๙, ๗๐๐๗/
๒๕๔๐ , ๖๕๖๗ /๒๕๔๑ , ๘๖๖๑ /๒๕๔๔ , ๑๘๒๐ /๒๕๔๕ , ๗๓๙๓ /๒๕๕๐ การนาหลักผู้รับ
โอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนมาใช้ในกฎหมายไทยเป็นการใช้กฎหมายประเภทใด เนื่องจากการใช้
กฎหมายนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔ ให้ใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมา ยตาม
ตัวอักษรหรือกฎหมายลายลักษณ์อักษรก่อน เมื่อไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จะยกมาปรับคดี
ให้วินิจฉัยคดีตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นให้วินิจฉัยคดีอาศัย
เทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ถ้าไม่มีบทกฎหมายที่จะเทียบเคียงได้ ก็ให้วิ นิจฉัยตามหลัก
กฎหมายทั่วไป
ข้อเท็จจริงในคดีที่มีการอ้างหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนส่วนมากจะเป็น
กรณีที่ผู้โอนไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่โอน เป็นเหตุให้ผู้รับโอนไม่ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น
แต่ศาลฎีกาไม่ได้อ้างอิงว่านาหลักดังกล่าวมาจากบทบัญญัติของก ฎหมายมาตราใดโดยเฉพาะ
ในขณะที่คาพิพากษาศาลฎีกาบางเรื่องกล่าวไว้ชัดเจนว่าหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนเป็น
“หลักกฎหมายทั่วไป” เช่น คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๔๖/๒๕๐๖, ๔๗๒/๒๕๑๓, ๗๐๐๗/๒๕๕๐,
๕๖๔๐/๒๕๔๑ ทาให้เข้าใจว่าหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนไม่มีบทบัญญัติเป็นกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรในระบบกฎหมายไทย และ
จะ นามาใช้วินิจฉัยคดีได้ในฐานะที่เป็นหลัก
กฎหมายทั่วไป (General principles of law)
มีความเห็น ๒ ประการเกี่ยวกับความหมายของ “หลักกฎหมายทั่วไป” ความเห็นแรก
ถือว่าสุภาษิตกฎหมายที่เขียนเป็นภาษาละตินเป็นหลักกฎหมายทั่วไป เช่น สุภาษิตที่ว่า ผู้ซื้อต้อง

๑๑๗
ระวัง (Caveat emptor), ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน (Nemo dat quod non haber) ความเห็นที่สอง
ถือว่าหลักกฎหมายทั่วไปได้แก่ หลักกฎหมายที่ร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์นามาใช้
ในการร่างประมวลกฎหมาย เมื่อนาบทมาตราต่าง ๆ หลาย ๆ มาตราที่บัญญัติสาหรับข้อเท็จจริง
ที่คล้ายคลึงกันมาพิจารณา ก็จะพบหลักกฎหมายทั่วไปที่ผู้ร่างนามาใช้ เช่น หลักผู้รับโอนไม่มี
สิทธิดีกว่าผู้โอน (หยุด แสงอุทัย , ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป , กรุ งเทพมหานคร :
หจก .ยกพลเทรดดิ้ง , ๒๕๔๕ , หน้า ๑๓๕ ) ลาพังสุภาษิตกฎหมายละติ นไม่ใช้หลักกฎหมาย
ทั่วไปที่จะยกขึ้นมาปรับแก่คดีในฐานะนั้น เว้นแต่ศาลจะค้นพบ “หลักกฎหมายทั่วไป ” ของไทย
ว่ามีข้อความตรงกับสุภาษิตกฎหมายละตินจากกฎหมายไทยทั้งหลาย โดยที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิช ย์ได้ร่างขึ้นจากประมวลกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งตัดตอนมาจากกฎหมายโรมัน
สุภาษิตกฎหมายละตินจึงเป็นเครื่องมือทางอ้อมที่จะช่วยให้ศาลพบ
“หลักกฎหมายทั่วไป ”
ของไทยได้เร็วขึ้น (หยุด แสงอุทัย , ช่องว่างแห่งกฎหมาย, บทบัณฑิตย์ เล่ม ๑๐ ตอน ๘ พฤษภาคม
๒๔๘๑) เมื่อพิจารณาความหม ายของหลักกฎหมายทั่วไปตามความเห็นที่สองแล้ว จะเห็นได้ว่า
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บางมาตราร่างขึ้นตามหลักกฎหมายทั่วไป
โดยในส่วนของหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนมีบัญญัติไว้ เช่น ในเรื่องการโอนหนี้อันจะ
พึงต้องชาระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง ถ้ าลูกหนี้เพียงแต่ได้รับคาบอกกล่าวการโอนลูกหนี้
สามารถยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับคาบอกกล่าวขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนตามมาตรา ๓๐๘
วรรคสอง หรือในกฎหมายลักษณะทรัพย์ การที่เจ้าของมีสิทธิจาหน่ายจ่ายโอนตามมาตรา ๑๓๓๖
ผู้รับโอนทรัพย์สินจากเจ้าของย่อมได้กรรม สิทธิ์ในทรัพย์สินที่โอน ในทางกลับกันถ้าผู้โอน
ทรัพย์สินไม่มีสิทธิจาหน่ายจ่ายโอน ผู้ที่มารับโอนทรัพย์สินจากบุคคลนั้นย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์
หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนในกรณีนี้จึงเป็นหลักเดียวกับสิทธิจาหน่าย
จ่าย โอนตาม
มาตรา ๑๓๓๖ นั่นเอง (วิริยะ นามศิริพง ศ์พันธุ์ , คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ ๔ ว่าด้วยทรัพย์สิน, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๔๕, หน้า ๒๔๑) การนาหลัก
ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนมาปรับแก่ข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อผู้โอนไม่มีสิทธิจาหน่ายจ่ายโอน
ผู้รับ โอนย่อมไม่ได้สิทธิอะไรไป จึงเป็นการใช้มาตรา ๑๓๓๖ ซึ่งเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร อัน
เป็นบ่อ เกิดของกฎหมายในลาดับแรกตามมาตรา ๔ มิใช่ใช้ในฐานะที่เป็น “หลักกฎหมายทั่วไป ”
หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนตามมาตรา ๑๓๓๖ มีข้อยกเว้นตามมาตรา
๑๒๙๙ วรรคสอง ซึ่งเป็นหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ได้ อสังหาริมทรัพย์ไปทางทะเบียน
โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน สาหรับปัญหาว่ามาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง ซึ่งเป็นหลักคุ้มครอง

๑๑๘
บุคคลภายนอกที่ได้อสังหาริมทรัพย์ไปทางทะเบียนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน สาหรับ
ปัญหาว่ามาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง ใช้กับที่ดินมือเปล่าด้วยหรือไม่ เดิมเคยมีคาพิพา กษาศาลฎีกา
ที่ ๓๒๖ /๒๔๙๕ วินิจฉัยว่า การซื้อขายที่ดินมือเปล่าโดยทาหนังสือและจดทะเบียน ถ้าผู้ซื้อ
ซื้อโดยสุจริตย่อมได้ทรัพย สิทธิในที่ดิน ผู้มีทรัพยสิทธิในที่ดินนั้นมาก่อนแต่มิได้จดทะเบียน
จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้ซื้อโดยสุจริตไม่ได้ ต่อมามีคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๕๘/๒๕๑๓, ๓๒๗๖/
๒๕๓๓ และ ๓๑๙๔/๒๕๓๗ ตัดสินทานองเดียวกันว่า ที่ดินที่มีเพียง น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก. ไม่อาจ
นามาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง มาปรับใช้ได้ เพราะไม่ใช่หนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ แต่ภายหลัง
ได้มีคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๗/๒๕๓๘ และ ๒๕๑๒ /๒๕๔๙ นามาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง
มาใช้กับที่ดิน น.ส.๓ และ น.ส.๓ ก. ด้วย ทั้งนี้บุคคลภายนอกจะต้องกล่าวอ้างไว้ในคาฟ้องหรือ
ยกขึ้นต่อสู้ในคาให้การโดยชัดแจ้งด้วยว่าตนรับโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน มิฉะนั้นไม่มี
ประเด็นที่จะนาสืบให้ศาลวินิจฉัย และปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบ ร้อยของประชาชนที่ศาลจะยกขึ้นอ้างเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๑๔๒ (๕) (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๐/๒๔๘๕, ๓๗๐๕๑๒๕๓๕ ) คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า
โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโดยซื้อมาจากจาเลยที่ ๑ ก่อนที่จาเลยที่ ๑ จะจดทะเบียนโอนขาย
ให้ จาเลยที่ ๒ จาเลยทั้งสอง ให้การว่า จาเลยที่ ๑ ไม่เคยขายและมอบการครอบครองที่ดินพิพาท
แก่โจทก์ แต่ขายให้แก่จาเลยที่ ๒ คดีจึงมีประเด็นพิพาทว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่
ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวโดยฟังว่าจาเลยที่ ๑ ขายที่ดินพิพาทให้โจทก์และส่งมอบ
การครอบครองแล้วที่ดินพิพาทจึงเป็นของโจทก์ เมื่อไม่มีประเด็นให้ศาลวินิจฉัยตามมาตรา ๑๒๙๙
วรรคสอง ซึ่งเป็นข้อยกเว้น ก็ต้องเป็นไปตามหลักทั่วไปที่ว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน โจทก์
จึงเป็นฝ่ายชนะคดี คาพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้จึงไม่ขัดกับฎีกาที่ ๔๒๗/๒๕๓๘ และ ๒๕๑๒ /
๒๕๔๙ ดังกล่าวมาข้ างต้น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๙๙๙/๒๕๕๐ จาเลยที่ ๑ ตกลงขายที่ดินพิพาทให้ ค . บิดา
ของจาเลยที่ ๒ และได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินให้แก่ ค . ตั้งแต่วันทาสัญญาซื้อขาย เมื่อที่ดิน
พิพาทเป็นที่ดินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ซึ่งเจ้าของมีเพียง
สิทธิครอบครอง และตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๗๘ บัญญัติว่า การโอนไปซึ่งการครอบครองนั้น
ย่อมทาได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง การที่จาเลยที่ ๑ โอนการครอบครองที่ดินพิพาท
ให้แก่ ค . ตั้งแต่วันทาสัญญาตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ และเมื่อปี ๒๕๓๘ ได้ว่าจ้างให้ ส . เข้าไปถมที่ดิน
พิพาท แสดงว่าจาเลยที่ ๒ ได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทก่อนที่ห้างหุ้นส่วนจากัด น . ซึ่งจาเลย

๑๑๙
ที่ ๑ เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จากัดความรับผิดและหุ้นส่วนผู้จัดการจะได้รับแจ้งการประเมินภาษี
เงินได้นิติบุคคลจากโจทก์เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ จึงเป็นการกระทาโดยสุจริตส่วนการที่
จาเลยที่ ๑ เพิ่งมาจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่จาเลยที่ ๒ ในภายหลังก็เพียงเพื่อให้การโอน
ที่ดินพิพาทมีชื่อผู้เป็นเจ้าของถูกต้องทางทะเบียน นิติกรรม ที่จาเลยที่ ๑ โอนขายที่ดินพิพาทให้แก่
จาเลยที่ ๒ จึงไม่ได้เกิดจากการฉ้อฉลอันเป็นการทาให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้เสีย เปรียบ โจทก์ไม่มี
สิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจาเลยทั้งสองได้
เปลี่ยนลักษณะการยึดถือ มาตรา ๑๓๘๑
มาตรา ๑๓๘๑ บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินอยู่ในฐานะเป็นผู้แทนผู้ครอบครอง บุคคล
นั้นจะเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือได้ ก็แต่โดยบอกกล่าวไปยังผู้ ครอบครองว่าไม่เจตนาจะยึดถือ
ทรัพย์สินแทนผู้ครอบครองต่อไป หรือตนเองเป็นผู้ครอบครองโดยสุจริต อาศัยอานาจใหม่
อัน ได้จากบุคคลภายนอก
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๓๔/๒๕๔๙ แม้จาเลยจะเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาท
เพียงผู้เดียว แต่เมื่อจาเลยกับ ศ . เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ ดินพิพาท ศ . ยังคงมีกรรมสิทธิ์
ในที่ดินพิพาทกึ่งหนึ่ง และเมื่อจาเลยไม่ได้กระทาการใด ๆ อันเป็นการบ่งชี้ว่าจาเลยได้เปลี่ยน
ลักษณะแห่งการยึดที่ดินพิพาท การที่จาเลยครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินพิพาทจึงเป็น
การครอบครองไว้แทน ศ . เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมด้วย
คาพิพากษาศ าลฎีกาที่ ๔๕๔๗ /๒๕๔๙ บิดามารดาของจาเลยครอบครองที่ดิน
พิพาทแทนโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แม้จะได้ความว่าบิดามารดาของจาเลยและจาเลย
ครอบครองที่ดินพิพาทรวมกันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว แต่เมื่อปรากฏว่าการครอบครองดังกล่าว
เป็นการครอบครองแทนเจ้าของกรรมสิทธิ์ จาเลยย่ อมไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นการยึดถือครอบครอง
ที่ดินพิพาทเพื่อตนจนกว่าจะมีการบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือไปยังผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ว่าไม่เจตนาจะยึดถือที่ดินพิพาทแทนเจ้าของกรรมสิทธิ์ต่อไปตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๑
การครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์โดยบิดามารดาของ
จาเลยและจาเลยรวมกันเป็นเวลา
เกินกว่า ๑๐ ปี เช่นนี้จึงไม่มีผลทาให้จาเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครอง
ปรปักษ์
ครอบครองปรปักษ์ มาตรา ๑๓๘๒
มาตรา ๑๓๘๒ บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและ
โดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรั พย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี

๑๒๐
ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครอง
ติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๗๓/๒๕๔๘ คาฟ้องของโจทก์บรรยายว่า เมื่อปี ๒๕๓๘
จาเลย ได้บุกรุกที่ดินของโจทก์ด้านที่ติดกับที่ดินของจาเลย และเมื่อโจทก์นาเจ้าพนักงานที่ดิน
ไปรังวัดที่ดินของโจทก์จาเลยได้ขัดขวางการรังวัด โดยอ้างว่าที่ดินบางส่วนเนื้อที่ประมาณ ๙ ไร่
ที่โจทก์นาชี้อยู่ในเขตที่ดินของจาเลย ทาให้เจ้าพนักงานที่ดินไม่อาจรังวัดที่ดินให้โจท ก์ได้ อันเป็น
การละเมิดต่อโจทก์ทาให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ขับไล่จาเลยและบริวารออกจากที่ดิน
ดังกล่าวและเรียกค่าเสียหาย คาบรรยายฟ้องของโจทก์จึงแสดงแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของ
โจทก์และคาขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น
จาเลยให้การ และฟ้องแย้งตอนแรกว่าจาเลยไม่เคยบุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์
จาเลยได้ทาประโยชน์ในช่วงที่ดินของจาเลย ซึ่งมีคันนาและต้นไม้แสดงอาณาเขตที่ดินของจาเลย
ไว้ชัดเจน จาเลยไม่เคยทาละเมิดต่อโจทก์ และโจทก์ไม่มีอานาจฟ้องจาเลยเป็นคดีนี้เท่ากับจาเลย
อ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของ จาเลย แต่จาเลยกลับให้การและฟ้องแย้งในตอนหลังว่า จาเลยได้ทานา
และทากินในที่ดินพิพาทซึ่งมีแนวคันนาและต้นไม้แสดงอาณาเขตด้วยความสงบเปิดเผยและ
เจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว จาเลยย่อมได้กรรมสิทธิ์ในส่วนที่ดินดังกล่าว
โดยการครอบครองปรปักษ์ คาให้การและฟ้ องแย้งตอนหลังของจาเลยจึงขัดแย้งกับคาให้การ
และฟ้องแย้งตอนแรกซึ่งอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของจาเลย จึงไม่มีประเด็นเรื่องการครอบครอง
ปรปักษ์ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ เพราะการครอบครองปรปักษ์จะมีได้ก็แต่ในที่ดินของผู้อื่ น
เท่านั้น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๘๒/๒๕๔๘ จาเลยเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน
ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของ ก . จาเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน ก . อย่างเป็น
เจ้าของมากกว่า ๑๐ ปี ต่อมาจาเลยและเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมรังวัดเพื่อแบ่งแยกกรรมสิทธิ์
จึง ทราบว่าที่ดินพิพาทที่จาเลยครอบครองอยู่เป็นของ ก . หลังจากนั้นจาเลยจึงนาเจ้าหน้าที่ที่ดิน
ไปรังวัดใหม่ ซึ่ง ก . ไประวังแนวเขตด้วย ต่างฝ่ายต่างชี้ตามแนวโฉนดที่แท้จริงของตน และ
ลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตในบันทึกการรังวัดไว้ โดยจาเลยไม่ได้โต้แย้งว่าที่ดินพิพาทเป็นข อง
ตนเองโดยการครอบครองปรปักษ์อีก ทั้งยังยอมรับว่าที่ ดินพิพาทไม่ได้อยู่ในเขตที่ดินตามโฉนด
ของตนแต่อยู่ในโฉนดที่ดินของ ก . ซึ่งต่อมา ก . ยกให้แก่โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสี่ จึงถือได้ว่า
จาเลยได้สละเจตนาครอบครองที่ดินพิพาทแล้ว และแม้จาเลยจะเคยครอบครองที่ดินพิพาทมา

๑๒๑
ก่อนเป็นเวลาเกิน ๑๐ ปี ที่จาเลยอาจได้กรรมสิทธิ์ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ แล้วก็ตามก็ถือว่า
จาเลยได้สละกรรมสิทธิ์ที่ได้มาให้แก่ ก . และการครอบครองที่มีมาก่อนย่อมสิ้นสุดลงตาม
ป.พ. มาตรา ๑๓๗๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๔๗/๒๕๔๙ บิดามารดาของจาเลยและจาเลยครอบครอง
ที่ดินพิพาทแทนโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แม้จะได้ความว่า บิดามารดาของจาเลยและจาเลย
ครอบครองที่ดินพิพาทรวมกันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว แต่เมื่อปรากฏว่าการครอบครองดังกล่าว
เป็นการครอบครองแทนเจ้าของกรรมสิทธิ์ จาเลยย่อมไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นการยึดถือครอบครอง
ที่ดินพิพาทเพื่อตนจนกว่าจะมีการบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ ไปยังผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ว่าไม่เจตนาจะยึดถือที่ดินพิพาทแทนเจ้าของกรรมสิทธิ์ต่อไปตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๑
การครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์โดยบิดามารดาของจาเลยและจาเลยรวมกันเป็นเวลาเกิน
กว่า ๑๐ ปี เช่นนี้จึงไม่มีผลทาให้จาเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบ ครองปรปักษ์
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๘๙/๒๕๔๙ บุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาลตาม ป .วิ.พ.
มาตรา ๕๕ ได้ต้องเป็นกรณีจาเป็นจะต้องมาร้องขอต่อศาล เพื่อให้ได้รับความรับรองหรือคุ้มครอง
สิทธิของตนที่มีอยู่ โดยจะต้องมีกฎหมายระบุไว้แจ้งชัดว่าให้กระทาได้ แต่กรณีตามคาร้องขอ
ของผู้ร้องมิใช่เป็นการขอให้ศาลมีคาสั่งแสดงว่าผู้ร้องเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๓๘๒ เนื่องจากเป็นที่ดินที่ยังไม่มีโฉนด คงมีแต่หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓)
เท่านั้น ซึ่งหามีกฎหมายสนับสนุนให้ผู้ร้องใช้สิทธิทางศาลโดยยื่นคาร้องขอให้ศาลมี
คาสั่ง
แต่ฝ่ายเดียวไม่ หากผู้ร้องเห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิครอบครองในที่ดินและถูกโต้แย้งสิทธิประการใด
ก็ชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลโดยทาเป็นคาฟ้องอันเป็นคดีมีข้อพิพาท หาใช่เสนอคดี
โดยทาเป็น คาร้องขออันเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๖๒ /๒๕๔๙ ผู้ร้อง ครอบครองที่ดินพิพาทนับแต่วันที่
ที่ดินพิพาทได้ออกโฉนดที่ดินจนถึงวันฟ้องยังไม่ถึง ๑๐ ปี แม้ผู้ร้องจะครอบครองที่ดินพิพาท
โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ผู้ร้องก็ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ เนื่องจากการครอบครองปรปักษ์ต้องเริ่ม นับแต่วันที่ที่ดินพิพาทได้ออก
โฉนดที่ดินเป็นต้นไป ทั้งผู้ร้องจะนับระยะเวลาการครอบครองที่ดินพิพาทก่อนจะมีการออกโฉนด
ที่ดินรวมเข้าด้วยกันก็มิได้ เพราะการที่จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นโดยการครอบครอง
ปรปักษ์นั้น ใช้ได้แต่เฉพาะที่ดินมีกรรมสิทธิ์เท่านั้น

๑๒๒
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๑๓ /๒๕๔๙ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ก่อนไต่สวน
คาร้องขอครอบครองปรปักษ์ที่ดินของผู้ร้อง ศาลชั้นต้นได้สั่งให้ผู้ร้องนาส่งสาเนาคาร้องแก่
ผู้คัดค้าน เพื่อให้มีโอกาสคัดค้านแล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้คัดค้านมิได้ร้องคัดค้านเข้ามาในคดีก่อนที่
ศาลชั้น ต้นจะมีคาสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ ก็ต้องถือว่าผู้คัดค้านเป็นบุคคลภายนอกคดีมีสิทธิพิสูจน์
ในชั้นนี้ได้ว่าผู้คัดค้านมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าผู้ร้อง และคาสั่งศาลชั้นต้นที่แสดงกรรมสิทธิ์
ไม่ผูกพันผู้คัดค้านตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๕ (๒) เพราะผู้คัดค้านเป็นผู้มีชื่อถือกร รมสิทธิ์ ผู้คัดค้าน
จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่งและถูกโต้งแย้งสิทธิ และชอบที่จะ
ร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความในชั้นบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่งได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๕๗ (๑)
ศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะไต่สวนคาร้องและคาคัดค้านของผู้คัดค้านเพื่อวิ นิจฉัยถึงข้อโต้แย้งสิทธิ
ของผู้คัดค้านให้ตามรูปคดี
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๗/๒๕๕๐ การครอบครองปรปักษ์ที่ดินของผู้อื่นจนได้
กรรมสิทธิ์ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ นั้น อสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกครอบครองปรปักษ์จนได้
กรรมสิทธิ์ จะต้องเป็นของบุคคลอื่น ซึ่งก็คือบุคคลนั้นจะต้ องมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
นั่นเอง หลักฐานที่แสดงว่าผู้ใดเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์นั้น
คือโฉนดที่ดินเพราะเป็นหลักฐานทางทะเบียนของทางราชการ ดังนั้น การครอบครองที่ดินของ
ผู้อื่น อันจะเป็นเหตุให้ผู้ครอบครองได้กรรมสิทธิ์นั้นจ ะต้องเป็นการครอบครองที่ดินของผู้อื่น
ที่ได้ออกโฉนดแล้วเท่านั้น ทั้งจะต้องครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปีด้วย เมื่อทางราชการ
เพิ่งออกโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งห้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙ เช่นนี้
การนับระยะเวลาการครอบครองปรปักษ์ที่ดินพิ พาทจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๓๙ เป็นต้นไปเท่านั้นระยะเวลาที่ครอบครองก่อนที่ดินพิพาทออกโฉนดไม่อาจนามานับ
รวมกันได้ เมื่อคิดถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันที่จาเลยทั้งสองฟ้องแย้งขอให้ศาล
พิพากษาว่า จาเลยทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโ ดยการครอบครองจึงยังไม่ถึงสิบปี จาเลย
ทั้งสองจึงไม่อาจได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๕๒/๒๕๕๐ โจทก์มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทที่ได้
จดทะเบียนแล้ว ย่อมสันนิษฐานไว้ก่อนว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองตาม ป
.พ.พ. มาตรา
๑๓๗๓ จาเลยกล่าวอ้างว่าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จาเลยจึงมีหน้าที่นาสืบหักล้าง
ข้อ สันนิษฐานดังกล่าว

๑๒๓
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทและให้จาเลยเข้าไปปลูกบ้านอยู่อาศัย
โจทก์ไม่ประสงค์จะให้จาเลยและบริวารอยู่อาศัยอีกต่อไป ขอให้บังคับจาเลยและบ ริวารรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกไป จาเลยให้การและฟ้องแย้งในตอนแรกว่า ที่ดินพิพาท
เป็นของบิดามารดาจาเลย ต่อมาบิดามารดายกที่ดินพิพาทให้จาเลย เท่ากับจาเลยอ้างว่าที่ดินพิพาท
เป็นกรรมสิทธิ์ของจาเลย แต่จาเลยกลับให้การและฟ้องแย้งในตอนหลังว่า จาเลยครอบ
ครอง
ทาประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาเกิน ๑๐ ปีแล้ว
กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทจึงเป็นของจาเลยเช่นกัน จึงขัดแย้งกับคาให้การและฟ้องแย้งในตอนแรก
รูปคดีตามที่โจทก์ฟ้องและจาเลยให้การและฟ้องแย้งดังกล่าวจึงไม่มีประเด็นเรื่องการครอบ ครอง
ปรปักษ์ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ เพราะการครอบครองปรปักษ์จะมีได้ก็แต่ในที่ดินของผู้อื่น
เท่านั้น แม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ จะรับวินิจฉัยให้ ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกเว้นว่า
กันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ ง
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๒๑/๒๕๕๐ พ. ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินพิพาทโดยขออาศัย
สิทธิของ ส . จาเลยอยู่ในที่ดินพิพาทสืบต่อจาก พ . จึงตกอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยเช่นเดียวกับ พ .
แม้โจทก์จะมิได้ห้ามปรามขณะจาเลยปลูกบ้านหลังใหม่แทนบ้านหลังเดิมของ พ
. ก็ห าทาให้
ฐานะของจาเลยที่เป็นเพียงผู้อาศัยเปลี่ยนแปลงไปไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่าจาเลยได้เปลี่ยนลักษณะ
แห่งการยึดถือตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๘๑ จาเลยจึงไม่อาจอ้างว่าจาเลยครอบครองที่ดินอย่างเป็น
เจ้าของ และไม่อาจอ้างการครอบครองปรปักษ์ขึ้นยันโจทก์ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๐ ๐/๒๕๕๐ จาเลยทั้งสองครอบครองที่ดินพิพาท
ตั้งแต่ ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของ ช . เมื่อ ช . ขายที่ดินพิพาทและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ให้แก่บิดาโจทก์ทั้งห้าก่อนจาเลยทั้งสองครอบครองครบกาหนดสิบปี จาเลยทั้งสองไม่อาจยก
การครอบครองดังกล่าวขึ้นยันบิดาโจทก์ทั้งห้าได้ การค รอบครองที่ดินพิพาทของจาเลยทั้งสอง
จึงขาดตอนตั้งแต่บิดาโจทก์ทั้งห้าได้รับโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนแล้ว จาเลยทั้งสอง
จะต้อง
เริ่ม นับระยะเวลาครอบครองที่ดินพิพาทใหม่ จะนาระยะเวลาที่จาเลยทั้งสองครอบครองที่ดิน
ของ ช . มานับรวมด้วยไม่ได้ เมื่อจาเลยทั้งสองครอบครองที่ดินพิ พาทหลังจากบิดาโจทก์ทั้งห้า
ได้กรรมสิทธิ์มายังไม่ครบสิบปี จาเลยทั้งสองจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครอบครอง
ปรปักษ์

๑๒๔
แม้โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ จะเป็นผู้มอบอานาจหลายคน แต่ต่างเป็นเจ้าของร่วมกันใน
ที่ดินและบ้านพิพาท จึงเป็นผู้มีอานาจร่วมกันมอบอานาจให้โจทก์ ที่ ๕ ซึ่งเป็นบุคคลคนเดียว
กระทาการมากกว่าครั้งเดียวโดยเสียอากรแสตมป์ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ
๗ (ข) ซึ่ง
กาหนดไว้ ๓๐ บาท ปรากฏว่าใบมอบอานาจของโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท
โจทก์ที่ ๕ จึงมีอานาจฟ้องแทนโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ ได้
หมายเหตุ
การนับระยะเวลาครอบครองปรปักษ์ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ ถือเอาระยะเวลา
ครอบครองของฝ่ายผู้ครอบครองที่ต้องครอบครองติดต่อกัน ไม่ต้องพิจารณาถึงตัวเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกครอบครองว่าจะได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือไม่ และไม่จาต้องถือเอา
ทางฝ่ายเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่ละ คนที่รับโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นเกณฑ์ในการเริ่มนับระยะเวลา
ครอบครองใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวเจ้าของ
(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๓๒ /๒๕๓๖ ,
๑๐๘๘/๒๕๑๙, ๕๐๘๖/๒๕๓๒) การที่เจ้าของโอนอสังหาริมทรัพย์ของตนที่มีผู้อื่นครอบครอง
ปรปักษ์อยู่ให้บุคคลภายนอกก่อนครบระยะเวลาครอบครอ งปรปักษ์ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒
หากบุคคลภายนอกรับโอนโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง มีผลทาให้การครอบครองปรปักษ์ก่อนหน้านั้น
สิ้น ไป (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๐๑/๒๕๔๔) แต่หากบุคคลภายนอกรับโอนโดยไม่สุจริ ตหรือ
มิได้เสียค่าตอบแทนย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง ทาให้ผู้ครอบครอง
ปรปักษ์สามารถนับระยะเวลาครอบครองปรปักษ์ติดต่อกันได้
ข้อเท็จจริงตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้เป็นการที่ ช . เจ้าของเดิมขาย
ที่ดินพิพาทให้บิดาของโจทก์ทั้งห้าในขณะที่จาเลยทั้ งสองครอบครองที่ดินดังกล่าวยังไม่ครบ
สิบปี จากนั้นบิดาโจทก์ทั้งห้าก็ยกที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ทั้งห้า จาเลยทั้งสองให้การต่อสู้ว่า
โจทก์ทั้งห้ารับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทน แต่มิได้ให้การว่าบิดา
ของโจทก์ทั้งห้ารับโอนโดยไม่สุจริต จึงไม่มีประ เด็นว่าบิดาของโจทก์ทั้งห้าซื้อที่ดินพิพาทมาจาก
ช. เจ้าของเดิมโดยไม่สุจริตและต้องถือว่าบิดาโจ ทก์ทั้งห้าซื้อที่ดินพิพาทมาโดยสุจริตตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๖ การครอบครองปรปักษ์ของจาเลยทั้งสองจึงขาดตอนตั้งแต่บิดาโจทก์ทั้งห้ารับโอน
มาแล้วแม้โจทก์ทั้งห้าจะรับโอนที่ดินพิพ าทมาจากบิด าโดยไม่เสียค่าตอบแทนหรือไม่สุจริตแต่

๑๒๕
จาเลยทั้งสองก็ครอบครองที่ดินดังกล่าวยังไม่ครบสิบปีนับแต่วันที่บิดาโจทก์รับโอนมาจาก ช
จาเลยทั้งสองจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์

.

ภาระจายอม
มาตรา ๑๓๘๗ อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภารจายอมอันเป็นเห ตุให้เจ้าของ
ต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่าง
อันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น
มาตรา ๑๓๘๘ เจ้าของสามยทรัพย์ไม่มีสิทธิทาการเปลี่ยนแปลงในภารยทรัพย์
หรือในสามยทรัพย์ซึ่งทาให้ เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภารยทรัพย์
มาตรา ๑๓๘๙ ถ้าความต้องการแห่งเจ้าของสามยทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป ท่านว่า
ความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ให้สิทธิแก่เจ้าของสามยทรัพย์ที่จะทาให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภารยทรัพย์
ได้
มาตรา ๑๓๙๐ ท่านมิให้เจ้าของภารยทรัพย์ประกอบกรรมใด ๆ อันจะเป็ นเหตุให้
ประโยชน์แห่งภารจายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก
มาตรา ๑๓๙๙ ภารจายอมนั้น ถ้ามิได้ใช้สิบปี ท่านว่าย่อมสิ้นไป
มาตรา ๑๔๐๑ ภารจายอมอาจได้มาโดยอายุความ ท่านให้นาบทบัญญัติว่าด้วย
อายุ ความได้สิทธิอันกล่าวไว้ในลักษณะ ๓ แห่งบรรพนี้ มาใช้บังคับโดอยอนุโลม
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๗ /๒๕๔๙ จาเลยที่ ๑ เป็นผู้ปลูกเพิงบนถนนพิพาท
และจาเลยที่ ๒ เป็นผู้นาสิ่งของต่าง ๆ จาพวกยางรถยนต์และเศษไม้มาวางบนถนนพิพาทซึ่งเป็น
ทางภาระจายอมแก่ที่ดินของโจทก์ การกระทาของจาเลยทั้งสองจึงเป็นการขัดขวางมิให้โจทก์
และบริวารของโจทก์ได้รับความสะ ดวกในการใช้ถนนพิพาท ถือได้ว่าจาเลยทั้งสองเป็นผู้ทาให้
ประโยชน์แห่งภาระจายอมลดไปหรือขาดความสะดวกแก่โจทก์แล้วโจทก์จึงเป็นผู้เสียหาย
โจทก์ย่อมมีอานาจฟ้องจาเลยทั้งสองได้ แม้โจทก์หรือบริวารของโจทก์สร้างราวตากผ้าในถนน
พิพาทด้วย ก็หาทาให้การกระทาของจาเลยทั้งสองดังก ล่าวไม่ทาให้โจทก์ได้รับความเสียหาย
แต่อย่างใดไม่ ทั้งการที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ก็เพราะจาเลยทั้งสองทาให้ประโยชน์แห่งถนนพิพาท
ซึ่ง เป็นทางภาระจายอมลดไป หรือขาดความสะดวกแก่โจทก์ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๕๘/๒๕๔๙ โมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบัน แก่กันได้
และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้ตาม

๑๒๖
ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ปัญหาว่าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทเป็นโมฆะหรือไม่
จึงเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จาเลยจะไม่ได้ยกปัญหานี้
ขึ้น กล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จาเลยก็ยังมีสิทธิที่จะยกปัญหานี้ขึ้นกล่าวในชั้นฎีกาได้
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๔๙ วรรคสอง แม้ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของถนนในหมู่บ้านที่จาเลยเป็น
ผู้ดาเนินการจัดสรรที่ดินและตกอยู่ในภาระจายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรตามประกาศ
ของคณะ ปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖ ก็ตาม แต่ภาระจายอมนั้นเพียงแต่ทาให้เจ้าของภารยทรัพย์ต้อง
ยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมี
อยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์ และห้ามเจ้าของภารยทรัพย์
ประกอบกรรมใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๗ และ ๑๓๘๙ เท่านั้น เจ้าของภารยทรัพย์ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ทั้งไม่มีบทกฎหมายใดห้ามเจ้าของภารยทรัพย์ขายหรือจาหน่ายจ่ายโอนกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด
จาเลยในฐานะเจ้าของที่ดินพิพาท จึงมีสิทธิขายที่ดินพิพาทได้ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท
จึง เป็นโมฆะ จาเลยจึงต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๓/๒๕๔๙ ถนนที่ ส. ผู้จัดสรรได้จัดให้เป็นทางเข้าออก
ตามโครงการสู่ทางสาธารณะได้นั้นไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากมีสภาพเป็นหนอ งน้า ส. จึงจัดให้
ใช้ที่ดินพิพาททั้ง ๒ แปลง เป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะถนนดาวดึงส์ติดต่อกันเป็นเวลา
เกิน กว่า ๑๐ ปีแล้ว จนเทศบาลนครสวรรค์ได้เข้ามาปรับปรุงเกลี่ยดินในที่ดินพิพาททั้ง ๒ แปลง
เป็นถนนและเคยนายางแอสฟัลต์มาราดถึง ๒ ครั้ง โดย ส . มิได้โต้แย้งหรือคัดค้ าน ถือได้ว่า ส .
จัดให้ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ ๑๐๒๑๘ ของจาเลยที่ ๒ เป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะถนน
ดาวดึงส์อันเป็นสาธารณูปโภค เพื่อการจัดสรรที่ดินตามโครงการที่ดินดังกล่าวย่อมตกอยู่ใน
ภาระจายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรโดยผลแห่งกฎหมายตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ข้อ ๓๒ ประกอบข้อ ๓๐ แม้จาเลยที่ ๒ ซื้อที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ ๑๐๒๑๘ มาจาก
ส. โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ก็ไม่ทาให้ทางภาระจายอมนั้นระงับสิ้นไป จาเลยที่ ๒ จึงต้อง
รับภาระตามกฎหมายดังกล่าวโดยไม่คานึงว่าโจทก์ทั้งห้าได้ทางภาระจายอมโดยอายุความ
หรือไม่
โจทก์ ทั้งห้าบรรยายฟ้องว่า ที่ดินของโจทก์ทั้งห้าอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดิน
เพื่อขายของ ส . ซึ่งจัดแบ่งที่ดินเป็นแปลง ๆ พร้อมทางเข้าออกของที่ดินตามโครงการจัดสรร
แต่ เนื่องจากสภาพที่ดินตามที่ ส . ได้จัดแบ่งให้เป็นทางเข้าออกตามโครงการจัดสรรไม่สามารถ

๑๒๗
ใช้เป็นทางเข้าออกได้ เนื่องจากที่ดินส่วนอื่น ๆ เป็นหนองน้าเกือบหมดทั้งโครงการ ส . จึงได้ยก
ที่ดินพิพาททั้ง ๒ แปลง ให้เป็นทางเข้าออกผ่านออกสู่ทางสาธารณะ โจทก์ทั้งห้าใช้ทางดังกล่าว
ออกสู่ทางสาธารณะโดยสงบและเปิดเผยติดต่อกันเกินกว่า ๑๐ ปี จนได้เป็นทางภาระจายอมตาม
กฎหมาย เป็นการบรรยาย ถึงสิทธิของโจทก์ทั้งห้าที่จะใช้ทางพิพาทได้โดยไม่ให้จาเลยทั้งสอง
ปิดกั้น เมื่อศาลเห็นว่าที่ดินพิพาทของจาเลยที่ ๒ ตกอยู่ในภาระจายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดิน
จัดสรรโดยผลแห่งกฎหมาย ศาลก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้ ไม่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๓ /๒๕๔๙ สาเหตุที่โจทก์ที่ ๓ ชักชวนโจทก์อื่นกับ
ชาวบ้านในหมู่ที่ ๓ ทาทางพิพาทตั้งแต่แม้น้านครชัยศรีถึงทางสาธารณะสายวัดไร่ขิง – ทรงคะนอง
ก็เนื่องจากหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ไม่มีทางรถยนต์เข้าออกสู่ทางสาธารณะ ทาให้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดและ
ชาวบ้านมีความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาติดต่อกับท้องถิ่นอื่นและขนส่งพืชผลทางเกษตรกรรม
ออกไปจาหน่ายในท้องตลาด จึงได้มีการเจรจากับจาเลยขอใช้ที่ดินของจาเลยเป็นทางผ่านออกสู่
ทางสาธารณะสายวัดไร่ขิง – ทรงคะนอง เมื่อจาเลยตกลงแล้วจึงเป็นการให้สิทธิแก่ที่ดินของโจทก์
ทั้งยี่สิบเอ็ดเหนือที่ดินของจาเลย อันเป็นเหตุ ให้จาเลยต้องยอมรับกรรมบางอย่าง เพื่อประโยชน์
แก่ที่ดินของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดทางพิพาทจึงตกเป็นภาระจายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของโจทก์
ทั้งยี่สิบเอ็ด ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการก่อตั้งภาระจายอม แม้มิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ก็เป็นเพียงทาให้การได้มาซึ่งภาระจา ยอมนั้นไม่บริบูรณ์ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง
แต่ไม่ได้ทาให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะหรือเสียเปล่าแต่อย่างใด ยังคงใช้บังคับกันได้ระหว่าง
คู่กรณี โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดย่อมบังคับให้จาเลยจดทะเบียนภาระจายอมได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๙๑ /๒๕๔๙ โจทก์ยอมรับว่ามีข้ อตกลงกับจาเลยว่า
ต่างฝ่ายต่างยอมให้อาศัยใช้ทางพิพาทออกสู่ถนนคลองชลประทานได้ เป็นการเอื้อประโยชน์
ของทั้งสองฝ่าย ทางพิพาทจึงไม่เป็นทางภาระจายอมระหว่างโจทก์จาเลยเพราะต่างคนต่างยอม
ให้ผ่านในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นการยอมให้ผ่านทางพิพาทโดยถือวิสาสะซึ่งกันและกัน
นั่นเอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๖๓ /๒๕๕๐ การได้ภาระจายอมโดยอายุความตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๐๑ ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิดังกล่าวไว้ในลักษณะ
๓
แห่ง บรรพ ๔ มาใช้บังคับอนุโลมกล่าวคือจะต้องเป็นกรณีที่เจ้าของสามยทรัพย์ได้ใช้ประโยชน์
ในที่ดินภารยทรัพย์นั้ นโดยสงบและโดยเปิดเผยและด้วยเจตนาจะได้สิทธิภาระจายอมในที่ดิน
ดังกล่าวตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๔๐๑ ประกอบด้วยมาตรา ๑๓๘๒ แต่การอยู่ร่วมกันของคน

๑๒๘
ในชนบทตามปกติแล้วจะใช้ที่ดินข้างเคียงเป็นทางผ่านได้โดยถือวิสาสะ อันเป็นการเอื้อเฟื้อ
อาทรต่อกันของคนในสังคม การใช้ทางพิพาทข องโจทก์ก็เข้าอยู่ในลักษณะเช่นว่านี้ กรณีจึงถือ
ไม่ได้ว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทในลักษณะปรปักษ์ตาม ป
.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ แม้โจทก์จะใช้
ทาง พิพาทผ่านที่ดินของจาเลยนานกว่า ๑๐ ปี ทางพิพาทก็ไม่ตกเป็นภาระจายอมแก่ที่ดินโจทก์
โดยอายุความตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๔๐๑
หมายเหตุ
คาพิพากษา ศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ตัดสินแตกต่างไปจากคาพิพากษาศาลฎีกาเดิม
เช่น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๕/๒๔๘๕ คันนาซึ่งผู้อื่นเดินผ่านมานานกว่า ๑๐ ปี
ย่อมเกิดภาระจายอม
เมื่อคาพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้แตกต่างกัน ย่อมมีคาพิพากษาศาลฎีกาฉบับหนึ่ง
ถูกต้องด้วยหลักกฎหมายและค วามเป็นธรรม อีกฉบับหนึ่งย่อมคลาดเคลื่อนไป จึงต้องค้นหา
เหตุผลว่าคาพิพากษาศาลฎีกาฉบับใดถูกต้อง
ที่ดินในประเทศส่วนใหญ่จะไม่ติดทางสาธารณะ ในการเดินทางเข้าออกสู่ทาง
สาธารณะจึงจาเป็นต้องอาศัยที่ดินของบุคคลอื่นเช่นเดียวกับชาวนา ในการเดินเข้าออกที่นา
จะเดินไปตามคั นนาซึ่งอยู่ในที่ดินของบุคคลอื่นเป็นการดาเนินวิถีชีวิตของบุคคลในท้องถิ่น
และของชาวนาไทย ถือเป็นจารีตประเพณีที่ดีงามอย่างหนึ่งของคนไทย
การที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ซึ่งเป็นชาวนาใช้คันนาเป็นทางเดินแม้จะไม่มีคน
หวงห้ามและใช้นานเพียงใดก็ไม่ได้ภาระจายอมโดยอายุค
วาม ย่อมทาให้เกิดปัญหาในการ
ดารงชีวิตตามวิถีชาวนาและประเพณีท้องถิ่น การที่จาเลยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินขุดคันนาออกไป
ครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในโฉนดที่ดินของตนถ้าเป็นเรื่องที่สามารถทาได้ หากเจ้าของคันนา
อีก ฝ่ายหนึ่งก็มีการขุดเช่นกัน โจทก์จะเดินไปทานาอย่างไร เช่น ที่ดินที่โจทก์เดินผ่านทานามา
ตลอดชีวิตถูกขายให้สร้างโรงงานหรือบ้านจัดสรรทาให้โจทก์ไม่สามารถเข้าออกทานาได้ ผลที่
ตามมาก็คือโจทก์ต้องยอมขายที่นาในราคาถูกๆ ให้แก่นายทุน หรือไม่ก็เลิกทานาไปประกอบ
อาชีพอื่นปล่อยที่นาให้เป็นรกร้างไป ดังนั้น หากวินิจฉัยตามแนวคา
พิพากษาศาลฎีกาฉบับที่
หมายเหตุ จะทาให้วิถีชีวิตของชาวนาเปลี่ยนไป จะถูกกระทบกระเทือนในการประกอบอาชีพ
จึงไม่น่าจะชอบ

๑๒๙
นอกจากจะมีคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๕/๒๔๘๕ แล้วยังมีคาพิพากษาศาลฎีกา
ฉบับอื่นที่น่าสนใจอีก เช่น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๕๕/๒๔๗๙ เจ้าของหัวคันนาปล่ อยให้ผู้ทานาใช้หัวคันนา
เป็นประโยชน์ในการทานามาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว หัวคันนาย่อมตกอยู่ในภาระจายอมตาม
มาตรา ๑๓๘๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๔๘/๒๕๐๕ ผู้ที่ได้ทางภาระจายอมโดยอายุความแล้วนั้น
ย่อมมีสิทธิขุ ดโค่นหัวคันนาซึ่งอยู่ในเส้นทางอันเป็นภาระจายอมนั้นได้เท่ าที่จาเป็นเพื่อรักษาและ
ใช้ภาระจายอมนั้น โดยไม่จาเป็นต้องให้มีคาพิพากษาว่าที่ดินนั้นตกเป็นภาระจายอมเสียก่อน
ผู้หมายเหตุ จึงเห็นด้วยความเคาระว่า คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๕/๒๔๘๕ น่าจะ
วินิจฉัยถูกหลักกฎหมายและเป็นธรรม อันสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิ
ต
ของชาวนาไทย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๔๕ /๒๕๕๐ ศาลชั้นต้นชี้สองสถานกาหนดประเด็น
ข้อพิพาทว่า บันทึกข้อตกลงเรื่องภาระจายอมระหว่างโจทก์กับจาเลยเป็นโมฆะหรือไม่ และวินิจฉัย
ว่าบันทึกข้อตกลงเรื่องภาระจายอมดังกล่าวเป็นโมฆะ จาเลยอุทธรณ์ คาวินิจฉัยศาลอุทธรณ์ภาค ๒
ที่วา่ ที่ดินของโจทก์เป็นที่ดินที่แบ่งแยกออกมาจากที่ดินของจาเลย เมื่อที่ดินของโจทก์ไม่มีทางออก
สู่สาธารณะ โจทก์ก็มีสิทธิเรียกร้องให้เปิดทางจาเป็นในที่ดินของจาเลย แม้จะมีการจดทะเบียน
ให้โจทก์ได้สิทธิภาระจายอมในที่ดินของจาเลย ก็ไม่ทาให้สิทธิของโจทก์ในการใช้ที่ดินบา งส่วน
ของจาเลยระงับหรือสิ้นสุดไป จาเลยไม่มีสิทธิปิดทางภาระจายอมรายพิพาท เป็นการวินิจฉัยว่า
โจทก์มีสิทธิใช้ที่ดินของจาเลยฐานเป็นทางจาเป็นซึ่งไม่ใช่ประเด็นข้อพิพาทในคดี ศาลอุทธรณ์
ภาค ๒ หาได้วินิจฉัยว่าการจดทะเบียนทางภาระจายอมรายพิพาทเป็นโมฆะหรือไม่ อันเป็น
ประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นกาหนดไว้ในการชี้สองสถานไม่ คาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค ๒
ข้อนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ภาระจายอมรายพิพาทได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามสาเนาโฉนดที่ดิน
และสาเนาบันทึกข้อตกลงเรื่องภาระจายอม จึงมีผลบริบูรณ์ตามกฎหมาย จาเลยอ้างว่าไม่มี เจตนา
ผูกพันตามสาเนาบันทึกข้อตกลงดังกล่าว แต่จาเลยจดทะเบียนภาระจายอมรายพิพาทตามคาขอ
ของโจทก์ที่แจ้งแก่จาเลยว่าเพื่อให้บริษัทเงินทุนผู้รับจานองยอมรับจานองที่ดินของโจทก์เป็น
ประกันการขอกู้ยืมเงินของโจทก์นั้นวัตถุประสงค์ดังกล่าวไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมา ย
ไม่เป็นการพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งจาเลยยัง

๑๓๐
ยืนยันว่าบริษัทเงินทุนผู้รับจานองจะรับจานองต่อเมื่อที่ดินของโจทก์ได้สิทธิภาระจายอมเรื่อง
ทางเดินแล้วเท่านั้น และหลังจากจดทะเบียนภาระจายอมรายพิพาทโจทก์ได้
โจทก์ฟ้องว่าจาเล ยจดทะเบียนทางภาระจายอมรายพิพาทให้แก่โจทก์ จาเลยปิด
ทางภาระจายอมรายพิพาท จึงขอบังคับจาเลยให้เปิดทางภาระจายอมรายพิพาทจาเลยให้การ
ตอนแรกว่า จาเลยจดทะเบียนทางภาระจายอมรายพิพาทให้แก่โจทก์จริง แต่ปฏิเสธว่าโจทก์อ้าง
สิทธิทางภาระจายอมรายพิพาทไม่ได้เพราะการจดทะเบียนทา งภาระจายอมรายพิพาทเป็นโมฆะ
คาให้การของจาเลยตอนหลังที่ว่าโจทก์ไม่ได้ใช้ทางภาระจายอมรายพิพาทติดต่อกันเป็นเวลา
สิบ ปี ภาระจายอมรายพิพาทจึงสิ้นไปตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๙๙ หาได้ขัดกับคาให้การก่อนหน้า
นั้นไม่ เพราะข้อเท็จจริงอาจเป็นไปได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน คือนอ กจากการจดทะเบียน
ทางภาระจายอมจะ ตกเป็นโมฆะแล้ว ภายหลังต่อมาโจทก์ไม่ได้ใช้ทางภาระจายอมเป็นเวลาสิบปี
ภาระจายอมดังกล่าย่อมสิ้นไป ผลแห่งคาให้การของจาเลยดังกล่าวคงมีแต่เพียงว่า หากศาลฟังว่า
การจดทะเบียนทางภาระจายอมเป็นโมฆะตามที่จาเลยให้การต่อสู้คดีในตอนแรกแล้ว โจท ก์ไม่มี
สิทธิอ้างภาระจายอมมาบังคับจาเลย ปัญหาว่าภาระจายอมสิ้นไปเพราะโจทก์ไม่ได้ใช้เป็นเวลา
สิบปีหรือไม่ก็ไม่จาต้องวินิจฉัยเท่านั้น ที่ศาลล่างทั้งสองไม่กาหนดข้อต่อสู้ของจาเลยข้อนี้เป็น
ประเด็นข้อพิพาทไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา จานองที่ดินไว้แก่บริษัทเงินทุน ผู้รับจานอง
แสดงว่าจาเลยทราบดีถึงวัตถุประสงค์และผลของการจดทะเบียนทางภาระจายอมว่าเป็นการให้
สิทธิแก่ที่ดินของโจทก์ที่จะใช้ที่ดินของจาเลยเป็นทางภาระจายอม การจดทะเบียนภาระจายอม
รายพิพาทของจาเลยเป็นการกระทาด้วยใจสมัครและไม่ได้สาคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญ
แห่งนิ ติกรรม จึงไม่เป็นโมฆะ แม้ต่อมาภายหลังโจทก์ได้ไถ่ถอนจานองจากบริษัทเงินทุนดังกล่าว
ก็หาทาให้ภาระจายอมที่มีผลบริบูรณ์ตามกฎหมายมาแต่ต้นกลับกลายเป็นโมฆะไม่
เมื่อบันทึกข้อตกลงเรื่องภาระจายอมระบุว่าเป็น
“ภาระจายอมเรื่องทางเดิน ”
ย่อมไม่จาเป็นต้องมีความกว้างถึง ๓ เมตร ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ทางภาระจายอมรายพิพาท
กว้าง ๓ เมตร โดยวินิจฉัยว่าโจทก์ต้องใช้รถยนต์ผ่านทางภาระจายอมรายพิพาท เป็นการทาให้เกิด
ภาระจายอมเพิ่มขึ้นแก่ที่ดินของจาเลยซึ่งเป็นภารยทรัพย์จากที่จดทะเบียนระบุว่าเป็นทางเดิน
ต้องห้ามตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๘๘ และ ๑๓๘๙
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๐๖/๒๕๕๐ ตามสาเนาโฉนดที่ดินระบุว่า ที่ดินของโจทก์
และจาเลยทั้งสอง ทุก ด้านติดต่อกับที่ดิน แปลง อื่นไม่ปรากฏว่ามีลารางสาธารณะติดที่ดินของ

๑๓๑
โจทก์หรือจาเลยทั้งสองแต่อย่างใด จึงฟังไม่ได้ว่าลารางร่องเหมืองหรือร่องน้าพิพาทเป็นลาราง
สาธารณะ แต่เป็นร่องน้าในที่ดินของจาเลยทั้งสอง
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินของโจทก์เป็นที่ดินสูง ส่วนที่ดินของจาเลยทั้งสองเป็น
ที่ดินต่าตามที่โจทก์ฟ้อง การที่โจทก์ระบายน้าฝนตามธรรมชาติจากที่ดินของโจทก์ผ่านที่ดิน
ของจาเลยทั้งสองได้สู่ลาน้าเสียวจึงเป็นกรณีที่จาเลย ทั้งสองมีหน้าที่ต้องยอมรับตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๓๓๙ วรรคหนึ่ง และ ๑๓๔๐ วรรคหนึ่ง ดังนี้ ไม่ว่าโจทก์และประชาชนจะใช้ร่องน้า
ในที่ดินของจาเลยทั้งสองเป็นเวลานานเพียงใดก็หาทาให้ร่องน้าในที่ดินของจาเลยทั้งสองกลายเป็น
ลารางสาธารณะหรือตกเป็นภาระจายอมไม่ แต่การที่จาเลยทั้ งสองไถดินกลบลารางร่องน้าพิพาท
เป็นเหตุให้น้าท่วมขังที่ดินของโจทก์ ทาให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้
บังคับจาเลยทั้งสองทาที่พิพาทให้เป็นลารางระบายน้าตามเดิมได้
แม้โจทก์จะอ้างว่าลารางร่องน้าพิพาทเป็นลารางสาธารณะหรือเป็นทางภาระจายอม
แต่ฟ้ องโจทก์ก็บรรยายถึงข้อเท็จจริงโดยได้แสดงแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัย
เป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นไว้ชัดเจนแล้วว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินได้รับความเสียหายเพราะ
จาเลยทั้งสองใช้ดินกลบลารางร่องน้า ซึ่งเป็นทางระบายน้าที่ไหลจากบริเวณที่ดินของโจทก์
ผ่านลารางดังกล่าวไปสู่ลาน้าเสียว อันเป็นการบรรยายถึงสิทธิของโจทก์ที่จะใช้ลารางร่องน้าพิพาท
ได้กับมีคาขอไม่ให้จาเลยทั้งสองปิดกั้น ซึ่งในคดีแพ่งโจทก์ไม่จาเป็นต้องยกบทกฎหมายขึ้น
กล่าวอ้าง เพียงแต่บรรยายข้อเท็จจริงและมีคาขอบังคับก็เป็นการเพียงพอแล้ว ส่วนบทกฎหมาย
ใดจะใช้บังคับแก่คดีย่อมเป็นหน้าที่ของศาลที่จะยกมาปรับแก่คดีเองเมื่อข้อเท็จจริงได้ความตาม
ทางพิจารณาว่า กรณีเป็นเรื่องตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๓๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓๔๐ วรรคหนึ่ง
ศาลฎีกาก็มีอานาจวินิจฉัยได้ว่ากรณีเป็นเรื่องดังกล่าว
ครอบครัว
มาตรา ๑๔๖๒ ชายหรือหญิง จะทาการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้
มาตรา ๑๔๖๓ สามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
สามีภริยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน
มาตรา ๑๔๗๑ สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน
(๑) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส

๑๓๒
(๒) ที่เป็นเครื่ องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควร
แก่ ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง
(๓) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดย
เสน่หา
(๔) ที่เป็นของหมั้น
มาตรา ๑๔๗๒ สินส่วนตัวนั้น ถ้าได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นก็ดี ซื้อทรัพย์สิน
อื่นมาก็ดี หรือขายได้เป็นเงินมาก็ดี ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัว
สินส่วนตัวที่ถูกทาลายไปทั้งหมดหรือแต่บางส่วน แต่ได้ทรัพย์สินอื่นหรือเงินมา
ทดแทน ทรัพย์สินอื่นหรื อเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัว
มาตรา ๑๔๗๓ สินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใดให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการ
มาตรา ๑๔๗๔ สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน
(๑) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส
(๒) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็น
หนังสือเมื่อพินัยกรรมห รือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส
(๓) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว
ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ให้สันนิษฐาน
ไว้ ก่อนว่าเป็นสินสมรส
มาตรา ๑๔๗๕ ถ้าสินสมรสใดเป็นจาพวกที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๕๖ แห่งประมวล
กฎหมายนี้ หรือที่มีเอกสารเป็ นสาคัญ สามีหรือภริยาจะร้องขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของรวมกัน
ในเอกสารนั้นก็ได้
มาตรา ๑๔๗๖* สามีหรือภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความยินยอม
จากอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จานอง ปลด จานอง หรือโอนสิทธิจานอง
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจานองได้
(๒) ก่อตั้งหรือกระทาให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจายอม สิทธิอาศัย
สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
(๓) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี

๑๓๓
(๔) ให้กู้ยืมเงิน
(๕) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวเพื่อการกุศล
เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา
(๖) ประนีประนอมยอมความ
(๗) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
(๘) นาทรัพย์สินไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล
การจัดการสินสมรส นอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยาจัดการ
ได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง
มาตรา ๑๔๘๐ การจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกันหรือต้องได้รับความ
ยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา ๑๔๗๖ ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ทานิติกรรมไปแต่เพียงฝ่ายเดียว
หรื อโดยปราศจากความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้ศาล
เพิกถอน นิติกรรมนั้นได้ เว้นแต่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้ว หรือ
ในขณะที่ทานิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน
การฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติ กรรมตามวรรคหนึ่งห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นหนึ่งปี นับแต่
วันที่ได้รู้เหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนหรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่ได้ทานิติกรรมนั้น
มาตรา ๑๔๙๐ หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยา
ก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสดังต่อไปนี้
(๑) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจาเป็นสาหรับครอบครัว
การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตร
ตามสมควรแก่อัตภาพ
(๒) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
(๓) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทาด้วยกัน
(๔) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว แต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้
สัตยาบัน
มาตรา ๑๔๙๕* การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ มาตรา ๑๔๕๒
และมาตรา ๑๔๕๘ เป็นโมฆะ
มาตรา ๑๔๙๖* คาพิพากษาของศาลเท่านั้นที่จะแสดงว่าการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา
๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ และมาตรา ๑๔๕๘ เป็นโมฆะ

๑๓๔
คู่สมรส บิดามารดา หรือผู้สืบทอดสันดานของคู่สมรสอาจร้องขอให้ศาลพิพากษา
ว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้อัยการเป็นผู้ร้องขอ
ต่อศาลก็ได้
มาตรา ๑๔๙๘ การสมรสที่เป็นโมฆะ ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทาง ทรัพย์สิน
ระหว่างสามีภริยา
ในกรณีที่การสมรสเป็นโมฆะ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีหรือได้มาไม่ว่าก่อนหรือหลัง
การสมรสรวมทั้งดอกผลคงเป็นของฝ่ายนั้น ส่วนบรรดาทรัพย์สินที่ทามาหาได้ร่วมกันให้แบ่ง
คนละครึ่ง เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรสั่งเป็นประการอื่น เมื่อได้พิเคราะห์ถึงภาระใ นครอบครัว
ภาระในการหาเลี้ยงชีพ และฐานะของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ตลอดจนพฤติการณ์อื่นทั้งปวงแล้ว
มาตรา ๑๔๙๙* การสมรสที่เป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐
หรือมาตรา ๑๔๕๘ ไม่ทาให้ชายหรือหญิงผู้สมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการสมรส
ก่อนมีคาพิพากษาถึง ที่สุดให้เป็นโมฆะ
การสมรสที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ ไม่ทาให้ชายหรือหญิงผู้สมรส
โดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ได้มา เพราะการสมรสก่อนที่ชายหรือหญิงนั้นรู้ถึงเหตุที่ทาให้การสมรส
เป็นโมฆะ แต่การสมรสที่เป็นโมฆะดังกล่าว ไม่ทาให้คู่สมรสเกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาท
โดยธรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง
การสมรสที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ หรือมาตรา ๑๔๕๘
หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดได้สมรสโดยสุจริต ฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้
และถ้าการสมรสที่เป็นโมฆะนั้นทาให้ฝ่ายที่ได้สมรสโดยสุจริตต้องยากจนลงเพราะไ ม่มีรายได้
พอจากทรัพย์สิน หรือจากการงานที่เคยทาอยู่ก่อนมีคาพิพากษาถึงที่สุด หรือก่อนที่จะได้รู้ว่า
การสมรสของตนเป็นโมฆะแล้วแต่กรณี ฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพได้ด้วย สิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพ
ในกรณีนี้ให้นามาตรา ๑๕๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุ โลม
สิทธิเรียกร้องค่าทดแทน หรือค่าเลี้ยงชีพตามวรรคสาม มีกาหนดอายุความสองปี
นับแต่วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด สาหรับกรณีการสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา
๑๔๔๙
มาตรา ๑๔๕๐ หรือมาตรา ๑๔๕๘ หรือนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่ทาให้การสมรสเป็นโมฆะ สาหรับ
กรณีการสมรสเป็นโม ฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒

๑๓๕
มาตรา ๑๕๑๖ เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
(๑) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้
หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(๒) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติ ชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญา
หรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้างแรง
(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่
ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ
(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอ าสภาพ ฐานะ
และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคานึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(๓) สามีหรือภริยาทาร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือ
เหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้น
ฟ้องหย่ าได้
(๔) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไม่เกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่า
ได้
(๔/๑) สามีหรือภริยาต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก และได้ถูกจาคุกเกิน
หนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทาความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็น
เป็น ใจในการกระทาความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(๔/๒) สามีและภริยาสมัครใดแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกัน
ฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรื อแยกกันอยู่ตามคาสั่งของศาลเป็นเวลาเกิน
สามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(๕) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่
เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีโครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(๖) สามีหรือภริยาไม่ใ ห้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือ
ทาการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทานั้นถึงขนาด
ที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามา
คานึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้อ งหย่าได้

๑๓๖
(๗) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะ
ยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่ง
ฟ้องหย่าได้
(๘) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งแ ละ
โรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(๙) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและ
โรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(๑๐) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกาย ทาให้สามีหรือภริ ยานั้นไม่อาจร่วมประเวณี
ได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
มาตรา ๑๕๒๒ ถ้าสามีภริยาหย่าโดยความยินยอม ให้ทาความตกลงกันไว้ใน
สัญญาหย่าว่าสามีภริยาทั้งสองฝ่าย หรือสามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะออกเงินค่าอุปการะ
เลี้ยงดูบุตรเป็นจานวนเงินเท่าใด
ถ้าหย่าโดยคาพิพากษาของศาลหรือในกรณีที่สัญญาหย่ามิได้กาหนดเรื่องค่าอุปการะ
เลี้ยงดูบุตรไว้ ให้ศาลเป็นผู้กาหนด
มาตรา ๑๕๒๖ ในคดีหย่า ถ้าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว และการหย่านั้นจะทาให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอจาก
ทรัพย์สินหรื อจากการงานตามที่เคยทาอยู่ระหว่างสมรส อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิด
จ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้ ค่าเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยคานึงถึงความสามารถ
ของผู้ให้และฐานะของผู้รับและให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕๙๘ /๓๙ มาตรา ๑๕๙๘ /๔๐ และ
มาตรา ๑๕๙๘/๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
สิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพเป็นอันสิ้นสุด ถ้ามิได้ฟ้องแย้งในคดีหย่านั้น
มาตรา ๑๕๓๓ เมื่อหย่ากันให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากัน
มาตรา ๑๕๓๔ สินสมรสที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจาหน่ายไปเพื่อประโยชน์ตน
ฝ่ายเดียวก็ดี จาหน่ายไปโดย เจตนาทาให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเสียหายก็ดี จาหน่ายไปโดยมิได้รับ
ความยินยอมของคู่สมรส อีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่กฎหมายบังคับว่าการจาหน่ายนั้นจะต้องได้รับ
ความยินยอมของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยก็ดี จงใจทาลายให้สูญหายไปก็ดี ให้ถือเสมือนว่าทรัพย์สินนั้น
ยังคงมีอยู่เพื่อจัดแบ่งสิ นสมรสตามมาตรา ๑๕๓๓ และถ้าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้รับส่วนแบ่ง

๑๓๗
สินสมรสไม่ครบตามจานวนที่ควรจะได้ ให้คู่สมรสฝ่ายที่ได้จาหน่ายหรือจงใจทาลายสินสมรส
นั้นชดใช้จากสินสมรสส่วนของตนหรือสินส่วนตัว
มาตรา ๑๕๖๒ ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้ แต่เมื่อผู้นั้น
หรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอ อัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้
มาตรา ๑๕๖๔ บิดามารดา จาต้องอุปการะเลี้ยงดู และให้การศึกษาตามสมควรแก่
บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์
บิดามารดาจาต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะผู้ทุพพลภาพ
และหาเลี้ยงตนเองมิ ได้
มาตรา ๑๕๖๖* บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อานาจปกครองของบิดามารดา
อานาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มารดาหรือบิดาตาย
(๒) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย
(๓) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน
(๕) ศาลสั่งให้อานาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา
(๖) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้
มาตรา ๑๕๗๔* นิติกรรมใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ ดังต่อไปนี้ผู้ใช้อานาจ
ปกครองจะกระทามิได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต
(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จานอง ปลด จานอง หรือโอนสิทธิจานอง
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจานองได้
(๒) กระทาให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพยสิทธิของผู้เยาว์อันเ กี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์
(๓) ก่อตั้งภาระจายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์
(๔) จาหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ หรือสั งหาริมทรัพย์ที่อาจจานองได้ หรือสิทธิเรียกร้องที่จะให้ทรัพย์สิน
เช่น ว่านั้นของผู้เยาว์ปลอดจากทรัพยสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น
(๕) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี

๑๓๘
(๖) ก่อข้อผูกพันใด ๆ ที่มุ่งให้เกิดผลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
(๗) ให้กู้ยืมเงิน
(๘) ให้ โดยเสน่หา เว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้เยาว์ให้แทนผู้เยาว์เพื่อการกุศล
สาธารณะ เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา ทั้งนี้ พอสมควรแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์
(๙) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดย
เสน่หา
(๑๐) ประกันโดยประการใ ด ๆ อันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ต้องถูกบังคับชาระหนี้หรือ
ทานิติกรรมอื่นที่มีผลให้ผู้เยาว์ต้องรับเป็นผู้รับชาระหนี้ของบุคคลอื่นหรือแทนบุคคลอื่น
(๑๑) นาทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา
๑๕๙๘/๔ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๑๒) ประนีประนอมยอมความ
(๑๓) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๒๗/๒๕๔๘ เมื่อศาลพิพากษาว่าการสมรสระหว่างจาเลย
กับ ช. ตกเป็นโมฆะตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๔๙๖ การสมรสดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามมาตรา ๑๔๙๘ วรรคหนึ่ง จาเลยจึงไม่ มีสิทธิรับเงินบาเหน็จ
ตกทอดของ ช . และสิทธิของจาเลยดังกล่าวก็ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๑๔๙๙ เพราะ
จาเลยมิได้สมรสโดยสุจริต จาเลยจึงต้องคืนเงินบาเหน็จตกทอดให้แก่โจทก์ฐานลาภมิควรได้ตาม
มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๔๐๖
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๖๐/๒๕๔๘ (ประชุม ใหญ่ ) โจทก์และจาเลยทั้งสิบสอง
ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาท ๒ แปลง ได้ทาข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์
รวมในที่ดินพิพาททั้งสองแปลง โดยให้โจทก์ได้ที่ดินแปลง ๑ ไร่ และระบุว่าตาแหน่งที่ดินส่วน
ของโจทก์ไว้ด้วย อันมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมค วามตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๕๗๔
(๑๒) ในขณะที่จาเลยที่ ๑๒ เป็นผู้เยาว์โดยไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตจากศาล ข้อตกลงในเรื่อง
การแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจาเลยที่ ๑๒ เท่ากับว่ากรรมสิทธิ์รวมของ
จาเลยที่ ๑๒ ยังคงครอบไปเหนือที่ดินพิพาททั้งหมดตามส่วนของ ตนจนกว่าจะมีการแบ่งแยก
ซึ่งมี ผลไม่เพียงแต่เฉพาะในเรื่องการกาหนดตาแหน่งของที่ดินเท่านั้น แต่ยังมีผลรวมตลอดไปถึง
จานวนเนื้อที่ดินด้วย เพราะหากแบ่งที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์แปลงละ
๑ ไร่ ตามข้อตกลงแล้ว
ที่ดินพิพาทในส่วนที่เหลือย่อมจะมีจานวนลดน้อยลง และไม่อาจนามาแบ่ งให้แก่จาเลยทั้งสิบสอง

๑๓๙
ได้ในจานวนเท่า ๆ กัน โดยไม่กระทบถึงสิทธิในจานวนเนื้อที่ดินที่จาเลยที่ ๑๒ จะพึงได้รับ เมื่อ
ข้อตกลงเรื่องแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินไม่มีผลผูกพันจาเลยที่ ๑๒ และมีผลกระทบถึงจานวน
เนื้อ ที่ดินตลอดจนตาแหน่งของที่ดินที่จะแบ่งแยกเช่นนี้แล้วย่อมเป็ นสิ่งที่เกี่ยวพันไม่อาจแบ่งแยก
ออกได้จากนิติกรรม ซึ่งจาเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๑ ได้ร่วมกระทา ข้อตกลงเรื่องแบ่งกรรมสิทธิ์รวมใน
ที่ดินจึงไม่มีผลผูกพันจาเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๑ ด้วย โจทก์ไม่อาจบังคับให้จาเลยทั้งสิบสองแบ่งที่ดิน
พิพาทให้แก่ตนตามข้อตกลงเรื่องแบ่งกรรมสิทธิ์ร วมในที่ดินตามฟ้อง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๔/๒๕๔๙ คาฟ้องของโจทก์เป็นการฟ้องจาเลยในฐานะ
ผู้จัดการมรดกของ น . เพื่อให้แบ่งทรัพย์มรดกและขอให้ถอดถอนจาเลยจากการเป็นผู้จัดการ
มรดกของ น . อันเป็นการพิพาทในฐานะจาเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ น . ซึ่งต้องแบ่งปันทรัพย์
มรดกของ น. ให้แก่โจทก์ หาได้พิพาทกันในฐานะส่วนตัวไม่ ดังนั้นการที่ผู้ร้องเข้าสวมสิทธิของ
โจทก์จึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ฟ้องมารดาซึ่งเป็นบุพการีของตน กรณีจึงไม่ต้องห้ามตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๕๖๒
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๙๒/๒๕๔๙ ปรากฏตามสาเนาทะเบียนสมรสว่าจาเลย
จดทะเบียนสมรสกับ ส. เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๔ และทางราชการได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่
๒๖๕๒๖ ให้แก่ ส . เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยไม่ปรากฏว่า ส . ได้ที่ดินมาด้วยเหตุใด
กรณีจึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าที่ดินแปลงนี้เป็นสินสมรสระหว่างจาเลยกับ ส . ตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๔๗๔ (๑) และวรรคสอง โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จาเลยย่อมมีสิทธิตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๗๘
ประกอบมาตรา ๒๘๒ ที่จะบังคับคดีเอาชาระหนี้จากที่ดินแปลงนี้ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๒๐/๒๕๔๙ แม้ในปี ๒๕๑๗ โจทก์เป็นฝ่ายละทิ้งร้าง
จาเลยโดยออกจากบ้านที่โจทก์จาเลยเคยอยู่กินด้วยกันไปอยู่กินฉันสามีภ ริยากับนาง ม . ก็ตาม
แต่ในปี ๒๕๑๙ จาเลยก็มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาย ส . จนมีบุตรด้วยกัน ๑ คน แสดงว่า
จาเลยไม่ประสงค์จะอยู่กินฉันสามีภริยากับโจทก์อีกต่อไปเช่นเดียวกัน และระหว่างที่แยกกันอยู่
ไม่ปรากฏว่าโจทก์กลับไปอยู่กินฉันสามีภริยากับจาเลยอีก ฝ่ายจาเลยซึ่งท ราบดีว่าโจทก์พักอาศัย
อยู่ที่ใดก็มิได้สนใจหรือหาทางที่จะอยู่ร่วมกับโจทก์ฉันสามีภริยาต่อไป พฤติการณ์ของโจทก์จาเลย
ที่ต่างคนต่างอยู่เป็นเวลานานถึง ๒๕ ปี นั้น ถือได้ว่าโจทก์และจาเลยสมัครใจแยกกันอยู่เพราะ
เหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีหรือภริยาได้โดยปกติสุขตลอดม าเกินสามปี อันเป็นเหตุหย่าตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๑๖ (๔/๒) โจทก์จึงฟ้องหย่าจาเลยได้

๑๔๐
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๕๑/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท
โจทก์มอบอานาจให้จาเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นมารดาไปไถ่ถอนจานองที่ดินพิพาท แต่จาเลยที่ ๑ ทาเกิน
ขอบอานาจ โดยจาเลยที่ ๑ ทานิติกรรมให้ที่ดินแก่จาเลยที่ ๑ ต่อมาจาเลยที่ ๑ ขายให้จาเลยที่ ๒
และจาเลยที่ ๒ จานองต่อจาเลยที่ ๓ ขอให้เพิกถอนนิติกรรมการให้ระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ ๑
นิติกรรมการซื้อขายระหว่างจาเลยที่ ๑ กับจาเลยที่ ๒ และนิติกรรมจานองระหว่างจาเลยที่ ๒ กับ
ที่ ๓ จึงเป็นการใช้สิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์จากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือได้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๓๖
และการกระทาของจาเลยทั้งสามเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตาม ป
.วิ. พ. มาตรา ๕๕ แล้ว
แม้โจทก์ไม่มีอานาจฟ้องจาเลยที่ ๑ เพราะเป็นการฟ้องบุพการีต้องห้ามตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๕๖๒
ก็ตาม ก็เป็น เหตุเฉพาะตัวระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ ๑ เท่านั้น หามีผลไปถึงจาเลยที่ ๒ และที่ ๓
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกด้วยไม่ โจทก์จึงมีอานาจฟ้องและดาเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของ
จาเลยที่ ๒ และที่ ๓ ต่อไปได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๙๒ /๒๕๔๙ ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๖๑ เป็นบทบัญญัติใน
หมวด ๓ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ซึ่งเป็นเรื่องภายหลังการสมรสตามหมวด
๒
เรื่อง เงื่อนไขแห่งการสมรส กล่าวคือ เมื่อสมรสกันแล้วหากฝ่ายใดปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา
๑๔๖๑
ดังกล่าวก็จะเป็นเหตุฟ้องหย่าตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๕๑๖ (๔) หรือ (๖) ที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง
อาจนามาฟ้องร้ องได้เท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องหย่าระหว่างโจทก์กับพลตารวจตรี ว
.
และไม่มีคาพิพากษาของศาลให้หย่ากัน การสมรสระหว่างโจทก์กับพลตารวจตรี ว . จึงยังสมบูรณ์
ตามกฎหมาย แม้หากโจทก์กับพลตารวจตรี ว . จะมิได้อยู่ด้วยกันและมิได้ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยง
ดูกันในระยะหลั ง ก็มิได้มีผลต่อความสมบูรณ์ของการสมรสระหว่างโจทก์กับพลตารวจตรี ว .
โจทก์จึงยังเป็นภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของพลตารวจตรี ว
. มีโจทก์เป็นคู่สมรสอยู่ จึงเป็น
การสมรสที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขแห่งการสมรสในมาตรา ๑๔๕๒ และเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๕
แม้ ต่อมาพลตารวจตรี ว . ถึงแก่ความตา ย โจทก์ก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีอานาจฟ้องขอให้การ
สมรสระหว่างจาเลยกับพลตารวจตรี ว . เป็นโมฆะได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๒๐/๒๕๔๙ ผู้เสียหายเป็นบุตรของ จ . และไม่ปรากฏว่า
จ. ถูกถอนอานาจปกครองหรือมีการแต่งตั้งให้จาเลยเป็นผู้ปกครองผู้เสียหาย ดังนั้น จ . ซึ่งเป็น
มารดาผู้เสียหายจึงเป็นผู้ใช้อานาจปกครองตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๕๖๖ แม้ จ. มารดาผู้เสียหายส่ง
ผู้เสียหายมาอยู่กับจาเลยและภริยาซึ่งเป็นพี่สาวของ จ . ตั้งแต่ยังเล็ก แต่อานาจปกครองผู้เสียหาย
ก็ยังคงอยู่กับ จ. มารดาผู้เสียหาย ไม่ใช่จาเลย การกระทาของจาเลยต่อผู้เสียหายจึง ไม่ใช่การกระทา

๑๔๑
ต่อผู้อยู่ในความปกครองไม่ต้องรับโทษหนักขึ้นตาม ป .อ. มาตรา ๒๘๕ ปัญหาดังกล่าว เป็นข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกามีอานาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัย
ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๕ ประกอบมาตรา ๒๒๕
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๐๖/๒๕๕๐ แม้คาฟ้องแย้งจะมีข้อความระบุว่า หากศาล
พิพากษาให้โจทก์จาเลยหย่าขาดจากกัน ขอให้บังคับโจทก์จ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่จาเลยและค่าอุปการะ
เลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ก็ตาม แต่จาเลยให้การต่อสู้คดีและบรรยายคาฟ้องแย้งมาแต่แรกว่า เหตุหย่ามิใช่
เกิดจากการกระทาของจาเลย โจทก์เป็นฝ่า ยออกจากบ้านละทิ้งไม่ดูแลไม่ให้ความช่วยเหลือ
อุปการะเลี้ยงดูจาเลยและบุตรผู้เยาว์ทั้งสองซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาเล่าเรียนขอให้บังคับโจทก์
จ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่จาเลย ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์และให้จาเลยเป็นผู้ใช้อานาจปกครองบุตร
ผู้เยาว์ทั้งสองเพียงผู้เดียว แสดง ให้เห็นถึงเจตนาแท้จริงตามคาฟ้องแย้งของจาเลยว่าไม่ประสงค์
จะหย่ากับโจทก์ แต่ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๕๖๔ วรรคหนึ่ง
ที่บัญญัติว่าบิดามารดาจาต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่
ผู้เยาว์ ไม่ว่าโจทก์จาเลยยังค งเป็นสามีภริยาหรือหย่าขาดกันแล้วหรือไม่ ทั้งย่อมเป็นเหตุผล
อัน สมควรให้ศาลมีคาสั่งให้อานาจปกครองบุตรผู้เยาว์อยู่แก่จาเลยผู้เป็นมารดาฝ่ายเดียวได้ตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๖๖ (๕) ไม่ว่าโจทก์จาเลยจะหย่าขาดกันหรือไม่เช่นเดียวกัน เมื่อโจทก์ไม่
อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาต ามสมควรแก่บุตรผู้เยาว์ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ แผนกคดีเยาวชน
และครอบครัว พิพากษาให้โจทก์ชาระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ทั้งสองและให้จาเลยเป็นผู้ใช้
อานาจปกครองบุตรผู้เยาว์ทั้งสองเพียงฝ่ายเดียว จึงไม่เป็นการพิพากษาเกินคาขอ
แม้จาเลยให้การและบรรยายคาฟ้องแย้ง ตอนแรกว่า โจทก์ไม่ให้ความช่วยเหลือ
อุปการะเลี้ยงดูจาเลยเป็นทานองว่า โจทก์ในฐานะสามีไม่ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูจาเลยซึ่งเป็น
ภริยาเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของสามีตามที่ ป .พ.พ. มาตรา ๑๔๖๑ วรรคสองกาหนดก็ตาม แต่
เมื่ออ่านคาฟ้องแย้งของจาเลยแต่แรกจนถึงคาขอท้ายฟ้องแย้ งโดยตลอดทั้งหมดแล้ว ได้ใจความ
ตามที่บรรยายว่า เหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของโจทก์ซึ่งเป็นสามีฝ่ายเดียว การฟ้องหย่าของ
โจทก์ทาให้จาเลยยากจนลง หากศาลพิพากษาให้โจทก์จาเลยหย่าขาดจากกัน ขอให้บังคับโจทก์
จ่ายค่าเลี้ยงชีพให้แก่จาเลยเป็นรายเดือน ซึ่งตรงตามหลักเกณฑ์เรื่ องค่าเลี้ยงชีพที่ ป .พ.พ. มาตรา
๑๕๒๖ บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในกรณีที่มีการหย่าแล้ว จะทาให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง
ถือไม่ได้ว่าจาเลยฟ้องแย้งเรียกให้โจทก์ชาระค่าอุปการะเลี้ยงดูจาเลย เมื่อศาลล่างทั้งสองมิได้

๑๔๒
พิพากษาให้โจทก์จาเลยหย่าขาดกัน จึงไม่อาจบังคับให้ โจทก์รับผิดชาระค่าเลี้ยงชีพให้แก่จาเลย
ตามคาขอท้ายฟ้องแย้งได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๔๔ /๒๕๕๐ บทบัญญัติตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๕๒๒
กาหนดให้ศาลมีอานาจกาหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้เป็นกรณีเฉพาะเมื่อศาลพิพากษาให้หย่า
หรือในกรณีที่สัญญาหย่ามิได้กาหนดเรื่องค่าอุปการะเ ลี้ยงดูได้ ดังนั้น แม้จาเลยมิได้ฟ้องแย้ง
ขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรทั้งสอง ศาลชั้นต้นก็กาหนดให้โจทก์ชาระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรทั้งสอง
เป็นรายเดือนจนกว่าบุตรทั้งสองจะบรรลุนิติภาวะได้ ปัญหาการกาหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
ดังกล่าว แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นฎีกา แต่ เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกา
เห็นสมควรหยิบยกขึ้นพิพากษาเป็นประโยชน์แก่บุตรผู้เยาว์ทั้งสองของโจทก์จาเลย
แม้การกู้เงินของจาเลยทั้งสองครั้งจะเป็นการกู้หลังจากจาเลยแยกมาอยู่กับบิดา
มารดาจาเลยแล้ว แต่จาเลยได้นาบุตรไปเลี้ยงดูด้วย จึงต้องมีภาระค่า ใช้จ่ายในส่วนนี้ โจทก์เป็น
บิดาต้องมีส่วนอุปการะเลี้ยงดูบุตรเช่นกัน จาเลยนาสืบว่าจา เลยกู้เงินในการกู้ปี ๒๕๔๓ จาเลย
ได้ระบุในวัตถุประสงค์ของกู้ว่า ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีหลักฐานใบสั่งซื้อสินค้า ส่วนการกู้
ในปี ๒๕๔๖ เป็นการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ฟังได้ว่ า จาเลยกู้เงินสองครั้งดังกล่าว เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ของบุตรอันเป็นค่าใช้จ่ายจาเป็นในครอบครัวและเป็นหนี้ที่จาเลยก่อขึ้นในระหว่างสมรส จึงเป็น
หนี้ที่โจทก์จาเลยต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๔๙๐
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๓๘/๒๕๕๐ โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถ อนนิติกรรมที่จาเลย
ที่ ๑ ซึ่งเป็นสามีนาที่ดินซึ่งเป็นสินสมร สไปโอนให้บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมของ
คู่สมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๘๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๔๘๐ วรรคสอง ได้กาหนดระยะเวลา
ให้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกาหนดระยะเวลาให้ใช้สิทธิเรียกร้อง ถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนดสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความ จึงเป็นเรื่องอายุความฟ้องร้องตาม ป .พ.พ. มาตรา
๑๙๓/๙ ปัญหาเรื่องอายุความไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อจาเลย
ที่ ๑ ถึงที่ ๓ มิได้ยกปัญหานี้ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคาให้การ ส่วนจาเลยที่ ๔ ขาดนัดยื่นคาให้การ
คดีจึงไม่มีประเด็นเรื่องอายุความมาตั้งแต่ศาลชั้นต้น ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้อง
ไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา ๐๙๓/๒๙
คาพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๔๙ /๒๕๕๑ จาเลยไม่ทราบว่าโจทก์จดทะเบียนสมรสกับ
นาง พ . จาเลยซื้อที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่ง เป็นสินสมรสของโจทก์และนาง พ . จาก
นาง พ. โดยเข้าใจว่านาง พ . เป็นม่ายเนื่องจากโจทก์ไปมีภริยาใหม่และได้ทิ้งร้างนาง พ . จาเลย

๑๔๓
ทานิติกรรมกับนาง พ . โดยสุจริต โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมระหว่าง
จาเลยกับนาง พ. ซึ่งถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา
มรดก
มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท
ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอื่นกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๖๐๐ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้กองมรดกของ
ผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้ งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ตาม
กฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้
มาตรา ๑๖๒๗ บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่า
เป็นผู้สืบสันดาน เหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้
มาตรา ๑๖๒๙ ทายาทโดยธรรมมีหกลาดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา
๑๖๓๐ วรรค ๒ แต่ละลาดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
(๑) ผู้สืบสันดาน
(๒) บิดามารดา
(๓) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(๕) ปู่ ย่ า ตา ยาย
(๖) ลุง ป้า น้า อา
คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษ
แห่งมาตรา ๑๖๓๕
มาตรา ๑๖๓๐ ตราบใดที่มีทา ยาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยัง
ไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีในลาดับหนึ่ง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖๒๙ ทายาทผู้ที่อยู่ในลาดับถัดลง ไป
ไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย
แต่ความในวรรคก่อนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีเฉพาะที่มีผู้สืบสันดานคนใดยังมี
ชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่กันแล้วแต่กรณี และมีบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ ในกรณีเช่นนั้น
ให้ บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเส มือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตร

๑๔๔
มาตรา ๑๖๓๙ ถ้าบุคคลใดซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) (๓) (๔) หรือ
(๖) ถึงแก่ความตาย หรือถูกจากัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตาย ถ้าบุคคลนั้นมีผู้สืบสันดานก็ให้
ผู้สืบสันดานรับมรดกแทนที่ ถ้าผู้สืบสันดานคนใดของบุคคลนั้นถึงแก่ความต ายหรือถูกจากัด
มิให้รับมรดกเช่นเดียวกัน ก็ให้ผู้สืบสันดานของผู้สืบสันดานนั้นรับมรดกแทนที่ และให้มีการ
รับมรดกแทนที่กันเฉพาะส่วนแบ่งของบุคคลเป็นราย ๆ สืบต่อกันเช่นนี้ไปจนหมดสาย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๓/๒๕๔๙ แม้ข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์มรดกของโจทก์
ทั้งสองต้องห้ามฟ้องร้องบังคับคดี เนื่องจากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด
เป็นสาคัญตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๗๕๐ วรรคสอง แต่การที่โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องเรียกร้องทรัพย์
มรดกในที่ดินทั้งสองแปลงจากจาเลยเป็นการใช้สิทธิที่โจทก์ทั้งสองมีสิทธิรับมรดกแทนที่ ส
.
ซึ่งมีสิทธิ ได้รับมรดกจากจาเลยในฐานะจาเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ ม . โจทก์ทั้งสองจึงมีฐานะ
เป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทรัพย์มรดกร่วมกับทายาทอื่นในที่ดิน
ทั้งสองแปลงตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๖๒๙, ๑๗๒๕ ประกอบมาตรา ๑๓๕๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๔/๒๕๔๙ แม้ผู้ร้อ งจะไม่เข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์
ได้ เพราะคดีถึงที่สุดในศาลชั้นต้นก่อนแล้วก็ตาม แต่การที่ผู้ร้องยื่นคาร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความ
แทนที่โจทก์ก็เพื่อมีสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้ตามคาพิพากษาแทนโจทก์ ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับจาก
จาเลยในฐานะจาเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ น . และโจทก์มีสิทธิดังกล่าวก่อนที่จะถึงแก่กรรม
เมื่อโจทก์ถึงแก่กรรมจึงตกทอดแก่ผู้ร้อง ผู้ร้องอยู่ในฐานะเป็นผู้รับมรดกของโจทก์และเป็นผู้รับ
พินัยกรรมย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๕๙๙ และมาตรา ๑๖๐๐ จึงมีสิทธิที่จะเข้า
เป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาแทนโจทก์และดาเนิ นการบังคับคดีต่อไปได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๙๗/๒๕๔๙ ในระหว่างที่ผู้ตายมีชีวิต ผู้ตายได้กล่าวกับ
บุคคลในหมู่บ้านว่าผู้คัดค้านที่ ๔ เป็นบุตรของผู้ตาย คนในหมู่บ้านก็รู้ว่าผู้คัดค้านที่ ๔ เป็นบุตร
ของผู้ตาย ผู้ตายได้แสดงความเป็นบิดาโดยได้อุปการะเลี้ยงดูผู้คัดค้ านที่ ๔ โดยพาไปเที่ยวกับ
ผู้ตายและส่งเสียค่าเลี้ยงดูตลอดมาเว้นแต่ขณะที่ผู้ตายถูกคุมขัง นับได้ว่าผู้ตายได้แสดงตนโดย
เปิดเผยว่าเป็นบิดาผู้คัดค้านที่ ๔ และให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้คัดค้านที่ ๔ ตลอดมา พฤติการณ์
ของผู้ตายดังกล่าวเป็นการแสดงต่อผู้คัดค้านที่ ๔ ให้เป็ นที่รู้กันทั่วไปว่าผู้คัดค้านที่ ๔ เป็นบุตร
นอกกฎหมายของผู้ตายที่ผู้ตายรับรองแล้ว ผู้คัดค้านที่ ๔ จึงเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ป .พ.พ. มาตรา ๑๖๒๗ เป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายคนหนึ่ง จึงมีสิทธิยื่นคาร้อง
ขอให้ตั้งมารดาของผู้คัดค้านที่ ๔ เป็นผู้ จัดการมรดกของผู้ตายได้

๑๔๕
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๐๒/๒๕๔๙ สิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับ
ค่าปลงศพตาม ป .พ.พ. มาตรา ๔๔๓ วรรคแรก เป็นสิทธิของผู้ที่เป็นทายาทจะเรียกร้องเอาแก่
ผู้ที่ กระทาละเมิดทาให้เจ้ามรดกถึงแก่ความตายภายใต้บังคับมาตรา ๑๖๔๙ และเมื่อโจทก์ที่ ๒
ถึงที่ ๔ เป็นบุตรนอกกฎหมายที่เจ้ามรดกซึ่งเป็นบิดารับรองแล้ว จึงเป็นผู้สืบสันดานเหมือนบุตร
ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกตามมาตรา ๑๖๒๗ มีสิทธิฟ้องเรียกค่าปลงศพของเจ้ามรดก และ
เมื่อโจทก์ทั้งสี่ร่วมกันฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในการปลงศพดังกล่าว จึงไม่จาเป็นต้องระบุ ว่า
โจทก์คนใดเป็นผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้จึงจะมีอานาจฟ้องได้โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงมีอานาจฟ้อง
เรียกค่าสินไหมทดแทนในการปลงศพได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๓๔/๒๕๔๙ โจทก์เป็นบุตรของ ศ . ผู้ตาย จึงอยู่ในฐานะ
ทายาทโดยธรรม ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๖๒๙ (๑) มีสิทธิรับมรดกของ ศ. ส่วนจาเลยเป็นเพียง
พี่น้องทรัพย์มรดกของ ศ . ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๖๓๐ วรรคหนึ่ง เมื่อจาเลยมิใช่ทายาทผู้มีสิทธิ
ในทรัพย์มรดกรายนี้ และโจทก์ฟ้องคดีนี้เพื่อเรียกทรัพย์มรดกจากจาเลยผู้ครอบครองแทน กรณี
มิใช่เรื่องเรียกร้องส่วนแบ่งในทรัพย์มรดก จาเลยจึงไม่อาจยกอายุควา มมรดกตาม ป .พ.พ. มาตรา
๑๗๕๔ วรรคหนึ่ง มาตัดฟ้องโจทก์ได้ ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๙๖/๒๕๔๙ แม้ผู้ร้องจะมิใช่ทายาทของผู้ตาย แต่ผู้ตาย
มีบุตรที่เกิดจากภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ๒ คน คือ ล. และผู้คัดค้าน สาหรับ ล . นั้นตาม
สาเนาทะเบียนระ บุได้ชัดว่า ล . เป็นบุตรผู้ตายโดยใช้ชื่อสกุลเดียวกันและมีชื่อที่พักอาศัยอยู่บ้าน
เดียวกันกับผู้ตายมาโดยตลอดจนกระทั่งผู้ตายถึงแก่ความตายถือได้ว่าผู้ตายได้รับรองว่า ล. เป็นบุตร
ผู้ตาย ล. จึงเป็นบุตรนอกกฎหมายที่ผู้ตายได้รับรองแล้ว และเป็นผู้สืบสันดานเหมือนบุตรที่ ชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ตายตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๖๒๗ ทั้งเป็นทายาทมีสิทธิได้รับมรดกเช่นเดียวกับ
ผู้คัดค้านตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๖๒๙ (๑) เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายทรัพย์มรดกของผู้ตายย่อม
ตกทอดแก่ ล . ด้วย เมื่อ ล . ถึงแก่ความตาย ทรัพย์มรดกของผู้ตายส่วนดังกล่าวจึงตกทอดไปยัง
ป. ผู้เป็นมารดา ต่อมา ป . ถึงแก่ความตายอีก ทรัพย์มรดกส่วนนี้ย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม
ของ ป . ผู้ร้องเป็นทายาทโดยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ ป . ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
ทรัพย์มรดกของผู้ตายด้วย ผู้ร้องจึงมีสิทธิร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้ตาม ป
.พ.พ.
มาตรา ๑๗๑๓
คาสั่งคาร้องศาลฎีกาที่ ท .๓๗๙ /๒๕๕๐ โจทก์ฟ้อง น . ในฐานะผู้จัดการมรดก
ของ ป. เป็นจาเลย เมื่อจาเลยถึงแก่ความตาย สิทธิและหน้าที่ของจาเลยในฐานะผู้จัดการมรดก

๑๔๖
ย่อมสิ้นสุดลง เพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้จัดการมรดก หาได้ตกทอดไปยังทายาทของจาเลย
ไม่ และข้อเท็จจ ริงได้ความแต่เพียงว่าผู้ร้องเป็นทายาทของจาเลยเท่านั้น ไม่ปรากฏว่า ผู้ร้องเป็น
ผู้มีอานาจในการจัดการทรัพย์มรดกหรือเป็นผู้ปกครองทรัพย์มรดกของ ป . แต่อย่างใด ผู้ร้องจึง
ไม่สามารถปฏิบัติตามคาพิพากษาได้หากในที่ดินจาเลยเป็นฝ่ายแพ้ คดี ผู้ร้องย่อมไม่อาจเข้าเป็น
คู่ความแทนจาเลยได้
เมื่อจาเลยถึงแก่ความตายและไม่มีคาขอของผู้จัดการทรัพย์มรดกหรือผู้ปกครอง
ทรัพย์มรดกของ ป . เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จาเลยภายในกาหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่จาเลยถึงแก่
ความตาย จึงให้จาหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๔๒ ประกอบมาตรา
๑๓๒ (๓)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๙๑ – ๖๓๙๒/๒๕๕๐ ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
ผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๓ ได้ยื่นคาแถลงว่าผู้ร้อง และผู้คัดค้านที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตกลงกันได้ โดยให้
ผู้คัดค้าน ที่ ๑ เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่เพียงผู้เดียว แต่ข้อตกลงดังกล่าวมีผลเป็นการต กลง
กันในประเด็นเพียงบางข้อ เพราะมีประเด็นที่ศาลจาต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในสานวนแล้ว
วินิจฉัยถึงสิทธิและคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายเสียก่อน ดังนั้น ศาลฎีกา
จึงไม่อาจพิพากษาตามยอมให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้ ข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่าผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๒๗ ให้ถือว่า
เป็นผู้สืบสันดาน เหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้คัดค้านที่ ๑ จึงเป็นทายาทตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๖๒๙ (๑) มีสิทธิที่จะยื่นคาร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ตามมาตรา ๑๗๑๓
วรรคหนึ่ง
พินัยกรรม
มาตรา ๑๖๕๖ พินัยกรรมนั้น จะทาตามแบบดั่งนี้ก็ได้ กล่าวคือต้องทาเป็นหนังสือ
ลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทาขึ้น และผู้ทาพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย
สองคนพร้อมกัน ซึ่งพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทาพินั ยกรรมไว้
ในขณะนั้น
การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อม
ไม่ สมบูรณ์ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามแบบอย่างเดียวกับการทาพินัยกรรมตามมาตรานี้

๑๔๗
มาตรา ๑๖๕๗ พินัยกรรมนั้น จะทาเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได้ กล่าวคือ
ผู้ทาพินัยกรรมต้องเ ขียนด้วยมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมด วัน เดือน ปี และลายมือชื่อของตน
การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อม
ไม่ สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ทาพินัยกรรมจะได้ทาด้วยมือ
มาตรา ๑๖๕๘ พินัยกรรมนั้น จะทาเป็นเอกสารฝ่ายเมืองก็ได้กล่าวคือ
(๑) ผู้ทาพินัยกรรมต้องแจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของตน
แก่กรมการอาเภอต่อหน้าพยานอีกอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน
(๒) กรมการอาเภอต้องจดข้อความที่ผู้ทาพินัยกรรมแจ้งให้ทราบนั้นลงไว้ และ
อ่านข้อความนั้นให้ผู้ทาพินัยกรรมและพยานฟัง
(๓) เมื่อผู้ทาพินั ยกรรมและพยานทราบแน่ชัดว่า ข้อความที่กรมการอาเภอจดนั้น
เป็นการถูกต้องตรงกันกับที่ผู้ทาพินัยกรรมแจ้งไว้แล้ว ให้ผู้ทาพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสาคัญ
(๔) ข้อความที่กรมการอาเภอจดไว้นั้น ให้กรมการอาเภอลงลายมือชื่อและลงวัน
เดือน ปี ทั้งจดลงไว้ด้วยตนเอง เป็นสาคัญว่า พินัยกรรมนั้นได้ทาขึ้นถูกต้องตามบทบัญญัติ
อนุมาตรา ๑ ถึง ๓ ข้างต้น แล้วประทับตราตาแหน่งไว้เป็นสาคัญ
การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น ซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อม
ไม่ สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ทาพินัยกรรม พยาน และกรมการอาเภอจะได้ลงลายมือชื่อกา กับไว้
มาตรา ๑๖๖๐ พินัยกรรมนั้น จะทาเป็นเอกสารลับก็ได้ กล่าวคือ
(๑) ผู้ทาพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อในพินัยกรรม
(๒) ผู้ทาพินัยกรรมต้องผนึกพินัยกรรมนั้น แล้งลงลายมือชื่อคาบรอยผนึกนั้น
(๓) ผู้ทาพินัยกรรมต้องทาพินัยกรรมที่ผนึกนั้นไปแสดงต่อกรมการอาเภอ และ
พยานอีกอย่างน้อยสองคน และให้ถ้อยคาต่อบุคคลทั้งหมดเหล่านั้นว่าเป็นพินัยกรรมของตน
ถ้า พินัยกรรมนั้นผู้ทาพินัยกรรมมิได้เป็นผู้เขียนเองโดยตลอดผู้ทาพินัยกรรมจะต้องแจ้งนามและ
ภูมิลาเนาของผู้เขียนให้ทราบด้วย
(๔) เมื่อกรมการอาเภอจดถ้อยคาของผู้ทาพินัยกรรม และวัน เดือน ปี ที่นาพินัยกรรม
มาแสดงไว้บนซองนั้นและประทับตราตาแหน่งแล้ว ให้กรมการอาเภอ ผู้ทาพินัยกรรมและพยาน
ลงลายมือชื่อบนซองนั้น

๑๔๘
การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อม
ไม่ สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ทาพินัยกรรมจะได้ลงลายมือชื่อกากับไว้
มาตรา ๑๗๐๒ ข้อกาหนดห้ามโอนอันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่อาจจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ได้นั้น ให้ถือว่าเป็นอันไม่มีเลย
ข้อกาหนดห้ามโอนอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่บริบูรณ์ เว้นแต่จะได้ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนก
ารห้ามโอนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่
บทบัญญัติในวรรคก่อนนี้ ให้ใช้บังคับแก่เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งแพแล ะ
สัตว์พาหนะด้วย *
มาตรา ๑๗๐๓ พินัยกรรมซึ่งบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ทาขึ้นนั้น
เป็น โมฆะ
มาตรา ๑๗๐๔ พินัยกรรมซึ่งบุคคลผู้ถูกศาลสั่ง ให้เป็นคนไร้ความสามารถทาขึ้นนั้น
เป็นโมฆะ
พินัยกรรมซึ่งบุคคลผู้ถูกอ้างว่าเป็นคนวิกลจริต แต่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถทาขึ้นนั้น จะเป็นอันเสียเปล่าก็แต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าในเวลาที่ทาพินัยกรรมนั้นผู้ทา
จริตวิกลอยู่
มาตรา ๑๗๐๕ พินัยกรรมหรือข้อกาหนดพินัยกรรมนั้น ถ้าได้ทาขึ้นขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งมาตรา ๑๖๕๒, ๑๖๕๓, ๑๖๕๖, ๑๖๕๗, ๑๖๕๘, ๑๖๖๐, ๑๖๖๑ หรือ ๑๖๖๓ ย่อมเป็นโมฆะ
มาตรา ๑๗๐๖ ข้อกาหนดพินัยกรรมเป็นโมฆะ
(๑) ถ้าตั้งผู้รับพินัยกรรมไว้โดยมีเงื่อนไขว่า ให้ผู้รับพินัยกรรมจาหน่ายทรัพย์สิน
ของเขาเองโดยพินั ยกรรมให้แก่ผู้ทาพินัยกรรม หรือแก่บุคคลภายนอก
(๒) ถ้ากาหนดบุคคลซึ่งไม่อาจที่จะทราบตัวแน่นอนได้เป็นผู้รับพินัยกรรม แต่ผู้รับ
พินัยกรรมลักษณะเฉพาะนั้นอาจกาหนดโดยให้บุคคลใดคนหนึ่งเป็นผู้ระบุเลือกเอาจากบุคคลอื่น
หลายคน หรือจากบุคคลอื่นหมู่ใดหมู่หนึ่ง ซึ่งผู้ทา พินัยการระบุไว้ก็ได้
(๓) ถ้าทรัพย์สินที่ยกให้โดยพินัยกรรมระบุไว้ไม่ชัดแจ้งจนไม่อาจที่จะทราบ
แน่นอนได้ หรือถ้าให้บุคคลใดคนหนึ่งกาหนดให้มากน้อยเท่าใดตามแต่ใจ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๙๗/๒๕๔๙ ว. ได้เบิกความเกี่ยวกับการทาพินัยกรรมของ
ผู้ตายสอดคล้องกับคาให้การใน ชั้นสอบสวนโดย ว . ยืนยันว่า ขณะที่ ว . ลงลายมือชื่อเป็นพยาน

๑๔๙
ในพินัยกรรมนั้นได้มีการจัดพิมพ์ข้อความและมีบุคคลอื่นลงลายมือชื่อในช่องผู้ทาพินัยกรรม
และช่องพยานมาก่อนแล้ว อ . จึงได้ทาพินัยกรรมมาให้ ว . ลงลายมือชื่อเป็นพยานแสดงว่าผู้ตาย
ทาพินัยกรรมมิได้ลงลายมือชื่อต่อ หน้า อ . และ ว . ซึ่งเป็นพยานพร้อมกัน และ อ . และ ว . ก็มิได้
ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ตาย ผู้ทาพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น จึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามลักษณะการทาพินัยกรรมตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๖๕๖ วรรคหนึ่ง พินัยกรรมย่อมตก
เป็นโมฆะตามมาตรา ๑๗๐๕ ผู้ร้องจึงไม่ เป็นทายาทผู้รับพินัยกรรมอันจะมีส่วนได้เสียที่จะร้อง
ขอจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตาย
ในระหว่างที่ผู้ตายมีชีวิต ผู้ตายได้กล่าวกับบุคคลในหมู่บ้านว่าผู้คัดค้านที่ ๔ เป็น
บุตรของผู้ตาย คนในหมู่บ้านก็รู้ว่าผู้คัดค้านที่ ๔ เป็นบุตรของผู้ตาย ผู้ตายได้แสดงความเป็นบิดา
โดยได้อุปการะเลี้ยงดูผู้คัดค้านที่ ๔ โดยพอไปเที่ยวกับผู้ตายและส่งเสียค่าเลี้ยงดูตลอดมาเว้นแต่
ขณะที่ผู้ตายถูกคุมขัง นับได้ว่าผู้ตายได้แสดงตนโดยเปิดเผยว่าเป็นบิดาผู้คัดค้านที่ ๔ และให้การ
อุปการะเลี้ยงดูผู้คัดค้านที่ ๔ ตลอดมา พฤติการณ์ของผู้ตายดังกล่าวเป็นการ แสดงต่อผู้คัดค้านที่
๔ ให้เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าผู้คัดค้านที่ ๔ เป็นบุตรนอกกฎหมายของผู้ตายรับรองแล้ว ผู้คัดค้านที่ ๔
จึงเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๖๒๗ เป็นทายาท
โดยธรรมของผู้ตายคนหนึ่ง จึงมีสิทธิยื่นคาร้องขอให้ตั้งมารดาขอ งผู้คัดค้านที่ ๔ เป็นผู้จัดการ
มรดกของผู้ตายได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๘๑/๒๕๔๙ ข้อกาหนดตามพินัยกรรมข้อ ๒ ได้กาหนด
ยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้รับพินัยกรรมแล้ว เพียงแต่ให้ผู้รับพินัยกรรมนา
ผลประโยชน์ที่ได้จากที่ดินดังกล่าวไปก่อตั้งมูลนิธิซึ่งเป็นก รณีที่ผู้รับมรดกตามพินัยกรรมจะ
ดาเนินการต่อไปหลังจากทรัพย์มรดกตกเป็นของผู้รับพินัยกรรม และมรดกได้ก่อเกิดผลประโยชน์
แล้ว ข้อกาหนดตามพินัยกรรมข้อนี้จึงไม่ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ. มาตรา ๑๗๐๖ (๓)
ข้อความตามข้อกาหนดในข้อ ๓ นั้นระบุว่าเงินสดยกให้ ส . และผู้ร้องเป็นผู้ดู แล
จากข้อความดังกล่าวกาหนดให้ผู้ร้องและ ส . เป็นเพียงผู้ดูแลเท่านั้น หากได้ยกกรรมสิทธิ์เงินสด
ดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องและ ส . ไม่ และไม่ได้กาหนดโดยชัดแจ้งว่ายกเงินสดดังกล่าวให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดจานวนมากน้อยเพียงใด ข้อกาหนดในพินัยกรรมข้อ ๓ จึงตกเป็นโมฆะตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๗๐๖ (๒) (๓)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๙๔/๒๕๔๘ การที่เจ้ามรดกได้ขีดฆ่าข้อความในพินัยกรรม
โดยเจ้ามรดกมิได้ลงลายมือชื่อกากับการขีดฆ่าเป็นเรื่องหยุมหยิมเล็กน้อยไม่ใช่ข้อสาคัญ มิได้ทาให้

๑๕๐
เสียถ้อยกระทงความตรงไหนอย่างไร หาทาให้พินัยกรรมทั้งฉบับเสียไปไม่ คงต้องถือว่าพินัยกรรม
มีผลสมบูรณ์อยู่ ทั้งกรณีเช่นนี้มิใช่เป็นการเพิกถอนข้อกาหนดในพินัยกรรม แม้จะถือว่าได้มีการ
ขีดฆ่าออกไป พินัยกรรมก็ยังมีสาระสาคัญครบถ้วนเป็นพินัยกรรมแบบเอกสารเขียนเองทั้งฉบับ
ที่สมบูรณ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๕๗ ส่วนการที่ข้อความในพินัยกรรมในส่วนที่แ ก้ไขตกเติม มิได้
มีการลงวันเดือน ปี ที่แก้ไข ทั้งผู้ทาพินัยกรรมและพยานในพินัยกรรมมิได้ลงลายมือชื่อกากับ
พินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขตกเติมตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๕๗ วรรคสอง
แต่คงมีข้อความตามที่ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม การแก้ไขเพิ่มเติมพินัยกรรมที่
ทาไม่ถูกต้องตาม
แบบดังกล่าว จึงหามีผลทาให้พินัยกรรมในส่วนที่สมบูรณ์ตกเป็นโมฆะไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๔๙/๒๕๕๐ สถานที่ทาพินัยกรรมไม่ใช่ข้อสาระสาคัญ
ของแบบแห่งพินัยกรรมซึ่งจาต้องระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ระบุสถานที่ทาพินัยกรรมผิดจาก
ความเป็นจริงไม่ทา ให้พินัยกรรมต้องเสียไปแต่อย่างใด
ผู้จัดการมรดก
มาตรา ๑๗๑๓ ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะ ร้องต่อศาลขอให้
ตัง้ ผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดั่งต่อไปนี้
(๑) เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่
นอกราชอาณาเขต หรือเ ป็นผู้เยาว์
(๒) เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ หรือมี
เหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก
(๓) เมื่อข้อกาหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการ
ใดๆ
การตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ถ้ามีข้อกาหนดพิ นัยกรรมก็ให้ศาลตั้งตามข้อกาหนด
พินัยกรรม และถ้าไม่มีข้อกาหนดพินัยกรรม ก็ให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์
และโดยคานึงถึงเจตนาของเจ้ามรดก แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร
มาตรา ๑๗๑๘ บุคคลต่อไปนี้จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้
(๑) ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(๒) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
(๓) บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย

๑๕๑
มาตรา ๑๗๑๙ ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทาการอันจาเป็นเพื่อให้การ
เป็นไปตามคาสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรมและเพื่อจัดการมรดกโดยทั่ วไป หรือเพื่อ
แบ่งปันทรัพย์มรดก
มาตรา ๑๗๒๐ ผู้จัดการมรดกต้องรับผิดต่อทายาทตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐๙
ถึง ๘๑๒, ๘๑๙, ๘๒๓ แห่งประมวลกฎหมายนี้โดยอนุโลม และเมื่อเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ใช้
มาตรา ๘๓๑ บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗๒๒ ผู้จัดการมรดกจะทานิติกรรมใด ๆ ซึ่ งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์
ต่อกองมรดกหาได้ไม่ เว้นแต่พินัยกรรมจะได้อนุญาตไว้ หรือได้รับอนุญาตจากศาล
มาตรา ๑๗๒๕ ผู้จัดการมรดกต้องสืบหาโดยสมควรซึ่งตัวผู้มีส่วนได้เสียและแจ้ง
ไปให้ทราบถึงข้อกาหนดพินัยกรรมที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียนั้นภายในเวลาอันสมควร
มาตรา ๑๗๓๓ การให้อนุมัติ การปลดเปลื้องความรับผิด หรือข้อตกลงอื่น ๆ อัน
เกี่ยวกับรายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดกดั่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา
๑๗๓๒ นั้น จะสมบูรณ์
ต่อเมื่อรายงานแสดงบัญชีนั้นได้ส่งมอบล่วงหน้าแก่ทายาทพร้อมด้วยเอกสารอันเกี่ยวกับการนั้น
ไม่น้อยกว่าสิบวันก่ อนแล้ว
คดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกนั้น มิให้ทายาทฟ้องเกินกว่าห้าปีนับแต่การจัดการ
มรดกสิ้นสุดลง
มาตรา ๑๗๓๗ เจ้าหน้าที่กองมรดกจะบังคับสิทธิเรียกร้องต่อทายาทคนใดก็ได้
แต่ถ้ามีผู้จัดการมรดก ให้เจ้าหนี้เรียกเข้ามาในคดีด้วย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๘๒ /๒๕๔๘ ผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอเป็นผู้จัดการ
มรดกตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๗๑๓ นั้น ไม่จาต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย
โดย เป็นทายาทโดยตรง หากมีส่วนได้เสียในกองมรดกของผู้ตายก็มีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการ
มรดกได้ ผู้ร้องเป็นบุตรของ ช . ส่วน ช . เป็นบุตรของผู้ตาย ช . จึงเป็นทายาทมีสิทธิได้รับมรดก
ของผู้ตาย เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายทรัพย์มรดกของผู้ตายย่อมตกทอดได้แก่ทายาทของผู้ตาย
รวมทั้ง ช . เมื่อ ช . ก็ถึงแก่ความตาย สิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตายในส่วนที่ตกได้แก่ ช . จึงเป็น
มรดกของ ช . ที่ตกได้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทของ ช . ผู้ร้ องจึงมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์ที่เป็นมรดกของผู้ตายด้วยถือได้ว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็น
ผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้

๑๕๒
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๐๖/๒๕๔๘ ม. เจ้าของมรดกเป็นผู้มีชื่อในหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) จึงมีเพียงสิทธิครอบครอง การที่เจ้ามรดกยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์
และจาเลยที่ ๑ คนละกึ่งหนึ่งและต่างฝ่ายต่างเข้าครอบครองเป็นส่วนสัดตามที่ได้รับการยกให้
เป็นการที่เจ้ามรดกโอนไปซึ่งการครอบครองในที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์และจาเลยที่
๑ แล้ว
โจทก์และจาเลยที่ ๑ ได้สิทธิครอบค รองในที่ดินพิพาทตามที่ได้รับโอนการครอบครองมาจาก
เจ้ามรดก เจ้ามรดกไม่มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทอีกต่อไป เมื่อ ม . ถึงแก่ความตาย ที่ดิน
พิพาทจึงมิใช่ทรัพย์มรดกของ ม . ที่จะตกทอดแก่ทายาท การที่จาเลยที่ ๑ ขายที่ดินพิพาทให้แก่
จาเลยที่ ๒ จึงมิใช่เป็นการขายทรัพย์มร ดกของ ม . โจทก์ไม่อาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรม
การซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจาเลยที่ ๑ กับจาเลยที่ ๒ ได้ พฤติการณ์ของจาเลยที่ ๑ ยังไม่มีเหตุ
สมควรที่จะถอนจาเลยที่ ๑ ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของ ม . ทั้งไม่อาจกาจัดมิให้จาเลยที่ ๑
ได้รับมรดกของ ม . ฐานยักย้ายหรือ ปิดบังทรัพย์มรดกได้ เมื่อโจทก์ตั้งประเด็นมาในฟ้องขอให้
เพิกถอนจาเลยที่ ๑ จากการเป็นผู้จัดการมรดก กาจัดจาเลยที่ ๑ มิให้รับมรดกและเพิกถอนนิติกรรม
การซื้อขายระหว่างจาเลยทั้งสอง โดยมิได้ฟ้องเรียกคืนที่ดินพิพาทในฐานะโจทก์เป็นเจ้าของเช่นนี้
ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอน การโอนในฐานะโจทก์เป็นเจ้าของไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องนอกฟ้อง
นอกประเด็น ต้องห้ามตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนาคาฟ้องมายื่นใหม่
ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐/๒๕๔๙ ผู้ร้องเป็นภริยาของผู้ตาย เป็นผู้มี ส่วนได้เสีย
ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๗๑๓ วรรคแรก มีสิทธิที่จะยื่นคาร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้
และผู้ร้องมีคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมาย กับมีเหตุขัดข้องในการจัดการ
มรดกของผู้ตาย ประกอบกับผู้ร้องกับผู้คัดค้านตกลงกันได้ให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกข องผู้ตาย
เพียงผู้เดียว จึงเห็นควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายฝ่ายเดียว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๓/๒๕๔๙ แม้ข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์มรดกของโจทก์
ทั้งสองต้องห้ามฟ้องร้องบังคับคดี เนื่องจากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้อง
รับ ผิดเป็นสาคัญตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๗๕๐ วรรคสอง แต่การที่โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องร้องเรียก
ทรัพย์มรดกในที่ดินทั้งสองแปลงจากจาเลยเป็นการใช้สิทธิที่โจทก์ทั้งสองมีสิทธิรับมรดกแทนที่
ส. ซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกจากจาเลยในฐานจาเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ ม . โจทก์ทั้งสองจึงมีฐานะ
เป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ าของมรดกที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทรัพย์มรดกร่วมกับทายาทอื่น
ในที่ดินทั้งสองแปลงตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๖๒๙, ๑๗๒๕ ประกอบมาตรา ๑๓๕๗

๑๕๓
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๒๓/๒๕๔๙ กฎหมายบัญญัติเรื่องการตั้งผู้จัดการมรดก
ไว้ใน ป .พ.พ. มาตรา ๑๗๑๓ วรรคสอง ว่า การตั้งผู้จัดการมรดกนั้นถ้ ามีข้อกาหนดพินัยกรรม
ก็ให้ศาลตั้งตามข้อกาหนดพินัยกรรม และถ้าไม่มีข้อกาหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์
แก่กองมรดกตามพฤติการณ์และโดยคานึงถึงเจตนาของเจ้ามรดกแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร
เมื่อได้ความว่าผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรคนโตของผู้ ตายไม่ค่อยได้ติดต่อกับผู้ตายร วมทั้ งไม่ได้ไปร่วม
ในงานบาเพ็ญกุศลของผู้ตาย โดยผู้ร้องพักอาศัยอยู่กับยายตั้งแต่เล็กและแต่งงานแยกครอบครัว
ไปตั้งแต่ปี ๒๕๐๙ แสดงว่า ผู้ร้องค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับผู้ตาย การที่จะให้ผู้ร้อง
เป็นผู้จัดการมรดกน่าจะไม่เป็นไปตามเจตนาของเจ้ามรดกผู้ตาย กอปรกั บผู้ร้องก็รับว่าทายาท
ผู้ตายมีความเห็นแตกต่างเป็นสองฝ่าย อีกทั้งผู้ร้องมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและไม่น่าไว้วางใจ
ทาให้มีเหตุเชื่อว่าหากตั้งผู้ร้องให้ร่วมเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้ว การจัดการมรดกน่าจะ
ไม่ ราบรื่นและไม่เป็นไปตามเจตนาของเจ้ามรดก การตั้งผู้คัดค้า นแต่ฝ่ายเดียวให้เป็นผู้จัดการ
มรดกของผู้ตายจึงน่าจะเหมาะสมกว่า
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๘๑/๒๕๔๙ เมื่อข้อกาหนดในพินัยกรรมข้อ ๓ ตกเป็น
โมฆะ ทรัพย์มรดกส่วนนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๖๙๙ ผู้ร้อง
มิได้เป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก ผู้คัดค้านทั้งสาม เป็นทาบาทโดยธรรมของเจ้าของมรดก
จึงสมควรตั้งผู้คัดค้านทั้งสามเป็นผู้จัดการมรดกทรัพย์มรดกซึ่งเป็นเงินฝากไว้ที่ธนาคารกับ
ทรัพย์มรดกอื่นฝ่ายเดียว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๓๔/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องจาเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกให้
แบ่งทรัพย์มรดกให้แก่โจทก์ตามส่วน จาเลยให้การต่ อสู้คดีในเรื่องอายุความแต่เพียงว่า โจทก์นา
คดีมาฟ้องจาเลยเกี่ยวกับการจัดการมรดกเกินกว่า ๕ ปี นับแต่การจัดการมรดกสิ้นสุดลง จึงไม่อาจ
ฟ้องบังคับเอาแก่จาเลยได้เท่านั้น โดยจาเลยมิได้แสดงให้ชัดแจ้งในคาให้การว่าการจัดการมรดก
สิ้นสุดลงเมื่อใด หรือต้องเริ่มนับอายุคว ามตั้งแต่เมื่อใด คาให้การของจาเลยจึงไม่ได้กล่าวแสดง
เหตุแห่งการขาดอายุความ เป็นคาให้การที่ไม่ชอบด้วย ป .วิ .พ. มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง จึงไม่
ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทในเรื่องอายุความตามบทกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น แม้ศาลล่างทั้งสอง
จะได้วินิจฉัยให้ ก็เป็นการวินิจฉัยนอกป ระเด็น และไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่จาเลยที่จะฎีกาต่อมาได้
เพราะถือว่าเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลล่างทั้งสอง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม
ป.วิ.พ. มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง

๑๕๔
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๒๗/๒๕๔๙ นอกจากผู้คัดค้านกับผู้ตายจะอยู่กินกันฉัน
สามีภริยาอย่างเปิดเผยตามปกติธรรมดาของสามีภริยาทั่วไปแล้วผู้คัดค้านยังได้เข้าค้าจุนช่วยเหลือ
ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของผู้ตายโดยยอมเป็นผู้ค้าประกันในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้ตาย
ในการผ่อนชาระหนี้ภาษีอากรที่ค้างชาระอยู่อีกด้วย ซึ่งการเป็นผู้ค้าประกันในฐานะลูกหนี้ร่วม
ดังกล่าว ทาให้ผู้คัดค้านย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยจากกองมรดกของผู้ตาย เพื่อต้นเงินกับดอกเบี้ย
และเพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใด ๆ เพราะการค้าประกันนั้น ทั้งยังเข้ารับช่วงสิทธิ
ของเจ้าหนี้บรรดาที่มีเหนือผู้ตายได้อีกด้วย ดังนั้น ผู้คัดค้านจึงเป็นบุคคลที่ต้ องถูกกระทบกระเทือน
สิทธิและหน้าที่อันเนื่องจากการจัดแบ่งทรัพย์มรดกของผู้ตาย จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะ
ร้องต่อศาลขอให้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๗๑๓ วรรคหนึ่ง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๙๖/๒๕๔๙ แม้ผู้ร้องจะมิใช่ทายาทของผู้ตาย แต่ ผู้ตาย
มีบุตรที่เกิดจากภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ๒ คน คือ ล. และผู้คัดค้าน สาหรับ ล . นั้นตาม
สาเนาทะเบียนบ้านระบุไว้ชัดเจนว่า ล . เป็นบุตรผู้ตายโดยใช้ชื่อสกุลเดียวกันและมีชื่อพักอาศัย
อยู่บ้านเดียวกันกับผู้ตายมาโดยตลอดจนกระทั่งผู้ตายถึงแก่ความตายถือได้ว่าผู้ ตายได้รับรองว่า
ล. เป็นบุตรผู้ตาย ล . จึงเป็นบุตรนอกกฎหมายที่ผู้ตายได้รับรองแล้ว และเป็นผู้สืบสันดานเหมือน
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๖๒๗ ทั้งเป็นทายาทมีสิทธิได้รับมรดก
เช่นเดียวกับผู้คัดค้านตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๖๒๙ (๑) เมื่อผู้ตายถึงแก่ความ ตายทรัพย์มรดกของ
ผู้ตายย่อมตกทอดแก่ ล . ด้วย เมื่อ ล. ถึงแก่ความตาย ทรัพย์มรดกของผู้ตายส่วนดังกล่าวจึงตกทอด
ไปยัง ป . ผู้เป็นมารดา ต่อมา ป . ถึงแก่ความตายอีก ทรัพย์มรดกส่วนนี้ย่อมตกทอดแก่ทายาท
โดยธรรมของ ป. ผู้ร้องเป็นทายาทโดยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ ป . ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในทรัพย์มรดกของผู้ตายด้วย ผู้ร้องจึงมีสิทธิร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้ตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๗๑๓
คาพิพากษาที่ศาลฎีกาที่ ๕๗๕/๒๕๕๐ โจทก์ฟ้องจาเลยที่ ๖ ในฐานทายาทโดยธรรม
ของ ส. ซึ่งถึงแก่ความตายไปแล้วให้รับผิดตามสัญญาค้าประกันที่ ส . ทาไว้กับโจทก์เพื่อประกัน
การชาระหนี้ของจาเลยที่ ๑ ที่มีต่อโจทก์ อันเป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้กองมรดกของ ส .
ฟ้องกองมรดกเพื่อบังคับสิทธิเรียกร้องตามสัญญาค้าประกันดังกล่าว ซึ่งโจทก์จะบังคับสิทธิ
เรียกร้องต่อจาเลยที่ ๖ หรือทายาทคนใดของ ส . ก็ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๓๗ โจทก์มิได้ฟ้อง
จาเลยที่ ๖ ให้รับผิดในฐานะส่วนตัว ดังนั้น แม้จาเลยที่ ๖ จะถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดก็ตาม แต่เมื่อไม่มีเจ้าหนี้รายใดฟ้องขอให้จัดการทรัพย์มรดกของ ส . ตาม พ .ร.บ.

๑๕๕
ล้มละลายฯ มาตรา ๘๒ และศาลมิได้พิพากษาให้จัดการทรัพย์มรดกของ ส. ตามมาตรา ๘๔
แห่ง พ .ร.บ. ดังกล่าวแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมไม่มีอานาจเข้ามาจัดการทรัพย์สินใน
กองมรดกของ ส . หรือเข้ามาต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในกองมรดกของ ส . แทนจาเลยที่ ๖
ตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา ๒๒ (๑) (๓) ได้ จาเลยที่ ๖ จึงยังคงมีอานาจต่อสู้ คดีในฐานะ
ทายาทโดยธรรมของ ส . ที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่งให้จาหน่ายคดีสาหรับจาเลยที่ ๖ จึงเป็นการไม่ชอบ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๑/๑๕๕๐ พระภิกษุ พ. มีถิ่นที่อยู่ ๒ แห่ง คือที่วัด ห . และ
วัดผู้คัดค้าน ซึ่งตาม ป .พ.พ. มาตรา ๓๘ ให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลาเนาของบุ คคลนั้น
จึงต้องถือว่าวัด ห . เป็นภูมิลาเนาของพระภิกษุ พ . อีกแห่งหนึ่งด้วย เมื่อพระภิกษุ พ . มีทรัพย์
มรดกและมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดก ผู้ร้องในฐานะเป็นพนักงานอัยการย่อมมีสิทธิร้องขอ
ต่อศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความ ตายตาม ป .วิ.พ.
มาตรา ๔ จัตวา วรรคหนึ่งให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๗๑๓
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๗๖ – ๔๒๗๗ /๒๕๕๐ ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของผู้ตายจึงเป็นทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย การที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่ง
ตั้งให้ผู้ร้องเป็ นผู้จัดการมรดกของผู้ตายจึงเหมาะสมแล้ว ส่วนผู้คัดค้านไม่ได้จดทะเบียนสมรส
กับผู้ตายจึงมิใช่สามีโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายอันจะทาให้เป็นทายาทผู้มีสิทธิ รับมรดกของ
ผู้ตาย จึงไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย อีกทั้งในคาแก้ฎีกาของผู้คัดค้านก็ยืนยันว่า
ที่ดินพิพ าทและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินพิพาทเป็นของผู้คัดค้านคนเดียว มิใช่ทรัพย์มรดกของ
ผู้ตาย ดังนั้น เมื่อผู้คัดค้านมิใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์มรดกของผู้ตายผู้คัดค้านจึงไม่มี
สิทธิร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย สาหรับที่ดินพิพาทและ
สิ่ง ปลูก สร้างบนที่ดิน พิพาท ทั้งไม่มีสิทธิขอให้ตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ส่วนที่ดิน
พิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างจะเป็นทรัพย์ของผู้คัดค้านหรือไม่ ผู้คัดค้านต้องไปดาเนินคดีเป็นอีก
ส่วนหนึ่งต่างหากจากคดีนี้
คาพิพากษาฎีกาที่ ๘๕๐/๒๕๕๑ ผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอเป็ นผู้จัดการมรดกตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑๓ ไม่จาต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดก
ของผู้ตายโดยเป็นทายาทโดยตรง หากทายาทที่มีสิทธิรับมรดกถึงแก่ความตายเสียก่อนได้รับ
ส่วนแบ่งมรดก ผู้สืบสิทธิของทายาทก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกของผู้ตายมีสิทธิ ร้องขอ
เป็นผู้จัดการมรดกได้

๑๕๖
ส. เป็นบิดาของ ศ . เมื่อ ศ. ถึงแก่ความตาย ทรัพย์มรดกของ ศ . ย่อมตกทอดได้แก่
ทายาทของ ศ . ซึ่งรวมทั้ง ส . ด้วย แต่ ส . ถึงแก่ความตายเสียก่อนที่จะมีการแบ่งปันทรัพย์มรดก
ดังกล่าว สิทธิในทรัพย์มรดกของ ศ . ส่วนที่ตกได้แก่ ส . จึงเป็นมรดกตกทอ ดแก่ทายาทโดยธรรม
ของ ส . ซึ่งรวมทั้ง ภ . บิดาผู้ร้อง ต่อมา ภ . ถึงแก่ความตายอีกทรัพย์มรดกส่วนนี้ย่อมตกทอดแก่
ทายาทโดยธรรมของ ภ . ผู้ร้องเป็นผู้สืบสิทธิของทายาทโดยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ ภ .
ย่อมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของ ศ . ด้วยตามส่วนถือได้ว่าผู้ร้อง
มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของ ศ . ได้
ผู้ร้องยื่นคาร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของ ส . และ ภ . อ้างว่าเนื่องจาก
มีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือแบ่งปันทรัพย์มรดกเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งมีชื่อ ศ . เป็นผู้ถือกร รมสิทธิ์
เท่านั้น และ ภ . ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของ ศ . ตามคาสั่งศาลถึงแก่ความตายไป อันเป็นผลทาให้
ไม่มีผู้จัดการทรัพย์มรดกของ ศ . และการจัดการทรัพย์มรดกของ ศ . ยังไม่เสร็จสิ้น เมื่อผู้ร้องมี
สิทธิร้องขอจัดการทรัพย์มรดกคือที่ดินของ ศ . แล้ว จึงไม่มีความจาเป็นที่จะม าร้องขอจัดการ
ทรัพย์มรดกของ ส . และ ภ. ในที่ดินแปลงเดียวกันนั้นอีก
การแบ่งปันทรัพย์มรดก , อายุความมรดก
มาตรา ๑๗๔๙ ถ้ามีคดีฟ้องเรียกทรัพย์มรดก ผู้ซึ่งอ้างว่าตนเป็นทายาทมีสิทธิใน
ทรัพย์มรดกนั้น จะร้องสอดเข้ามาในคดีก็ได้
แต่ศาลจะเรียกทายาทอื่น นอกจากคู่ความ หรือผู้ร้องสอดให้เข้ามารับส่วนแบ่ง
หรือกันส่วนแบ่งทรัพย์มรดกไว้เพื่อทายาทอื่นนั้นไม่ได้
มาตรา ๑๗๕๐ การแบ่งปันทรัพย์มรดกนั้น อาจทาได้โดยทายาทต่างเข้าครอบครอง
ทรัพย์สินเป็นส่วนสัด หรือโดยการขายทรัพย์มรดกแล้วเอาเงินที่ขายได้มาแบ่งปันกันระหว่าง
ทายาท
ถ้าการแบ่งปันมิได้เป็นไปตามวรรคก่อน แต่ได้ทาโดยสัญญาจะฟ้องร้องให้บังคับ
คดีหาได้ไม่ เว้นแต่จะมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใด ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือ
ตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสาคัญ ในกรณีเช่นนี้ให้นามาตรา ๘๕๐, ๘๕๒ แห่งประมวลกฎหมายนี้
ว่าด้วยประนีประนอมยอม ความมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗๕๔ ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย
หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก

๑๕๗
คดีฟ้องเรียกตามข้อกาหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อ
ผู้รับพินั ยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม
ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙๒/๒๗* แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้อง
ของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกาหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้น
กาหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรื อควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้น
กาหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย
มาตรา ๑๗๕๕ อายุความหนึ่งปีนั้น จะยกขึ้นต่อสู้ได้ก็แต่โดยบุคคลซึ่งเป็นทายาท
หรือบุคคลซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิของ ทายาท หรือโดยผู้จัดการมรดก
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๗๐/๒๕๔๘ โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จาเลยที่ ๑ ในฐานะ
ทายาท ส . เจ้ามรดกให้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ ส . ทาไว้กับโจทก์ จึงเป็นการที่โจทก์
ซึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม มีอายุความ
๑ ปี เมื่อโจทก์ฟ้องคดีหลังจากได้รู้ถึงความตายของ ส . เกินกว่า ๑ ปี แม้จาเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นทายาท
ขาดนัดยื่นคาให้การ แต่จาเลยที่ ๒ เป็นผู้รับโอนที่ดินพิพาทจากจาเลยที่ ๑ ย่อมถือได้ว่าเป็นบุคคล
ซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิของทายาท จึงมีสิทธิยกอายุความ ๑ ปีขึ้นต่อสู้ได้ตามมาตรา ๑๗๕๕ ฟ้องโจทก์
จึงขาดอายุความ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๓/๒๕๔๙ แม้ข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์มรดกของโจทก์
ทั้งสองต้องห้ามฟ้องร้องบังคับคดี เนื่องจากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้อง
รับ ผิดเป็นสาคัญตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๗๕๐ วรรคสอง แต่ก ารที่โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องเรียกร้อง
ทรัพย์มรดกในที่ดินทั้งสองแปลงจากจาเลยเป็นการใช้สิทธิที่โจทก์ทั้งสองมีสิทธิรับมรดกแทนที่
ส. ซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกจากจาเลยในฐานะจาเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ ม . โจทก์ทั้งสองจึงมี
ฐานะเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกที่มีสิทธิได้รับส่ว นแบ่งทรัพย์มรดกร่วมกับทายาทอื่น
ในที่ดินทั้งสองแปลงตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๖๒๙, ๑๗๒๕ ประกอบมาตรา ๑๓๕๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๓๔/๒๕๔๙ โจทก์เป็นบุตรของ ศ . ผู้ตาย จึงอยู่ในฐานะ
ทายาทโดยธรรมตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๖๒๙ (๑) มีสิทธิรับมรดกของ ศ . ส่วนจาเลยเป็นเพียง
พี่น้องร่วม บิดามารดาเดียวกันกับ ศ . เป็นทายาทโดยธรรมในลาดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์
มรดกของ ศ . ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๓๐ วรรคหนึ่ง เมื่อจาเลยมิใช่ทายาทผู้มีสิทธิในทรัพย์มรดก
รายนี้ และโจทก์ฟ้องคดีนี้เพื่อเรียกทรัพย์มรดกจากจาเลยผู้ครอบครองแทน กรณีมิใช่เรื่อง

๑๕๘
เรียกร้อง ส่วนแบ่ งในทรัพย์มรดก จาเลยจึงไม่อาจยกอายุความมรดกตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๗๕๔
วรรคหนึ่ง มาตัดฟ้องโจทก์ได้ ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๙๕/๒๕๔๙ ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๕๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติ
ว่า “ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย
…” คาว่า คดีมรดก
ตามบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า คดีที่พิพาทกันระหว่างทายาทที่มีสิทธิในทรัพย์มรดก
ด้วยกัน ด้วยเรื่องสิทธิเรียกร้องส่วนแบ่งทรัพย์มรดก ฉะนั้น จาเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นภริยาของทายาท
คือจาเลยที่ ๑ จึงมิใช่ทายาทผู้มีสิทธิในทรัพย์มรดกของ บ . และโจทก์ในฐานะผู้ จัดการมรดกของ
บ. ฟ้องคดีนี้เพื่อเรียกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ที่ดินจากจาเลยทั้งสองเพื่อนามาแบ่งปันแก่
ทายาทของ บ . กรณีมิใช่เรื่องเรียกร้องส่วนแบ่งในทรัพย์มรดก จาเลยที่ ๒ ไม่อาจยกอายุความ
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๕๔ วรรคหนึ่ง ขึ้นกล่าวอ้างได้
คาพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๔๖๕๓ /๒๕๔๙ เมื่อ จ . ถึงแก่ความตายแล้ว ทรัพย์พิพาท
อันเป็นมรดกของ จ . ย่อมตกทอดแก่โจทก์ที่ ๒ จาเลยที่ ๒ และที่ ๓ ผู้เป็นทายาทของ จ . ทุกคน
แม้จาเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นผู้ครอบครองทรัพย์พิพาทอยู่ แต่ตามพฤติการณ์ของจาเลยทั้งสอง
ที่ไม่เคยดาเนินการขอรับมรดกเพื่อให้ พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อของ จ . มา
เป็นชื่อของตนเองตามที่ครองครองอยู่ก็ดี การที่จาเลยที่ ๒ ยื่นคาคัดค้านในคดีแพ่งหมายเลขแดง
ที่ ๙๘๙/๒๕๓๘ ของศาลชั้นต้นว่า หากโจทก์ที่ ๒ ได้เป็นผู้จัดการมรดกของ จ . อาจเบียดบังเอา
ทรัพย์มรดกเป็นของตนฝ่ายเดียวไม่ยอมแบ่งปันให้ทายาทโดยไม่ได้อ้างเหตุว่าทรัพย์มรดกดังกล่าว
ตกเป็นของจาเลยที่ ๒ และที่ ๓ โจทก์ที่ ๒ ไม่มีสิทธิได้รับมรดก ทั้งจาเลยที่ ๒ ยังขอให้ศาลชั้นต้น
ตั้งจาเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับโจทก์ที่ ๒ อีกด้วยก็ดี แสดงให้เห็นว่า จาเลยที่ ๒ และที่ ๓
มิได้ครอบ ครองทรัพย์มรดกเพื่อตนเอง แต่เป็นการครอบครองทรัพย์มรดกที่ยังไม่ได้แบ่งปันกัน
ถือได้ว่าเป็นการครอบครองแทนทายาทอื่นด้วย จาเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงยกอายุความ ๑ ปี ตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๕๔ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับไม่ได้ โจทก์ทั้งสองย่อมฟ้องขอแบ่งทรัพย์พิพาท
จากจาเลยทั้งส ามได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๗๑/๒๕๔๙ การร้องขอกันส่วนตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๘๗
จะต้องเป็นกรณีที่มีการบังคับคดีหรือบังคับชาระหนี้เอาจากทรัพย์สินของผู้เป็นลูกหนี้ตาม
คาพิพากษา แต่คดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โจทก์ทั้งห้าฟ้องคดีมรดกและศาลพิพากษาให้จาเลยแบ่งทรัพย์
มรดก ของ ต . แก่โจทก์ทั้งห้าตามส่วน เมื่อจาเลยไม่ปฏิบัติตาม โจทก์ทั้งห้าจึงนาเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกออกขายทอดตลาดนาเงินมาแบ่งกันตามคาพิพากษา อันเป็น

๑๕๙
การดาเนินการเพื่อแบ่งทรัพย์สินในฐานะเจ้าของรวมที่ได้รับมรดกร่วมกันเท่านั้น โจทก์ทั้งห้า
และจา เลยหาใช่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามคาพิพากษาต่อกันไม่ และมิใช่เป็นการยึดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อบังคับเอาชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาแต่อย่างใด ดังนั้น หากผู้ร้อง
เป็นทายาทคนหนึ่งของ ต . จริง ก็ชอบที่จะร้องสอดเข้ามาในคดีเพื่อขอรับส่วนแบ่งทรัพย์มรด ก
เสียตั้งแต่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๗๔๙ กรณีไม่ต้องด้วย
หลักเกณฑ์ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๘๗ ที่ผู้ร้องจะยื่นคาร้องขอกันส่วนในชั้นบังคับคดีได้ ส่วนเงิน
ที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์มรดกของ ต . ส่วนที่ตกได้แก่จาเลย ซึ่งผู้ร้องฎีกาว่าผู้ ร้องมีสิทธิ
ได้รับ ๑ ใน ๙ ส่วน เนื่องจากจาเลยถึงแก่ความตายนั้น ก็เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้อง
จัดทาบัญชีส่วนเฉลี่ยและจ่ายเงินให้แก่โจทก์ทั้งห้าและกองมรดกของจาเลยต่อไปตามนัยที่
บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา ๓๑๙ ผู้ร้องจะยื่นคาร้องขอรับส่วนแบ่งเงินดังกล่ าวในชั้นนี้โดยอาศัย
ป.วิ.พ. มาตรา ๒๘๗ ไม่ได้เช่นเดียวกัน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๕๒ /๒๕๕๐ กาหนดอายุความตามกฎหมายต้องเริ่ม
นับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องเป็นต้นไป คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า ท . ซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์
กระทาละเมิดในทางการที่จ้างเป็นเหตุให้ทรัพย์สิ นของบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย และโจทก์
ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคาพิพากษาให้แก่บริษัท ว . และ ธ. ไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๐ จึงเป็นกรณีที่นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทาไป
ในทางการที่จ้างนั้นตาม ป .พ.พ. มาตรา ๔๒๕ ซึ่งเป็นบทบัญญัติถึงหน้าที่และความรับผิดของ
นายจ้างที่ต้องร่วมกับลูกจ้างรับผิดต่อความเสียหายที่บุคคลภายนอกได้รับจากการกระทาละเมิด
ของลูกจ้างเท่านั้น แต่ในระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง สิทธิของนายจ้างและหน้าที่ของลูกจ้างจะพึง
มีต่อกันเพียงใดต้องเป็นไปตาม ป .พ.พ. มาตรา ๔๒๖ ที่บัญญัติว่า นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทานั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น
ดังนั้น เมื่อศาลฎีกามีคาพิพากษา โจทก์จึงทราบจานวนค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชาระแก่บริษัท
ว. และ ธ. และได้ชาระค่าสินไหมทดแทนไปเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๐ อันเป็นเวลาภายหลัง
จากที่ ท . ถึงแก่ความตาย เมื่อ ท . ตาย หนี้อันเกิดจากมูลละเมิดที่ ท . ทาไว้ก่อนตายจึงเป็นมรดก
ตกแก่จาเลยทั้งสามผู้เป็นทายาทโดยธรรม สิทธิที่โจทก์จะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคือจาก
จาเลยทั้งสามเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อโจทก์ชาระค่าสินไหมท ดแทน คือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๐ และ
สิทธิเรียกร้องให้ลูกจ้างชดใช้คืนตาม ป .พ.พ. มาตรา ๔๒๖ ไม่มีกฎหมายกาหนดอายุความไว้
เป็นอย่างอื่น จึงมีอายุความสิบปีตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๙๓ /๓๐ แม้ ท . ตายและหนี้อันเกิดแต่

๑๖๐
มูล ละเมิดที่ ท . กระทาไว้ก่อนตายจะเป็นมรดกตกแก่จาเลยทั้งสามผู้ เป็นทายาทโดยธรรมก็นา
อายุความตาม ป .พ. มาตรา ๑๗๕๕ วรรคสี่ ซึ่งเป็นเรื่องอายุความสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้มีต่อ
เจ้า มรดกมาใช้แก่กรณีนี้ไม่ได้ ดังนั้น เมื่อโจทก์นาคดีมาฟ้องจาเลยทั้งสามในวันที่ ๒๙ กันยายน
๒๕๔๗ ยังไม่พ้นสิบปีนับแต่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องเอาแก่ ท . ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
การเข้าแทนที่คู่ตามมรณะ มาตรา ๔๒
คาพิพากษาศาลฎีกาที๑๑๑๔/๒๕๔๙
่
(ค) การขอตั้งผู้จัดการมรดก ตลอดจนการคัดค้าน
การขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่เป็นคดีที่ทายาทจะรับมรดกความของคู่ความที่ถึงแก่ความ
ตายได้
เพราะการขอเป็นผู้จัดการมรดกก็ดี การคัดค้านการขอตั้งผู้จัดการมรดกก็ดี ถือได้ว่าเป็นสิทธิ
เฉพาะตัวของทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียแต่ละคน จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ ก . เข้ามาเป็นคู่ความ
แทนผู้คัดค้านซึ่งถึงแก่ความตายได้
อานาจฟ้อง มาตรา ๕๕
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๗ /๒๕๔๙ จาเลยที่ ๑ เป็นผู้ปลูกเพิงบนถนนพิพาท
และจาเลยที่ ๒ เป็นผู้นาสิ่งของต่าง ๆ จาพวกยางรถยนต์และเศษไม้มาวางบนถนนพิพาทซึ่งเป็น
ทางภาระจายอมแก่ที่ดินของโจทก์ การกระทาของจาเลยทั้งสองจึงเป็นการขัดขวางมิให้โจทก์
และบริวารของโจทก์ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน พิพาท ถือได้ว่าจาเลยทั้งสองเป็นผู้ทาให้
ประโยชน์แห่งภาระจายอมลดไปหรือขาดความสะดวกแก่โจทก์แล้ว โจทก์จึงเป็นผู้เสียหาย
โจทก์ ย่อมมีอานาจฟ้องจาเลยทั้งสองได้ แม้โจทก์หรือบริวารของโจทก์สร้างราวตากผ้าในถนน
พิพาทด้วย ก็หาทาให้การกระทาของจาเลยทั้งสองดังกล่าวไม่ทาให้โ จทก์ได้รับความเสียหาย
แต่อย่างใดไม่ ทั้งการที่โจทก์ ฟ้องคดีนี้ก็เพราะจาเลยทั้งสองทาให้ประโยชน์แห่งถนนพิพาท
ซึ่งเป็น ทางภาระจายอมลดไปหรือขาดความสะดวกแก่โจทก์ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๘๑ /๒๕๔๙ มูลหนี้ตามคาฟ้องของโจทก์ทั้ง ๗ ข้อหา
เป็น มูลหนี้ที่โจทก์ได้ซื้อและรับโอนสิทธิเรียกร้องรวมทั้งหนี้สินที่จาเลยทั้งสี่มีอยู่กับเจ้าหนี้เดิม
จานวน ๗ ราย แต่เจ้าหนี้เดิมของจาเลยทั้งสี่เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน มูลหนี้ที่จาเลย

๑๖๑
ทั้งสี่จะต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้เดิมแต่ละรายไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และมีจานวนเงินที่แยกออกจากกัน
ได้ จึงมีสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคาขอบังคับแตกต่างกัน ไม่เกี่ยวข้อง
กันและสามารถแยกจากกันได้ การที่โจทก์รวมข้อหาทั้ง ๗ ข้อหาเป็นคดีเดียว และเสียค่าขึ้นศาล
ในอัตราสูงสุดเพียงจานวนเดียว จึงไม่ถู กต้องศาลล่างชอบที่จะจาหน่ายคดีโดยให้โจทก์ยื่นฟ้อง
เป็นคดีใหม่ในมูลหนี้แต่ละรายได้ และการที่ศาลสั่งจาหน่ายคดีดังกล่าวเป็นอานาจทั่วไปของศาล
เมื่อเห็นว่าฟ้องของโจทก์ไม่ชอบที่จะฟ้องรวมกัน ศาลก็มีอานาจที่จะสั่งให้จาหน่ายคดีเสียได้
เพื่อให้โจทก์นาคดีไปฟ้องใหม่ให้ ถูกต้อ งภายในอายุความ มิใช่ต้องยกฟ้องโจทก์ และการที่ศาล
มี คาสั่งให้จาหน่ายคดีโจทก์มีผลเท่ากับศาลชั้นต้นมีคาสั่งไม่รับคาฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณามิใช่
เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นถึงอานาจฟ้องของโจทก์หรือเป็นการวินิจฉัย
ในเนื้อหาของคดี โจทก์ย่อมสามารถนาคดีมาฟ้องใหม่ได้โดยเสียค่าธรรมเนียมศาลให้ถูกต้อง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๓๔/๒๕๔๙ โจทก์เป็นบุตรของ ศ. จึงเป็นทายาทผู้มีสิทธิ
รับมรดกในที่ดินพิพาทส่วนของ ศ . เมื่อโจทก์ไปขอให้จาเลยดาเนินการแบ่งแยกที่ดินพิพาท
แก่โจทก์ แต่จาเลยเพิกเฉย ถือว่าจาเลยโต้แย้งสิทธิของโจทก์แล้ว โจทก์จึงมีอานาจฟ้อง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๕/๒๕๔๙ การที่โจทก์ฟ้องว่าโจทก์อนุญาตให้จาเลย
ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินพิพาทของโจทก์เพราะจาเลยเป็นบุตรเขยของโจทก์ต่อมาจาเลยหย่าขาด
กับ บุตรีของโจทก์ โจทก์จึงไม่ประสงค์ให้จาเลยอยู่ในที่ดินพิพาทอีกต่อไป เป็นการ ฟ้องเพื่อใช้
สิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๓๖
ซึ่งไม่มีบทกฎหมายใดบังคับให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องบอกกล่าวผู้ไม่มีสิทธิดังกล่าวก่อนฟ้องคดี
แต่อย่างใด โจทก์จึงมีอานาจฟ้องขับไล่จาเลยได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๕๑/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท
โจทก์มอบอานาจให้จาเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นมารดาไปไถ่ถอนจานองที่ดินพิพาท แต่จาเลยที่ ๑ ทาเกิน
ขอบอานาจ โดยจาเลยที่ ๑ ทานิติกรรมให้ที่ดินแก่จาเลยที่ ๑ ต่อมาจาเลยที่ ๑ ขายให้จาเลยที่ ๒
และจาเลยที่ ๒ จานองต่อจาเลยที่ ๓ ขอให้เพิกถอนนิติกรรมการให้ระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ ๑
นิติกรรมการซื้อขายระหว่างจาเลยที่ ๑ กับที่ ๒ และนิติกรรมจานองระหว่างจาเลยที่ ๒ กับที่ ๓
จึงเป็นการใช้สิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์จากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือได้ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๓๖
และการก ระทาของจาเลยทั้งสามเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตาม ป .วิ. พ. มาตรา ๕๕ แล้ว
แม้โจทก์ไม่มีอานาจฟ้องจาเลยที่ ๑ เพราะเป็นการฟ้องบุพการีต้องห้ามตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๕๖๒
ก็ตาม ก็เป็นเหตุเฉพาะตัวระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ ๑ เท่านั้น หามีผลไปถึงจาเลยที่ ๒ และที่ ๓

๑๖๒
ซึ่งเป็น บุคคลภายนอกด้วยไม่ โจทก์จึงมีอานาจฟ้องและดาเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของ
จาเลยที่ ๒ และที่ ๓ ต่อไปได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๘๙/๒๕๔๙ บุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาลตาม ป .วิ.พ.
มาตรา ๕๕ ได้ต้องเป็นกรณีจาเป็นจะต้องมาร้องขอต่อศาล เพื่อให้ได้รับความรับรองหรือคุ้มครอง
สิทธิของตนที่มีอยู่ โดยจะต้องมีกฎหมายระบุไว้แจ้งชัดว่าให้กระทาได้ แต่กรณีตามคาร้องขอ
ของผู้ร้องมิใช่เป็นการขอให้ศาลมีคาสั่งแสดงว่าผู้ร้องเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๓๘๒ เนื่องจากเป็นที่ดินที่ยังไม่มีโฉนด คงมีแต่หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓)
เท่านั้น ซึ่งหามีกฎหมายสนับสนุนให้ผู้ร้องใช้สิทธิทางศาลโดยยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่ง
แต่ฝ่ายเดียวไม่ หากผู้ร้องเห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิครอบครองในที่ดินและถูกโต้แย้งสิทธิประการใด
ก็ชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลโดยทาเป็นคาฟ้องอันเป็นคดีมีข้อพิพาท
หาใช่เสนอคดี
โดยทาเป็นคา ร้องขออันเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๕/๒๕๕๑ ภายหลังจากโจทก์ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
อันเป็นทรัพย์พิพาทมาจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี โจทก์ได้ยื่นฟ้องขับไล่
จาเลยเป็นคดีนี้ ส่วนจาเลยได้ยื่นคา ร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ต่อมาระหว่างคดีนี้
อยู่ในการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคาสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดแล้วดาเนินการ
ขายทอดตลาดใหม่ คดีถึงที่สุด ผลของคาสั่งเท่ากับว่าไม่ได้มีการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาท
ให้แก่โจทก์ โจทก์ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์พพิ าท การโต้แย้งสิทธิของโจทก์จึงสิ้นสุดลง โจทก์ไม่มี
อานาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจาเลย
ร้องสอด มาตรา ๕๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๙๒/๒๕๔๘ บทบัญญัติ ป.วิ.พ. มาตรา ๑ (๓) กาหนดให้
คาร้องสอดที่มีลักษณะในการเสนอข้อหาต่อศาลเป็นคาฟ้อง มิได้กาหนดให้คาร้องสอดทุก ฉบับ
เป็นคาฟ้อง เนื่องจากการร้องสอดเข้ามาในคดีบางกรณีเป็นการเข้ามาต่อสู้คดีในฐานะจาเลย คาร้อง
สอดกรณีเช่นนี้ย่อมไม่อาจมีสภาพเป็นคาฟ้องตามบทกฎหมายดังกล่าว การที่คาร้องสอด จะเป็น
คาฟ้องหรือไม่จึงต้องพิจารณาจากเนื้อหาของคาร้องสอดฉบับนั้นเป็นสาคัญ ตามคาร้องสอดและ
คาร้องขอแก้ไขคาร้องสอดคดีนี้อ้างว่า จาเลยไม่ใช่ผู้เช่าที่ดินพิพาท แต่ผู้ร้องสอดเคยเป็นผู้เช่า ที่ดิน
พิพาทจากโจทก์ ต่อมาผู้ร้องสอดเปลี่ยนเจตนาจากผู้เช่า แสดงเจตนาครอบครองที่ดินพิพาท
เป็น ของตนเองโดยแย่งการครอบครองก่อนปี ๒๕๓๙ โจทก์ไม่ได้ฟ้องเอาคืนการครอบครอง

๑๖๓
ภายใ น ๑ ปี ผู้ร้องสอดจึงเป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินพิพาท หากศาลพิพากษาขับไล่จาเลย
พร้อมบริวารออกจากที่ดินพิพาทตามฟ้อง ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเจ้าของผู้ครอบครองทาประโยชน์
และปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยในที่ดินจะต้องได้รับความเสียหายจากการถูกบังคับคดีขับไล่ออก
จากที่ดินพิพา ทโดยผลของคาพิพากษา ขอให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สามในฐานะ
จาเลยตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๕๗ (๑) คาร้องสอดดังกล่าวเป็นการขอเข้ามาในคดีเพื่อเป็นคู่ความ
ฝ่ายที่สามในฐานะจาเลยขออ้างสิทธิตามคาร้องสอด จึงถือได้ว่าเป็นการต่อสู้คดีเพื่อให้ศาลยก ฟ้อง
ไม่ใช่การเสนอข้ อหาต่อศาลเพื่อบังคับโจทก์ คาร้องสอดคดีนี้จึงไม่เป็นคาฟ้องไม่จาต้องมีคาขอ
บังคับตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑ (๓) และเมื่อการยื่นคาร้องสอด
ดังกล่าว ศาลยังมิได้มีคาพิพากษาขับไล่จาเลยและบริวารผู้ร้องสอดจึงยังไม่ได้รับความเสียหาย
จากการถูกบังคับคดี ให้ออกจากที่ดินพิพาทตามคาร้องสอด ทั้งกรณีเช่นนี้ผู้ร้องสอดอาจยื่นคาร้อง
เช่นนี้ได้อยู่แล้วในชั้นบังคับคดีตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๙๖ จัตวา การที่ผู้ร้องสอดยื่นคาร้องสอด
เข้า มาในโอกาสดังกล่าวจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการจาเป็นเพื่อยังให้ได้รับความคุ้มครองหรือบังคับตาม
สิทธิที่มีอยู่แต่อย่างใด ผู้ร้องสอดไม่มีสิทธิร้องเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๕๗ (๑)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๑๓ /๒๕๔๙ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ก่อนไต่สวน
คาร้องขอครอบครองปรปักษ์ที่ดินของผู้ร้อง ศาลชั้นต้นได้สั่งให้ผู้ร้องนาส่งสาเนาคาร้องแก่
ผู้คัดค้านเพื่อให้มีโอกาสคัดค้านแล้วก็ตามแต่เมื่อผู้คัดค้านมิได้ร้องคัดค้านเข้ามาในคดีก่อนที่
ศาลชั้นต้นจะมีคาสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ ก็ต้องถือว่าผู้คัดค้านเป็นบุคคลภายนอกคดีมีสิทธิพิสูจน์
ในชั้นนี้ได้ว่าผู้คัดค้านมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าผู้ร้อง และคา สั่งศาลชั้นต้นที่แสดงกรรมสิทธิ์
ไม่ผูกพันผู้คัดค้านตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๕ (๒) เพราะผู้คัดค้านเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ ผู้คัดค้าน
จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่งและถูกโต้แย้งสิทธิ และชอบที่จะ
ร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความในชั้นบังคับตามคาพิ พากษาหรือคาสั่งได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๕๗ (๑)
ศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะไต่สวนคาร้องและคาคัดค้านของผู้คัดค้านเพื่อวินิจฉัยถึงข้อโต้แย้งสิทธิ
ของผู้คัดค้านให้ตามรูปคดี
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๘๓/๒๕๕๐ โจทก์ฟ้องขับไล่จาเลยและทาสัญญาประนี
ประนอมยอมความกันว่า จาเลยรับว่ าเป็นผู้เช่าที่ดินของโจทก์และยอมรับชาระค่าเสียหายแก่โจทก์
ศาลพิพากษาตามยอม ผู้ร้องยื่นคาร้องว่าจาเลยเป็นตัวแทนของผู้ร้องกับพวกในการทาสัญญาเช่า
เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดากับโจทก์ เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร แต่โจทก์
และจาเลยสมรู้ร่วมคิดกันฟ้อง คดีนี้และทาสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อให้ศาลออกหมาย

๑๖๔
บังคับคดีทาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะเป็นผลเสียหายแก่ผู้ร้องที่มิได้เป็นบริวารของจาเลย
ผู้ร้องจึงมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคาพิพากษาที่จะยื่นคาร้องสอดเข้ามาในชั้น
บังคับคดีหรือคาสั่ง ได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๕๗ (๑)
แม้ผู้ร้องมีสิทธิที่ร้องสอดเข้ามาในชั้นบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่งตาม ป.วิ.พ.
มาตรา ๕๗ (๑) แต่ก่อนยื่นคาร้องสอดผู้ร้องได้ฟ้องโจทก์และจาเลยให้บังคับโจทก์และจาเลย
เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เช่าที่ดินจากจาเลยเป็นผู้ร้องกับพวก ให้โจทก์ จดทะเบียนการเช่าที่ดินให้ผู้ร้อง
กับพวกมีกาหนด ๕ ปี คดีอยู่ระหว่างพิจารณา โดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาอย่างเดียว
กับที่อ้างในคาร้องสอดว่า จาเลยเป็นตัวแทนของผู้ร้องกับพวกในการทาสัญญาเช่าที่ดินกับโจทก์
เพื่อปลูกสร้างอาคารประกอบกิจการร้านอาหารมีกาหนด ๕ ปี เมื่อครบกาหนดสัญญาแล้วให้
สิ่งปลูกสร้างตกเป็นของโจทก์ จึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยอย่างเดียวกันว่า จาเลยเป็นตัวแทนผู้ร้อ ง
กับพวกทาสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาหรือไม่ คาร้องสอดของผู้ร้องจึงเป็น
ฟ้องซ้อนต้องห้ามตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๗๓ วรรคสอง (๑)
ส่งคาคู่ความ มาตรา ๗๙
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๑๕ /๒๕๔๙ การส่งคาคู่ความหรือเอกสารอื่นให้แก่
คู่ความโดยวิธีอื่นแทนการส่งโดยวิธีธรรมดาตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง นั้น ต้องเป็น
กรณีที่ไม่สามารถส่งหมายโดยวิธีธรรมดาดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๗๘ ได้ จาเลย
ทั้งสามและทนายความของจาเลยทั้งสามต่างมีภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานที่แน่นอน ดังนั้น
การที่ศาลชั้นต้นแจ้งวัดนัดฟังคาพิพากษาให้จาเลยทั้งสามทราบโดยปิดประกาศไว้ที่หน้าศาล
โดยมิได้ส่งหมายนัดดังกล่าวให้จาเลยทั้งสามทราบโดยวิธีธรรมดาก่อนจึงเป็นการกระทาที่
ผิดขั้นตอนของกฎหมายขัดต่อ ป .วิ.พ. มาตรา ๗๙ ทาให้การประกาศแจ้งวันนัดดังกล่าวไม่ชอบ
อันมีผลทาให้กระบวนพิจารณาต่าง ๆ ที่กระทาภายหลังจากนั้นไม่ชอบไปด้วย กรณีถือไม่ได้ ว่า
จาเลยทั้งสามได้ทราบวันนัดฟังคาพิพากษาแล้ว ศาลอุทธรณ์ชอบที่จะมีคาพิพากษายกคาสั่งและ
คาพิพ ากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นอ่านคาพิพากษาให้จาเลยทั้งสามฟังใหม่ต่อไปตามที่ ป .วิ.พ.
มาตรา ๒๗ บัญญัติให้อานาจไว้และระยะเวลาอุทธรณ์จะเริ่มนับต่อเมื่อศาลชั้นต้นได้อ่าน
คาพิพากษาให้คู่ความฟังโดยชอบเท่านั้น เมื่อการอ่านคาพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นไปโดยไม่ ชอบ
ที่ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จาเลยทั้งสามยื่นอุทธรณ์ภายในกาหนด ๑๕ วัน นับแต่วันอ่านคาพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ให้จาเลยทั้งสามยื่นอุทธรณ์ให้จาเลยทั้งสามฟังโดยยังไม่ได้มีการอ่านคาพิพากษา

๑๖๕
ของศาลชั้นต้นใหม่โดยชอบ คาสั่งของศาลอุทธรณ์จึงเป็นการขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้แก่
จาเลยทั้งสามในขณะที่ระยะเวลาอุทธรณ์ยังไม่เริ่มนับซึ่งไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๔/๒๕๕๐ การส่งคาคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีปิดคา
คู่ความหรือเอกสารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง จะต้องปรากฏว่าการส่งคาคู่ความ
หรือเอกสารนั้นไม่สามารถจะกระทาได้ดั งที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๔ ถึง ๗๘ และศาลจะต้องมี
คาสั่งอย่างเป็นกิจจะลักษณะว่าให้ส่งโดยวิธีปิดคาคู่ความหรือเอกสารได้ แต่คดีนี้ไม่ปรากฏชัด
ว่าการส่งหมายนัดโดยวิธีธรรมดาดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๔ ถึง ๗๘ ไม่สามารถจะกระทาได้
และศาลชั้นต้นมีคาสั่งให้ปิดหมายนัดเป็นกิ จจะลักษณะแต่ประการใด การที่ในหมายนัดมีข้อความ
เป็นตรายางประทับว่าไม่มีผู้รับให้ปิดหมายนั้น ข้อความดังกล่าวอาจประทับในภายหลังจากที่
ผู้พิพากษาได้ลงลายมือในหมายแล้วก็เป็นได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ของศาลชั้นต้นนาหมายนัดฟังคาพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ไปส่งให้จา เลยและทนายจาเลยโดยวิธีปิดหมายดังกล่าว จึงเป็นการไม่ชอบ
ถือไม่ได้ว่าจาเลยและทนายจาเลยทราบนัดโดยชอบแล้ว และถือไม่ได้ว่าศาลชั้นต้นได้อ่าน
คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ให้จาเลยฟังโดยชอบ ศาลฎีกาชอบที่เพิกถอนการอ่านคาพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เฉพาะในส่วนที่ อ่านให้จาเลยฟัง และให้ศาลชั้นต้นนัดจาเลยมาฟังคาพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ใหม่ได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา ๒๔๖ และ
มาตรา ๒๔๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๒๗/๒๕๕๐ แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่าเจ้าหน้าที่ศาล
ได้นาหมายเรียกและสาเนาคาฟ้องไปส่ง ที่บ้านเลขที่ ๑๕/๓ ซึ่งเป็นสานักงานแห่งใหญ่ของบริษัท
อ. มิได้ส่ง ณ บ้านเลขที่ ๑๕/๔ ซึ่งเป็นภูมิลาเนาของจาเลยที่ ๒ ดังที่ปรากฏในคาฟ้องก็ตาม แต่ก็
ได้ความตามหนังสือรับรองว่า บริษัทดังกล่าวมีจาเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทน
จึงต้องถือว่าบ้านเลขที่ ๑๕/๓ ซึ่งเป็นสานักทาการงานของจาเลยที่ ๒ เป็นภูมิลาเนาอีกแห่งหนึ่งของ
จาเลยที่ ๒ การที่เจ้าหน้าที่ศาลนาหมายเรียกและสาเนาคาฟ้องไปส่งให้แก่จาเลยที่ ๒ ณ บ้านเลขที่
๑๕/๓ โดยวิธีปิดหมายเนื่องจากไม่พบตัวจาเลยที่ ๒ และไม่มีผู้รับหมายไว้แทนจึงเป็นการ ส่งหมาย
ที่ชอบแล้ว
จาเลยที่ ๒ อ้างว่าเดินทางมาทาธุระที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน
ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ และกลับไปเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลายื่นคาให้การแล้ว แต่บริษัท อ .
มีจาเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนแต่เพียงผู้เดียว จึงไม่น่ าเชื่อว่าจาเลยที่ ๒

๑๖๖
จะเดินทาง ไปทาธุระที่อื่นนานนับเดือนโดยไม่เดินทางกลับไปดูแลกิจการบริษัทเลย ข้ออ้างของ
จาเลยที่ ๒ ไม่มีน้าหนักให้รับฟัง เชื่อได้ว่าจาเลยที่ ๒ จงใจขาดนัดยื่นคาให้การ
หน้าที่นาสืบ มาตรา ๘๔
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๙๒/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เ ป็นผู้มีสิทธิครอบครอง
ที่ดินพิพาทโดยได้รับมรดกจากมารดาโจทก์ จาเลยให้การรับว่า ที่ดินตกเป็นสิทธิแก่มารดาโจทก์
ตามสัญญาขายฝากจริง แต่หลังจากนั้นจาเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบเปิดเผย
ยึดถือเพื่อตนตลอดมา และได้โต้แย้งมารดาโจทก์และแล้วว่าสิทธิครอบครองที่ดิน พิพาทเป็นของ
จาเลย อันเป็นการแย่งการครอบครอง โจทก์ฟ้องเอาคืนการครอบครองเกินกว่า ๑ ปี ตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๓๗๕ จาเลยจึงได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาทดังนี้ คดีจึงมีประเด็นข้อพิพาทตามคาฟ้อง
และคาให้การของจาเลยว่า จาเลยได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาทหรือไม่ การที่โจทก์นา
สืบว่า
จาเลยทาสัญญาเช่าที่ดินพิพาทกับโจทก์เพื่อแสดงให้เห็นว่าจาเลยมิได้ยึดถือครอบครองที่ดิน
พิพาทเพื่อตนตามคาให้การแต่เป็นการครอบครองแทนโจทก์ในฐานะผู้เช่า จึงเป็นการนาสืบ
หักล้างข้อเถียง ของจาเลยอันเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทในคดี มิใช่การนาสืบนอกประเด็น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๙๒/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง
ที่ดินพิพาทโดยได้รับมรดกจากมารดาโจทก์ จาเลยให้การรับว่า ที่ดินตกเป็นสิทธิแก่มารดาโจทก์
ตามสัญญาขายฝากจริง แต่หลังจากนั้นจาเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบเปิดเผย
ยึดถือเพื่อตนตลอดมา และได้โต้ แย้งมารดาโจทก์และโจทก์แล้วว่าสิทธิครองครองที่ดินพิพาท
เป็นของจาเลย อันเป็นการแย่งการครอบครอง โจทก์ฟ้องเอาคืนการครอบครองเกินกว่า
๑ ปี
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๗๕ จาเลยจึงได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ดังนี้ คดีจึงมีประเด็นข้อพิพาท
ตามคาฟ้องและคาให้การของจาเลยว่า จาเล ยได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาทหรือไม่ การที่โจทก์
นาสืบว่าจาเลยทาสัญญาเช่าที่ดินพิพาทกับโจทก์เพื่อแสดงให้เห็นว่าจาเลยมิได้ยึดถือครอบครอง
ที่ดินพิพาทเพื่อตนตามคาให้การ แต่เป็นการครอบครองแทนโจทก์ในฐานะผู้เช่า จึงเป็นการนาสืบ
หักล้างข้อเถียงของจาเลยอันเกี่ยวกับประ เด็นข้อพิพาทในคดี มิใช่การนาสืบนอกประเด็น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๐๐/๒๕๕๐ จาเลยที่ ๒ ยื่นคาร้องขออ้างพยานเอกสาร
เพิ่มเติม บัญชีระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๘๘ วรรคสาม ซึ่งศาลชั้นต้นพิจารณา
แล้วอนุญาตและสั่งให้จาเลยที่ ๒ สาเนาให้แก่โจทก์ด้วยแ ล้ว เมื่อต้นฉบับเอกสารเป็น เอกสาร

๑๖๗
ซึ่งอยู่ในครอบครองของสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง จึงไม่จาต้องส่งสาเนา
เอกสารให้โจทก์ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๙๐ (๒)
การที่จาเลยที่ ๒ ไม่ถามค้านพยานโจทก์เกี่ยวกับเอกสารไว้ก่อนนั้น เมื่อปรากฏว่า
เอกสารทั้งสามฉบับนี้เป็น เอกสารที่ตัวโจทก์ได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สาขา จอมทอง ซึ่งจาเลยที่ ๒ ได้ไปขอคัดสาเนาเอกสารดังกล่าวมายื่นแสดงต่อศาลเพื่อพิสูจน์
ลายมือ ชื่อของโจทก์เท่านั้น ทั้งเรื่องการจานองที่ดินพิพาทแล้วมีการไถ่ถอนโอนขายให้แก่จาเลย
ที่ ๑ ก็มีหลักฐานปรากฏอยู่ ในสารบัญจดทะเบียนหลังหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)
แล้ว ดังนั้น การที่จาเลยที่ ๒ ไม่ถามค้านพยานโจทก์ไว้ก่อนถึงเอกสารดังกล่าว ก็สามารถรับฟัง
เอกสารทั้งสามฉบับดังกล่าวได้ว่ามีอยู่จริงที่สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทองได้
คาพิพากษาตามยอม ม าตรา ๑๓๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๐/๒๕๔๙ การที่ศาลฎีกาจะพิพากษาตามยอมได้นั้น
ศาลฎีกาจะต้องพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความของคู่ความว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
หรือไม่ หากสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ศาลฎีกาก็ย่อมไม่อาจ
พิพากษาให้คดีเป็นอันเสร็จ เด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นได้ เพราะเป็น
การขัดต่อ ป .วิ.พ. มาตรา ๑๓๘ เมื่อปรากฏตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่โจทก์เสนอ
ต่อศาลใน ข้อ ๑ ระบุว่า จาเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ตกลงร่วมกันชาระเงินจานวน ๑,๑๕๐,๒๕๓.๓๒ บาท
แก่โจทก์ และจาเลยที่ ๑ กับที่ ๕ ตกลงร่วมกัน ชาระเงินจานวน ๕๕๘,๕๔๓.๓๒ บาท แก่โจทก์
เมื่อรวมจานวนเงินทั้งสองจานวนแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๘,๗๙๖.๘๗ บาท ซึ่งเงินจานวนดังกล่าว
นี้มีจานวนเงินซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยเกินอัตราอันเป็นการต้องห้ามตาม พ .ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตราฯ มาตรา ๓ (ก) รวมอยู่ด้วย สัญญาป ระนีประนอมยอมความที่โจทก์เสนอต่อศาลจึงเป็น
การฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๗/๒๕๔๙ ปัญหาว่าค่าภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นค่าภาษีอากร
หรือค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องเป็นผู้ชาระตาม
ข้อความในสัญญาประนีประนอมยอมความหรือ ไม่ โจทก์และจาเลยทั้งสี่เคยโต้เถียงกันมาแล้ว
และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ได้มีคาพิพากษาว่าปัญหาดังกล่าวคู่ความมิได้โต้เถียงกันแล้ว เนื่องจาก
โจทก์แถลงยอมรับว่าจะเป็นผู้ชาระเอง การที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่งในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นการไม่ชอบ
และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ได้มีคาพิพากษายก คาสั่งของศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและมี

๑๖๘
คาสั่งใหม่ว่าคู่ความฝ่ายใดผิดสัญญาประนีประนอมยอมความคดีถึงที่สุดโดยไม่มีคู่ความฝ่ายใด
ฎีกา ดังนั้น ปัญหาดังกล่าวย่อมเป็นอันยุติ และเมื่อศาลชั้นต้นได้พิจารณาและมีคาสั่งใหม่ว่า
จาเลยทั้งสี่เป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอม ยอมความ จาเลยทั้งสี่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๗
วินิจฉัยว่า สัญญาประนีประนอมยอมความเป็นสัญญาต่างตอบแทนและคู่ความยกเลิกวันนัด
ชาระหนี้เดิมเป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการชาระภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษี
ท้องถิ่น ต่อมาศาลชั้นต้นได้ไกล่เกลี่ยคู่ความและแก้ ไขเหตุโต้แย้งดังกล่าว คู่ความจะต้องกาหนด
วันนัดให้จาเลยทั้งสี่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมบ้านพิพาทให้แก่โจทก์และกาหนด
วันให้โจทก์ชาระเงินให้แก่จาเลยทั้งสี่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่ไม่ปรากฏคู่ความ
หรือศาลชั้นต้นได้กาหนดวันชาระหนี้ขึ้นใหม่เพื่อให้คู่ ความปฏิบัติแทนวันนัดเดิมตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้น เมื่อหน้าที่ในการชาระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ จึงยังไม่มีคู่ความฝ่ายใดตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา เมื่อเนื้อหาในฎีกาของจาเลย
ทั้งสี่ยกขึ้นกล่าวอ้างหาได้มีข้อความส่วนใดที่โต้แย้งคาพิพากษ าของศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ว่าไม่
ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดไม่ แต่กลับฎีกากล่าวอ้างว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน และภาษีธุรกิจเฉพาะก็เป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่ง เมื่อโจทก์ไม่ยอมชาระ
โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ ทั้ง ๆ ที่ ปัญหาเช่นว่านั้นได้ถึงที่สุดไปแล้ว
ตามคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ฎีกาของจาเลยทั้งสี่เป็นฎีกาที่มิได้โต้แย้งคาพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ถือว่าเป็นฎีกาที่ไม่ชัดแจ้ง ไม่ชอบด้วย ป .วิ.พ. มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๘๖/๒๕๔๙ คดีนี้โจทก์ฟ้องจาเลยซึ่ งเป็นบุตรว่าประพฤติ
เนรคุณ ขอถอนคืนการให้ที่ดิน ต่อมาโจทก์จาเลยได้ทาสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งศาล
ได้พิพากษาตามยอมให้จาเลยและบุตรคนอื่นปลูกบ้านให้โจทก์ และเลี้ยงดูโจทก์โดยส่งเสีย
เงินให้โจทก์ตามฐานานุรูปของแต่ละคนรวมกันไม่ต่ากว่าเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ผลของสัญญ า
ประนีประนอมยอมความดังกล่าวย่อมทาให้สิทธิเรียกร้องถอนคืนการให้ของโจทก์ที่ฟ้องระงับ
สิ้นไป โจทก์คงได้สิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หากจาเลยไม่ปฏิบัติตามศาลจะต้อง
บังคับคดีไปตามข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น ส่วนข้อตกลงที่จาเลยตกลง
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้ างและต้นไม้บนที่ดิน และจดทะเบียนโอนที่ดินคืนให้แก่โจทก์ตามรายงาน
กระบวนพิจารณานั้น เป็นข้อตกลงที่ ทาขึ้นใหม่หลังจากที่ศาลได้พิพากษาตามยอมแล้วไม่อาจ
บังคับในคดีนี้ได้ หากจาเลยไม่ปฏิบัติโจทก์ต้องใช้สิทธิเรียกร้องเอากับจาเลยแยกไปจากคดีนี้

๑๖๙
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๙๖/๒๕๔๙ (ป) โจทก์ฟ้องจาเลยเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา
คดีนี้เกี่ยวด้วยมรดกของ ม . ศาลชั้นต้นไกล่เกลี่ยคู่ความทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาไปในคราว
เดียวกัน เจตนาในการไกล่เกลี่ยก็เพื่อยุติข้อพิพาททั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาโดยการทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันในคดีแพ่งและโจทก์ ถอนฟ้องคดีอาญาให้เสร็จไปทั้งสองคดีในคราว
เดียวกัน ดังนั้น แม้คู่ความจะตกลงกันในคดีแพ่งได้และโจทก์ยอมจะถอนฟ้องคดีอาญาศาลชั้นต้น
ก็ต้องทาสัญญาประนีประนอมยอมความและพิพากษาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งไปพร้อม
กับอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจาหน่ายคดีอาญาไปในคราวเดียวกั นเพื่อให้คดีทั้งสองยุติไปตาม
เจตนาในการไกล่เกลี่ยและเจรจาตกลงกัน การที่ศาลชั้นต้นด่วนบันทึกรายงานกระบวนพิจารณา
ในคดีอาญาว่า โจทก์ขอถอนฟ้องจาเลยไม่ค้าน ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องและมีคาสั่งจาหน่าย
คดีอาญาจากสารบบความไปก่อน โดยไม่รอให้คู่ความทาสัญญาประนีประนอมยอมความใ
น
คดี แพ่งให้เสร็จไป เพื่อให้คดีทั้งสองยุติไปพร้อมกันในคราวเดียวกัน จึงเป็นการดาเนินกระบวน
พิจารณาโดยผิดหลง และผิดระเบียบว่าด้วยการพิจารณาคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๗ ประกอบ ป.วิ.อ.
มาตรา ๑๕ โจทก์จึงชอบที่จะขอให้เพิกถอนเสียได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๗๓/๒๕๕๐ เมื่อโจทก์และจาเลยทาสัญญาประนีประนอม
ยอมความและศาลพิพากษาตามยอมแล้ว ขั้นตอนต่อไปหากคู่ความฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความก็จะต้องมีการบังคับคดีให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ซึ่งปรากฏต่อมาว่าจาเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา และโจทก์ก็ได้นาเจ้าพนักงานบังคับค ดียึดทรัพย์จานอง
ออกขายทอดตลาดแล้วแต่ยังขายไม่ได้ เมื่อยังขายทอดตลาดทรัพย์จานองไม่ได้ การบังคับคดี
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความจึงยังไม่เสร็จสิ้นและจะต้องดาเนินการต่อไปตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความและคาพิพากษาตามยอม โจทก์จะบังคับชาระหนี้จากทรัพย์สินอื่น
ของจาเลยได้ ก็ต่อเมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์จานองได้เงินไม่พอชาระหนี้ การขายทอดตลาด
ทรัพย์จานองยังไม่ได้ มิใช่กรณีขายแล้วได้เงินไม่พอชาระหนี้ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาประนี
ประนอมยอมความ โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิได้รับชาระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของจาเลย การที่โจทก์
จะนายึดทรัพย์สิน อื่นของจาเลย จึงเป็นการปฏิบัตินอกเหนือและผิดไปจากที่กาหนดไว้ในสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ซึ่งโจทก์ไม่อาจทาได้

๑๗๐
พิพากษาไม่เกินคาฟ้อง มาตรา ๑๔๒
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๓/๒๕๔๙ โจทก์ทั้งห้าบรรยายฟ้องว่า ที่ดินของโจทก์
ทั้งห้าอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อขายของ ส. ซึ่งจัดแบ่งที่ดินเป็นแปลง ๆ พร้อมทางเข้าออก
ของที่ดินตามโครงการจัดสรร แต่เนื่องจากสภาพที่ดินตามที่ ส . ได้จัดแบ่งให้เป็นทางเข้าออก
ตามโคร งการจัดสรรไม่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกได้ เนื่องจากที่ดินส่วนอื่น ๆ เป็นหนองน้า
เกือบหมดทั้งโครงการ ส . จึงได้ยกที่ดินพิพา ททั้ง ๒ แปลง ให้เป็นทางเข้าออกผ่านออกสู่ทาง
สาธารณะ โจทก์ทั้งห้าใช้ทางดังกล่าวออกสู่ทางสาธารณะ โดยสงบและเปิดเผยติดต่อกันเกิน
กว่า ๑๐ ปี จนได้เป็นทางภาระจายอมตามกฎหมาย เป็นการบรรยายถึงสิทธิของโจทก์ทั้งห้าที่จะ
ใช้ทางพิพาทได้โดยไม่ให้จาเลยทั้งสองปิดกั้น เมื่อศา ลเห็นว่า ที่ดินพิพาทของจาเลยที่ ๒ ตกอยู่
ในภาระจายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรโดยผลแห่งกฎหมาย ศาลก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้ ไม่เป็น
การนอกฟ้องนอกประเด็น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๓๔/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องว่าจาเลยนาสิทธิการเช่าบ้านและ
ที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์มรดกอันดับที่ ๗ ไปโอนขายแก่บุคคลภายนอก จึงขอแบ่งเงินจากการขายสิทธิ
และค่าเช่าบ้านดังกล่าวด้วยไม่ได้ขอแบ่งทรัพย์มรดกอันดับที่ ๗ สิทธิการเช่าบ้านและที่ดินกับ
อาวุธปืน และสิทธิการเช่าโทรศัพท์ ทรัพย์มรดกอันดับที่ ๕ และที่ ๖ แต่จาเลยไม่ได้ขายสิทธิ
การเช่าบ้านและที่ดินดังกล่าว และไม่ไ ด้นาออกให้บุคคลอื่นเช่า ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้แบ่ง
ทรัพย์มรดกดังกล่าว จึงเป็นการพิพากษาให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่า หรือนอกจากที่ปรากฏในคาฟ้อง
ไม่ชอบด้วย ป .วิ. พ. มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความมิได้ ฎีกาศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตาม
ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๐๐ /๒๕๔๙ ศาลชั้นต้นมีคาสั่งงดสืบพยานโจทก์และ
จาเลยแล้วพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีอานาจฟ้องบังคับให้จาเลยไปจดทะเบียน
แบ่งแย กและโอนที่ดินให้แก่โจทก์ เมื่อโจทก์อุทธรณ์คัดค้านคาวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ย่อมมีอานาจ
พิพากษา ยกคาพิพากษาของศาลชั้นต้นและให้ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์และจาเลยแล้วพิพากษา
ใหม่ตามรูปคดีได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๔๓ (๒)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๖ ๒/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จาเลยและบริวาร
ออก จากตึกแถวเนื่องจากครบกาหนดเวลาตามสัญญาเช่าแล้ว จาเลยยังคงอยู่ในตึกแถวทาให้

๑๗๑
โจทก์เสียหายจาเลยให้การว่า จาเลยไม่ใช่คู่สัญญาตามฟ้อง โจทก์ไม่มีอานาจฟ้อง แม้คาให้การ
จาเลยดั งกล่าวไม่ชัดแจ้งว่า จาเลยอยู่ในตึกแถวหรือได้ออกไปแล้ว เป็นเหตุให้คดีไม่มีประเด็น
ข้อพิพาทว่า จาเลยออกจากตึกแถวไปเมื่อใดตามที่โจทก์กล่าวอ้าง แต่คาให้การจาเลยดังกล่าว
เป็นการปฏิเสธฟ้องโดยสิ้นเชิง มิได้เป็นการรับว่าจาเลยอยู่ในตึกแถว จึงต้องพิจารณาให้ได้ความ
ตามข้ อกล่าวอ้างในฟ้องโจทก์ว่า จาเลยอยู่ตึกแถวหลังจากสัญญาเช่าระงับลงแล้วหรือไม่ ซึ่งหาก
พิจารณาได้ความตามข้อกล่าวอ้างดังกล่าว ศาลย่อมพิพากษาขับไล่จาเลยและบริวารออกจาก
ตึกแถวและให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามคาขอท้ายฟ้องได้ ข้อกล่าวอ้างตามฟ้องจึงเป็น
ประเด็นแห่งคดีในเรื่องอานาจฟ้องที่ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีโดยรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐาน
ของคู่ความว่า จาเลยย้ายออกจากตึกแถวไปก่อนแล้ว อันเป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในประเด็นข้อกล่าว
อ้างของโจทก์ดังกล่าว จึงเป็นการชี้ขาดตัดสินคดีตามข้อหาในคาฟ้องแล้ว ไม่เป็นการพิพากษา
นอกคาฟ้ อง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๖/๒๕๔๙ โจทก์จาเลยตกลงโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท
ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ เมื่อจาเลยไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้โจทก์ตามกาหนด ถือว่า
จาเลยผิดนัดและต้องรับผิดชาระดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๑ เป็นต้นไป ที่ศาล
อุทธรณ์ภาค ๔ พิพากษาให้จาเลยรับผิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ จึงยังไม่ถูกต้อง
ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกา
เห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๖/๒๕๔๙ ธ. เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ ทรัพย์สิน
ของจาเลยที่ ๑ ผู้ไม่อยู่ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๘ วรรคสอง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ดังนั้น
ขณะที่ ธ. ยื่นคาร้องขออนุญาตยื่นคาให้การแทนจาเลยที่ ๑ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ ธ. ยังไม่มี
อานาจกระทาการแทนจาเลยที่ ๑ การยื่นคาร้องดังกล่าวจึงไม่ชอบ ปัญหานี้เป็น ข้อกฎหมายที่เกี่ยว
ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕)
ประกอบมาตรา ๒๔๖ และ ๒๔๗ โดยเห็นควรเพิกถอนคาสั่งรับคาร้องตลอดจนกระบวนพิจารณา
และคาสั่งของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับคาร้องขออนุญาตยื่นคาให้การแทนจาเลยที่ ๑ ของ ธ. และมีคาสั่ง
ไม่รับคาร้องดังกล่าว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๓๓/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องขับไล่จาเลยออกจากที่ดินและ
อาคารของโจทก์ ซึ่งตามคาฟ้องและคาให้การได้ความว่า จาเลยครอบครองที่ดินและอาคาร
โดยอาศัยสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์และจาเลย ทั้งโจทก์และจาเลยยังโต้แย้งกั น

๑๗๒
ด้วยว่าสัญญาดังกล่าวเลิกกันแล้วหรือไม่ หากสัญญาดังกล่าวเลิกกันโดยชอบย่อมเป็นเหตุให้โจทก์
มีอานาจฟ้องขับไล่จาเลยได้ ดังนั้น ปัญหาว่าสัญญาดังกล่าวเลิกกันแล้วโดยชอบหรือไม่ จึงเป็น
ประเด็นแห่งคดีซึ่งปัญหาเรื่องอานาจฟ้องเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ของ
ประชาชน ศาลจึงมีอานาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๓๔ /๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องว่าจาเลยนาสิทธิการเช่าบ้าน
และที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์มรดกอันดับที่ ๗ ไปโอนขายแก่บุคคลภายนอก จึงขอแบ่งเงินจากการขาย
สิทธิและค่าเช่าบ้านดังกล่าวด้วยไม่ ได้ขอแบ่งทรัพย์มรดกอันดับที่ ๗ สิทธิการเช่าบ้านและที่ดิน
กับอาวุธปืน และสิทธิการเช่าโทรศัพท์ ทรัพย์มรดกอันดับที่ ๕ และที่ ๖ แต่จาเลยไม่ได้ขายสิทธิ
การเช่าบ้านและที่ดินดังกล่าว และไม่ได้นาออกให้บุคคลอื่นเช่า ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้แบ่ง
ทรัพย์มรดกดังกล่าวจึ งเป็นการพิพากษาให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคาฟ้อง
ไม่ชอบด้วย ป .วิ. พ. มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความมิได้ฎีกาศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตาม
ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗
แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย มาตรา ๑๔๓
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๘๑ /๒๕๔๙ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยจดทะเบียน
เพิกถอนภาระจายอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๖๓๘๐ หากจาเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคาพิพากษา
แทนการแสดงเจตนาของจาเลย คดีถึงที่สุดแล้ว ที่ดินดั งกล่าวได้แบ่งแยกเป็นที่ดินโฉนดเลขที่
๙๔๑๑ ที่ดินทั้งสองแปลงจึงเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน ไม่ว่าที่ดินจะได้แบ่งแยกกันเมื่อใดก็ไม่ทาให้
ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ศาลชั้นต้นก็ไม่ทาให้ผลของคดี
เปลี่ยนแปลงไป การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ศ าลชั้นต้นมีคาสั่งแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ดาเนินการจดทะเบียนเพิกถอนภาระจายอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๔๑๑ จึงไม่เป็นการพิพากษา
และบังคับคดีนอกไปจากคาฟ้องและไม่เป็นการแก้ไขคาพิพากษากับไม่ต้องห้ามตาม ป
.วิ .พ.
มาตรา ๑๔๓
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๙๙/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องและมีคา ขอท้ายฟ้องขอบังคับให้
จาเลยทั้งห้าชาระหนี้และฟ้องบังคับจานองสาหรับจาเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ด้วย โดยมีคาขอในส่วน
บังคับจานองว่า ให้ยึดทรัพย์จานองของจาเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ออกขายทอดตลาดนาเงินมาชาระหนี้
โจทก์ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจาเลยที่ ๕ ออกขายทอดตลาดนาเงิน มาชาระหนี้ให้แก่

๑๗๓
โจทก์จนครบถ้วน ซึ่งศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษาตามคาขอดังกล่าวแล้ว ดังนั้น การที่โจทก์ขอ
แก้ไขข้อความเป็นว่า หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจาเลยทั้งห้าออกขายทอดตลาดนาเงิน
มาชาระหนี้โจทก์จนครบถ้วน ย่อมเป็นการเพิ่มความรับผิดในการบังคับจา นองให้แก่จาเลยอื่น
นอกจากจาเลยที่ ๕ มากกว่าคาพิพากษาเดิมของศาลชั้นต้นจึงมิใช่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิด
หลงเล็กน้อยอื่น ๆ แต่เป็นการแก้ไขคาวินิจฉัยในคาพิพากษาเดิม ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๓
วรรคสอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๖๑/๒๕๕๐ โจทก์ขอแก้ไขคาพิพากษาใ นส่วนที่เกี่ยวกับ
เลขโฉนดที่ดิน เมื่อตามสาเนาหนังสือมอบอานาจ สาเนาหนังสือสัญญาจานองที่ดิน สาเนาโฉนด
ที่ดินและสาเนาหนังสือของสานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นเอกสารท้ายฟ้องระบุชัดเจนว่า
ที่ดินของโจทก์คือที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๒๔๘๙ หาใช่ที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๒๔๙๘ ดังที่โจทก์กล่าว
ในฟ้องและในคาขอท้ายฟ้อง การที่โจทก์ขอแก้ไขคาพิพากษาในส่วนเลขโฉนดจากเลขที่ ๘๒๔๙๘
เป็นเลขที่ ๘๒๔๘๙ จึงเป็นการขอแก้ไขในรายละเอียดให้ชัดเจนถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
แม้จะอยู่ ในชั้นบังคับคดีก็มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงผลของคาพิพากษาหรือเป็นการบังคั
บคดี
นอกเหนือไปจากคาพิพากษาแต่อย่างใด ศาลฎีกามีอานาจแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้ตาม ป
.วิ .พ.
มาตรา ๑๔๓
ดาเนินกระบวนพิจารณาซ้า มาตรา ๑๔๔
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๖๒/๒๕๔๘ เมื่อ ว. มารดาของผู้คัดค้านถึงแก่ความตาย
คาร้องของ ว . ที่ขอให้ตั้ง ว . เป็นผู้จัดการมรดกของ ช . ผู้ตายจึงไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณา
ต่อไป เพราะเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ร้องขอ ไม่ใช่ คดีที่ทายาทหรือผู้อื่นจะร้องขอเข้าเป็นคู่ความ
แทนที่ผู้มรณะได้ ทั้งเมื่อศาลชั้นต้นได้ยกคาร้องขอ ง พ. ที่ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ ว . และ
จาหน่ายคดีของ พ . ออกจากสารบบความแล้ว พ . จึงเป็นบุคคลภายนอกคดีไม่อยู่ในฐานะคู่ความ
และศาลชั้นต้นยังมิได้มีคาพิพากษาชี้ขาดคดีในประเด็นตามคาร้องของ พ . ดังนี้ คาคัดค้านของ พ .
ที่ยื่นคัดค้านผู้ร้องที่ ๑ ว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกและขอให้ตั้ง พ . เป็นผู้จัดการมรดก
ของ ช. ผู้ตาย เนื่องจาก พ. เป็นบุตรของ ว. ภริยาของผู้ตาย ทั้ง ว. ถึงแก่ความตายแล้ว พ. เป็นผู้จัดการ
มรดกของ ว . จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกของผู้ตาย ทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็น
ผู้จัดการมรดกมากกว่าผู้ร้องที่ ๑ คาคัดค้านของผู้คัดค้านที่ยื่นมาภายหลังเป็นการยื่นตามสิทธิของ
ตนเอง ซึ่งมีสิทธิทาได้ จึงมิใช่การดาเนินกระบวนพิจารณาซ้าตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๔

๑๗๔
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๑๗ /๒๕๕๐ แม้โจทก์และจาเลยที่ ๑ ต่างก็ฟ้องขอให้
บังคับอีกฝ่ายหนึ่งรับผิดชาระหนี้โดยอ้างสัญญากู้ยืมเงิน และบันทึกข้อตกลงปลอดจานองที่ดิน
หลัง ประกันก็ตามแต่ก็ในคดีแพ่งห มายเลขดาที่ ๒๖๑๙๗/๒๕๔๑ นั้น โจทก์ (จาเลยที่ ๑ ในคดีนี้ )
ยกข้ออ้าง ที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า จาเลย (โจทก์ในคดีนี้ ) ผิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในบันทึก
ข้อตกลงปลอดจานองที่ดินหลักประกันทาให้โจทก์ (จาเลยที่ ๑ ในคดีนี้ ) ไม่สามารถนาโฉนดที่ดิน
ไปให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจ สอบประทับตราอนุญาตให้จัดสรรที่ดินและโอนให้แก่ผู้ซื้อได้
ส่วนในคดีนี้ โจทก์ฟ้องขอให้จาเลยที่ ๑ กับพวกรับผิดชาระเงินที่กู้ยืมคืนโจทก์โดยยกข้ออ้างที่
อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่าจาเลยที่ ๑ กับพวกไม่ชาระเงินที่กู้ยืมคืนภายในกาหนดระยะเวลาที่
ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาในคดีนี้จึงแตกต่างกับในคดีแพ่ง
หมายเลขดาที่ ๒๖๑๙๗ /๒๕๔๑ กรณีจึงมิใช่เป็นการดาเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับคดีหรือ
ประเด็นที่วินิจฉัยชี้ขาดมาแล้ว การที่โจทก์ฟ้องจาเลยที่ ๑ กับพวกในคดีนี้จึงไม่เป็นการดาเนิน
กระบวนพิจารณาซ้ากับคดีดังก ล่าว
คาพิพากษาผูกพันคู่ความ มาตรา ๑๔๕
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๑๓ /๒๕๔๙ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ก่อนไต่สวน
คาร้องขอครอบครองปรปักษ์ที่ดินของผู้ร้อง ศาลชั้นต้นได้สั่งให้ผู้ร้องนาส่งสาเนาคาร้องแก่
ผู้ คัดค้านเพื่อให้มีโอกาสคัดค้านแล้วก็ตามแต่เมื่อผู้คั ดค้านมิได้ร้องคัดค้านเข้ามาในคดีก่อนที่
ศาลชั้นต้นจะมีคาสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ ก็ต้องถือว่าผู้คัดค้านเป็นบุคคลภายนอกคดีมีสิทธิพิสูจน์
ในชั้นนี้ได้ว่าผู้คัดค้านมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าผู้ร้อง และคาสั่งศาลชั้นต้นที่แสดงกรรมสิทธิ์
ไม่ผูกพันผู้คัดค้านตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๔๕ (๒) เพราะผู้คัดค้านเป็นผู้มีชื่อกรรมสิทธิ์ ผู้คัดค้าน
จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่งและถูกโต้แย้งสิทธิ และชอบที่จะ
ร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความในชั้นบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่งได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๕๗ (๑)
ศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะไต่ สวนคาร้องและคาคัดค้านของผู้คัดค้านเพื่อวินิจฉัยถึงข้อโต้แย้งสิทธิ
ของผู้คัดค้านให้ตามรูปคดี
ฟ้องซ้า มาตรา ๑๔๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๐๗ /๒๕๔๘ คดีก่อนศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จาเลย
ในฐานผู้ค้าประกันและจานองที่ดินแปลงหนึ่งประกันหนี้ร่วมรับผิดกับบริษัท ร . และจาเลยอื่น

๑๗๕
ชาระหนี้แก่โจทก์ หากไม่ชาระให้ยึดทรัพย์จานองที่ดินดังกล่าวและที่ดินจานองของจาเลยอื่น
ขายทอดตลาดชาระหนี้ให้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชาระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของบริษัท ร .
และจาเลยอื่นในคดีก่อนชาระหนี้จนครบถ้วน ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องขอบังคับจานองที่ดิ นอีกหนึ่ง
แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จาเลยจานองเป็นประกันเพิ่มหลักทรัพย์ให้แก่โจทก์ โดยมีคาขอ
บังคับว่าหากจาเลยไม่ชาระหนี้ไถ่ถอนจานองตามคาพิพากษาในคดีก่อน ขอให้บังคับจานอง
ที่ดินในคดีนี้ชาระหนี้ให้แก่โจทก์ตามคาพิพากษาในคดีก่อน หากขายทอดตลาดได้เงินไม่พอ
ขอให้มีคาสั่งยึดทรัพย์สินอื่นของจาเลยออกขายทอดตลาดนาเงินมาชาระหนี้ให้แก่โจทก์จนครบ
แต่เมื่อที่ดินที่โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจานองแก่จาเลยในคดีนี้กับคดีก่อนเป็นคนละแปลงกัน
แม้จาเลยจะจดทะเบียนจานองเพื่อเป็นประกันหนี้ที่บริษัท ร . จะต้องชาระแก่โจทก์รายเดียวกัน
ก็ตาม แต่เมื่อข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์ที่ฟ้องขอให้บังคับจาเลยรับผิดคดีนี้
กับคดีก่อนมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยแตกต่างกัน คือ คดีนี้มีประเด็นข้อพิพาทว่า จาเลยจานองที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๑๒๙๘๑ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกันหนี้ที่บริษัท ร . จะต้องรับผิดตามคาพิพากษาใน
คดีก่อนและโจทก์ยังมิได้รับชาระหรือไม่ ส่วนคดีก่อนมีประเด็นว่า จาเลยค้าประกันและจานอง
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๐๗๗๕ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประกันหนี้ที่บริษัท ร . จะต้องชาระแก่โจทก์และ
จาเลยจะต้องร่วมกับจาเลยอื่นในคดีก่อนรับผิดชาระหนี้แก่โจทก์ด้วยหรือ ไม่ กรณีจึงมิใช่เรื่อง
ที่คู่ความเดียวกันรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยมาแล้วโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน
อัน จะต้องด้วยลักษณะฟ้องซ้าตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๔๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๑๕/๒๕๔๙ การที่จาเลยซื้อทรัพย์สินซึ่งติดจานองมาจาก
การขายทอดตลาด ในคดีอื่นของศาลชั้นต้น โจทก์ผู้ทรงสิทธิจานองย่อมมีสิทธิที่จะบังคับเอา
แก่ตัวทรัพย์นั้นได้ แต่หาได้ทาให้จาเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ในฐานะเป็นผู้จานองแต่อย่างใด
ไม่ฐานะ ของจาเลยเป็นเพียงผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจานอง อันมีสิทธิและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้
ใน ป .พ.พ. คือ จาเลยมีสิทธิไถ่ถอนจานองโดยเสนอรับใช้เงินเป็นจานวนอันสมควรกับราคา
ทรัพย์สินนั้น ซึ่งหากโจทก์ไม่ยอมรับ โจทก์ต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันมีคา
เสนอเพื่อให้ศาลพิพากษาสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจานอง ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๗๓๘ และ ๗๓๙ และถ้า จาเลยมิได้ใช้สิทธิเสนอไถ่ถอนจานองดังกล่าว หากโจทก์จะ
บังคับจานองก็ต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่จาเลยล่วงหน้าหนึ่งเดือนก่อนแล้วจึงจะบังคับจานอง
ได้ตาม ๗๓๕ มิใช่ว่าเมื่อจาเลยซื้อทรัพย์สินซึ่งติดจานองมาแล้ว โจทก์จะอาศัยสิทธิความเป็น
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาในคดีหมายเลขแดง ที่ ๒๐๗๖๘/๒๕๓๕ ที่โจทก์ฟ้องลูกหนี้ติดตามบังคับ

๑๗๖
คดีแก่ทรัพย์สินได้ทันที จาเลยมิได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าว ประเด็นแห่งคดีก็เป็นคนละอย่างกัน
กรณีหาใช่เรื่องสืบสิทธิที่จะถือว่าเป็นเรื่องที่คู่ความเดียวกันรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้
วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่ างเดียวกันไม่ ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ากับคดีหมายเลขแดงที่
๒๐๗๖๘/๒๕๓๕ ของศาลชั้นต้น ไม่เป็นการต้องห้ามตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๔๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๖๙/๒๕๔๙ คดีก่อนโจทก์ฟ้อง พ. และนาวาอากาศตรี พ .
ให้ชาระหนี้และบังคับจานองต่อศาลชั้นต้นเป็นคดีหมายเลขแดที่ ๑๖๒๕๕/๒๕๓๖ คดีถึงที่สุด แล้ว
จาเลยเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดในคดีหมายเลขแดงที่ ๕๙๕๗/๒๕๓๗ ที่เจ้าหนี้
ตามคาพิพากษาของ พ. นายึดออกขายทอดตลาด ดังนี้โจทก์ผู้ทรงสิทธิจานองย่อมมีสิทธิที่จะบังคับ
เอาแก่ตัวทรัพย์นั้นได้ แต่หาทาให้จาเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ ในฐานะผู้จานองแต่อย่างใดไม่ฐานะ
ของจาเลยเป็นเพียงผู้รับโอนทรัพย์สิน ซึ่งจานองอันมีสิทธิและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน ป .พ.พ.
ลักษณะ ๑๒ หมวด ๔ มิใช่ว่าโจทก์จะอาศัยความเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาในคดีหมายเลขแดง
ที่ ๑๖๒๕๕/๒๕๓๖ ของศาลชั้นต้นติดตามบังคับแก่ทรัพย์สินนั้ นได้ทันที จาเลยมิได้เป็นคู่ความ
ในคดีดังกล่าวทั้งประเด็นแห่งคดีเป็นคนละอย่างกันกรณีหาใช่เรื่องการสืบสิทธิที่จะถือว่าเป็น
เรื่องที่คู่ความเดียวกันรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันไม่
ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ากับคดีหมายเ ลขแดงที่ ๑๖๒๕๕/๒๕๓๖ ของศาลชั้นต้นไม่เป็น
การต้องห้ามตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๔๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๓๘/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องคดีโดยอาศัยประเด็นสาคัญเพียง
ประเด็นเดียวว่า โจทก์หรือจาเลยที่ ๓ มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทดีกว่ากัน การที่โจทก์ฟ้อง
จาเลยที่ ๑ และที่ ๒ ด้วยก็ โดยอาศัยข้ออ้างที่ต้องวินิจฉัยในประเด็นว่าโจทก์หรือจาเลยที่ ๓ มีสิทธิ
ครอบครองในที่ดินพิพาทดีกว่ากันและเป็นเรื่องที่โจทก์ชอบจะยกขึ้นว่ากล่าวในคดีเดิมได้
เมื่อศาลในคดีเดิมได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าจาเลยที่
๓ คดีนี้เป็นผู้มีสิทธิครอบครองใน
ที่ดิน พิพาทดีกว่ าโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจนาประเด็นเรื่องว่าโจทก์หรือจาเลยที่ ๓ ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิ
ครอบครองในที่ดินพิพาทดีกว่ากัน มารื้อร้องฟ้องกันอีก แม้ว่าโจทก์จะได้ฟ้องจาเลยที่ ๑ และที่ ๒
พ่วงเข้ามา ในคดีนี้อีกแต่ก็เป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกั น ถือได้ ว่าเป็น
คู่ความเดียวกันฟ้องโจทก์จึงต้องห้ามเพราะเป็นฟ้องซ้าตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๔๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๗๖/๒๕๔๙ โจทก์เป็นภริยาของ พ . ซึ่งเป็นจาเลยในคดี
หมายเลขแดงที่ ๔๓๒/๒๕๓๐ ของศาลชั้นต้น ตามทางนาสืบโจทก์ก็นาสืบว่า โจทก์ครอบครอง
ที่ดินร่วมกันมากับ พ . สามีโ จทก์ และสามีโจทก์ถึงแก่ความตายไปเมื่อประมาณปี ๒๕๓๗ ต่อมา

๑๗๗
ปี ๒๕๓๙ จาเลยนาเจ้าพนักงานรังวัดที่ดิน แต่โจทก์คัดค้านว่าที่ดินพิพาทที่โจทก์ครอบครองอยู่
เป็นที่ดินที่ พ . ครอบครองมาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว อันเป็นการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ต่อโจทก์และการที่
โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อปี ๒๕๔๐ โดยกล่าวอ้างว่าได้ครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ เป็นการ
กล่าวอ้างถึงสิทธิที่ได้ครอบครองร่วมกันมากับ พ . สามีโจทก์และครอบครอบสืบมา ถือได้ว่า
เป็นการใช้สิทธิของ พ. สามีโจทก์นั่นเอง จึงถือได้ว่าโจทก์เป็นคู่ความเดียวกับ พ . สามีโจทก์ในคดี
หมายเลขแดงที่ ๔๓๒/๒๕๓๐ ของศาลชั้นต้นดังกล่าว โดยประเด็นที่วินิจฉัยเป็นเหตุอย่างเดียวกัน
และคดีก่อนศาลพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่ง พ . สามีโจทก์ตกลงยอมรับ
ว่าที่ดินพิพาทเป็นของจาเลยคดีนี้แล้ว ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ากับคดีก่อน ต้องห้ามตาม
ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๘
คาให้การไม่ชัดแจ้ง มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๓๔/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องจาเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกให้
แบ่งทรัพย์มรดกให้แก่โจทก์ตามส่วน จาเลยให้การต่อสู้คดีในเรื่องอายุความแต่เพียงว่า โจทก์
นาคดีมาฟ้องจาเลยเกี่ยวกับการจัดการมรดกเกินกว่า
๕ ปี นับแต่การจัด การมรดกสิ้นสุดลง
จึงไม่อาจฟ้องบังคับเอาแก่จาเลยได้เท่านั้น โดยจาเลยมิได้แสดงให้ชัดแจ้งในคาให้การว่า
การจัดการมรดกสิ้นสุดลงเมื่อใด หรือต้องเริ่มนับอายุความตั้งแต่เมื่อใด คาให้การของจาเลย
จึงไม่ได้กล่าวแสดงเหตุแห่งการขาดอายุความ เป็นคาให้การที่ไม่ชอบ ด้วย ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๗
วรรคสอง จึงไม่ก่อให้เกิดประเด็นพิพาทในเรื่องอายุความตามบทกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น
แม้ศาล ล่างทั้งสองจะได้วินิจฉัยให้ ก็เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น และไม่ก่อให้เกิดสิทธิ
แก่จาเลยที่จะฎีกาต่อมาได้เพราะถือว่าเป็นข้อที่มิได้ ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลล่า ง
ทั้งสอง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง
ฟ้องแย้ง มาตรา ๑๗๗ วรรคสาม
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๗๘ /๒๕๔๙ ตาม ป .วิ .พ. มาตรา ๑ (๓) ฟ้องแย้งเป็น
คาฟ้องอย่างหนึ่ง ดังนั้น การบรรยายฟ้องแย้งจะต้องปฏิบัติตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง
กล่าวคือ ต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคาขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลัก
แห่งข้อหาเช่นว่านั้น และจะต้องบรรยายให้เห็นว่าโจทก์ได้โต้งแย้งสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
ของจาเลยอย่างไรตามมาตรา ๕๕ ทั้งต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคาฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณา

๑๗๘
และชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ตามมาตรา ๑๗๗ วรรคสาม และมาตรา ๑๗๙ วรรคท้าย ฟ้องแย้ง
ของจาเลยอ้างว่า จาเลยได้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินดาเนินการรังวัดสอบเขตเพื่อแก้ไขรูปแผนที่
ในโฉนดที่ดินของจาเลยให้ถูกต้องตามความจริง แต่โจทก์ไปคัดค้านมิ ให้เจ้าพนักงานที่ดินแก้ไข
รูปแผนที่โฉนด จึงขอให้บังคับโจทก์ยินยอมรับการสอบเขตที่ดินของจาเลย เป็นการกล่าวอ้างว่า
โจทก์กระทาละเมิดต่อจาเลย มูลคดีที่จาเลยฟ้องแย้งจึงเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทตาม
ประเด็นในคาฟ้องเดิมของโจทก์ซึ่งเป็นเรื่องขับไล่ จาเลยช อบที่จะฟ้องร้องเป็นคดีใหม่ต่างหาก
ไม่อาจขอรวมมาในคาให้การได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๗๗ วรรคสาม ส่วนที่จาเลยฟ้องแย้งขอให้
บังคับเจ้าพนักงานที่ดินแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ดินของโจทก์และจาเลยให้ตรงกับความจริง เป็น
ฟ้องแย้งที่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมิใช่ฟ้องแย้ง โจทก์
ซึ่งเป็นคู่ความในคดี จึงเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคาฟ้องเดิม
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๔๔/๒๕๔๙ คดีนี้จาเลยทั้งสี่ฟ้องแย้งในส่วนที่เกี่ยวกับ
ที่ดิน น .ส.๓ เลขที่ ๓๐๒ ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นมรดกของ ท . ซึ่งตกทอดแก่จาเลยที่ ๑ และ ส.
ผู้วายชนม์ ปัจจุบันโจทก์และจาเลยทั้งสี่ครอบครองที่ดินดังกล่าวร่วมกันขอให้โจทก์ซึ่งเป็นทายาท
และผู้จัดการมรดกของ ส . แบ่งปันที่ดินดังกล่าวให้แก่จาเลยที่ ๑ จานวน ๑ ใน ๒ ส่วน หากไม่
ดาเนินการให้ถือเอาคาพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์ ดังนี้ จาเลยที่
๒ ถึงจาเลยที่ ๔
มิได้มีสิทธิทางแพ่งโต้แย้งกับโจทก์แต่อย่างใด จาเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงไม่มีสิทธิฟ้องแย้งในส่วนนี้
การที่จาเลยทั้งสี่อุทธรณ์ว่าฟ้องแย้งในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับคาฟ้องเดิมต้องรับไว้พิจารณาพิพากษา
และศาลอุทธรณ์ภาค ๔ รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจาเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ในปัญหาดังกล่าวจึงเป็น
การ ไม่ชอบ และถือว่าเป็นฎีกาในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลล่างทั้งสอง
ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง
แม้โจทก์ซึ่งเป็นทายาทและผู้จัดการมรดกของ ส . ผู้วายชนม์จะฟ้องเรียกที่ดิน
ที่โจทก์อ้างว่าเป็น มรดกของ ส . คืนจากจาเลยทั้งสี่เพื่อนามาแบ่งปันกันในระหว่างทายาทของ ส .
จานวน ๒ แปลง โดยมิได้ฟ้องเรียกที่ดิน น .ส.๓ เลขที่ ๓๐๒ มาด้วยก็ตาม แต่ฟ้องแย้งของจาเลย
ที่ ๑ ที่เรียกที่ดิน น .ส.๓ เลขที่ ๓๐๒ จากโจทก์จานวน ๑ ใน ๒ ส่วน ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ
การแบ่งปันทรัพย์มรดกของ ส. เช่นเดียวกันกับที่โจทก์ฟ้องนั่นเอง ฟ้องแย้งของจาเลยที่ ๑ ในส่วนนี้
จึงเกี่ยวกับฟ้องเดิมและเกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๕๙/๒๕๔๙ จาเลยให้การและฟ้องแย้งว่าจาเลยซื้อที่ดิน
พิพาทจากโจทก์โดย โจทก์ส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้จาเลยแล้ว จาเลยเข้าครอบครอง

๑๗๙
ทาประโยชน์ที่ดินพิพาทตลอดมา ดังนี้ ตามคาให้การและฟ้องแย้งของจาเลยไม่มีปัญหาเรื่อง
การแย่งการครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์ จึงไม่มีการอ้างสิทธิตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๗๕
วรรคสอง เพราะการแย่งการครอบครองจ ะเกิดขึ้นได้ก็แต่เฉพาะในที่ดินของผู้อื่นเท่านั้นหาได้
หมายถึงที่ดินที่ตนเป็นผู้มีสิทธิครอบครองเองไม่ การที่จาเลยยกเหตุเป็นข้อต่อสู้ว่าที่ดินพิพาท
เป็นของจาเลยโดยการซื้อมาจากโจทก์ จึงไม่เกิดประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์ฟ้องคดีเพื่อเอาคืน
ซึ่งการครอบครองเกิน ๑ ปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองหรือไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๙๒/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง
ที่ดินพิพาทโดยได้รับมรดกจากมารดาโจทก์ จาเลยให้การรับว่า ที่ดินตกเป็นสิทธิแก่มารดาโจทก์
ตามสัญญาขายฝากจริง แต่หลังจากนั้นจาเลยได้ครอบครองที่ดินพิ พาทโดยความสงบเปิดเผย
ยึดถือเพื่อตนตลอดมา และได้โต้แย้งมารดาโจทก์และโจทก์แล้วว่าสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท
เป็นของจาเลย อันเป็นการแย่งการครอบครองโจทก์ฟ้องเอาคืนการครอบครองเกินกว่า ๑ ปี ตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๗๕ จาเลยจึงได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ดังนี้ คดีจึงมีปร ะเด็นข้อพิพาท
ตามคาฟ้องและคาให้การของจาเลยว่า จาเลยได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาทหรือไม่ การที่โจทก์
นาสืบว่าจาเลยทาสัญญาเช่าที่ดินพิพาทกับโจทก์เพื่อแสดงให้เห็นว่าจาเลยมิได้ยึดถือครอบครอง
ที่ดินพิพาทเพื่อตนตามคาให้การแต่เป็นการครอบครองแทนโจทก์ในฐานะผู้เช่า จึงเป็ นการนาสืบ
หักล้างข้อเถียงของจาเลยอันเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทในคดี มิใช่การนาสืบนอกประเด็น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๖๒ /๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จาเลยและบริวาร
ออกจากตึกแถวเนื่องจากครบกาหนดเวลาตามสัญญาเช่าแล้ว จาเลยยังคงอยู่ในตึกแถวทาให้โจทก์
เสียหายจาเลยให้การ ว่า จาเลยไม่ใช่คู่สัญญาตามฟ้อง โจทก์ไม่มีอานาจฟ้อง แม้คาให้การจาเลย
ดังกล่าวไม่ชัดแจ้งว่า จาเลยอยู่ในตึกแถวหรือได้ออกไปแล้ว เป็นเหตุให้คดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่า
จาเลยออกจากตึกแถวไปเมื่อใดตามที่โจทก์กล่าวอ้าง แต่คาให้การจาเลยดังกล่าวเป็นการปฏิเสธฟ้อง
โดยสิ้นเ ชิง มิได้เป็นการรับว่าจาเลยอยู่ในตึกแถว จึงต้องพิจารณาให้ได้ความตามข้อกล่าวอ้าง
ในฟ้องโจทก์ว่า จาเลยอยู่ตึกแถวหลังจากสัญญาเช่าระงับลงแล้วหรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาได้ความ
ตามข้อกล่าวอ้างดังกล่าว ศาลย่อมพิพากษาขับไล่จาเลยและบริวารออกจากตึกแถวและให้จาเลย
ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามคาขอท้ายฟ้องได้ ข้อกล่าวอ้างตามฟ้องจึงเป็นประเด็นแห่งคดีในเรื่อง
อานาจฟ้องที่ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีโดยรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของคู่ความว่า จาเลย
ย้ายออกจากตึกแถวไปก่อนแล้ว อันเป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในประเด็นข้อกล่าวอ้างของโจทก์ดังกล่าว
จึงเป็นการชี้ขาดตัดสินคดีตามข้อหาในคาฟ้องแล้ว ไม่เป็นการพิพากษานอกคาฟ้อง

๑๘๐
อุทธรณ์ มาตรา ๒๒๓ – ๒๔๖
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๘๕/๒๕๔๙ เมื่อศาลชั้นต้นวินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริง
ตามพยานหลักฐานของโจทก์ว่า อ. เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันแทนโจทก์ โจทก์จึง
มีอานาจฟ้อง และรับฟังว่าสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครรับจดทะเบียนจานองที่ดินระหว่างโจทก์
กับจาเลยที่ ๒ ไว้ โดยมีการมอบอานาจไม่ขาดสาย อุทธรณ์ของจาเลยที่ ๑ จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้ง
ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้น เห็นว่า
เป็นปัญหาข้อกฎหมาย และอนุญาตให้จาเลยที่ ๑ อุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา จึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ.
มาตรา ๒๒๓ ทวิ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๒๑/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องคดีโดยมีคาขอให้ศาลมีคาพิพากษา
แสดงว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท เพราะเหตุที่จาเลยที่ ๑ อนุมัติให้ออกหนังสื อสาคัญ
สาหรับที่หลวงในที่ดินพิพาทโดยอ้างว่าเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งจาเลยมีอานาจหน้าที่ดูแล
รักษาตามกฎหมาย แม้จาเลยจะมิได้เข้าแย่งการครอบครอง ก็เป็นเรื่องที่โจทก์และจาเลยพิพาทกัน
เกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ซึ่งหากศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ย่อมเป็นผลให้โจทก์ได้สิทธิครอบครอง
ในที่ดินพิพาท คาขอที่ให้แสดงสิทธิครอบครองดังกล่าว จึงเป็นคาขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจ
คานวณเป็นราคาเงินได้ แม้โจทก์จะมีคาขอให้ห้ามจาเลยเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทซึ่งเป็นคาขอ
ให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคานวณเป็นราคาเงินได้รวมอยู่ด้วย แต่การที่ ศาลจะพิพากษาตาม
คาขอในส่วนนี้ได้ก็ต้องได้ความก่อนว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่โจทก์มีสิทธิครอบครองและมิใช่
ที่ดินสาธารณประโยชน์คาขอในส่วนนี้จึงเป็นเพียงคาขอที่ต่อเนื่องกับคาขอให้ปลดเปลื้องทุกข์
อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ซึ่งถือว่าเป็นคาขอประธาน คดีนี้จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ สิทธิของโจทก์
ในการอุทธรณ์คาพิพากษาศาลชั้นต้นจึงต้องพิจารณาจากราคาทรัพย์สินหรือจานวนทุนทรัพย์
ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง
โจทก์ต่างอ้างการครอบครองที่ดินพิพาทในส่วนของตนแต่ละแปลงโดยมิได้
เกี่ยวข้องกัน แม้โจทก์จะฟ้องรว มกันมา การอุทธรณ์ก็ต้องถือทุนทรัพย์ของโจทก์แต่ละคน
แยกกัน เพราะเป็นเรื่องที่โจทก์แต่ละคนใช้สิทธิเฉพาะของตนตาม ป
.วิ . พ. มาตรา ๕๕ แยก
ต่างหากจากกัน เมื่อราคาทรัพย์สินหรือจานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ของโจทก์
แต่ละคนไม่เกินห้าหมื่นบาทและอุทธรณ์ของ โจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง อุทธรณ์
ของโจทก์จึงต้องห้ามตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง

๑๘๑
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๐๐/๒๕๔๙ ศาลชั้นต้นมีคาสั่งงดสืบพยานโจทก์และจาเลย
แล้วพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีอานาจฟ้องบังคับให้จาเลยไปจดทะเบียนแบ่งแยกและ
โอนที่ ดินให้แก่โจทก์ เมื่อโจทก์อุทธรณ์คัดค้านคาวินิจฉัยของศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ภาค ๖
ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ย่อมมีอานาจพิพากษายกคาพิพากษา
ของศาลชั้นต้นและให้ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ และจาเลยแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีได้ตาม
ป.วิ.พ. มาตรา ๒๔๓ (๒)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๖/๒๕๔๙ โจทก์จาเลยตกลงโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท
ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ เมื่อจาเลยไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้โจทก์ตามกาหนด ถือว่า
จาเลยผิดนัดและต้องรับผิดชาระดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๑ เป็นต้นไป ที่ศาล
อุทธรณ์ภาค ๔ พิพากษาให้จาเลยรับผิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ จึงยังไม่ถูกต้อง
ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกา
เห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๓๔/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องว่าจาเลยนาสิทธิการเช่ าบ้านและ
ที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์มรดกอันดับที่ ๗ ไปโอนขายแก่บุคคลภายนอก จึงขอแบ่งเงินจากการขายสิทธิ
และค่าเช่าบ้านดังกล่าวด้วยไม่ได้ขอแบ่งทรัพย์มรดกอันดับที่ ๗ สิทธิการเช่าบ้านและที่ดินกับ
อาวุธปืน และสิทธิการเช่าโทรศัพท์ ทรัพย์มรดกอันดับที่ ๕ และที่ ๖ แต่จาเลยไม่ ได้ขายสิทธิ
การเช่าบ้านและที่ดินดังกล่าว และไม่ได้นาออกให้บุคคลอื่นเช่า ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้
แบ่งทรัพย์มรดกดังกล่าวจึงเป็นการพิพากษาให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏใน
คาฟ้อง ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความมิได้ฎีกาศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตาม
ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที๑๐๓๔/๒๕๔๙
่
จาเลยยื่นคาร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด
โดยอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดต ลาดทรัพย์ไปในราคาที่ต่าเกินสมควร และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินได้ราคาต่าเกินสมควรนั้นเกิดจากความไม่สุจริตหรือความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่ง ป .วิ.พ. มาตรา
๓๐๙ ทวิ วรรคสอง ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งใน วรรคสี่ของมาตราดังกล่าวบัญญัติว่า คาสั่ง
ของศาลตามวรรคสองให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้และคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์
ให้เป็นที่สุด คาว่า “คาสั่งของศาลตามวรรคสอง ” ของบทบัญญัติดังกล่าว หมายถึงหากมีกรณี

๑๘๒
ยื่นคาร้องตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคสองแล้ว คาสั่งใด ของศ าลที่เกี่ยวกับคาร้องดังกล่าวย่อมอยู่
ในความหมายของคาว่า “คาสั่งของศาลตามวรรคสอง ” ในบทบัญญัติวรรคสี่ทั้งสิ้น การที่จาเลย
อุทธรณ์คาสั่งศาลชั้นต้นที่งดสืบพยานและยกคาร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของจาเลย
และศาลอุทธรณ์ภาค ๑ มีคาพิพากษาในเรื่องดังกล่าวแล้ว คาพิพาก ษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๑
จึงเป็นคาสั่งของศาลชั้นต้นให้จาเลยทราบ จึงถือไม่ได้ว่าจาเลยได้ทราบคาสั่งของศาลชั้นต้น
ดังกล่าวแล้ว เมื่อจาเลยไม่ทราบคาสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคาร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์
ของจาเลยโดยมิได้เป็นความผิดของจาเลย ทาให้จาเลยทราบคา สั่งของศาลชั้นต้นเมื่อพ้นกาหนด
ระยะเวลายื่นอุทธรณ์แล้ว จึงเสียสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์ภายในกาหนดเวลาที่ยังเหลืออยู่ ปัญหานี้
เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จาเลยจะไม่ได้ฎีกา แต่เมื่อศาลฎีกา
เห็นสมควรย่อมจะยกขึ้นได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๔๗ ประกอบมา ตรา ๒๔๖ และ ๑๔๒ (๕)
กรณีมีสาเหตุสมควรที่จะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้แก่จาเลย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๖ /๒๕๔๙ ธ. เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้ผู้จัดการทรัพย์สิน
ของจาเลยที่ ๑ ผู้ไม่อยู่ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๔๘ วรรคสอง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔
ดังนั้น ขณะที่ ธ . ยื่นคาร้องขออนุญาตยื่นคาให้การแทนจาเลยที่ ๑ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๓
ธ. ยังไม่มีอานาจกระทาการแทนจาเลยที่ ๑ การยื่นคาร้องดังกล่าวจึงไม่ชอบ ปัญหานี้เป็นข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตาม ป .วิ.พ.
มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖ และ ๒๔๗ โดยเห็นควรเพิกถอนคาสั่งรับคาร้องตลอดจน
กระบวนพิจารณาและคาสั่งของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับคาร้องขออนุญาตยื่นคาให้การแทนจาเลยที่ ๑
ของ ธ. และมีคาสั่งไม่รับคาร้องดังกล่าว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๓๔/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องว่าจาเลยนาสิทธิการเช่าบ้านและ
ที่ดินซึ่งเป็ นทรัพย์มรดกอันดับที่ ๗ ไปโอนขายแก่บุคคลภายนอก จึงขอแบ่งเงินจากการขายสิทธิ
และค่าเช่าบ้านดังกล่าวด้วยไม่ได้ขอแบ่งทรัพย์มรดกอันดับที่ ๗ สิทธิการเช่าบ้านและที่ดินกับ
อาวุธปืน และสิทธิการเช่าโทรศัพท์ ทรัพย์มรดกอันดับที่ ๕ และที่ ๖ แต่จาเลยไม่ได้ขายสิทธิ
การเช่า บ้านและที่ดินดังกล่าวและไม่ได้นาออกให้บุคคลอื่นเช่า ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้แบ่ง
ทรัพย์มรดกดังกล่าวจึงเป็นการพิพากษาให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคาฟ้อง
ไม่ชอบด้วย ป .วิ. พ. มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความส งบ
เรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความมิได้ฎีกาศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตาม
ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗

๑๘๓
ฎีกา มาตรา ๒๔๗ – ๒๕๒
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๖๔/๒๕๔๙ คดีเดิมโจทก์ฟ้องขับไล่จาเลยและบริวาร
ออกจากที่ดิน ซึ่งขณะยื่นฟ้อง อาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท คู่ความในคดีฟ้องขับไล่
เดิมจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๔๘ วรรคสอง เมื่อปรากฏว่าชั้นนี้
เป็นคดที่เกี่ยวข้องกับการบังคับผู้ร้องทั้งสามซึ่งเป็นบริวารของจาเลยถูกฟ้องขับไล่ และศาลอุทธรณ์
ภาค ๒ พิพากษายื นตามคาสั่งของศาลชั้นต้นว่าผู้ร้องทั้งสามไม่สามารถแสดงอานาจพิเศษได้ที่
ผู้ร้องทั้งสามฎีกาว่า ผู้ร้องทั้งสามมิใช่บริวารของจาเลย เนื่องจากผู้ร้องที่ ๓ ได้รับโอนที่ดินมาจาก
เจ้าของเดิมและครอบครองโดยสุจริต เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ป.วิ.พ.
มาตรา ๒๔๘ วรรคสาม
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๖๒/๒๕๔๙ ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงว่า บ . เข้ามาอยู่
ในตึกแถวโดยการเช่าจากโจทก์มิได้อาศัยสิทธิการเช่าของจาเลย และจาเลยมิได้เป็นผู้ครอบครอง
ตึกแถวในฐานะผู้เช่าหลังจาก บ . เข้ามาอยู่ในตึกแถว ดังนั้น โจทก์ฎีก าว่า จาเลยยังไม่ได้ส่งมอบ
การครอบครองตึกแถวให้แก่โจทก์ และ บ . เข้ามาอยู่อาศัยในตึกแถวในฐานะบริวารของจาเลย
จึงเป็นการฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงต้องห้ามตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๔๘ วรรคสอง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๕๘/๒๕๔๙ โมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้
และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้ตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ปัญหาว่าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทเป็นโมฆะหรือไม่ จึงเป็นปัญหา
อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จาเลยจะไม่ได้ยกปัญหานี้ขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้น
และศาลอุ ทธรณ์ จาเลยก็ยังมีสิทธิที่จะยกปัญหานี้ขึ้นกล่าวในชั้นฎีกาได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๔๙
วรรคสอง แม้ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของถนนในหมู่บ้านที่จาเลยเป็นผู้ดาเนินการจัดสรรที่ดิน
และตกอยู่ในภาระจายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖
ก็ตาม แต่ภาระจายอมนั้นเพียงแต่ทาให้เจ้าของภารยทรัพย์ต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึง
ทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้นเพื่อ
ประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น และห้ามเจ้าของภารยทรัพย์ประกอบกรรมใด ๆ อันจะเป็นเหตุ
ให้ปร ะโยชน์แห่งภาระจายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๘๗ และ
๑๓๘๙ เท่านั้น เจ้าของภารยทรัพย์ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทั้งไม่มีบทกฎหมายใดห้าม
เจ้าของภารยทรัพย์ขายหรือจาหน่ายจ่ายโอนกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด จาเลยในฐานะเจ้าของที่ดิน

๑๘๔
พิพาทจึงมีสิทธิขายที่ดิน พิพาทได้ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทจึงไม่เป็นโมฆะ จาเลยจึงต้อง
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์
คาพิพากษาศาลฎีกาที่๒๗๐๔/๒๕๔๙ จาเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่านอกจากที่ดิน ๓ แปลง
ที่จานองไว้แก่โจทก์แล้ว จาเลยทั้งสองยังมีที่ดินโฉนดเลขที๒๗๘๔๕
่
ตาบลลาพยา จังหวัดนครปฐม
ราคาประเมิน ๘,๑๑๑,๗๙๐ บาท จาเลยที่ ๑ มีที่ดินอีก ๒ แปลง โฉนดเลขที่ ๒๒๐๓๕ และ ๒๓๘๕๕
ตาบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ราคาประเมิน ๑๙๘,๗๗๕ บาท และ ๔๑๘,๗๐๐ บาท ตามลาดับ
รวมราคาประเมิน ๘,๗๒๙,๒๖๕ บาท หากซื้อขายในท้องตลาดที่ดินทั้งสามแปลงมีราคาไม่ต่ากว่า
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ดินทั้งสามแปลงมีภาระหนี้จานองเหลืออยู่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ทรัพย์สิน
ของจาเลยทั้งสองมีมากกว่าหนี้สินสามารถชาระหนี้ได้ทั้งหมดไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้น
ข้อเท็จจริงดังกล่าวจาเลยทั้งสองมิได้ยกขึ้นต่อสู้ในศาลล้มละลายกลางแต่กระบวนพิจารณาคดี
ล้มละลา ยตาม พ .ร.บ. ล้มละลายฯ เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
จาเลยทั้งสองมีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นนี้ได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๔๙ วรรคสอง ประกอบด้วย พ .ร.บ.
จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายฯ มาตรา ๒๘ ทั้งข้ออ้างของจาเลยทั้งสองเป็น
ประเด็นข้อสาคัญในคดีที่จะต้องพิจารณาเอาความจริงว่าจาเลยทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่
ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๐๕ /๒๕๕๐ คดีอาญาที่จาเลยถูกฟ้องเป็นเรื่องที่โจทก์
เป็นผู้เสียหายกล่าวหาว่า จาเลยปลอมลายมือชื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงใ นบันทึกถ้อยคา
แล้วนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อดาเนินการออกใบจองให้จาเลย อันเป็นการปลอมและใช้
เอกสารปลอม ส่วนคดีนี้โจทก์ขอให้เพิกถอนใบจองที่ออกทับที่ดินของโจทก์ สิทธิการฟ้องคดีนี้
จึงไม่ต้องอาศัยมูลความผิดทางอาญาฐานปลอมและใช้เอกสารปลอม กรณีจึงไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่อง
กับคดีอาญาที่ศาลจาต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคดีอาญาตาม ป .วิ.อ. มาตรา ๔๖
จาเลยให้การเพียงว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจาเลยโดยได้ครอบครองต่อจากบิดา
จึงไม่มีปัญหาเรื่องการแย่งการครอบครองตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๗๕ วรรคสองและบัญหา
ดังกล่าวนี้ไม่ใช่ปัญหา เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จาเลยเพิ่งยกขึ้นมาในชั้นฎีกา
จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลล่างต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๔๙

๑๘๕
บังคับคดี มาตรา ๒๗๑
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๔/๒๕๔๙ แม้ผู้ร้องจะไม่อาจเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์
ได้ เพราะคดีถึงที่สุดในศาลชั้นต้นก่อนแล้วก็ตาม แต่การที่ผู้ร้องยื่นคาร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความ
แทนที่โจทก์ก็เพื่อมีสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้ตามคาพิพากษาแทนโจทก์ ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับจาก
จาเลยในฐานะจาเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ น . และโจทก์มีสิทธิดังกล่าวก่อนที่จะถึงแก่ กรรม
เมื่อโจทก์ถึงแก่กรรมจึงตกทอดแก่ผู้ร้อง ผู้ร้องอยู่ในฐานะเป็นผู้รับมรดกของโจทก์และเป็นผู้รับ
พินัยกรรมย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๕๙๙ และมาตรา ๑๖๐๐ จึงมีสิทธิที่จะเข้า
เป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาแทนโจทก์และดาเนินการบังคับคดีต่อไปได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๕๔/๒๕๔๙ โจทก์ได้ดาเนินการบังคับคดีแก่จาเลยทั้งสอ ง
โดยนาเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ที่ดินของจาเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๘ และ
ทรัพย์ที่ยึดอยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด เมื่อโจทก์ได้ดาเนินการบังคับคดีภายในกาหนด
สิบปีแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิที่จะ บังคับคดีแก่ทรัพย์ที่ยึดไว้ให้เสร็จได้ แม้จะเกินกาหนดสิบปี
นับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา ผู้ร้องอ้างว่าเป็นผู้ประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องรายนี้ได้จากการขายของ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งหากเป็นจริงผู้ร้องย่อมมีสิทธิได้รับชาระหนี้รายนี้แทนโจทก์ และมี
ความจาเป็นต้ องเข้ามาเป็นคู่ความในคดีเพื่อบังคับคดีให้เสร็จสิ้นต่อไป
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๕๘/๒๕๔๙ คาพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้จาเลยทั้งสาม
คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารของจาเลยทั้งสามออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เกิดเหตุนั้น
เป็นส่วนหนึ่งแห่งคาพิพากษาในคดีอาญา เมื่ อคดีถึงที่สุดแล้วศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะบังคับคดีให้
จาเลยทั้งสามปฏิบัติตามคาพิพากษาโดยไม่ชักช้าตาม ป .วิ.อ. มาตรา ๒๔๕ วรรคหนึ่ง แต่เมื่อ
ศาลชั้นต้นยังไม่ได้ออกคาบังคับให้จาเลยทั้งสามปฏิบัติตามคาพิพากษาพนักงานอัยการโจทก์
ซึ่งเป็นคู่ความในคดีชอบที่จะขอให้ดาเนินกา รบังคับจาเลยทั้งสามให้ปฏิบัติตามคาพิพากษา
ดังกล่าวได้ โดยการบังคับคดีของพนักงานอัยการโจทก์นอกจากที่บัญญัติไว้ใน ป .วิ.อ. มาตรา
๒๔๙ (เดิม ) แล้ว กรณีที่ ป .วิ.อ. มิได้บัญญัติเกี่ยวกับการบังคับคดีไว้โดยเฉพาะ พนักงานอัยการ
โจทก์ก็อาจดาเนินการบังคับคดีตาม ป .วิ.พ. ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕ ได้ด้วย ทั้งนี้มิต้องคานึง
ว่าพนักงานอัยการโจทก์จะเป็นคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ) ตาม
ป.วิ.พ. มาตรา ๒๗๑ หรือไม่ มิฉะนั้นแล้วคาพิพากษาของศาลชั้นต้นก็จะไร้ผลบังคับ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๖๖ /๒๕๔๙ ศาลฎีกาพิพากษ ายืนตามศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์ให้ขับไล่จาเลยที่ ๑ และบริวารออกจากที่ดินและห้องพิพาทส่วนที่เป็นของโจทก์

๑๘๖
โดยวินิจฉัยว่าที่ดินและห้องพิพาทเดิมมีโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมอยู่กับ ก
. มารดาของ
โจทก์โดยไม่ปรากฏว่าใครมีส่วนเท่าใด จึงถือว่ามีกรรมสิทธิ์คนละครึ่ง ก . ไม่มีสิทธิจะขายที่ดิน
ทั้งแปลงให้ฝ่ายจาเลยเพราะไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ แต่ที่ดินและห้องพิพาทในส่วนที่เป็น
ของโจทก์ ฝ่ายจาเลยอยู่โดยอาศัยสิทธิของโจทก์อันเป็นการครอบครองแทนโจทก์ แม้ต่อมา
จะมี ปัญหาในชั้นบังคับคดีว่า ไม่ปรากฏว่าที่ดินและห้องพิพาทซึ่งมีอยู่ ๒ ห้อง ส่วนใดเป็นของ
โจทก์ที่จาเลยที่ ๑ และบริวารต้องออกไป ศาลชั้นต้นก็ไม่อาจมีคาสั่งให้นาทรัพย์สินที่พิพาท
ออกประมูลขายได้เพราะเป็นการบังคับคดีที่นอกเหนือจากคาพิพากษา ซึ่งไม่ชอบด้วย ป .วิ.พ.
มาตรา ๒๗๑ การที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่งให้นาทรัพย์สินที่พิพาทออกประมูลขา ยระหว่างคู่ความ
หรือนาออกขายทอดตลาดจึงไม่ชอบ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๘๖/๒๕๔๙ คดีนี้โจทก์ฟ้องจาเลยซึ่งเป็นบุตรว่าประพฤติ
เนรคุณขอถอนคืนการให้ที่ดิน ต่อมาโจทก์จาเลยได้ทาสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งศาล
ได้พิพากษาตามยอมให้จาเลยและบุตรคนอื่นปลูกบ้านให้โจทก์และเลี้ ยงดูโจทก์ โดยส่งเสียเงิน
ให้โจทก์ตามฐานานุรูปของแต่ละคนรวมกันไม่ต่ากว่าเดือนละ
๔,๐๐๐ บาท ผลของสัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกล่าวย่อมทาให้สิทธิเรียกร้องถอนคืนการให้ของโจทก์ที่ฟ้องระงับ
สิ้นไป โจทก์คงได้สิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความหากจาเลยไม่ปฏิบัติตามศาลจะต้อ ง
บังคับคดีไปตามข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น ส่วนข้อตกลงที่จาเลยตกลง
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้บนที่ดินและจดทะเบียนโอนที่ดินคืนให้แก่โจทก์ตามรายงาน
กระบวนพิจารณานั้น เป็นข้อตกลงที่ทาขึ้นใหม่ภายหลังที่ศาลได้พิพากษาตามยอมแล้ว ไม่อาจ
บังคับในคดีนี้ ได้ หากจาเลยไม่ปฏิบัติโจทก์ต้องใช้สิทธิเรียกร้องเอากับจาเลยแยกไปจากคดีนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๙๐/๒๕๔๙ โจทก์ฟ้องคดีขอให้จาเลยแบ่งแยกที่ดินพิพาท
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยแบ่งแยกที่ดินพิพาทตามคาขอของโจทก์แล้ว จาเลยยื่นคาขอรังวัด
แบ่งแยกที่ดินตามคาพิพากษาขอ งศาลชั้นต้นแต่เจ้าพนักงานที่ดินไม่อาจดาเนินการให้ได้ เพราะ
โจทก์และจาเลยต้องร่วมกันยื่นคาขอแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวม จาเลยแจ้งให้โจทก์ดาเนินการยื่น
คาขอรังวัดแบ่งแยกร่วมกับจาเลย แต่โจทก์เพิกเฉย จาเลยจึงยื่นคาร้องขอให้ศาลชั้นต้นออกคาบังคับ
ให้โจทก์ดาเนินการยื่นคาข อรังวัดแบ่งแยกที่ดินพิพาทนั้นตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๗๑ บัญญัติให้
บุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ) เท่านั้น ที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคาพิพากษา
หรือคาสั่ง จาเลยไม่ใช่เป็นบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะจึงไม่มีสิทธิตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้น
ยกคาร้องของจาเล ยและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนมานั้นชอบแล้ว

๑๘๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๖๔ /๒๕๔๙ ศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ โดยจาเลยทั้งสองยอมผ่อนชาระเงินเป็นรายเดือนแก่โจทก์ เริ่มวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๖
แต่จาเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษาโจทก์ชอบที่จะบังคับคดีเพื่อชาระหนี้ จากจาเลยทั้งสอง
นับแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นวันที่โจทก์อาจบังคับตามคาพิพากษาได้ ต่อมาศาล
พิพากษาให้โจทก์ล้มละลาย ผู้ร้องได้ทาสัญญาซื้อขายสิทธิเรียกร้องของโจทก์กับเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งรวมถึงสิทธิเรียกร้องตามคาพิพากษาของจาเลยทั้งสองคดีนี้ ผู้ ร้องจึงได้สิทธิมา
เท่าที่โจทก์มีอยู่ เมื่อผู้ร้องยื่นคาร้องสอดตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๕๗ (๑) ขอเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้
ตามคาพิพากษาแทนโจทก์ในชั้นบังคับคดีในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗ เกินกาหนด ๑๐ ปี ตาม
ป.วิ.พ. มาตรา ๒๗๑ ผู้ร้องย่อมไม่อาจใช้สิทธิบังคับคดีเอาแก่จาเล ยทั้งสองได้ ทั้งการยื่นคาร้อง
ขอตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๕๗ เป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาตามความจาเป็นและความสะดวก
ในการพิจารณาคดี คดีจึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
แทนโจทก์
คาร้องขอของผู้ร้องไม่มีเหตุที่จะไม่รับคาร้องขอตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๘ แต่ตาม
เนื้อหาของคาร้องขอไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคาสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตาม
คาพิพากษาแทนโจทก์ เพราะผู้ร้องยื่นคาร้องขอเมื่อเกิน ๑๐ ปี นับแต่วันมีคาพิพากษา ชอบที่ศาล
ชั้นต้นจะมีคาสั่งยกคาร้องขอเสียตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๓๑ (๑) มิใช่เพียงมีคาสั่งไม่รับคาร้องขอ
เท่านั้น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๐๖ /๒๕๔๙ คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคาพิพากษาเมื่อวันที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๓๖ ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ จึงถือว่าคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๗
นับแต่ระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ได้สิ้นสุดลงตาม ป .วิ . พ. มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง มิใช่ถึงที่สุด
นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคาพิพากษา ปรากฏว่าผู้ร้องได้รับโอนสิทธิเรียกร้องมาจากโจทก์โดย
การประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องมาจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อผู้ร้องยื่นคาร้องขอเข้าสวม สิทธิ
เป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาแทนโจทก์ในชั้นบัง คับคดีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ จึงอยู่ใน
กาหนดระยะเวลาภายใน ๑๐ ปี นับแต่ระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ได้ แต่อย่างไรก็ดี มาตรา ๒๗๑
นั้น โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาจะต้องดาเนินวิธีการบังคับตามขั้นตอนให้ครบถ้วน ภายใน
กาหนด ๑๐ ปี คือต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีก่อน ขั้นต่อไปต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ทราบว่าศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว จากนั้นต้องแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา บทบัญญัตินี้ไม่ได้หมายความว่าโจทก์เพียงแต่ขอหมายบังคับคดี

๑๘๘
ภายใน ๑๐ ปี นับแต่ระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ได้ แล้วโจทก์จะดาเนินวิธีการบังคับคดีอย่างไร
ต่อไปเมื่อพ้นกาหนดเวลา ๑๐ ปี ไปแล้วก็ได้ ซึ่งเป็นผลให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาถูกบังคับคดี
โดยไม่กาหนดเวลา ปรากฏว่าโจทก์เพียงแต่ยื่นคาขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีไว้เท่านั้น
โดยมิได้ดาเนินการบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สินของจา เลยทั้งสามแต่ประการใด โจทก์ย่อมไม่อาจ
ใช้สิทธิบังคับคดีแก่จาเลยทั้งสามได้ ผู้ร้องก็ย่อมไม่อาจใช้สิทธิบังคับคดีเอาแก่จาเลยทั้งสามได้อีก
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๘๑ /๒๕๔๙ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จาเลยจดทะเบียน
เพิกถอนภาระจายอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๖๓๘๐ หากจาเลยไม่ปฏิ บัติตามให้ถือเอาคาพิพากษา
แทนการแสดงเจตนาของจาเลย คดีถึงที่สุดแล้ว ที่ดินดังกล่าวได้แบ่งแยกเป็นที่ดินโฉนดเลขที่
๙๔๑๑ ที่ดินทั้งสองแปลงจึงเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน ไม่ว่าที่ดินจะได้แบ่งแยกกันเมื่อใดก็ไม่ทาให้
ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ ศาลชั้นต้นมีคาสั่งแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินดาเนินการจดทะเบียนเพิกถอนภาระจายอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๔๑๑ จึงไม่เป็นการพิพากษา
และบังคับคดีนอกไปจากคาฟ้อง และไม่เป็นการแก้ไขคาพิพากษา กับไม่ต้องห้ามตาม ป .วิ.พ.
มาตรา ๑๔๓
อานาจเจ้าพนักงานบังคับคดี มาตรา ๒๗๘
คาพิ พากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๐๕/๒๕๕๐ ศาลชั้นต้นมีคาสั่งให้ออกหมายบังคับคดี
แก่ทรัพย์ของจาเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ เท่านั้น ส่วนจาเลยที่ ๕ และที่ ๖ ปรากฏว่ายังไม่ครบกาหนดที่
จะต้องปฏิบัติตามคาบังคับ ศาลชั้นต้นจึงไม่ออกหมายบังคับคดีให้ตามคาขอของโจทก์ ดังนั้น
การที่เจ้าพนักงานบั งคับคดีไปยึดทรัพย์จานองของจาเลยที่ ๖ เพื่อขายทอดตลาดโดยที่ศาลชั้นต้น
ยังมิได้ออกหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์จานองของจาเลยที่ ๖ จึงเป็นการกระทาโดยปราศจากอานาจ
ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา ๒๗๘ ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นจะต้องดาเนินการเพิกถอนการยึดทรัพย์
จานองของจาเลยที่ ๖ ของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวเสีย ปัญหาข้อนี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยว
ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของจาเลยที่ ๖ จะมิได้ยกขึ้น
ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอานาจยกขึ้นวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่จาเลยที่ ๖ ได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕)
เมื่อข้อเท็จจริงในสานวนปรากฏว่าการยึดทรัพย์จานองของจาเลยที่ ๖ ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลชั้นต้นจะต้องดาเนินการเพิกถอน จึงไม่มีกรณีที่ผู้ร้องจะต้องยื่น
คาร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและมีคาสั่งระงับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทอีก

๑๘๙
ผู้มีส่วนได้เ สียในการบังคับคดี มาตรา ๒๘๐
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๓๔/๒๕๕๐ ข้อโต้แย้งที่ว่าราคาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด
ต่าหรือไม่ เป็นข้อโต้แย้งหรือส่วนได้เสียของเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ลูกหนี้ตามคา พิพากษา หรือ
บุคคลตามที่ระบุไว้ใน ป .วิ.พ. มาตรา ๒๘๐ โดยตรง ไม่เกี่ยวกับผู้ร้องซึ่ งเป็นเพียงผู้เข้าสู้ราคา
แต่อย่างใด ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิกล่าวอ้างหรือฎีกาในประเด็นดังกล่าวได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๙๙/๒๕๕๑ ผู้ร้องแถลงขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนการยึดที่ดิน
พิพาทเพราะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและผู้ร้องยังไม่ยื่นขอกันส่วนเงินที่จะได้จากการขาย
ทอดตลาดที่ดินพิพาท เหตุเพิกถอนการยึดทรัพย์ดังกล่าวจึงมิได้เป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่
ของผู้ร้อง ทั้งผู้ร้องบรรยายคาร้องเพียงว่า ผู้ร้องเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของจาเลย และ
หากให้ขายทอดตลาดที่ดินพิพาทไปจะมีปัญหาโต้แย้งระหว่างผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดิ
น
ส่วนหนึ่งกับผู้ซื้อ โดยไม่ปรากฏจากคาร้องว่า ผู้ร้องมีส่วนเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทหรือครอบครอง
ที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิใด จึงถือไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีที่ดินพิพาท
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๐ จึงไม่มีสิทธิยื่นคาร้องข อให้เพิกถอน
การยึดที่ดินพิพาท
สิทธิของบุคคลภายนอก มาตรา ๒๘๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๙๔ /๒๕๔๙ เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความแล้ว สิทธิของผู้ร้องตามคาพิพากษาที่จะเรียกร้องให้จาเลยที่ ๕ ปฏิบัติตาม
คาพิพากษาโดยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดดัง กล่าวให้แก่ตนได้เกิดขึ้นแล้วทันที ผู้ร้อง
ย่อมอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนเหนือห้องชุดที่โจทก์นายึดได้อยู่ก่อนตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๓๐๐ โจทก์จึงหามีสิทธิขอให้บังคับคดียึ ดห้องชุดดังกล่าวอันเป็นการกระท บถึงสิทธิของ
ผู้ร้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๘๗ ไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๗๑/๒๕๔๙ การร้องขอกันส่วนตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๘๗
จะต้องเป็นกรณีที่มีการบังคับคดีหรือบังคับชาระหนี้เอาจากทรัพย์สินของผู้เป็นลูกหนี้ตามคา
พิพากษา แต่คดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โจทก์ทั้งห้าฟ้องคดีมรดกและศาลพิพากษาให้จาเลยแบ่งทรัพย์
มรดกของ ต . แก่โจทก์ทั้งห้าตามส่วน เมื่อจาเลยไม่ปฏิบัติตาม โจทก์ทั้งห้าจึงนาเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกออกขายทอดตลาดนาเงินมาแบ่งกันตามคาพิพากษา อันเป็น
การดาเนินการเพื่อแบ่งทรัพย์สินในฐานะเจ้าของรวมที่ได้รับมรดกร่วมกันเท่านั้น โจทก์ทั้งห้า

๑๙๐
และจาเลยหา ใช้เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามคาพิพากษาต่อกันไม่ และมิใช่เป็นการยึดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อบังคับเอาชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาแต่อย่างใด ดังนั้น หากผู้ร้อง
เป็นทายาทคนหนึ่ง ต . จริง ก็ชอบที่จะร้องสอดเข้ามาในคดีเพื่อขอรับส่วนแบ่งทรัพย์มรดกเสีย
ตั้ง แต่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๗๔๙ กรณีไม่ต้องด้วย
หลักเกณฑ์ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๘๗ ที่ผู้ร้องจะยื่นคาร้องขอกันส่วนในชั้นบังคับคดีได้ ส่วนเงิน
ที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์มรดกของ ต . ส่วนที่ตกได้แก่จาเลย ซึ่งผู้ร้องฎีกาว่าผู้ร้องมีสิท ธิ
ได้รับ ๑ ใน ๙ ส่วน เนื่องจากจาเลยถึงแก่ความตายนั้น ก็เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้อง
จัดทาบัญชีส่วนเฉลี่ยและจ่ายเงินให้แก่โจทก์ทั้งห้าและกองมรดกของจาเลยต่อไปตามนัยที่บัญญัติ
ไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา ๓๑๙ ผู้ร้องจะยื่นคาร้องขอรับส่วนแบ่งเงินดังกล่าวในชั้น นี้โดยอาศัย ป.วิ.พ.
มาตรา ๒๘๖ ไม่ได้เช่นเดียวกัน
คาพิพากษาศาลศาลฎีกาที่ ๖๗๔๑/๒๕๕๐ แม้ ส. และจาเลยที่ ๒ จะเป็นผู้มีสิทธิ
ครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทร่วมกันและเป็นผู้จานองที่ดินและบ้านพิพาทแก่ธนาคาร พ
.
ร่วมกัน แต่ ส . และจาเลยที่ ๒ ยังไม่ได้แบ่งแยกการครอบครอ งเป็นสัดส่วน โจทก์ในฐานะ
เจ้าหนี้ ตามคาพิพากษาของจาเลยที่ ๒ ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๓๑๗/๒๕๔๓ ของศาลชั้นต้น จึง
มีสิทธิขอให้ เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินและบ้านพิพาทออกขายทอดตลาดทรัพย์ทั้งแปลงได้
ส. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิเพียงร้องขอให้แบ่งเงินที่ได้จากการขา ยทอดตลาดตามส่วนของ
ตนเท่านั้น ตาม ป .วิ . พ. มาตรา ๒๘๗ เมื่อโจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินและบ้านพิพาทมาจากการขาย
ทอดตลาดดังกล่าว โดยติดจานองกับธนาคาร พ . และโจทก์ได้รับโอนสิทธิครอบครองและสิทธิ
จานองมาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์ สิทธิครอบครอง
ในที่ดินและบ้านพิพาทรวมทั้งสิทธิจานองกับธนาคาร พ . ของ ส. และจาเลยที่ ๒ โอนไปยังโจทก์
ผู้ซื้อทรัพย์แล้ว จากการขายทอดตลาดตามคาสั่งศาล ส . และจาเลยที่ ๒ ไม่มีสิทธิในที่ดินและ
บ้านพิพาทอีกต่อไป จาเลยทั้งสองไม่อาจอ้างว่าจาเลยทั้งสองอยู่ในที่ดินและบ้านพิพาทโดยอาศัย
สิทธิของ ส. ได้
เมื่อสิทธิครอบครองในที่ดินและบ้านพิพาทรวมทั้งสิทธิจานองกับธนาคาร พ
.
ของ ส . และจาเลยที่ ๒ ได้โอนไปยังโจทก์ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดตามคาสั่งศาล
แล้ว ส. และจาเลยที่ ๒ ไม่มีสิทธิในที่ดินและบ้านพิพาทอีกต่อไป กรณีจึงไม่มีความจาเป็นต้อง
เรียก ส. เข้ามาเป็นจาเลยร่วมตามที่จาเลยทั้งสองร้องขอ

๑๙๑
ร้องขัดทรัพย์ มาตรา ๒๘๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๕/๒๕๔๙ การร้องขอให้ศาลมีคาสั่งเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดที่มีความมุ่งหมายเพื่อได้รับผลที่จะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปล่อยทรัพย์ที่ยึดคืนให้แก่
ผู้ร้องเป็นกรณีที่ต้องด้ วย ป .วิ.พ. มาตรา ๒๘๘ วรรคหนึ่ง ที่กาหนดให้ต้องยื่นคาร้องต่อศาล
ก่อนที่ได้เอาทรัพย์ออกขายทอดตลาด คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทาการขายทอดตลาดที่ดิน
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ โดยผู้ซื้อทรัพย์เป็นผู้ซื้อได้แต่ผู้ร้องมายื่นคาร้องขอให้ปล่อย
ทรัพย์ที่ยึดให้แก่ ผู้ร้องเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ซึ่งล่วงเลยการเอาทรัพย์นั้นออกขาย
ทอดตลาดไปแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคาร้องนี้ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๙๘/๒๕๔๙ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องทาสัญญาจะ
ซื้อที่ดินพิพาทจากจาเลยที่ ๒ และได้ชาระราคาครบถ้วนรวมทั้งมี การเข้าครอบครองทาประโยชน์
ในที่ดินพิพาทที่ซื้อแล้ว คงเหลือแต่การจดทะเบียนสิทธิเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ผู้ร้อง
เท่านั้น กรณีเช่นนี้ถือได้ว่าผู้ร้องเป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่
ก่อนตาม ป.พ.พ. มาตร ๑๓๐๐ และโดยเหตุที่การบังคับ คดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอื่น ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจต้องขอให้บังคับเหนือ
ทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธินายึดที่ดินพิพาทเพื่อบังคับคดีอันเป็นการ
กระทบกระทั่งถึงสิทธิของผู้ร้องตามบทกฎหมาย ดังกล่าว ผู้ร้องจึงมีสิทธิร้องขอให้ปล่อยที่ดิน
พิพาทที่โจทก์นายึดได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๙๗/๒๕๕๐ การที่ผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะใช้สิทธิ
ตามที่บัญญัติไว้ใน ป .วิ.พ. มาตรา ๒๘๘ ได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่มีการบังคับคดียึดทรัพย์สิน
ที่อ้างว่าเป็นของลูกหนี้เพื่ อขายทอดตลาดหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่น แต่สาหรับคดีนี้เป็นเรื่องที่โจทก์
ฟ้องขับไล่จาเลย ระหว่างพิจารณา โจทก์กับจาเลยทาสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยจาเลย
ยอมขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษา
ตามยอม มิใช่กรณีที่ศาลพิ พากษาให้จาเลยใช้เงินแก่โจทก์ และต้องนาทรัพย์สินของจาเลยออก
ขายทอดตลาด จึงหาอาจนาบทบัญญัติ มาตรา ๒๘๘ มาใช้บังคับได้ไม่ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคาร้อง
ขอให้ถอนหรือปล่อยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามฟ้อง หากผู้ร้องถูกโต้แย้งสิทธิอย่างไรก็ชอบ
ที่จะยื่นฟ้องโจทก์เป็นคดี ต่างหาก และตามคาร้องของผู้ร้องมีประเด็นต้องพิจารณาเพียงว่า ผู้ร้อง
มีสิทธิ ยื่นคาร้องขอให้ถอนการยึดหรือปล่อยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามฟ้องหรือไม่ จึงไม่มี
ประเด็นต้องวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้มีอานาจพิเศษที่จะอยู่ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามฟ้องหรือไม่

๑๙๒
ขอรับชาระหนี้ก่อน มาตรา ๒๘๙
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๖๒/๒๕๔๘ โจทก์ และผู้ร้องเป็นนิติบุคคลเดียวกัน ได้
ฟ้องบังคับชาระหนี้ต่างรายกันและขอให้บังคับจานองโดยอาศัยหนังสือสัญญาจานองฉบับเดียวกัน
แก่ที่ดินพิพาทเป็นคนละคดี ผู้ร้องอยู่ในฐานะเจ้าหนี้จานองตามคาพิพากษาในอีกคดีหนึ่งแ
ละ
เป็นเจ้าหนี้ต่างรายกับโจทก์ มีสิทธิได้รับชาระหนี้จากเงินที่ขายหรือจาหน่ายที่ดินจานองพิพาท
ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้โดยอาศัยอานาจแห่งการจานองตามที่บัญญัติไว้ใน ป .วิ.พ. มาตรา
๒๘๙ วรรคสอง และเมื่อเป็นการจานองโดยหนังสือสัญญาฉบับเดียวกัน บุริมสิทธิของผู้ ร้องและ
บุริมสิทธิของโจทก์เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาในอันที่จะได้รับชาระหนี้จากที่ดินจานองพิพาทตาม
คาพิพากษาของตนรวมกันได้ไม่เกินวงเงินจานอง แม้สิทธิของผู้ร้องมิใช่เป็นสิทธิที่จะขอให้เอาเงิน
ที่ได้จากการขายหรือจาหน่ายทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษามาชาระหนี้ตนก่อนโจ ทก์ในคดีนี้
ตามความที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา ๒๘๙ วรรคหนึ่ง ก็ตามแต่ผู้ร้องไม่อาจยึดที่ดินจานองพิพาท
ได้อีกเพราะที่ดินจานองพิพาทจาเลยที่ ๒ และที่ ๓ ตกอยู่ในบังคับข้อต้องห้ามมิให้ยึดซ้าตาม
ป.วิ.พ. มาตรา ๒๙๐ วรรคหนึ่ง ผู้ร้องจึงมีสิทธิยื่นคาร้องขอรับชาระหนี้ จานองเข้ามาในคดีนี้ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๕๐/๒๕๔๙ ผู้ร้องยื่นคาร้องขอให้เอาเงินที่ได้จาก การขาย
ทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๖๕๙๗, ๖๘๕๗๙ และ ๘๑๕๔๖ ของจาเลยให้แก่ผู้ร้องก่อนเจ้าหนี้
อื่นตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๘๙ คาร้องของผู้ร้องจึงเป็น “คาร้องขอ” และถือเป็น “คาฟ้อง” ตาม ป.วิ.พ.
มาตรา ๑ (๓) ที่ผู้ร้องอ้างว่าได้ยื่นฟ้องจาเลยต่อศาลชั้นต้นเพื่อเรียกราคาที่ยังมิได้รับชาระ
พร้อม ดอกเบี้ย ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องชนะคดีได้เป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาแล้ว ดังนี้
เมื่อ “คาร้องขอ ” ของผู้ร้องเป็นคาขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจ คานวณเป็นราคาเงินได้ ผู้ร้อง
จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตาราง ๑ (๑) (ก) ชอบแล้ว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๖๙/๒๕๔๙ การขายทอดตลาดครั้งแรกไม่มีผู้สนใจเข้า
ประมูลราคาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้งดการขายและประกาศขายทอดตลาดใหม่เป็นวันที่
๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ดังนั้ น เมื่อผู้ร้องยื่นคาร้องขอรับชาระหนี้จานองคดีนี้ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๔๔ จึงเป็นการยื่นคาร้องขอก่อนเอาทรัพย์จานองนั้นออกขายทอดตลาดแล้ว ส่วนวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๔๓ เป็นวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศให้มีการขายทอดตลาดครั้งแรกเท่านั้น
โดยไม่มีการขายทอดตลาด ทรัพย์ดังกล่าวจริง จะถือว่าผู้ร้องยื่นคาร้องเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๘๙ วรรคสอง หาได้ไม่

๑๙๓
บังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มาตรา ๒๙๖
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๓๔ /๒๕๔๙ จาเลยยื่นคาร้องขอให้เพิกถอนการขาย
ทอดตลาดโดยอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพ ย์ไปในราคาที่ต่าเกินสมควร และ
การขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ราคาต่าเกินสมควรนั้นเกิดจากความไม่สุจริตหรือความประมาท
เลินเล่อ อย่างร้ายแรงของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหน้าที่บทบัญญัติแห่ง ป .วิ.พ. มาตรา
๓๐๙ ทวิ วรรคสอง ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งในวรรคสี่ของ มาตราดังกล่าวบัญญัติว่า คาสั่ง
ของศาลตามวรรคสองให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้และคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์
ให้เป็นที่สุด คาว่า “คาสั่งของศาลตามวรรคสอง ” ของบทบัญญัติดังกล่าว หมายถึงหากมีกรณี
ยื่น คาร้องตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคสองแล้ว คาสั่งใด ๆ ของศาลที่เกี่ยว กับคาร้องดังกล่าวย่อมอยู่
ในความหมายของคาว่า “คาสั่งของศาลตามวรรคสอง ” ในบทบัญญัติวรรคสี่ทั้งสิ้น การที่จาเลย
อุทธรณ์คาสั่งศาลชั้นต้นที่งดสืบพยานและยกคาร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของจาเลย
และศาลอุทธรณ์ภาค ๑ มีคาพิพากษาในเรื่องดังกล่าวแล้ว คาพิพากษาของศาลอุท ธรณ์ภาค ๑
จึงเป็นที่สุดตามบทกฎหมายดังกล่าว จาเลยไม่มีสิทธิฎีกาต่อมาอีกตาม ป
.วิ. พ. มาตรา ๒๒๓
ประกอบมาตรา ๒๔๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๖๖/๒๕๔๙ ตามคาร้องของจาเลยที่ ๑ อ้างว่า จาเลยที่ ๑
มีรายได้ประจาปีจารการพาณิชยกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ใน รูปแบบของหมู่บ้าน
จัดสรรที่ดินพร้อมบ้านที่โจทก์นายึดทั้งสองแปลงมีลูกค้าตกลงจะซื้อจากจาเลยที่ ๑ แล้ว ซึ่งจะทาให้
จาเลยที่ ๑ ได้รับเงินเป็นรายได้รวม ๗,๘๗๕,๐๐๐ บาท เพียงพอที่จะชาระหนี้ตามคาพิพากษา
อันเป็นข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างเพื่อขอให้ศาลอนุญาตให้จาเลยที่ ๑ เป็นผู้ขายทรัพย์สินที่โจทก์นายึด
ให้แก่ลูกค้าของจาเลยที่ ๑ ตามสัญญาจะซื้อจะขาย โดยอาศัยอานาจตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๓๐๗ ซึ่งหาก
ศาลอนุญาตย่อมมีผลเป็นการงดการบังคับคดีไปในตัว แม้จาเลยที่ ๑ จะกล่าวอ้างในคาร้องต่อไป
ว่าโจทก์ไม่แจ้งเรื่องดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีหมายแจ้ง
ประกาศขายทอดตลาดให้ลูกค้าของจาเลยที่ ๑ ทราบ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จาเลยที่ ๑
และการบังคับคดี ทั้งได้อ้างมาตรา ๒๙๖ แห่ง ป.วิ.พ. มาในคาร้องด้วยก็ตาม แต่จาเลยที่ ๑ ก็มิได้
ขอให้ศาลมีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตาม ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๖ เพียงแต่ขอให้ศาลมีคาสั่งงด
การบังคับคดีและอนุญาตให้จาเลยที่ ๑ เป็นผู้ขายทรัพย์สินที่โจทก์นายึดให้แก่ลูกค้าของจาเลย
ที่ ๑ ตามสัญญาจะซื้อจะขายเท่นั้น ซึ่งเห็นได้ว่าจาเลยที่ ๑ ประสงค์ที่จะขอให้ศาลพิจารณาและมี
คาสั่งตามมาตรา ๓๐๗ แห่ง ป.วิ.พ. ที่ให้อานาจศาลตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบ

๑๙๔
กิจการแทนการสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้น เป็นบทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครอง
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาซึ่งมีรายได้ประจาปีจากอสังหาริมทรัพย์หรือมีการประกอบอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม หรือกสิ กรรม อยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกยึดนั้น ให้มีโอกาสชาระ หนี้จากรายได้
ประจาปีโดยไม่จาต้องขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษาที่ถูกยึด การที่จาเลยที่ ๑ ยื่นคาร้อง
ต่อศาลเพื่ออนุญาตให้จาเลยที่ ๑ เป็นผู้ขายทรัพย์สินของจาเลยที่ ๑ ที่โจทก์นายึดซึ่งยังคงต้องขาย
ทรัพย์ สินดังกล่าว จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๓๐๗ ทั้งมีผลเท่ากับให้จาเลยที่ ๑ เป็นผู้ขาย
ทรัพย์สินดังกล่าวเสียเองแทนการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งไม่อาจกระทาได้
โดยชอบ ดังนั้น แม้ศาลจะไต่สวนได้ความตามคาร้องของจาเลยที่ ๑ ก็ไม่อาจมีคาสั่งอนุญาตตาม
คาร้องนั้นได้ จึงชอบที่ศาลจะมีคาสั่งยกคาร้องนั้นเสียโดยไม่จาต้องไต่สวนก่อน หาเป็นการขัดต่อ
ป.วิ.พ. มาตรา ๒๑ ไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๓๘ /๒๕๕๐ เมื่อศาลอนุญาตให้ทาการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษานั้นแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งคาสั่งศาลและวันขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทราบตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๓๐๖
ซึ่งจาเลยผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีนี้ได้ทราบคาสั่งศาลและกาหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์
ที่ยึดตามกฎหมายแล้ว ส่วนการปิดประกาศขายทอดตลาดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ใดเป็นขั้นตอนวิธี
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งเป็นระเบียบภายในของกรมบังคับคดีเพื่อประสงค์จะให้
บุคคลภายนอกที่สนใจมาประมูลซื้อทรัพย์ในการขายทอดตลาดทรัพย์เท่านั้น ไม่มีกฎหมายบัญญัติ
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องดาเนินการประกาศขายทอดตลาดทางหนังสือพิมพ์ตามที่จาเลยอ้าง
ส่วนการประเมินราคาทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีก็เป็นเพียงการประเมินราคาในชั้นต้น
เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีขายทอดตลาดซึ่งอาจจะไม่ตรงกับราคาที่แท้จริงก็ได้ และการกาหนด
ราคาเริ่มต้นขายตามประกาศกรมบังคับคดีก็ไม่ได้ผูกมัดจาเลยหรือโจทก์หรือผู้มีส่วนได้เสียใน
การบัง คับคดีว่าเมื่อขายทอดตลาดแล้วจะต้องเป็นไปตามราคาดังกล่าว แต่ขึ้นอยู่กับผู้เข้าสู้ราคา
จะให้ราคาสูงสุดเพียงใด ซึ่งหากจาเลยเห็นว่าราคาต่าไป ก็ชอบที่ จะคัดค้านการขายทอดตลาดได้
กรณียังถือไม่ได้ว่ามีข้อโต้แย้งสิทธิระหว่างเจ้าพนักงานบังคับคดีกับจาเลย อันจะเป็นเหตุใ
ห้
จาเลยมีสิทธิยื่นคาร้องตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๙๖ วรรคสอง เพื่อขอให้ดาเนินการตามคาร้องของ
จาเลยได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๒๕/๒๕๕๑ จาเลยที่ ๑ กล่าวอ้างมาในคาร้องว่า หลังจาก
ศาลมีคาพิพากษาแล้ว จาเลยที่ ๑ ยังชาระหนี้แก่โจทก์ตลอดมา คงเหลือหนี้ที่ต้องชาระพร้อม

๑๙๕
ดอกเบี้ยเพียง ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินรวมเป็นเงิน
๑๒,๐๑๐,๐๐๐ บาท พอจานวนที่จะชาระหนี้แล้ว แต่เจ้าพนักงานบังคับคดียังคงนาทรัพย์สินที่เหลือ
ออกขายทอดตลาด คาร้องดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับคดี
ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเป็นเหตุให้จาเลยที่ ๑ ต้องเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๙๖ วรรคสอง จาเลยที่ ๑ ต้องยื่นคาร้องก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่า
สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบข้อความหรือพฤติกรรมอันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น ตามมรตรา
๒๙๖
วรรคสาม
บังคับคดี มาตรา ๒๙๖ จัตวา
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๓๙/๒๕๔๙ โจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินและบ้านจากการขาย
ทอดตลาดตามคาสั่งศาล โจทก์ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตาม ป
.พ.พ. มาตรา ๖ ว่า
การกระทาโดยสุจริต คดีจึงต้องด้วยบทบัญญัติ แห่ง ป .พ.พ. มาตร ๑๓๓๐ ซึ่งบัญญัติว่า “สิทธิของ
บุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคาสั่งศาลหรือคาสั่งเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์
ในคดีล้มละลายนั้นท่านว่ามิเสียไป ถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิใช่ของจาเลย หรือ
ลูกหนี้โดยคาพิพากษา หรือผู้ล้มละลาย ” ดังนั้น การที่ ผู้ร้องจะอ้างการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
และบ้านโดยการครอบครองปรปักษ์ขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ เพื่อแสดงอานาจพิเศษ ต่อศาลว่าผู้ร้อง
ไม่ใช่บริวารของจาเลยตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๙๖ จัตวา (๓) ผู้ร้องจึงต้องแสดงให้เห็นอานาจพิเศษ
ที่ดีกว่าอานาจหรือสิทธิของโจทก์ ทั้งกา รครอบค รองปรปักษ์ดังกล่าวซึ่งเป็นการได้สิทธิมาโดย
ทางอื่นนอกจากนิติกรรม และยังมิได้จดทะเบียนนั้นตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง ก็มิ ให้
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียน
โดยสุจริตแล้ว เมื่อคาร้องของผู้ร้องคงกล่ าวบรรยายเพียงว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินและบ้านมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ และได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านโดยการครอบครองปรปักษ์ โดยมิได้กล่าว
บรรยายมาในคาร้องว่าโจทก์ซื้อที่ดินและบ้านจากการขายทอดตลาดตามคาสั่งศาลโดยไม่สุจริต
คดีจึงไม่มีประเด็นที่ผู้ร้องจะนาสืบว่าโจทก์ซื้ อที่ดินและบ้านจากการขายทอดตลาดตามคาสั่งศาล
โดยสุจริตหรือไม่ ต้องฟังว่าโจทก์กระทาการโดยสุจริตตามข้อสันนิษฐานของบทบัญญัติมาตรา ๖
ดังนั้น แม้ศาลจะทาการไต่สวนและฟังว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านโดยการครอบครอง
ปรปักษ์ตามคาร้องของผู้ร้อง ก็ไม่ทาให้ผู้ร้องช นะคดีได้ การที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่งยกคาร้องของ
ผู้ร้องโดยไม่ได้ทาการไต่สวนจึงชอบแล้ว

๑๙๖
ผลการยึดทรัพย์ มาตรา ๓๐๕
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๖/๒๕๔๙ ป.พ.พ. มาตรา ๓๖๙ บัญญัติว่า ในสัญญา
ต่างตอบแทนนั้นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชาระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายจะชาระหนี้หรือขอ
ปฏิบัติ
การชาระหนี้ก็ได้ …ฯลฯ… หมายความว่า การชาระหนี้ในสัญญาต่างตอบแทน คู่สัญญาจะต้อง
มีความพร้อมในการชาระหนี้ทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมที่จะชาระหนี้ตอบแทน
อีก ฝ่ายจะไม่ยอมชาระหนี้ก็ได้ ที่ดินพิพาทถูกเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาของจาเลย นาเจ้าพนักงา น
บังคับคดียึดเพื่อบังคับคดีชาระหนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ และเจ้าพนักงานบังคับคดี
มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ แจ้งให้โจทก์ไปรับโฉนดที่ดินพิพาทคืนเนื่องจากมีการ
ถอนการยึด แสดงว่าในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ ที่โจทก์จาเลยนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ นั้น
ที่ดินพิพาทยังถูกยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้อยู่ในภาพพร้อมที่จะโอนให้โจทก์ เพราะ
การโอนทรัพย์ที่ถูกยึดภายหลังที่ได้ทาการยึดไว้แล้วไม่อาจใช้ยันแก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาหรือ
เจ้าพนักงานบังคับคดีตาม ป .วิ . พ. มาตรา ๓๐๕ (๑) เป็นหน้าที่ของจาเลยที่จะต้องทาให้ ที่ดิน
พิพาทพ้นสภาพจากการถูกยึดก่อนนามาโอนและรับชาระราคาจากโจทก์ หากที่ดินพิพาทยังไม่พ้น
จากสภาพดังกล่าว จาเลยก็มิอาจเรียกร้องให้โจทก์ชาระราคาได้ เพราะจาเลยไม่อยู่ในสภาพที่จะ
ชาระหนี้ตอบแทนได้ทันที จาเลยจึงไม่มีสิทธิเรียกให้โจทก์ชาระราคาที่ดินพิพาทเพื่อนาเงิ
นที่
โจทก์ชาระไปชาระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา และถอนการยึดที่ดินพิพาทแล้วนามาโอนให้
โจทก์ได้
การคัดค้านและขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด มาตรา ๓๐๙ ทวิ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๗๔/๒๕๕๐ การที่จาเลยผู้เป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งเพิกถอนการขายท อดตลาด โดยอ้างว่าราคาที่ได้มีจานวนต่าเกินสมควร
ตาม ป .วิ . พ. มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคสองนั้น ในวรรคสามของมาตราดังกล่าวให้นาวรรคห้า
ของมาตรา ๒๙๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้น เมื่อศาลชั้นต้นมีคาสั่งให้จาเลยวางเงินจานวน
๕๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๑๕ วัน เพื่อเป็นประกันการชาระค่า สินไหมทดแทนแก่โจทก์ ซึ่งเป็น
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา แต่จาเลยโต้แย้งและไม่ปฏิบัติตามคาสั่งและศาลชั้นต้นมีคาสั่งยกคาร้อง
ของจาเลยที่ขอให้ศาลมีคาสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นแล้ว คาสั่งยกคาร้องดังกล่าวของ
ศาลชั้นต้นจึงเป็นที่สุดตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๙๖ วรรคห้า จาเลยจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาต่อไปอีก

๑๙๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๒๔/๒๕๕๐ จาเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคาสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอ้างว่าราคาที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินมีจานวนต่าเกินสมควรอันเกิดจากการคบคิดกันฉ้อฉลในระหว่างผู้ เกี่ยวข้อง
ในการเข้าสู้ราคาและเกิดจากความไม่สุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคสอง แห่ง ป .วิ.พ. แก้ไขเพิ่มเติม
โดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป .วิ.พ. (ฉบับที่ ๒๑)ฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๘
คดีนี้จาเลยทั้งสองยื่นฎีกาวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ภายหลังจากบทบัญญัติ มาตรา ๓๐๙ ทวิ
มีผลบังคับใช้แล้ว คาร้องของจาเลยทั้งสองจึงตกอยู่ภายใต้บังคับของวรรคสี่แห่งบทบัญญัติมาตรา
ดังกล่าวซึ่งบัญญัติให้คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลชั้นต้นในกรณีนี้ เป็นที่สุด ดังนั้น จาเลยทั้งสอง
จึงไม่มีสิทธิฎีกาได้อีก ที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่งรับฎีกาของจาเลยทั้งสองมาจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัยให้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๖/๒๕๕๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
๓๐๙ ทวิ วรรคสี่ บัญญัติว่า คาสั่งศาลตามวรรคสองให้เป็ นที่สุด คาว่า “คาสั่งศาลตามวรรคสอง ”
ดังกล่าวมิได้หมายความว่าเป็นคาสั่งอนุญาตให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเพียงอย่างเดียว แต่
หมายถึงหากมีกรณียื่นคาร้องตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคสอง แล้ว คาสั่งใดๆ ของศาลที่เกี่ยวกับ
คาร้องดังกล่าวก็อยู่ในความหมายของคาว่า “คาสั่งศาลตามว รรคสอง ” ทั้งสิ้น เมื่อคาร้องของ
จาเลยอ้างว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบเนื่องจากราคาต่าไป และการขายทอดตลาดเกิดจากความ
ไม่สุจริตของเจ้าพนักงานบังคับคดีเช่นนี้ จึงเป็นคาร้องตามมาตรา
๓๐๙ ทวิ วรรคสอง ดังนั้น
เมื่อศาลชั้นต้นมีคาสั่งแล้ว ย่อมเป็นที่สุดตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคสี่
อายัดสิทธิเรียกร้องมาตรา ๓๑๐ ทวิ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๐๔/๒๕๕๐ แม้ ป.วิ.พ. มาตรา ๓๑๑ วรรคหนึ่ง จะบัญญัติ
ถึงการอายัดสิทธิเรียกร้องซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๓๑๐ ทวิ ว่า ให้อายัดได้โดยคาสั่งอายัดซึ่งศาลได้
ออกให้ตามที่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาได้ยื่นคาขอโดยทาเป็นคา ร้องฝ่ายเดียว แต่ในวรรคสองของ
มาตรานี้ก็บัญญัติให้อานาจแก่ศาลไว้ด้วยว่า เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจกาหนดไว้ในหมาย
บังคับคดีให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจอายัดสิทธิเรียกร้องนั้นก็ได้ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่า
คาสั่งอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นคาสั่งอายัดของศา ล ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีระบุ
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา ทรัพย์สินที่ให้

๑๙๘
จัดการอายัดตามหมายบังคับคดีแล้วว่าให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอานาจอายัดสิทธิเรียกร้องที่
จาเลยที่ ๑ มีต่อบุคคลภายนอกได้คาสั่งอายัดของเจ้าพนักงา นบังคับคดีในกรณีเช่นนี้ย่อมเท่ากับ
เป็นคาสั่งอายัดของศาลโดยผลของมาตรา ๓๑๑ วรรคสองดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
มีคาสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องของจาเลยที่ ๑ ไปถึงผู้คัดค้านจึงชอบด้วยกฎหมาย
การบังคับคดีมาตรา ๓๑๙
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๗๑/๒๕๔๙ การร้องขอกันส่วนตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๘๗
จะต้องเป็นกรณีที่มีการบังคับคดีหรือบังคับชาระหนี้เอาจากทรัพย์สินของผู้เป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา
แต่คดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โจทก์ทั้งห้าฟ้องคดีมรดกและศาลพิพากษาให้จาเลยแบ่งทรัพย์มรดกของ ต .
แก่โจทก์ทั้งห้าตามส่วน เมื่อจาเลยไม่ ปฏิบัติตาม โจทก์ทั้งห้าจึงนาเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน
อันเป็นทรัพย์มรดกออกขายทอดตลาดนาเงินมาแบ่งกันตามคาพิพากษาอันเป็นการ ดาเนินการ
เพื่อแบ่งทรัพย์สินในฐานะเจ้าของรวมที่ได้รับมรดกร่วมกันเท่านั้นโจทก์ทั้งห้าและจาเลยหาใช่
เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามคาพิพากษาต่อกันไม่ และมิใช่เป็นการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
เพื่อบังคับเอาชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาแต่อย่างใด ดังนั้น หากผู้ร้องเป็นทายาทคนหนึ่ง
ของ ต. จริง ก็ชอบที่จะร้องสอดเข้ามาในคดีเพื่อขอรับส่วนแบ่งทรัพย์มรดกเสียตั้งแต่คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลชั้ นต้นตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๗๔๙ กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตาม ป .วิ.พ.
มาตรา ๒๘๗ ที่ผู้ร้องจะยื่นคาร้องขอกันส่วนในชั้นบังคับคดีได้ ส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
ทรัพย์มรดกของ ต. ส่วนที่ตกได้แก่จาเลย ซึ่งผู้ร้องฎีกาว่าผู้ร้องมีสิทธิได้รับ ๑ ใน ๙ ส่วน เนื่องจาก
จาเลยถึงแก่ความตายนั้น ก็เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องจัดทาบัญชีส่วนเฉลี่ยและจ่ายเงิน
ให้แก่โจทก์ทั้งห้าและกองมรดกของจาเลยต่อไปตามนัยที่บัญญัติไว้ใน ป .วิ.พ. มาตรา ๓๑๙ ผู้ร้อง
จะยื่นคาร้องขอรับส่วนแบ่งเงินดังกล่าวในชั้นนี้โดยอาศัย ป.วิ.พ. มาตรา ๒๘๗ ไม่ได้เช่นเดียวกัน

๑๙๙

ประมวลกฎหมายอาญา
ปลอมเอกสาร
มาตรา ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๖, ๒๖๗, ๒๖๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๙๑/๒๕๔๙ ความเสียหายที่เกิดขึ้นสาหรับความผิดฐาน
ปลอมเอกสารสิทธิจะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะข้อความแห่งเอกสารสิทธินั้น แต่ข้อความ
ในเอกสารสิทธิที่โจทก์ฟ้องว่าจาเลยกับพวกปลอมไม่มีข้อความเกี่ยวถึงตัวผู้ร้องเลย ทั้งการที่จาเลย
กับพวกนาหนังสือมอบอานาจซึ่งเป็นเอกสารสิทธิปลอมไปยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับคาขอ
จดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินเพื่อแสดงว่า ฉ . ได้มอบอานาจให้ พ. ซื้อและขายที่ดิน ก็ไม่เกิดผลกระทบ
โดยตรงต่อทรัพย์สินของผู้ร้อง เนื่องจากหนังสือมอบอานาจเป็นเอกสารสิทธิปลอมจึงไม่ก่อให้เกิด
สิทธิภาระซื้อและขายที่ดินระหว่าง ฉ. กับผู้ขายหรือผู้ซื้อ ที่ดินจึงมิใช่สินสมรสระหว่างผู้ร้องกับ ฉ .
ผู้ร้องจึงไม่เป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายเพราะการกระทาของจาเลยกับพวกตา มที่โจทก์ฟ้อง
หากผู้ร้องได้รับความเสียหายเพราะการกระทาของจาเลยกับพวกก็ชอบที่จะไปดาเนินคดีในทางแพ่ง
ได้ผู้ร้องจึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามความหมายของ ป.วิ.อ. มาตรา ๒ (๔) ไม่มีสิทธิขอเข้าร่วมเป็นโจทก์
กับพนักงานอัยการ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๘/๒๕๕๐ โจทก์บรรยายฟ้องว่ าจาเลยได้นาโฉนดที่ดิน
ปลอมไปอ้างใช้แสดงต่อ ส . ผู้เสียหาย และ พ . โดยให้ผู้เสียหายยึดถือไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้ที่
จาเลยกู้ไปจากผู้เสียหาย ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ ส . และ พ . ผู้อื่นหรือประชาชน
อันเป็นการบรรยายฟ้องครบองค์ประกอ บความผิดฐานใช้หรืออ้างเอก สารปลอมตาม ป .อ. มาตรา
๒๖๘ มาด้วย จะถือว่าโจทก์ได้ขอให้ลงโทษจาเลยในความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารปลอมตาม
ป.อ. มาตรา ๒๖๘ หาได้ไม่ ฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตาม ป .วิ.อ. มาตรา ๑๕๘ (๖)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๒๖/๒๕๕๐ โจทก์บรรยายฟ้องว่า จาเลยที่ ๑ และที่ ๒
นาหนังสือมอบอานาจ ซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อความใดๆ และไม่มีบุคคลใดลงลายมือชื่อเป็นพยาน
ให้โจทก์ลงลายมือชื่อในช่องผู้มอบอานาจ แล้วจาเลยที่ ๑ ร่วมกับจาเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ปลอม
หนังสือมอบอานาจดังกล่าว โดยจาเลยที่ ๑ กรอกข้อความอันเป็นเท็จว่า จาเลยที่ ๑ มีอานาจจานอง
ที่ดินตลอดจนให้ถ้อยคาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีจาเลยที่ ๓ และที่ ๔ ลงลายมือชื่อเป็นพยาน
และรับรองว่าโจทก์ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอานาจดังกล่าว ต่อมาจาเลยทั้งหกร่วมกันใช้หนังสือ

๒๐๐
มอบอานาจดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่าโจทก์มอบอานาจให้จาเลยที๑่ จดทะเบียนจานอง
ที่ดินแทนและจาเลยที่ ๕ มอบอานาจให้จาเลยที่ ๖ จดทะเบียนรับจานองที่ดินแทนเจ้าพนักงานที่ดิน
หลงเชื่อ จึงจดข้อความอันเป็นเท็จตามคาบอกกล่าวของจาเลยทั้งหกลงในสัญญาจานองอันเป็น
เอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ฟ้องโจทก์ดังกล่าวได้ระบุชัดแล้วว่าจาเลยที๒
่ ร่วมกับจาเลยอื่น
ปลอมหนังสือมอบอานาจและใช้หนังสือมอบอานาจปลอมดังกล่าว กับแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทาการ
ตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการแล้ว จึงเป็นฟ้องที่สมบูรณ์
ชอบด้วย ป .วิ.อ. มาตรา ๑๕๘ (๕) แม้โจทก์จะไม่ได้บรรยายฟ้องให้ละเอียดว่าจาเล ยที่ ๒ มีส่วน
รู้เห็นและหรือกระทาการใดๆ ร่วมกับจาเลยที่ ๑ ด้วยวิธีใด อย่างใด ก็เป็นเพียงรายละเอียดที่จะ
นาสืบในชั้นพิจารณาได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๓๖/๒๕๕๐ การกระทาความผิดของจาเลยฐานใช้เอกสาร
สิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมและฉ้อโกงนั้น เป็นความผิดตาม ป .อ. มาตรา ๒๖๘ วรรคแรก
๓๔๑ การกระทาความผิดของจาเลยเป็นการกระทากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษ
ตาม ป.อ. มาตรา ๒๖๘ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๒๖๖ (๑) ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด
ตาม ป.อ. มาตรา ๙๐ แม้โจทก์จะไม่ได้ระบุ ป.อ. มาตรา ๒๖๖ ไว้ในคาขอท้ายฟ้อง แต่โจทก์บรรยาย
ฟ้องแล้วว่าจาเลยปลอมหนังสือรับรองการทาประโยชน์ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
และข้อเท็จจริงตามฟ้องโจทก์สืบสม จึงเป็นการอ้างบทมาตราผิด ศาลมีอานาจลงโทษจาเลยตาม
ฐานความผิดที่ถูกต้องได้ตาม ป .วิ.อ. มาตรา ๑๙๒ วรรคห้า ปัญหาข้อนี้เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อย แม้โจทก์จะมิได้ฎีกาในปัญหาดังกล่าวศาลฎีกาชอบที่แก้ไขให้ถูกต้องได้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้เสียหายมาตรา ๒(๔)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๖๒/๒๕๔๘ โจทก์ให้ อ . ทาสัญญากู้ยืมเงินจากสหกรณ์
การเกษตร บ . จากัด เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยโจทก์จ ดทะเบียนจานองที่ดินของโจทก์เพื่อ
ประกันหนี้ซึ่งเหตุที่ต้องให้ อ . เป็นผู้กู้ยืมเพราะโจทก์ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ต่อมา อ .
ไปรับเงินที่กู้ยืมซึ่งเมื่อคิดหักชาระหนี้สินและค่าหุ้นแล้ว คงได้รับเป็นเงิน ๔๓๑,๙๒๘ บาท แต่โจทก์
ยังไม่ได้รับเงินจาก อ . ดังนี้ จึงต้อง ถือว่า อ . เป็นลูกหนี้ชั้นต้นที่ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ฯ และเป็น

๒๐๑
เจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในเงินที่กู้ยืมจากสหกรณ์ฯตราบเท่าที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ต่อให้แก่ผู้ใด
เมื่อโจทก์ไม่ได้มอบให้จาเลยเป็นตัวแทนไปรับเงินจาก อ . ดังนั้น หาก อ . จะได้มอบเงินให้แก่
จาเลยเพื่อฝากต่อ ให้แก่โจทก์ก็เป็นเรื่องความรับผิดระหว่าง อ . กับจาเลย โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย
ที่จะนาคดีมาฟ้องจาเลยได้ในความผิดคดีนี้ (ฐานยักยอก ) ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒ (๔)
คาพิพากษาศาลฎีกา๒๗๓๐/๒๕๔๙ ตามหนังสือมอบอานาจช่วงที่ ค. มอบอานาจช่วง
ให้ ท. มีอานาจร้องทุกข์แทน มีข้อค วามว่า เพื่อให้มีอานาจดาเนินการแทน “ผู้มอบอานาจ” ซึ่งเมื่อ
พิจารณาประกอบกับหนังสือมอบอานาจที่ทาขึ้นระหว่างผู้เสียหายกับ ค . แล้ว ก็ระบุในหนังสือ
มอบอานาจว่า ผู้เสียหายเป็น “ผู้มอบอานาจ” และ ค. เป็น “ผู้รับมอบอานาจ” ดังนั้น การพิจารณาว่า
ผู้เสียหายได้มอบอานาจให้ ร้องทุกข์โดยชอบหรือไม่ จึงต้องพิจารณาทั้งหนังสือมอบอานาจและ
หนังสือมอบอานาจช่วงประกอบกัน มิใช่พิจารณาเฉพาะหนังสือมอบอานาจช่วงฉบับเดียว เมื่อ ท .
แจ้งความร้องทุกข์แทนผู้เสียหาย มิใช่ร้องทุกข์แทน ค. เป็นการส่วนตัว การมอบอานาจให้ร้องทุกข์
ของผู้เสียหายจึงชอบด้ว ยกฎหมาย และถือว่าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์แล้ว พนักงานสอบสวนย่อมมี
อานาจสอบสวนและพนักงานอัยการโจทก์มีอานาจฟ้อง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๙๑/๒๕๔๙ ความเสียหายที่เกิดขึ้นสาหรับความผิดฐาน
ปลอมเอกสารสิทธิจะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะข้อความแห่งเอกสารสิทธินั้นแต่ข้อความ
ในเอกสารสิทธิที่โจทก์ฟ้องว่าจาเลยกับพวกปลอมไม่มีข้อความเกี่ยวถึงตัวผู้ร้องเลยทั้งการที่จาเลย
กับพวกนาหนังสือมอบอานาจซึ่งเป็นเอกสารสิทธิปลอมไปยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับคาขอ
จดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินเพื่อแสดงว่า ฉ . ได้มอบอานาจให้ พ. ซื้อและขายที่ ดิน ก็ไม่เกิดผลกระทบ
โดยตรงต่อทรัพย์สินของผู้ร้อง เนื่องจากหนังสือมอบอานาจเป็นเอกสารสิทธิปลอมจึงไม่ก่อให้เกิด
สิทธิภาระซื้อและขายที่ดินระหว่าง ฉ . กับผู้ขายหรือผู้ซื้อ ที่ดินจึงมิใช่สินสมรสระหว่างผู้ร้องกับ
ฉ. ผู้ร้องจึงไม่เป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายเพราะ การกระทาของจาเลยกับพวกตามที่โจทก์
ฟ้องหากผู้ร้องได้รับความเสียหายเพราะการกระทาของจาเลยกับพวกก็ชอบที่จะไปดาเนินคดี
ในทางแพ่งได้ ผู้ร้องจึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามความหมายของ ป .วิ.อ. มาตรา ๒ (๔) ไม่มีสิทธิขอ
เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ
ผู้มีอานาจฟ้องคดีอาญาต่ อศาล มาตรา ๒๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๐๒/๒๕๔๙ การที่โจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท
จากัดถูกศาลแพ่งพิพากษาให้ล้มละลาย บริษัทโจทก์ย่อมเลิกกันตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๒๓๖ (๕)

๒๐๒
แต่ตามมาตรา ๑๒๔๙ ก็ให้พึงถือว่าบริษัทโจทก์ยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จาเป็นเพื่อการชาร ะ
บัญชี และการชาระบัญชีของโจทก์อันเป็นบริษัทจากัดซึ่งล้มละลายให้จัดทาไปตามบทกฎหมาย
ลักษณะล้มละลายที่คงใช้อยู่ตามแต่จะทาได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๒๔๗ วรรคแรก ซึ่ง พ.ร.บ.
ล้มละลาย มาตรา ๒๒, ๒๔ และมาตรา ๒๕ เป็นบทบัญญัติที่จากัดอานาจในการจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินหรือกิ จการของลูกหนี้ซึ่งเป็นโจทก์คดีนี้แต่เฉพาะในทางแพ่งเท่านั้น
หาได้รวมถึง
การฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีอาญาด้วยไม่ โดยการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีแพ่งที่กระทบต่อกองทรัพย์สิน
ของลูกหนี้โดยตรงนั้นเป็นอานาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวในการดาเนินการตาม
มาตรา ๒๒ (๓) สาหรับคดีนี้โจทก์ฟ้องจาเลยเป็นคดีอาญาในข้อหาหรือฐานความผิดบุกรุก ขอให้
ลงโทษจาเลยในทางอาญาแต่เพียงอย่างเดียวมิได้มีคาขอบังคับในส่วนแพ่งให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหาย
หรือขับไล่จาเลยออกจากที่ดินของโจทก์ กรณีจึงไม่ต้องด้วยมาตรา ๒๒ (๓) ดังกล่าวที่โจทก์
จะต้ องดาเนินการฟ้องร้องโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่เป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหาย
โดยกรรมการผู้มีอานาจสามารถฟ้องร้องคดีอาญาได้เองตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓ (๒) และมาตรา ๕
(๓) ประกอบมาตรา ๒๘ (๒)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๖๕/๒๕๔๙ ความผิดตาม ป. ที่ดินฯ มาตรา ๙ (๑), ๑๐๘ ทวิ
เป็นความผิดที่กระทาต่อรัฐไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวพนักงานสอบสวนมีอานาจสอบสวนได้
แม้จะไม่มีคาร้องทุกข์ตาม ป .วิ.อ. มาตรา ๑๒๑ ดังนั้น เมื่อพนักงานสอบสวนทาการสอบสวนคดี
นี้แล้ว พนักงานอัยการย่อมมีอานาจฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้ตาม ป .วิ.อ. มาตรา ๒๘(๑), ๑๒๐ และ
พ.ร.บ. พนักงานอัยการฯ มาตรา ๑๑ (๑) โดยมิต้องคานึงว่า ผู้ร้องทุกข์ให้ดาเนินคดีจะเป็นผู้ใด
หรือได้รับมอบอานาจจากผู้เสียหายที่แท้จริงหรือไม่ โจทก์จึงมีอานาจฟ้อง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๖๙/๒๕๔๙ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติฯ มาตรา ๑๐ ให้มี
คณะกรรมการสาหรับป่าสงวนแห่งชาติคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนป่าไม้ ผู้แทนกรมการปกครอง
ผู้แทนกรมที่ดินและกรรมการอื่นอีก ๒ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีอานาจหน้าที่ควบคุมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็น
อานาจหน้าที่ของพนักงา นเจ้าหน้าที่ในทางการบริหาร มิใช่การสอบสวนคดีอาญา ทั้งตามมาตรา
๒๖ บัญญัติว่าการจับกุม การปราบปรามผู้กระทาความผิดตาม พ .ร.บ. นี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตาม ป .วิ.อ. เมื่อ ส. เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ควบคุมตัวจาเลย
และส่งให้พนักงานสอบสว นดาเนินคดี พนักงานสอบสวนทาการสอบสวนแล้ว พนักงานอัยการ
จึงมีอานาจฟ้อง

๒๐๓
บรรยายฟ้อง มาตรา ๑๕๐
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓๔๔/๒๕๔๙ โจทก์บรรยายฟ้องกล่าวอ้างว่า จาเลยทั้งสี่
ร่วมกันทานิติกรรมปลอมแกล้งให้จาเลยที่ ๑ และที่ ๓ เป็นหนี้จาเลยที่ ๔ จานวนอันไม่เป็นความจริง
ซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม ป .อ. มาตรา ๓๕๐ แต่โจทก์มิได้บรรยายให้
แน่ ชัดว่า จาเลยทั้งสี่ร่วมกันทานิติกรรมปลอมเมื่อใด ส่วนวันเวลาที่โจทก์อ้างมาในคาฟ้องและ
ตามเอกสารท้ายฟ้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคาฟ้องนั้น เป็นเพียงวันเวลาที่แสดงว่าโจทก์มีฐานะ
เป็นเจ้ าหนี้ตั้งแต่เมื่อใด ส่วนวันเวลาที่โจทก์อ้างมาในคาฟ้องและตามเอกสารท้ายฟ้องซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของคาฟ้องนั้น เป็นเพียงวันเวลาที่แสดงว่าโจทก์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตั้งแต่เมื่อใด และ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นเมื่อใดเท่านั้น และที่ดินพ
ร้อม
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นเมื่อใดเท่านั้น จะถือเอาวันเวลาระหว่าง
ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบกันเพื่อจะให้เข้าใจเอาเองว่า ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ เกิดขึ้นใน
ระหว่างวันและเวลาดังกล่าวหาได้ไม่ ถือไม่ได้ว่าฟ้องโจทก์ได้บรรยายราย ละเอียดที่เกี่ยวกับวัน
เวลาที่เกิดการกระทาผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม ป .วิ.อ. มาตรา ๑๕๘ (๕) ครบถ้วนแล้วฟ้องโจทก์
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๕๑/๒๕๔๙ ฟ้องของโจทก์ที่กล่าวว่า “จาเลยจะโอนที่ดิน
ดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ อันเป็นความเท็จทั้งสิ้น ความจริงแล้วจาเลย
ได้ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตารวจว่า โฉนดที่ดินหาย แล้วออกโฉนดใหม่ นาโฉนดที่ดินดังกล่าว
ไปจานองแก่ผู้มีชื่อ จาเลยไม่มีเจตนาขายที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายแต่อย่างใด” ย่อมมีความหมาย
ว่าจาเลยไม่มีเจตนาขายที่ดินให้แก่ผเสีู้ ยหายตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ อันเป็นวันที่หลอกลวง
ผู้เสียหายแล้ว โดยก่อนหน้านั้นจาเลยได้ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตารวจว่าโฉนดที่ดินหาย
แล้วออกโฉนดใหม่และนาไปจานองแก่ผู้มีชื่อ ฟ้องโจทก์จึงบรรยายการกระทาทั้งหลายที่อ้างว่า
จาเลยได้กระทาผิดครบถ้วนองค์ปร ะกอบความผิดฐานฉ้อโกง อันเป็นฟ้องที่ถูกต้องตาม ป .วิ.อ.
มาตรา ๑๕๘ (๕) แล้ว

๒๐๔

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ .ศ. ๒๕๑๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๒๓/๒๕๔๘ จาเลยที่ ๑ เป็นเจ้าพนักงานที่ดินมีหน้าที่
รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ที่ดินของประชาชนใน เขตพื้นที่ เมื่อปรากฏหลักฐานชัด
แจ้งในสารบัญจดทะเบียนทั้งในโฉนดที่ดินฉบับหลวงและฉบับเจ้าของว่าที่ดินที่โจทก์ผู้รับซื้อฝาก
และ น. ผู้ขายฝากมายื่นคาร้องขอจดทะเบียนขายฝากต่อ จาเลยที่ ๑ เป็นที่ดินที่ น. ผู้ขายฝากได้มา
โดยการเช่าซื้อจากสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม อันตกอยู่ในบังคับห้ามโอนตาม
มาตรา ๓๙ แห่ง พ .ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ โดยวิสัยของจาเลยที่
๑ ซึ่งเป็น
เจ้า พนักงานที่ดินของกรมที่ดินจาเลยที่ ๒ ย่อมทราบและตระหนักดีว่าจะรับจดทะเบียนสิทธิ และ
นิติกรรมการขายฝากให้แก่โจทก์และ น. ไม่ได้ เพราะเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้าม
ชัดแจ้งโดยกฎหมายตกเป็นโมฆะตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๕๐ แต่จาเลยที่ ๑ กลับดาเนินการรับ
จดทะเบียนการขายฝากให้การกระทาของจาเลยที่ ๑ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมที่ดิน
จาเลยที่ ๒ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทาละเมิด
ต่อโจทก์ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๔๒๐
โจทก์ลงชื่อรับรองข้อความด้านหลังสัญญาขายฝากที่ดินว่าในการทาสัญญา โจทก์
ได้ติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง หากเกิดการผิดพลาดและผิดตัวเจ้าของที่ดิน โจทก์ขอรับผิดเอง
ไม่เกี่ยวแก่พนักงานเจ้าห น้าที่นั้น ข้อความระบุไว้ชัดเฉพาะกรณีเกิดการผิดตัวเจ้าของที่ดินผู้เป็น
คู่สัญญาเท่านั้น หามีผลคุ้มครองถึงการปฏิบัติหน้าที่ผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน
ในกรณีอื่นนอกจากนี้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาขายฝากที่โจทก์ทากับ น . เป็น
โมฆะต้องถู กเพิกถอนเป็นความเสียหายเกิดจากการกระทาละเมิดของจาเลยที่ ๑ เนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของจาเลยที่ ๒ และพิพากษาให้จาเลยที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานของรัฐรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์จึงชอบด้วย พ .ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
มาตรา ๕ แล้ว
คาพิพาก ษาศาลฎีกาที่ ๖๘๑๑ /๒๕๔๙ พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ
มาตรา ๔ ได้บัญญัติคานิยามคาว่า “เกษตรกร ” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลักและให้หมายความรวมถึงบุคคลผู้ยากจนหรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม หรือผู้เป็นบุตร
ของเกษตรกร บรรดาซึ่งไม่มีที่ดินเพื่ อเกษตรกรรมเป็นของตนเองและประสงค์จะประกอบ
อาชีพ ซึ่งบุคคลจาพวกแรกจะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและเมื่อพิเคราะห์

๒๐๕
บทนิยามคาว่า “เกษตรกร ” ประกอบกับคาว่า “การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ” และเหตุผล
ในการออก พ .ร.ฎ. กาหนดเขตที่ดินในท้องที่ ... ตาบลกระร น... ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินฯ แล้ว
จะเห็นได้ว่าบุคคลจาพวกแรกนี้จะต้องเป็นผู้ไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือ
มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพอีกด้วย ส่วนบุคคลอีก ๓ จาพวกนอกจากจะต้องเป็น
ผู้ยากจนหรือผู้จบการเกษตรกรรมห รือเป็นบุตรของเกษตรกรซึ่งไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เป็น ของตนเองแล้วยังต้องประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักด้วย แต่ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าจาเลยไม่ใช่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เป็นของตนเองและประสงค์จะประกอบอาชีพเ กษตรกรรมเป็นหลัก ในทางตรงกันข้ามกลับเห็น
ได้ว่าจาเลยมีที่ดินจานวนมากและมีเงินสะสมอีกหลายสิบล้านบาท จาเลยจึงไม่ใช่เกษตรกรตาม
ความหมายของ พ .ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๙๑ /๒๕๕๐ บุคคลผู้มีสิทธิหรือทาประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนกฎกระทรวงประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ไม่มีสิทธิในที่ดินตาม
ป. ที่ดิน มีสิทธิเพียงได้รับค่าทดแทนตามมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติฯ เท่านั้น หาได้
มีสิทธิในที่ดินที่ตนครอบครองทาประโยชน์อยู่ไม่ และต้องยื่นคาร้องที่อ้างว่ามีสิทธิหรือได้ทา
ประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ โดยยื่นต่อนายอาเภอ
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับถ้าไม่ยื่นคาร้องต่อนายอาเภอภายในกาหนด
ดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น
พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา ๑๙(๗) บัญญั ติให้คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการปฏิปทีรู ่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ว่าด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ซึ่งตาม ระเบียบดังกล่าว
ข้อ ๙ กาหนดให้เลขาธิการมีอานาจเพิกถอนหนังสืออนุญาตได้ ดังนั้น เลขาธิการสานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เ ข้าทาประโยชน์
ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตของจาเลยได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๓๒ /๒๕๕๐ ส. ซื้อที่ดินพิพาทซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติอันเป็นที่ดินของรัฐจาก ท. ส. จึงมิได้มีสิทธิครอบครองที่ดินที่ซื้อตามกฎหมาย และต่อมา
ได้มีการกาหนดให้ที่ดินในท้องที่ที่ดินพิ พาทเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ตาม พ .ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อ

๒๐๖
เกษตรกรรมฯ มาตรา ๒๖ (๔) กาหนดว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใดแล้ว เมื่อ ส .ป.ก. จะนาที่ดินแปลงใดในส่วนนั้น
ไปดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร กรรม ให้ พ.ร.ฎ. กาหนดเขตปฏิรูปที่ดินมีผลเป็นการเพิกถอน
ป่าสงวนแห่งชาติในที่ดินแปลงนั้น และให้ ส .ป.ก. มีอาจนาที่ดินแปลงนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมได้ และ มาตรา ๓๖ ทวิ กาหนดว่า บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ ส .ป.ก.
ได้มาตาม พ .ร.บ. นี้หรือได้มาโดยประการอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมไม่ให้ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ และให้ ส .ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดังนี้ เมื่อที่ดินพิพาทอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส . จะมีสิทธิเข้าครอบครองได้ก็
แต่ โดยการได้รับเอกสารสิทธิจาก ส .ป.ก. เมื่อ ส .ป.ก. ยังมิได้อนุญาตให้ ส . เป็นผู้มีสิทธิเข้าทา
ประโยชน์ในที่ดินพิพาท จึงยังไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ทั้งหลังจาก ส . ยื่นคาขอเข้าทา
ประโยชน์แล้วมิได้เข้าครอบครองทาประโยชน์ในที่ดินพิพาท ส . จึงยังไม่มีสิทธิครอบครอง ที่ดิน
พิพาทอย่างใด โดย ส . เพียงแต่อ้างว่าได้ไถปรับที่ดินไว้ หลังจากนั้นอีกประมาณ ๑ ปี จึงไปดูที่ดิน
พบว่าจาเลยเข้าไปทาประโยชน์ในที่ดินพิพาทแล้ว การที่ ส . เพียงแต่ไถปรับที่ดินทิ้งไว้โดยไม่ทา
ประโยชน์อะไรนานเป็นปี ถือไม่ได้ว่า ส . ได้ยึดถือครอบครองที่ดินพิพาทเป็ นของตนในขณะที่
จาเลยเข้าไปทาประโยชน์ และที่ดินพิพาทยังคงเป็นของ ส .ป.ก. ส. จึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย
ที่จะร้องทุกข์ให้ดาเนินคดีแก่จาเลยฐานบุกรุกตามฟ้องซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัว พนักงานสอบสวน
จึงไม่มีอานาจสอบสวนตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้อง ปัญหาดังกล่าว
เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จะมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ศาลฎีกาก็มีอานาจยกขึ้นวินิจฉัยได้

พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๔๒- ๓๗๔๓ /๒๕๕๐ การจะเป็นควา มผิดตาม พ .ร.บ.
การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา ๖๒ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมติ คชก . ตาบล หรือ คชก.
จังหวัด ที่ห้ามมิให้ผู้นั้นขัดขวางการทานาของผู้มีสิทธิในนาหรือที่ให้ผู้นั้นออกจากนาจะต้อง
ไม่มีเหตุอันสมควร แต่ คชก .ตาบล มีหนังสือแจ้งมติให้จาเลย ทราบ ซึ่งจาเลยก็ยังโต้แย้งอยู่ว่า
ไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว แต่ภายหลัง ว . ผู้เสียหายกลับไปร้องทุกข์ได้ดาเนินคดีแก่จาเลย ทั้งที่
วันดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างที่จาเลยจะอุทธรณ์คาวินิจฉัยของ คชก . ตาบล ต่อ คชก . จังหวัดได้

๒๐๗
และจาเลยก็ได้อุทธรณ์โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อป ระธาน คชก. ตาบล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ทราบคาวินิจฉัย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ วรรคแรก และหลังจาก คชก . จังหวัด มีคาวินิจฉัย
ยืนตามมติ คชก . ตาบล แล้ว จาเลยก็ยังได้ยื่นฟ้องต่อศาลแสดงให้เห็นว่าจาเลยได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่บัญญัติไว้ใน พ .ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่ อเกษตรกรรมฯ การที่จาเลยยังไม่ออกจากที่นา
พิพาทจึงเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร การกระทาของจาเลยจึงไม่เป็นความผิด

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ .ศ. ๒๔๘๔
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๕๘/๒๕๔๙ คาพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้จาเลยทั้งสาม
คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของจาเลยทั้ งสามออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เกิดเหตุนั้น
เป็นส่วนหนึ่งแห่งคาพิพากษาในคดีอาญา เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะบังคับคดีให้
จาเลยทั้งสามปฏิบัติตามคาพิพากษาโดยไม่ชักช้าตาม ป .วิ.อ. มาตรา ๒๔๕ วรรคหนึ่ง แต่เมื่อ
ศาลชั้นต้นยังไม่ได้ออกคาบังคับให้จาเลยทั้ งสามปฏิบัติตามคาพิพากษา พนักงานอัยการโจทก์
ซึ่งเป็นคู่ความในคดีชอบที่จะขอให้ดาเนินการบังคับจาเลยทั้งสามให้ปฏิบัติตามคาพิพากษา
ดังกล่าวได้ โดยการบังคับคดีของพนักงานอัยการโจทก์นอกจากที่บัญญัติไว้ใน ป .วิ.อ. มาตรา
๒๔๙ (เดิม ) แล้ว กรณีที่ ป .วิ.อ. มิได้บัญญัติเกี่ ยวกับการบังคับคดีไว้โดยเฉพาะ พนักงานอัยการ
โจทก์ก็อาจดาเนินการบังคับคดีตาม ป .วิ . พ. ประกอบ ป .วิ . อ. มาตรา ๑๕ ได้ด้วย ทั้งนี้ มิต้อง
คานึงว่าพนักงานอัยการโจทก์จะเป็นคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา )
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๗๑ หรือไม่ มิฉะนั้นแ ล้วคาพิพากษาของศาลชั้นต้นก็จะไร้ผลบังคับ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๑๑/๒๕๔๙ การอนุญาตให้ จ. เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของคณะกรรมการสาหรับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด ป่าเขา
สามเหลี่ยม และป่าเขาไม้พอกและป่าไม้แก้ว จังหวัดภูเก็ตมีผลเพี ยงให้ จ. มีสิทธิทากินในเขตป่า
สงวนแห่งชาติโดยไม่มีความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้นส่วนที่ดินดังกล่าวยังคงเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทป่าสงวนแห่งชาติคงเดิม ซึ่งหากคณะกรรมการฯ มีมติให้ จ.
ออกจากเขตป่าสงวน จ . ก็คงมีสิทธิได้เพียงเงินค่าทดแทนตาม พ .ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติฯ มาตรา
๑๒ และ ๑๓ เท่านั้น หากผู้ใดมีหลักฐานที่ดินเป็น น.ส.๓ หรือ น.ส.๒ คณะกรรมการฯ ก็มีมติให้กัน
ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ อันเป็นการยอมรับว่าบุคคลดังกล่าวได้ครอบครองในที่ดินโดยชอบ

๒๐๘
ส่วนพวกที่ไม่มีหลักฐานก็จะอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตป่าส งวนแห่งชาติ ซึ่งไม่ก่อให้เกิด
สิทธิใดๆ แก่ผู้ขอเข้าทาประโยชน์
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๖๙/๒๕๔๙ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติฯ มาตรา ๑๐ ให้มี
คณะกรรมการสาหรับป่าสงวนแห่งชาติคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนป่าไม้ ผู้แทนกรมการปกครอง
ผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมการยื่นอีก ๒ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีอานาจหน้าที่ควบคุมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็น
อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในทางบริหาร มิใช่การสอบสวนคดีอาญา ทั้งตามมาตรา
๒๖ บัญญัติว่าการจับกุม การปราบปรามผู้กระทาค วามผิดตาม พ .ร.บ. นี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตาม ป .วิ.อ. เมื่อ ส. เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ควบคุมตัวจาเลย
และส่งให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดี พนักงานสอบสวนทาการสอบสวนแล้ว พนักงานอัยการ
จึงมีอานาจฟ้อง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๕๘/๒๕๕๐ การกระทาความผิดฐานทาไม้ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ฐานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง
และฐานมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองนั้น ลักษณะของความผิดในแต่ละข้อหาอาศัยเจตนาในการ
กระทาความผิดแตกต่างแยกจากกันได้ ทั้งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรู ปกับไม้หวงห้ามแปรรูป
ของกลางเป็นคนละชนิดและคนละจานวนกัน แม้จาเลยที่ ๒ และที่ ๓ และที่ ๔ จะกระทาความผิด
ในคราวเดียวกันก็ตาม การกระทาความผิดของจาเลยทั้งสามดังกล่าว ก็เป็นความผิดหลายกรรม
ต่างกัน
โจทก์ฟ้องว่าจาเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ กับพวกร่วมกันมีไม้นนทรี ไม้ ติ้ว ไม้โมง
อันยังมิได้แปรรูป รวมจานวน ๒๑ ท่อน ซึ่งเกินกว่า ๒๐ ท่อน ไว้ในครอบครองจาเลยที่ ๒ ที่ ๓
และที่ ๔ ให้การรับสารภาพ จึงฟังได้ว่า จาเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ร่วมกันมีไม้หวงห้ามดังกล่าว
อันยังมิได้แปรรูป ไว้ในครอบครองเกิน ๒๐ ท่อน ดังที่โจทก์ฟ้อง การกระทา ของจาเลยที่ ๒ ที่ ๓
และที่ ๔ ย่อมเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ฯ มาตรา ๖๙ วรรคสอง (๒) ที่ศาลล่างทั้งสองปรับบท
เป็นความผิดตาม พ .ร.บ. ป่าไม้ฯ มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง จึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข
ให้ถูกต้อง แต่เนื่องจากโจทก์มิได้อุทธรณ์ฎีกาในปัญหานี้ ศาลฎีกาจึ งไม่อาจแก้ไขกาหนดอัตรา
โทษได้เพราะจะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจาเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ซึ่งต้องห้ามตาม ป .วิ.อ.
มาตรา ๒๑๒ ประกอบมาตรา ๒๒๕ และปัญหาการปรับบทดังกล่าว เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อย แม้จาเลยที่ ๑ และที่ ๖ จะมิได้ฎีกา แต่เป็นเหตุอยู่ใ นส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกา

๒๐๙
เห็นสมควรพิพากษาแก้ไขให้มีผลตลอดไปถึงจาเลยที่ ๑ และที่ ๖ ด้วยตาม ป .วิ.อ. มาตรา ๒๑๓
ประกอบ ๒๒๕
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๐๔/๒๕๕๐ ความผิดฐานร่วมกันตัด โค่นหรือทาลาย
ต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและฐานร่วมกันเก็บหาของป่าหวงห้ามเป็นการกระทา ที่สามารถ
แยกเจตนาของจาเลยทั้งหกออกจากความผิดฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม
เกินปริมาณที่กาหนดได้อย่างชัดเจน เพราะเมื่อจาเลยทั้งหกร่วมกันตัด โค่น ทาลายต้นไม้และ
เก็บหาของป่าหวงห้ามแล้วย่อมเป็นความผิดสาเร็จในตัวเองทันทีโดยไม่จาต้องพิจารณาว่าจาเลย
ทั้ งหกจะได้ครอบครองของป่าหวงห้ามหรือไม่ การกระทาของจาเลยทั้งหกจึงเป็นความผิด
หลายกรรมต่างกัน
ส่วนที่จาเลยทั้งหกฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบานั้น คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ
จาเลยทั้งหกฐานร่วมกันตัด โค่นหรือทาลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตาม พ .ร.บ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าฯ ฐานร่วมกันเก็บหาของป่าหวงห้าม ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม
เกินปริมาณที่กาหนด เป็นการกระทากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานตัด โค่น
หรือทาลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ซึ่งเป็นกฎหมายบท
ที่มีโทษหนักที่สุด จาคุกคนละ ๖ เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงจาคุกคนละ ๓ เดือน ศาลอุทธรณ์
ภาค ๓ พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทาของจาเลยทั้งหกเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษ
ฐานร่วมกันตัด โค่น หรือทาลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตาม พ .ร.บ. สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่าฯ จาคุกค นละ ๓ ปี และฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่
กาหนด จาคุกคนละ ๑ ปี รวมจาคุกคนละ ๔ ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจาคุกคนละ ๒ ปี เป็นการ
แก้ไขเล็กน้อยและยังคงลงโทษจาคุกกระทงละไม่เกิน ๕ ปี จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริง ตาม ป .วิ.อ. มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง ฎีกาของจาเลยทั้งหก เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจ
ในการลงโทษของศาลซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว
อย่างไรก็ดี แม้จะเป็นคดีที่จาเลยทั้งหกฎีกาได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายก็ตาม หากศาลฎีกาเห็นว่า
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ลงโทษจาเลยทั้งหกหนักเกินไป ก็ย่อมมีอานาจพิพากษาลงโทษจาเลยทั้งหก
ให้เหมาะสมแก่ความผิดได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๘๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๑๕ และ ๒๒๕
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๗๓/๒๕๕๐ จาเลยขับรถยนต์กระบะมาโดยรู้อยู่แล้วว่า
สิ่งของที่บรรทุกมาในกระบะรถยนต์เป็นไม้กฤษณาอันเป็นของ ป่าหวงห้าม จาเลยจึงมีความผิด
ฐานมีของป่าหวงห้ามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ .ร.บ. ป่าไม้ฯ มาตรา ๒๙ ทวิ,

๒๑๐
๗๑ ทวิ สาหรับความผิดข้อหานาของป่าเคลื่อนที่ออกจากป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต นั้น ตามมาตรา
๓๙ แห่ง พ .ร.บ. ป่าไม้ฯ ใช้บังคับเฉพาะการนาของป่าที่เก็บตามใบอ นุญาตเคลื่อนที่ภายหลัง
ที่ได้นาไปถึงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามความในมาตรา
๓๘ เท่านั้น ส่วนการนาของ
ป่าหวงห้ามที่เก็บโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเคลื่อนที่ หาเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา
๓๙ ไม่
การกระทาของจาเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานนาของป่าเคลื่ อนที่ออกจากป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ.๒๕๓๙
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๒๕ /๒๕๔๙ ตาม พ .ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ฯ มาตรา ๗ วรรคสอง ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามา
ในคดีออกไ ปถึงหกเดือนนับแต่วันที่คาพิพากษานั้นถึงที่สุด ในกรณีที่ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะ
เหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด ดังนั้น เมื่อคดีก่อนโจทก์ได้ฟ้อง
สิบเอก ช. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และศาลพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากโจทก์จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ ได้ตาม
มาตรา ๕ แห่ง พ .ร.บ. ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ศาลยกฟ้องเพราะเหตุที่เจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่
ผู้ต้องรับผิด ดังนั้น อายุความฟ้องร้องจาเลยคดีนี้ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มิได้ถูกเรียกเข้ามา
ในคดีก่อนจึงขยายออกไปถึงหกเดือนนับแต่วันที่คาพิพา กษานั้นถึงที่สุด ตามมาตรา ๗ วรรคสอง
การที่โจทก์ได้ฟ้องกองพลาธิการ กองพลทหารม้าที่ ๒ เป็นจาเลยในคดีก่อนด้วย แต่ศาลยกฟ้อง
เพราะผู้ถูกฟ้องดังกล่าวไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มิใช่เหตุที่จะไม่ขยายอายุความฟ้องร้องจาเลย
ซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีแต่อย่างใด โจทก์ยื่น ฟ้องจาเลยภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่คาพิพากษา
ถึงที่สุด คดีจึงไม่ขาดอายุความ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๖/๒๕๕๐ การที่โจทก์ลดราคาค่าบริการของจาเลยโดย
ไม่มี อานาจ แต่โจทก์ก็ทาไปตามทางปฏิบัติของจาเลยที่เคยปฏิบัติกันมา ซึ่งคณะกรรมการของ
จาเลยก็ยอมรับในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติงานของจาเลยที่เคยทากันมาในเรื่องอัตราค่าบริการที่โจทก์
ใช้คานวณในเรื่องดังกล่าวนี้ ทั้งโจทก์เองเป็นผู้ตรวจสอบพบเหตุกระทาผิดวินัยแล้วเสนอ
ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ อีกทั้งโจทก์ได้ทาหนังสือขออนุญาตการลดราคาค่าบริการไปยังผู้อานวยการ
จาเลยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลา ดับชั้น แต่หนังสือขออนุมัติลดราคากลับสูญหายในภายหลัง
จึงไม่มีผู้ใดทราบว่าผู้อานวยการจาเลยอนุมัติให้ลดราคาหรือไม่ ดังนั้น การที่โจทก์ลดราคา
ค่าบริการของจาเลยจึงเป็นการกระทาไปภายใต้ธรรมเนียมปฏิบัติงานที่เคยดาเนินการกันมาโดย

๒๑๑
จาเลยก็ยอมรับให้โจทก์ปฏิบั ติเช่นนี้ได้มาโดยตลอด การกระทาของโจทก์จึงมิใช่การจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตาม พ .ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ อีกทั้งมิได้เป็น
การผิดสัญญาจ้างแรงงานแต่อย่างใด

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี
นราธิวาส ยะลา และส ตูล พ.ศ.๒๔๘๙
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๑/๒๕๕๑ คดีเกิดขึ้นในเขตจังหวัดสตูลและผู้ร้องซึ่งเป็น
อิสลามศาสนิกเริ่มต้นคดีอย่างไม่มีข้อพิพาทโดยยื่นคาร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
ของผู้ตายซึ่งเป็นอิสลามศาสนิก การที่ผู้คัดค้านที่ ๑ ยื่นคาคัดค้านมีผลให้คดีกลายเป็นคดีมีข้อพิพาท
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๘ (๔) โดยผู้ร้องและผู้คัดค้านมีฐานะเป็น
คู่ความ เมื่อผู้คัดค้านที่ ๑ ซึ่งมีฐานเสมือนจาเลยมิใช่อิสลามศาสนิก จึงไม่ต้องด้วยมาตรา ๓ ของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล
พ.ศ. ๒๔๘๙ ถือไม่ได้ว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกของอิสลามศาสนิกในเขต
จังหวัดสตูล จึงต้องใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ บังคับแก่คดี

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๘๔/๒๕๕๐ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตาม
มาตรา ๑๘ นั้น ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษใน พ .ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะ
แล้วให้กาหนดโดยคานึงถึง (๑) ราคาที่ซื้อขา ยกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่
จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับ พ .ร.ก. … (๔) สภาพและทั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น
และ (๕) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและ
สังคม” ซึ่งการดาเนินการเพื่อการเวนคืนตาม พ.ร.ฎ. กาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยาย
ทางหลวงเทศบาล สายรามคาแหง ตอนสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว – บรรจบถนนสุวินทวงศ์ฯ
มิได้มี พ .ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดบัญญัติในเรื่องเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์

๒๑๒
ไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนาหลักตามบทบั ญญัติดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการกาหนดเงินค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นฯ และบริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาถึง
ที่ตั้งของที่ดิน สภาพถนน และซอยด้านหน้าของที่ดิน ลักษณะกายภาพของที่ดินสาธารณูปโภค
การใช้ประโยชน์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ราคาที่ซื้อขา ยกันจริงตามปกติในท้องตลาดในช่วงปี ๒๕๓๙
ดังนั้น การที่บริษัทที่ปรึกษาเห็นว่าควรกาหนเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ตารางวาละ
๕๘,๕๐๐ บาท และคณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นฯ เห็นด้วยจึงเป็นอัตราที่เป็นธรรม
แก่โจทก์ผู้ถูกเวนคืนและสังคมแล้ว
การเวนคืนที่ดิน ที่ ดินทุกแปลงที่อยู่ติดถนนย่อมได้รับประโยชน์จากผลของการ
เวนคืนแต่มากน้อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพที่ดินที่เป็นอยู่เดิมและจานวนเนื้อที่ดินส่วนที่เหลือ
หรือบางรายอาจไม่ได้รับประโยชน์เลยหากถูกเวนคืนจนเหลือเนื้อที่ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์
ได้หรือใช้ได้อย่างจากัด ด้วย เหตุนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้การกาหนดเงินค่าทดแทนที่ดินสาหรับ
ที่ดินที่ถูกเวนคืนมีอัตราเท่ากันหรือใกล้เคียงกันทุกแปลงแม้จะอยู่บริเวณเดียวกันก็ตาม เนื่องจาก
ต้องพิจารณายึดข้อเท็จจริงอื่นซึ่งอาจเป็นตัวแปรที่ทาให้ที่ดินแต่ละแปลงมีราคาที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วยตาม ที่กล่าวข้างต้น
การเวนคืนเป็นกรณีโจทก์กับจาเลยที่ ๑ ตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืนกันได้ตามความในมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ เจ้าหน้าที่
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์จึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนทั้งหมด ซึ่ งรวมถึง
เงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนส่วนที่รังวัดขาดไปจานวน ๒,๖๐๓,๒๕๐ บาท ให้แก่
โจทก์ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันทาสัญญาซื้อขาย โจทก์ทาสัญญาซื้อขายกับจาเลยที่ ๑ เมื่อวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ครบกาหนด ๑๒๐ วัน ตามมาตรา ๑๐ อันเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินตาม
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ให้แก่โจทก์ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เมื่อยัง
ไม่ได้จ่ายเงินค่าทดแทนจานวนนี้ให้แก่โจทก์ จึงต้องถือว่าเงินค่าทดแทนที่ดินจานวนนี้เป็นเงิน
ที่จ่ายล่าช้ากว่ากาหนดเวลาตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ซึ่งมาตรา ๓๓ กาหนดให้ผู้ มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทฝากประจาของธนาคารออมสินในจานวนเงินที่จ่ายล่าช้าดังกล่าว นับแต่วันที่พ้นกาหนด
เวลาการจ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๐ กรณีนี้มิใช่กรณี ที่รัฐมนตรี
หรือศาลกาหนดเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่โจทก์ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม โจทก์จึงมีสิทธิได้รับ

๒๑๓
ดอกเบี้ยจากต้นเงิน ๒,๖๐๓,๒๕๐ บาท ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจา
ของธนาคารออมสิน นับแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๒๗/๒๕๕๐ โจทก์มีคาขอท้ายฟ้องขอให้จาเลยที่ ๒ และ
ที่ ๓ ร่วมกันชาระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าทดแทนที่ดินที่จาเลยที่ ๒ และที่ ๓
ต้องจ่ายเพิ่มให้แก่โจทก์ ถือว่าโจทก์มีคาขอให้จาเลยที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมกันชาระดอกเบี้ยในเงิน
ค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม แม้โจทก์จะมิได้อ้างถึงอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชาระตาม พ .ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ฯ มาตรา ๒๖ วรรคท้าย มาก็ตาม ก็ยังคงมีสิทธิได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้แต่ต้องไม่เกินคาขอของโจทก์
โจทก์กับจาเลยที่ ๒ ได้ทาบันทึกข้อตกลงยินยอมรับเงินค่ าทดแทนที่ดิน เมื่อวันที่
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ อันเป็นการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันตาม พ .ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ฯ มาตรา ๑๐ ซึ่งมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้เจ้าหน้าที่คือจาเลยที่ ๓ จ่ายเงิน
ค่าทดแทนที่ดินที่ตกลงกันทั้งหมดให้แก่โจทก์ภายในหนึ่งร้ อยยี่สิบวัน ซึ่งวันครบกาหนดหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันคือ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๒ อันเป็นวันที่จะต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์
ตามมาตรา ๒๖ วรรคท้าย โจทก์จึงมีสิทธิที่จะได้รับดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่ดินที่เพิ่มขึ้น
นับแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๒ เป็นต้นไป ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗
แม้จาเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่ได้ฎีกาในปัญหานี้ ศาลฎีกาก็มีอานาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

พระราชบัญญัติล้มละลาย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๙๔/๒๕๔๘ เมื่อพยานหลักฐานของเจ้าหนี้รับฟังได้ว่า
ลูกหนี้เป็นผู้เข้าก่นสร้าง ตัดฟัน แผ้วถางสวนป่าแปลงที่ ๙ และที่ ๑๐ ซึ่งอยู่ในเขตสวนป่ามิตรภาพ
อันเป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติของเจ้าหนี้จริง ที่ผู้บริหารแผนอุทธรณ์ว่า ในคดีที่ลูกหนี้
ถูกกล่าวหาว่าก่นสร้าง แผ้วถางป่า แม้ พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องลูกหนี้
ในทานองว่าลูกหนี้ไม่ได้กระทาความผิด ซึ่งคาสั่งดังกล่าวเป็นเพียงการวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าที่
ลูกหนี้เข้าก่นสร้าง แผ้วถางป่านั้น ขาดเจตนากระทาความผิดในทางคดีอาญาเท่านั้น แต่ความ
เสียหายที่เกิดจากการก่นสร้า ง แผ้วถางป่าของลูกหนี้ในการละเมิดเป็นความรับผิดในทางแพ่ง
ของลูกหนี้ ชอบที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชาระหนี้แยกออกจากกัน เมื่อเจ้าหนี้เกิด

๒๑๔
สิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชาระค่าเสียหายในทางแพ่งแล้ว เจ้าหนี้จึงมีสิทธิขอรับชาระหนี้ในการ
ฟื้นฟูกิจการของลูกห นี้ในมูลหนี้ละเมิดได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๔๒ /๒๕๔๘ ผู้คัดค้านส่งหนังสือทวงหนี้ไปยังผู้ร้อง
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านซึ่งระบุว่าผู้ร้องมีภูมิลาเนา
อยู่บ้านเลขที่ ๙๖/๑๒๕ หมู่ที่ ๕ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหาน คร โดยมีผู้รับ
ไว้ แทน ไม่มีผู้ใดปฏิเสธว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ใช่ภูมิลาเนาของผู้ร้อง ผู้ร้องอ้างว่าได้ย้ายไปอยู่ที่
บ้านเลขที่ ๔๘๑/๘๖๙ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๗ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อ ย
กรุงเทพมหานคร แต่ได้แจ้งย้ายต่อทางราชการไปยังที่อยู่แห่ งใหม่ แม้ผู้ร้องจะอยู่ที่บ้านเลขที่
๔๘๑/๘๖๙ จริง ก็ต้องถือว่าผู้ร้องมีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง บ้านเลขที่ ๙๖/๑๒๕ หมู่ที่ ๕ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ย่อมเป็นภูมิลาเนาของผู้ร้องด้วยแห่งหนึ่งตาม ป .พ.พ. มาตรา ๓๘
การส่งหนังสือทวงหนี้ไปยังผู้ร้องที่บ้าน เลขที่ดังกล่าว จึงเป็นการส่งโดยชอบ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๘/๒๕๔๙ เมื่อโจทก์ตกเป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ย่อมมีอานาจหน้าที่รวบรวมและจาหน่ายทรัพย์สินของโจทก์ตามวิธีการที่บัญญัติไว้
ในหมวด ๔ ส่วนที่ ๔ แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลายฯ ซึ่งมาตรา ๑๒๓ บัญญัติ ให้อานาจแก่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ที่จะขายทรัพย์สินที่รวบรวมได้มาตามวิธีที่สะดวกและเป็นผลดีที่สุด โดยมีเงื่อนไข
ว่าการขายโดยวิธีอื่นนอกจากการขายทอดตลาดต้องได้รับความเห็นชอบของกรรมการเจ้าหนี้
การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประกาศขายสิทธิเรียกร้องของโจทก์โดยวิ ธีตามมติของที่ประชุม
เจ้าหนี้เป็นการดาเนินการตามบทกฎหมายดังกล่าว สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินที่ได้มาจากการขาย
สิทธิเรียกร้องของโจทก์ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดาเนินการ โดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย
จึงควรได้รับความรับรอง คุ้มครอง และบังคับตาม กรณีหาใช่เป็นเรื่องซื้ อขายความหรือแสวงหา
ประโยชน์จากการที่ผู้อื่นเป็นความกันโดยมิชอบอันจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนไม่ ดังนั้น หากผู้ร้องเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินและได้มาซึ่งสิทธิเรียกร้องของโจทก์รวมถึง
สิทธิที่จะได้รับชาระหนี้จากจาเลย ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษาในคดีนี้ จากการขายดังกล่าว
ย่อมถือได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
ในอันที่จะร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความในชั้นบังคับคดีเพื่อยังให้ได้รับความคุ้มครองและบังคับตาม
สิทธิของตนที่มีอยู่ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๕๗ (๑) ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๕๒/๒๕๔๙ เมื่อโจทก์ตกเป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ย่อมมีอานาจหน้าที่รวบรวมและจาหน่ายทรัพย์สินของโจทก์ตามวิธีการที่บัญญัติไว้

๒๑๕
ในหมวด ๔ ว่าด้วยวิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ ส่วนที๔่ ว่าด้วยการรวบรวมและจาหน่ายทรัพย์สิน
แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลายฯ ซึ่งมาตรา ๑๒๓ บัญญัติให้อานาจแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะขาย
ทรัพย์สินที่รวบรวมได้มาตามวิธีที่สะดวกและเป็นผลดีที่สุด โดยมีเงื่อนไขว่าการขายโดยวิธีอื่น
นอกจากการขายทอดตลาดต้องได้รับความเห็นชอบของกรรมการเจ้าหนี้ การที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรั พย์ขายสิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่รวบรวมได้มาโดยวิธีอื่นตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้
เป็นการดาเนินการตามกฎหมายดังกล่าว สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายสิทธิ
เรียกร้องของโจทก์ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดาเนินการโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายจึงควร
ได้รับความรับ รอง คุ้มครอง และบังคับตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่จะได้รับชาระหนี้ตาม
คาพิพากษาซึ่งเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่อยู่ในอานาจจัดการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
การดาเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หาเป็นการขัดต่อ พ .ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา ๒๒ ไม่
ทั้งตามม าตรา ๒๒ (๑) ก็ให้อานาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กระทาการที่จาเป็นเพื่อให้กิจการ
ของลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป ส่วนมาตรา ๑๑๑ และ ๑๑๒ ที่ศาลชั้นต้นยกขึ้นอ้างก็เป็นบทบัญญัติ
ที่ใช้บังคับในกรณีที่ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายหาได้ใช้บังคับในกรณีที่เจ้าหนี้ ตกเป็นบุคคล
ล้มละลายเช่นนี้ด้วยไม่ ดังนั้น หากเป็นความจริงตามข้ออ้างของผู้ร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้ซื้อทรัพย์สิน
และได้มาซึ่งสิทธิเรียกร้องของโจทก์ รวมถึงสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้จากจาเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตาม
คาพิพากษาในคดีนี้จากการขายดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าผู้ร้องเ ป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วย
การบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่งในอันที่จะร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความในชั้นบังคับคดี
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๕๓/๒๕๔๙ เมื่อโจทก์ตกเป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ย่อมมีอานาจหน้าที่รวบรวมและจาหน่ายทรัพย์สินของโจทก์ต ามวิธีการที่บัญญัติไว้
ในหมวด ๔ ส่วนที่ ๔ แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลายฯ ซึ่งมาตรา ๑๒๓ บัญญัติให้อานาจแก่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ที่จะขายทรัพย์สินที่รวบรวมได้มาตามวิธีที่สะดวกและเป็นผลดีที่สุด โดยมีเงื่อนไข
ว่าการขายโดยวิธีอื่นนอกจากการขายทอดตลาดต้องได้รับความเห็นชอบ ของกรรมการเจ้าหนี้
การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดาเนินการขายสิทธิเรียกร้องของโจทก์รวบรวมได้มา เป็นการ
ดาเนินการตามบทกฎหมายดังกล่าว สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายสิทธิเรียกร้อง
ของโจทก์ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดาเนินการโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายจึง
ควรได้รับ
ความรับรอง คุ้มครอง และบังคับตาม ดังนั้น หากผู้ร้องเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินและได้มาซึ่งสิทธิ
เรียกร้องของโจทก์รวมถึงสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้จากจาเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษาใน
คดีนี้ จากการขายดังกล่าวย่อมถือได้ว่าผู้ร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความในชั้นบังคับค ดี เพื่อยังให้ได้รับ

๒๑๖
ความรับรอง คุ้มครอง และบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๕๗ (๑) ได้ โดยไม่
จาต้องให้มีผู้ใดมาโต้แย้งสิทธิก่อนและเมื่อผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกคดี การข
อให้บังคับตาม
สิทธิเรียกร้องของตนที่มีอยู่ ผู้ร้องจึงต้องร้องขอเข้ามาในคดีตามบท
กฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้
โดยผู้ร้องไม่จาต้องเสียค่าขึ้นศาลตามจานวนทุนทรัพย์ซ้าซ้อนกับที่โจทก์เคยเสียไว้แล้วอีก
ที่ศาลชั้นต้นด่วนวินิจฉัยและมีคาสั่งยกคาร้องของผู้ร้องมานั้นศาลฎีกามีอานาจส่งสานวนคืนไป
ยังศาลชั้นต้นเพื่อไต่สวนคาร้องและมีคาสั่งใหม่ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๔๓ (๑) ประกอบมาตรา
๒๔๗
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๗๑ /๒๕๔๙ เจ้าหนี้มีประกันตาม พ .ร.บ. ล้มละลายฯ
มาตรา ๖ ต้องเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจานอง จานา หรือสิทธิยึดหน่วง
หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ทานองเดียวกับผู้รับจา นา คาว่า สิทธิยึดหน่วง หมายถึง สิทธิ
ยึดหน่วงตาม ป .พ.พ. มาตรา ๒๔๑ ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อื่นและมีหนี้
อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไซร้ ท่านว่า ผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สิน
นั้นไว้จนกว่าจะได้รับชาระหนี้ก็ได้ …” การที่ลูกหนี้นาห้องชุดมาวางและทาหนังสือประกันไว้
ต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการอันเป็นศาลยุติธรรมเป็นองค์กรแห่งรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่พิจารณา
พิพากษาคดีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ไม่มีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการครอบครองทรัพย์สิน
ไว้ให้เจ้าหนี้ เจตนาของลูกหนี้ในการทาหนังสื อประกันก็เพื่อทุเลาการบังคับตามคาพิพากษาตาม
กระบวนการที่กฎหมายบัญญัติไว้ ไม่มีข้อความใดในหนังสือประกันที่แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ทา
หนังสือประกันดังกล่าวเพื่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ หนี้ตามคาพิพากษา
ศาลจังหวัดสมุทรปราการที่เจ้าหนี้นามายื่ นคาขอรับชาระหนี้มีมูลหนี้มาจากสัญญาจ้างทาของที่
ลูกหนี้จ้างเจ้าหนี้ผลิตงานโฆษณาโดยทาเป็นวิดีโอเพื่อเผยแพร่ภาพและเสียงทางสถานีโทรทัศน์
ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับค่าจ้างตอบแทนเท่านั้น หาใช่เป็นคุณแก่เจ้าหนี้เกี่ยวด้วยห้องชุดที่ลูกหนี้
นามาวางเป็นประกันแต่อย่าง ใด เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิยึดหน่วงห้องชุดดังกล่าว จึงถือไม่ได้ว่าเจ้าหนี้
เป็นเจ้าหนี้มีประกันตาม พ .ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา ๖
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๙๖/๒๕๕๐ การฟ้องคดีล้มละลายเป็นการฟ้องให้จัดการ
ทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย เจ้าหนี้รายอื่ นของลูกหนี้แม้ไม่ได้ยื่นฟ้อง
ก็มีสิทธิในทรัพย์สินของลูกหนี้โดยอาศัยวิธีการในกฎหมายล้มละลาย เมื่อปรากฏว่าศาลมีคาสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ของจาเลยเด็ดขาดแล้วในคดีนี้ และเจ้าหนี้ที่ยื่นฟ้องจาเลยไว้ต้องไปใช้สิทธิยื่นคาขอ
รับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อไป กรณี จึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลแพ่งในคดีหมายเลขดา

๒๑๗
ที่ ล.๒๒๑/๒๕๒๘ และคดีล้มละลายอีก ๙ คดี ที่จาเลยถูกเจ้าหนี้อื่นฟ้องเป็นคดีล้มละลายจะต้อง
พิจารณาคดีอีกต่อไป ศาลจึงมีคาสั่งจาหน่ายคดีดังกล่าวตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา ๑๕ ทั้งคาสั่ง
จาหน่ายคดีก็มิได้ลบล้างผลของการยื่นคา ฟ้องคดีล้มละลายดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่า จาเลยถูกฟ้องขอให้ล้มละลายในคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๘ แต่จาเลยถูกฟ้อง
ขอให้ล้มละลายในคดีหมายเลขดาที่ ล .๒๒๑/๒๕๒๘ แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๘
การที่จาเลยโอนที่ดินพิพาทให้ผู้คัดค้านที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ และ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๘ ซึ่งอยู่ใน
ระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนมีการขอให้จาเลยล้มละลาย ผู้ร้องจึงมีอานาจยื่นคาร้องขอให้เพิกถอน
การโอนที่ดินพิพาทตาม พ .ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา ๑๑๕ (เดิม )
การเพิกถอนการโอนตาม พ .ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา ๑๑๕ (เดิม ) มิได้บัญญัติให้
คานึงถึงความสุจริตและการเสียค่าตอบแทนของผู้รับโอน แต่ให้พิจารณาถึงความมุ่งหมายของ
ลูกหนี้ว่าจะให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นหรือไม่เท่านั้น คดีนี้ขณะโอนที่ดิน
พิพาทให้ผู้คัดค้านที่ ๑ จาเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวและมีเจ้าหนี้อีกหลายราย การโอนที่ดิ นพิพาททา
ให้กองทรัพย์สินของจาเลยลดน้อยถอยลง เป็นเหตุให้เจ้าหนี้อื่นไม่ได้รับชาระหนี้หรือได้รับ
ชาระหนี้น้อยกว่าที่ควรจะได้รับ การโอนที่ดินพิพาทให้ผู้คัดค้านที่ ๑ จึงทาให้ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น
กรณีมีเหตุให้ศาลเพิกถอนการโอนได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๔๔/๒๕๕๐ คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จานอง
ของจาเลยที่ ๑ ต่อมาในคดีล้มละลาย ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์จาเลยที่ ๑ เด็ดขาดและ
พิพากษาให้จาเลยที่ ๑ ล้มละลาย ในการขายทอดคลาดทรัพย์ของจาเลยที่ ๑ เจ้าพนักงานบังคับคดี
ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ ดาเนินการขายทอดตลาดต่อไปตาม พ .ร.บ.
ล้ม ละลายฯ มาตรา ๖ “เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ” หมายความตลอดถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ปฏิบัติการแทน ดังนั้น การขายทอดตลาดทรัพย์ของจาเลยที่
๑
จึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการแทนเจ้าพนัก งานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
ถือได้ว่าเป็นการกระทาอย่างหนึ่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หากจาเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย
โดยการกระทาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วยเหตุใด ๆ ก็ชอบที่จะยื่นคาขอโดยทาเป็นคาร้อง
ในคดีล้มละลายดังกล่าว ไม่ใช่มายื่นคาร้องในคดีนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๔๘/๒๕๕๐ เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าผู้รับโอนได้รับโอน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทจากลูกหนี้ที่ ๑ โดยสุจริตและมีค่าตอบแทน ผู้ร้องจึงร้องขอให้
เพิกถอนการโอนได้ตาม พ .ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา ๑๑๔ (เดิม ) และการที่ต่อมาผู้รับโอนได้โอน

๒๑๘
ขายที่ดินพ ร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านที่ ๑ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกภายหลังมีการ
ยื่น ฟ้องลูกหนี้ที่ ๑ ให้ล้มละลาย ผู้คัดค้านที่ ๑ ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๑๑๖ (เดิม )
จึงไม่จาต้องวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านที่ ๑ รับโอนมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือไม่ต่อไป เพร าะ
ไม่ทาให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง
ปัญหาตามฎีกาของผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ว่า ศาลชั้นต้นมีคาสั่งให้โอนที่ดินพร้อม สิ่ง
ปลูกสร้างพิพาทกลับคืนสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ ๑ โดยกาหนดราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
พิพาทสูงเกินไปในกรณีที่ไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้นั้นแม้ผู้ คัดค้านที่ ๑ มิได้ยกปัญหานี้
ขึ้นโต้แย้งคัดค้านในศาลชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ผู้คัดค้านที่ ๑ ย่อมมีสิทธิยกขึ้นอุทธรณ์ได้ตาม ป .วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ วรรคสอง ประกอบ พ .ร.บ.
จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายฯ มา ตรา ๑๔
การชดใช้ราคาทรัพย์คืนเป็นหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ แม้ผู้คัดค้านที่ ๑ อุทธรณ์
เพียงผู้เดียว ศาลฎีกามีอานาจพิพากษาให้มีผลถึงผู้รับโอนและผู้คัดค้านที่ ๒ ที่มิได้อุทธรณ์ด้วย
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๔๕ (๑) ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละ ลายฯ
มาตรา ๒๘
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๙/๒๕๕๑ ผู้คัดค้านยื่นคาร้องว่า เหตุที่ผู้คัดค้านมิได้
ระบุหลักประกันเหนือที่ดินของลูกหนี้ในคาขอรับชาระหนี้ที่ผู้คัดค้านได้ยื่นไว้ด้วย เนื่องจาก
พลั้งเผลอ และขออนุญาตเพิ่มเติมหลักประกันในคาขอรับชาระหนี้ มิใช่เรื่องการเพิ่
มจานวน
ทุนทรัพย์ในคาขอรับชาระหนี้ แต่ก็เป็นการกล่าวอ้างว่าผู้คัดค้านเป็นเจ้าหนี้มีประกันด้วยต้องตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ .ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๗ เมื่อศาลชั้นต้นมีคาสั่งยกคาร้องโดยเห็นว่า
การละเว้นมิได้เกิดจากการพลั้งเผลอ คดีถึงที่สุดย่อมมีผลผูกพันผู้คัดค้านตามปร ะมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลาย และ
วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ .ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ และมีผลให้ผู้คัดค้านจะต้องคืนหลักประกัน
แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้องและสิทธิเหนือทรัพย์นั้นเป็นอันระงับตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ .ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๗ ผู้คัดค้านย่อมไม่อาจยกข้อกล่าวอ้างหรือนาสืบในภายหลัง
อันเกี่ยวกับประเด็นเดียวกันนั้นอีกได้ การที่ผู้คัดค้านยื่นคาคัดค้านคัดค้านคาร้องของผู้ร้องที่ขอให้
ผู้คัดค้านคืนหลักประกันและเพิกถอนรายการจดทะเบียนจานองหลักประกันว่า ผู้คัดค้า
นมิได้
ปกปิดหลักประกันก็ดี ผู้คัดค้านเป็นเจ้าหนี้มีประกันแต่มิได้แจ้งว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกันเนื่องจาก
ความพลั้งเผลอก็ดี ล้วนเป็นข้ออ้างในประเด็นที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดี

๒๑๙
ตามคาร้องของผู้คัดค้านมาแล้ว จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคว ามแพ่ง มาตรา
๑๔๔ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ .ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๔ อีกด้วย

ประมวลรัษฎากร
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๘๗/๒๕๔๘ ตาม ป. รัษฎากร ฯ มาตรา ๙๑/๑ (๔) และ
๙๑/๒ มีความหมายว่า การประกอบกิจการการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทาง ค้าหรือหากาไร
ในราชอาณาจักรไทยต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนด
โดย พ.ร.ฎ. โดยคาว่า ขาย ในภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นนอกจากหมายถึง การซื้อขายตามมาตรา ๔๕๓
แห่ง ป.พ.พ. แล้วยังหมายความรวมถึงการจาหน่ายจ่ายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามนิติกรรม
สัญญาประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ด้วย คดีนี้โจทก์กับ พ . ได้ทาสัญญาต่าง
ตอบแทนเพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินของ พ . โดยก่อนทาการก่อสร้าง พ . ได้โอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์บางส่วน ต่อมาโจทก์กับ พ. ตกลงยกเลิกสัญญาการร่ วมลงทุน
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ดังกล่าว โจทก์จึงโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนให้แก่ พ . ซึ่งการโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินดังกล่าวแม้ไม่มีค่าตอบแทนก็ถือเป็นการขายตาม ป . รัษฎากรฯ มาตรา ๙๑/๑ (๔) แล้ว
และที่ดินนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่โจทก์มีไว้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบกิ จการ ก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์ จึงเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการ ซึ่งถือว่า เป็นการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเป็นทางการค้าหรือหากาไรตาม ป . รัษฎากร มาตรา ๙๑/๒ (๖) ประกอบ
พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นท างค้าหรือหา
กาไร (ฉบับที่ ๒๔๔)ฯ มาตรา ๓ (๕) โจทก์จึงต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๖๖/๒๕๔๙ พ.ร.ฎ. ออกตามความใน ป .รัษฎากร ว่าด้วย
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไร (ฉบับที่ ๒๔๔)ฯ มาตรา ๓ (๖) วรรคสอง
บัญญัติว่า “ในกรณีที่ที่ดินและอา คารหรือสิ่งปลูกสร้างได้มาไม่พร้อมกัน กาหนดเวลา ๕ ปี ให้ถือ
ตามระยะเวลาการได้มาซึ่งที่ดิน หรืออาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้มาภายหลัง ” ความหมายของ
การได้มาซึ่งอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างตามบทบัญญัติดังกล่าวย่อมต้องหมายความรวมถึงการได้มา
โดยเจ้าของที่ดินก่อสร้างเองหรื อซื้อมาหรือรับโอนมาด้วยประการใด ๆ ดังนั้น การที่โจทก์ลงทุน
ปลูกสร้างอาคารลงในที่ดินของโจทก์เองก็ต้องถือว่าโจทก์ได้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมาภายหลัง

๒๒๐
จากที่ได้ที่ดินมาแล้ว เมื่อโจทก์ขายที่ดินและอาคารดังกล่าวไปภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่ได้
อาคารมา โจทก์จึงมีหน้าที่ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับที่ดินและอาคารนั้น
ประเด็นที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ขายที่ดินและอาคารพิพาทไปโดยไม่มีเจตนา
มุ่งค้าหรือหากาไรเพราะโจทก์โอนขายให้แก่บริษัทที่โจทก์ก่อตั้งขึ้นเอง ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลใน
ครอบครัวของโจทก์เองทั้งสิ้น ปรากฏว่าโจทก์มิได้ยก ปัญหานี้ขึ้นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิยกขึ้นต่อสู้อันเป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาล
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๓๒/๒๕๔๙ คาสั่งกรมสรรพากรที่ ป .๙๐/๒๕๔๒ เรื่อง
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สาหรับการให้บริการเช่าอสั งหาริมทรัพย์
ตามมาตรา ๘๑ (๑) (ต) การโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) ค่าภาษีอากร
ไม่ ทั้งการออกหมายเรียกบุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นตามมาตรา ๙๑/๒๑ (๕) ให้นา
บทบัญญัติมาตรา ๘๘/๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลมอานาจของเจ้าพนักงานประเมินจึงไม่อยู่ ใน
บังคับ ของมาตรา ๑๙ ด้วย และ ป .พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๑ บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะ
เรียกเอาค่าภาษีอากรให้มีกาหนดอายุความสิบปี ” ดังนั้น นับแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๕ อัน
เป็นวันครบกาหนดที่โจทก์ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะจนถึงวันที่เจ้าพนักงาน
ประเมินได้ประเมินเรียกเก็บภาษีจากโจทก์เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ก็ยังอยู่ภายในกาหนด
สิบปี สิทธิเรียกร้องของจาเลยในอันที่จะเรียกเอาค่าภาษีอากรยังไม่ขาดอายุความ เจ้าพนักงาน
ประเมินจึงมีอานาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากโจทก์ได้
ป.รัษฎากร มาตรา ๙๑/๑ (๑) บัญญัติว่ า “รายรับ ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน
ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร
อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวทาให้เห็นเจตนารมณ์
ของกฎหมายได้ว่า กฎหมายประสงค์จะให้รายรับที่ผู้ต้องเสียภา ษีธุรกิจเฉพาะแสดงไว้ในแบบ
แสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ต้องเป็นรายรับที่มีมูลค่าอันพึงสมควรได้รับด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน
มิให้ผู้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแสดงรายรับที่มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริงได้ สาหรับราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนีย มของเจ้าพนักงานที่ดินนั้นก็เป็นที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่า
เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาในท้องตลาด การที่เจ้าพนักงานประเมินยึดถือหลักเกณฑ์การกาหนด
รายรับของจาเลยที่กาหนดว่าในการคานวณรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้ถือรายรับที่ได้
จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามความเ ป็นจริง แต่ต้องไม่น้อยกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ป .ที่ดินฯ ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ใน

๒๒๑
วันที่มีการโอนมาใช้ประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะในรายของโจทก์ โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ใน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของเจ้าพนักงา นที่ดินสาหรับห้องชุดของโจทก์จานวน ๖๘๘,๔๐๐ บาท
มาเป็นรายรับในการคานวณภาษีธุรกิจเฉพาะจึงชอบด้วย ป .รัษฎากร มาตรา ๙๑/๑๖ แล้ว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๓๔/๒๕๔๙ การที่โจทก์ทาสัญญาเช่าที่ดินจากกรมการ
ศาสนา โดยมีข้อตกลงให้โจทก์สร้างอาคารห้างสรรพสินค้าบนที่ดินที่เช่าด้
วยทุนทรัพย์และ
สัมภาระของโจทก์และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการศาสนาทันทีที่ลงมือปลูกสร้างแล้ว
โจทก์มีสิทธิเช่าอาคารดังกล่าวมีกาหนดเวลา ๓๐ ปี นับแต่วันที่กรมการศาสนาได้รับมอบอาคาร
นั้น ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตามสัญญาเช่าใช้สิทธิปลูกสร้างโรงเรือนในที่
ดินที่เช่า
อาคารที่สร้างขึ้นจึงไม่เป็นส่วนควบของที่ดินตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๔๖ ประกอบมาตรา ๑๔๔
วรรคสอง กรมการศาสนาจึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวแต่อย่างใด การที่โจทก์ตกลงให้
อาคารดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการศาสนานั้น ถือได้ว่ากรมการศาสนาได้กรรมสิทธิ์ใ น
อาคารนั้นมาโดยนิติกรรมด้วยการจาหน่ายจ่ายโอนของโจทก์อันต้องตามบทนิยามคาว่า “ขาย”
ตาม ป.รัษฎากร มาตรา ๙๑/๑ (๔) แล้ว กรณีจึงถือได้ว่าโจทก์ได้ขายอาคารห้างสรรพสินค้า
ดังกล่าวให้แก่กรมการศาสนา
เมื่อโจทก์ได้ขายอาคารห้างสรรพสินค้าเฉพาะส่วนที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่โ จทก์เช่น
จากกรมการศาสนาให้แก่กรมการศาสนาและการขายนั้นเป็นการขายภายใน ๓ ปี นับแต่เดือน
ที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภาษีซื้อที่ดินเกิดจากค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าวเพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการ
ประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงถือเป็นภาษีซื้อที่ไม่ให้นามาหักใ นการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตาม ป.รัษฎากร มาตรา ๘๒/๕ (๖) ประกอบประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ ๔๒) ฯ ฉะนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธินาภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารสรรพสินค้า
เฉพาะส่วนที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่โจทก์เช่าจากกรมการศาสนามาหักออกจา กภาษีขายในการคานวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตาม ป.รัษฎากร มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับชาระภาษี ถ้ามี แต่ถ้ามีเครดิต
ภาษีเหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษีจากการคานวณภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ
ตามมาตรา ๘๒/๓
ผู้ประกอบการดังกล่าวมีสิทธินาไปชาระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือมีสิทธิขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของ
เดือน ภาษีนั้น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียหรือขอคืนของแต่ละเดือนภาษีแยกต่างหาก
จากกัน

๒๒๒
การประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มของเจ้าพนักงานประเมินและคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตลอดจนการขอคืนภาษีของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงต้องแยก
กระทาเป็นรายเดือนต่างหากจากกัน การที่โจทก์มีคาขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนัก งาน
ประเมินและคาวินิจฉัยอุทธรณ์รวม ๑๗ เดือนภาษี และขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรวม ๑๘ เดือนภาษี
โดยแยกจานวนเงินเป็นรายเดือนภาษีที่มีการประเมินและขอคืนภาษี จึงถือได้ว่ามี
๑๘ ข้อหา
แยกต่างหากจากกัน มิใช่มีเพียงข้อหาเดียว การเสียค่าขึ้นศาลจึงต้องเสียเป็นรายข้อหาตามราย
เดือนภาษี มิใช่เสียรวมกันไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๖๐/๒๕๔๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่าการที่โจทก์ซื้อ
ที่ดินและบ้านพิพาทมาเพื่อใช้อยู่อาศัยโดยนาที่ดินและบ้านไปจานองไว้แก่ธนาคาร ท . ต่อมาโจทก์
ได้จดทะเบียนไถ่ถอนจานองที่ดินและบ้านดังกล่าว และจ ดทะเบียนยกที่ดินและบ้านให้แก่ ส .
ซึ่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน แล้ว ส. นาที่ดินและบ้านไปจดทะเบียน
จานองไว้แก่ธนาคาร ก . โดยอาศัยสิทธิการเป็นพนักงานของธนาคารดังกล่า วซึ่งจะเสียดอกเบี้ยใน
อัตราต่ากว่าเดิม โดยการทานิติกรรมดังกล่าวทั้งหมดทา ในวันเดียวกัน หลังจากนั้นโจทก์และ ส .
ก็ยังคงอาศัยอยู่ในที่ดินและบ้านดังกล่าวร่วมกันตลอดมา ย่อมแสดงให้เห็นว่าโจทก์และครอบครัว
ยังจาเป็นต้องใช้ที่ดินและบ้านดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัย การที่โจทก์จดทะเบียนยกที่ดินและบ้าน
ดังกล่าวให้แก่ ส. ก็เพียงเพื่อให้ ส. นาไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินที่อัตราดอกเบี้ยต่ากว่าเดิม
เท่านั้น แม้จะถือว่าเป็นการขายตาม ป .รัษฎากร มาตรา ๙๑/๑ (๔) ที่ได้กระทาภายในห้าปี นับแต่
วันที่ได้มา ก็ไม่ใช่กรณีที่ทาเป็นทางการค้าหรือหากาไร โจทก์จึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตาม
ป.รัษฎากร มาตรา ๙๑/๒ วรรคหนึ่ง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๙๐/๒๕๔๙ ป.รัษฎากร มาตรา ๙๑/๑ (๔) ให้คานิยามคาว่า
ขาย ว่าหมายความรวมถึงสัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้เช่าซื้อ หรือจาหน่าย จ่าย โอน
ไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ ฉะนั้น แม้โจทก์จะโอนที่ดินให้แก่กรมทางหลวงตาม พ .ร.บ.
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ก็ถือว่าเป็นการขายตาม ป .รัษฎากร มาตรา ๙๑/๑ (๔)
แม้ตาม ป.รัษฎากร มาตรา ๙๑/๒ ประกอบ พ .ร.ฎ. ออกตามความใน ป .รัษฎากร
ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาไร (ฉบับที่ ๓๔๒)ฯ มาตรา ๔(๕) การขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคลผู้ขายมีไ ว้ในการประกอบกิจการอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะ แต่เมื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ขาย โจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลจาเป็นต้องมีไว้ใช้ในการประกอบ
กิจการ เพราะต้องใช้เป็นโรงงานผลิตสินค้าจาหน่าย ไม่ใช่มีไว้เพื่อขาย และการที่โจทก์ต้อง

๒๒๓
โอนทรัพย์ ก็เนื่องจากมี พ .ร.บ. ออกมากาหนดให้ที่ดินของโจทก์ในส่วนที่โอนอยู่ในบริเวณที่
ที่ จะต้องถูกเวนคืนตาม พ .ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ หากโจทก์ไม่ตกลงกับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องถูกเวนคืน การที่โจทก์ยอมตกลงโอนทรัพย์ให้แก่กรมทางหลวงจึงเกิดจากสภาพ
บังคับไม่ใช่การโอนโดยเจตนาหรือเพื่อประโยชน์ ในกิจการของโจทก์ ดังนั้น จึงไม่เป็นการขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาไรที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒
(๖) แห่ง ป.รัษฎากร
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๙๒/๒๕๔๙ แม้ที่ดินของโจทก์อยู่ในเขตที่จะต้องเวนคืน
ตาม พ.ร.ฎ. กาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงเทศบาลสายรามคาแหง
ตอนสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว- บรรจบถนนสุวินทวงศ์ฯ และการที่โจทก์โอนที่ดินพิพาท
ให้แก่กรุงเทพมหานครเป็นไปตาม พ .ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ก็ตามก็ยังเป็น
การโอน จึงเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ตาม ป .รัษฎากร มาตร า ๙๑/๑ (๔)
ที่ดินพิพาทของโจทก์จาเป็นต้องมีไว้ใช้ในการประกอบกิจการ เพราะต้องใช้เป็น
ศูนย์บริการไม่ใช่มีไว้เพื่อขาย ประกอบกับการที่โจทก์ต้องโอนทรัพย์ก็เนื่องจากมี พ .ร.ฎ. ออกมา
กาหนดให้ที่ดินที่โอนนั้นอยู่ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ
ซึ่งหากโจทก์ไม่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องถูกเวนคืน ดังนี้ การที่โจทก์ยอมตกลงโอนที่ดินภายใต้
สภาพบังคับเช่นนี้ย่อมไม่ใช่การโอนโดยเจตนาหรือเพื่อประโยชน์ในกิจการของโจทก์ กรณีของ
โจทก์จึงไม่เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางการค้าหรือหากาไรที่อยู่ในบั งคับต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แห่ง ป.รัษฎากร
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๖๗/๒๕๔๙ ป.รัษฎากร มาตรา ๙๑/๕ (๖) บัญญัติให้คิด
ฐานภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาไรจากรายรับก่อน
หักรายจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่มีบทบัญญัติในหมวด ภาษีธุรกิจเฉพาะให้ถือเอาราคาประเมินทุนทรัพย์
ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดินเป็นฐานในการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ส่วนที่เจ้าหนี้ประเมินภาษีธุรกิจเพิ่มโดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา
๔๙ ทวิ ก็อยู่ในส่วนการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดา และมาตรา ๖๙ ทวิ ก็อยู่ในส่วนเก็บภาษีนิติบุคคล
ซึ่งไม่มีบทบัญญัติให้นามาใช้บังคับในหมวดภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย ดังนั้น การที่ลูกหนี้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะโดยมีฐานภาษีจากรายรับการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์
ก่อนหักรายจ่ายซึ่งเป็นราคาซื้อขายกันในขณะนั้นเป็ นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ

๒๒๔
ในราคาตลาดตามความหมายของมาตรา ๙๑/๑๖ และมาตรา ๙๑/๑ (๓) แล้ว เจ้าหนี้ไม่มีอานาจ
ประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอีก
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๙๘/๒๕๔๙ ป.รัษฎากร มาตรา ๙๑/๒ บัญญัติว่า “ภายใต้
บังคับมาตรา ๙๑/๔ การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักร ให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษ
ธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติในหมวดนี้ … (๖) การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาไร
ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่กาหนดโดยพระ ราชกฤษฎี …” การที่โจทก์จดทะเบียนให้ที่ดินตามฟ้องแก่บุตร
โดยชอบด้วยกฎหมายโดยเสน่หา แม้การให้โดยเสน่หาจะถือเป็นการขายตามมาตรา ๙๑/๑ (๔)
แห่ง ป .รัษฎากร แต่การที่บุพการีให้ทรัพย์สินโดยเสน่หาแก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่
กรณีที่ทาเป็นทางค้าหรือหากาไร การให้โดยเสน่ หาดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒ แห่ง ป.รัษฎากร
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๐๓/๒๕๔๙ เงินได้จากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์
เป็นเงินได้พึงประเมินตาม ป.รัษฎากร มาตรา ๔๐ (๘) และผู้ซื้อทรัพย์ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
มีหน้าที่ต้อง หักภาษีเงินได้ตามมาตรา ๕๐ (๕) (ข) และนาส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมในขณะที่จดทะเบียนตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง เมื่อผู้ซื้อทรัพย์ได้ชาระเงิน
ตามสัญญาขายทอดตลาดไว้กับเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยเงินจานวนดังกล่าวได้รวมภาษีเงินได้
ที่ผู้ซื้อจะต้องหั กและนาส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย และต่อมาปรากฏว่าผู้ซื้อทรัพย์ได้จ่าย
ภาษีเงินได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไปอีก ทั้งที่ตนมิได้มีหน้าที่
ต้องจ่ายภาษี แต่มีหน้าที่เพียง หักเงินได้ตามมาตรา ๕๐ (๕) (ข) เท่านั้น ผู้ซื้อทรัพย์จึงมีสิ ทธิที่จะ
ขอเงินดังกล่าวคืน ดังนั้นที่เจ้าพนักงานบังคับคดีหักเงินได้จากการขายทอดตลาดคืนให้ผู้ซื้อ
ทรัพย์ตามจานวนภาษีที่ผู้ซื้อได้ทดรองจ่ายไปจึงเป็นการกระทาที่ชอบแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
ขอให้ยกเลิกการจ่ายเงิน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๐/๒๕๕๐ บทบัญญัติใน พ .ร.ฎ. ออกตามความใน ป .
รัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไร (ฉบับที่ ๒๔๔) ฯ มาตรา ๓
บัญญัติให้การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) มี ๖ อนุมาตรา
แต่ละอนุมาตรามีความชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไ ขที่กาหนดไว้
โดย พ.ร.ฎ. ซึ่งการขายที่ดินที่ผู้นั้นใช้ในการเกษตรกรรมเป็นการขายที่ดินที่ผู้ขายมีไว้ประกอบ
กิจการนั้นเอง ไม่ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไร การตีความกรณี

๒๒๕
การขายที่ดินที่ผู้นั้นใช้ในเกษตรกรรม ซึ่งไม่ถือเป็นการขายที่เป็ นทางค้าหรือหากาไรตามมาตรา
๓ (๕) แห่ง พ.ร.ฎ. ดังกล่าว แต่หากขายไปภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งที่ดินจะต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะนั้น ย่อมเป็นการแปลขยายความ มาตรา ๓ (๖) ให้การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ถือ
เป็นการขายที่เป็นทางค้าหรือหากาไรตามมาตรา ๓ (๕) กลายมาเป็ นการขายที่เป็นทางค้าหรือหา
กาไรตามมาตรา ๓ (๖) อีก อันเป็นการแปลขยายความในทางเป็นผลร้ายแก่ผู้ขายที่ดินที่ตนใช้ใน
เกษตรกรรม แม้ทาให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี แต่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์และ
ส่วนได้เสียของผู้ขายซึ่งได้ใช้ที่ดินนั้นในการเกษตรกรรม ทั้งตามมาตร า ๓ (๖) บัญญัติไว้เพื่อ
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามมาตรา ๓ (๑) ถึง (๕) ที่ได้กระทาภายใน ๕ ปี นับแต่
วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไรก็ยังมี
ข้อยกเว้นอีกหลายกรณีด้วยแสดงว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ก ระทาภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่
ได้ที่ดินมา มิได้ถือเป็นการขายอันเป็นทางค้าหรือหากาไรเสมอไป
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๖/๒๕๕๐ โจทก์มีอาชีพรับราชการครู มิได้มีอาชีพหรือ
ทาธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใด ที่ดินที่โจทก์ขายไปนี้ โจทก์ได้รับยกให้จากน้อง
ของโจทก์ เมื่อปี ๒๕๒๒ โดยโจทก์มิได้ลงทุนซื้อหามาเอง การที่โจทก์ให้บริษัท อ . เช่าที่ดินเพื่อ
สร้างสถานีบริการน้ามันก็เป็นการแสวงหาประโยชน์ตามปกติในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน โดยไม่
ปรากฏว่าโจทก์มีที่ดินแปลงอื่นให้ผู้อื่นเช่าอีกอันจะเข้าลักษณะของการประกอบอาชีพหรือทา
ธุรกิจเกี่ ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ การที่โจทก์ขายที่ดินไปก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็น
การขายเพื่อจะซื้อที่ดินแปลงใหม่แล้วนามาให้เช่าหรือหากาไรอีกทอดหนึ่งแต่อย่างใด แม้ที่ดิน
ของโจทก์จะมีราคาสูงแต่ก็ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ว่าโจทก์ขายที่ดินเป็นทางค้าหรือหากาไรเสมอไป
เพราะ ราคา ที่ดินย่อมขึ้นอยู่กับสภาพ ทาเลที่ตั้งและความพึงพอใ จของคู่สัญญาเป็นตัวกาหนด
จากพฤติการณ์ดังกล่าว การที่โจทก์ขายที่ดินไปยังถือไม่ได้ว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็น
ทางค้าหรือหากาไรที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตาม ป .รัษฎากรฯ มาตรา ๙๑/๒ (๖)
คาพิพากษ าศาลฎีกาที่ ๑๙๔๖ /๒๕๕๐ โจทก์ขายอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ในขณะที่ พ.ร.ฎ. ออกตามความใน ป.รัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นทางค้าหรือหากาไร (ฉบับที่ ๒๔๔)ฯ มีผลใช้บังคับ การประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีนี้
จึงต้องนา พ .ร.ฎ. ฉบับนี้มาใ ช้บังคับ แม้ พ .ร.ฎ. ฉบับนี้จะถูกยกเลิกโดย พ .ร.ฎ. ออกตามความ
ใน ป.รัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาไร (ฉบับที่ ๓๔๒)ฯ แต่การ
ยกเลิกนั้นก็ไม่มีผลทาให้การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหลักเกณฑ์

๒๒๖
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ใน พ.ร.ฎ. ฉบับเดิม กลายเป็นไม่ต้องเสียภาษีไปได้ เพราะไม่มี
กฎหมายบัญญัติว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
พ.ร.ฎ. ฉบับเดิมในขณะที่ พ .ร.ฎ. ฉบับเดิมมีผลใช้บังคับไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีกต่อไป
การที่เจ้าพนักงานประเมิน ประเมินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากโจทก์โดยอาศัยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน พ .ร.ฎ. ฉบับเดิม จึงเป็นการประเมินโดยมีกฎหมายให้อานาจ
และปรากฏตามบันทึกการปิดหนังสือแจ้งการประเมินว่า เจ้าหน้าที่ได้ปิดหนังสือแจ้งการประเมิน
ให้โจทก์ทราบโดยชอบตาม ป .รัษฎากร มาตรา ๘ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ภายใน
กาหนดเวลา ๑๐ ปี นับแต่วันครบกาหนดชาระภาษีคือ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๖ จึงเป็นการ
ประเมินภาษีภายในอายุความตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๑
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๔๗ /๒๕๕๐ มาตรา ๙๑/๒ (๖) แห่ง ป .รัษฎากร มิได้
บัญญัติไว้แจ้ งชัดว่าการขายอสังหาริมทรัพย์กรณีใดเป็นการขายที่เข้าลักษณะเป็นทางค้าหรือ
หากาไร แต่ได้บัญญัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนดโดย พ
.ร.ฎ.
ซึ่งในขณะที่โจทก์จดทะเบียนให้ ก . เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินและตึกแถวดังกล่าว พ .ร.ฎ.
ออกตามความใน ป .รัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไร (ฉบับที่
๒๔๔)ฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ ว่า ให้การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ทางค้าหรือหากาไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แห่ง ป .รัษฎากร มีดังต่อไปนี้ (๑)…(๖) การขาย
อสังหาริมทรั พย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ที่ได้กระทาภายในห้าปีนับแต่
วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นแต่อย่างไรก็ตาม การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม
(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ที่ได้กระทาภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นมิใ ช่
ว่าจะเป็นทางค้าหรือหากาไรเสมอไป หากแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป
การที่โจทก์จดทะเบียนให้ ก . เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินและตึกแถวดังกล่าวโดยเสน่หา
จะถือว่าเป็นการขายตาม ป .รัษฎากร มาตรา ๙๑/๑ (๔) ที่ได้กระทาภายในห้าปีนับแต่ วันที่ได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น แต่เมื่อเป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ที่โจทก์โอนที่ดินดังกล่าวให้เป็นบุตร
โดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์และเป็นการโอนโดยไม่มีค่าตอบแทน การโอนที่ดินดังกล่าว
จึงไม่ใช่การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไร โจทก์จึงไม่จาต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๘๒/๒๕๕๐ การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทาภายใน
๕ ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตามมาตรา ๓ (๖) แห่ง พ .ร.ฎ. ออกตามความใน
ป.รัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไร (ฉบับที่ ๒๔๔)ฯ ยังมีข้อยกเว้น

๒๒๗
หลายประการที่ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไร แสดงว่า
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทาภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ได้มามิใช่เป็นการขายที่เป็นทางค้า
หรือหากาไรเสมอไป หากแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาเป็นแต่ละก รณีไป แม้คดีนี้ข้อเท็จจริง
จะรับฟังได้ว่าโจทก์แบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนอันถือ
ได้ว่าเป็นการขายตาม ป .รัษฎากร มาตรา ๙๑/๑ (๔) ที่ได้กระทาภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น แต่เมื่อผู้ที่โจทก์โอนกรรมสิทธิ์ร วมในที่ดินดังกล่าวให้เป็นบุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของโจทก์ และเป็นการโอนโดยไม่มีค่าตอบแทน การโอนกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน
ดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไรตาม ป .รัษฎากร มาตรา
๙๑/๒ (๖) โจทก์จึงไม่จาต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
หมายเหตุ
คาว่า “ขาย” ในแง่ภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น ประมวลรัษฎากร มาตรา ๙๑/๑ (๔) ได้
บัญญัติ ให้หมายความรวมถึงสัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่าซื้อ หรือจาหน่าย
จ่ายโอน ไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ ฉะนั้น คาว่า “ขาย” ในแง่ภาษีธุรกิจเฉพาะจึงมี
ความหมายกว้างกว่าคาว่า “ขาย” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การให้โดยเสน่หา
หรือการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่มีค่าตอบแทนจึงถือเป็นการขายตามประมวล
รัษฎากร มาตรา ๙๑/๑ (๔) ดังกล่าว แม้จะไม่ถือเป็นการขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ก็ตาม อย่างไรก็ดีการขายที่จะต้องเสี ยภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็น
ทางค้าหรือหากาไรตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา ๙๑/๒ (๖)
กรณีอย่างไรจึงจะถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาไรนั้น
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๙๑/๒ (๖) ได้บัญญัติให้อานาจรัฐบาลกาหนดหลักเกณฑ์วิธีก ารและ
เงื่อนไข แต่การกาหนดนั้นก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่เห็นได้ว่าเป็นการขายเป็นทางค้าหรือหากาไร
เพราะตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๙๑/๒ (๖) ซึ่งเป็นกฎหมายแม่ กรณีที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะจะต้องเป็นการขายเป็นทางค้าหรือหากาไรเท่านั้น ฉะนั้น หากมีการกาหนดให้กรณีที่มิใ ช่
การขายเป็นทางค้าหรือหากาไรถือเป็นการขายเป็นทางค้าหรือหากาไรด้วย ย่อมเป็นการกาหนด
เกินขอบเขตที่กฎหมายแม่ได้ให้อานาจไว้ กรณีที่กาหนดขึ้นมานั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ศาลปกครองสูงสุดย่อมใช้อานาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑ (๒) เพิกถอนได้ หากศาลปกครองสูงสุดไม่เพิกถอน ศาลภาษีอากรกลาง

๒๒๘
และศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร ซึ่งเป็นศาลยุติธรรมย่อมมีอานาจตีความว่า กรณีที่พระราชกฤษฎีกา
กาหนดขึ้นมานั้นไม่ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาไรจึงไม่อยู่ในบังคับ
จะต้องเสียภาษีธุรกิ จเฉพาะตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๙๑/๒ (๖) ทั้งนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรม
แก่ประชาชนผู้เสียภาษี
รัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๒๔๔ ) พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓ (๕)
กาหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ได้มาต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แม้จะ
เป็นกรณีที่บิดามาร ดาโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยเสน่หา หรือแบ่งกรรมสิทธิ์รวมใน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยไม่มีค่าตอบแทนก็ตาม กรณีจึงเป็นการกาหนดให้ถือเป็นการขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาไรโดยไม่คานึงว่าความจริงเป็นการขายเป็นทางค้าหรือ
หากาไรหรือไม่ เมื่อกรณีที่บิด ามารดาโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยเสน่หาไม่อาจถือเป็น
การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาไร ศาลฎีกาจึงมีคาพิพากษาศาลฎีกาที๑๐๘๘๙/๒๕๔๖
่
วินิจฉัยว่า “การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทาภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ได้มามิได้เป็นการขาย
เป็นทางค้าหรือหากาไรเสมอไป พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไร (ฉบับที่ ๒๔๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงได้กาหนด
ข้อยกเว้นไว้บางกรณี การโอนที่ดินให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยเสน่หามิใช่กรณีที่ทา
เป็นทางค้าหรือหากาไรจึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพา ะ แม้จะเป็นการโอนให้ภายใน ๕ ปี นับแต่
วันที่ได้มาก็ตาม ”
คดีตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๘๒ /๒๕๕๐ ที่กาลังหมายเหตุอยู่นี้ก็เดินตาม
คาพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว และต่อมาพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔
(๖) ( ง) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปั จจุบันก็บัญญัติให้การโอนกรรมสิทธ์หรือสิทธิ
ครอบครองใน อสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายของตน แต่
ไม่ รวมถึงบุตรบุญธรรม ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แม้จะเป็นการโอนภายใน ๕ ปี
ก็ตาม
ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการโอนก่อนหรือหลังพระราชกฤษฎี กาฯ (ฉบับที่ ๓๔๒ )
พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใช้บังคับ การโอนนั้นไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเพียงแต่อ้างตัว
บทกฎหมายต่างกัน กล่าวคือ การโอนก่อนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับจะอ้างกฎหมาย
แม่คือประมวลรัษฎากร มาตรา ๙๑/๒ (๖) โดยถือว่าการโอนดังกล่าวไม่ถือเป็นก ารขายเป็นทาง

๒๒๙
ค้าหรือหากาไร ส่วนการโอนหลังจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับจะอ้างมาตรา
๔
(๖) (ง) ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๔๕๔ /๒๕๕๐ โจทก์และ ข . ได้เข้าครอบครองทา
ประโยชน์ในที่ดินตามฟ้องในฐานะเจ้าของอันถือว่าเป็นการได้มาซึ่งสิทธิครอบค รองในที่ดิน
ตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ การที่โจทก์เพิ่งมาขอออกโฉนดที่ดินแทนแบบแจ้งการครอบครองในปี ๒๕๓๖
เป็นเพียงการที่โจทก์เปลี่ยนแปลงหลักฐานการถือสิทธิในที่ดิน จะถือว่าโจทก์เพิ่งได้มาซึ่งที่ดิน
ตามฟ้องในวันที่ออกโฉนดได้ไม่ การที่โจทก์และ ข . โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามฟ้อง ให้แก่
บุคคลอื่น จึงไม่เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไรตามมาตรา
๓(๖) แห่ง
พ.ร.ฎ. ออกตามความใน ป .รัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไร
(ฉบับที่ ๒๔๔)ฯ อันจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๓๘๓ /๒๕๕๐ โจทก์บร รยายฟ้องเพียงว่าหนังสือ
แจ้ง การประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ได้แจ้งข้อหาประเมินว่าโจทก์ได้ขายอสังหาริมทรัพย์ที่
มีไว้ในการประกอบกิจการคาฟ้องของโจทก์มิได้อ้างว่า หนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ
เป็นคาสั่งทางปกครองที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบและวิธีการที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ มาตรา ๓๗ แต่อย่างใด การที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าหนังสือแจ้งการประเมิน
ดังกล่าวเป็นคาสั่งทางปกครองที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กฎหมายกาหนด และพิพากษาให้เพิกถอน
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะและคาวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงเป็น การวินิจฉัยนอกประเด็น
ในคาฟ้อง ซึ่งเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาแผนกคดี
ภาษีอากรมีอานาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม พ .ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรฯ
มาตรา ๑๗ ประกอบ ป .วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕)
ป. รัษฎากร มาตรา ๘๘/๕ ประกอ บมาตรา ๙๑/๒๑ (๕) เพียงแต่กาหนดให้เจ้า
พนักงานประเมินเมื่อได้ประเมินแล้วให้แจ้งการประเมินเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เท่านั้น มิได้กาหนดว่าในการแจ้งการประเมินเจ้าพนักงานประเมินต้องแจ้งรายละเอียดและ
เหตุผลที่ประเมินให้ผู้ต้องเสียภาษีอากรทราบด้วย ดังนั้ น การที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการ
ประเมินว่าโจทก์ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาไร โดยมิได้ระบุว่าเป็นการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ในการประกอบกิจการ จึงเป็นหนังสือแจ้งการประเมินที่ชอบด้วย
ป. รัษฎากร แล้ว

๒๓๐
แม้จะมี พ .ร.ฎ. ใหม่ ออกมายกเลิก พ .ร.ฎ. ออกตามความใน ป . รัษฎากร ว่าด้วย
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไร (ฉบับที่ ๒๔๔ )ฯ แต่เมื่อขณะที่โจทก์ขาย
อสังหาริมทรัพย์พิพาทและเกิดความรับผิดทางภาษีนั้น พ .ร.ฎ. ออกตามความใน ป .รัษฎากร
ว่า ด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไร (ฉบับที่ ๒๔๔)ฯ ยังมีผลใ ช้บังคับ การ
ที่เจ้าพนักงานประเมินของจาเลยนาหลักเกณฑ์ตาม พ .ร.ฎ. ออกตามความใน ป.รัษฎากร ว่า
ด้วยการ ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไร (ฉบับที่ ๒๔๔)ฯ มาใช้ในการประเมิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะของโจทก์จึงชอบแล้ว
พ.ร.ฎ. ออกตามความใน ป .รัษฎากร ว่าด้ วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ทางค้าหรือหากาไร (ฉบับที่ ๒๔๔)ฯ มาตรา ๓ (๕) ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นบัญญัติว่า การขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไรตาม ป .รัษฎากร มาตรา ๙๑/๒ (๖) ได้แก่การขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขาย มีไว้ในการประกอบกิจการแต่ไม่รวมถึงที่ ดินที่ผู้นั้นใช้ในเกษตรกรรม
ดังนั้น แม้อสังหาริมทรัพย์ที่ ใช้ในการประกอบกิจการและที่มีไว้เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
นั้นอาจยังมิได้นามาใช้ในการประกอบกิจการดังที่โจทก์เบิกความว่าโจทก์เพิ่งสร้างอาคารพิพาท
ภายหลังจากที่ซื้อที่ดิน และตั้งใจนาที่ดินและอาคารพิพาทออ กให้เช่าแต่ยังไม่มีผู้เช่าพฤติการณ์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นเจตนาของโจทก์แต่แรกว่าประสงค์จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมูลค่าของที่ดิน
โดยการสร้างอาคารพิพาทแล้วนาออกให้เช่า แม้ต่อมาจะมีผู้มาเช่าหรือไม่ก็ตามก็ต้องถือว่าโจทก์
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แล้วที่ดิ นและอาคารพิพาทจึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้
ในการประกอบกิจการ เมื่อโจทก์ขายที่ดินและอาคารพิพาทจึงเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ทางค้าหรือหากาไร โดยไม่ต้องคานึงถึงระยะเวลาที่โจทก์ถือครอง โจทก์ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

