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วิแพ่ง 

ข้อ 2  

 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคาํสัง่ของศาลชัน้ต้นท่ียกคาํร้องขอยกเว้น

ค่าธรรมเนียมศาลชัน้อุทธรณ์ โดยให้เหตุผลว่าเป็นการดําเนินกระบวน

พิจารณาซํา้ คาํสัง่ศาลอทุธรณ์เป็นท่ีสดุตาม ป.วิ.พ. มาตรา 156 วรรคท้าย  

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7777/2560 

 แม้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคําสัง่ศาลชัน้ต้นที่ยกคําร้องขอยกเว้น

ค่าธรรมเนียมชัน้อุทธรณ์ฉบบัที่สองของจําเลยโดยให้เหตุผลว่าเป็นการดาํเนิน

กระบวนพิจารณาซํ้าก็ตาม แต่ก็ถือว่า เ ป็นขัน้ตอนเกี่ยวกับการขอยกเว้น

คา่ธรรมเนียมศาลนัน่เอง ซึง่ตามป.ว.ิพ. มาตรา 156/1 วรรคทา้ย บญัญตัวิ่า ในกรณีที่

ศาลมคีาํสัง่อนุญาตใหย้กเวน้คา่ธรรมเนียมศาล ใหแ้ต่เฉพาะบางสว่น หรอืมคีาํสัง่ใหย้ก

คํารอ้ง ผู้ขออาจอุทธรณ์คําสัง่นัน้ต่อศาลได้ภายในกําหนด 7 วนั นับแต่วนัมคีําสัง่ 

คาํสัง่ของศาลอุทธรณ์เชน่วา่นี้ใหเ้ป็นทีส่ดุ เชน่นี้ คาํสัง่ยอ่มเป็นทีสุ่ดจําเลยไมส่ทิธฎิกีา

ไดอ้กี 

ข้อ 3  

 (1) ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองคดีอาญา ศาลชัน้ต้นไต่สวน

มูลฟ้องและพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์คดัค้านคาํพิพากษา คดีอาญาอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ฟ้องคดีแพ่งขอให้ขบัไล่จาํเลยใน

เรื่องเดียวกนักบัคดีส่วนแพ่งท่ีโจทกฟ้์องรวมมาในคดีอาญา เช่นน้ีเป็นฟ้องซ้อน 
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คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3843/2560 

 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยทัง้สี่ และใหจ้ําเลยทัง้สี ่รบัผดิทางแพ่ง ซึ่งมมีูล

กระทําความผิดในทางอาญา ถือเป็นการฟ้องคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา

รวมกนัมากบัคดอีาญา ในการพจิารณาคดสี่วนแพ่งจงึตอ้งเป็นไปตามบทบญัญตัแิห่ง 

ป.ว.ิอ. มาตรา 40 จําเลยทัง้สี ่ จงึมฐีานะเป็นจําเลยในคดตีัง้แต่ขณะทีโ่จทก์ยื่นฟ้อง

คดีอาญาดงักล่าวต่อศาลชัน้ต้น และถือว่าคดีส่วนแพ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาตาม  

ป.ว.ิพ. มาตรา 173 วรรคสอง ซ่ึงคาํว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณานัน้ อาจอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของศาลชัน้ต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกากไ็ด้ ดงันัน้เมื่อ

โจทกอ์ทุธรณ์คดัค้านคาํพิพากษาศาลชัน้ต้นดงักล่าวต่อศาลอทุธรณ์ภาค 3 และ

ในระหว่างพิจารณาของศาลอทุธรณ์ภาค 3 โจทกฟ้์องคดีน้ีขอใหข้บัไล่จําเลยทัง้สี่

ออกไปจากทีด่นิพพิาท หากไมอ่อกไปใหถ้อืเอาคาํพพิากษาแทนการแสดงเจตนา โดย

ใหโ้จทกร์ือ้ถอนพชืไรแ่ละสิง่ปลูกสรา้งทีจ่ําเลยทัง้สีป่ลูกไวไ้ดเ้อง อนัเป็นฟ้องในเรื่อง

เดียวกนักบัคดีส่วนแพ่งท่ีโจทก์ฟ้องรวมกนัมาในคดีอาญาดงักล่าว ฟ้องโจทก์

คดีน้ีจึงเป็นฟ้องซ้อนกบัคดีส่วนแพ่งในคดีอาญาดงักล่าว ต้องหา้มตาม ป.ว.ิพ. 

มาตรา 173 วรรคสอง (1) 

 (2) ฟ้องแย้งท่ีอาศยัข้อเทจ็จริงท่ีเกิดขึ้นใหม่ในระหว่างพิจารณาคดี ถือว่า

ไม่เก่ียวกบัฟ้องเดิม  

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 452/2560 

 โจทก์ฟ้องโดยมคีําขอบังคบัให้โจทก์มอีํานาจปกครองเด็กหญิง จ. แต่เพียง 

ผูเ้ดยีวพรอ้มทัง้ใหจ้ําเลยส่งมอบบุตรผูเ้ยาว์คนืโจทก์ โดยเป็นการเรยีกบุตรคนืโดย

อาศยัอํานาจปกครองบุตรตามทีโ่จทก์กบัจําเลยทําบนัทกึไวท้า้ยทะเบยีนหย่า จําเลย
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ฟ้องแยง้โดยขอใหช้ดใชค้่าอุปการะเลี้ยงดูทีจ่ําเลยต้องจ่ายไป  ทัง้นี้ หลงัจากทีม่กีาร

ทราบผลการตรวจวเิคราะหพ์นัธุกรรมว่าจําเลยไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมเป็น

บิดาของเด็กหญิง จ. ฟ้องแย้งในส่วนน้ีของจําเลยจึงเป็นฟ้องแย้งท่ีอาศัย

ข้อเทจ็จริงท่ีเกิดขึ้นใหม่ ในระหว่างพิจารณาคดี โดยเป็นการบงัคบัแก่โจทก์ให้

ชาํระค่าเสียหาย จึงเป็นคนละเรื่องกบัคาํฟ้องของโจทก์ซ่ึงไม่เก่ียวกบัคาํฟ้อง

เดิม ไม่ชอบดว้ย ป.ว.ิพ. มาตรา 177 วรรคสาม ประกอบ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและ

ครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ.2553 มาตรา 6 
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วิอาญา 

ข้อ 1  

 ผู้เสียหายท่ีแท้จริงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย ผู้มีอํานาจจดัการแทน

ผู้เสียหายไม่มีอาํนาจเข้าร่วมเป็นโจทก์กบัพนักงานอยัการ ในส่วนคดีอาญา  

แต่ย่ืนคาํร้องขอเพ่ือให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนแพ่งได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8001 - 8002/2560 

 ผู้ตายสมคัรใจเข้าวิวาทต่อสู้กบัจําเลยทัง้หก ผู้ตายจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดย 

นิตินัย พ. มารดาของผู้ตายย่อมไม่มีอํานาจจดัการแทนผู้ตายซ่ึงถูกทําร้าย 

ถึงตาย พ. ผูร้อ้งจงึไม่มอีํานาจเขา้รว่มเป็นโจทกก์บัพนักงานอยัการในคดสีว่นอาญา 

และไมม่สีทิธอุิทธรณ์หรอืฎกีา 

 ป.ว.ิอ. มาตรา 44/1 บญัญตัวิ่า "ในคดทีีพ่นักงานอยัการเป็นโจทก ์ถา้ผูเ้สยีหาย

มสีทิธทิีจ่ะเรยีกเอาค่าสนิไหมทดแทนเพราะเหตุไดร้บัอนัตรายแกช่วีติ รา่งกาย จติใจ 

หรอืได้รบัความเสื่อมเสยีต่อเสรภีาพในร่างกาย ชื่อเสยีง หรอืได้รบัความเสยีหาย

ในทางทรพัยส์นิ อนัเนื่องมาจากการกระทําความผดิของจําเลย ผูเ้สยีหายจะยืน่คํารอ้ง

ต่อศาลที่พจิารณาคดอีาญาขอให้บงัคบัจําเลยชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่ตนก็ได้"  

เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ท่ีจะช่วยผู้ท่ีได้รบัความเสียหายในทางแพ่งให้

ได้รบัความสะดวกรวดเรว็ในการได้รบัชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดีแพ่งเป็นอีกคดีหน่ึง ทัง้คดีแพ่งและคดีอาญาจะได้

เสรจ็ส้ินไปในคราวเดียวกนั โดยให้ผู้ท่ีได้รบัความเสียหายย่ืนคาํร้องเข้ามาใน

คดีอาญา การที่ผู้ตายถูกจําเลยทัง้หกร่วมกนัทํารา้ยจนถงึแก่ความตาย เป็นความ

เสยีหายเพราะเหตุทีผู่ต้ายไดร้บัอนัตรายแก่ชวีติ อนัเนื่องมาจากการกระทําความผดิ
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ของจาํเลยทัง้หกดงักลา่ว นาง พ. มารดาของผูต้ายจงึเป็นผูเ้สยีหายมสีทิธจิะยืน่คํารอ้ง

ต่อศาลทีพ่จิารณาคดอีาญาตามบทบญัญตัขิองกฎหมายดงักลา่วได ้แม้จะได้ความว่า

ผู้ตายมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วยโดยสมคัรใจวิวาททาํร้ายกบัฝ่ายจาํเลย 

กเ็ป็นข้อเทจ็จริงท่ีจะนํามาใช้ประกอบดลุพินิจในการกาํหนดค่าสินไหมทดแทน

เท่านัน้ ไม่ทาํให้สิทธิของผู้เสียหายท่ีจะขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหมดไป พ. 

เป็นมารดาของผูต้ายและเป็นทายาทของผู้ตาย เมื่อผู้ตายถกูทาํร้ายถึงตายต้อง

ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย และต้องจดังานศพ จึงมีสิทธิเรียกค่าปลงศพและ

ค่าขาดไร้อปุการะได้ 

ข้อ 4  

 คดีอาญาท่ีราษฎรเป็นโจทก์ ศาลชอบท่ีจะยกฟ้องได้เลย โดยไม่จาํต้อง 

ไต่สวนมูลฟ้องและประทบัรบัฟ้องกไ็ด้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 162 (1)  

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1688/2561 

 โจทก์ทัง้สบิหา้ฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์พพิากษายนืตามศาลชัน้ต้น และ 

ยกฟ้องโจทก์ทัง้สบิหา้ โดยไม่ได้ไต่สวนมูลฟ้อง ตามป.ว.ิอ. มาตรา 162 (1) และยงั

ไม่ไดป้ระทบัรบัฟ้องไวพ้จิารณาก่อน เป็นการขา้มขัน้ตอนกระบวนพจิารณา จงึเป็น

การไมช่อบนัน้ 

 เห็นว่า การที่ศาลรบัฟ้องไว้เพื่อไต่สวนมูลฟ้องนัน้ ไม่จาํเป็นท่ีศาลจะต้อง 

ไต่สวนมูลฟ้องหรอืต้องวินิจฉัยว่าฟ้องมีมูล และประทบัรบัฟ้องไว้พิจารณาก่อน

เสมอไป หากศาลเห็นว่าจําเลยมิได้กระทําผิดก็ดี การกระทําของจําเลยไม่เป็น

ความผดิกด็ ีคดขีาดอายุความแลว้กด็ ีหรอืมเีหตุตามกฎหมายทีจ่ําเลยไมค่วรต้องรบั

โทษก็ดี ให้ศาลยกฟ้องโจทก์ ปล่อยจําเลยไป ทัง้นี้  ตามป.วิ.อ. มาตรา 158 ดงันี้  
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เมื่อศาลเหน็ว่าการกระทาํทัง้หลายของจาํเลยทัง้ห้าตามฟ้อง พ้นจากความผิด

และความรบัผิดโดยส้ินเชิง ศาลชอบท่ีจะยกฟ้องได้เลย โดยไม่จาํต้องไต่สวน 

มูลฟ้องและประทบัรบัฟ้อง  

ข้อ 5  

 ศาลชัน้ต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน 

ห้ามฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 220 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6549/2560 

 ตามฟ้องคดนีี้เป็นคดอีาญาและคดแีพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดอีาญา และศาลชัน้ต้น 

ทีพ่จิารณาคดเีป็นศาลจงัหวดั จงึเป็นศาลทีม่อีํานาจพจิารณาทัง้คดแีพ่งและคดอีาญา  

ที่ศาลชัน้ต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูลและพิพากษายกฟ้อง นัน้   

เป็นการพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีส่วนอาญาเท่านัน้ ฟ้องของโจทก์ยงัคงมีคด ี

สว่นแพ่งทีต่อ้งพจิารณาสัง่ต่อไปว่าจะรบัไวพ้จิารณาหรอืไม่ ทัง้นี้ตาม ป.ว.ิอ. มาตรา 

40 แต่ศาลชัน้ต้นมไิดม้คีําสัง่อย่างใดเกี่ยวกบัคดแีพ่งดงักล่าว ส่วนที่ศาลอุทธรณ์ 

ภาค 5 วนิิจฉยัวา่ จาํเลยที ่1 ถงึที ่3 และที ่5 ถงึที ่11 ไมต่อ้งรบัผดิในคดสีว่นแพง่ นัน้  

กเ็ป็นการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ก้าวล่วงไปวนิิจฉัยโดยที่ศาลชัน้ต้นยงัไม่ได้มคีําสัง่ 

รบัฟ้องของโจทก์สําหรบัจําเลยที ่1 ถงึที ่3 และที ่5 ถงึที ่11 ในคดสี่วนแพ่งไว้

พจิารณา กรณีเป็นเรือ่งปรากฏเหตุทีศ่าลล่างทัง้สองมไิดป้ฏบิตัติามบทบญัญตัวิ่าดว้ย

การพจิารณาตาม ป.ว.ิพ. มาตรา 243 (2) ประกอบมาตรา 247 (เดมิ) และ ป.ว.ิอ. 

มาตรา 40 ศาลฎีกาเหน็สมควรย้อนสํานวนไปให้ศาลชัน้ต้นพจิารณาสัง่คําฟ้อง 

ของโจทกใ์นคดสีว่นแพง่ต่อไป 

http://www.bangkoklawt.com/


 
 

8 

 
 
 

 

บทบรรณาธิการ 2/71 เล่ม 1 

 

 

   www.bangkoklawt.com  Bangkok Law เคียงคู่สู่ความสาํเรจ็  bangkoklawt  

 สว่นทีศ่าลอุทธรณ์ภาค 5 พพิากษาแกใ้หป้ระทบัรบัฟ้องจาํเลยที ่4 เฉพาะขอ้หา

หมิน่ประมาท ตามฟ้องขอ้ 9 เทา่กบัวา่คดโีจทกใ์นสว่นของจาํเลยที ่4 อกี 8 ขอ้หาตาม

ฟ้องขอ้ 1 ถึง ขอ้ 8 และฟ้องโจทก์สําหรบัจําเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 ถึงที่ 11 นัน้  

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้พิพากษายืนให้ยกฟ้องโจทก์ ดังนัน้ ข้อหาทัง้ 8 ข้อหา

ดงักล่าวในส่วนของจําเลยที่ 4 และคดสีําหรบัจําเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 ถึงที่ 11  

ทุกข้อหา จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 220 
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