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วิแพ่ง 

ข้อ 2 

ตัวการฟ้องเรียกทรพัย์คืนจากตัวแทนการนําสืบพยานบุคคลว่าเป็น

ตวัแทนเป็นการนําสืบเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงแก้ไขเอกสาร 

คดีฟ้องเรียกคืนซ่ึงอสังหาริมทรพัย์ถ้าศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี  

ศาลจะพิพากษาให้ขบัไล่จาํเลยและบริวารออกจากท่ีดินด้วยได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5042/2561 

จําเลยเป็นตวัแทนเชดิของโจทก์ กรณีตวัแทนเชดิไม่อยู่ในบงัคบัมาตรา 798 

แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์การตัง้ตวัแทนเพือ่ทาํกจิการอนัใดจงึไมจ่ําตอ้ง

ทาํเป็นหนงัสอืหรอืมหีลกัฐานเป็นหนงัสอืแต่อยา่งใด กรณีนี้โจทกเ์ป็นตวัการฟ้องเรยีก

ทรพัยค์นืจากจําเลยซึง่เป็นตวัแทน แมไ้มม่หีลกัฐานเป็นหนังสอืกฟ้็องรอ้งใหบ้งัคบัคดี

กนัได้ การที่โจทก์นําสบืพยานบุคคลในความจรงิว่าจําเลยเป็นตวัแทนของโจทก์นัน้

ไมใ่ชก่ารนําสบืเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงแกไ้ขเอกสาร 

โจทก์ฟ้องเรียกเอาคืนซ่ึงอสงัหาริมทรพัยเ์มื่อศาลพพิากษาใหโ้จทกช์นะคดี

ย่อมมีอาํนาจพิพากษาให้ขบัไล่จาํเลยและบริวารออกจากท่ีดินพิพาทได้ ตาม

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาตรา 142 (1) จงึไมเ่ป็นการทีศ่าลพพิากษา

เกนิคาํขอ 

ข้อ 3 

ต่างฝ่ายต่างย่ืนฟ้องซ่ึงกนัและกันคดีทัง้สองมีประเด็นข้อพิพาทอย่าง

เดียวกนั ถ้าจาํเลยในคดีหลงัซ่ึงเป็นโจทกใ์นคดีก่อน ย่ืนคาํให้การและฟ้องแย้ง 

ดงัน้ีฟ้องแย้งจะเป็นฟ้องซ้อนกบัคาํฟ้องในคดีก่อน 
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คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2806/2561 

จําเลยที ่1 เคยย่ืนฟ้องโจทก์และ ส ต่อศาลชัน้ต้น ขอให้บงัคบัขบัไล่โจทก์

และ ส ออกจากบ้านพกัคนงานและท่ีดินสวนปาลม์น้ํามนัเน้ือท่ี 1,821 ไร่ พร้อม

กบัให้ชาํระค่าเสียหาย โจทก์และ ส ใหก้ารว่า โจทก์มสีทิธิค์รอบครองทีด่นิดงักล่าว 

เนื่องจากจําเลยที่ 1 เชดิ ล จําเลยที่ 2 ในคดนีี้เป็นตวัแทนของจําเลยที่ 1 ในการที่

จําเลยที่ 1 ทําหนังสือมอบอํานาจและสัญญาให้ใช้ที่ดินเพื่อทําประโยชน์เนื้อที ่ 

1,821 ไร่ แก่โจทก์ศาลชัน้ต้นพพิากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พพิากษากลบั  

หา้มโจทกแ์ละ ส กบับรวิารเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบับา้นพกัคนงานและออกไปจากทีด่นิสวน

ปาลม์น้ํามนัเนื้อที ่1,821 ไร ่และใหโ้จทก์กบั ส ร่วมกนัชาํระค่าเสยีหายแก่จําเลยที ่1 

ศาลฎกีาพพิากษายนื 

ระหว่างการพิจารณาของศาลชัน้ต้นในคดีดงักล่าว โจทกย่ื์นคาํฟ้องจาํเลย

ทัง้สองเป็นคดีน้ีว่าโจทก์มีสิทธ์ิครอบครองใช้ประโยชน์ท่ีดินสวนปาล์มน้ํามนั

เน้ือท่ี 1,821  ไร่ เน่ืองจากจาํเลยท่ี 1 ชวนจาํเลยท่ี 2 เป็นตวัแทนจาํเลยท่ี 1 ใน

การท่ีจาํเลยท่ี 1 ทาํหนังสือมอบอาํนาจและสญัญาให้ใช้ท่ีดินเพ่ือทาํประโยชน์

เน้ือท่ี 1,821 ไร่ แก่โจทก์ จําเลยที ่1 ใหก้ารต่อสูแ้ละฟ้องแย้งว่าจําเลยที่ 1 ไม่เคย

มอบอํานาจใหโ้จทก์เขา้ทําประโยชน์ในที่ดนิสวนปาล์มน้ํามนัดงักล่าวและไม่ได้เชดิ

จําเลยที่ 2 เป็นตัวแทนในการทําหนังสือมอบอํานาจและสญัญาให้ใช้ที่ดินเพื่อทํา

ประโยชน์เหน็ไดว้า่ทีด่นิพพิาททัง้สองคดเีป็นทีด่นิแปลงเดยีวกนั 

คดีทัง้สองมีประเดน็ข้อพิพาทอย่างเดียวกนัว่า จําเลยที ่1 เชดิจําเลยที ่2 

เป็นตวัแทนในการทําหนังสอืมอบอํานาจและสญัญาใหใ้ชท้ีด่นิเพื่อทําประโยชน์ใหแ้ก่

โจทก์หรอืไม่ คดีทัง้สองจึงเป็นเรื่องเดียวกนั เมื่อจําเลยที ่1 ฟ้องโจทก์เป็นคดแีพ่ง
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ของศาลชัน้ตน้ไวแ้ลว้ การท่ีจาํเลยท่ี 1 นําคดีเรื่องเดียวกนัมาฟ้องแย้งโจทก์เป็น

คดีน้ีอีกโดยจาํเลยท่ี 1 มีฐานะเป็นโจทก์ในส่วนของฟ้องแย้ง ฟ้องแย้งจึงเป็น

ฟ้องซ้อนกบัฟ้องในคดีก่อน ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่งมาตรา 173 วรรคสอง (1) จําเลยที่ 1 จงึไม่มอีํานาจฟ้องแยง้ขอให้ขบัไล่และ

เรยีกค่าเสยีหายจากโจทก์ปญัหานี้เป็นปญัหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนแม้โจทก์ไม่ได้ฎีกา ศาลฎีกามีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยและ

พพิากษายกฟ้องจําเลยที่ 1 ได้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาตรา 

142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 247 เดมิ 
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วิอาญา 

ข้อ 1 

ความผิดตามพระราชกาํหนดการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน 

พ.ศ. 2527 เอกชนเป็นผู้เสียหายในการกระทาํความผิดข้อหาดงักล่าวไม่ได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2306/2560 

บทบญัญัติตาม พรก.การกู้ยมืเงนิที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนมาตรา 4 หรอื

มาตรา 5 เป็นบทบัญญัติที่วางมาตรการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนเป็น

ส่วนรวม ความผิดฐานน้ีจึงเป็นความผิดต่อรฐั  รฐัเท่านัน้ท่ีจะดําเนินคดีแก่

ผู้กระทําความผิดได้ เอกชนไม่ใช่ผู้เสียหายในการกระทําความผิดข้อหา

ดงักล่าว โจทกร์่วมจงึไมใ่ช่ผูเ้สยีหายทีจ่ะขอเขา้ร่วมเป็นโจทกฟ้์องจําเลยในความผดิ

ขอ้หานี้ และเมือ่โจทก์รว่มไม่มสีทิธยิืน่คํารอ้งขอเขา้เป็นโจทกม์าตัง้แต่แรก โจทก์รว่ม

ยอ่มไมม่สีทิธทิีจ่ะอุทธรณ์และฎกีา  ศาลฎกีา จงึไมจ่ําตอ้งพจิารณาฎกีาของโจทกร์ว่ม

ในปญัหาวา่จาํเลย กระทาํความผดิขอ้หาฉ้อโกงประชาชนตามฟ้องอกี 

โจทก์ร่วมเป็นผูเ้สยีหายเฉพาะความผดิฐานฉ้อโกงเท่านัน้  มไิดเ้ป็นผูเ้สยีหาย

ความผดิฐานฉ้อโกงประชาชนตาม พรก. การกู้ยมืที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 

2527 ดว้ย  ดงันัน้ เมือ่ศาลชัน้ตน้พพิากษายกฟ้อง โจทกร์่วมจึงมีสิทธิท่ีจะอทุธรณ์

เฉพาะในความผิดท่ีโจทก์เป็นผู้เสียหายเท่านัน้ เมื่อความผดิฐานฉ้อโกงตาม ปอ.

มาตรา 341 ทีโ่จทกร์ว่มเป็นผูเ้สยีหายม ีอตัราโทษจําคุกอยา่งสงูไมเ่กนิ 3 ปี ปรบัไม่

เกนิ 60,000 บาท(เดมิ) หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั จงึตอ้งหา้มมใิหอุ้ทธรณ์ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ

ตาม ปวอิ. ม.193 ทว ิแมค้วามผดิ ฐานฉ้อโกงประชาชนตาม พรก. การกูย้มืเงนิอนั

เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ. 2527 มาตรา 5,12 จะมอีตัราโทษไมต่อ้งหา้มอุทธรณ์ใน
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ปญัหาข้อเท็จจรงิและเป็นการกระทํากรรมเดียวกบัความผดิฐานฉ้อโกงตาม ป.อ. 

มาตรา 341 กต็าม แต่เมื่อโจทก์ร่วมมิได้เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานฉ้อโกง

ประชาชน  อนัเป็นบทท่ีมีโทษหนักท่ีสุด  โจทก์ร่วมจึงไม่อาจอุทธรณ์โดยอ้าง

ทาํนองว่าเมื่อโทษตามบทหนักไม่ต้องห้ามให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเทจ็จริงแล้ว 

การอทุธรณ์ในบทเบาย่อมอทุธรณ์ได้ด้วยหาได้ไม่ 

ข้อ 2 

ในคดีท่ีพนักงานในการเป็นโจทก์และผู้เสียหายย่ืนคําร้องขอให้บงัคบั

จาํเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนศาลชัน้ต้นพิพากษายกฟ้องพนักงานในการย่ืน

อุทธรณ์หรือฎีกาโดยผู้เสียหายไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาในคดีส่วนแพ่ง หากศาล

อุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิพากษาว่าจาํเลยมีความผิดจะมีอาํนาจหยิบยกคดีส่วน

แพ่งตามคาํร้องขึ้นวินิจฉัยเพ่ือให้เป็นไปตามผลแห่งคดีอาญาได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8878/2560 

 ความผดิฐานพรากผูเ้ยาวอ์ายกุวา่ 15 ปีแต่ยงัไมเ่กนิ 18 ปี ไปเสยีจากผูเ้สยีหาย

ที ่2 ในฐานะบดิา ผูป้กครอง หรอืผูดู้แล โจทกร์ว่ม ความปกครองของผูเ้สยีหายทีส่อง

ทีม่ตี่อโจทกร์ว่มยอ่มถูกกระทบกระเทอืนทํานองเดยีวกบัเสรภีาพของผูเ้สยีหายที ่2 ที่

ไดร้บัความเสยีหาย ศาลฎกีาเหน็สมควรกาํหนดคา่สนิไหมทดแทนใหผู้เ้สยีหายที ่2 ใน

ความผดิฐานนี้ได ้แมผู้เ้สยีหายทีส่องซึ่งยื่นคํารอ้งขอใหบ้งัคบัจําเลยชดใชค้่าสนิไหม

ทดแทนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 44/1 ไมไ่ดอุ้ทธรณ์ ฎกีา 

เรียกค่าสินไหมทดแทน แต่เป็นคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา ซึ่งในการ

พพิากษาคดสี่วนแพ่งศาลจําต้องถอืขอ้เทจ็จรงิตามที่ปรากฏในคําพพิากษาคดสี่วน

อาญาตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญามาตรา 46 ศาลฎีกาชอบที่จะ
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กาํหนดคา่สนิไหมทดแทนทีผู่เ้สยีหายทีส่องไดร้บัจากการกระทาํความผดิของจําเลยได้

กรณีไม่อาจนํากฎหมายวิธีสบญัญติัเรื่องอทุธรณ์ฎีกามาตดัสิทธ์ิของผู้เสียหายท่ี

สอง ทัง้ปญัหาตามมาตรา 44/1 เป็นปญัหาทีเ่กีย่วดว้ยความสงบเรยีบรอ้ยตามมาตรา 

195 วรรคสองประกอบมาตรา 225 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9173/2560 

 คําร้องของผู้ร้องที่ขอให้บังคับจําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของ

คดอีาญา เมื่อคดสี่วนอาญายงัไม่ถงึที่สุดเพราะโจทก์ยงัคงอุทธรณ์คําพพิากษาศาล

ชัน้ต้น การกาํหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนแพ่งซ่ึงศาลจาํต้องถือข้อเทจ็จริงท่ี

ปรากฏในคาํพิพากษาคดีส่วนอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญามาตรา 46 จึงต้องรอฟังข้อเทจ็จริงในคดีส่วนอาญาให้เป็นท่ียุตติก่อน แม ้

ผูร้อ้งจะมไิดอุ้ทธรณ์คําพพิากษาศาลชัน้ต้นแต่เป็นขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วดว้ยความสงบ

เรยีบรอ้ยเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 6 พพิากษาว่าจําเลยมคีวามผดิฐานฆ่าผูอ้ื่นตามฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ย่อมมอีํานาจหยบิยกคดีส่วนแพ่งตามคําร้องขึ้นวนิิจฉัยเพื่อให้

เป็นไปตามผลแห่งคดอีาญาไดต้ามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 

195 วรรคสอง ประกอบ 215 

ข้อ 3 

คดีความผิดต่อส่วนตวัหรือคดีความผิดอาญาแผ่นดิน ถ้าผู้เสียหายท่ีไป

ร้องทุกขห์รือกล่าวโทษ ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย การสอบสวนจะไม่ชอบด้วย

กฎหมาย พนักงานอยัการไม่มีอาํนาจฟ้อง 

คดีความผิดต่อส่วนตวั 
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คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9776/2560 

 แมผู้เ้สยีหายหลงเชือ่คําหลอกลวงของจําเลยทัง้สาม ทีข่อกูย้มืเงนิโดยอา้งว่าได้

กระทาํในฐานะทีเ่ป็นกรรมการกองทุนหมูบ่า้น จนเป็นเหตุใหผู้เ้สยีหายมอบเงนิกูใ้หก้บั

จําเลยทัง้สามไปตามฟ้องกด็ ีแต่การใหกู้เ้งนิผูเ้สยีหายทาํสญัญาโดยคดิดอกเบี้ยอตัรา

รอ้ยละ 4 ของตน้เงนิในระยะเวลา 5 วนั คดิเป็นดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 292 ต่อปี ซึง่

เป็นการฝา่ฝืนต่อบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัหิา้มเรยีกดอกเบี้ยเกนิอตัรา มาตรา3 

(ก) ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654 ย่อมแสดงอยู่ในตวัว่า

ผูเ้สยีหายรบัขอ้เสนอของจําเลยทัง้สามโดยมเีจตนามุ่งตอบผลประโยชน์อนัเกดิจาก

การกระทาํทีผ่ดิกฎหมายของตน ถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทาํโดยสจุริต จะถือว่าเป็น

ผู้เสียหายโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ ผู้เสียหายจึงไม่มีอาํนาจร้องทุกข ์เป็นเหตุ

ให้การสอบสวนไม่ชอบ โจทก์ไม่มีอาํนาจฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญามาตรา 120 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1278/2557 

 โจทกร์่วมไม่ใช่เป็นเจา้ของตน้ตอออ้ย ทีไ่ดร้บัความเสยีหาย จงึไม่ใช่ผูเ้สยีหาย

โดยนิตนิัย ทีจ่ะรอ้งทุกขใ์หด้ําเนินคดแีก่จําเลยทีส่อง ในขอ้หารว่มกนัทําใหเ้สยีทรพัย ์

ซึ่งเป็นความผดิต่อส่วนตวั พนักงานสอบสวนจงึไม่มอีํานาจสอบสวน ตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 121 วรรคสอง และโจทกไ์มม่อีํานาจฟ้องตาม

มาตรา 120 
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คดีความผิดอาญาแผ่นดิน 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2183/2558 

 ความผดิฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบตัิหรอืละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่โดยมชิอบ 

เพื่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรอืปฏิบตัิหรอืละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่โดย

ทุจรติ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เป็นความผดิอาญาแผ่นดนิ ถอืเป็น

ความผดิที่กระทําต่อรฐั มใิช่ความผดิต่อส่วนตวั บุคคลผูพ้บเหน็ความผดิดงักล่าว มี

อํานาจที่จะกล่าวโทษผู้กระทําความผดิต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดําเนินคดีต่อ

ผูก้ระทาํความผดิได ้และพนักงานสอบสวนมีอาํนาจสอบสวนดาํเนินคดีต่อจาํเลย

ซ่ึงเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทําความผิดได้โดยมิพักต้องคํานึงว่า 

ผู้กล่าวโทษเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนผู้เสียหายหรือไม่ 

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 121 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 13646/255 

ความผดิฐานปลอมเอกสารเป็นความผดิอาญาแผน่ดนิ ไมใ่ชค่วามผดิต่อสว่นตวั

อันยอมความได้ แม้ผู้เสียหายท่ีปลอมลายมือช่ือจะไม่ได้แจ้งความร้องทุกข ์

พนักงานสอบสวนย่อมมีอาํนาจสอบสวนได้โดยไม่จาํเป็นต้องมีคาํร้องทุกขจ์าก

ผู้เสียหาย ดงันี้ ผู้เสียหายจะมอีํานาจร้องทุกข์หรอืไม่ ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควร

วนิิจฉยั ฎกีาของจาํเลยขอ้นี้เป็นฎกีาทีไ่มช่อบดว้ยประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

อาญามาตรา 15 ประกอบกบัประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความแพ่งมาตรา 249 

วรรคหนึ่ง 
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ข้อ 5 

แม้คาํบรรยายฟ้องของโจทกพ์อท่ีจะให้จาํเลยเข้าใจข้อหาได้ดีว่าวนัเวลา

ท่ีจาํเลยกระทาํความผิดเป็นช่วงวนัเวลาใด และจาํเลยให้การรบัสารภาพตาม

ฟ้องกต็าม ศาลฎีกามีอาํนาจยกขึ้นแก้ไขให้ถกูต้องและพิพากษาลงโทษได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5191/2561 

โจทกบ์รรยายฟ้องวา่เมือ่ระหวา่งวนัที ่25 พฤศจกิายน 2556 เวลากลางคนืหลงั

เทีย่งถงึวนัที ่13 มกราคม 2557 เวลากลางคนืหลงัเทีย่ง ต่อเนื่องกนัวนัใดไม่ปรากฏ

ชดั จําเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้เสยีหาย ลกัทรพัย์ผู้เสยีหายไป แม้คาํบรรยายฟ้อง

ของโจทก์พอท่ีจะให้จาํเลยเข้าใจข้อหาได้ดีว่าวนัเวลาท่ีจาํเลยกระทาํความผิด

เป็นช่วงวนัเวลาใด และจาํเลยใหก้ารรบัสารภาพตามฟ้องกต็าม แต่โจทกไ์มไ่ดนํ้าสบื

เกีย่วกบัเวลาเกดิเหตุใหศ้าลเหน็ว่าจําเลยลกัทรพัยใ์นเวลากลางคนื ซึง่ความจรงิเหตุ

อาจจะเกิดในเวลากลางวนัก็ได้ จึงต้องยกประโยชน์ให้แก่จําเลยโดยฟงัว่าจําเลย 

ลกัทรพัยใ์นเวลากลางวนั ปญัหาดงักล่าวแมไ้ม่มคีู่ความฝา่ยใดฎกีาแต่เป็นปญัหาขอ้

กฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรยีบรอ้ย ศาลฎีกามอีํานาจยกขึน้แก้ไขใหถู้กต้องได้

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 

225 
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