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วิแพ่ง 

ข้อ 5 

จาํเลยย่ืนคาํร้องขออนุญาตย่ืนคําให้การ ศาลชัน้ต้นนัดไต่สวนคาํร้อง 

ในวนัเดียวกนั จาํเลยย่ืนคาํร้องขอให้ศาลมีคาํสัง่จาํหน่ายคดีเสียจากสารบบ

ความ อ้างว่าโจทก์ไม่ได้ย่ืนคําขอภายใน 15 วนั นับแต่ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ให้จาํเลยย่ืนคาํให้การได้ส้ินสุดลง เพ่ือให้ศาลมีคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ช้ีขาดให้

ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด ศาลชัน้ต้นยกคําร้อง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

คาํสัง่นัน้ในระหว่างพิจารณา 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3948/2560 

 คําร้องของจําเลยที่ขอให้ศาลชัน้ต้นมคีําสัง่จําหน่ายคดีเสยีจากสารบบความ 

เป็นคาํร้องท่ีย่ืนเพ่ือให้ศาลใช้อาํนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่งมาตรา 198 วรรคสอง มิใช่คําร้องขอให้วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปญัหาข้อ

กฎหมายตาม มาตรา 24 คาํสัง่ของศาลชัน้ต้นท่ีไม่จาํหน่ายคดีของโจทก์ เป็น

คาํสัง่ในระหว่างการไต่สวนคาํร้อง ขออนุญาตย่ืนคาํให้การของจาํเลย อนัเป็น

คาํสัง่ก่อนศาลชัน้ต้นได้มีคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ช้ีขาดตดัสินคดีและไม่ใช่คาํสัง่

อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 227 และ 228 จึงต้องห้ามมิให้อทุธรณ์

คาํสัง่นัน้ในระหว่างพิจารณา ตาม มาตรา 226 (1) 
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วิอาญา 

ข้อ 1 

คดีความผิดต่อส่วนตัวท่ีมีผู้เสียหายหลายคน ผู้เสียหายคนหน่ึงถอน 

คาํร้องทุกข์ ก็ดี หรือมิได้ฟ้องหรือร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วนัรู้เรื่อง

ความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิดทําให้คดีขาดอายุความ ก็ดี จะมีผลต่อ

ผู้เสียหายคนอ่ืนด้วย 

 

(ก) กรณีถอนคาํร้องทุกข ์

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7832/2556  

จําเลยกบัพวกร่วมกนัยกัยอกรถยนต์ของผูเ้สยีหายที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ใหเ้ช่าซื้อ  

ขณะอยู่ในความครอบครองของผูเ้สยีหายที่ 2 ซึ่งเป็นผูเ้ช่าซื้อ เมื่อในขณะกระทํา

ความผดิผูเ้สยีหายที ่2 เป็นผูม้สีทิธคิรอบครองใชป้ระโยชน์รถยนต์ทีเ่ช่าซื้อดงักล่าว 

การกระทําของจําเลยกบัพวกย่อมทําใหผู้เ้สยีหายที ่2 ไดร้บัความเสยีหายโดยตรง  

แม้ผู้เสียหายท่ี 2 จะไปแจ้งความร้องทุกขใ์นฐานะผู้รบัมอบอาํนาจจากผู้เสียหาย

ท่ี 1 แต่ก็ถือว่าได้ร้องทุกข์ในฐานะท่ีผู้เสียหายท่ี 2 เป็นผู้เสียหายด้วยเช่นกนั 

ผู้เสียหายท่ี 2 จึงเป็นผู้เสียหายในคดีน้ี และย่อมมีอาํนาจในการถอนคาํร้องทุกข ์ 

เมื่อความผดิฐานยกัยอกทรพัย์เป็นความผดิต่อส่วนตัวและคดียงัไม่ถึงที่สุด 

ผูเ้สยีหายขอถอนคํารอ้งทุกขเ์สยีเมื่อใดกไ็ด้ เมื่อปรากฏว่าก่อนศาลชัน้ต้นมีคาํสัง่ 

รบัฎีกา ผู้เสียหายท่ี 2 ถอนคาํร้องทุกข ์สิทธินําคดีอาญามาฟ้องย่อมระงบัไปตาม 

ป.ว.ิอ. มาตรา 39 (2) 
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คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 115/2535 

ขณะที ่ป. รอ้งทุกขข์อใหด้ําเนินคดแีก่จําเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ยกัยอกเงนิของโจทก ์

ไปนัน้ โจทก์ซึ่งเป็นบรษิัทจํากดัม ีป. ก. ส. และจําเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นกรรมการโดย

จําเลยทีห่นึ่งซึ่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการร่วมกบัจําเลยทีส่องหรอื ป. คนใดคนหนึ่งรวม

เป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของโจทกท์ําการแทนโจทก์ไดก้ารทีจ่ําเลยที ่1 ที ่2 

ยกัยอกเงนิของโจทก์บรรดาผูถ้อืหุน้ซึ่งมปีระโยชน์ไดเ้สยีร่วมกบั โจทกน์ัน้ยอ่มไดร้บั

ความเสยีหายโดยนิตนิัย  ย่อมถือว่า ป. ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการคนหน่ึง

ของโจทก์เป็นผู้เสียหาย จงึมสีทิธิฟ้์องคดอีาญาหรอืแจง้ความรอ้งทุกขใ์หด้ําเนินคดี

แก่จําเลยที ่1 ที ่2 ฐานยกัยอกทรพัยข์องโจทก์ ไดต้ามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญามาตรา 28 (2) 123 ประกอบดว้ยมาตรา 2 (4) ต่อมา ป. ได้ถอนคาํร้อง

ทุกขนั์น้  ดงันัน้ ไม่ว่า ป. จะดาํเนินการดงักล่าวทัง้หมดในฐานะกระทาํการแทน

โจทก์หรือในฐานะผู้ถือหุ้น สทิธิท์ ี่โจทก์จะนําคดอีาญามาฟ้องก็ย่อมระงบัไปตาม

มาตรา 39 (2) 

จาํเลยที ่1 ที ่2 ผูแ้ทนบรษิทัโจทกย์กัยอกทรพัยข์องโจทก ์ป. ผูถ้อืหุน้ของโจทก ์

จงึเป็นผูเ้สยีหายมสีทิธฟ้ิองคดอีาญาหรอืแจง้ความรอ้งทุกขใ์หด้าํเนนิคดแีกจ่าํเลยที ่1 

ที ่2 ไดเ้มือ่ ป. ไดแ้จง้ความรอ้งทุกขแ์ลว้ตอ่มาไดถ้อนคาํรอ้งทุกขไ์มว่า่ ป. จะเนินการ

ในฐานะกระทาํการแทนโจทกห์รอืในฐานะผูถ้อืหุน้กต็าม สทิธทิีโ่จทกจ์ะนําคดอีาญา 

มาฟ้องยอ่มระงบัไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 39 (2) 

 

 

http://www.bangkoklawt.com/


 
 

5 

 
 
 

 

บทบรรณาธิการ 2/71 เล่ม 13 

 

 

   www.bangkoklawt.com  Bangkok Law เคียงคู่สู่ความสาํเรจ็  bangkoklawt  

 

(ข) กรณีคดีขาดอายคุวาม 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 386/2551 

แมผู้เ้ชา่ซือ้ยงัชาํระคา่เชา่ซือ้ไมค่รบถว้น กรรมสทิธิใ์นรถยนตบ์รรทุกยงัเป็นของ

ผูใ้หเ้ช่าซื้อ แต่ผูเ้ช่าซื้อกม็สีทิธคิรอบครองใชป้ระโยชน์และมหีน้าทีต่้องส่งคนืรถยนต์

บรรทุกทีเ่ชา่ซื้อในสภาพเรยีบรอ้ยแก่ผูใ้หเ้ชา่ซื้อหากมกีรณีตอ้งคนื เมือ่จําเลยทัง้สอง

ยกัยอกชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถยนต์บรรทุกดงักล่าวไปจากผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซ้ือย่อม

ได้รับความเสียหายจึงเป็นผู้ เสียหายและมีอํานาจร้องทุกข์ให้ดําเนินคดี 

แก่จาํเลยทัง้สองได้เช่นเดียวกบัผู้ให้เช่าซ้ือ คดนีี้เป็นกรณีความผดิอนัยอมความได ้

เมื่อผูเ้ช่าซื้อมไิดร้อ้งทุกขภ์ายในสามเดอืนนับแต่วนัทีรู่เ้ร ื่องความผดิและรูต้วัผูก้ระทํา

ความผดิ คดโีจทกจ์งึขาดอายคุวาม ป.อ. มาตรา 96 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3085/2537 

ล. เป็นผูถ้อืหุน้คนหนึ่งของบรษิทัลดัสุภาอนิเตอรเ์ทรดจํากดั เชน่เดยีวกบัโจทก ์

ล. จงึเป็นผูเ้สยีหายและมอีํานาจรอ้งทุกขใ์หด้ําเนินคดแีก่จําเลยไดเ้ช่นเดยีวกบัโจทก ์

คดนีี้เป็นความผดิอนัยอมความได ้เมือ่ ล. ไมไ่ดร้อ้งทุกขใ์หด้ําเนินคดแีกจ่ําเลยภายใน 

3 เดอืน นบัแต่วนัทีรู่เ้ร ือ่งความผดิและรูต้วัผูก้ระทาํความผดิ คดโีจทกจ์งึขาดอายุความ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 
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ข้อ 2 

คดีความผิดเ ก่ียวกับเพศ การถามปากคําผู้ เ สียหายท่ี เป็นหญิง  

ใช้พนักงานสอบสวนซ่ึงเป็นชายเป็นผู้สอบสวนและไม่ได้บนัทึกความยินยอม

หรือเหตจุาํเป็นนัน้ไว้ หามีผลทาํให้การสอบสวนเสียไปทัง้หมด 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3419/2559 

จําเลยฎกีาว่าคดนีี้เป็นคดคีวามผิดเก่ียวกบัเพศ การถามปากคาํผู้เสียหาย 

ท่ี 1 ซ่ึงเป็นหญิงในชัน้สอบสวนต้องให้พนักงานสอบสวนซ่ึงเป็นหญิงเป็น 

ผู้สอบสวน เวน้แต่ผูเ้สยีหายที ่1 นัน้ยนิยอมหรอืมเีหตุจําเป็นอยา่งอื่น และใหบ้นัทกึ

ความยนิยอมหรอืเหตุจําเป็นนัน้ไว้ตาม ป.ว.ิอ. มาตรา 133 วรรคสี ่แต่พนักงาน

สอบสวนคดีน้ีเป็นชายและไม่ได้มีบนัทึกความยินยอมหรือเหตุจาํเป็นนัน้ไว้  

จึงเป็นการสอบสวนท่ีไม่ชอบและพนักงานอยัการไม่มีอํานาจฟ้อง ศาลฎีกา

วินิจฉัยฎีกาของจาํเลยแล้วเห็นว่า การท่ีพนักงานสอบสวนคดีน้ีไม่ปฏิบติัให้

ถกูต้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 133 วรรคส่ี แม้จะเป็นการไม่ชอบแต่กห็ามีผลทาํให้

การสอบสวนเสียไปทัง้หมดและถอืเท่ากบัไม่มกีารสอบสวนในความผดินัน้มาก่อน

อนัจะทําใหพ้นักงานอยัการไม่มอีํานาจฟ้องตาม ป.ว.ิอ. มาตรา 120 ไม่ โจทก์จงึมี

อํานาจฟ้อง ฎกีาของจาํเลยฟงัไมข่ึน้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6017/2560 

พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานโดยเห็นว่ามารดาผู้เสียหาย 

พาผูเ้สยีหายไปใหแ้พทย์ตรวจร่างกายทีโ่รงพยาบาลของรฐัแล้ว จงึไม่จําเป็นต้องส่ง 

ตวัผูเ้สยีหายไปใหแ้พทย์ตรวจซํ้าอกี และรวบรวมผลการตรวจชนัสูตรบาดแผลของ

แพทย์ไว้โดยไม่ไดส้อบปากคําแพทย์ผูต้รวจร่างกาย ดงันี้ เป็นดุลพนิิจของพนักงาน
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สอบสวนทีส่ามารถกระทาํไดต้ามอํานาจหน้าทีต่ามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

อาญามาตรา 131 และมาตรา 131/1 และไม่ถือว่าเป็นการสอบสวนโดยไม่ชอบ

พนักงานสอบสวนสอบปากคําผูเ้สยีหายซึ่งเป็นเดก็หญงิอายุไม่เกนิ 18 ปี ในความ 

ผดิเกีย่วกบัเพศโดยมนีักสงัคมสงเคราะห ์ มารดาผูเ้สยีหาย และพนักงานอยัการรว่ม 

ในการถามปากคาํผูเ้สยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 133 

ทววิรรคหนึ่ง โดยใช้พนักงานสอบสวนซ่ึงเป็นชายเป็นผู้สอบสวนและไม่ปรากฏ

ว่าผู้เสียหายนัน้ยินยอมหรือมีเหตุจาํเป็นอย่างอ่ืน และได้มีการบนัทึกความ

ยินยอมและเหตจุาํเป็นนัน้ไว้ ซึง่แมไ้มเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามมาตรา 133 วรรค

สีก่ต็าม แต่เป็นเพยีงความบกพร่องหรอืผดิพลาดเฉพาะในส่วนนี้ซึ่งเป็นขอ้บกพร่อง

ผดิพลาดในรายละเอยีด หาใช่ข้อสาระสาํคญัถึงขนาดจะทาํให้การสอบสวนเสียไป

ทัง้หมด อนัจะทาํให้พนักงานอยัการไม่มีอาํนาจฟ้องตามมาตรา 120 ไม่ โจทก ์

จงึมอีํานาจฟ้อง 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3281/2561 

จาํเลยฎกีาวา่ ในคดคีวามผดิเกีย่วกบัเพศ การถามปากคาํผูเ้สยีหายซึง่เป็นหญงิ

ตอ้งใหพ้นกังานสอบสวนซึง่เป็นหญงิเป็นผูส้อบสวนเวน้แต่ผูเ้สยีหายนัน้ยนิยอมหรอืมี

เหตุจําเป็นอย่างอื่นและใหบ้นัทกึความยนิยอมหรอืเหตุจําเป็นนัน้ไว ้แต่คดีน้ีมิได้ให้

พนักงานสอบสวนซ่ึงเป็นหญิงเป็นผู้สอบสวนในการถามปากคําผู้เสียหาย  

จงึเป็นการสอบสวนทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายและโจทก์ไม่มอีํานาจฟ้องนัน้ แมป้ญัหานี้

จําเลยเพิง่ยกขึ้นอ้างในชัน้ฎีกา แต่เป็นขอ้กฎหมายที่เกี่ยวกบัความสงบเรยีบร้อย

จําเลยมสีทิธิย์กขึ้นอ้างในชัน้ฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา

มาตรา 195 วรรคสองประกอบมาตรา 225 

http://www.bangkoklawt.com/
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การทีเ่ป็นงานสอบสวนไมป่ฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความอาญามาตรา 133 วรรคสี ่แม้จะเป็นการไม่ชอบแต่กห็ามีผลทาํให้

การสอบสวนเสียไปทัง้หมดและถือเท่ากบัไม่มีการสอบสวนในความผิดนัน้มา

ก่อน อันจะทําให้พนักงานอัยการไม่มีอํานาจฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญามาตรา 120 ไม่ การสอบสวนคดนีี้จงึชอบแลว้ โจทกม์อีํานาจฟ้อง 

http://www.bangkoklawt.com/

