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วิแพ่ง 

ข้อ 2  

 คําขอท้าย ฟ้องโจทก์ ว่ า  ใ ห้จํา เลยช ดใช้ ค่าฤชาธ รรม เนีย มและ 

ค่าทนายความแทนโจทก ์ศาลมีอาํนาจกาํหนดให้จาํเลยชดใช้ค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินคดีแก่โจทกไ์ด้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7500/2560 

 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาตรา 161 วรรคหนึ่ง และตามตาราง 

7 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

ตามบทบญัญตัขิองกฎหมายดงักล่าว ศาลมีหน้าท่ีสัง่ในคาํพิพากษาคดีแพ่งทุกคดี

ในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมทัง้ปวงว่าจะให้คู่ความฝ่ายใดเป็นผู้รบัผิด แมโ้จทกจ์ะ

มไิด้มคีําขอในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมกต็าม เมื่อค่าใชจ้่ายในการงานคดเีป็นค่าฤชา 

ธรรมเนียมอย่างหนึ่งการทีโ่จทก์มคีําขอทา้ยฟ้องว่าใหจ้ําเลยชดใชค้่าฤชาธรรมเนียม

และค่าทนายความแทนโจทก์ แมจ้ะไม่ไดร้ะบุรายละเอยีดว่าค่าฤชาธรรมเนียมทีข่อมี

อะไรบ้างกต็าม แต่เมื่อศาลชัน้ต้นกําหนดใหจ้ําเลยซึ่งเป็นผูแ้พค้ดรีบัผดิค่าฤชาธรรม

เนียมตามมาตรา 161 ศาลชัน้ตน้ยอ่มมอีํานาจกําหนดใหจ้ําเลยชดใชค้่าใชจ้่ายในการ

ดาํเนินคดแีกโ่จทกไ์ด ้ตามตาราง 7 ดงักล่าว โดยคํานึงถงึค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีคู่่ความได้

เสยีไปรวมทัง้ลกัษณะและวธิดีาํเนินคดขีองคูค่วาม 

ข้อ 3 

 (1) ศาลชัน้ต้นพิพากษายกฟ้องโจทก ์โดยวินิจฉัยว่าจาํเลยยงัมิได้กระทาํ

การใดท่ีเป็นการโต้แย้งสิทธ์ิของโจทกฟ้์องแย้งของจาํเลยตกไปด้วย 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2127/2561  
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 ศาลชัน้ต้นพพิากษายกฟ้องของโจทก์ โดยใหเ้หตุผลแห่งคําวนิิจฉัยว่า โจทก ์

ไม่มีอาํนาจฟ้อง เน่ืองจากจาํเลยยงัไม่ได้กระทาํการใดท่ีเป็นการโต้แย้งสิทธ์ิของ

โจทก์ และพิพากษายกฟ้องของโจทก์ ฟ้องแย้งของจาํเลยย่อมต้องตกไปด้วย

เพราะการฟ้องแย้งนัน้จะมีได้จะต้องมีฟ้องเดิมและตวัโจทกเ์ดิมท่ีจะเป็นจาํเลย

ของฟ้องแย้งอยู่ด้วย การทีศ่าลอุทธรณ์ภาค 1 ยงัคงวนิิจฉยัประเดน็ขอ้พพิาทและมี

คาํพพิากษาบงัคบัโจทกต์ามฟ้องแยง้ของจําเลย จงึไมช่อบดว้ยกฎหมาย ปญัหานี้เป็น

ขอ้กฎหมายอนัเกี่ยวด้วยความสงบเรยีบร้อยของประชาชน แม้ไม่มคีู่ความฝ่ายใด

ยกขึ้นอ้าง ศาลฎีกากม็อีํานาจยกขึ้นวนิิจฉัยยกฟ้องแย้งของจําเลยได้ ตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแหง้มาตรา 142 (5) 246 และมาตรา 247 เดมิ ซึง่ใชบ้งัคบั

ขณะยืน่ฟ้อง 

 (2) คําฟ้องเดิมเป็นเรื่องท่ีโจทก์เรียกเงินเดือนและเงินประจาํตําแหน่ง 

คืน จําเลยย่ืนคําให้การ และฟ้องแย้ง ให้โจทก์เพิกถอนคําสัง่ ท่ีให้จําเลย 

ออกจากราชการและมีคําสัง่ให้โจทก์กลับเข้ารับราชการ  ดังน้ีฟ้องแย้ง 

ไม่เก่ียวกบัคาํฟ้องเดิม 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7509/2560  

 คําฟ้องเดมิเป็นเรือ่งทีโ่จทกเ์รยีกเงนิเดอืนและเงนิประจําตําแหน่งทีจ่ําเลยไดร้บั

ไปเกินสทิธิโ์ดยอาศยัฐานท่ีตัง้แห่งสิทธ์ิเรียกร้องในเรื่องลาภมิควรได้ แต่ต้อง 

ฟ้องแย้งขอบังคับโจทก์ ยกเลิกหรือเพิกถอนคําสัง่ ที่ให้จําเลยออกจากราชการ  

และมคีาํสัง่ใหจ้าํเลยกลบัเขา้รบัราชการ ซึง่อาศยัฐานท่ีตัง้แห่งสิทธ์ิเรียกร้องในเรื่อง

ข้อโต้แย้งเก่ียวกับคําสัง่ในทางบริหารของโจทก์ซึ่งเป็นเรื่องอื่นไม่เก่ียวกับ 

คาํฟ้องเดิม ชอบทีจ่าํเลยจะฟ้องเป็นคดตี่างหาก 
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ข้อ 10 

 คดีฟ้องขบัไล่ออกจากอสงัหาริมทรพัย์และให้ชําระค่าเสียหายเดือนละ 

2,000 บาท นับถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจาํเลยจะขนย้ายทรพัยสิ์นและ

บริวารออกไปจากท่ีดิน ไม่เป็นคดีท่ีอยู่ในอาํนาจของศาลแขวง 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7207/2560  

 คดฟ้ีองขบัไล ่ไมว่า่โจทกจ์ะเรยีกคา่เสยีหาย เป็นคา่เชา่ในจํานวนเท่าใด เป็นคดี

ฟ้องขอใหป้ลดเปลือ้งทุกอนัไมอ่าจคาํนวณเป็นราคาเงนิไดห้รอืคดไีมม่ทีุนทรพัย ์ซึง่ไม่

อยู่ในอํานาจของผูพ้พิากษาคนเดยีว และอํานาจพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลแขวง

ตามพระธรรมนูญศาลยตุธิรรม มาตรา 25 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 17 ส่วนจาํนวน

ค่าเสียหายท่ีโจทก์เรียกร้องมาเป็นเพียงข้อพิจารณาท่ีนําไปสู่ข้อจาํกดัสิทธ์ิ 

ในการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 224 วรรคสองหาใช่เป็นข้อพิจารณาเรื่องเขตอาํนาจศาลไม่ โจทก์ฟ้อง 

ต่อศาลจงัหวดัเป็นการถูกตอ้งชอบดว้ยพระธรรมนูญศาลยตุธิรรม มาตรา 18 

 จาํเลยทัง้สองฎกีาขอใหย้กฟ้องโจทกไ์มไ่ดเ้ป็นฝา่ยเรยีกรอ้งค่าเสยีหายหลงัฟ้อง 

จงึไมจ่าํเป็นตอ้งเสยีคา่ขึน้ศาลอนาคต 100 บาท 
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วิอาญา 

ข้อ 1 

 รา ษ ฎ รเ ป็ น โ จท ก์ค ดี แ พ่ ง ท่ี เ ก่ี ย ว เ น่ื อ ง กับ ค ดี อ า ญ า  ศ า ล ชั ้น ต้ น 

ไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีไม่มีมูลและพิพากษายกฟ้องคดีส่วนอาญา  

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ศาลชัน้ต้นไม่จะมีอํานาจรบัคดีส่วนแพ่งโดยลาํพงั 

ไว้พิจารณา 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4292/2560 

 โจทก์ฟ้องว่า จําเลยทัง้สี่ร่วมกันหมิ่นประมาทโจทก์ด้วยการโฆษณาขอให้

ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550  

กบัเรยีกคา่เสยีหายเป็นเงนิ 50 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับถดั

จากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสรจ็และใหจ้ําเลยทัง้สี ่ลงโฆษณาคําพพิากษา 

ในหนังสือพิมพ์ด้วยค่าใช้จ่ายของจํา เลยทัง้สี่ ซึ่ง เ ป็นคดีแพ่งท่ีเ ก่ียวเน่ือง 

กบัคดีอาญา ต่อศาลอาญา ซึง่เป็นศาลชัน้ตน้ในคดนีี้ ศาลชัน้ต้นย่อมมีอาํนาจรบัไว้

ไต่สวนมูลฟ้องในส่วนคดีอาญา แต่เมื่อศาลชัน้ต้นซึ่งมอีํานาจพจิารณาพพิากษา 

เฉพาะคดอีาญา ไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เหน็ว่า คดีไม่มีมูลและพิพากษายกฟ้องคดี

ส่วนอาญาอนัมีผลเป็นการไม่รบัคดีส่วนอาญาไว้พิจารณาแล้ว ศาลชัน้ต้นย่อม

ไม่มีอาํนาจรบัคดีส่วนแพ่งโดยลาํพงัไว้พิจารณา จึงต้องมีคาํสัง่ไม่รบัฟ้องคดี 

ส่วนแพ่งและคืนค่าขึ้นศาลทัง้หมดให้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณา 

ความแพง่มาตรา 151 วรรคหนึ่ง 
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ข้อ 4 

 คาํให้การจาํเลยว่า จาํเลยขอให้การรบัสารภาพฐานลกัทรพัย์ตามฟ้อง 

โจทกจ์ะถือว่าจาํเลยรบัด้วยว่าเคยต้องโทษและพ้นโทษในคดีท่ีโจทก์ขอให้เพ่ิม

โทษด้วย ไม่ได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5328/2561 

 โจทก์บรรยายฟ้องไว้ชดัแจ้งแล้วว่าจําเลยที่ 1 เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุด  

ในคดอีาญาหมายเลขแดงที่ 475/2556 ของศาลจงัหวดัสตูล ให้ลงโทษจําคุก 3 ปี  

ในความผดิฐานลกัทรพัย์ในเคหะสถาน จําเลยที่ 1 พ้นโทษเมื่อวนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์

2559 ภายในเวลา 3 ปี นบัแต่วนัพน้โทษ จาํเลยที ่1 กลบัมากระทาํความผดิในคดนีี้อกี 

แต่ตามคําใหก้ารจําเลยที ่1 ในสํานวนจําเลยที ่1 ใหก้ารว่า ขา้พเจา้จําเลยที ่1 ขอให้

การรบัสารภาพฐานลกัทรพัยต์ามฟ้องโจทกซ์ึง่เป็นคาํรบัสารภาพว่าไดก้ระทําความผดิ

ฐานลกัทรพัย์ตามฟ้องเท่านัน้ มไิด้ให้การรบัด้วยว่าจําเลยที่ 1 เคยต้องโทษและพ้น

โทษในคดทีี่โจทก์ขอใหเ้พิม่โทษ เมื่อโจทก์ไม่ได้นําสบืใหป้รากฏขอ้เทจ็จรงิว่าจําเลย 

ที่ 1 เคยต้องโทษและพ้นโทษ ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 475/2556 ของ 

ศาลจงัหวดัสตูลจงึไมอ่าจเพิม่โทษจาํเลยที ่1 ตามคาํขอของโจทกไ์ด ้

ข้อ 5 

 ศาลชัน้ต้นพิพากษาว่าจาํเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 279 วรรคสามรวมสองกระทงจาํคกุกระทงละห้าปีศาลอทุธรณ์พิพากษา

ยืนจาํเลยฎีกาในปัญหาข้อเทจ็จริงไม่ได้ 

 คดีอาญาแผ่นดินหากผู้ร้องทุกข์ไม่ใช่ผู้เสียหายการสอบสวนกช็อบด้วย

กฎหมาย 
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คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1890/2561 

  ศาลชัน้ต้นพิพากษาลงโทษจาํคุกจาํเลยในความผิดฐานกระทาํอนาจาร

แก่เดก็อายไุม่เกิน 15 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 วรรคหน่ึง รวม

สองกระทง กระทงละ 5 ปี รวมโทษจาํคกุ 10 ปี ศาลอทุธรณ์ภาค 8 พิพากษายืน

และยงัคงลงโทษจาํคกุจาํเลยแต่ละกระทงไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหา

ข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรคหนึ่ง 

จําเลยฎกีาว่า พยานโจทก์ยงัมคีวามสงสยัตามสมควร ขอใหย้กประโยชน์แห่งความ

สงสยัให้จําเลย และกรณีมเีหตุอนัควรปราณีแก่จําเลยขอให้ศาลฎีกาลดโทษให้แก่

จําเลยนัน้เป็นการโตเ้ถยีงดุลยพนิิจในการรบัฟงัพยานหลกัฐานในการลงโทษของศาล

อุทธรณ์ภาค 8 อนัเป็นฎกีาในปญัหาขอ้เทจ็จรงิตอ้งหา้มตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย

ดงักลา่ว 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 121 ห้ามมิให้พนักงาน

สอบสวนทาํการสอบสวน  เว้นแต่จะมีคาํร้องทุกขต์ามระเบียบ กเ็ฉพาะแต่คดี

ความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอนัยอมความได้เท่านัน้ เมื่อความผิดฐาน

กระทาํชาํเราเดก็อายุยงัไม่เกิน 13 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 

วรรคสาม และฐานกระทําอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 279 วรรคหน่ึง เป็นคดีอาญาแผ่นดิน ไม่ใช่ความผิดต่อ

ส่วนตวั หรือความผิดอนัยอมความกนัได้ พ จะเป็นผู้เสียหายหรือจะร้องทุกข์

ต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่ พนักงานสอบสวนย่อมมีอาํนาจสอบสวนจาํเลยได้

โดยชอบอยู่แล้ว  ฉะนัน้ไม่ว่า พ จะเป็นผูเ้สยีหาย หรอืมอีํานาจรอ้งทุกขห์รอืไม ่กไ็ม่

ทําให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ฎีกาของจําเลยในข้อนี้ แม้เป็นปญัหา 
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