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วิแพ่ง 

ข้อ 2  

 ระยะเวลาในการย่ืนคาํร้องขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบ

หลงัจากศาลพิพากษา จะต้องย่ืนไม่ช้ากว่าแปดวนันับแต่วนัท่ีได้ทราบข้อความ

หรือพฤติการณ์อนัเป็นมูลแห่งข้ออ้างนัน้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งมาตรา 27 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1564/2561 

 ระยะเวลาในการยื่นคําร้องขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาตรา 27 วรรคสอง กําหนดใหคู้่ความฝา่ยที่

เสยีหายต้องยนืไม่ชา้กว่าแปดวนันับแต่วนัทีไ่ดท้ราบขอ้ความหรอืพฤตกิารณ์อนัเป็น

มูลแห่งขอ้อ้างนัน้ ใช้บงัคบัแก่การย่ืนคาํร้องขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาท่ี

ผิดระเบียบทุกกรณีไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือหลงัจากศาลพิพากษา 

 ศาลชัน้ตน้นดัอ่านคาํสัง่ศาลฎกีาและคําพพิากษาศาลฎกีาในวนัเดยีวกนั โดยใน

วนันัดศาลชัน้ต้นได้อ่านคําสัง่ศาลฎีกาซึ่งมคีําสัง่ว่าไม่อนุญาตใหโ้จทก์นําสบืพยาน

เพิม่เตมิใหย้กคํารอ้งทัง้สามฉบบั (เดมิ) และใหศ้าลชัน้ตน้ดําเนินการอ่านคําพพิากษา

ศาลฎีกาต่อไป และศาลชัน้ต้นได้อ่านคําพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งหากโจทก์เห็นว่า 

ศาลชัน้ต้นดําเนินกระบวนพจิารณาผดิหลงหรอืผดิระเบยีบโดยไม่สง่คํารอ้งของโจทก ์

ที่ขอใหง้ดการอ่านคําพพิากษาศาลฎีกาไปยงัศาลฎีกาเนื่องจากโจทก์ขอระบุพยาน

เพิม่เตมิในชัน้ฎกีาครัง้ทีส่อง และยืน่คํารอ้งขอสบืพยานเพิม่เตมิในชัน้ฎกีา โจทกต้์อง

ย่ืนคาํร้องเพ่ือขอให้ศาลชัน้ต้นเพิกถอนกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบและต้อง

ไม่ช้ากว่าแปดวนันับแต่วนัดงักล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
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แพ่งมาตรา 27 วรรคสอง แต่โจทก์มไิด้ยื่นคําร้องต่อศาลชัน้ต้น จึงไม่มคีําสัง่ของ 

ศาลชัน้ต้นทีจ่ะทําใหโ้จทก์มสีทิธิย์ ื่นอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

แพ่งมาตรา 223 การที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์ขอใหเ้พกิถอนการอ่านคําพพิากษาศาลฎีกา

ของศาลชัน้ตน้จงึเป็นการปฏบิตัผิดิข ัน้ตอนไม่ชอบดว้ยประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความแพง่ศาลอุทธรณ์ไมว่นิิจฉยัอุทธรณ์ของโจทกช์อบแลว้ 

ข้อ 3 

 คดีก่อนโจทกฟ้์องขอให้ศาลพิพากษาให้โจทกแ์ละจาํเลยหย่ากนั และแบ่ง

สินสมรส ศาลพิพากษายกฟ้อง เน่ืองจากไม่มีเหตุหย่า จึงไม่ได้วินิจฉัยว่า

ทรพัย์สินใดเป็นสินสมรสท่ีจะต้องแบ่ง คดีหลงั โจทก์ฟ้องขอให้แยกสินสมรส

และให้จาํเลยชาํระค่าอุปการะเล้ียงดู  ดงัน้ี ฟ้องในคดีหลงัไม่เป็นฟ้องซํา้หรือ

ดาํเนินกระบวนพิจารณาซํา้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2854/2561 

 คดีก่อนโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์และจําเลยหย่ากันและแบ่ง

สนิสมรส ประเดน็ในคดีก่อนมีว่ามีเหตอุย่าหรือไม่ หากศาลพพิากษาใหห้ยา่จงึจะมี

การแบ่งสินสมรสกันว่ามีทรัพย์สินใดที่เป็นสินสมรส เมื่อศาลพิพากษายกฟ้อง 

เนื่องจากไม่มเีหตุหย่า จงึไม่ไดว้นิิจฉัยว่าทรพัยส์นิใดเป็นสนิสมรสทีจ่ะต้องแบ่งคดนีี้

โจทก์ฟ้องขอใหแ้ยกสนิสมรสและใหจ้ําเลยชําระค่าอุปการะเลี้ยงดู ประเดน็แห่งคดี 

มีว่ามีเหตุให้แยกสินสมรสหรือไม่และจาํเลยต้องชาํระค่าอุปการะเล้ียงดูหรือ 

ไม่และสินสมรสท่ีต้องแยกได้แก่ทรพัยสิ์นใด ประเดน็แหง่คดนีี้และประเดน็แหง่คดี

ก่อนต่างกนั แม้ทรพัย์สินท่ีอ้างตามฟ้องคดีน้ีจะเป็นทรพัย์สินตามฟ้องกบัคดี

ก่อน แต่คดีก่อนศาลยงัไม่ได้วินิจฉัยว่าทรพัย์สินใดเป็นสินสมรสท่ีต้องแบ่ง 

http://www.bangkoklawt.com/


 
 

4 

 
 
 

 

บทบรรณาธิการ 2/71 เล่ม 5 

 

 

   www.bangkoklawt.com  Bangkok Law เคียงคู่สู่ความสาํเรจ็  bangkoklawt  

ดงัน้ี ถือไม่ได้ว่าฟ้องโจทก์ในคดีน้ีเก่ียวกบัสินสมรสในประเด็นท่ีได้วินิจฉัย 

โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีก่อน ฟ้องโจทก์คดีน้ีไม่เป็นฟ้องซํ้าหรือ

ดาํเนินกระบวนพิจารณาซํา้กบัคดกีอ่น 

ข้อ 5 

การขอให้ผู้ พิพากษาท่ีนัง่พิจารณาคดีในศาลชัน้ต้นรับรองว่ามีเหต ุ

อนัควรท่ีจะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเทจ็จริงได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งมาตรา 224 วรรคท้าย จะต้องย่ืนคาํร้องภายในกําหนดระยะเวลา 

ย่ืนอทุธรณ์ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 349/2561 

การขอให้ผู้พิพากษาท่ีนัง่พิจารณาคดีในศาลชัน้ต้น รบัรองว่ามีเหต ุ

อนัควรท่ีจะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเทจ็จริงได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งมาตรา 224 วรรคท้าย ผู้อุทธรณ์ต้องย่ืนคาํร้องภายในกาํหนดเวลา 

ย่ืนอุทธรณ์ จะย่ืนเมื่อพ้นกาํหนดเวลาดงักล่าวแล้วหาได้ไม่ เมื่อจําเลยยื่นคํารอ้ง

ขอใหผู้พ้พิากษาทีไ่ดน้ัง่พจิารณาคดใีนศาลชัน้ต้นรบัรองว่ามเีหตุสมควรทีจ่ะอุทธรณ์ 

ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิได ้เมื่อล่วงพน้กําหนดเวลายื่นอุทธรณ์ ตามทีศ่าลชัน้ต้นอนุญาต

ให้ขยาย ศาลชัน้ต้นชอบที่จะมีคําสัง่ให้ยกคําร้องโดยพลัน การที่ผู้พิพากษาที่ได ้

นัง่พจิารณาคดีในศาลชัน้ต้นรบัรองให้จําเลยอุทธรณ์ในปญัหาข้อเท็จจรงิ จึงเป็น

กระบวนพจิารณาทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 

โจทก์บรรยายฟ้องแลว้ว่าทีด่นิพพิาทมรีาคาประเมนิ 50,000 บาท และโจทก ์

ถอืเป็นทุนทรพัย์ทีพ่พิาทในคด ีจําเลยซึ่งมทีนายความช่วยแก้ต่างย่อมต้องทราบมา 

แต่ต้นแล้วว่าคดีนี้ต้องห้ามมใิห้อุทธรณ์ในปญัหาข้อเท็จจรงิ จึงอยู่ในวิสยัที่จําเลย
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จะต้องยื่นคํารอ้งขอใหผู้พ้พิากษาทีไ่ดน้ัง่พจิารณาคดใีนศาลชัน้ต้นรบัรองใหอุ้ทธรณ์ 

ในปญัหาข้อเท็จจริงพร้อมกับอุทธรณ์ จําเลยหาได้ดําเนินการเช่นนัน้ไม่ ข้ออ้าง 

ของจําเลยที่ว่าจําเลยเพิง่มาทราบเมื่อศาลชัน้ต้นตีราคาที่ดินพิพาทตามคําสัง่ของ 

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วา่ทีด่นิพพิาทราคาไมเ่กนิ 50,000 บาทนัน้จงึรบัฟงัไมไ่ด ้
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วิอาญา 

ข้อ 7 

(1) คู่ความแถลงว่าจะจดัทําบนัทึกคาํเบิกความแทนการซกัถามมาย่ืน 

ต่อศาลและส่งให้อีกฝ่ายก่อนสืบพยานภายในระยะเวลาตามกฎหมายและ 

ศาลชัน้ต้นอนุญาตแต่โจทกส่์งบนัทึกคาํเบิกความของพยานให้ฝ่ายจาํเลยเพียง

ปากเดียวส่วนพยานอีกสองปากโจทก์นําพยานมาเบิกความโดยไม่ได้จดัทํา

บนัทึกเบิกความส่งให้จาํเลยตามท่ีแถลงต่อศาลและศาลอนุญาตคาํเบิกความ

ของพยานโจทกส์องปากดงักล่าวไม่ต้องห้ามมิให้รบัฟัง 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 41/2561 

จําเลยทัง้สองฎีกาว่า ตามรายงานกระบวนพิจารณาของศาลชัน้ต้น คู่ความ

แถลงว่า จะจัดทําบันทึกคําเบิกความแทนการซักถาม มายื่นต่อศาลและส่งให ้

อกีฝา่ยหนึ่ง ก่อนวนัสบืพยานภายในระยะเวลาตามกฎหมาย และศาลชัน้ตน้อนุญาต

ใหโ้จทกส์ง่บนัทกึคําเบกิความของ ว. ใหฝ้า่ยจําเลยทัง้สองเพยีงปากเดยีว สว่นพยาน

อีกสองปากคือ ก. และ ส. โจทก์นําพยานมาเบิกความโดยไม่ได้จดัทําบนัทึก 

คําเบิกความส่งให้จําเลยตามท่ีแถลงต่อศาลและศาลอนุญาตแต่อย่างใด  

อนัเป็นการไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แห้งมาตรา 103/สองมาตรา 120/1 และมาตรา 120/3 ซ่ึงเป็นกฎหมายเก่ียวกบั

ความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นการใช้สิทธ์ิโดยไม่สุจริต ชอบท่ีศาลจะยก

ฟ้องของโจทก ์

เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงตามท้องสํานวนจะปรากฏว่า ศาลชัน้ต้นอนุญาตให้

ดําเนินการสบืพยานหลกัฐานตามวธิกีารที่คู่ความตกลงกนั ตามประมวลกฎหมาย 
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วธิพีจิารณาความแพง่มาตรา 103/2 โดยคูค่วามแถลงจะจดัทาํบนัทกึคําเบกิความแทน

การซักถามมายื่นต่อศาลและส่งให้อีกฝ่ายก่อนวันสืบพยานภายในระยะเวลา 

ตามกฎหมาย อนัเป็นการสบืพยานหลกัฐาน ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

แพ่งมาตรา 120/1 วรรคหนึ่ง แต่ตามบทบัญญัติของกฎหมายเมื่อมกีารยื่นบันทึก

ถ้อยคําต่อศาลแล้วคู่ความที่ยื่นไม่อาจขอถอนบันทึกถ้อยคํานัน้ บันทึกถ้อยคํานัน้ 

เมื่อพยานเบิกความรบัรองแล้ว ให้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของคําเบกิความตอบคําซกัถาม

เท่านัน้ ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาตรา 120/1 วรรคสอง ในกรณ ี

ทีโ่จทกส์ง่บนัทกึคาํเบกิความของ ว. ใหฝ้า่ยจาํเลยทัง้สองเพยีงปากเดยีวสว่นพยานอกี

สองปากคอื ก. และ ส. โจทก์นําพยานเบกิความ โดยไม่ได้จดัทําบนัทกึคําเบกิความ 

ส่งใหจ้ําเลยทัง้สองตามทีแ่ถลงต่อศาลและศาลอนุญาตแต่อย่างใด มิได้มีบทบญัญติั

ของกฎหมายห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานแต่อย่างใด  และบันทึก 

คาํเบกิความของ ว. ทีโ่จทกส์ง่ใหฝ้า่ยจาํเลยทัง้สองเพยีงปากเดยีว กป็รากฏขอ้เทจ็จรงิ 

ทีเ่กีย่วพนักบัประเดน็โดยตรง ซึง่เป็นไปในทาํนองเดยีวกบัคาํเบกิความของ ก. และ ส. 

การสบืพยานของโจทก์ แม้จะมิได้ดาํเนินการไปตามวิธีการท่ีคู่ความตกลงกนั  

แต่ก็มิได้ก่อให้เกิดความไม่เท่ียงธรรมแก่ฝ่ายจําเลยทัง้สอง มิใช่เป็นการ 

ไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 

103/2 มาตรา 120/1 และมาตรา 120/3 และเป็นการใช้สิทธ์ิโดยไม่สุจริตจนเป็น

เหตุให้ชอบท่ีจะยกฟ้องของโจทก์แต่ประการใด การรบัฟงัพยานหลกัฐานตาม 

ทางนําสบืของโจทกเ์ป็นไปโดยชอบแลว้ 

(2) การกู้ยืมเงินมีหลกัฐานเป็นหนังสือ ผู้กู้จะนําสืบการใช้เงินว่า ได้ชาํระ

หน้ีแก่ผู้ให้กู้โดยการนําเงินสดเข้าบญัชีของผู้ให้กู้ โดยไม่มีหลกัฐานเป็นหนังสือ
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อย่างใดอย่างหน่ึงลงลายมือช่ือผู้ให้ยืมมาแสดงหรือหลกัฐานแห่งการกู้ยืมได้

เวนคืนแล้วหรือแทงเพิกถอนในหลกัฐานการกู้ยืมเงินแล้วได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 97/2561 

จําเลยผูกู้นํ้าเงนิฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของโจทกผ์ูใ้หกู้เ้พื่อชําระหนี้เงนิกูย้มืจาก

โจทกเ์ป็นการชาํระหนี้ผา่นธนาคารทีโ่จทกม์บีญัชเีงนิฝากเพื่อใหโ้จทกไ์ดร้บัเงนิทีช่าํระ

หนี้ โดยไม่ได้ทาํนิติกรรมโดยตรงต่อโจทก์ จึงไม่อาจมีการกระทาํตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 653 วรรคสองได ้การทีโ่จทก์เจา้หนี้มไิดโ้ตแ้ยง้

ไมร่บัเงนิถอืวา่เป็นกรณทีีเ่จา้หนี้ยอมรบัชาํระหนี้อยา่งอื่นแทนการชาํระนี่ทีไ่ดต้กลงกนั

ไวต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 321 วรรคหนึ่ง จําเลยมสีทิธินํ์าสบื

การชาํระหนี้ใหแ้กโ่จทกด์ว้ยการนําเงนิฝากเขา้บญัชขีองโจทกไ์ด ้

(3) โจทก์ฟ้องให้จาํเลยชําระหน้ีตามสญัญากู้เงินจาํเลยให้การว่าจาํเลย

ไม่ได้ร ับเงินตามสัญญากู้สัญญากู้ เกิดจากการช่อชนโดยโจทก์บีบบังคับ

หลอกลวงจาํเลยจึงลงลายมือช่ือโดยไม่ได้มีเจตนาผูกพนัตามสญัญากู้ดงัน้ี

จาํเลยนําพยานบุคคลมาสืบตามข้อต่อสู้ในคาํให้การของจาํเลยได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 34/2561 

สญัญากู้ยมืเงนิ เป็นสญัญายมืใช้สิ้นเปลอืง จะบรบิูรณ์ก็ต่อเมื่อมกีารส่งมอบ

ทรพัยส์นิทีย่มืตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 650 วรรคสอง จําเลยให้

การว่าจําเลยไม่ไดร้บัเงนิตามสญัญากูเ้งนิจงึเป็นสญัญาทีไ่ม่สมบูรณ์สญัญากูเ้งนิเกดิ

จากการฉ้อฉลโดยโจทก์บีบบงัคบัหลอกลวงจําเลยลงลายมอืชื่อโดยไม่ได้มเีจตนา

ผูกพนัตามสญัญากูเ้งนิ ถอืว่าเป็นการปฏิเสธข้ออ้างเหตุความไม่สมบูรณ์แห่งหน้ี

เป็นคําให้การท่ีชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177  
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วรรคสอง คดีมีประเด็นท่ีจาํเลยจะสืบพยานให้ความเห็นถึงความไม่สมบูรณ์ 

แห่งหน้ีได้ การทีจ่ําเลยนําสบืว่าจําเลยไมไ่ดร้บัเงนิตามสญัญากูเ้งนิเป็นการนําสบืถงึ

ความไม่สมบูรณ์แห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94  

วรรคทา้ย จาํเลยนําสบืได ้
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