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วิแพ่ง 

ข้อ 2 

ศาลชัน้ต้นพิพากษาให้จาํเลยซ่ึงขาดนัดย่ืนคําให้การเป็นฝ่ายแพ้คดี  

โดยให้จาํเลยซ่ึงเป็นผู้มีช่ือถือกรรมสิทธ์ิแทนโจทกไ์ปดาํเนินการจดทะเบียนโอน

ท่ีดินคืนโจทก์ หากไม่ปฏิบติัตามให้ถือเอาคาํพิพากษาของศาลแทนการแสดง

เจตนา โจทกไ์ด้ดาํเนินการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาศาลชัน้ต้นจนเสรจ็ส้ินแล้ว

มีการโอนท่ีดินดงักล่าวต่อๆ ไป ก่อนท่ีจาํเลยจะย่ืนคาํร้องขอให้พิจารณาคดี

ใหม่  ต่อมา ศาลชัน้ต้นอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่และมีคําสัง่ให้เพิกถอน

รายการจดทะเบียนพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5094/2561 

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาตรา 27 วรรคหนึ่ง ไดบ้ญัญตัถิงึผูท้ ีม่ ี

สทิธิย์ ื่นคําร้องขอให้เพกิถอนกระบวนพจิารณาที่ผดิระเบียบ  นัน้ คอืคู่ความฝ่ายที่

เสยีหายเนื่องจากการทีม่ไิดป้ฏบิตัเิช่นว่านัน้ หรอือกีกรณีหนึ่งคอืเมื่อศาลเหน็สมควร  

ผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้เก่ียวข้องเป็นคู่ความในคดีจึงไม่มีสิทธ์ิย่ืนคาํร้อง

ขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบ แต่อย่างอะไรก็ด ีหากเป็นกรณ ี

ทีศ่าลเหน็สมควร ศาลกม็อีํานาจเพกิถอนกระบวนพจิารณาทีผ่ดิระเบยีบนัน้ได ้

เดมิศาลชัน้ตน้พพิากษาใหโ้จทกช์นะคดโีดยจาํเลยขาดนดัยืน่คาํใหก้าร หลงัจาก

นัน้ โจทก์ได้ดําเนินการบงัคบัคด ีตามคําพพิากษาศาลชัน้ต้น จนเสรจ็สิ้นแลว้ มกีาร

ขายทีด่นิพพิาทใหแ้ก่ ร และ ร ขายฝากทีด่นิพพิาทใหแ้ก่ บ และ พ ก่อนท่ีจาํเลยจะ

ย่ืนคาํร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ ผู้ร้องได้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพิพาทโดยการซ้ือมา

จาก บ และ พ เมื่อได้ความว่า ก่อนท่ีจาํเลยจะย่ืนคาํร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่  
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กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพิพาทได้โอนไปเป็นของบุคคลภายนอกแล้ว จึงเป็นการ 

พ้นวิสยัท่ีจะให้คู่ความกลบัคืนสู่ฐานะดงัเช่นก่อนบงัคบัคดีได้ ประกอบกบัใน

ขณะนัน้ศาลชัน้ต้นยงัไม่ไดม้คีําพพิากษา กรณีจงึยงัไม่แน่ชดัว่าเมื่อพจิารณาคดใีหม่

แล้ว โจทก์หรือจําเลยจะเป็นฝ่ายชนะคดี หากโจทก์ยังคงเป็นฝ่ายชนะคดี กรณ ี

ไม่จําเป็นที่จะต้องสัง่เพกิถอนใบแทนโฉนดที่ดนิและรายการจดทะเบียนในใบแทน

โฉนดที่ดินพิพาทตามคําร้องของจําเลย เช่นนั ้น ในกรณีนี้  ประมวลกฎหมาย 

วธิพีจิารณาความแพ่งมาตรา 199 เบญจ วรรคสาม ใหอ้ํานาจศาลชัน้ต้นในนัน้จะมี

คําสัง่ใดๆ ตามทีเ่หน็สมควรเพื่อประโยชน์แก่คู่ความหรอืบุคคลภายนอก ศาลชัน้ต้น

จึงชอบท่ีจะหมายเรียก ร. บ. พ. และผู้ร้องได้เข้ามาในการพิจารณาคดีใหม่ด้วย

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งมาตรา 57 (3) การที่ศาลชัน้ต้น

พจิารณาคดใีหมแ่ละมคีาํสัง่ใหเ้พกิถอนใบแทนโฉนดทีด่นิและรายการจดทะเบยีนในใบ

แทนโฉนดทีด่นิพพิาทแลว้ ตอ้งมามคีําพพิากษายกฟ้องโจทก ์โดยไม่ได้เรียกบุคคล

เหล่านั้นเข้ามาในคดีย่อมเป็นการกระทบสิทธ์ิของบุคคลภายนอกซ่ึงมิใช่

คู่ความ เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแห้งมาตรา 145 

วรรคสอง ถือว่าศาลชัน้ต้นมิได้ปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ ตามมาตรา 243 (1) ประกอบ

กบัมาตรา 247 เดมิ ซึ่งใชบ้งัคบัขณะยื่นฟ้องและเป็นกระบวนพจิารณาที่ผดิระเบยีบ

สมควรเพกิถอนการพจิารณาดงักลา่วเสยี 

ข้อ 3 

 การถอนฟ้องคดีแพ่ง โจทกจ์ะถอนฟ้องหลงัจากศาลชัน้ต้นพิพากษาแล้ว

ไม่ได้ 
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คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3966/2561 

 ศาลชัน้ต้นจะมีคําสัง่อนุญาตให้ถอนฟ้องได้เฉพาะก่อนศาลชัน้ต้นมีคํา

พิพากษาเท่านัน้ จะขอถอนฟ้องหลงัจากศาลชัน้ต้นพิพากษาแล้วไม่ได้ หากมี

การตกลงกนัไดร้ะหวา่งคูค่วาม กช็อบทีจ่ะทาํสญัญาประนีประนอมยอมความกนัในชัน้

ฎกีา โดยจะทําทีศ่าลชัน้ตน้หรอืศาลฎกีากไ็ด ้กรณีจงึไมอ่าจอนุญาตใหโ้จทกถ์อนฟ้อง

จําเลยที่ ๖ ได้ ตามคําร้องของโจทก์ ที่ศาลชัน้ต้นมคีําสัง่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง

จาํเลยที ่6 และใหจ้าํหน่ายคดอีอกจากสารบบความจงึไมช่อบ 

ข้อ 5 

โจทก์เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของจาํเลย ฟ้องขอเพิกถอนการให้

ท่ีดินรวม ๓ แปลง กล่าวหาว่าจาํเลยดหูม่ินโจทกผ์ู้ให้อย่างร้ายแรง อนัเป็นการ

ประพฤติเนรคณุ จาํเลยให้การต่อสู้ว่า จาํเลยมิได้ประพฤติเนรคณุต่อโจทก ์และ

ท่ีดินบางโฉนดมิใช่ท่ีดินของโจทก์ แต่เป็นทรพัยม์รดกของมารดาจาํเลย ดงัน้ี 

การพิจารณาสิทธิในการอุทธรณ์ในข้อเทจ็จริง จะต้องแยกคาํนวณราคาท่ีดิน

พิพาทแต่ละแปลง และมิใช่คดีเก่ียวด้วยสิทธิในครอบครวั  

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9925/2560 

 โจทกฟ้์องเรยีกถอนคนืการให ้ทีด่นิ 3 โฉนด จากจําเลย ซึง่เป็นบุตร จําเลยให้

การต่อสูว้่า จําเลยไมไ่ดป้ระพฤตเินรคุณต่อโจทก ์ และทีด่นิโฉนดหนึ่งไมใ่ชท่ีด่นิของ

โจทก ์แต่เป็นทรพัยม์รดกของมารดาจาํเลย จงึเป็นคดีพิพาทเก่ียวด้วยกรรมสิทธ์ิใน

ท่ีดินเป็นคดีมีทุนทรพัยแ์ละตอ้งแยกพิจารณาท่ีดินแต่ละแปลงออกต่างหากจาก

กนั ว่าโจทกฟ้์องเรยีกถอนคนืการใหท้ีด่นิแต่ละแปลงเพราะเหตุผูร้บัประพฤตเินรคุณ

ไดห้รอืไม่ ราคาทรพัยส์นิหรอืจํานวนทุนทรพัยท์ีพ่พิาทกนัในชัน้อุทธรณ์ตามประมวล
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กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาตรา 224 วรรคหนึ่ง จงึต้องแยกคํานวณตามราคา

ทีด่นิแต่ละแปลงหาใชค่าํนวณรวมกนั 

 โจทก์ฟ้องเรยีกถอนคนืการให้ที่ดินโฉนดเนื้อที่1 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา  

ศาลชัน้ต้นพิพากษาให้จําเลยจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิค์นืใหแ้ก่โจทก์เป็นจํานวน

เนื้อที ่3 งาน 63 ตารางวา ไม่เตม็ตามฟ้อง จําเลยอุทธรณ์ขอใหศ้าลอุทธรณ์ภาค 3 

พพิากษากลบัคาํพพิากษาของศาลชัน้ตน้เพยีงฝา่ยเดยีว ทุนทรพัยท์ีพ่พิาทชัน้อุทธรณ์

ในส่วนของทีด่นิเท่ากบั เนื้อที ่3 งาน 63 ตารางวาเมือ่ทีด่นิทัง้แปลงนี้ราคาประเมนิ 

72,900 บาท ทนุทรพัยท์ีพ่พิาทในชัน้อุทธรณ์ของทีด่นิเทา่กบั 34,682.43 บาท ไมเ่กนิ 

50,000 บาท ทัง้คดีน้ีเป็นคดีเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุจาํเลยผู้รบัประพฤติ

เนรคณุ ไม่ใช่คดีพิพาทเก่ียวด้วยสิทธ์ิในครอบครวั จงึตอ้งหา้มมใิหคู้ค่วามอุทธรณ์

ในปญัหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224  

วรรคหนึ่ง 
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วิอาญา 

ข้อ 3 

คาํให้การสอบสวนเพ่ิมเติม พนักงานสอบสวนไม่ได้จดัหาทนายความให้

ผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/1 วรรคหน่ึง 

ไม่ทาํให้คาํให้การในชัน้สอบสวนครัง้แรกท่ีชอบด้วยกฎหมายนัน้เสียไปด้วย 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5580/2560 

จําเลยฎกีาอ้างว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 นําคําใหก้ารในชัน้สอบสวนเพิม่เตมิของ

จําเลยมารบัฟงัประกอบพยานหลกัฐานอื่นของโจทก์และโจทก์ร่วม แล้ว ฟงัลงโทษ

จําเลยไม่ชอบ เพราะก่อนถามคาํให้การจาํเลยเพ่ิมเติม พนักงานสอบสวนไม่ได้

จดัหาทนายความให้จาํเลย หรือคาํให้การในชัน้สอบสวนเพ่ิมเติมของจาํเลย  

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่อาจรบัฟงัเป็นพยานหลกัฐานเพื่อพสิูจน์ความผดิของ

จําเลย  นัน้  เหน็ว่า แม้คาํให้การในชัน้สอบสวนเพ่ิมเติมของจาํเลย พนักงาน

สอบสวนไม่ได้จะถามทนายความให้จาํเลยเป็นการกระทาํไม่ชอบด้วยประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/1 วรรคหน่ึง แต่ก็ไม่ทําให้

คําให้การในชัน้สอบสวนของจาํเลยในครัง้แรกท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้น 

เสียไปด้วยแต่อย่างใดพยานหลกัฐานของโจทกแ์ละโจทก์ร่วมประกอบกนัมน้ํีาหนัก

มัน่คงรบัฟงัไดโ้ดยปราศจากขอ้สงสยัว่าจําเลยใชอ้าวุธปืนยงิผูต้ายจําเลยจงึมคีวามผดิ

ฐานฆา่ผูอ้ื่น 

ข้อ 4 

คดีอาญา ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา (โจทก์ฎีกา) จาํเลยย่ืนคําร้อง

ขอให้การรบัสารภาพ กระทาํไม่ได้ 
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คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 168/2561 

การขอให้แก้ไขคาํให้การ จาํเลยท่ี 1 สามารถย่ืนคาํร้องได้ก่อนศาลชัน้ต้น

พิพากษาเท่านัน้ การท่ีจาํเลยท่ีหน่ึงย่ืนคาํร้องในระหว่างท่ีคดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลฎีกาจึงไม่อาจกระทําได้  ต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย 

วธิพีจิารณาความอาญามาตรา 163 วรรคสอง  

แต่อย่างไรกด็กีารทีจ่ําเลยที่ 1 ขอใหก้ารรบัสารภาพในชัน้ฎีกา เช่นนี้ถอืไดว้่า

จําเลยที ่1 ยอมรบัขอ้เทจ็จรงิโดยไม่มขีอ้โต้แยง้ที่ ศาลชัน้ต้นพพิากษาว่าจําเลยที่ 1 

กระทาํความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 มาตรา 267 และมาตรา 268 

ข้อ 8 

 คาํขอของผู้เสียหายท่ีเบิกความในชัน้พิจารณาและให้การในชัน้สอบสวน

ว่าจําเลยเคยลักทรัพย์ของผู้ เ สียหายมาก่อนหน้าน้ี  จะนํามารับฟังเป็น

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ว่าจาํเลยเป็นคนร้ายท่ีรกัซบัในคดีท่ีถกูฟ้องไม่ได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 417/2561 

 ความผิดฐานลกัทรพัย์ในเคหะสถาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

335 (8) มีระวางโทษจําคุกตัง้แต่ 1 ปีถึง 5 ปี และปรับตัง้แต่ 2,000 บาท ถึง  

100,000 บาท จึงไม่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา 193 ทวิ ประกอบพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั

และวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2553 มาตรา 180 เดมิ รวมโทษจําคุก

ตัง้แต่ 1 ปี ถงึ 5 ปี และปรบัตัง้แต่ 2,000 บาทถงึ 100,000 บาท จงึไม่ต้องห้ามมิให้

อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 193 ทวิ ประกอบ
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พระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครวั พ.ศ. 2553 มาตรา 180 เดมิ 

คําขอของผูเ้สยีหายที่เบกิความในชัน้พจิารณาคดไีปใหก้ารในชัน้สอบสวนว่า

จาํเลยเคยลกัทรพัยข์องผู้เสียหายมาก่อนหน้าน้ีไม่อาจนํามารบัฟังเป็นผลร้าย

แก่จําเลยว่าจําเลยเป็นคนร้ายท่ีลักทรัพย์ของผู้ เ สียหายไป  เพราะเป็น

พยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัความประพฤติในทางเส่ือมเสียของจาํเลยต้องห้าม

ไม่ให้รบัฟัง ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 226/2 ประกอบ

พระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครวั พ.ศ. 2553 มาตรา 6 
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