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วิแพ่ง 

ข้อ 10 

(1) โจทก์ฟ้องคดีต่อศาลแขวงเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดเป็นเงิน

จาํนวน ไม่เกิน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่  

วนัทาํละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชาํระเสรจ็  ดงัน้ี ต้องนําดอกเบี้ยซ่ึงคาํนวณ 

นับแต่วนัทาํละเมิดจนถึงวนัฟ้องรวมเป็นจาํนวนเงินท่ีฟ้องด้วย 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4187 - 4189/2561 

ศาลชัน้ตน้เป็นศาลแขวงซ่ึงผู้พิพากษาคนเดียวมีอาํนาจพิจารณาพิพากษา

คดีแพ่งท่ีมีราคาทรพัย์สินท่ีพิพาทหรือจาํนวนเงินท่ีฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท 

ตามพระธรรมนูญศาลยุตธิรรมมาตรา 17 ประกอบมาตรา 25 (4) โดยต้องถือตาม

จาํนวนทุนทรพัย์ท่ีโจทก์ท่ี 2 ท่ี 4 และท่ี 5 ขอให้บงัคับเอาจากจาํเลยทัง้สอง  

ในวนัท่ีย่ืนฟ้อง เมือ่โจทกท์ี ่2 ฟ้องเรยีกคา่เสยีหายจากจาํเลยทัง้สองในมลูละเมดิตาม

คําฟ้อง เป็นเงินจํานวน 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

นับตัง้แต่วนัที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสรจ็โจทก์ที่ 4 ฟ้องเรยีก

คา่เสยีหายจากจาํเลยทัง้สองในมลูละเมดิตามคาํฟ้องเป็นเงนิจาํนวน 295,707.32 บาท 

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

จนกว่าจะชาํระเสรจ็และโจทกท์ี ่5 ฟ้องเรยีกค่าเสยีหายจากจําเลยทัง้สองในมลูละเมดิ

ตามคําฟ้องเป็นเงนิจํานวน 300,000 บาทพรอ้มดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีนับ

แต่วนัที ่31 ตุลาคม 2557 เป็นตน้ไปจนกว่าจะชําระเสรจ็ จึงต้องนําดอกเบี้ย ซ่ึงคิด

คาํนวณนับแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 จนถึงวนัฟ้อง คือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558  

มารวมเป็นจาํนวนเงินท่ีฟ้องด้วย คดใีนส่วนของโจทก์ที ่2 ที ่4 และที่ 5 ย่อมเป็น
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คดีมีทุนทรพัย์เกินกว่า 300,000 บาท ศาลชัน้ต้นซ่ึงเป็นศาลแขวงย่อมไม่มี

อํานาจรบัคดีในส่วนของโจทก์ท่ี 2 ท่ี 4 และท่ี 5 ไว้พิจารณาพิพากษา ตาม 

พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม มาตรา 17 ประกอบมาตรา 25 (4) ศาลชัน้ตน้ตอ้งสัง่ไมร่บั

ฟ้อง คดใีนส่วนของโจทก์ที ่2 ที ่4 และที ่5 การทีศ่าลชัน้ตน้พจิารณาพพิากษาคดใีน

สว่นของโจทกท์ี ่2 ที ่4 และที ่5 เป็นการไมช่อบ ปญัหาเรือ่งอํานาจฟ้องของโจทกท์ี ่2 

ที ่4 และที ่5 เป็นขอ้กฎหมายอนัเกีย่วดว้ยความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน แมไ้ม่มี

คู่ความฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์มา ศาลอุทธรณ์มีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาตรา 142 (5) 

(2) ศาลชัน้ต้นพิพากษาลงโทษจาํคกุจาํเลยสองกระทง กระทงละ 1 ปี โดย

มีผู้พิพากษาลงลายมือช่ือในคาํพิพากษาเพียงคนเดียวคาํพิพากษาศาลชัน้ต้น 

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6289 - 6290/2561  

ศาลชัน้ต้นพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย 2 กระทงกระทงละ 1 ปีโดยม ี 

ผูพ้พิากษาลงลายมอืชือ่ในคาํพพิากษาเพยีงคนเดยีว เป็นกรณีทีศ่าลชัน้ตน้มไิดป้ฏบิตัิ

ให้ถูกต้องตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 17 ประกอบมาตรา 25 (5)  ทัง้นี้ 

เพราะผู้พิพากษาคนเดียวจะพิพากษาลงโทษจาํคุกเกินหกเดือนหรือปรบัเกิน 

10,000 บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรบัซ่ึงโทษจาํคุกหรือปรบัอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ 

ทัง้สองอย่างเกินอตัราท่ีกล่าวแล้วไม่ได้ คําพิพากษาศาลชัน้ต้นจึงไม่ชอบด้วย 

บทกฎหมายขา้งตน้ ซึง่มผีลทาํใหศ้าลอุทธรณ์ภาค 2 ยงัไมม่อีํานาจพจิารณาพพิากษา

คดีนี้ ได้ ต้องให้ศาลชัน้ต้นดําเนินการให้ถูกต้องก่อน ปญัหาดังกล่าวเป็นปญัหา 

ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วดว้ยความสงบเรยีบรอ้ยแมไ้มม่คีูค่วามฝา่ยใดฎกีาศาลฎกีามอีํานาจ
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ยกขึน้วนิิจฉัยไดเ้องตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 195 วรรค

สอง ประกอบด้วยมาตรา 225 และพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลแขวงและวธิพีจิารณา

ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 4 และพระราชบญัญตัใิหนํ้าวธิพีจิารณา

ความอาญาในศาลแขวงมาใชบ้งัคบัในศาลจงัหวดั พ.ศ. 2520 มาตรา 3  
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วิอาญา 

ข้อ 7 

 (1) หนังสือสญัญาขายฝากท่ีดินระบุราคาขายฝากและสินไถ่ไว้ และผู้ขาย

ฝากได้รบัเงินจากผู้รบัซ้ือฝากเป็นการเสรจ็แล้ว ผู้ขายฝากจะนําพยานบุคคลมา

สืบว่า ราคาขายฝากท่ีแท้จริง มิใช่ตามท่ีระบุในหนังสือสญัญาขายฝาก และ

ได้รบัเงินตามสญัญาขายฝากไม่เตม็จาํนวน ไม่ได้  

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7519/2560 

 โจทก์จดทะเบยีนขายฝากทีด่นิพพิาทไวก้บัจําเลยต่อเจา้พนักงานทีด่นิ จงึเป็น 

นิติกรรมการขายฝากที่ดินพิพาท ที่ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 456 ประกอบมาตรา 491 

กรณีจึงเป็นนิติกรรมท่ีกฎหมายบงัคบัให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง ซึง่การรบั

ฟงัพยานหลกัฐานตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแหง้มาตรา 94 (ข) บญัญตั ิ

ห้ามมิให้ศาลรบัฟังพยานบุคคล ในกรณีขอสืบพยานบุคคลแทนเอกสารหรือ

สืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่า  ยังมี ข้อความเพ่ิมเติมตัดทอนหรือ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนัน้อยู่อีก เมือ่ปรากฏว่าหนังสอืสญัญาขาย

ฝากทีด่นิระบุราคาขายฝากและสนิไถ่ ไวจ้ํานวน 4,200,000 บาท และผูข้ายฝากไดร้บั

เงินจากผู้ร ับซื้อฝากเป็นการเสร็จแล้ว โจทก์จะนําพยานบุคคลมาสืบเพ่ือ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อความท่ีระบุไว้ในเอกสารว่าราคาขายฝากท่ีแท้จริงมีเพียง 

1,800,000 บาท และได้รบัเงินตามสญัญาขายฝากไม่เตม็จาํนวนไม่ได้ เพราะเป็น

การนําสบืเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้ความในเอกสารต้องหา้มตามบทบญัญตัขิอง มาตรา 

94 (ข) จงึตอ้งรบัฟงัตามหนงัสอืสญัญาขายฝากทีด่นิวา่โจทกจ์าํเลยตกลงขายฝากทีด่นิ
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พพิาทในราคาขายฝาก และกําหนดสนิไถ่ไวเ้ป็นเงนิ 4,200,000 บาท แมโ้จทกจ์ะนํา

เงนิสนิไถ่ ไปวางต่อสํานักงานวางทรพัย ์เพื่อเป็นค่าไถ่ทีด่นิพพิาททีข่ายฝากในราคา 

2,030,000 บาท ก็ไม่ครบตามจํานวนสนิไถ่ที่กําหนดไว้ตามสญัญาถือเป็นการขอ

ปฏิบตัิการชําระหนี้ไม่ถูกต้อง จําเลยย่อมมสีทิธิบ์อกปดัไม่รบัเงนิสนิไถ่ดงักล่าวได ้

โจทกจ์งึไมม่สีทิธิฟ้์องบงัคบัใหจ้าํเลยไปจดทะเบยีนโอนทีด่นิพพิาททีข่ายฝากคนืใหแ้ก่

โจทก ์

(2) จาํเลยไม่ได้ให้การโดยชดัแจ้งว่าได้รบัชาํระหน้ีตามสญัญากู้เงินแล้ว  

แต่นําสืบว่าได้ผ่อนชาํระหน้ีตามสญัญากู้เงินจนครบแล้ว ศาลไม่อาจรบัฟังได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5376/2560 

จําเลยไม่ได้ใหก้ารปฏเิสธโดยชดัแจง้ว่าจําเลยไดช้ําระหนี้ตามหนังสอืสญัญากู้

เงนิดงักล่าวแล้วย่อมถือได้ว่าจําเลยยอมรบัตามที่โจทก์กล่าวอ้างที่จําเลยนําสบืว่า

จําเลยผลชําระเงนิตามหนังสอืสญัญากูเ้งนิดงักล่าวจนครบถว้นแลว้จงึเป็นการนําสืบ

นอกเหนือจากท่ีได้ให้การต่อสู้ไว้ไมอ่าจรบัฟงัได ้

 จาํเลยใหก้ารต่อสูว้่า ตามหนังสอืสญัญากูย้มืเงนิดงักล่าวจําเลยกูเ้งนิและรบัเงนิ

จากโจทกม์าเพยีง 40,000 บาท แต่โจทกก์รอกจาํนวนเงนิกูถ้งึ 400,000 บาท โจทกจ์งึ

มหีน้าทีต่อ้งมอบเงนิทีข่าดอยูอ่กี 360,000 บาท แก่จําเลย โดยจําเลยไมไ่ดใ้หก้ารโดย

ชดัแจง้ว่าจําเลยไดช้ําระหนี้ตามหนังสอืสญัญากูเ้งนิดงักล่าวไปแลว้เพยีงใด ทีจ่าํเลย

นําสืบว่าจาํเลยชําระเงินตามหนังสือสญัญากู้เงินดงักล่าวให้โจทก์แล้วจึงเป็น

การนําสืบนอกเหนือจากท่ีได้ให้การต่อสู้ไว้ไมอ่าจรบัฟงัได ้

(3) โจทกฟ้์องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนท่ีดินระหว่างจาํเลย

ทัง้สองอันสืบเน่ืองมาจากจํา เลยท่ี  1 โอนท่ีดินพิพาทให้แก่จําเลยท่ี  2  
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โดยเสน่หาจาํเลยทัง้สองจะนําพยานบุคคลมาสืบว่าเพ่ือให้เสียค่าธรรมเนียม

น้อยลงจึงทาํนิติกรรมให้แทนการซ้ือขายการให้ท่ีดินพิพาทตามสญัญาให้เป็น

การให้โดยไม่มีค่าภาระติดพนัไม่ได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 156/2561 

คําฟ้องและคําขอท้ายฟ้องโจทก์ เป็นกรณีขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการ 

จดทะเบียนท่ีดินพิพาทระหว่างจําเลยที่ 1 และที่ 2 อันสบืเนื่องมาจากจําเลยที่ 1  

โอนทีด่นิพพิาทใหแ้กจ่าํเลยที ่2 โดยเสน่หาทัง้แปลง มิใช่เป็นเรื่องท่ีโจทกฟ้์องขอให้

บงัคบัหรือไม่บงัคบัตามสญัญาให้ ท่ีโจทก์กบัจาํเลยทัง้สองเป็นคู่สญัญาท่ีก่อ 

นิติสมัพนัธ์กนัเอง การที่จําเลยทัง้สองนําสบืว่าจําเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้แก่

จําเลยที่ 2 ในราคา 400,000 บาท แต่เพื่อให้เสียค่าธรรมเนียมน้อยลงจึงแจ้ง 

เจา้พนกังานทีด่นิวา่ เป็นการใหแ้ทนการซือ้ขาย  นัน้ เป็นกรณทีีจ่าํเลยทัง้สอง นําสืบ

ถึงเจตนาท่ีแท้จริงของการทํานิติกรรมหรือมูลเหตุท่ีมาของการทําสญัญาให้

ระหว่างจาํเลยทัง้สอง แมส้ญัญาใหท้ีด่นิจะระบุวา่ จาํเลยที ่1 ยกทีด่นิพพิาทใหจ้ําเลย

ที ่2 โดยไม่มคี่าตอบแทน เพราะผูร้บัการใหเ้ป็นหลานของผูใ้ห ้จาํเลยทัง้สองมีสิทธ์ิ

นําสืบพยานบุคคลให้เห็นว่า การให้ท่ีดินพิพาทตามสญัญาให้เป็นการให้ท่ีดิน

โดยมีค่าภาระติดพนัได้ กรณจีงึมใิชก่ารนําสบืพยานบุคคลแกไ้ขเปลีย่นแปลงเอกสาร

อันเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94 (ข)  

การโอนทีด่นิพพิาทระหว่างจําเลยทัง้สองเป็นการโอนโดยเสยีค่าตอบแทน เมือ่จําเลย 

ที ่2 ซึง่เป็นบุคคลภายนอกกระทําโดยสุจรติและเสยีค่าตอบแทน โจทกจึ์งฟ้องขอให้

เพิกถอนนิติกรรมการโอนระหว่างจาํเลยทัง้สองมิได้ 

http://www.bangkoklawt.com/


 
 

8 

 
 
 

 

บทบรรณาธิการ 2/71 เล่ม 9 

 

 

   www.bangkoklawt.com  Bangkok Law เคียงคู่สู่ความสาํเรจ็  bangkoklawt  

(4) ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีกาํหนดว่าในการเรียกให้ชาํระ

หน้ีและติดตามทวงถามให้ชําระหน้ี ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีหนังสือแจ้งเตือน

ผู้บริโภคท่ีผิดนัดชําระหน้ีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วนั ก่อนดาํเนินการบงัคบั

ชําระหน้ีตามกฎหมาย ผู้ประกอบธุรกิจจะนําพยานบุคคลมาสืบโดยมิได้นํา

หนังสือทวงถามมาแสดงต่อศาลได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4573/256 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  

โดยกําหนดว่าในการเรยีกใหช้ําระหนี้และตดิตามทวงถามใหช้ําระหนี้ผูป้ระกอบธุรกจิ

ต้องมีหนังสือแจ้งเตือนผู้บริโภคที่ผิดนัดชําระหนี้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วัน  

ก่อนดําเนินการบังคับชําระหนี้ ตามกฎหมายประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  

เป็นการกาํหนดหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ปฏิบติั  

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวจึงเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่

บทบญัญติัของกฎหมาย ทีป่ระมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาตรา 94 บงัคบั

ใหต้้องมพียานเอกสารมาแสดง โดยหา้มมใิหศ้าลยอมรบัฟงัพยานบุคคลมาสบืแทน

พยานเอกสาร เมื่อไม่สามารถนําเอกสารมาแสดง เมื่อโจทก์นําสบืโดยม ีย ผู้มอบ

อํานาจชว่งจากโจทก์ มาเบกิความว่าจําเลยเป็นหนี้บตัรเครดติและหนี้สนิเชือ่พรอ้มใช ้

ตามสําเนาใบแจ้งยอดบัญชีโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จําเลยชําระหนี้ 

โดยชอบ และครบกาํหนดจาํนวนจาํเลยไมช่าํระหนี้ โจทกจ์งึฟ้องจาํเลยแมโ้จทกม์ไิดนํ้า

หนงัสอืทวงถามมาแสดงต่อศาล กร็บัฟงัพยานบุคคลแทนพยานเอกสารได ้ไมต่อ้งหา้ม

ตามมาตรา 94 (ก) 
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