คดีแพงหมายเลขดําที่ ผบ 3135/2561
คดีแพงหมายเลขแดงที่ ผบ 4111/2561
ศาลแขวงพัทยา
ป.พ.พ.เลิกสัญญา มาตรา 391
การที่ ธนาคาร ธ. ติดตามยึดรถยนตคันที่เชาซื้อคืนจากความครอบครองจําเลยที่ 1
โดยจําเลยที่ 1 ไมโตแยงคัดคาน จึงถือวาคูสัญญาตางสมัครใจเลิกสัญญากันโดยปริยาย สัญญา
เชาซื้อยอมเลิกกันนับแตวันที่ยึดรถคืน กรณีนี้จึงมิใชการเลิกสัญญาโดยอาศัยสิทธิตามขอสัญญาเชา
ซื้อที่จะทําให ธนาคาร ธ. มีสิทธิเรียกราคารถยนตและคาใชจายในการติดตามรถยนต แตเปนกรณี
การเลิกสัญญาดวยเหตุอื่น คูสัญญาจึงไมมีสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาซื้อตอไปและตองกลับคืนสู
ฐานะเดิม ตามป.พ.พ. มาตรา 391 วรรคหนึ่ง ธนาคาร ธ.จึงไมอาจเรียกคาขาดราคารถยนตจาก
การขายทอดตลาดและคาใชจายในการติดตามรถยนตจากจําเลยทั้งสองได โจทกซ่ึงเปนผูรับโอน
สิทธิเรียกรองยอมไมมีสิทธิดีกวา ธนาคาร ธ.
โจทกฟองขอใหบังคับจําเลยทั้งสองรวมกันชําระเงิน 65,970.26 บาท พรอมดอกเบี้ย
อัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก
จําเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคําใหการ
การที่ เมื่อจําเลยที่ 1 ผิดนัดไมชําระคาเชาซื้อ 3 งวดติดตอกัน แตธนาคาร ธ.มิไดมี
หนังสือบอกกลาวเลิกสัญญาไปยังจําเลยที่ 1 อันเปนเงื่อนไขในการเลิกสัญญาตามสัญญาเชาซื้อ จึงตอง
ถือวาสัญญาเชาซื้อดังกลาวขณะนั้นยัง ไมเลิกกัน อยางไรก็ต ามภายหลังปรากฏวา เมื่อ ธนาคาร ธ.
ติดตามยึดรถยนตคันทีเ่ ชาซือ้ คืนจากความครอบครองจําเลยที่ 1 โดยจําเลยที่ 1 ไมโตแยงคัดคาน จึงถือ
วาคูสัญญาตางสมัครใจเลิกสัญญากันโดยปริยาย สัญญาเชาซื้อยอมเลิกกันนับแตวันที่ยึดรถคืน กรณีนี้จึง
มิใชการเลิกสัญญาโดยอาศัยสิทธิตามขอสัญญาเชาซื้อที่จะทําให ธนาคาร ธ. มีสิทธิเรียกราคารถยนต
และคาใชจายในการติดตามรถยนต แตเปนกรณีการเลิกสัญญาดวยเหตุอื่น คูสัญญาจึงไมมีสิทธิและ
หนาที่ต ามสัญญาเชาซื้อตอไปและตองกลับ คืน สูฐานะเดิม ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย
มาตรา 391 วรรคหนึ่ง ธนาคาร ธ. จึงไมอาจเรียกคาขาดราคารถยนตจากการขายทอดตลาดและ
คาใชจายในการติดตามรถยนตจากจําเลยทั้งสองได โจทกซึ่งเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองยอมไมมีสิทธิ
ดีกวา ธนาคาร ธ. อยางไรก็ตามจําเลยที่ 1 ยังคงตองรับผิดในคาเสียหายจากการใชรถยนตกอนที่จะมี
การติดตามยึดรถยนตคืน รวมเปนเงินที่โจทกขอมา 15,000 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5
ตอป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 244
จารุวรรณ กองศรี - ยอ
เมลินี โฆษิตวัฒนฤกษ - ตรวจ

คดีหมายเลขดําที่ ม 114/2561
คดีหมายเลขแดงที่ ม 297/2561
ศาลแขวงพัทยา
ป.พ.พ. รับชวงสิทธิ, ละเมิด มาตรา 226, 429
การที่ โจทกซ่ึงเปนผูรับประกันภัยใชเงินคาซอมแซมรถยนตที่ไดรับความเสียหาย
จากการทําละเมิดของจํา เลยที่ 1 โจทกยอมรับชวงสิทธิของผูเ อาประกันภัยในอันที่จะเรียกค า
ซอมแซมรถยนตที่โจทกไดเสียไปคืนจากจําเลยที่ 1 พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่
โจทกไดชําระเงินไป สวนจําเลยที่ 2 ในฐานะมารดาตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ 1 ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 429
โจทกฟองขอบังคับใหจําเลยชดใชคาเสียหายแกโ จทกเปนเงิน 28,858 บาท และ
ดอกเบี้ยจํานวน 1,683 บาท รวมเปนเงินจํานวน 30,541 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป
ของตนเงิน 28,858 บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก
จําเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคําใหการ
โจทกเปนผูรับประกันภัยรถยนตของผูเอาประกัน เมื่อจําเลยที่ 1 ขับขี่รถจักรยานยนต
โดยประมาทเปนเหตุใหเฉี่ยวชนรถยนตของผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหาย จําเลยที่ 1 จึงตองรับผิด
ตอผูเอาประกันภัยในมูลหนี้ละเมิด การที่โจทกซึ่งเปนผูรับประกันภัยใชเงินคาซอมแซมรถยนตคัน
ดั ง กล า วที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายจากการทํ า ละเมิ ด ของจํ า เลยที่ 1 โจทก ย อ มรั บ ช ว งสิ ท ธิ ข อง
ผูเอาประกันภัยในอันที่จะเรียกคาซอมแซมรถยนตที่โจทกไดเสียไปคืนจากจําเลยที่ 1 พรอมดอกเบี้ย
รอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่โจทกไดชําระเงินไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สวนจําเลยที่ 2
ในฐานะมารดาตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 429

จารุวรรณ กองศรี - ยอ
เมลินี โฆษิตวัฒนฤกษ - ตรวจ

ศาลแขวงพัทยา

คดีหมายเลขดําที่ ผบ 5833/2560
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ 420/2561

ป.พ.พ. มาตรา 369
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 42
โจทกทําสัญญาจะซื้อขายหองชุดกับจําเลย มีกําหนดกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 1
ป เมื่ อ จํ า เลยไม มี พ ยานหลั ก ฐานว า แก ไ ขห อ งชุ ด แล ว เสร็ จ และแจ ง โจทก ม าตรวจรั บ และโอน
กรรมสิทธิ์ภายในกําหนดรวมถึงไมปรากฏวาจําเลยเคยมีหนังสือไปยังโจทกเพื่อขยายระยะเวลาการ
แกไขหองชุด ตามที่ระบุไวตามสัญญาจะซื้อขาย จําเลยจึงเปนฝายผิดสัญญา
จําเลยเพียงแกไขหองชุดชาไปจากระยะเวลาตามสัญญา และอยูระหวางกอสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกสวนกลาง สวนที่จําเลยมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและริบเงินที่โจทกชําระไปเปน
การใชสิทธิตามกฎหมาย ยังถือไมไดวามีการกระทําโดยเจตนาเอาเปรียบผูบริโภคโดยไมเปนธรรม
หรือจงใจใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย อันเปนการฝาฝนตอความรับผิดชอบในฐานะผูมีอาชีพหรือ
ธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551
มาตรา 42 จึงไมกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษใหแกโจทก
__________________________
โจทกฟองขอใหบังคับจําเลยชําระเงิน 106,497 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5
ตอป ของตนเงิน 104,500 บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ และคาเสียหาย
เชิงลงโทษแกโจทก
จําเลยใหการวา จําเลยทําสัญญาจะซื้อขายหองชุดพิพาทกับโจทก โดยจะกอสรางให
แลวเสร็จภายใน 1 ป จําเลยแจงใหโจทกตรวจรับมอบหองชุดเนื่องจากกอสรางเสร็จแลว โจทกเขามา
ตรวจรับหองชุดแลวแจงแกไขหลายรายการ จําเลยแกไขหองชุดตามที่โจทกแจงและแจงใหโจทกมา
ตรวจรับหองชุดหลายครั้ง แตโจทกไมมา ขอใหยกฟอง
พิเคราะหพยานหลักฐานของโจทกและจําเลยแลว ขอเท็จจริงเบื้องตนรับฟงไดวา เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2558 โจทกทําสัญญาจะซื้อขายหองชุดกับจําเลย คดีมีประเด็นตองวินิจฉัยประการ
แรกวา จําเลยเปนฝายผิดสัญญาหรือไม เห็นวา จําเลยมีหนังสือแจงใหโจทกตรวจหองชุดเมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2558 โจทกเขาไปตรวจสอบหองชุดวันที่ 20 ตุลาคม 2558 พบวายังไมแลวเสร็จ ไมมีสภาพ
เขาอยูได ทางเดินและสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลางยังไมแลวเสร็จ โจทกเขาไปตรวจสอบหองชุด
อีกครั้งวันที่ 9 มกราคม 2559 สั่งแกไข 73 รายการ แตเมื่อครบกําหนดตามสัญญาจะซื้อขาย ในวันที่
1 มีน าคม 2559 ไมปรากฏวา จําเลยแจ ง ให โ จทกไ ปตรวจสอบหองชุด หรือแจงใหโ จทกไ ปโอน
กรรมสิทธิ์ภายในกําหนด กลับไดความวาจําเลยแจงเปนหนังสือใหโจทกมาตรวจรับหองชุดเมื่อวันที่ 6
มกราคม 2560 อั น เป น เวลาภายหลั ง ครบกํ า หนดตามสั ญ ญากว า 10 เดื อ น จํ า เลยจึ ง เป น ฝ า ย
ผิดสัญญา

คดีมีประเด็นตองวินิจฉัยประการสุดทายวา คาเสียหายมีเพียงใด เห็นวา แมจะไดความวา
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จําเลยมีหนังสือเพื่อนัดโอนกรรมสิทธิ์ไปยังโจทก และหากโจทกไมมา
รับโอนกรรมสิทธิ์ถือวาเปนการบอกเลิกสัญญาก็ตาม แตเมื่อจําเลยเปนฝายผิดสัญญา จําเลยจึงไมอาจ
เลิกสัญญาได และเมื่อวันที่ 9 มิถุน ายน 2560 โจทกบอกเลิกสัญญาแลว โจทกและจําเลยจึงตอง
กลั บ คื น สู ฐ านะเดิ ม การใชสิ ทธิ เลิ กสั ญ ญาหากระทบถึง สิท ธิเ รีย กร องคา เสี ยหายไม ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 391 เมื่อโจทกชําระเงินไป 104,500 บาท แตโจทกแจงใหจําเลย
ทุบโตะวางโทรทัศนและโตะรับประทานอาหารออก เมื่อพิจารณาถึงวัสดุที่จําเลยใชในการกอสรางโตะ
คาแรงในการทุบโตะและการปรับพื้นหอง คาวัสดุและคาแรงที่จําเลยตองสรางโตะขึ้นใหม จึงกําหนด
คาเสียหายในสวนนี้เปนเงิน 9,000 บาท จําเลยจึงตองชําระเงินคืนโจทกเพียง 95,500 บาท สวนที่
โจทกขอใหจําเลยใชคาเสียหายเพื่อการลงโทษนั้น เห็นวา จําเลยกอสรางหองชุดแลว คงเหลือเพียงแกไข
ขอบกพรองของหองชุด ซึ่งมีหลายรายการ ประกอบกับจําเลยอยูระหวางกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
สวนกลาง มิไดถึงขนาดละทิ้งงานหรือไมปฏิบัติตามสัญญา สวนที่จําเลยมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและริบ
เงินที่โจทกชําระไปเปนการใชสิทธิตามกฎหมาย ถือไมไดวามีการกระทําโดยเจตนาเอาเปรียบผูบริโภค
โดยไมเปนธรรม หรือจงใจใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย อันเปนการฝาฝนตอความรับผิดชอบในฐานะ
ผูมีอาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค
พ.ศ. 2551 มาตรา 42 จึงไมกาํ หนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษใหแกโจทก
พิพากษาใหจําเลยชําระเงิน 95,500 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของตนเงิน
ดังกลาว นับแตวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก ใหจําเลยใชคาฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก โดยสวนที่โจทกไดรับยกเวนนั้นใหจําเลยนํามาชําระตอศาลในนามโจทก โจทก
ไมตั้งทนายความ จึงไมกําหนดคาทนายความให คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก
__________________________
จุฬาภรณ สุวรรณศิลป - ยอ
รภัสชล ยุติวิชญ - ตรวจ

ศาลแขวงพัทยา

คดีหมายเลขดําที่ ผบ 1567/2560
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ 2939/2560

ป.พ.พ. 193/34 (7)
บัตรเครดิตที่ผูใหบริการออกใหแกจําเลยเพื่อนําไปใชแทนเงินสดในการชําระคาสินคาหรือ
บริการและเบิกถอนเงินสดลวงหนา เปนการที่ผูใหบริการออกเงินทดรองไปกอนแลวมาเรียกเก็บเงิน
จากผูใชบริการในภายหลัง หนี้ดังกลาวจึงเปนการเรียกเอาเงินทดรองที่ออกไปกอน สิทธิเรียกรอง
ดั ง กล า วจึ ง มี อ ายุ ค วาม 2 ป นั บ แต วั น ที่ อ าจบั ง คั บ ตามสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งได ตาม ป.พ.พ. มาตรา
193/34 (7)
______________________________
โจทกฟองขอใหบังคับจําเลยชําระเงิน 91,315.44 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 15
ตอป ของตนเงิน 65,706.63 บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก
จําเลยใหการวาหนี้ตามสิทธิเรียกรองที่โจทกรับโอนมาขาดอายุความ ขอใหยกฟอง
คดีมีประเด็นปญหาตองวินิจฉัยวา ฟองโจทกขาดอายุความหรือไม เห็นวา หนี้ที่โจทก
ไดรับโอนสิทธิเรียกรองมาเปนหนี้ที่บริษัทอิออน ธนสินทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ออกบัตร
เครดิตแกจําเลยเพื่อนําไปใชแทนเงินสดในการชําระคาสินคาหรือบริการและเบิกถอนเงินสดลวงหนา
จากนั้นบริษัทฯ ดังกลาวจะชําระเงินแทนจําเลยไปกอนแลวเรียกเก็บเงินจากจําเลยภายหลังหรือเรียก
เก็บคาธรรมเนียมและคาบริการในการเบิกถอนเงินสดลวงหนา จึงเปนการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
รับทํางานตาง ๆ ใหแกสมาชิกในการชําระเงินใหแกเจาหนี้ของสมาชิกแทนสมาชิกไปกอนหรือใหเบิก
ถอนเงินสดลวงหนาแลวเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในภายหลัง อันเปนการเรียกเอาเงินที่ทดรองออกไป
กอน สิทธิเรียกรองจากการฟองเรียกเงิน ทดรองนี้มีอายุความ 2 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 193/34 (7) เมื่อปรากฏตามใบแจงการชําระเงินวาจําเลยมีหนี้คางชําระวันที่ 20
สิงหาคม 2550 แตจําเลยไมชําระหนี้จึงตกเปนผูผิดนัด โจทกอาจบังคับตามสิทธิเรียกรองไดตั้งแตวันที่
21 สิงหาคม 2550 เมื่อโจทกฟอ งคดีนี้วันที่ 29 มีนาคม 2560 จึงพนกําหนด 2 ป นับแตวันที่โจทก
อาจบังคับตามสิทธิเรียกรองได ฟองโจทกจึงขาดอายุความ
พิพากษายกฟอง คาฤชาธรรมเนียมใหเปนพับ
______________________________
จุฬาภรณ สุวรณณศิลป - ยอ
รภัสชล ยุติวิชญ - ตรวจ

ศาลแขวงพัทยา

คดีหมายเลขดําที่ ทอ 15/2561
คดีหมายเลขแดงที่ ทอ 262/2561

ป.วิ.อ. คําสั่งเด็ดขาดไมฟอง มาตรา 145
พ.ร.บ. ฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาตรา 19
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 มาตรา 58, 91
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19 กําหนดหลักเกณฑ
ผูซึ่งจะไดรับการฟนฟูส มรรถภาพผูติดยาเสพติดตองเปนผูตองหาวากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด
เสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติดตาม
ลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง และไมปรากฏวาตองหาหรืออยูในระหวาง
ถูกดํ า เนิน คดี ในความผิ ดฐานอื่น ซึ่งเปน ความผิ ดที่ มีโ ทษจํ า คุ กหรือ อยูใ นระหวา งรับ โทษจํา คุก ตามคํ า
พิพากษาของศาล คดีนี้ขณะกระทําความผิด จําเลยตองหาวากระทําความผิดฐานรวมกันทํารายรางกาย
ผูอื่นจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ แมวาพนักงานอัยการจะมีคําสั่งไมฟอง แตคําสั่งดังกลาว
ก็ไมใชคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 145 ดังนั้น จึงตองถือวาในวันที่จําเลยกระทําความผิด
จําเลยเปนผูตองหาวากระทําความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุก โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยโดย
ไมตองสงตัวจําเลยเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
โจทกฟองวา จําเลยเสพโคคาอีน (โคเคน) อันเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 เนื่องจากจําเลยถูก
ดําเนินคดีอาญา ในขอหารวมกันทํารายรางกายผูอื่น จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ จึงเปนกรณีที่จําเลย
อยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุก ฉะนั้นจึงไมเขาเงื่อนไขการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด ขอใหลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 58, 91
จําเลยใหการวา เสพยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 (โคเคน) จริง ขณะกระทําความผิดจําเลย
ไมไดถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุก ตองสงตัวจําเลยเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด โจทกไมมีอํานาจฟอง
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา โจทกมีอํานาจฟองหรือไม พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19 กําหนดหลักเกณฑผูซึ่งจะไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตองเปน
ผูตองหาวากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
หรือเสพและจําหนายยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง และไมปรากฏ
วาตองหาหรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุกหรืออยูในระหวางรับ
โทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล โดยกําหนดใหพนักงานสอบสวนนําตัวผูตองหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
นับแตเวลาที่ผูตองหานั้นมาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน เพื่อใหศาลพิจารณามีคําสั่งใหสงตัวผูนั้นไปตรวจ
พิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด คดีนี้จําเลยกระทําความผิด ระหวางวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึงวัน ที่
6 ธันวาคม 2560 ซึ่งในขณะนั้นแมวาพนักงานอัยการจะมีคําสั่งไมฟองจําเลยในขอหารวมกันทํารายรางกาย
ผู อื่ น จนเป น เหตุ ใ ห เ กิ ด อั น ตรายแก ก ายหรื อ จิ ต ใจแล ว ก็ ต าม แต คํ าสั่ งดั งกล าวก็ ไม ใช คํ าสั่ งเด็ ดขาดไม ฟ อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 จึงตองถือวาในวันที่จําเลยกระทําความผิด จําเลยเปน
ผูตองหาวากระทําความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุก โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยโดยไมตองสงตัวจําเลย

เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เมื่อจําเลยใหการรับ สารภาพวากระทําความผิด ฐานเสพโคคาอีน
(โคเคน) อันเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดใหโทษ พ.ศ.2522 มาตรา 58,91
พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 มาตรา 58,91 จําคุก
6 เดือน และปรับ 12,000 บาท คําใหการของจําเลยในชั้นพิจารณาเปนประโยชนอยูบาง มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให
หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจําคุก 4 เดือนและปรับ 8,000 บาท ไมปรากฏวาจําเลยเคย
ไดรับโทษจําคุกมากอน เห็นควรใหโอกาสจําเลยกลับตนเปนพลเมืองดี โทษจําคุกใหรอการลงโทษไว 2 ป ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจําเลยไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30./
นิชธาวัลย เนติสุทธิกานต – ยอ
วรวุฒิ วรอิตตานนท – ตรวจ

ป.อ. ทําใหเสียทรัพย มาตรา 358

ศาลแขวงพัทยา

คดีหมายเลขดําที่ อ 1519/2561
คดีหมายเลขแดงที่ อ 4187/2561

โจทกฟองวาจําเลยแยงกลองถายรูปจากผูเสียหาย แลวขวางทิ้งไปที่พื้น และใชเทาเตะ
กระทืบกลองถายรูปจนไดรับความเสียหาย แตขอเท็จจริงไดความวา จําเลยและผูเสียหายตางยื้อแยงกลอง
ถายรูปกัน จนเปนเหตุใหกลองถายรูปตกลงที่พื้นแตกเสียหาย ดังนี้ จะถือวาจําเลยกระทํา โดยมี
เจตนาทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชน ซึ่งกลองถายรูปของผูเสียหาย
หาไดไม การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตาม ป.อ. มาตรา 358
โจทกฟองวา จําเลยแยงกลองถายรูปจากผูเสียหาย แลวขวางทิ้งไปที่พื้น และใชเทาเตะ
กระทืบกลองถายรูปจนไดรับความเสียหาย ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358
จําเลยใหการปฏิเสธ
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา จําเลยกระทําความผิดตามฟองหรือไม ขอเท็จจริงไดความวา
ขณะที่จําเลยกําลังใหคําปรึกษากับนางสาวสิตาภา ดานการลงระบบคอมพิวเตอรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสกุล
เงินตางประเทศ นางสาวสิตาภาแจงให จําเลยทราบวาผูเสียหายกําลังถายรูปเขามาภายในสํานักงาน จําเลยวิ่ง
ไปผลักประตูโดยไมทันสังเกตวาผูเสียหายอยูในบริเวณนั้น ประตูกระแทกใบหนาผูเสียหายไดรับบาดเจ็บและ
กลองถายรูปตกไปที่พื้น จําเลยแยงกลองถายรูปมาไดแลววิ่งไปที่ลานจอดรถ ผูเสียหายวิ่งติดตามไปและยื้อแยง
กลองถายรูปกัน เปนเหตุใหกลองถายรูปตกลงที่พื้นแตกเสียหาย ดังนี้ จะถือวาจําเลยกระทําโดยมีเจตนาทําให
เสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชน ซึ่งกลองถายรูปของผูเสียหายหาไดไม การกระทําของ
จําเลยจึงไมเปนความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358
พิพากษายกฟอง
นิชธาวัลย เนติสุทธิกานต – ยอ
วรวุฒิ วรอิตตานนท – ตรวจ

ศาลแขวงพัทยา

คดีหมายเลขดําที่ ม 422/2560
คดีหมายเลขแดงที่ ม 194/2561

ป.พ.พ. คาสินไหมทดแทน มาตรา 438
พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มาตรา 4
จํา เลยที่ 1 ขับรถยนต โดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหเ ฉี่ยวชนรถจักรยานยนต
ของโจทก ไดรับความเสียหายและทําใหโจทกไดรับบาดเจ็บ จําเลยที่ 2 ซึ่งเปนผูรับประกันภัยค้ําจุน
รถยนตของจําเลยที่ 1 จึงตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ 1 ชดใชคาสินไหมทดแทนแกโจทก เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏวา โจทกประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนตรับจางมีรายไดไมแนนอน หลังเกิดเหตุตองพัก
รั ก ษาอาการและไม ส ามารถทํ า งานได สมควรกํ า หนดค า สิ น ไหมทดแทนในค า ขาดประโยชน
ทํ า มาหาได ใ ห แ ก โ จทก ข อ นี้ แ ม ไ ด ค วามว า โจทก ไ ด รั บ ค า เสี ย หายจากบริ ษั ท ประกั น ภั ย
ตามพ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ไปแลวก็ตาม แตคาเสียหายดังกลาว ไมถือเปน
คาเสียหายเบื้องตนตามนิยามของพ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 จําเลยทั้งสอง
ไมอาจนําเงินที่โจทกไดรับตามกรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถมาหักออกจากเงิน
คาขาดประโยชนทํามาหาไดที่ศาลกําหนดให
โจทกฟองวา จําเลยที่ ๑ ขับรถยนต ซึ่งเอาประกันภัยไวกับจําเลยที่ 2 เลี้ยวตัดหนา
รถจักรยานยนตของโจทกกะทันหันและไมชะลอความเร็ว อันเปนการกระทําโดยประมาทปราศจาก
ความระมัดระวัง จนเชี่ยวชนกับรถจักรยานยนตของโจทก เปนเหตุใหโจทกไดรับบาดเจ็บกระดูกซี่โครง
ดานซายหัก มีรอยช้ําบวมที่ชายโครงซาย เจ็บหนาอกซาย และมีบาดแผลที่นิ้วโปงเทาซาย ไมอาจเดิน
และทํางานขับรถรับจางได ตองพักรักษาเปนระยะเวลา 3 เดือน ทําใหโจทกขาดรายได ขอใหบังคับ
จําเลยทั้งสองรวมกันชําระเงิน 200,000 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของตนเงิน
ดังกลาวนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก
จําเลยใหการ ขอใหยกฟอง
คดีมีประเด็น ขอพิพาทที่ตองวินิจฉัยประการแรกวา จําเลยที่ 1 ทําละเมิดตอโจทก
หรือไม เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา ในวันเวลาเกิดเหตุตามฟอง จําเลยที่ 1 ขับรถยนต ซึ่งเอาประกันภัย
ไวกับจําเลยที่ 2 เลี้ยวตัดหนารถจักรยานยนตของโจทกกะทันหันและไมชะลอความเร็ว จนเฉี่ยวชน
รถจั ก รยานยนต ข องโจทก แ ละทํ า ให โ จทก ไ ด รั บ บาดเจ็บ อั น เป น การกระทํ า โดยประมาทเลิ น เล อ
เปนเหตุใหโจทกไดรับความเสียหายและเปนการละเมิดตอโจทก
ประเด็นตองวินิจฉัยประการสุดทายวา จําเลยทั้งสองตองชดใชคาเสียหายใหแกโจทก
เพียงใด เห็นวา เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา จําเลยที่ 1 กระทําละเมิดตอโจทก จําเลยที่ 1 ตองรับผิด
ชดใชคาเสียหายฐานกระทําละเมิดใหแกโจทก สวนจําเลยที่ 2 ซึ่งเปนผูรับประกันภัยค้ําจุนของจําเลยที่ 1
ตองรว มกับ จําเลยที่ 1 รับ ผิดในผลการละเมิด นั้น ดว ย สําหรับคาสิน ไหมทดแทนพึง ใชสถานใดนั้น
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา โจทกประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนตรับจางมีรายไดไมแนนอนในแตละวัน
หลังเกิดเหตุตองพักรักษาอาการและไมสามารถทํางานได เห็นสมควรกําหนดคาสินไหมทดแทนในสวนที่

ขาดประโยชนทํามาหาไดใหแกโจทกเปนเงิน 30,000 บาท แมโจทกจะไดรับคาเสียหายจากบริษัท
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ไปแลวก็ตาม แตคาเสียหาย
เบื้องตนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของคาสินไหม
ทดแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมายความวา คารักษาพยาบาล คาใชจายอันจําเปน
เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล ค า ปลงศพ ค า ใช จ า ยที่ จํ า เป น อย า งอื่ น เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร อ น
ของผูป ระสบภั ยเบื้องตน เท านั้น และเมื่อ คาเสี ยหายจากการขาดประโยชน ทํามาหาไดไ ม ถือเป น
ค า เสี ย หายเบื้ อ งต น ตามนิ ย ามของพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว จึ ง ไม ต อ งนํ า เงิ น ที่ โ จทก ไ ด รั บ มาแล ว
ตามกรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถมาหักออกจากเงินที่ศาลกําหนดให
พิพากษาใหจําเลยทั้งสองรวมกันชําระเงิน 30,000 บาทใหแกโจทก พรอมดอกเบี้ยอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟอง (ฟองวันที่ 14 กรกฎาคม 2553) เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
แกโจทก และใหจําเลยที่ 1 และจําเลยที่ 2 รวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก คาทนายความใหใช
แทน 6,000 บาท
ผณิตา เพชรกาฬ-ยอ
สุทธินันท บุญมณี-ตรวจ

ศาลแขวงพัทยา

คดีหมายเลขดําที่ ทอ 489/2560
คดีหมายเลขแดงที่ ทอ 139/2561

ป.อ. เจตนา มาตรา 59
พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522
การที่ จํ า เลยไม ไ ด ยื่ นคํ าขออยู ในราชอาณาจั กรก อนการอนุ ญาตสิ้ นสุ ด หรื อไม ไ ป
แสดงตนตอเจา พนักงานที่ สํา นั กงานตรวจคนเข า เมื องหลังจากที่ การไดรั บอนุ ญาตสิ้นสุ ดแล ว
เพื่อใหเจาพนักงานเปรียบเทียบและอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตอไป โดยที่จําเลยทราบอยูแลว
วาการพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
ตามกฎหมาย ถือวาจําเลยมีเจตนาอยูในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด และการที่จําเลย
ยั ง คงอยู ใ นราชอาณาจั ก รหลั ง จากการอนุ ญ าตสิ้ น สุ ด ไปแล ว ถึ ง สองเดื อ นเศษจนกระทั่ ง
ถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุมตัวโดยไมไดดําเนินการดังกลาว ถือวาจําเลยจงใจอยูในราชอาณาจักร
โดยฝาฝนตอกฎหมาย อันเปนความผิดฐานคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตนั้น
สิ้นสุด ตามพ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 81
โจทกฟองจําเลยซึ่งเปนคนตางดาวสัญชาติอเมริกัน เขามาอยูในราชการอาณาจักร
โดยการอนุญาตสิ้นสุด อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย ขอใหลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัตคิ นเขาเมือง
พ.ศ.2522 และขอใหบวกโทษจําคุกที่รอไวในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ทอ.43/2560 ของศาลจังหวัด
พัทยากับโทษคดีนี้รวมกัน
จําเลยใหการปฏิเสธ แตรับวาเปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยในคดีที่โจทกขอใหบวกโทษ
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา จําเลยมีเจตนากระทําผิดหรือไม เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
ก อ นเกิ ด เหตุ จํ า เลยเคยยื่ น คํ า ขออยู ใ นราชอาณาจั ก รมาแล ว 6 ครั้ ง จํ า เลยย อ มทราบอยู แ ล ว ว า
การพั ก อาศั ย อยู ใ นราชอาณาจั ก รต อ งยื่ น ขออนุ ญ าตต อ เจ า พนั ก งานสํ า นั ก งานตรวจคนเข า เมื อ ง
ตามกฎหมาย การที่จําเลยไมไดยื่นคําขออยูในราชอาณาจักรกอนการอนุญาตสิ้นสุด หรือไมไปแสดงตน
ตอเจาพนักงานที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองหลังจากที่การไดรับอนุญาตสิ้นสุดแลว เพื่อใหเจาพนักงาน
เปรียบเทียบและอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตอไป แตยังคงอยูในราชอาณาจักรหลังจากการอนุญาต
สิ้นสุดไปแลวถึงสองเดือนเศษจนกระทั่งถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุมตัว ถือไดวาจําเลยมีเจตนาอยูใน
ราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด และถือวาการกระทําของจําเลยเปนการเพิกเฉยไมดําเนินการ
ดังกลาวและยังคงอยูในราชอาณาจักรตอมาอันเปนการจงใจฝาฝนตอกฎหมาย
พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 81
จําคุก 6 เดือน และปรับ 8,000 บาท ไมปรากฏวาจําเลยเคยไดรับโทษมากอน จึงใหรอการลงโทษ
จําคุกไว มีกําหนด 2 ป เนื่องจากศาลใหรอการลงโทษจําคุก จึงไมอาจบวกโทษตามคําขอโจทกได
ผณิตา เพชรกาฬ-ยอ
สุทธินันท บุญมณี-ตรวจ

คดีหมายเลขดําที่ ผบ ๒๓๗๘/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ ๗๕๘๕/๒๕๖๐
ศาลแขวงพัทยา
ป.พ.พ. ซื้อขาย มาตรา ๔๕๓, ๔๘๖
การที่จําเลยสั่งผลิตและสงมอบกระจกนิรภัยพรอมบริการติดตั้งประตูหนาตางให
โจทกครบถวนตรงตามแบบแปลนและสัญญาที่โจทกและจําเลยตกลงกันไวแลว และตามสัญญา
จําเลยไมมีหนาที่ตองสงมอบใบรับประกันสินคาใหแกโจทก การที่จําเลยไมไดสงมอบใบรับประกัน
สินคาใหแกโจทก ก็หาไดทําใหจําเลยผิดสัญญาตอโจทกไม เมื่อจําเลยสงมอบสินคาพรอมบริการ
ติดตั้งประตูหนาตางใหแกโจทกครบถวนแลว โจทกในฐานะผูวาจางจึงมีหนาที่ตองชําระคาสินคาและ
บริการติดตั้งใหแกจําเลยตามฟองแยง
_____________________
โจทกฟองขอใหจําเลยคืนเงินคาสินคาที่ยังไมไดสงมอบใหโจทกจํานวน ๒๑ ชุด เปนเงิน
๑๐๑,๔๒๔ บาท กับชําระคาเสียหายที่จําเลยไมสงมอบใบรับประกันสินคาอันเปนเหตุใหมูลคาสินคา
ของโจทกลดเสื่อมลงคิดเปนเงิน ๑๓๘,๐๕๓ บาท และขอคิดคาเสียหายจากการกระทําของจําเลย
ที่ทําใหบานของโจทกแลวเสร็จลาชากวากําหนดเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมแลวเปนเงินที่จําเลยตอง
ชําระใหโจทกทั้งสิ้น ๒๘๙,๔๗๗ บาท โดยขอใหจําเลยตองชําระพรอมกับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕
ตอป จากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก
จําเลยใหการและฟองแยง
คดี มี ป ระเด็ น ป ญ หาต อ งวิ นิ จ ฉั ย ประการแรกว า สิ น ค า ที่ จํ า เลยส ง มอบนั้ น ถู ก ต อ ง
ครบถวนตามสัญญาและตรงตามแบบแปลนที่ตกลงไวหรือไม ขอเท็จจริงฟงไดวา จําเลยผลิตสินคา
รหัส D๗ ไดถูกตองตามแบบแปลนที่โจทกและจําเลยตกลงกันไวแลว และจําเลยสงมอบสินคารหัส D๕
ใหโจทกตามสัญญาแลว กรณีที่กลาวอางวามีผูถอดออกไปแลวไมนํามาคืนแตโจทกกลับมิไดแจงจําเลย
นั้น จะถือวาเปนความผิดของจําเลยหาไดไม จําเลยจึงไมไดผิดสัญญา
ประเด็นที่ตองวินิจฉัยตอมาวา ลูกกุญแจ จํานวน ๖ ชุด กับมุงลวดแบบมุงจีบ จํานวน
๑๐ ชุด จําเลยสงมอบใหโจทกแลวหรือไม พยานหลักฐานที่จําเลยนําสืบมามีนํ้าหนักใหรับฟงมากกวา
พยานโจทก ขอกลาวอางที่โจทกนํามาฟองจึงไมอาจรับฟงไดวาจําเลยเปนฝายผิดสัญญา
ประเด็นที่ตองวินิจฉัยตอมาวา การที่จําเลยไมไดสงมอบใบรับประกันสินคาใหแกโจทก
เปนการผิดสัญญาหรือไม เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวาจําเลยสั่งผลิตและสงมอบกระจกนิรภัยใหแกโจทก
ถูกตองตามสัญญาแลวและตามสัญญาไมมีขอตกลงใหจําเลยตองสงมอบใบรับประกันสินคาแกโจทก
จําเลยจึงมิไดผิดสัญญาตอโจทก เมื่อจําเลยสงมอบสินคาพรอมบริการติดตั้งประตูหนาตางใหโจทก
ครบถวนแลว โจทกในฐานะผูวาจางจึงมีหนาที่ตองชําระคาสินคาและบริการติดตั้งใหแกจําเลยตามฟองแยง

พิพากษายกฟองโจทก คาฤชาธรรมเนียมในสวนของโจทกใหเปนพับ ใหโจทกชําระเงิน
คาบริการติดตั้งสินคาแกจําเลยตามฟองแยงเปนเงิน ๕๘,๔๔๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕
ตอป นับแตวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันที่จําเลยฟองแยงเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแก
จําเลย กับใหโจทกชําระคาฤชาธรรมเนียมแทนจําเลยในสวนของฟองแยง โดยกําหนดคาทนายความ
๓,๐๐๐ บาท
_____________________
รัชนี พูนนารถ - ยอ
สมเกียรติ ลิ้มเทียมเจริญ - ตรวจ

คดีหมายเลขดําที่ ผบ ๓๒๔๑/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ ๖๖๙๖/๒๕๖๐
ศาลแขวงพัทยา
ป.พ.พ. เชาทรัพย มาตรา ๓๙๑,๕๓๗,558
ตามที่สัญญาเชามีวัตถุประสงคในการนําทรัพยสินของจําเลยออกใหเชาโดยโจทก
ผู เ ช า มี สิ ท ธิ ค รอบครองใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ย สิ น นั้ น ได แ ต ต อ งชํ า ระเงิ น ค า เช า เป น รายเดื อ น
ตอบแทน และสั ญ ญามิ ไ ด ร ะบุ ชั ด แจ ง เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรว า จํ า เลยมี ห น า ที่ ต อ งร ว มมื อ
หรื อดํ าเนิ นการขอใบอนุ ญาตในการประกอบกิ จการของโจทก แต อยางใด เมื่อ โจทกไ มส ามารถ
ขอใบอนุ ญ าตเป ด กิ จ การได จึ ง เกิ ด ข อ ขั ด แย ง กั บ จํ า เลยจนกระทั่ ง จํ า เลยแจ ง ยกเลิ ก สั ญ ญาเช า
กับโจทก ซึ่งโจทกเองเมื่อไดรับแจงการยกเลิกสัญญาเชาจากจําเลยแลวก็ไปดําเนินการรองทุกขไว
เปนหลักฐาน ทั้งยังไดรื้อถอนสิ่งที่ตกแตงไปแลวบางสวนออกจากสถานที่เชา อีกทั้งโจทกกับจําเลย
ยังไดตกลงกันที่สถานีตํา รวจวา หากมีผูเ ชารายใหมจําเลยยินยอมชําระคาตกแตงคืนใหกับโจทก
ซึ่งตามพฤติการณที่ปรากฏนี้ถือไดวาโจทกและจําเลยตกลงเลิกสัญญากันโดยปริยายแลวและการ
เลิกสัญญาดังกลาวก็มิใชกรณีการเลิกสัญญาเพราะเหตุที่โจทกหรือจําเลยไมปฏิบัติตามสัญญาแต
เปนการสมัครใจเลิกสัญญาตอกันโดยปริยาย ซึ่งโจทกและจําเลยที่เปนคูสัญญาแตละฝายจําตองให
อีกฝายหนึ่งไดกลับคืนสูฐานะดังที่เปนอยูเดิม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๓๙๑
ซึ่ ง จํ า เลยจะต อ งชดใช ค า ใช จ า ยที่ โ จทก ไ ด ต กแต ง อาคารที่ เ ช า ไปในลั ก ษณะที่ ติ ด ตรึ ง ถาวร
ไมสามารถรื้อถอนไดเพราะจําเลยไดรับประโยชนในมูลคาของอาคารที่เพิ่มสูงขึ้น สวนโจทกเองก็มี
หนาที่ตองปรับปรุงแกไขสภาพอาคารที่โจทกกอใหเกิดความชํารุดเสียหายอันเนื่องมาจากการติดตั้ง
อุปกรณแลวรื้อถอนออกไปใหกลับคืนสภาพเดิม
_____________________
โจทกฟองขอใหจําเลยชําระเงิน ๑๘๗,๒๘๖ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
จากตนเงิน ๑๗๗,๓๑๔ บาท นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก
จําเลยใหการขอใหยกฟอง
คดีมีประเด็นปญหาตองวินิจฉัยในประการแรกวา จําเลยผิดสัญญาเชาจนเปนเหตุให
โจทกไดรับความเสียหายหรือไม เห็นวา ตามสัญญาเชามีวัตถุประสงคในการนําทรัพยสินของจําเลย
ออกใหเชาโดยโจทกผูเชามีสิทธิครอบครองใชประโยชนจากทรัพยสินนั้นไดแ ตตองชําระเงินคาเชา
เปนรายเดือนตอบแทนและสัญญามิไดระบุชัดแจงเปนลายลักษณอักษรวาจําเลยมีหนาที่ตองรวมมือ
หรือดําเนินการขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการของโจทกแตอยางใด และขอเท็จจริงรับฟงไดวา
จําเลยไดใหความรวมมือในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการของโจทกตามสมควรแลวแมจําเลยจะไมมี
หนาที่ตามสัญญา

ที่ตองปฏิบัติก็ตาม เมื่อโจทกไมสามารถขอใบอนุญาตเปดกิจการไดจึงเกิดขอขัดแยงกับจําเลยจนกระทั่ง
จําเลยแจงยกเลิกสัญญาเชากับโจทก ซึ่งโจทกเองก็ไดดําเนินการรองทุกขไวเปนหลักฐานทั้งยังไดรื้อถอน
สิ่งที่ตกแตงไปแลวบางสวนออกจากสถานที่เชา อีกทั้งโจทกกับจําเลยยังไดตกลงกันที่สถานีตํารวจภูธร
พลูตาหลวงวาหากมีผูเชารายใหมจําเลยยินยอมชําระคาตกแตงคืนใหกับโจทกเปนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
ตามพฤติการณที่ปรากฏนี้นาถือไดวาโจทกและจําเลยตกลงเลิกสัญญากันโดยปริยายแลว และการ
เลิกสัญญาดังกลาวก็มิใชกรณีการเลิกสัญญาเพราะเหตุที่โจทกหรือจําเลยไมปฏิบัติตามสัญญาแตเปน
การสมัครใจเลิกสัญญาตอกันโดยปริยายซึ่งโจทกและจําเลยที่เปนคูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีกฝายหนึ่ง
ไดกลับคืนสูฐานะดังที่เปนอยูเดิมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๓๙๑ ซึ่งจําเลยจะตอง
ชดใชคาใชจายที่โจทกไดตกแตงอาคารที่เชาไปในลักษณะที่ติดตรึงถาวรไมสามารถรื้อถอนไดเพราะ
จําเลยไดรับประโยชนในมูลคาของอาคารที่เพิ่มสูงขึ้น สวนโจทกเองก็มีหนาที่ตองปรับปรุงแกไขสภาพ
อาคารที่โจทกกอใหเกิดความชํารุดเสียหายอันเนื่องมาจากการติดตั้งอุปกรณแลวรื้อถอนออกไปให
กลับคืนสภาพเดิม
ประเด็นตองวินจิ ฉัยตอมาวา การดําเนินการใหโจทกและจําเลยกลับคืนสูฐานะดังที่เปน
อยูเดิมภายหลังจากที่สัญญาเลิกกันแลว จักตองดําเนินการหรือคิดคํานวณเปนตัวเงินเทาใด เห็นวา
เมื่อโจทกเปนผูติดตั้งกระจกดานหนาอาคารที่เชาไปรวมราคาคาจางเหมาชางมาติดตั้ง เห็นควรกําหนด
คาใชจายในสวนนี้เปนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท การที่โจทกไดติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟาภายในอาคาร
กับทาสีปรับปรุงอาคารซึ่งตองจางเหมาชางมาดําเนินการ เห็นควรกําหนดคาใชจายสวนนี้ให ๓๕,๐๐๐ บาท
จํ า เลยจึ ง ได รั บ ประโยชน เ พิ่ ม ขึ้ น จากการที่ โ จทก ป รั บ ปรุ ง ตกแต ง อาคารเป น เงิ น ๖๐,๐๐๐ บาท
สวนคาเสียหายอื่นๆที่โจทกกลาวอางมาเปนการซื้อของใชสอยทั่วไปในการประกอบกิจการและโจทก
ไดขนยายออกไปแลว โจทกสามารถนําไปใชประโยชนตอได โจทกจึงไมสามารถเรียกรองใหจําเลยชดใช
คาเสียหายได สวนการที่โจทกติดตั้ง อุปกรณแลวรื้อถอนออกไปโดยมิไ ดปรับปรุงสภาพของอาคาร
บริเวณนั้นใหเปนดังเดิม โจทกมีหนาที่ตองดําเนินการใหจําเลยไดกลับคืนสูสถานะเดิมเชนกัน เห็นควร
กําหนดคาใชจายใหโจทกตองรับผิดชดใชเปนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท เมื่อนําการดําเนินการที่โจทกและ
จําเลยตองทําเพื่อใหทั้งสองฝายกลับคืนสูฐานะเดิมมาหักกลบลบกันแลว จําเลยตองชดใชเงินคาตกแตง
อาคารที่โจทกทําใหอาคารมีมูลคาเพิ่มขึ้นคิดเปนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท อนึ่ง เมื่อกรณีเปนหนี้เงินจําเลยจึง
ตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ใหแกโจทก ทั้งนี้นับถัดจากวันฟองเปนตนไป ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๒๔
พิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕
ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาว นับถัดจากวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันฟองเปนตนไปจนกวา
จะชําระเสร็จแกโจทก คาฤชาธรรมเนียมใหเปนพับ คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก
_____________________
รัชนี พูนนารถ - ยอ
สมเกียรติ ลิ้มเทียมเจริญ - ตรวจ

คดีหมายเลขดําที่ ผบ ๖๘๙๘/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ ๑๐๒๑/๒๕๖๑
ศาลแขวงพัทยา
ป.พ.พ. ดอกเบี้ยระหวางผิดนัด มาตรา ๒๒๔
พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๘, ๔๐ (๑) ถึง (๓)
จํา เลยมีหน า ที่รวมกับเจา ของรวมหองชุด แตล ะรายออกค า ใชจา ยที่เ กิด จากการ
บริห ารและดูแลรัก ษาทรัพย สว นกลาง ตลอดจนเครื่อ งมื อเครื่องใช ที่มีไ วเ พื่อประโยชนรว มกั น
คาใชจายที่เกิดจากการใชบริการทรัพยสวนกลาง ภาษีอากร คาเบี้ยประกัน คาใชจายที่เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาและดําเนินเกีย่ วกับทรัพยสว นกลางและมีหนาที่รวมกันชําระคาใชจายของนิตบิ ุคคลอาคาร
ชุดที่เจาของรวมแตละรายมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางและมีหนาที่รวมกันชําระคาใชจายของนิติ
บุคคลอาคารชุดที่เจาของรวมตองชําระลวงหนา เงินทุนเมื่อเริ่มตนกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามขอบังคับหรือมติที่ประชุมใหญ เงินอื่นเพื่อปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ ตามขอบังคับนิติ
บุคคลอาคารชุดและพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๘, ๔๐ (๑) ถึง (๓) เมื่อจําเลย
เปนฝายผิดนัดไมชําระเงินตามขอบังคับภายในกําหนดเวลา จําเลยจึงตองรับผิดชําระเงินคาใชจาย
สวนกลาง และที่โจทกขอคิดดอกเบี้ยจากตนเงิน ๑๐๐,๖๘๒ บาท เห็นวา ตนเงินดังกลาวรวมเอา
ดอกเบี้ยของคาใชจายสวนกลางไวดวย การใหคิดดอกเบี้ยของตนเงินดังกลาว มีลักษณะเปนการคิด
ดอกเบี้ยซอนดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด ซึ่งตองหามตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง จึงใหคิด
ดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป จากตนเงินที่คางชําระเทานั้น
---------------------------โจทกฟองขอใหจําเลยชําระเงิน ๑๑๐,๖๘๒ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
ของตนเงิน ๑๑๐,๖๘๒ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก
จําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ
พิเคราะห แ ล ว เห็น ว า เมื่ อจํ าเลยมี ห น าที่ รว มกั บเจ าของรว มห องชุ ด แตล ะรายออก
คาใชจายที่เกิดจากการบริหารและดูแลรักษาทรัพยสวนกลาง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชที่มีไวเพื่อ
ประโยชนรวมกัน คาใชจายที่เกิดจากการใชบริการทรัพยสวนกลาง ภาษีอากร คาเบี้ยประกัน คาใชจายที่
เกี่ยวกับการดูแลรักษาและดําเนินเกี่ยวกับทรัพยสวนกลางและมีหนาที่รวมกันชําระคาใชจายของนิติ
บุคคลอาคารชุดที่เจาของรวมแตละรายมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางและมีหนาที่รวมกันชําระคาใชจาย
ของนิติบุคคลอาคารชุดที่เจาของรวมตองชําระลวงหนา เงินทุนเมื่อเริ่มตนกระทํากิจการอยางใดอยาง
หนึ่งตามขอบังคับหรือมติท่ีประชุมใหญ เงินอื่นเพื่อปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ ตามขอบังคับนิติ
บุคคลอาคารชุดและพระราชบัญญัตอิ าคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๘, ๔๐ (๑) ถึง (๓) เมื่อจําเลยเปน
ฝายผิดนัดไมชําระเงินตามขอบังคับภายในกําหนดเวลา จําเลยจึงตองรับผิดชําระเงินคาใชจายสวนกลาง
ตั้งแตป ๒๕๕๓ ถึงป ๒๕๖๐ สวนที่โจทกขอคิดดอกเบี้ยของเงินคาใชจายสวนกลางที่คางชําระตั้งแตป
๒๕๕๓ ถึงป ๒๕๖๐ เปนเงินรวม ๓๗,๘๕๖ บาท เห็นวา ดอกเบี้ยดังกลาวมีลักษณะเปนเบี้ยปรับและสูง
เกินสวน เห็นสมควรปรับลดลงเหลือ ๑๘,๙๕๐ บาท และที่โจทกขอคิดดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป

นับแตวันฟองไปจนกวาจะชําระเสร็จ เห็นวา เปนการขอดอกเบี้ยในอัตราที่พอสมควรแลว จึงกําหนดให
ตามขอ แตที่โจทกขอคิดดอกเบี้ยจากตนเงิน ๑๐๐,๖๘๒ บาท เห็นวา ตนเงินดังกลาวรวมเอาดอกเบี้ย
ของคาใชจายสวนกลางไวดวย การใหคิดดอกเบี้ยของตนเงินดังกลาว มีลักษณะเปนการคิดดอกเบี้ยซอน
ดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด ซึ่งตองหามตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง จึงใหคิดดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕
ตอป จากตนเงินที่คางชําระเทานั้น
พิพากษาใหจําเลยชําระเงิน ๙๒,๕๗๖ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของ
ตนเงิน ๗๓,๖๒๖ บาท นับแตวันฟอง (ฟองวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
แกโจทก กับใหจําเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคาทนายความ ๓,๐๐๐ บาท
---------------------------วรรณกร วาทีธรรมคุณ - ยอ
วงศนันท วิวัฒนวานิช - ตรวจ

คดีหมายเลขดําที่ ผบ ๑๗๙๙/๒๕๖๑
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ ๓๑๑๘/๒๕๖๑
ศาลแขวงพัทยา
ป.พ.พ. อายุความ มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๒)
บริษัท อ. อนุมัติสินเชื่อใหจําเลยโดยจําเลยรับเงินกูเปนเงินสดไปในวันทําสัญญา ตก
ลงผอนชําระเปนงวดรายเดือน เริ่มชําระงวดแรกวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และงวดถัดไปทุกวันที่
๒ ของเดือน นับแตจําเลยไดรับเงินกูไมเคยชําระคางวดเงินกูแมแตงวดเดียว ฟองของโจทกจึงมี
ลักษณะเปนการฟองขอใหชําระหนี้ตามสัญญากูซึ่งมีขอตกลงชําระหนี้ผอนทุนคืนเปนงวด ๆ ตาม ป.
พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๒) สิทธิเรียกรองของโจทกในหนี้ดังกลาวจึงมีกําหนดอายุความ ๕ ป นับแต
วันผิดนัดชําระหนี้ที่ระบุในคําฟองคือตั้งแตวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งเปนวันที่โจทกอาจบังคับ
สิทธิเรียกรองของตนไดเปนตนไป ดังนั้น การที่โจทกนําคดีมาฟองเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ คดี
โจทกจึงขาดอายุความ
---------------------------โจทกฟองวา เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๕ จําเลยสมัครสินเชื่อเงินสดไดรับการอนุมัติ
และไดรับเงินครบถวนแลวในวันทําสัญญาจาก บริษัท อ. โดยตกลงชําระเปนงวดรายเดือน งวดแรกวันที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ งวดตอไปทุกวันที่ ๒ ของเดือน จําเลยไมชําระเงินกูคืนแกบริษัท อ. ตั้งแตงวดที่
๑ ประจําวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ตอมาโจทกซึ่งไดรับการโอนสิทธิเรียกรองมาจากบริษัท อ. โดย
ชอบดวยกฎหมาย ไดมีหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองใหจําเลยทราบพรอมกับบอกกลาวทวง
ถามใหชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาแตจําเลยเพิกเฉย ขอใหบังคับจําเลยชําระตนจํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอปของตนเงินดังกลาวนับแตวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันฟอง
เปนดอกเบี้ย จํานวน ๑๓,๕๐๐ บาท รวมเปนจํานวน ๓๑,๕๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕
ตอปของตนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก
จําเลยใหการ ขอใหยกฟอง
คดีมีประเด็นตองวินิจฉัยวา ฟองโจทกขาดอายุความหรือไม เห็นวา โจทกไดรับโอนสิทธิ
เรียกรองมาโดยชอบจึงมีสิทธิฟองคดีนี้ เมื่อฟองโจทกมีลักษณะเปนการฟองขอใหชําระหนี้ตามสัญญากู
ซึ่งมีขอตกลงชําระหนี้ผอนทุนคืนเปนงวด ๆ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๒) สิทธิเรียกรองของโจทก
ในหนี้ดังกลาวจึงมีกําหนดอายุความ ๕ ป นับแตวันผิดนัดชําระหนี้ที่ระบุในคําฟองคือตั้งแตวันที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งเปนวันที่โจทกอาจบังคับสิทธิเรียกรองของตนไดเปนตนไป ดังนั้น การที่โจทกนํา
คดีมาฟองเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ คดีโจทกจึงขาดอายุความ
พิพากษายกฟอง คาฤชาธรรมเนียมใหเปนพับ./
---------------------------วรรณกร วาทีธรรมคุณ - ยอ
วงศนันท วิวัฒนวานิช - ตรวจ

คดีหมายเลขดําที่ ผบ 1346/2561
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ 3845/2561
ศาลแขวงพัทยา

ป.พ.พ. เลิกสัญญา,เชาซื้อ มาตรา 391,573
การทีจ่ ําเลยที่ 1 คืนรถใหโจทกหลังจากที่ผิดนัดชําระคาเชาซื้อและโจทกบอกกลาวทวง
ถามแลว จําเลยที่ 1 จึงไมอาจอางสิทธิตาม ป.พ.พ. มาตรา 573 เพื่อไมตองรับผิดในคาเสียหาย
ตอโจทกได จําเลยทั้งสองจะตองรับผิดในคาขาดราคาตอโจทก จําเลยที่ 1 อางวาการขายทอดตลาดไม
แจงใหจาํ เลยที่ 1 เขาสูราคาตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่อง ใหธุรกิจเชาซื้อรถยนตและ
จักรยานยนตเปนธุรกิจควบคุมสัญญา ขอ 4 ก. เมื่อจําเลยที่ 1 มิไดนําสืบใหเห็นวาการประมูลขาย
ทอดตลาดของโจทกไมชอบหรือไมเหมาะสมอยางไร จําเลยทั้งสองจึงตองรับผิดในคาขาดประโยชนตอโจทก
โจทกฟองบังคับใหจําเลยทั้งสองรวมกันชดใชเงินจํานวน 255,000 บาท พรอมดอกเบี้ย
อัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ
จําเลยที่ 1 ยื่นคําใหการตอสูวาโจทกไมมีสิทธิเรียกคาขาดประโยชน กับการขายทอดตลาด
มิชอบ ขอใหยกฟอง
จําเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคําใหการ
คดีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยประการแรกวา สัญญาเชาระหวางโจทกและจําเลยที่ 1 เลิกกัน
เมื่อใดและโจทกมีสิทธิเรียกคาขาดประโยชนหรือไม เห็นวา จําเลยที่ 1 ทําสัญญาเชาซื้อรถยนตจากโจทก
โดยผอนชําระเปนงวด กําหนดชําระเงินคาเชาซื้อทุก ๆ วันที่ 16 ของทุกเดือน โดยมีจําเลยที่ 2 ทําสัญญา
ค้ําประกันยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวม จําเลยที่ 1 ผิดนัดไมชําระคาเชาซื้องวดวันที่ 16 เมษายน 2559
จําเลยที่ 1 จึงเปนฝายผิดสัญญา แมจําเลยที่ 1 จะเปนผูสงมอบรถพิพาทคืนแกโจทกก็ไมอาจอางสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 573 จําเลยทั้งสองจึงตองรับผิดในคาเสียหายซึ่งรวมถึงคาขาด
ประโยชนแกโจทก
คดีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยประการตอมาวา จําเลยที่ 1 ตองรับผิดชําระคาขาดประโยชน
เพียงใด เห็นวา การที่โจทกขายทอดตลาดโดยไมแจงใหจําเลยที่ 1 เขาสูราคาตามประกาศคณะกรรมการวา
ดวยสัญญา เรื่อง ใหธุรกิจเชาซื้อรถยนตและจักรยานยนตเปนธุรกิจควบคุมสัญญา ขอ 4 ก. ซึ่งระบุเพียงให
ผูเชาซื้อแจงลวงหนากอนขายแกผูอื่นไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหผูเชาซื้อใชสิทธิซื้อตามมูลหนี้ โดยประกาศ
ดังกลาวเปนการระบุหนาที่โจทกพึงกระทําเทานั้นมิไดกาํ หนดบทลงโทษหากโจทกไมดําเนินการไวแตอยางใด จําเลยที่ 1
จึงตองรับผิดตามฟอง
คดีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยประการตอมาวา จําเลยทั้งสองตองรับผิดตอโจทกเพียงใด เห็นวา
เมื่อจําเลยที่ 1 ไมสงมอบรถพิพาทคืนแกโจทก โจทกชอบที่จะคิดคาเสียหายเปนคาขาดประโยชนจาก

การใชรถพิพาทได แตโจทกขอคาเสียหายเดือนละ 8,000 บาทรวมเปนเงิน 48,00 บาท ซึ่งโจทกนําสืบ
ลอย ๆ โดยไมมีหลักฐานมาสนับสนุนวามีการนํารถออกใหบุคคลอื่นเชาจริง จึงเห็นควรกําหนดคาเสียหายเปนคาขาด
ประโยชนใหเดือนละ 2,000 บาท จําเลยที่ 1 ครอบครองรถยนตของโจทกหลังจากผิดนัดไมชําระคาเชาซื้อ
เปนเวลา 6 เดือน รวมเปนคาเสียหายจํานวน 12,000 บาท โจทกเก็บรักษารถพิพาทไวนานกวา 1 ป ตอมา
นํารถออกขายทอดตลาด โดยมิไดใหโอกาสจําเลยทั้งสองในการสูราคาในการประมูลรถพิพาท เมื่อพิจารณา
จํานวนเงินที่โจทกไดรับจากการนํารถออกขายทอดตลาด คาเชาซื้อที่ชําระแลว เห็น สมควรกําหนดคา
เสียหายสวนนี้เปนเงินจํานวน 25,000 บาท เมื่อจําเลยที่ 1 ตองรับผิดตอโจทก จําเลยที่ 2 ผูคํ้าประกัน
โดยชอบยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวมตองรวมรับผิดชําระหนี้ดังกลาวแกโจทกดวย
พิพากษา ใหจําเลยทั้งสองรวมกันชําระเงินจํานวน 37,000 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทกกับใหจําเลยทั้งสองรวมกันใชคาฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคาทนายความ 3,000 บาท คาขึ้นศาลใหใชแทนเทาทุนทรัพยที่โจทก
ชนะคดี คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก./

เสาวณีย ชื่นอุระ - ยอ
นวมลล ไวยาวัจมัย - ตรวจ

คดีหมายเลขดําที่ อ 6146/2560
คดีหมายเลขแดงที่ อ 3105/2561
ศาลแขวงพัทยา

ป.อ. ฉอโกง มาตรา 341 (ชั้นไตสวนมูลฟอง)
โจทกและจําเลยทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโดยโจทกวางเงินมัดจําใหแกจําเลย แตใน
สัญญาจะซื้อจะขายกลับมิไดระบุกําหนดการชําระเงินหรือการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ไวแตอยางใด
ตอมา จําเลยขายที่ดินดังกลาวแกบุคคลภายนอก กรณียังไมมีมูลเพียงพอที่จะประทับฟองวา จําเลย
หลอกลวงดวยแสดงขอความอันเปนเท็จ ปกปดขอความจริงใหไปซึ่งทรัพยสินของโจทก
โจทกฟองวาจําเลยหลอกลวงโจทกโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ ปกปดขอความจริง โดยเมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2557 โจทกและจําเลยตกลงทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมีโฉนด โดยโจทกไดวางเงินมัดจําไวแตในสัญญามิได
กําหนดการชําระเงินหรือกําหนดการโอนทางทะเบียน จําเลยไดริบเงินมัดจําของโจทกและทําการซื้อขายที่ดินดังกลาว
แกบุคคลภายนอก ทําใหโจทกไดรับความเสียหาย
ชั้นไตสวนมูลฟอง ขอเท็จจริงรับฟงไดวา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 โจทกและจําเลยทําสัญญาจะ
ซื้อจะขายที่ดินและวางเงินมัดจําแตไมปรากฏวามีกําหนดชําระเงินหรือจดทะเบียนโอนเมื่อใด ตอมาวันที่ 20 เมษายน
2559 ภายหลังจากที่โจทกจําเลยทําสัญญาจะซื้อจะขายกวา 2 ป จําเลยไดขายที่ดินดังกลาวแกบุคคลภายนอก ซึ่งภายใน
ระหวาง 2 ปนี้ ไมปรากฏหลักฐานวาโจทกไดติดตามทวงถามเพื่อชําระเงินและจดทะเบียนโอนที่ดินดังกลาวแตอยางใด อีก
ทั้งไมปรากฏหลักฐานอื่นใดแสดงวาในวันที่ 11 มีนาคม 2557 จําเลยมีพฤติการณหลอกลวงหรือกระทําการใด ๆ ในชวง
วันดังกลาว คําฟองและพยานหลักฐานของโจทก จึงไมอาจถือไดวามีการหลอกลวงดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ
ปกปดขอความจริงใหไป ซึ่งทรัพยสินของโจทกในวันที่ทําสัญญาระหวางโจทกและจําเลย กรณีจึงฟงไดเพียงเปนการผิด
สัญญาทางแพงเทานั้น คดีของโจทกจึงไมมีมูลตาม ป.อ. มาตรา 341
พิพากษายกฟอง./

เสาวณีย ชื่นอุระ - ยอ
นวมลล ไวยาวัจมัย - ตรวจ

คดีหมายเลขดําที่ ม 179/2561
คดีหมายเลขแดงที่ ม 390/2561
ศาลแขวงพัทยา
ป.พ.พ. ค้ําประกัน สิทธิไลเบี้ย มาตรา 680,693
จํ า เลยทํ า สั ญ ญากู ยื ม สิ น เชื่ อ จากธนาคารออมสิ น โจทก เ ป น ผู ค้ํ า ประกั น
จําเลยผิ ดสัญญาไมชําระเงิน ตอมาธนาคารออมสินยื่นฟองจําเลยเปนจําเลยที่ 1 โจทกเปนจําเลยที่ 2
โจทก ไ ด ชํ า ระเงิ น แทนจํ า เลยแล ว โจทก ท วงถามให จํ า เลยชํ า ระหนี้ ค า เสี ย หายแก โ จทก
แตจําเลยเพิกเฉย โจทกจึงมีสิทธิฟองไลเบี้ย ใหจําเลยชําระหนี้คืนได
โจทกฟองขอใหจําเลยชดใชคาเสียหายแกโจทกเปนเงิน 124,571.70 บาท พรอมดอกเบี้ย
รอยละ 7.5 ตอป ของตนเงิน 115,210.92 บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
จําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ
ศาลวินิจฉัยจากคําฟอง และพยานเอกสารที่โจทกอางสงเอกสารแทนการสืบพยานแลว
ขอเท็จจริงฟงไดวาจําเลยเปนหนี้ตามคําพิพากษาตอธนาคารออมสิน โจทกในฐานะผูค้ําประกันไดชําระ
หนี้แทนจําเลยไปแลว โจทกจึงมีสิทธิฟองไลเบี้ยใหจําเลยชําระหนี้คืนตอโจทกได
พิพากษาใหจําเลยชําระเงิน 124,571.70 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5
ตอป ของตนเงิน 115,210.92 บาท นับถัดจากวันฟอง (ฟองวันที่ 29 มีนาคม 2561) เปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก กับใหจําเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคาทนายความ
3,000 บาท

อรุณรัตน ชาญณรงค - ยอ
สุกิจ นาคะ – ตรวจ

คดีหมายเลขดําที่ อ 5771/2560
คดีหมายเลขแดงที่ อ 5763/2560
ศาลแขวงพัทยา
ป.อ.

แจงความเท็จ มาตรา 137

ป.อ.

แจงความเท็จใหเจาพนักงานผูก ระทําการตามหนาที่ จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารมหาชน
หรือเอกสารราชการ มาตรา 173,267

พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 มาตรา 4
โจทกฟองวา จําเลยซึ่งรูอยูแลววามิไดมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นไดแจงขอความ
อันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแกผูเ สียหายขณะปฏิบัติหนา ที่พนักงานสอบสวนเวรประจํา สถานี
ตํารวจ เปนเหตุใหผูเสียหายจดขอความอันเปนเท็จดังกลาวลงในรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี อันเปน
เอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงคสําหรับใชเปนพยานหลักฐาน โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหาย
แกผูเสียหาย บริษัทประกันภัย ผูอื่น หรือประชาชน การกระทําของจําเลยเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 173 ซึ่งเปนบทเฉพาะแลว กรณีไมจําตองปรับบทตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137 ซึ่งเปนบททั่วไปอีก
โจทกฟองวา จําเลยซึ่งรูอยูแ ลววามิไดมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น ไดแจงขอความ
อันเปนเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแกผูเสียหาย ขณะปฏิบัติหนาที่พนักงานสอบสวนเวรประจําสถานีตํารวจวา
ไดนํารถจักรยานยนต ซึ่งเชาซื้อมาไปจอดไวบริเวณตลาด ตอมาไดไปซื้อของแลวนึกคิดขึ้นไดวาลืมกุญแจคารถ
ไว จึงกลับไปดูพบวารถจักรยานยนตไดหายไป ถูกคนรายลักเอาไป ซึ่งการแจงขอความของจําเลยดังกลาว
เปนความเท็จทั้งสิ้น ความจริงแลวจําเลยรูอยูแลววามิไดมีผูใดลักทรัพย เอารถจักรยานยนตของจําเลยไป
ตามที่จําเลยกลาวอางดังกลาวขางตนแตอยางใด การที่จําเลยไดแจงขอความอันเปนเท็จดังกลาวแกผูเสียหาย
เปนเหตุใหผูเสียหาย จดขอความอันเปนเท็จดังกลาวนั้นลงในรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี อันเปนเอกสาร
ราชการซึ่งมีวัต ถุประสงคสําหรับใชเปน พยานหลักฐาน โดยประการที่นาจะเกิด ความเสียหายแกผูเสียหาย
บริ ษั ทประกั นภั ย ผู อื่ นหรื อประชาชน ขอให ลงโทษจํ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137,173,267
พระราชบัญญัติ แกไขเพิม่ เติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 มาตรา 4

-2จําเลยใหการรับสารภาพ
ศาลวินิจฉัยวาการกระทําของจําเลยเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๓
ซึ่งเปนบทเฉพาะแลว ไมจําตองปรับบทตามประมวลกฎหมายอาญา มตรา 137 ซึ่งเปนบททั่วไป
ศาลพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๗๓, ๒๖๗
การกระทําของจําเลยเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบทใหลงโทษตามมาตรา ๑๗๓
ซึ่งเปนบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จําคุก ๖ เดือน จําเลยใหการรับสารภาพ
เปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘
คงจําคุก ๓ เดือน คําขออื่นใหยก

อรุณรัตน ชาญณรงค - ยอ
สุกิจ นาคะ – ตรวจ

