นิติกรรม
อาจารยนรินทร ตั้งศรีไพโรจน

แนวขอสอบนิติกรรมสัญญาขอ 2-3
สมัยที่ 72 มาตรา 215, 217, 224 วรรค 1 และ 204 วรรค 1
สมัยที่ 71 มาตรา 159 วรรค 3
สมัยที่ 70 มาตรา 198, 201 วรรค 1, 199 วรรค 2, 194, 320, 321, 349
สมัยที่ 69
ขอ 2 มาตรา 377, 378 (2), 391 วรรค 1 และวรรค 3 (ฎ.3007/2536)
ขอ 3 มาตรา 8, 219, 320 และ 369 (ฎ.2046/2531, 3342/32, 2653/26, 1678/46 และ
3547/2526
สมัยที่ 68 มาตรา 344, 341 และ 306 (ฎ.14317/2556 และ 5268/2557)
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สมัยที่ 67 มาตรา 165 และ 350 (ฏ.5426/2553)
สมัยที่ 66 มาตรา 306 และ 374 วรรค 2 (ฎ.12616/2555)
สมัยที่ 65 มาตรา 486, 204, 213, 223 และ 224
สมั ย ที่ 64 มาตรา 377, 378 (2), 379, 383 และ 391 (ฎ.747/2544, 9514/2544 และ
7122/2549)
สมัยที่ 63 มาตรา 374 (ฎ.1200/2552)
สมัยที่ 62 มาตรา 219, 372, 377, 378 (2) (ฎ.89/2536, 9241/2536 และ 3301/2547)
สมัยที่ 61 มาตรา 374 (ฎ.3702/2545)
สมัยที่ 60 มาตรา 213, 215, 380 (ฎ.556/2511 และ 2299/2523)
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สมัยที่ 59 มาตรา 152, 155, 172 และ 406 (ฎ.165/2527)
สมัยที่ 58 มาตรา 203, 290, 291 และ 296 (ฎ.873/2518, 6251/2541 และ7399/2547)
สมัยที่ 57 มาตรา 219, 370, 371 และ 372
สมัยที่ 56 มาตรา 204 และ 369 (ฎ.7406/2540)
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กรอบการบรรยาย
1) นิติกรรม
2) สัญญา
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การกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย
วัตถุประสงคในการทํานิติกรรม
มาตรา 150 “การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัย หรือ
เปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเปนโมฆะ”
หมายเหตุ การกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย
(ก) วัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย
(ข) วัตถุประสงคเปนการพนวิสัย
(ค) วัตถุประสงคเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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ฎ.10206/2559 การที่จะนํากฎหมายอังกฤษมาใชบังคับแกสัญญาตามขอตกลงของคูกรณี
ตาม พ.ร.บ.วาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ. 2481 มาตรา 13 สามารถนํามาใชไดเพียงเทาที่ไม
ขัดตอความสงบเรียบรอยของประเทศไทยตามมาตรา 5 ขอตกลงใหคิดดอกเบี้ยทบตนที่แตกตาง
จาก ป.พ.พ. มาตรา 655 วรรค 1 ยอมเปน การขัดต อความสงบเรียบร อย กรณีตองใช กฎหมาย
ภายในของราชอาณาจักรไทยบังคับ การที่เจาหนี้นําขอตกลงในสัญญาเงินกูสกุลบาทสําหรับมูลหนี้
เงินกูกลุม ข โดยเจาหนี้นําดอกเบี้ยที่พักหรือคางชําระทุกเดือนทบเขากับตนเงิน และกลุม ค เจาหนี้
นําดอกเบี้ยที่คางชําระทุก 6 เดือน ทบเขากับตนเงิน แลวคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่ทบเขากันนั้น
ทันที จึงเปนขอตกลงที่ยกเวนมาตรา 655 วรรค 1 ซึ่งเปนกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอตกลงดังกลาวจึงตกเปนโมฆะตามมาตรา 150 เจาหนี้จึงหามี
สิทธินําดอกเบี้ยที่คางชําระดังกลาวมาทบเขากับตนเงิน แลวคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่ทบเขากัน
นั้นทันไดไม (เลม 7 หนา 110)
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พ.ร.บ.หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ฯ
ฎ.7721/2560 แมตามหนังสือสัญญากูยืมเงินระบุวาใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอ
ป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 654 แตขอเท็จจริงตามคําฟองและทางนําสืบของโจทกเรียกคาตอบแทน
หรือดอกเบี้ยสัญญากูยืมเงินกันในอัตรารอยละ 5 ตอเดือน หรืออัตรารอยละ 60 ตอป เปนการฝา
ฝน พ.ร.บ.หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา 654 ขอตกลงเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ยจึงเปนการไมชอบและตกเปนโมฆะเสียเปลามาตั้งแตตน โจทกไดรับชําระหนี้เงินกูยืมเปน
รายเดือนจากจําเลยที่ 1 โดยจําเลยที่ 1 อางวาชําระตนเงินกู เทากับปฏิเสธวาเปนการชําระดอกเบี้ย
ในอัตราเกินกวาที่กฎหมายกําหนด อันจะถือวาเปนการชําระหนี้ตามอําเภอใจของจําเลยที่ 1 ตาม
มาตรา 407 เมื่อนําเงินที่จําเลยที่ 1 ชําระมาหักชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน จึงไมมเี งินตนที่จําเลยที่
1 ตองรับผิดตอโจทกอีก (ตอน 6 หนา 1521)
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ฎ.5376/2560 (ญ) จําเลยยอมชําระดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไวแกโจทกซึ่งตก
เป น โมฆะ ถือ ได วา เป น การชํ า ระหนี้ฝา ฝ น ข อ ห า มตาม ป.พ.พ. มาตรา 411 จํา เลยหาอาจจะ
เรีย กรอ งให คืน เงิ นดอกเบี้ ยที่ ชํ า ระไดไม โจทก ในฐานะผู ให กูเ ป นฝา ยเรีย กดอกเบี้ย เกิน อั ตราที่
กฎหมายกําหนดไวจากจําเลย เมื่อขอตกลงเรื่องดอกเบี้ยตกเปนโมฆะ และจําเลยไมอาจเรียกรองให
คืนเงินดอกเบี้ยที่ชําระฝาฝนขอหามตามกฎหมายได โจทกก็ยอมไมมีสิทธิไดดอกเบี้ยดังกลาวดวย
ตองนําดอกเบี้ยที่จําเลยชําระใหแกโจทกไปหักเงินตนตามหนังสือสัญญากูเงิน (ตอน 3 หนา 693)
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ฎ.2131/2560 โจทกคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ใหจําเลยกูยืมรวมคาใชจายอัตรารอยละ 15.6
ตอป เปนการคิดดอกเบี้ยเกิ นอัตราที่กฎหมายกําหนด ฝาฝน พ.ร.บ.หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา 654 มีผลใหดอกเบี้ยตกเปนโมฆะ กรณีถือไมไดวา
จําเลยชําระหนี้โดยจงใจฝาฝนขอหามตามกฎหมาย หรือเปนการกระทําอันใดตามอําเภอใจเสมือน
หนึ่งวาเพื่อชําระหนี้โดยรูอยูวาตนไมมีความผูกพันตามกฎหมายที่ตองชําระ อันจะเปนเหตุใหจําเลย
ไมมีสิทธิไดรับทรัพยน้นั คืนตามมาตรา 407 เมื่อดอกเบี้ยของโจทกเปนโมฆะเทากับสัญญากูยืมมิไดมี
การตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว โจทกไมมีสิทธิไดดอกเบี้ยกอนผิดนัดและไมอาจนําเงินที่จําเลยชําระแก
โจทกมาแลวไปหักออกจากดอกเบี้ยที่โจทกไมมสี ิทธิคิดได จึงตองนําเงินที่จําเลยชําระหนี้ไปชําระตน
เงินทั้งหมด (ตอน 5 หนา 1219) (กลับ ฎ.2167/2545 และ 7666/2552)
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กรณีวัตถุประสงคเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ฎ.2869/2562 ขอสัญ ญาที่มิไดมีวัตถุป ระสงคใหเ ป นทางเลื อกแก ผูฟอ งคดี แต เป นข อ
สัญญาที่มุงประสงคเพื่อใหทนายความเขามามีสวนไดเสียในทางการเงินโดยตรงในผลของคดีและ
อาจกอใหเกิดการฟองรองคดีโดยไมจําเปน แตกตางจากขอสัญญาที่เรียกเก็บคาทนายความตามทุน
ทรัพยของคดี ซึ่งทนายความจะไดรับคาจางในการทํางานโดยไมเกี่ยวกับผลของคดีโดยสิ้นเชิง ขอ
สัญญาที่กําหนดค าทนายความโดยมุ งเฉพาะผลสําเร็ จของงาน จึงไม ตองดว ยหลักจริยธรรมทาง
วิชาชีพของทนายความ ยอมถือวาเปนขอสัญญาที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 โจทกไมอาจเรียกใหจําเลยชําระคาวาความตามขอ
สัญญาได (ตอน 2 หนา 294)
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ฎ.14114/2556 สัญญาประนีประนอมยอมความมีวัตถุประสงคเพื่อใหโจทกกระทําผิดสัญญา
นายหนากับ บ. โดยมีเงื่อนไขวาหากโจทกถูก บ. ฟองเรียกเงินคานายหนาในการซื้อขายที่ดิน จําเลยจะ
ออกเงินคาทนายความ ค าใชจายในการดําเนินคดีแพงและอาญาแทนโจทกซึ่งเปนผูขายที่ดิน แตโจทก
จะตองมอบหมายใหจําเลยซึ่งเปนผูซื้อเปนผูจัดหาทนายความใหและจะตองใหความรวมมือในการตอสูคดี
อยางเต็มที่ หากศาลมีคําพิพากษาคดีถึงที่สุดใหโจทกชําระเงินคานายหนาเปนจํานวนเงินเทาใดแลว จําเลย
ตกลงชํ า ระเงิ น ค า นายหน า แทนโจทก นอกจากนี้ แ ล ว จํ า เลยตกลงชดใช ค า ฤชาธรรมเนี ย มและค า
ทนายความตามคํา พิพากษาแทนโจทกดวย ถือไดวาเปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคเปนการยุยงสงเสริมให
โจทกกระทําผิดสัญญานายหนากั บ บ. โดยที่จํ าเลยมิไดมีสวนไดเสียกับ มูลคดีนั้นโดยตรง แตไดเขา ไป
ชวยเหลือแกโจทกหากถูกฟองเปนจําเลยดวยการจัดหาทนายความใหและหากโจทกแพคดี จําเลยจะชําระ
หนี้ตามคําพิพากษา รวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทนโจทก โดยมุงแตประโยชนสวนตนที่
จะไดจากการที่โจทกผิดสัญญานายหนากับ บ. โดยจําเลยจะไดประโยชนจากการซื้อที่ดินไดในราคาทีต่ ่ําลง
จากเดิม ขณะเดียวกันโจทกก็ไมตองจายคานายหนาและราคาที่ดินสวนที่เกินใหแก บ. และไดรับเงินคา
ที่ดินเพิ่มขึ้นจากจําเลยอีก จึงเปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ยอมตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 (ตอน 10 หนา 2836)
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ฎ.3331/2556 สัญญาจางวาความที่กําหนดวา เมื่องานบรรลุตามสัญญานี้ จําเลยที่ 1 ตอง
ใหคาตอบแทนแกโ จทกอีกรอยละ 5 ของทรัพยมรดกที่ไดมาจากการทํางานตามสั ญญานี้ ในการ
ดํา เนิ นการตอสูคดี คา ใช จายต าง ๆ อยู ในความรั บผิ ดชอบของโจทก ยกเว นค าฤชาธรรมเนี ย ม
ตลอดจนเงินประกันคาเสียหายในการบังคับคดีหรือในการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ตองวางศาลให
จําเลยที่ 1 เป น ผูจ า ย กั บ ค า ใช จ า ยที่ ตอ งจา งบุ ค คลภายนอกเพื่ อ เสริ มข อ ต อ สู คดี เช น ค า จา ง
ผูเชี่ยวชาญในการพิสูจนหลักฐาน เอกสาร หรือพยานวัตถุใด ๆ อันมิใชเปนคาใชจายตามปกติในคดี
ใหจําเลยที่ 1 เปนผูจาย แสดงวาโจทกจะไดรับคาจางมากหรือนอยขึ้นอยูกับจํานวนทรัพยมรดกที่
จําเลยที่ 2 ไดรับตามผลแหงคดีที่ศาลพิพากษา จึงมีลักษณะเปนการมีสวนไดเสียโดยตรงในผลแหง
คดี อีกทั้งการที่โจทกรับเปนผูออกคาใชจายในการดําเนินการตอสูคดี แมเพียงบางสวนก็เปนการหา
ประโยชนจากการที่ผูอื่นเปนความหรือยุยงใหผูอื่นเปนความกัน ซึ่งไมตองดวยหลักจริยธรรมทาง
วิชาชีพของทนายความ ถือวาเปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ยอมตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 โจทกจึงไมอาจเรียกรองคาจางจากจําเลย
ทั้งสองได (เลม 1 หนา 183)
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กรณีวัตถุประสงคไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ฎ.2961/2562 การกําหนดหลักเกณฑในการคิดคํานวณคาจางวาความออกเปนสองสวน สวน
แรก เปนคาใชจายในระหวางดําเนินคดีของแตละชั้นศาล โดยคาใชจายในระหวางดําเนินคดีในศาลชั้นตน
จนกวาศาลชั้นตนจะมีคําพิพากษา 5 หมื่นบาท คาใชจายในศาลอุทธรณ 2 หมื่นบาท และคาใชจายในศาล
ฎีกา 2 หมื่นบาท ขึ้นอยูกับวาคดีดังกลาวถึงที่สุดในชั้นศาลใด ก็ ตองชําระคาใชจายในแตละชั้นศาลไป
จนถึงชั้นศาลที่คดีนั้นถึงที่สุด สวนที่สอง เปนคาทนายความตางหากจากคาใชจายอีก 1 ลานบาท ตกลง
ชําระกันในวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด ในระหวางดําเนินคดีกอนที่ศาลชั้นตนจะมีคําพิพากษา หากมี
การตกลงทําสัญญาประนีป ระนอมยอมความกันหรือถอนฟองคดีกัน เนื่องจากสามารถตกลงกันได คา
ทนายความคงเหลือเพียง 5 แสนบาท ชําระกันเมื่อคดีถึงที่สุดในชั้นพิจารณาคดี และหากผูวาจางถอนผู
รับ จางออกจากการเป นทนายความในคดีจ ะตอ งชํ า ระค า ทนายความ 5 แสนบาท ในวันที่ มีการถอน
ทนายความทันที การคิดคาจางวาความในลักษณะเชนนี้ จึงเปนการคิดคาจางวาความที่มีการกําหนดตัว
เงินเปนจํานวนที่แนนอน ละเอียด ชัดแจง หาใชเปนสัญญารับเอาสวนแบงเปนเงินมากนอยจากทรัพยสินที่
ขอใหศ าลมีคํา พิพ ากษาเพิ ก ถอนซึ่ง เป นมู ลพิพ าทที่จํา เลยจะไดรับ เมื่อ ชนะคดี จึ งมิ ใช เปน การคิ ด คา
ทนายความตามสวนแบงจากทรัพยสินที่จําเลยจะไดรับจากการเปนความ สัญญาจางวาความดังกลาวจึงไม
ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไมตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 (เลม
3 หนา 69)
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การทํานิติกรรมแตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมาย
มาตรา 151 “การใดเปนการแตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถามิใชกฎหมายอันเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นไมเปนโมฆะ”
ฎ.3698/2561 สั ญญาจางเหมากอสรางกําหนดสิทธิ ของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญาว า
จํา เลยผูวา จา งมี สิท ธิริ บค า จ า งที่ โ จทก ผู รับ จ า งดํ า เนิ น การไปแล ว แต จํ า เลยยั ง ไม ชํ า ระรวมทั้ ง
หลักประกัน ใด ๆ ที่โจทกม อบไวแกจําเลยตามสัญญาเพื่อนํามาหักชําระเป นคาปรั บคาเสียหายที่
โจทกตองชําระแกจําเลย อันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของโจทก รวมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการ
ทํางานต อไป หรือคาเสียหายในการแกไขงานในระยะเวลารับประกันผลงาน สวนเครื่องมือและ
อุปกรณการกอสรางที่โจทกนํามาในสถานที่กอสราง โจทกยินยอมใหจําเลยยึดทรัพยสินเหลานั้นมา
ขายเพื่อหักใชหนี้ใด ๆ ที่โจทกมีตอจําเลยไดทันทีอันเปนขอตกลงที่แตกตางไปจากผลของการเลิก
สัญญาตาม ป.พ.พ. มาตรา 391 ซึ่งมิใชกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนตามมาตรา 151 จึ ง มี ผ ลใช บัง คั บ ได ระหว า งโจทก จํา เลย (ตอน 4 หน า 1053)
(ฎ.4646/2558)
09/09/63
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การแสดงเจตนาซอนเรน
มาตรา 154 “การแสดงเจตนาใดแมในใจจริงผูแสดงจะมิ ไดเจตนาใหตนตองผูกพันตามที่ได
แสดงออกมาก็ตาม หาเปนมูลเหตุใหการแสดงเจตนานั้นเปนโมฆะไม เวนแตคูกรณีอีกฝายหนึ่งจะได
รูถึงเจตนาอันซอนอยูในใจของผูแสดงนั้น”
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ฎ.6757/2560 ขอความที่โจทกสงถึงจําเลยทางเฟสบุคมีใจความวา “เงินทั้งหมดไมตองสงคืนใหแลว
ยกใหหมดไมตองสงดอกอะไรมาให จะไดไมตองมีภาระหนี้สินติดตัว” การสงขอมูลดังกลาวเปนการสนทนาผาน
ระบบเครือ ข า ยอิ นเทอร เ น็ ต ถือ ว า เป นการสงข อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ตอ งนํ า พ.ร.บ.ว า ด ว ยธุร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 มาใชบังคับ ซึ่งตามมาตรา 7 บัญญัติวา “หามมิใหปฏิเสธความมีผลผูกพันและการ
บังคับใชทางกฎหมายของขอความใด เพียงเพราะเหตุที่ขอความนั้นอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส” และมาตรา
8 บัญญัติวา “ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการใดตองทําเปนหนังสือ มี
หลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดทําขอความขึ้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาถึง
และนํากลับมาใชไดโดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอความนั้นไดทําเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ
หรือมีเอกสารมาแสดงแลว” ขอความที่โจทกสงถึงจําเลยทางเฟสบุค แมจะไมมีการลงลายมือชื่อโจทกก็ตาม แต
การสงขอความของโจทกทางเฟสบุคจะปรากฏชื่อผูสงดวย และโจทกก็ยอมรับวาไดสงขอความทางเฟสบุคถึง
จําเลยจริง ขอความการสนทนาจึงรับฟงไดวาเปนการแสดงเจตนาปลดหนี้ใหแกจําเลยโดยมีหลักฐานเปนหนังสือ
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 340 แลว หนี้ตามสัญญากูยืมยอมระงับ โจทกไมอาจยกเหตุวาโจทกไมมีเจตนาที่จะปลดหนี้
ใหจําเลย แตทําไปเพราะความเครียดตองการประชดประชันจําเลยขึ้นอางเพื่อใหเจตนาที่แสดงออกไปตกเปน
โมฆะ เพราะไมปรากฏขอเท็จจริงวาจําเลยไดรูถึงเจตนาที่ซอนอยูภายในของโจทกตามมาตรา 154 (ตอน 3 หนา
842)
09/09/63
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ฎ.766/2557 อาคารที่เกิดเหตุเปนอาคารที่บริษัท อ. เชาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน
การชําระเงินคาปรับปรุงตกแตงภายในบางสวนใหแกโจทก ตามเอกสารการนําเงินเงินเขาบัญชี ผูนํา
เขาบัญชีเพื่อชําระใหแกโจทกไดแกบริษัท อ. ตามหลักฐานระบบทะเบียนผูใชน้ํา คําขอติดตั้งก็ระบุ
วาบริ ษัท อ. เปน ผูใชและผูขอติดตั้ง และตามหลั กฐานภาพถา ยปายชื่อคลินิ กที่ใช ชื่อว า เอสวี จี
เลเซอร คลินิก ก็สอดคล องกับชื่อบริษัท อ. จากหลักฐานดังกล าวเชื่อวา บริษัท อ. เปนผูดําเนิ น
กิจการคลินิกและเปนผูวาจางใหโจทกปรับปรุงตกแตงภายในอาคารดังกลาว แตในการตกลงวาจาง
โจทก จําเลยซึ่งเปนผูวาจางโจทกมิไดนําสืบใหปรากฏวาจําเลยตกลงวาจางโจทกในนามบริษัท อ.
การกระทําของจําเลยจึงมีลักษณะเปนตัวแทนของตัวการซึ่งมิไดเปดเผยชื่อ จําเลยซึ่งเปนตัวแทนจึง
ตองผูกพันรับผิดตอโจทกในฐานะที่เปนคูสัญญาโดยตรงตาม ป.พ.พ. มาตรา 154 เวนแตตัวการที่
มิไดเปดเผยชื่อจะกลับแสดงตนให ปรากฏและเขารั บเอาสัญ ญาใด ๆ ซึ่งตัวแทนไดทําไวแทนตน
จําเลยซึ่งเปนตัวแทนจึงจะหลุดพนจากความรับผิดเปนสวนตัว แตตัวการหาอาจจะทําใหเสื่อมเสีย
ถึงสิทธิของโจทกซึ่งเปนบุคคลภายนอกอันเขามีตอตัวแทน และเขาขวนขวายไดมาแตกอนที่รูวา เปน
09/09/63
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ตัวแทนไดไมตามมาตรา 806 ซึ่งหลังจากที่มีการตกลงวาจางระหวางโจทกกับจําเลยแล ว การที่
บริษัท อ. ชําระเงินคาจางใหแกโจทก ตามเอกสารการนําเงินเขาบัญชี แมเอกสารดังกลาวเปนเพียง
การชําระเงิ นบางสว นและเป นการนํา เงิน เขา บัญชี ในนามของบริ ษัท อ. โดยโจทกไมทราบเรื่อ ง
ก็ตาม แตก็เปนการแสดงใหเห็นวาบริษัท อ. ไดแสดงตนใหปรากฏและเขารับเอาขอตกลงวาจางที่
จําเลยไดทําไวแทนแลว ทั้งเมื่อนํามารับฟงประกอบกับในการติดตอขอใชน้ําประปาจากการประปา
นครหลวง โจทกโดยพนักงานของโจทกเปนผูยื่นคําขอใชนํา้ ประปาในนามของบริษัท อ. โดยจําเลย
ลงชื่อและประทับตราบริษัท อ. และชื่อบริษัท อ. ดังกลาวยังสอดคลองกับปายชื่อคลินิกวา เอสวีเจ
เลเซอรคลินกิ ที่จําเลยวาจางใหโจทกทําตามภาพถาย ซึ่งพฤติการณดังกลาวนอกจะถือวา บริษัท อ.
ซึ่งเปนตัวการไดแสดงตนใหปรากฏเขารับเอาขอตกลงวาจางที่จําเลยทํากับโจทกแลว ยังรับฟงไดวา
โจทกทราบเรื่องที่บริษัท อ. แสดงตนใหปรากฏเขารับเอาขอตกลงวาจางที่จําเลยทํากับโจทกกอนที่
จะฟ องเปน คดีน้ีแลว จึงถือว าบริษัท อ. เป นผู วาจ างโจทกโดยมีจําเลยเป นตัวแทน โจทกจึงไมมี
อํานาจฟองจําเลยใหรับผิดเปนสวนตัว (เลม 3 หนา 62)
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ฎ.7602/2553 จําเลยมิไดเปนหนี้ โจทกโ ดยตรง แตจําเลยทําบันทึกขอตกลงระบุวา “จําเลย
ยอมรับวาเปนหนี้โจทกตามเช็คที่ฟอง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหนี้ที่จําเลยเปนหนี้โจทกอยู และจําเลย
จะผอนชําระแกโจทก” โดยมิไดระบุวาจําเลยกระทําการแทนบริษัท ซ. ที่จําเลยเปนกรรมการบริษัท
อยู ยอมแสดงใหเห็นถึงการที่จําเลยทําบันทึกขอตกลงเปนสวนตัวยอมผูกพันตนเขาเปนลูกหนี้ของ
โจทกเพื่อชําระหนี้ของอีกคนหนึ่ง เมื่อโจทกไมรูถึงเจตนาอันซอนอยูในใจของจําเลยวาจะชําระหนี้
แกโจทกเพียงบางสวน หนี้สวนที่เหลือจําเลยมีเจตนาใหมีผลผูกพันบริษัท ซ. อันจะเปนเหตุใหการ
แสดงเจตนาตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 154 จําเลยจึงตองผูกพันตามเจตนาที่แสดงออกมานั้น
เมื่อจําเลยไมยอมชําระหนี้ใหโจทกตามขอตกลง จึงฟงไดวาจําเลยเปนหนี้โจทก และโจทกมีสิทธิที่จะ
เรียกชําระหนี้จากจําเลยหรือบริษัท ซ. คนใดคนหนึ่งได การที่โจทกไม เลือกใชสิทธิบังคับเอาแก
บริษัท ซ. จึงไมเปนการใชสทิ ธิโดยไมสุจริต (ตอน 8 หนา 1512)

09/09/63

20

10

การแสดงเจตนาลวง
มาตรา 155 วรรค 1 “การแสดงเจตนาลวงโดยสมรูกบั คูกรณีอีกฝายหนึ่งเปนโมฆะ แตจะยกขึ้น
เปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําโดยสุจริต และตองเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได”
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ฎ.732/2562 โจทกทั้งสองมอบใหจําเลยที่ 1 เปนตัวแทนมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาทเปน

เวลานานหลายป จึงเปนเรื่องที่โจทกทั้งสองซึ่งเปนตัวการไมเปดเผยชื่อยอมใหจําเลยที่ 1 ผูเปนตัวแทนทําการออก
นอกหนาเปนตัวการวาเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท แมตอมาจําเลยที่ 1 จะจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให
จําเลยที่ 2 แตจําเลยที่ 2 เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยที่ 1 และรูถึงขอความจริงในเรื่องนี้มา
ตลอด จําเลยที่ 2 จึงไมใชบุคคลภายนอกผูสุจริต ฉะนั้นไมวาจําเลยที่ 1 จะจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให
จําเลยที่ 2 โดยชอบหรือไมก็ตาม จําเลยที่ 2 ยอมไมมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีไปกวาจําเลยที่ 1 และตองถือวาจําเลยที่
2 อยูในฐานะเดียวกับจําเลยที่ 1 คือเปนตัวแทนผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาทแทนโจทกทั้งสองซึ่งเปน
ตัวการไมเปดเผยชื่อ สําหรับจําเลยที่ 3 ซึ่งเปนบุคคลภายนอกผูรับโอนที่ดินพิพาทตอจากจําเลยที่ 2 นั้น ไมปรากฏ
วา จําเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทแกจําเลยที่ 3 โดยมีพฤติการณสมรูรวมกัน อันเปนการแสดงเจตนา
ลวงประกอบกับจําเลยที่ 3 ไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานตาม ป.พ.พ. มาตรา 6 วา กระทําการโดยสุจริต
โจทกทั้งสองจึงหาอาจทําใหเสื่อมเสียถึงสิทธิของจําเลยที่ 3 ซึ่งเปนบุคคลภายนอกผูสุจริตที่มีตอจําเลยที่ 2 ซึ่ง
เสมือนเปนตัวแทนของโจทกทั้งสอง และจําเลยที่ 3 ขวนขวายไดสิทธิมากอนที่จะรูวาจําเลยที่ 2 เปนตัวแทนของ
โจทกทั้งสองไดไมตามมาตรา 806 โจทกทั้งสองยอมไมมีสิทธิฟองขอใหเพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทกลับคืนมาได
จําเลยที่ 3 และจําเลยรวมซึ่งรับโอนที่ดินพิพาทตอจากจําเลยที่ 3 จึงไมตองรับผิดตอโจทกท้ังสอง (เลม 2 หนา
26)
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ฎ.3237/2558 เหตุที่บิดามารดาจําเลยยินยอมจดทะเบียนจํานองที่ดินเปนประกันเงินกู
ของ จ. แกธนาคาร น. แต แรกนั้ น เกิดจากความปรารถนาดีที่ตองการชวยเหลือบุตรที่ตองการ
เงินทุนไปประกอบอาชีพ แตเมื่อ จ. ไมสามารถชําระหนี้เงินกูแกธนาคารได การที่บิดามารดาจําเลย
ทํานิติกรรมโอนขายที่ดินพรอมบานพิพาทใหแกโจทกในเวลาตอมา จึงนาเชื่อวาเปนหนทางในการ
แกปญหารวมกัน เพือ่ มิใหตองเดือดรอนเรื่องที่อยูอาศัยที่อาจตองถูกบังคับจํานอง โดยใหโจทกซึ่งมี
โอกาสที่จะขอกูยืมจากสถาบันการเงินไดนําที่ดินพิพาทไปเปนหลักประกันขอสินเชื่อจากแหลงเงินกู
ใหมเพื่อปลดภาระหนี้สินของ จ. เทานั้น มิไดมีเจตนาขายที่ดินพิพาทใหแกโจทกอยางแทจริง เพราะ
การไถถอนจํานอง การซื้อขายรวมตลอดถึงการจดจํานองใหมไดดําเนินการดวยความเรงรัดใหเสร็จ
สิ้นในวันเดียวกัน สอแสดงเจตนาเพื่อใหโจทกขอสินเชื่อใหมไปไถถอนสินเชื่อเดิมของ จ. เปนสําคัญ
มิไดมุงประสงคตอการโอนกรรมสิทธิ์และใชราคาทรัพยอันเปนสาระสําคัญแหงสัญญาซื้อขาย จึ ง
เปนการแสดงเจตนาลวง ตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรค 1 แตหาอาจยกขึ้นเปนขอ
ตอสูผูรับจํานองซึ่งเปนบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริตและตองเสียหายจากการแสดงเจตนา
ลวงไม (เลม 1 หนา 58)
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ฎ.10737-10738/2557 จําเลยที่ 3 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
พิพาทใหแกผูรองซึ่งเปนบุตรโดยเสนหาไมมีคาตอบแทน กอนที่ศาลชั้นตนจะพิพากษาใหจําเลยที่ 3
ชําระหนี้แก โ จทก การที่ ผูร องใหจํ า เลยที่ 3 อยู อาศั ยในที่ ดิน และสิ่ งปลู กสร า งต อไป โดยมิ ได มี
ขอเท็จจริงใดที่แสดงเปนขอสอพิรุธไปในทางวา การจดทะเบียนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาวเปน
การแสดงเจตนาลวงโดยสมรูกัน อันจะทําใหนิติกรรมการโอนดังกลาวเปนโมฆะ ซึ่งมีผลใหทรัพยสิน
ดังกลาวยังคงเปนของจําเลยที่ 3 อยูดังเดิมตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรค 1 ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา
จําเลยที่ 3 จดทะเบียนทรัพยสินพิพาทใหแกผูรองดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้น
ตอกัน ทรัพยสินพิพาทจึงเปนกรรมสิทธิ์ของผูรอง แมการโอนดังกลาวจะเปนนิติกรรมอันจําเลยที่ 3
ไดกระทําลงทั้งรูอยูวา จะเปนทางใหเจาหนี้เสียเปรียบ ซึ่งเจาหนี้ชอบที่จะรองขอใหศาลเพิกถอนเสีย
ไดตามมาตรา 237 วรรค 1 และเจาหนี้ตามคําพิพากษาของจําเลยที่ 3 ชอบที่จะรองขอใหบังคับคดี
และนํา ยึ ดเพื่ อ ขายทอดตลาดชํ า ระหนี้ ตามคํ า พิ พากษาได โดยไม ตอ งไปฟ อ งคดี ข อใหเพิ กถอน
นิติกรรมดังกลาวกอนก็ตาม ผูรองจึงมีสิทธิยื่นคํารองขอใหปลอยทรัพยพิพาทได (เลม 8 หนา 99)
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นิติกรรมอําพราง
มาตรา 155 วรรค 2 “ถาการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทําขึ้นเพื่ออําพรางนิติกรรมอื่น ให
นําบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอําพรางมาใชบังคับ”
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ฎ.5792/2558 สัญญาจะซื้อขายระบุที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3707 นั้น ไมตรงกับเจตนาที่
แทจริงของคู กรณีและคูกรณีไมป ระสงคใหมีผลตามกฎหมาย เป นการแสดงเจตนาลวงดวยสมรู
ระหวางคูกรณี นิติกรรมที่แสดงออกมาวาเปนโฉนดเลขที่ 3707 จึงตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา
155 วรรค 1 สวนเจตนาที่แทจริงของคูกรณีที่ประสงคใหใชบังคับระหวางกันคือที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น.ส.3ก.) เลขที่ 261 ที่ไมเปดเผยและถูกอําพรางไว กรณีจึงตองบังคับตาม
นิติกรรมที่ถูกอําพรางนี้ เมื่อครบกําหนดโอนที่ดินตามสัญญา ฉ. ผิดสัญญาโอนที่ดินแก ป. ไมได ป.
ยอมมีสิทธิเรียกรองให ฉ. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกคาเสียหายได การที่ ฉ. ทําสัญญากูเงิน ป.
880,000 บาท โดยจําเลยเปนผูเขียนสัญญาและจําเลยยอมนําที่ดินโฉนดเลขที่ 2703 ของจําเลยให
ยึดถือเปนประกันดวยนั้น จึงเปนที่ มาแห งมูลหนี้ชอบที่ ป. จะบังคับให ฉ. ชําระค าเสียหายที่ไม
สามารถโอนที่ดินแกตน แตเพราะ ฉ. ไมมีทรัพยสินอะไรเปนบุคคลลมละลายและ ป. กลัววา ฉ. จะ
โกงบิดพลิ้วไมยอมชําระเงินตามสัญญากูเงิน การที่จําเลยทําสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่
2703 ของจําเลยแกโจทกในราคา 880,000 บาท เพื่อเปนประกันไวแทนสัญญากูเงินดังกลาวใหอีก
สัญญาจะซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 2703 ของจําเลยระหวางโจทกกับจําเลยนั้น ไมตรงกับเจตนาที่
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แทจริงของคู กรณี และคูกรณีไม ประสงคใหมีผลตามกฎหมายเปนการแสดงเจตนาลวงดวยสมรู
ระหวางคูก รณี นิติกรรมที่ แสดงออกมาวา เปน สั ญญาจะซื้ อขายที่ ดินพิ พ าทจึ งตกเป น โมฆะตาม
ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรค 1 สวนเจตนาที่แทจริงของคูกรณีที่ประสงคใหใชบังคับระหวางกันคื อ
จําเลยยอมชําระเงินแทน ฉ. ในมูลหนี้ที่ ฉ. ทําสัญญากูเงิน ป. 880,000 บาท นั่นเอง และสัญญาจะ
ซื้อขายที่ดิน พิพาทถือ ได วา เป น การกู ยืมเงิ นของ ฉ. โดยมีจํ าเลยเป น ผูคํ้ าประกัน ซึ่ งสัญ ญาตาม
เจตนาที่แทจริงดังกลาวนี้เปนนิติกรรมอีกอันหนึ่งที่คูกรณีสมัครใจตกลงทําขึ้นเพื่อเปนการค้ําประกัน
เงินที่ ป. ไดวางมัดจําแก ฉ. เพื่อชําระราคาที่ดินไปแลวพรอมคาเสียหาย มิใชนิติกรรมอําพรางของ
สัญญาจะซื้อขายที่ดินระหวาง ฉ. กับ ป. ซึ่งเปนคนละสวนตางหากจากกัน เมื่อ ฉ. มิไดชําระเงินที่
ตองรับผิดแก ป. หรือโจทก และการที่จําเลยยอมทําสัญญารับผิดในหนี้ดังกลาวแกโจทกตามที่ ฉ.
ป. และโจทกยินยอม โดยทุกฝายตางลงลายมือชื่อในสัญญาจะซื้อขาย เมื่อโจทกฟองขอใหจําเลยคืน
เงินมัดจํากรณีโอนที่ดินกันไมได เทากับโจทกขอใหชําระหนี้ค้ําประกัน หาใชเปนเรื่องนอกฟองนอก
ประเด็นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรค 1 (เลม 12 หนา 67) (ฎ.5057/2558)
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ฎ.10834/2556 แมคูกรณีใ นเรื่องนิติกรรมอํา พรางจะต องมี เพี ยงคู เดียวก็ ตาม แต คดี นี้
โจทกเปนสามีของ อ. ผูกู ทั้งยังเปนผูค้ําประกันในสัญญากูเงิน ซึ่งโจทกมีความประสงคตองการใช
เงิน แสดงวาโจทกมีสวนได เสียในเงินกูดังกลาวดวย การที่โจทกและ อ. ทํานิติกรรมดังกลาวจึงมี
ผลประโยชนรวมกัน และถือไดวาเปนฝายเดียวกัน แมคูกรณีในนิติกรรมขายฝากจะเปนนิติกรรม
ระหวางโจทกกับจําเลย สวนนิติกรรมการกูยืมเปนนิติกรรมระหวาง อ. กับจําเลย ก็ถือไดวาคูกรณี
ในนิติกรรมทั้งสองนิติกรรมนั้นเปนคูกรณีเดียวกัน ฟงไดวานิติกรรมขายฝากเปนนิติกรรมอําพราง
การกูยืมจึงตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรค 1 ตองบังคับตามสัญญากูเงินตามมาตรา
155 วรรค 2 (เลมที่ 9 หนา 171)
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กรณีไมใชนิติกรรมอําพราง
ฎ.6881/2560 โจทกประสงคจะจํานองที่ดินตามฟองเพื่อประกันการกูยืมเงินจากจําเลย แตเมื่อ
จําเลยขอใหทําเปนสัญญาขายฝาก โจทกก็ยินยอมเพียงแตอางวาไมมีทางเลือก ซึ่งจะเห็นไดวาโจทก
ยินยอมเปลี่ยนมาเปนทําสัญญาขายฝากตามที่จําเลยตองการ แมจะไมคอยเต็มใจนัก แตก็ถือวาเปน
การสมัครใจ ทั้งเมื่อถึงกําหนดตามสัญญาขายฝาก หากโจทกมีเงินครบจํานวนและพรอมที่จะไถถอน
การขายฝากแลว แมโจทกไมสามารถติดตอจําเลยไดไมวาจะเปนดวยเหตุใดก็ตาม โจทกก็สามารถ
นําไปวางเปนสินไถตอสํานักงานวางทรัพยภายในกําหนดเวลาไถ โดยสละสิทธิถอนทรัพยที่ไดวางไว
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 492 ได แตไมปรากฏวาโจทกไดกระทําการดังกลาวหรือแมแตจะไปติดตอที่
สํานักงานที่ดินเพื่อแสดงใหเห็นวา โจทกพรอมที่จะไถถอนที่ดินดังกลาว แตไดความวาโจทกรอจน
พนกําหนดเวลาแลวจึงไดไปพบจําเลย สวนเรื่องดอกเบี้ยที่ตกลงกันนั้น เปนเรื่องที่โจทกกับจําเลย
ตกลงกันเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากสัญญาขายฝาก ซึ่งจะใชบังคับกันไดหรือไมนั้นเปนอีกสวนหนึ่ง
สัญญาขายฝากตามฟองจึงมิใชเปนนิติกรรมอําพรางสัญญากูยืม (เลม 8 หนา 162)
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4.5) การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรม
มาตรา 156 การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมเปนโมฆะ
ความสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ไดแก ความสําคัญผิดใน
ลักษณะของนิติกรรม ความสําคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเปนคูกรณีแหงนิติกรรม และความสําคัญผิดใน
ทรัพยสินซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรม เปนตน
มาตรา 158 ความสําคัญผิดตามมาตรา 156 หรือมาตรา 157 ซึ่งเกิดขึ้นโดยความประมาท
เลิน เล ออย า งร ายแรงของบุ คคลผู แสดงเจตนา บุคคลนั้ น จะถื อเอาความสํ า คั ญผิ ดนั้ น มาใช เปน
ประโยชนแกตนไมได
มาตรา 167 ในการวินิจฉัยกรณีมีความสําคัญผิด กลฉอฉล หรือการขมขู ใหพิเคราะหถึง
เพศ อายุ ฐานะ สุขภาพ อนามั ย และภาวะแห งจิตของผูแสดงเจตนาตลอดจนพฤติการณ และ
สภาพแวดลอมอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการนั้นดวย
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ฎ.87/2555 จ. ซึ่งเปนเจาของที่ดินยอมให ก. เชาที่ดิน โดยใหปลูกตึกแถวพิพาทดวยเงิน
ของผูเชาแลวใหผูเชามีสิทธิใชประโยชนในตึกแถวพิพาทเปนเวลา 20 ป เมื่อครบกําหนดสัญญาเชา
ใหตึกแถวพิพาทตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชานั้น ตอมา จ. จดทะเบียนยกที่ดินดังกลาวใหแกจําเลย
กอนครบสัญญาเชา โดยระบุในหนังสือสัญญาใหที่ดินวาสิ่งปลูกสรางไมมี แสดงวา จ. คิดวาตึกแถว
พิพาทยังไมเปนกรรมสิทธิ์ของตน เพราะมีขอสัญญาวาจะใหตึกแถวพิพาทที่ปลูกตกเปนของเจาของ
ที่ดินเมื่อครบกําหนดสัญญาเชาแลว จึงระบุในหนังสือสัญญาใหเชนนั้น เมื่อไมปรากฏวามีเงื่อนไขใน
หนังสือสัญญาใหที่ดินเปนอยางอื่น เมื่อครบกําหนดสัญญาเชาที่ดินแลว ตึกแถวพิพาทยอมตกเปน
ของเจาของที่ดินในขณะนั้ น ซึ่งคื อจําเลยตามสัญ ญาในฐานะเปนสว นควบของที่ดิน ทั นที โดยไม
จําตองไปจดทะเบียนโอนกันอีกตาม ป.พ.พ. มาตรา 144 การที่จําเลยไดทําหนังสือแบงผลประโยชน
คา เชาตึ กแถวพิพาทให แก โ จทก ห นึ่ งในสี่ สว นตามหนั งสือการแบ งผลประโยชนตึก แถว และยื่น
คํารองขอจัดการมรดกตึกแถวพิพาท โดยคิดวาเปนทรัพยมรดกของ จ. จึงเปนการสําคัญผิดในสิ่งซึ่ง
เปนสาระสําคัญแหงนิติกรรม หนังสือการแบงผลประโยชนคาเชาตึกแถวดังกลาวจึงตกเปนโมฆะ
ตามมาตรา 156 (เลม 4 หนา 1)
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ฎ.5819/2552 จําเลยที่ 1 ทําสัญญาจะซื้อขายที่ดินใหแกโจทกรวม 6 แปลง เปนที่ดินมี
โฉนดที่ดิน 2 แปลง สวนอีก 4 แปลง เปนที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดนิ เมื่อหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดิน
ระบุวา “และผูจะซื้อจะโอนในนามผูหนึ่งผูใด ผูจะขายไมขัดของ” แสดงถึงเจตนารมณของคูสัญญา
วา ในระหวางที่สัญญาจะซื้อขายมีผลบังคับ โจทกอาจไปติดตอหาผูมาซื้อที่ดินโดยจะโอนที่ดินผาน
จากจําเลยที่ 1 ไปยั งผู ที่ จ ะซื้ อ ที่ ดินต อจากโจทก ทันที โ ดยไม ผานโจทก โจทก จึ งต องการที่ ดิน ที่
สามารถจะโอนไปยังผูอื่นไดโดยไมติดเงื่อนไขขอกําหนดหามโอน ขณะทําสัญญาจะซื้อขายที่ดิน
โจทกทราบเพียงวาที่ดิน บางส วนเป นที่ดิน ซึ่งสามารถขอออกโฉนดที่ดิน ได การที่โ จทกมาทราบ
ภายหลังวาที่ดินแปลงที่จะซื้อขาย 4 แปลง มีขอกําหนดหามโอนภายใน 5 ป จึงไมใชความผิดของ
โจทกผูจะซื้อ และนับเปนการสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรม สัญญาจะซื้อขายที่ดิน
ทั้งสี่แปลงดังกลาวจึงตกเปนโมฆะ และตามพฤติการณไมสามารถสันนิษฐานไดวาโจทกและจําเลยที่
1 ประสงคจะใหการซื้อขายที่ดินมีโฉนดที่ดินซึ่งสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดสมบูรณแยกตางหากออก
จากสวนที่ไมสมบูรณ สัญญาจะซื้อขายที่ดินทั้งสองแปลงดังกลาวจึงตกเปนโมฆะเชนกัน จําเลยที่ 1
จึงตองคืนเงินมัดจําใหแกโจทก (เลม 8 หนา 143)
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ฎ.2312/2550 จําเลยเปดบัญชีกระแสรายวันเพื่อให ช. ผูจัดการธนาคารโจทกนําเงินคา
งวดในการจางเหมากอสรางบานชําระหนี้แกจําเลยโดยนําเงินเขาบัญชีให และจําเลยจะใชเช็คเบิก
ถอนเงินคาจางรับเหมากอสรางบานตามงวด จําเลยไมมีเจตนาที่จะทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจาก
โจทก หาก ช. ไมนําเงินเขาบัญชีใหจําเลยเพื่อชําระหนี้ แสดงวา ช. ผิดนัดชําระหนี้ จําเลยยอมจะใช
เช็คถอนเงินไมได โจทกไมมีหนาที่ตองจายเงินใหจําเลยแทน ช. แตการที่ ช. ยอมอนุมัติจายเงินตาม
เช็คใหจํ าเลย จึงเปน เรื่ อ งที่ จํ าเลยเข า ใจโดยสุ จ ริ ตว า เป น การรั บ เงิ นค า งวดที่ ช. นํ า เงิ น คาจ า ง
กอสร างบานเขาบัญชีใหเพื่ อชําระหนี้ จํ าเลยไมมีเจตนาที่จะเบิกเงิน เกิ นบัญ ชีจากโจทก หาก ช.
ไมใชผูจัดการธนาคารโจทก จําเลยก็ยอมไมสามารถจะใชเช็คถอนเงินได และหากเงินในบัญชีไมมี
ธนาคารก็ตองปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค จําเลยจะไดรีบทวงถามหรือระงับการกอสรางบานตาม
สัญญาใหแก ช. ทัน ท วงที หรื อฟองรองเรี ยกเงิน คาจ างเหมาก อสรา งจาก ช. โดยเร็ว ในขณะที่
พยานหลั ก ฐานยัง อยู ครบถ ว น การกระทํ าของ ช. ถือ ได ว า เป นการใช ตํา แหนง หน าที่ ในฐานะ
ผูจัดการธนาคารโจทกโดยไมชอบ โจทกในฐานะตัวการจึงตองรับผิดชอบตอการกระทําของตัวแทน
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ของตน การที่จําเลยรับเงินไปจากธนาคารโจทกโดยสําคัญผิดวาเปนเงินคางวดที่จําเลยมีสิทธิไดรับ
จําเลยจึงไมมีเจตนาที่จะผูกนิติสัมพันธทํานิติกรรมเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก โจทกจึงฟองเรียกเงิน
จากจําเลยในฐานะเปนลูกหนี้เบิกเงินเกินบัญชีไมได (เลม 8 หนา 15)
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ฎ.96/2560 โจทกเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาทอยูกอนตามสัญญาเชาที่ดิน
แม ช. ในฐานะผูจัดการมรดกของ ว. และในฐานะผูรับพินัยกรรมและผูจัดการมรดกของ ป. ซึ่งเปน
เจามรดกผูเปนเจาของที่ดินพิพาทจะมีอํานาจทําสัญญาเชาที่ดินกับโจทกหรือไมก็ตาม การที่จําเลย
บุกรุกเขาไปในที่ดินพิพาททําใหโจทกไดรับความเสียหาย ยอมเปนการกระทําละเมิดจะตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกโจทกตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 การที่จําเลยทําหนังสือสัญญารับสภาพ
หนี้ใหไวแกโจทกตอหนาเจาพนักงานตํารวจยอมรับวา เปนหนี้คาเสียหายที่จะชําระใหแกโจทกเปน
เงิน 130,000 บาท โดยจะผอนชําระเปนงวด จึงเปนการรับสภาพหนี้ตามความรับผิดตอโจทกท่ีมี
อยูจริง ทั้งการที่ ช. หรือ จ. จะเปนผูที่มีอํานาจนําที่ดินพิพาทใหโจทกหรือจําเลยเชาโดยชอบ ก็จะ
นํามาอางไมไดวาจําเลยทํ าหนังสือรับสภาพหนี้โดยสําคัญผิ ด หนังสือรับสภาพหนี้ที่จําเลยทํากับ
โจทกจึงมิไดเปนการทําโดยสําคัญผิดในสาระสําคัญแหงนิติกรรม ไมตกเปนโมฆะตามมาตรา 156
(ตอน 1 หนา 23)
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บทคุมครองบุคคลภายนอก
- ไมมีบทคุมครองบุคคลภายนอก
ฎ.217/2562 โจทกไมมีเจตนาขายที่ดินพิพาทแกจาํ เลยที่ 3 แตมีเจตนาจดทะเบียนจํานอง
ที่ดินพิพาท การทําหนังสือสัญญาขายที่ดินพิพาทจึงเปนการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในลักษณะ
ของนิติกรรมซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรม สัญญาขายที่ดินพิพาทระหวางโจทกกับจําเลยที่ 3 จึง
ตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 156 วรรค 1 จําเลยที่ 3 ไมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท และไมมี
สิทธิโอนขายตอแกจาํ เลยที่ 4 และที่ 5 แมจําเลยที่ 5 จะซื้อที่ดินพิพาทไวโดยสุจริต เสียคาตอบแทน
และจดทะเบียนตามกฎหมาย จําเลยที่ 5 ก็ไมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิ พาทตามหลักกฎหมายทั่วไป
ที่วา ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผู โ อน กรณีจึงมี เหตุใ ห เพิกถอนการจดทะเบีย นการขายที่ ดินพิพาท
ระหวางโจทกกับจําเลยที่ 3 ระหวางจําเลยที่ 3 กับจําเลยที่ 4 และระหวางจําเลยที่ 4 กับจําเลยที่ 5
(เลม 1 หนา 33)

09/09/63

36

18

การกระทําดวยใจสมัคร
การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัตขิ องบุคคลหรือทรัพยสิน
มาตรา 157 การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสินเปนโมฆียะ
ความสํ า คั ญ ผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง ตอ งเป น ความสํ า คั ญ ผิ ด ในคุ ณ สมบั ติซึ่ ง ตามปกติ ถื อ ว า เป น
สาระสําคัญ ซึ่งหากมิไดมีความสําคัญผิดดังกลาวการอันโมฆียะนั้นคงจะมิไดกระทําขึ้น
มาตรา 158 ความสําคัญผิดตามมาตรา 156 หรือมาตรา 157 ซึ่งเกิดขึ้นโดยความประมาท
เลิน เล ออย า งร ายแรงของบุ คคลผู แสดงเจตนา บุคคลนั้ น จะถื อเอาความสํ า คั ญผิ ดนั้ น มาใช เปน
ประโยชนแกตนไมได
มาตรา 167 ในการวินิจฉัยกรณีมีความสําคัญผิด กลฉอฉล หรือการขมขู ใหพิเคราะหถึง เพศ
อายุ ฐานะ สุ ข ภาพ อนามั ย และภาวะแห ง จิ ต ของผู แ สดงเจตนาตลอดจนพฤติ ก ารณ และ
สภาพแวดลอมอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการนั้นดวย
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การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัตขิ องทรัพยสิน
ฎ.15577/2558 โจทกมีเจตนาซื้อที่ดินพิพาทเพื่อกอสรางอาคารพาณิชย 2 ชั้น โจทกและ จ. ซึ่งตาง
เปนนักธุรกิจไดแสดงเจตนาและรูถ ึงเจตนาโจทกวา มีเจตนาทําสัญญาจะซื้อขายที่ดินเพื่อกอสรางอาคารพาณิชย 2
ชั้น ดังกลาว ภายหลังปรากฏวาที่ดินพิพาทติดถนนสาธารณะ การกอสรางอาคารพาณิชย 2 ชั้น ตองมีระยะรน
จากแนวถนนสาธารณะ 15 เมตร แตที่ดินพิพาทมีระยะที่วัดจากแนวถนนสาธารณะจรดเขตที่ดินเพียง 16 เมตร
จึงไมสามารถกอสรางอาคารพาณิชย 2 ชั้น ไดตามที่โจทกขอยื่นแบบกอสราง กรณีถือไดวาโจทกแสดงเจตนาทํา
สัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกับจําเลย โดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพยสินซึ่งตามปกติถือวาเปนสาระสําคัญ
ซึ่งหากมิไดมีความสําคัญผิดดังกลาว สัญญาจะซื้อขายดังกลาวคงจะมิไดกระทําขึ้น การแสดงเจตนาของโจทกตาม
สัญญาจะซื้อขายจึงเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 157
เมื่อสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทเปนโมฆียะ และโจทกมีหนังสือบอกกลาวเลิกสัญญากับจําเลยแลว ถือ
ไดวาโจทกบอกลางโมฆียะกรรมแลว สัญญาจะซื้อขายที่ดนิ พิพาทจึงตกเปนโมฆะมาแตเริ่มแรก โจทกและจําเลยผู
เปนคูกรณีตองกลับคืนสูฐานะเดิมตาม ป.พ.พ. มาตรา 176 วรรค 1 จําเลยตองคืนเงินมัดจํา 300,000 บาท พรอม
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก (เลม 8 หนา 175)
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ฎ.3105/2553 ในขณะทําสัญญาเชาที่ดินพิพาท โจทกไมรวู าที่ดินพิพาทไมติดกับถนน โดยมีที่ราชพัสดุ
คั่นอยู จึงเปนการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพยสินที่เชาซึ่งตามปกติถือวาเปนสาระสําคัญ ซึ่ง
หากโจทกไมไดมีความสําคัญผิดดังกลาวคงจะไมทําสัญญาเชาที่ดินกับจําเลยทั้งสาม การแสดงเจตนาทําสัญญาเชา
ที่ดินของโจทกจึงเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ. 157 แมโจทกจะขอเชาที่ดินทีม่ ีที่ดินคั่นอยูกอนติดถนนก็ตาม เมื่อตีความ
สัญญาเชาที่ดินพิพาทโดยพิเคราะหถึงปกติประเพณีในทางสุจริตแลว ตองถือวาไมอยูในความประสงคของโจทกที่
จะตองการเขาทําสัญญาดังกลาว เพราะโจทกตองการเชาที่ดินพิพาทที่ติดกับถนนเทานั้น เพื่อไมใหเกิดปญหาเรื่อง
ทางเขาออกในการดําเนิ นกิจการสถานีบ ริก ารน้ํ ามั นในภายหลั ง ทั้ งกรณีไ มใ ช เรื่อ งความชํา รุดบกพรองแหง
ทรัพยสินที่เชาตามมาตรา 549 และ 551 อันจําเลยทั้งสามจะยกขึ้นอางได เมื่อโจทกมีหนังสือบอกเลิกสัญญาไป
ยังจําเลยทั้งสามและจําเลยทั้งสามไดรับหนังสือดังกลาวแลว จึงมีผลเทากับเปนการบอกลางโมฆียะกรรมและตอง
ถือวาสัญญาดังกลาวเปนโมฆะมาตั้งแตเริ่มแรก และมีผลเทากับการเชาที่ดินพิพาทมิไดเกิดมีขึ้น จึงไมกอสิทธิใดแก
จําเลยทั้งสามที่จะยึดเอาเงินของโจทกไวได โจทกและจําเลยทั้งสามตองกลับคืนสูฐ านะเดิมตามมาตรา 176 จําเลย
ทั้งสามตองคืนเงินที่ไดรับแกโจทก ทั้งโจทกตองสงมอบที่ดินพิพาทในสภาพเรียบรอยคืนแกจําเลยทั้งสาม (เลม 3
หนา 176)
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ฎ.2493/2553 สั ญ ญาจะซื้อขายห อ งชุดระบุวา อาคารชุ ดตั้ งอยูบ นที่ ดิน มี เนื้อ ที่ 380
ตารางวา แตในความเป นจริงตั้งอยูบนที่ดินดังกลาวโดยมีเนื้อที่เพี ยง 200 ตารางวา เปนการผิด
เงื่อนไขในเนื้ อที่ดิน อัน เป นที่ ตั้งอาคารชุด ซึ่งไม ได เ ป นไปตามสั ญ ญาจะซื้ อ ขายหอ งชุ ด มิ ใชเป น
สาระสําคัญแหงการทําสัญญาจะซื้อขายอันจะเปนโมฆะ เพราะจําเลยที่ 1 ตกลงทําสัญญาจะซื้อขาย
หองชุดมิใชที่ดิน หองชุดจึงเปนทรัพยสินอันเปนวัตถุแหงนิติกรรมสัญญาจะซื้อขาย การผิดเงื่อนไข
ในจํานวนเนื้อที่ดินจึงเปนเพียงการสําคัญผิดในคุณสมบัติของอาคารชุดอันเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ.
มาตรา 157 ซึ่งจะตองบอกลางภายใน 1 ป นับแตเวลาที่อาจใหสัตยาบันไดหรือภายในเวลา 10 ป
นับแตไดทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะนั้นตามมาตรา 181 ด. ประชุมนิติบุคคลอาคารชุดดังกลาวเมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2543 และทราบวาพื้นที่บางสวนของอาคารชุดแหงนี้หดหายไป จึงตองถือวา ด.
ทราบเหตุแหงโมฆียะในวันนั้น อันเปนเวลาที่ ด. อาจใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรมไดนับแตน้นั การที่
ด. มอบหมายใหทนายความมีหนังสือบอกเลิกสัญญาซื้อขายลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2545 หรือฟอง
คดีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2546 ก็ดี ยอมเปนระยะเวลาเกิน 1 ป นับแตเวลาที่อาจใหสัตยาบันได คดี
โจทกจึงขาดอายุความ สัญญาจะซื้อขายจึงไมเปนโมฆะ (ตอน 4 หนา 674)
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กรณีประมาทเลินเลออยางรายแรง
ฎ.4916/2557 โจทกทํานิติกรรมขายฝากที่ดินใหแกจําเลย เพราะโจทกเชื่อถอยคําของ ร.
ซึ่งเปนบุตรตน เนื่องจาก ร. เปนผูดําเนินการที่สํานักงานที่ดิน โดยโจทกไมไดสอบถามผูเกี่ยวของ
และเจาพนักงานในสํานักงานที่ดินใหกระจางชัดเสียกอน การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดของโจทก
เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรงของโจทกเอง โจทกจะถือเอาความสําคัญผิดนั้นมาใช
เปนประโยชนแกตนไมไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 158 เปนผลใหโจทกไมมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอน
นิติกรรมขายฝากที่ดินระหวางโจทกกับจําเลยตามฟอง (ตอน 5 หนา 1181)
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กรณีไมประมาทเลินเลออยางรายแรง
ฎ.712/2557 จํ า เลยซึ่ ง เปน ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ จั ด สรรที่ ดิ น ทราบดี ว า ที่ ดิ น มี แ นวสาย
ไฟฟาแรงสู งพาดผานไมอาจปลูกสร างบานในที่ดินเต็มเนื้อที่ เปนหนาที่ของจําเลยที่จะต องบอก
ขอ เท็ จ จริ ง ดั ง กล า วแกลู ก ค า ซึ่ ง เป น ผู บ ริ โ ภค แต ไ ม มี ก ารบอกแก โ จทก ถื อ ได วา จํ า เลยปกป ด
ขอเท็จจริงซึ่งเปนสาระสําคั ญเกี่ยวกับคุณสมบัติของที่ ดิน จนเปน เหตุใหโจทกสําคัญผิดวาที่ดินใช
ปลูกสรางบานไดเต็มเนื้อที่
โจทกไมทราบวาที่ดินมีสายไฟฟาแรงสูงพาดผานไมอาจปลูกสรางบานไดเต็มเนื้อที่ โจทก
ไดรับคํายืนยันจากพนักงานบริษัทจําเลยวาสามารถปลูกสรางบานบนที่ดินได นับไดวาโจทกไดใช
ความระมัดระวังตามสมควรแกวิสัยของผูบริโภคในพฤติการณเชนนั้นแลว ไมอาจถือวาโจทกแสดง
เจตนาทําสัญญาจะซื้อขายที่ดินโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของที่ดินดวยความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงตาม ป.พ.พ. มาตรา 157 สัญญาจะซื้อขายที่ดินอันเกิดจากความสําคัญ ผิดของโจทก ใน
คุณสมบัติของทรัพยสินซึ่งเปนสาระสําคัญตกเปนโมฆียะตามมาตรา 157 ชอบที่โจทกจะบอกลาง
โดยบอกเลิกสัญญาแกจําเลย (ตอน 1 หนา 43)
09/09/63

42

21

การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉล
มาตรา 159 การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉลเปนโมฆียะ
การถูกกลฉอฉลที่จะเปนโมฆียะตามวรรคหนึ่ง จะตองถึงขนาดซึ่งถามิไดมีกลฉอฉลดังกลาว การ
อันเปนโมฆียะนั้นคงจะมิไดกระทําขึ้น
ถาคูกรณีฝา ยหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉลโดยบุคคลภายนอก การแสดงเจตนานั้นจะเปน
โมฆียะตอเมื่อคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูหรือควรจะไดรูถึงกลฉอฉลนั้น
มาตรา 160 การบอกลางโมฆียะกรรมเพราะถูกกลฉอฉลตามมาตรา 159 หามมิใหยกเปนขอ
ตอสูบ ุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต
มาตรา 161 ถากลฉอฉลเปนแตเพียงเหตุจูงใจใหคูกรณีฝายหนึ่งยอมรับขอกําหนดอันหนักยิ่ง
กวาที่คูกรณีฝายนั้นจะยอมรับโดยปกติ คูกรณีฝายนั้นจะบอกลางการนั้นหาไดไม แตชอบที่จะเรียก
เอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากกลฉอฉลนั้นได
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มาตรา 162 ในนิติกรรมสองฝาย การที่คู กรณี ฝา ยหนึ่งจงใจนิ่งเสี ยไมแ จงขอ ความจริ งหรื อ
คุณสมบัติอันคูกรณีอีกฝายหนึ่งมิไดรู การนั้นจะเปนกลฉอฉล หากพิสูจนไดวาถามิไดนิ่งเสียเชนนั้น
นิติกรรมนั้นก็คงจะมิไดกระทําขึ้น
มาตรา 163 ถาคูกรณีตางไดกระทําการโดยกลฉอฉลดวยกันทั้งสองฝาย ฝายหนึ่งฝายใดจะ
กลาวอางกลฉอฉลของอีกฝายหนึ่ง เพื่อบอกลางการนั้นหรือเรียกคาสินไหมทดแทนมิได
มาตรา 167 ในการวินิจฉัยกรณีมีความสําคัญผิด กลฉอฉล หรือการขมขู ใหพิเคราะหถึง เพศ
อายุ ฐานะ สุ ข ภาพ อนามั ย และภาวะแห ง จิ ต ของผู แ สดงเจตนาตลอดจนพฤติ ก ารณ และ
สภาพแวดลอมอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการนั้นดวย
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ฎ.6404/2560 จําเลยทั้งสองประสงคไดรับงานรับจางทําความสะอาด จึงหลอกลวงผูเสียหายวา
ธนาคารไดออกหนังสือค้ําประกันมอบใหจําเลยทั้งสอง แตความจริงแลวธนาคารมิไดออกหนังสือค้ํา
ประกันดั งกลาวใหแก จําเลยทั้ งสอง การหลอกลวงดังกลาวเปนเหตุใหผูเสียหายหลงเชื่อตกลงทํา
สัญญาจางจําเลยทั้งสองใหทําความสะอาดโรงพยาบาล ช. หากจําเลยทั้งสองไมมีหนังสือค้ําประกัน
ดังกลาว ผูเสียหายจะไมเขาทําสัญญาจางกับจําเลยทั้งสอง ถือไดวาสัญญาจางดังกลาวเกิดจากกลฉอ
ฉลถึงขนาด จึงเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 159 วรรค 1 และวรรค 2 เมื่อผูเสียหายบอกเลิ ก
สัญญาอันเปนการบอกลางโมฆียะกรรม ทําใหสัญญาจางตกเปนโมฆะตั้งแตวันทําสัญญา ผูเสียหาย
และจําเลยทั้งสองจึงตองกลับคืนสูฐานะเดิมตามมาตรา 176 วรรค 1 แมการที่จะใหจําเลยทั้งสอง
คืนเงินคาจางแกผูเสียหายไมเปนการพนวิสัย แตการงานที่จําเลยทั้งสองทําใหผูเสียหายไปแลวซึ่ง
เปนประโยชนแกผูเสียหาย และผูเสียหายยอมรับเอาการงานของจําเลยทั้งสองแลว ผูเสียหายก็ตอง
กลับคืนไปยังฐานะเดิมดวยเชนกัน เมื่อการที่จะใหการงานที่ทําไปแลวกลับคืนยังฐานะเดิมเปนการ
พนวิสัย ผูเสียหายจึงตองใชคาเสียหายที่สมควรแกหน าที่ การงานให แกจําเลยทั้งสอง โดยถือว า
คาจางตามฟองที่จําเลยทั้งสองไดรับไปแลวเปนคาเสียหายจํานวนนั้น ผูเสียหายจึงไมมีสิทธิเรียกรอง
เอาเงินดังกลาวคืนจากจําเลยทั้งสองอีก (เลม 12 หนา 88)
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ฎ.7394-7395/2550 การที่โจทกจดทะเบียนโอนขายที่ ดินใหแกจําเลยที่ 1 เพราะ
หลงเชื่อ ตามที่ จํ า เลยที่ 1 หลอกลวงว า ได โ อนเงิ น ค า ที่ ดิน เขา บั ญชี เ งิน ฝากของบุต รโจทกต าม
ขอตกลงแลวนั้น เปนเรื่องที่โจทกแสดงเจตนาทํานิติกรรมเพราะถูกจําเลยที่ 1 ใชกลฉอฉล ซึ่งหาก
โจทกทราบความจริงว ายังไมมีการโอนเงินเขาบั ญชีดังกลาว การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ใหแกจําเลยที่ 1 ก็คงจะมิไดกระทําขึ้น สัญญาซื้อขายที่ดินระหวางโจทกกับจําเลยที่ 1 จึงตกเปน
โมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 159 ซึ่งโจทกมีสิทธิบอกลางเสียไดตามมาตรา 175 (3) เทานั้น หาใช
เปนเรื่องที่โจทกแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม หรือตัวบุคคลซึ่งเปนคูกรณีแหง
นิติกรรม หรือทรัพยสินซึ่งเปนวัตถุแหงนิติกรรม อันจะถือวาเปนการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสิ่ง
ซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมตาม ป.พ.พ. มาตรา 156 สัญญาซื้อขายที่ดินระหวางโจทกกับจําเลย
ที่ 1 จึ ง ไม ต กเป น โมฆะตามบทกฎหมายดั ง กล า ว (เล ม 12 หน า 167) (ดู ฎ.2808/2554
เปรียบเทียบ)
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บทคุมครองบุคคลภายนอก
การบอกลางโมฆียะกรรมเพราะถูกกลฉอฉลหามมิใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอก
ผูกระทําการโดยสุจริต กฎหมายที่เปนหลักคือมาตรา 160
กรณีบคุ คลภายนอกกระทําการโดยสุจริต
ฎ.3022/2562 โจทก ทํา นิติ ก รรมโอนที่ ดิ นพิ พาทให แ ก จํ า เลยที่ 1 โดยถู ก จํ า เลยที่ 1
หลอกลวง การแสดงเจตนาทํานิติกรรมของโจทกเกิดขึ้นเพราะถูกกลฉอฉลของจําเลยที่ 1 อันเปน
โมฆียะกรรม แตนิ ติกรรมซึ่งเปนโมฆียะกรรมยังมีผลสมบูรณใช ไดจนกวาจะถูกบอกลางโดยชอบ
ขณะที่จําเลยที่ 1 จํานองที่ดินพิพ าทตอจํ าเลยที่ 2 จําเลยที่ 1 ยังมีชื่อเปน เจา ของจึงสมบูรณใ ช
บังคับไดตามกฎหมาย แมท่ดี ินพิพาทจะไดโอนกลับไปเปนของโจทกในภายหลังจากการจํานองนั้น
แลว นิติกรรมจํานองที่จาํ เลยที่ 1 กอไวยอมตกติดมาดวย โจทกไมอาจยกเอาเหตุโมฆียะที่โจทกบอก
ล า งนิ ติ ก รรมการโอนที่ ดิ น พิ พ าทระหว า งโจทก กั บ จํ า เลยที่ 1 ขึ้ น ต อ สู จํ า เลยที่ 2 ซึ่ ง เป น
บุคคลภายนอกไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 160 ประกอบมาตรา 1329 โจทกไมมีสิทธิขอใหเพิกถอน
นิติกรรมจํานองที่ดินพิพาทที่จําเลยที่ 2 รับจํานองไว (ตอน 3 หนา 519)
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การแสดงเจตนาเพราะถูกขมขู
มาตรา 164 การแสดงเจตนาเพราะถูกขมขูเปนโมฆียะ
การขมขูที่จะทําใหการใดตกเปนโมฆียะนั้น จะตองเปนการขมขูที่จะใหเกิดภัยอันใกลจะถึง และ
รายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจใหผูถูกขมขูมีมูลตองกลัว ซึ่งถามิไดมีการขมขูเชนนั้น การนั้นก็คงจะมิได
กระทําขึ้น
มาตรา 165 การขูวาจะใชสิทธิตามปกตินิยม ไมถือวาเปนการขมขู
การใดที่กระทําไปเพราะนับถือยําเกรง ไมถือวาการนั้นไดกระทําเพราะถูกขมขู
มาตรา 166 การขมขูยอมทําใหการแสดงเจตนาเปนโมฆียะแมบุคคลภายนอกจะเปนผูขมขู
มาตรา 167 ในการวินิจฉัยกรณีมีความสําคัญผิด กลฉอฉล หรือการขมขู ใหพิเคราะหถึง เพศ
อายุ ฐานะ สุ ข ภาพ อนามั ย และภาวะแห ง จิ ต ของผู แ สดงเจตนาตลอดจนพฤติ ก ารณ และ
สภาพแวดลอมอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการนั้นดวย
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การขูวาจะใชสิทธิตามปกตินิยม
ฎ.5426/2553 บุตรจําเลยเชารถยนตซึ่งเปนของโจทกนําไปจํานําผูมีชื่อ และไมสามารถนํา
รถยนตมาคืน เพราะไมมีเงินคาไถรถที่จํานําไว โจทกแจงความเพื่อดําเนินคดีแกบุตรจําเลย จําเลย
ทําหนังสือสัญญากูยืมเงินจากโจทก เพราะเกรงกลัวตอโจทก เนื่องจากโจทกบอกวาหากจําเลยไมทํา
สัญญากูยืมเงิน ก็จะดําเนินคดีอาญาแกบุตรจําเลย จึงเปนการใชสิทธิตามกฎหมายโดยสุจริต อันถือ
ไดวาเปนการขูวา จะใชสิทธิตามปกตินิยม ไมถือวาเปนการขมขูต าม ป.พ.พ. มาตรา 165 สัญญากูยืม
เงินจึงมีผลใชบังคับได และการที่จําเลยซึ่งมิไดเปนลูกหนี้โจทกมาทําสัญญากูยืมเงิน เนื่องจากบุตร
จําเลยมีหนี้กับโจทกเปนการแปลงหนี้ใหมดวยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ ซึ่งมาตรา 350 มิไดบัญญัติให
ตองทําเปนหนังสือ เมื่อไมปรากฏวาได ทําขึ้นโดยขืนใจลูกหนี้เดิมแลว สัญญาแปลงหนี้ใหม จึงใช
บังคับได จําเลยตองรับผิดตามสัญญากูยืมเงินพิพาท (ตอน 11 หนา 2112)
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นิติกรรมที่ไมสมบูรณ
โมฆะกรรม (การไมมีผลเปนนิติกรรม)
นิติกรรมเปนโมฆะทั้งหมด
มาตรา 172 โมฆะกรรมนั้นไมอาจใหสัตยาบันแกกันได และผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดจะยก
ความเสียเปลาแหงโมฆะกรรมขึ้นกลาวอางก็ได
ถาจะตองคืนทรัพยสินอันเกิดจากโมฆะกรรม ใหนําบทบัญญัติวาดวยลาภมิควรไดแหงประมวล
กฎหมายนี้มาใชบังคับ
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การใหสัตยาบัน
ฎ.5746/2559 ขณะคูสัญญาเชาซื้อทั้งสองฝายลงนามในสัญญาเชาซื้อ โจทกซึ่งเปนผูให
เชาซื้อมีกรรมการของบริษัทโจทกลงลายมือชื่อในสัญญาเชาซื้อ โดยไมมีการประทับตราสําคัญของ
บริษัท ซึ่งไมมีผลสมบูรณเปนลายมือชื่อของโจทก ถือไมไดวาโจทกไดลงลายมือชื่อในสัญญาเชาซื้อ
สัญญาจึงตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 572 วรรค 2 แมตอมาโจทกจะไดยอมรั บเขาถือเอา
ประโยชนตามสัญญาเชาซื้อดวยการใชตราประทับในชื่อใหมของโจทกมาประทับในสัญญาเชาซื้อ ก็
ไมอาจถือไดวา โจทกลงชื่ อเปนคูสัญญากั บจําเลยอันจะทําให สัญ ญาเชาซื้ อซึ่งเป นโมฆะกลับเป น
สัญญาเชาซื้อที่มีผลสมบูรณตามกฎหมายได เพราะโมฆะกรรมนั้นไมอาจใหสัตยาบันแกกันไดตาม
มาตรา 172 วรรค 1 โจทก ไมมีสิทธิเรีย กรองใหจํ าเลยรับผิดตามสั ญ ญาเช าซื้อได (ตอน 6 หนา
1718)
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ผูมีสวนไดเสีย
หมายเหตุ กรณีไมเปนผูมีสวนไดเสีย
(ก) ผูถอื หุนเขาไปกาวลวงจัดการงานของบริษัท
ฎ.4065/2561 โจทกเปนเพียงผูถือหุนและไมมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท ท. คงมีสิทธิ
เพียงควบคุมการดําเนินงานของบริษัท ท. บางประการตามที่กฎหมายบัญญัติไว หาอาจกาวลวงไป
จัดการงานของบริษัท ท. โดยกลาวอางวาเปนผูมีสวนไดเสียในการที่จะยกเอาความเสียเปลาแหง
นิติกรรมซึ่งไดกระทําโดยจําเลยทั้งสามในฐานะกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท ท. ซึ่งตก
เปนโมฆะขึ้นกลาวอางตาม ป.พ.พ. มาตรา 172 วรรค 1 หาไดไม โจทกไมมีอํานาจฟองจําเลยทั้ง
สามในสวนนี้เชนกัน (ตอน 5 หนา 1255)
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การกลาวอางความเสียเปลาแหงโมฆะกรรม
ฎ.5746/2559 ป.พ.พ. มาตรา 172 วรรค 2 บัญญัติวา ในกรณีที่ตองคืนทรัพยสินอันเกิด
จากโมฆะกรรม ใหนําบทบัญญั ติวาดวยลาภมิ ควรไดแหงประมวลกฎหมายนี้ มาใชบังคับ เมื่อไม
ปรากฏวาในขณะทําสัญญาทั้งโจทกและจําเลยทราบวาสัญญาเชาซื้อไมไดทําเปนหนังสือ เนื่องจาก
โจทกไมไดประทับตราสําคัญของโจทกในขณะทําสัญญา โจทกจึงรับเงินเปนคาเชาซื้อและจําเลยรับ
ทรัพยที่เชาซื้อไวโดยสุจริต โจทกจําเปนตองคืนเงินใหแกจําเลยเพียงสวนที่ยังมีอยูในขณะเมื่อเรียก
คืนตามมาตรา 412 และจํ าเลยจําต องคืน ทรัพยสินที่เชาซื้ อเพียงตามสภาพที่ เปน อยูและไมตอง
รับผิดชอบในการที่ทรัพยนั้นสูญหายหรือบุบสลาย แตถาไดอะไรมาเปนคาสินไหมทดแทนเพื่อการ
สูญหายหรือบุบสลายเชนนั้นก็ตองใหไปดวยตามมาตรา 413 วรรค 1 เมื่อจําเลยชําระเงินใหโจทก
เพียงบางสวนไมคุมกับเงินที่โจทกลงทุน ถือวาโจทกไมเหลือเงินที่จะคืนแกจําเลยในขณะเรียกคืน
สวนจําเลยตองคืนทรัพยที่เชาซื้อแกโจทก (ตอน 6 หนา 1718)
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ฎ.10852/2551 จําเลยกูเงินโจทก 350,000 บาท และคางชําระดอกเบี้ยโจทก ตอมาสามี
จํา เลยไดทําสัญ ญาขายบ านพิ พาทให โ จทก ในราคา 590,000 บาท โดยมี การโอนหนี้ เ งิน กู และ
ดอกเบี้ยที่จําเลยคางชําระโจทก 590,000 บาท แทนการชําระราคาบาน เมื่อดอกเบี้ยเงินกูที่จําเลย
คางชําระโจทก แลวนํามารวมกั บตนเงิ นกู เปน เงิ นที่ชํ าระราคาซื้อขายบานพิพาทนั้น เปนการคิด
ดอกเบี้ยเกินกวารอยละ 15 ตอป เปนดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดอันเปนการฝาฝน พ.ร.บ.
หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ฯ มาตรา 3 ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา 654 ดอกเบี้ยดังกลาวจึงตกเปน
โมฆะ สัญญาซื้อขายบานพิพาทจึงเกิดจากหนี้ไมชอบดวยกฎหมาย แมราคาบานพิพาทที่กําหนดใน
สัญญาจะรวมเอาตนเงินกูท่โี จทกมีสิทธิไดรับไวดวยก็ตาม แตโจทกและสามีจําเลยมิไดมีเจตนาจะ
แบงแยกซื้ อขายบานบางสวนในราคาตนเงิน 350,000 บาท ที่จําเลยคางชําระอยู สัญญาซื้ อขาย
บานพิพาทระหวางโจทกกับสามีจําเลยยอมเปนโมฆะทั้งฉบับตามมาตรา 173 โจทกจึงฟองขับไล
จําเลยออกจากบานพิพาทไมได (เลม 11 หนา 265)
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นิติกรรมเปนโมฆะแตเขาลักษณะเปนนิติกรรมอยางอื่น
มาตรา 174 การใดเปนโมฆะแตเขาลักษณะเปนนิติกรรมอยางอื่นซึ่งไมเปน โมฆะ ใหถือ
ตามนิติกรรมซึ่งไมเปนโมฆะ ถาสันนิษฐานไดโดยพฤติการณแหงกรณีวา หากคูกรณีไดรูวาการนั้น
เปนโมฆะแลว ก็คงจะไดตั้งใจมาตั้งแตแรกที่จะทํานิติกรรมอยางอื่นซึ่งไมเปนโมฆะนั้น
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ฎ.9908/2560 แม ก ารขายฝากที่ ดิ น เป น โมฆะ เพราะไม ไ ด จ ดทะเบี ย นต อ พนั ก งาน
เจาหนาที่ก็ตาม แตที่ดินที่ขายฝากเปนที่ดินมือเปลายังไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ ผูขายฝาก
มีเพียงสิทธิครอบครอง การโอนการครอบครองยอมทําไดโดยการสงมอบที่ดินที่ครอบครองตาม
ป.พ.พ. มาตรา 1378 การที่ จํ า เลยได สง มอบการครอบครองที่ ดิน แก โ จทก แ ล ว พฤติ ก ารณจึ ง
สันนิษฐานไดวาหากคูกรณีไดรูวาการนั้นเปนโมฆะแลวก็คงจะไดตั้งใจมาตั้งแตแรกที่จะทํานิติกรรม
อยางอื่นซึ่งไมเปนโมฆะตามมาตรา 174 เมื่อตามหนังสือสัญญาซื้อขายมีขอความระบุวาจําเลยไดสง
มอบการครอบครองที่ดินแกโจทกแลว เมื่อโจทกไมสามารถเขาครอบครองที่ดินได เพราะจําเลยนํา
ที่ดินไปขายตอและสงมอบการครอบครองแกบุคคลภายนอก โจทกชอบที่จะฟองรองขอใหบังคับ
จําเลยปฏิบัติตามสัญญาสงมอบที่ดินแกโจทก จะฟองขอใหบังคับจําเลยคืนเงินคาขายฝากที่ดินไมได
(ตอน 12 หนา 3404)
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ฎ.2239/2517 โจทกจดทะเบียนขายฝากที่ดินไวกับจําเลยเพื่ออําพรางการจํานอง สัญญา
ขายฝากย อมเปนการแสดงเจตนาลวงดวยสมรูกันระหวางคูกรณีที่จะไมผูกพันตามเจตนาที่แสดง
ออกมานั้น ยอมเปนโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรค 1 ที่แกไขใหม สวนนิติกรรมจํานองที่ถูก
อําพรางไวตอ งบังคับตามบทบัญญัติวาดวยนิติกรรมที่ถูกอําพรางไวตามมาตรา 155 วรรค 2 ที่แกไข
ใหม เมื่อโจทกจําเลยมีเจตนาทําสัญญาจํานองแลว แตการจํานองไมไดจดทะเบียนใหถูกตองตาม
กฎหมาย จึงเรียกไมไดวา เปนการจํานอง เปนเพียงการที่โจทกกูเงินจากจําเลย และใหท่ดี ินแกจําเลย
ยึดถือไวเปนประกัน ยอมถือไดวาเอกสารการขายฝากที่โจทกจําเลยทําไวเปนนิติกรรมการกูยืมเงินที่
ทําเปนลายลักษณอักษรระหวางโจทกจําเลยนั้น เมื่อโจทกฟองขอนําเงินมาไถถอนที่พิพาท เทากับ
โจทกขอชําระหนี้เงินกู จําเลยมีหนาที่รับชําระและคืนที่พิพาทที่เปนประกันนั้นใหโจทกไป
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โมฆียะกรรม (สมบูรณจนกวาจะถูกบอกลาง)
การบอกลางโมฆียะกรรม
หมายความถึง การแสดงเจตนาทํานิติกรรมเพียงฝายเดียว โดยการแสดงเจตนาแกคูกรณีอีกฝาย
หนึ่งซึ่งเปน บุคคลที่มีตัวกํ าหนดไดแนนอนเพื่อทําลายนิติกรรมที่เปน โมฆียะกรรม ซึ่งสมบูรณ อยู
จนกวาจะถูกบอกลางใหเปนอันเสียเปลาไมมีผลตามเจตนาที่แสดงออกมา โดยคูกรณีตองกลับคืนสู
ฐานะเดิม เชน การขอใหคืนเงิน (ฎ.12473/2555) การบอกเลิกสัญญา การฟองคดี
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บุคคลที่มีสทิ ธิบอกลาง
มาตรา 175 โมฆียะกรรมนั้น บุคคลตอไปนี้จะบอกลางเสียก็ได
(1) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูเยาวซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว แตผูเยาวจะบอกลางกอนที่ตน
บรรลุนิติภาวะก็ได ถาไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม
(2) บุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ เมื่อบุคคล
นั้นพน จากการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมื อนไร ความสามารถแลว หรื อผูอนุบ าลหรือ ผู
พิทัก ษ แลว แตกรณี แต คนเสมื อนไรความสามารถจะบอกล างกอนที่ ต นจะพ น จากการเป น คน
เสมือนไรความสามารถก็ได ถาไดรับความยินยอมของผูพิทักษ
(3) บุคคลผูแสดงเจตนาเพราะสําคัญผิด หรือถูกกลฉอฉล หรือถูกขมขู
(4) บุคคลวิกลจริตผูกระทํานิตกิ รรมอันเปนโมฆียะตามมาตรา 30 ในขณะที่จริตของบุคคล
นั้นไมวิกลแลว
09/09/63

59

ถ า บุค คลผู ทํ านิ ติ กรรมอั น เป น โมฆี ย ะถึ ง แก ค วามตายก อนมี ก ารบอกล า งโมฆี ย ะกรรม
ทายาทของบุคคลดังกลาวอาจบอกลางโมฆียะกรรมนั้นได
ฎ.2153/2555 ผูมีสิทธิบอกลางโมฆียะกรรมไดตองเป นบุคคลที่กฎหมายบั ญญัติไวโดย
เฉพาะเจาะจงตาม ป.พ.พ. มาตรา 175 บุคคลอื่นนอกจากนี้แมจะเปนผูมีสวนไดเสียก็ไมมีสิทธิบอก
ล า งโมฆี ย ะกรรมได เว น แต ผู ทํ า นิ ติ ก รรมอั น เป น โมฆี ย ะถึ ง แก ค วามตายก อ นมี ก ารบอกล า ง
โมฆียะกรรม ทายาทของบุคคลดังกลาวอาจบอกลางโมฆียะกรรมนั้นไดตามมาตรา 175 วรรคทาย
เมื่อขณะโจทกฟองขอบอกลางเปนคดีนี้ ว. ผูทํานิติกรรมโดยถูกจําเลยใชกลฉอฉลยังมีชีวิตอยู โจทก
จึงไมมีสิทธิบอกลางโมฆียะกรรมแทน ว. ได (ตอน 5 หนา 912)
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กําหนดเวลาบอกลาง
มาตรา 181 โมฆี ย ะกรรมนั้น จะบอกล า งมิ ไ ด เ มื่ อ พน เวลาหนึ่ ง ป นั บ แต เ วลาที่ อ าจให
สัตยาบันได หรือเมื่อพนเวลาสิบปนับแตไดทาํ นิติกรรมอันเปนโมฆียะนั้น
มาตรา 179 การใหสตั ยาบันแกโมฆียะกรรมนั้น จะสมบูรณตอเมื่อไดกระทําภายหลังเวลา
ที่มูลเหตุใหเปนโมฆียะกรรมนั้นหมดสิ้นไปแลว
บุ ค คลซึ่ง ศาลได สั่ง ให เป น คนไร ความสามารถ คนเสมื อนไร ค วามสามารถ หรื อ บุค คล
วิกลจริตผูกระทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะตามมาตรา 30 จะใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรมไดตอเมื่อไดรู
เห็ น ซึ่ ง โมฆีย ะกรรมนั้น ภายหลั ง ที่ บุ ค คลนั้ น พ น จากการเป น คนไร ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร
ความสามารถ หรือในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไมวิกล แลวแตกรณี
ทายาทของบุคคลผูทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะ จะใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรมไดนับแตเวลา
ที่ผูทํานิติกรรมนั้นถึงแกความตาย เวนแตสิทธิที่จะบอกลางโมฆียะกรรมของผูตายนั้นไดสิ้นสุดลง
แลว
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บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับ ถาการใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรมกระทํา
โดยผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือผูพิทักษ
ฎ.6015-6016/2557 โจทกในฐานะทายาทของ บ. จะฟองคดีเพื่อการใชสิทธิบอกลาง
นิติกรรมการใหระหวาง บ. กับจําเลยที่ 2 ตามที่อางวาเปนโมฆียะกรรม จึงตองฟองคดีภายใน 10 ป
นับแตวันทํานิติกรรมตาม ป.พ.พ. มาตรา 175 วรรค 2 และ 181 แตโจทกฟองคดีเกิน 10 ป นับแต
วั นทํ า นิ ติ ก รรม ฟ อ งโจทก ที่ ข อให เ พิ ก ถอนนิ ติ ก รรมการให ร ะหว า ง บ. กั บ จํ า เลยที่ 2 จึ ง ขาด
อายุความ และมีผลทําใหโจทกไมอาจฟองขอใหเพิกถอนนิติกรรมที่ไดกระทําหลังจากนั้น กับขอใหมี
คําสั่งกําจัดจําเลยที่ 1 และที่ 2 มิใหรับมรดกของ บ. ได (เลม 5 หนา 122)
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ฎ.10025/2560 โจทก ใชสิ ทธิบอกล างนิ ติกรรมสั ญ ญาตาง ๆ ที่ โ จทกก ลา วอ างว าเปน
โมฆียะกรรม เพราะกระทําไปเนื่องจากถูกจําเลยทํากลฉอฉลอยางชาที่สุดในวันที่ 25 กุมภาพันธ
2554 ซึ่ง ป.พ.พ. มาตรา 176 วรรค 1 และวรรค 3 บัญญัติวา โมฆียะกรรมเมื่อบอกลางแลว ใหถือ
วาเปนโมฆะมาแตเริ่มแรก และใหผูเปนคูกรณีกลับคืนสูฐานะเดิมและหามมิใหใชสิทธิเรียกรองอัน
เกิดแตการกลับคืนสูฐานะเดิมตามวรรค 1 เมื่อพน 1 ป นับแตวันบอกลางโมฆียะกรรม และมาตรา
193/9 บัญ ญัติว า สิท ธิเ รีย กร องใด ๆ ถ ามิไดใช บัง คับ ภายในระยะเวลาที่ก ฎหมายกํ าหนดสิ ท ธิ
เรียกรองนั้นเปนอันขาดอายุความ เมื่อโจทกยื่นคําฟองวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ลวงพนกําหนด 1
ป นับแตวันบอกลางโมฆียะกรรม คดีโจทกจึงขาดอายุความ ตองหามมิใหใชสิทธิเรียกรองอันเกิดแต
การกลับคืนสูฐานะเดิมตามมาตรา 176 วรรค 1 และวรรค 3 (ตอน 10 หนา 2829)
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ฎ.3285/2553 สัญญาจะซื้อขายที่ดินตกเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 157 เมื่อโจทก
มอบหมายใหทนายความมีหนังสือบอกเลิกสัญญา และขอใหจําเลยคืนเงินคาที่ดินไดรับไปแลวแก
โจทก จึงเปนการบอกลางโมฆียะกรรมดังกลาวตาม ป.พ.พ. มาตรา 176 วรรค 1 มีผลใหสัญญาจะ
ซื้อขายที่ดินพิพาทเปนโมฆะมาแตเริ่มแรก คูกรณีตองกลับคืนสูฐานะเดิม จําเลยตองคืนเงินคาที่ดิน
ที่ไดรับไปทั้งหมดใหแกโจทกพรอมดอกเบี้ย (ตอน 7 หนา 1311)
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สิ้นสุดการบรรยาย
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