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หมวดท่ี 4 
 
 

เค้าโครงเรือ่ง 

 ขอ้ความเบือ้งตน้ 

 คาํฟ้อง 

 

สาระสาํคญั 

 เมื่อไดศ้กึษาหมวดที ่3 จบแลว้ นักศกึษาทราบแน่นอนว่าจะฟ้องใครเป็นจําเลย 

และจะฟ้องทีศ่าลใดบา้งทีม่อีํานาจพจิารณาคดขีองตน หน้าทีข่องโจทกจ์ะตอ้งตระเตรยีม

ทาํคาํฟ้อง หรอืคาํรอ้งขอเพือ่ยืน่ต่อศาล 

 1. ความหมายของคาํฟ้อง 

 2.  ระยะเวลาเสนอคาํฟ้อง 

 3.  รายการในคาํฟ้อง 

 4.  การเรยีงคาํฟ้อง 
 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้

 เมือ่นกัศกึษาไดศ้กึษาหมวดที ่4 น้ีแลว้ ทาํใหน้กัศกึษา 

 (1)  ทราบความหมายของคาํวา่ “คาํฟ้อง” 

 (2)  ในการเสนอคาํฟ้องนัน้เสนอได ้2 ระยะ คอื เริม่คด ีและภายหลงัเริม่คดแีลว้ 

 (3)  คําฟ้องนัน้จะต้องมรีายการและแสดงโดยแจง้ชดั ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 67 

และ 172 วรรคสอง 

 (4)  การเรยีงคําฟ้องตอ้งประกอบดว้ยผูเ้รยีงคําฟ้องและหลกัเกณฑใ์นการเรยีบ

เรยีงคาํฟ้อง 
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หมวดท่ี  4 

คาํฟ้อง 

 

 เมื่อผู้ที่จะเสนอคดต่ีอศาลรู้แน่นอนว่า จะฟ้องใครเป็นจําเลย และจะฟ้องที่ศาล

ใดบ้างที่มอีํานาจพจิารณาคดขีองตน ผู้นัน้จะต้องตระเตรยีมทําคําฟ้องเพื่อยื่นต่อศาล 

สาํหรบักรณทีีม่ผีูโ้ตแ้ยง้เกีย่วกบัสทิธหิรอืหน้าที ่ผูท้ีโ่ตแ้ยง้กเ็สนอคดต่ีอศาล อย่างคดมีขีอ้

พพิาทโดยทาํเป็น “คาํฟ้อง” แต่ในกรณีทีต่อ้งใชส้ทิธทิางศาล โดยไม่มใีครโตแ้ยง้สทิธหิรอื

หน้าทีผู่น้ัน้กไ็มต่อ้งฟ้องใครเป็นจําเลย จงึเป็นเรือ่งการดําเนินคดอีย่างไม่มขีอ้พพิาท โดย

เสนอต่อศาลทําเป็น “คํารอ้งขอ” อย่างไรกต็ามทัง้คาํฟ้องและคาํรอ้งขอน้ีต่างกเ็ป็นคําฟ้อง

ตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 1 (3) 

 คําว่า “คําฟ้อง” น้ีในภาษาธรรมดาเราเขา้ใจกนัว่าเป็นถ้อยคําทีก่ล่าวหาว่าบุคคล

ใดบุคคลหน่ึงไดก้ระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงอนัไม่สมควรและตามธรรมดา มกัจะมคีําขอ

รวมไปพรอ้มกบัคาํฟ้องดว้ย เพือ่ขอใหผู้ร้บัฟ้องชว่ยจดัการอย่างใดอย่างหน่ึงให ้เชน่ น้อง

ฟ้องบดิาว่า พี่ขโมยเงนิไป 100 บาท ขอให้บดิาบงัคบัให้พี่นําเงนิ 100 บาทมาคนื “คํา

ฟ้อง” ตามธรรมดาน้ีกม็คีวามหมายอย่างเดยีวกบั “คําฟ้อง” ในทางกฎหมาย หากแต่ “คํา

ฟ้อง” ในทางกฎหมายนัน้ เป็นการฟ้องต่อศาล ซึง่ “คาํฟ้อง” ในทางกฎหมายน้ีจะมบีญัญตัิ

อยูใ่นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 1 (3) 

 

1.  คาํฟ้องคืออะไร 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 1 (3) บัญญัติว่า “คําฟ้อง” 

หมายความว่า กระบวนพจิารณาใด ๆ ทีโ่จทก์ไดเ้สนอขอ้หาต่อศาลไม่ว่าจะไดเ้สนอดว้ย

วาจาหรอืทําเป็นหนงัสอื ไม่ว่าจะไดเ้สนอต่อศาลชัน้ตน้ หรอืชัน้อุทธรณ์หรอืฎกีา ไม่ว่าจะ

ได้เสนอในขณะเริม่คด ีโดยทําคําฟ้องหรอืคําร้องขอ หรอืเสนอในภายหลงัโดยคําฟ้อง

เพิม่เตมิหรอืแกไ้ข หรอืฟ้องแยง้หรอืโดยสอดเขา้มาในคดไีมว่า่ดว้ยสมคัรใจ หรอืถูกบงัคบั 

หรอืโดยมคีาํขอใหพ้จิารณาใหม ่

 จากบทวเิคราะหศ์พัทข์อง “คาํฟ้อง” ตามมาตรา 1 (3) น้ี อาจสรปุไดว้า่ 

 (1)  “คําฟ้อง” หมายถึงข้อหาที่โจทก์เสนอต่อศาล คําว่า “ข้อหา” หมายถึง        
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คํากล่าวหาขอ้ที่โจทก์กล่าวหาจําเลย เช่น โจทก์ฟ้องว่าจําเลยขบัรถยนต์โดยประมาท   

ชนโจทก์บาดเจบ็ให้จําเลยชดใชค้่าเสยีหาย 10,000 บาท ขอ้ทีโ่จทก์กล่าวว่า จําเลยขบั

รถยนต์โดยประมาทชนโจทก์บาดเจบ็ เป็นขอ้หา ส่วนทีโ่จทก์ให้จําเลยชดใชค้่าเสยีหาย 

10,000 บาท เป็นขอ้เรยีกรอ้ง 

 (2)  “คาํฟ้อง”  จะเสนอดว้ยวาจาหรอืทาํเป็นหนงัสอืกไ็ด ้แต่โดยหลกักฎหมายแลว้

คาํฟ้องตอ้งทําเป็นหนงัสอื (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 172 วรรคแรก) เวน้แต่การฟ้องคดมีโนสาเร ่

อาจเสนอดว้ยวาจาได ้(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 191) 

 (3)  “คาํฟ้อง”  ตอ้งทาํตามทีก่ฎหมายกาํหนดไว ้ซึง่ม ี2 กรณ ีคอื 

   ก.  ทาํเป็นคาํฟ้อง สาํหรบัคดมีขีอ้พพิาท 

   ข.  ทาํเป็นคาํรอ้งขอ สาํหรบั 

   1.  คดไีมม่ขีอ้พพิาท (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 188 (1)) 

   2.  คดทีี่เป็นสาขาของคดเีดมิ เช่น คดรี้องขดัทรพัย์ (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 

288 วรรคแรก) คดรีอ้งขอรบัชาํระหน้ี (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 289) 

   3.  คดีที่คู่ความฝ่ายหน่ึงจะขอให้ศาลมีคําพพิากษาตามคําชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 221 วรรคแรก) 

 (4)  คํารอ้งขอแกไ้ขเพิม่เตมิฟ้องเป็นคําฟ้อง เมื่อศาลอนุญาตแลว้ส่วนทีข่อแกไ้ข

เพิม่เตมินบัวา่เป็นสว่นหน่ึงของคาํฟ้องเดมิ 

 (5)  คําฟ้องทีเ่สนอต่อศาลอุทธรณ์ ศาลฎกีา หรอืเรยีกว่า ฟ้องอุทธรณ์ ฟ้องฎกีา

เป็นคําฟ้องอย่างหน่ึง (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 1 (3)) นัยคําพพิากษาฎีกาที่ 776/2486 และ 

354/2480   “คาํฟ้อง” ตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 1 (3) หมายรวมถงึอุทธรณ์ฎกีาดว้ย 

 (6)  การรอ้งขดัทรพัยต์าม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 288 หรอืการรอ้งขอรบัชําระหน้ีก่อน

โดยสทิธจิํานอง หรอืบุรมิสทิธติาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 289 กฎหมายบญัญตัใิหท้ําเป็นคํา

รอ้งขอจงึถือว่าเป็นคําฟ้องอย่างหน่ึง นับคําพพิากษาฎีกาที่ 705/2497 ผูร้้องขดัทรพัย์

ย่อมมฐีานะเป็นโจทก์ในคดซีึ่งขดัทรพัย์ ส่วนโจทก์เดิมอยู่ในฐานะเสมอืนจําเลย (ดูคํา

พพิากษาฎกีาที ่500/2504) 

 (7)  การรอ้งสอดเขา้มาในคดไีม่ว่าดว้ยความสมคัรใจ (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 57 (1)) 

หรอืถูกบงัคบั (ป.วิ.แพ่ง มาตรา 57 (3)) เป็นคําฟ้องอย่างหน่ึง เว้นแต่คําขอให้เรยีก

บุคคลภายนอกเข้ามาในคดีนัน้ยงัไม่มีการขอเข้ามาหรือได้แสดงเหตุที่จะเข้ามาเป็น
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คู่ความได้ จึงมิใช่คําคู่ความ นัยคําพิพากษาฎีกาที่ 1226/2510 ในกรณีร้องสอดตาม

มาตรา 57 ถ้าบุคคลภายนอกมคีําขอรอ้งสอดเขา้มาในคดเีพื่อเป็นคู่ความร่วมกบัฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึง หรอืไม่ร่วมกบัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะต้องแสดงเหตุทีจ่ะขอเขา้มาในคดดีว้ย คําขอ

เช่นน้ีเป็นคําคู่ความตามฝา่ยทีจ่ะเขา้ร่วม หรอืถ้าไม่เป็นฝ่ายใด แต่เมื่อจะบงัคบัตามสทิธิ

ของตนก็เป็นคําฟ้อง สําหรบัในการถูกเรยีกเข้ามาในคดเีป็นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงก็ต้องยื่น

เอกสารแสดงเหตุทีส่อดเขา้มาจงึจะจดัว่าเป็นคําคู่ความได ้ถ้าศาลมคีําสัง่ไม่ใหเ้ขา้มาใน

คด ียอ่มมผีลเป็นการไมร่บัคาํคู่ความ สว่นคาํขอใหเ้รยีกบุคคลภายนอกเขา้มาในคดนีัน้ยงั

ไม่มกีารขอเขา้มาหรอืได้แสดงเหตุที่จะเขา้มาเป็นคู่ความได้ จงึมใิช่คําคู่ความ และมใิช่

เป็นการตัง้ประเดน็ เน่ืองดว้ยมไิดม้ขีอ้เถยีงหรอืการแกค้าํฟ้องแต่อย่างใด คาํสัง่คาํขอชนิด

น้ีจงึเป็นคาํสัง่ระหวา่งพจิารณา 

 (8)  คําขอให้พจิารณาคดใีหม่นัน้มคีําพพิากษาฎีกาที่ 821/2511 วนิิจฉัยโดยที่

ประชมุใหญ่วา่คาํขอใหพ้จิารณาคดใีหม ่(ไมว่า่ของโจทกห์รอืของจาํเลย) ถอืวา่เป็นคาํฟ้อง

ตามมาตรา 1 (3) ฉะนัน้ เมื่อผูย้ ื่นคําขอมไิดจ้ดัการนําส่งสาํเนาคําขอใหพ้จิารณาคดใีหม่

ภายในกําหนดเวลาทีศ่าลสัง่จงึเป็นการทิง้ฟ้อง ศาลย่อมสัง่จําหน่ายคําขอใหพ้จิารณาคดี

ใหมน่ัน้ได ้

 

2.  ระยะเวลาเสนอคาํฟ้อง 

 คาํฟ้องอาจเสนอต่อศาลได ้2 ระยะ คอื 

 ก.  เสนอในขณะทีเ่ริม่คด ีไดแ้ก่ 

  1.  คาํฟ้อง สาํหรบัคดมีขีอ้พพิาท 

  2.  คาํรอ้งขอ สาํหรบัคดไีมม่ขีอ้พพิาท 

 ข.  เสนอภายหลงัจากเริม่คดแีลว้ ไดแ้ก ่

  1. คาํฟ้องเพิม่เตมิหรอืแกไ้ข 

  2.  คาํฟ้องแยง้ 

  3.  คาํรอ้งสอดเขา้มาในคดไีมว่า่ดว้ยสมคัรใจหรอืถูกบงัคบัใหเ้ขา้มาในคดตีาม 

ป.ว.ิแพง่ มาตรา 57 

  4.  คาํขอใหพ้จิารณาคดใีหม ่

  5. คาํรอ้งขดัทรพัย ์หรอืคาํรอ้งขอรบัชาํระหน้ีตามคาํพพิากษา 



                                                                                                                                  LW 306 188 

 

 

3.  แบบของคาํฟ้อง 

 คําฟ้องจะเสนอดว้ยวาจาหรอืทําเป็นหนังสอืกไ็ด ้(ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 1 (3)) ในการ

ทําคําฟ้องนัน้โดยหลกัแลว้ต้องทําคําฟ้องเป็นหนังสอื (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 172 วรรคแรก) 

เวน้แต่การทําคําฟ้องในคดมีโนสาเร่ อาจเสนอดว้ยวาจาได ้(ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 191 วรรค

แรก) ในทางปฏบิตัแิมจ้ะเป็นคดมีโนสาเรก่ารทาํคาํฟ้องทาํเป็นหนงัสอืเสมอ 

 

4.  รายการในคาํฟ้อง 

 เน่ืองจากคําฟ้องเป็นคําคู่ความทีจ่ะต้องส่งใหแ้ก่คู่ความอกีฝ่ายหน่ึงหรอืบุคคลที่

เกีย่วขอ้ง กรณีจงึตกอยู่ในบงัคบัของประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 67 

ซึ่งบญัญตัวิ่า “เมื่อประมวลกฎหมายน้ีหรอืกฎหมายอื่นบญัญตัวิ่า เอกสารใดจะต้องส่ง

ให้แก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรอืบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น คําคู่ความที่นําโดยคําฟ้อง 

คําให้การ หรอืคํารอ้ง หรอืคําขอโดยทําเป็นคํารอ้ง หมายเรยีก หรอืหมายอื่น ๆ สําเนา  

คําแถลงการณ์ หรอืสําเนาพยานเอกสาร ฯลฯ) เอกสารนัน้ตอ้งทําขึน้ใหป้รากฏขอ้ความ

แน่ชดัถงึตวับุคคลและมรีายการต่อไปน้ี 

 (1)  ชื่อศาลที่จะรบัคําฟ้อง หรอืถ้าคดอียู่ในระหว่างพจิารณาชื่อของศาลนัน้และ

เลขหมายคด ี

 (2)  ชือ่คูค่วามในคด ี

 (3)  ชือ่คูค่วามหรอืบุคคล ซึง่จะเป็นผูร้บัคาํคูค่วามหรอืเอกสารนัน้ 

 (4)  ใจความและเหตุผลถา้จาํเป็นแหง่คาํคูค่วามหรอืเอกสาร 

 (5)  วนั  เดอืน  ปี ของคําคู่ความ หรอืเอกสาร และลายมอืชื่อของเจ้าพนักงาน 

คูค่วามหรอืบุคคลซึง่เป็นผูย้ ืน่หรอืเป็นผูส้ง่ 

  ในการยื่นหรอืสง่คาํคู่ความ หรอืเอกสารอื่นใดอนัจะตอ้งทาํตามแบบพมิพท์ีจ่ดั

ไว ้เจา้พนกังาน คู่ความ หรอืบุคคลผูเ้กีย่วขอ้งจะตอ้งใชก้ระดาษแบบพมิพน์ัน้ สว่นราคา

กระดาษแบบพมิพน์ัน้ใหเ้รยีกตามทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงยุตธิรรมจะไดก้าํหนดไว”้ 

  ตามบทบญัญตัมิาตรา 67 น้ี รายการในคาํฟ้องม ี5 ประการ ดงัน้ี 

  (1)  ชื่อศาลที่จะรบัคําฟ้อง หรอืถ้าคดอียู่ในระหว่างพจิารณาชื่อของศาลนัน้

และเลขหมายคด ี
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   ก.  ชื่อศาลทีจ่ะรบัคําฟ้อง หมายความว่าคําฟ้องทีจ่ะเสนอต่อศาลทีม่เีขต

เหนือคด ีในคาํฟ้องนัน้ตอ้งลงชือ่ศาลทีจ่ะนําคาํฟ้องไปเสนอดว้ย เชน่ ศาลทีม่เีขตเหนือคด ี

คอืศาลจงัหวดัสุพรรณบุร ีคําฟ้องที่จะนําเสนอต่อศาลจงัหวดัสุพรรณบุรตี้องลงว่าศาล

จงัหวดัสพุรรณบุร ี

   ข.  หรอืถา้คดอียูใ่นระหวา่งพจิารณาชือ่ของศาลนัน้และเลขหมายคดกีรณ ี

ข. น้ีหมายความวา่มคีดอียูใ่นระหวา่งพจิารณา หากเสนอคาํฟ้องภายหลงัเกีย่วเน่ืองกบัคดี

ที่ค้างพจิารณาต่อศาลที่พจิารณาคดแีรก คําฟ้องที่เสนอภายหลงัต้องลงชื่อศาลที่กําลงั

พจิารณาคดแีรกและเลขหมายคด ีเช่น คดแีรกอยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลจงัหวดั

สพุรรณบุร ีหากโจทกป์ระสงคเ์พิม่เตมิหรอืแกไ้ขคาํฟ้อง คําฟ้องเพิม่เตมิหรอืแกไ้ขตอ้งลง

ชือ่ศาลจงัหวดัสพุรรณบุร ีและเลขหมายคดขีองคดทีีอ่ยูใ่นระหวา่งพจิารณา “เลขหมายคด”ี 

หมายความวา่เมือ่มคีดขีึน้มาสูศ่าล ศาลจะลงเลขเรยีกวา่     “เลขดาํ” ตามลาํดบัของการที่

เกดิคดขีึน้ในปีนัน้ เชน่ ฟ้องเป็นคดทีี ่10 กล็งวา่ คดดีาํที ่10/2530 

  (2)  ชื่อคู่ความในคดี หมายถึงชื่อตวัความคือชื่อโจทก์ผู้ยื่นคําฟ้องและชื่อ

จําเลย ผู้ที่โจทก์ยื่นคําฟ้องขอให้เรยีกเขา้มาเป็นจําเลย กรณีโจทก์จําเลยเป็นนิตบิุคคล 

ตอ้งเรยีกนิตบิุคคล นัน้ตามชื่อหรอืตามชื่อทีจ่ดทะเบยีน (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 68) เช่น กรม

ตาํรวจ กรมทีด่นิ บรษิทั อุปกรณ์การเคม ีจาํกดั เป็นตน้ ถา้ตวัความมไิดฟ้้องคดเีองมผีูอ้ื่น

ฟ้องคดแีทนตวัความเชน่น้ีจะตอ้งระบุไวช้ดัเจนวา่ตวัความคอืใคร ผูฟ้้องแทนเป็นใคร โดย

ระบุชือ่ตวัความไวห้น้าชือ่ผูใ้ชอ้ํานาจฟ้องแทนไวห้ลงั เชน่ ผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องคดี

แทนผู้เยาว ์ต้องเขียนว่า ด.ช.วลัลภ เจนดี ผู้เยาว ์โดยนายแสวง  เจนดี ผู้แทนโดย

ชอบธรรม โจทก์ กรณีตวัความเป็นนิติบุคคลต้องระบุช่ือนิติบุคคลไว้หน้าและช่ือ

ผู้แทนไว้หลงั เช่น บรษิทัอุปกรณ์การเคม ีจํากดั โดยนายสุทนิ ใจด ีกรรมการผูจ้ดัการ 

โจทก์ ส่วนทางด้านจําเลยเมื่อเราทราบว่าตวัความที่เป็นจําเลยเป็นใครเราก็ฟ้องคนนัน้ 

ทัง้น้ี ไมว่่ากรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลกต็าม สว่นตวัความทีเ่ป็นจาํเลยจะเขา้มา

ดําเนินคดีได้อย่างไรนัน้ก็เป็นเรื่องของจําเลยเอง เช่น จําเลยเป็นนิติบุคคลจะต้องมี

ผูด้ําเนินการแทนนิตบิุคคล หรอืจําเลยเป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งมผีูแ้ทนโดยชอบธรรมดําเนินคดี

แทน หรอืใหค้ํายนิยอม เวลาเราฟ้อง เรากฟ้็องนิตบิุคคล หรอืผูเ้ยาวเ์ป็นจาํเลยเพราะเป็น

ตวัความแทจ้รงิ สว่นเวลาจาํเลยจะเขา้มาดําเนินกระบวนพจิารณาใด ๆ ในศาลกเ็ป็นเรือ่ง

ของจําเลยเองที่จะต้องมผีูแ้ทนหรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรมเขา้มาดําเนินกระบวนพจิารณา

แทน (ดคูาํพพิากษาฎกีาที ่1525/2495) 
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  (3)  ชื่อคู่ความหรอืบุคคลซึง่จะเป็นผูร้บัคําฟ้องนัน้ ซึ่งหมายถงึจําเลยนัน่เอง 

โดยต้องระบุชื่อจําเลย ภูมลิําเนาหรอืถิ่นที่อยู่ของจําเลยเพื่อจะได้ส่งสําเนาคําฟ้องและ

หมายเรยีกใหจ้าํเลยไดถู้กตอ้ง 

  (4)  ใจความและเหตุผล ถ้าจําเป็นแห่งคําคู่ความหรอืเอกสาร หมายความว่า 

นอกจากจะตอ้งปฏบิตัติามรายการทัง้สามรายการขา้งตน้แลว้ จะตอ้งมขีอ้ความในฟ้องนัน้

วา่จะฟ้องอยา่งไร กลา่วคอื ตอ้งเรยีบเรยีงคาํฟ้องโดยมใีจความและเหตุผลตามทีจ่าํเป็นใน

การฟ้องคดนีัน้ การเรยีบเรยีงคําฟ้องโดยมใีจความและเหตุผลตามทีจ่ําเป็นอย่างไรนัน้คง

เป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง 

วา่ “คาํฟ้องตอ้งแสดงโดยแจง้ชดัซึง่สภาพแห่งขอ้หาของโจทกแ์ละคาํขอบงัคบัทัง้ขอ้อา้งที่

อาศยัเป็นหลกัแหง่ขอ้หาเชน่วา่นัน้” 

   ใจความและเหตุผลทีเ่ราจะใสใ่นคาํฟ้องจงึประกอบดว้ย 2 ประการคอื 

   ก. สภาพแหง่ขอ้หาของผูท้ีเ่ป็นโจทกน์ัน้ พรอ้มทัง้ขอ้อา้งทีอ่าศยัเป็นหลกั

แหง่ขอ้หาเชน่วา่นัน้ และ 

   ข.  คาํขอบงัคบั 

   อย่างไรจงึถือว่าคําฟ้องแสดงโดยแจ้งชดัซึ่งสภาพแห่งขอ้หาของโจทก์

และคําขอบงัคบัทัง้ขอ้อา้งทีอ่าศยัเป็นหลกัแห่งขอ้หาเช่นวา่นัน้ ซึง่จะไดแ้ยกพจิารณาเป็น

ตอน ๆ ดงัน้ี 

   1.  อารมัภบท  โดยกล่าวถงึฐานะของโจทกแ์ละจาํเลย และความสมัพนัธ์

ของโจทก์และจําเลยเกี่ยวขอ้งกนัประการใด อนัเป็นการนํามาซึ่งเหตุจะต้องฟ้องรอ้งกนั 

ถา้เกีย่วดว้ยทรพัยต์อ้งระบุโดยชดัแจง้ว่า เป็นทรพัยอ์ะไร มทีะเบยีนหรอืไม่ เป็นของใคร 

ไดม้าอยา่งไร 

   2.  บรรยายสิทธิของโจทก์  โดยกล่าวว่าโจทก์มีอํานาจหรือสิทธิตาม

กฎหมายอย่างไรที่โจทก์สามารถฟ้องจําเลยได้ เช่น เป็นเจ้าของทรพัย์เป็นผู้มีสิทธิ

ครอบครองหรอืเป็นผูม้สีทิธติามสญัญาอยา่งไร เป็นตน้ 

   3.  บรรยายขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการทีจ่ําเลยไดก้ระทําผดิสญัญา  หรอืได้

ละเมดิสทิธขิองโจทก์ในขอ้ใด เมื่อใด เช่น ในเรื่องชายชู ้โจทก์จะต้องกล่าวว่าจําเลยซึ่ง

เป็นภรรยาทาํชูก้บัใคร เมือ่ใด หรอืถา้ในเรือ่งผดิสญัญากก็ล่าววา่จาํเลยผดิสญัญาโดยการ

กระทาํหรอืงดเวน้กระทาํอยา่งไร เมือ่ใด 
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   4.  บรรยายความเสยีหายทีโ่จทกไ์ดร้บัเน่ืองจากการกระทําของจําเลยว่า

โจทก์เสยีหายอย่างไร เท่าใด เช่น ค่ารกัษาพยาบาล ค่ารถ ค่าขาดการงาน หรอืในการ

กระทาํของจาํเลยเชน่นัน้ก่อใหเ้กดิสทิธแิก่โจทกอ์ยา่งไรบา้ง 

   5.  คําขอให้ศาลบังคับ โจทก์ต้องกล่าวว่า โจทก์ประสงค์จะให้ศาล

พพิากษาว่าอย่างไร ในเรื่องน้ีมแีบบพมิพข์องศาลไวต่้างหากเรยีกว่าคําขอทา้ยฟ้องแพ่ง 

ซึง่โจทกต์อ้งระบุความประสงคข์องตนวา่ตอ้งการอย่างไร ซึง่โจทกอ์าจขอใหศ้าลพพิากษา

ไวด้งัน้ี 

    1)   ใหจ้าํเลยชาํระหน้ี 

    2)  ใหจ้าํเลยกระทาํหรอืงดเวน้กระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

    3)   ใหโ้จทก ์ไดค้รอบครองทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งอื่น 

    4.   ใหจ้าํเลยใชค้า่สนิไหมทดแทน 

    5)   ใหจ้าํเลยสง่มอบสงัหารมิทรพัยห์รอืใชร้าคา 

    6)   ใหศ้าลแสดงวา่โจทกม์กีรรมสทิธิห์รอืสทิธอิยา่งใดอยา่งหน่ึง 

    7)   ให้จําเลยแสดงบญัชีหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทจํากดัและตัง้     

ผูช้าํระบญัช ี

    8)   ใหจ้าํเลยปฏบิตัติามสญัญา 

    9)   ใหห้ยา่ขาดจากการเป็นสามภีรรยาและแบง่สนิสมรส 

         10)  ใหเ้พกิถอนนิตกิรรม 

    11)  ใหเ้พกิถอนการสมรส 

    12)  ใหพ้พิากษาวา่เป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

    13)  ใหจ้าํเลยใชค้า่ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก ์

  (5)  วัน  เดือน  ปี ของคําว่าคู่ความหรือเอกสารและลายมือชื่อของ           

เจา้พนักงานคู่ความ หรอืบุคคลซึ่งเป็นผูย้ ื่นหรอืเป็นผูส้่ง หมายความว่าคําฟ้องต้องมวีนั  

เดอืน ปี ทีเ่รานําคาํฟ้องไปเสนอต่อศาล กล่าวคอื ยื่นฟ้องวนั  เดอืน  ปีใดกล็ง  วนั  เดอืน  

ปีนัน้ และโจทกต์อ้งลงลายมอืชื่อในคําฟ้องในช่อง “โจทก”์ ตอนล่างสุดของคําขอทา้ยฟ้อง 

ถา้โจทกเ์ป็นนิตบิุคคลผูล้งลายมอืชื่อในคําฟ้องไดแ้ก่ผูจ้ดัการ หรอืผูแ้ทนของนิตบิุคคลนัน้ 

ถา้โจทกม์อบอํานาจใหบุ้คคลใดฟ้องคดแีทนผูร้บัมอบอํานาจกม็อีํานาจลงลายมอืชื่อในคํา

ฟ้องไดเ้อง แต่ตอ้งแสดงใบมอบอาํนาจต่อศาลดว้ย 
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   กรณีตัวความแต่งทนายเข้ามาดําเนินคดีโดยการยื่นใบแต่งทนายมา

พรอ้มกบัคําฟ้องหรอืคําใหก้าร ทนายย่อมมอีํานาจลงชื่อในคําฟ้องหรอืคําใหก้ารแทนตวั

ความได ้

 

5.  การเรียงคาํฟ้อง 

 ในการเรยีงคาํฟ้อง เพือ่ความเขา้ใจในเรือ่งน้ีขอแยกออกพจิารณาเป็น 2 กรณ ีคอื 

  ก.  ผูเ้รยีงคาํฟ้อง 

  ข.  หลกัเกณฑใ์นการเรยีบเรยีงคาํฟ้อง 

 ก.  ผูเ้รียงคาํฟ้อง 

  การเรยีงคําฟ้องผู้เรยีบเรยีงจะต้องเป็นโจทก์ ดงันัน้ นอกจากตวัโจทก์แล้ว

บุคคลซึง่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นทนายความแลว้จะเรยีงคําฟ้องไม่ได ้ถ้าคําฟ้องนัน้เรยีง

โดยผู้ที่ไม่ได้ร ับอนุญาตให้เป็นทนายความ ศาลจะไม่ร ับคําฟ้องนั ้นไว้พิจารณา            

(คาํพพิากษาฎกีาที ่490/2499) 

 ข.  หลกัเกณฑใ์นการเรียบเรียงคาํฟ้อง 

  ในการเรยีบเรยีงคาํฟ้องจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑด์งัน้ี 

  1.  คาํฟ้องจะตอ้งพมิพห์รอืเขยีนดว้ยหมกึเป็นหนงัสอืไทยตามแบบฟอรม์ของ

ศาล จะใชก้ระดาษอย่างอื่นไม่ไดน้อกจากแบบฟอรม์ของศาล การเขยีนหรอืพมิพน์ัน้ถา้มี

ผดิตกที่ใด ห้ามมใิห้ขูดลบออก แต่ให้ขดีฆ่าเสยีและเขยีนลงใหม่ และผู้เขยีนต้องลงชื่อ

กํากบัไวท้ี่รมิกระดาษ ถ้ามขีอ้ความตกเตมิใหผู้ต้กเตมิลงลายมอืชื่อหรอืลงชื่อย่อไวเ้ป็น

สาํคญั (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 46) 

  2.  ตอ้งกล่าวระบุความอนัเป็นมลูกรณีทีท่าํใหเ้กดิอํานาจการฟ้องรอ้งของโจทก์

ขึน้ และเพราะเหตุใดจาํเลยจงึตอ้งรบัผดิชอบต่อโจทก ์(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 172 วรรคสอง) 

  3.  ในการยกขอ้ความใด ๆ ขึน้กลา่วควรกลา่วแต่เฉพาะ 

   3.1  ขอ้เทจ็จรงิไม่ต้องอธบิายขอ้กฎหมาย ถ้าจําเป็นกก็ล่าวแต่เพยีงว่า

อาศยักฎหมายใด มาตราใด 

   3.2  ขอ้เทจ็จรงิทีส่าํคญัและกลา่วแต่ใจความ 

   3.3  ขอ้ความทีเ่ขา้ใจไดด้ไีม่บกพร่องเคลอืบคลุม กล่าวคอื กล่าวโดยย่อ

แน่นอนและเป็นทีเ่ขา้ใจไดด้ ี
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  4.  ข้อความยกที่มากล่าวนัน้ ต้องเขยีนให้อ่านออกและให้ผู้อื่นอ่านเข้าใจ       

(ป.ว.ิแพง่ มาตรา 18)  กลา่วคอื ตอ้งเขยีนใหศ้าลและคู่ความอกีฝา่ยหน่ึงอ่านแลว้เขา้ใจวา่

ขอ้หาเป็นอย่างไร เพื่อศาลจะไดรู้ป้ระเดน็ทีจ่ะตอ้งนําสบืและจําเลยจะไดนํ้าคาํใหก้ารต่อสู้

ไดต้รงตามขอ้หา 

 

ตวัอย่างการเรียงคาํฟ้อง 

เรื่อง ละเมิด, ขบัไล่0

* 

 1.นายภกัด ี ประสาทกุล ไดท้ีด่นิแปลงหน่ึงแถวถนนป้อมปราบ พระนคร มาโดย

การโอนชําระหน้ีมาจากนายอรรณพ เกลยีวสมัพนัธ ์ซึง่เป็นหน้ีจํานอง เมื่อโอนมาแลว้ ม ี

นายกิม  แซ่เอี้ยว อาศยัอยู่ในตึกเลขที่ 111/18 โดยไม่มหีลกัฐานการเช่า เรยีกมาทํา

สญัญาเชา่กไ็มย่อมมา  จงึบอกกลา่วและฟ้องขบัไล ่

 สาระสาํคญัท่ีต้องบรรยายในฟ้อง 

 1.  ฐานะโจทก ์ในการเป็นเจา้ของทีด่นิ โดยการรบัโอนหน้ีใชห้น้ีจาํนองจากจาํเลย 

 2.  ฐานะจาํเลย อยูใ่นตกึพพิาทโดยไมม่สีทิธมิาตัง้แต่เจา้ของเดมิ 

 3.  จาํเลยโตแ้ยง้สทิธขิองโจทก ์คอืไมย่อมมาทาํสญัญาเชา่ หรอืตกลงการเชา่ดว้ย 

 4.  โจทกเ์สยีหาย ขาดรายไดอ้นัเป็นคา่เชา่ 

 5.  ก่อนฟ้อง ปฏบิตักิารบอกกล่าวแลว้ 15 วนักใ็ชไ้ด ้เพราะไม่ใชใ่นฐานะผูเ้ชา่ซึง่

ปกตบิอกกลา่ว 1 เดอืน 

 เอกสารท้ายฟ้อง 

 1.  หลกัฐานการโอนกรรมสทิธิจ์ากเจา้ของเดมิ ไม่จําเป็นต้องตดัทา้ยฟ้องส่งชัน้

พจิารณาได ้

 2.  หนงัสอืบอกกลา่ว และหลกัฐานการตอบรบั 

 

6.  ฟ้องเคลือบคลมุ 

 ถา้โจทกบ์รรยายฟ้องไมค่รบหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นมาตรา 172 วรรคสอง แลว้อาจ

ถอืว่าเป็นฟ้องเคลอืบคลุม อนัเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้องได ้หมายความว่าถ้าเป็นคําฟ้องที่

                                                           
*มารตุ  บุนนาค, ตาํราวิชาว่าความ (กรงุเทพมหานคร: แสงทองการพมิพ,์ 2514), หน้า 167. 
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มไิดแ้สดงโดยแจง้ชดัซึง่สภาพแห่งขอ้หาของโจทก ์และคาํขอบงัคบั ทัง้ขอ้อา้งทีอ่าศยัเป็น

หลกัแหง่ขอ้หาเชน่วา่นัน้ จงึเป็นคาํฟ้องทีไ่มช่อบดว้ยมาตรา 172 วรรคสอง กลา่วคอื1

1
 

 1.  เมื่อคําฟ้องนัน้ไม่บรรยายรายละเอยีดใหช้ดัแจ้ง เช่น โจทก์ฟ้องขอใหจ้ําเลย

ผูร้บัมรดกของสามโีจทกใ์ชค้นืสนิเดมิของโจทกท์ีส่ญูหาย โดยกล่าวในฟ้องแต่เพยีงว่าสนิ

เดมิของโจทก์คอือาภรณ์ เพชรพลอย รวมราคา 10,000 บาท ไม่ระบุว่าอาภรณ์ชนิดใด 

ชนิดไหนราคาเทา่ใด เป็นฟ้องเคลอืบคลุม 

 2.  ในคดลีะเมดิ เมือ่โจทกฟ้์องหาวา่จาํเลยกระทาํละเมดิต่อโจทก ์แต่มไิดบ้รรยาย

ใหเ้หน็วา่จาํเลยกระทาํโดยมชิอบดว้ยกฎหมายประการใด หรอืกระทาํอย่างไรในวนั เดอืน 

ปี ใด และทาํความเสยีหายแก่โจทกอ์ยา่งไรบา้ง มากน้อยเพยีงใด 

 3.  เมื่อคําฟ้องของโจทก์ตัง้ประเด็นเป็น 2 นัย หรอื 2 อย่างไม่แน่นอนว่าเป็น

อย่างไรแน่ ทัง้เป็นการขดัแยง้กนัเอง เพราะจะเป็นไปไม่ไดท้ัง้สองอย่างในเวลาเดยีวกนั 

เช่น โจทกก์ล่าวในฟ้องตอนแรกว่า ผูต้ายมไิดท้ําพนิยักรรมยกทรพัยใ์หแ้ก่ผูใ้ดเลย ขอให้

ศาลสัง่ทําลายพนิัยกรรมทีจ่ําเลยนําออกแสดงนัน้เสยี แลว้ภายหลงัโจทก์รอ้งขอเพิม่เตมิ

ฟ้องอกีว่าถงึแมผู้ต้ายจะไดท้ําพนิยักรรมไวจ้รงิกเ็ป็นโมฆะ เพราะทําในขณะวกิลจรติและ

ทําไม่ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบงัคบัไว้ จงึเป็นฟ้องที่ตัง้ประเด็นเป็น 2 นัย หรอื 2 

อย่าง ไม่น่าขดัแยง้กนัเอง เพราะจะเป็นไปไม่ไดท้ัง้สองอย่างในเวลาเดยีวกนั จงึเป็นฟ้อง

เคลอืบคลุม 

 

ตวัอย่างคาํพิพากษาฎีกาท่ีวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องเคลือบคลมุ 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 1391/2494  ฟ้องว่าสินค้าในร้านสหกรณ์ซึ่งอยู่ในความ

รบัผิดชอบของจําเลยผู้จ ัดการหายไปจํานวนหน่ึง ขอให้จําเลยใช้ราคา แต่ไม่แสดง

รายละเอยีดวา่เป็นสนิคา้อะไรบา้ง เป็นฟ้องเคลอืบคลุม 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 51/2487  ฟ้องเรียกทรัพย์มรดก อ้างว่าผู้ตายมิได้ทํา

พนิัยกรรมยกให้จําเลยหรอืหากจะทําพนิัยกรรมไว้ พนิัยกรรมก็เป็นโมฆะ เพราะผู้ทํา

พนิยักรรมวกิลจรติเป็นฟ้องเคลอืบคลุม 

                                                           
1
มาโนช  จรมาศ, คาํอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 และ 2 เล่ม 2 

(กรงุเทพมหานคร:  สาํนกัพมิพบ์รรณาคม, 2519),  หน้า 711. 
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 คําพพิากษาฎีกาที่ 651/2498 (และคําพพิากษาฎีกาที่ 211/2501)  ฟ้องขอให้

แสดงว่าพนิัยกรรมไม่สมบูรณ์ เพราะเป็นพนิัยกรรมปลอม หรอืเจา้มรดกซึ่งลงชื่อไวโ้ดย

ถูกฉ้อฉลเป็นฟ้องเคลอืบคลุม 

 คําพพิากษาฎกีาที ่369/2499  ฟ้องว่าจําเลยปฏบิตังิานโดยไม่ทําตามระเบยีบทํา

ใหโ้จทกเ์สยีหาย มไิดก้ลา่ววา่จาํเลยทาํการอยา่งไรอนัเป็นการบกพรอ่งต่อหน้าที ่เป็นฟ้อง

เคลอืบคลุม 

 คําพพิากษาฎกีาที ่255/2488  คดฟ้ีองเรยีกค่าเสยีหายฐานละเมดิ ทําใหต้้นขา้ว

และตน้ผลไมต้ายเสยีหาย โจทกไ์ม่บรรยายว่าตน้ผลไมใ้ดเสยีหายเป็นจํานวนเท่าใด เป็น

ฟ้องเคลอืบคลุม 

 (ในเรือ่งคลา้ย ๆ กบัคาํพพิากษาฎกีาที ่255/2488 น้ีมคีาํพพิากษาฎกีาที ่99/2500 

ซึ่งวนิิจฉัยไว้ว่าในการฟ้องฐานละเมดิ เมื่อบรรยายฟ้องว่าเสยีหายอะไรบ้าง ประมาณ

ค่าเสยีหายรวมกนัเขา้มาเป็นจํานวนหน่ึงก็เป็นฟ้องสมบูรณ์ไม่ต้องกล่าวว่าเสยีหายค่า

อะไร เท่าใด ดงันัน้ ทําใหน่้าคดิว่าหลกัในคําพพิากษาฎกีาที ่255/2488 น่าจะถูกทบัโดย

คาํพพิากษาฎกีาที ่99/2500 เสยีแลว้) 

 คําพพิากษาฎีกาที่ 1499/2514  ฟ้องแย้งเรยีกเงนิค่านายหน้าจากจํานวนเงนิที่

โจทกฟ้์องใหจ้าํเลยชาํระ เพราะเป็นเงนิทีจ่าํเลยเกบ็จากผูเ้ชา่ซือ้สนิคา้แต่ไมม่รีายละเอยีด

ว่าจะได้จากเงนิค่าเช่าซื้อที่เรยีกเก็บจากผู้เช่าซื้อคนใด เป็นจํานวนเท่าใด และคดิเป็น

บาํเหน็จอยา่งไร คงอา้งคุลม ๆ เรยีกคา่นายหน้ารวมเป็นเงนิจาํนวนหน่ึง โดยไมป่รากฏวา่

จําเลยคดิจากยอดเงนิรายใด อย่างไร โจทก์ไม่มทีางจะทราบและแกฟ้้องแยง้ได ้จงึเป็นฟ้อง

แยง้เคลอืบคลุม 

 คําพพิากษาฎกีาที ่355/2516 โจทก์ฟ้องหาว่าจําเลยละเมดิ และเรยีกค่าสนิไหม

ทดแทน แต่คําบรรยายฟ้องเกี่ยวกบัจําเลยที่ 1 และจําเลยที่ 8 ถึง 24 ซึ่งเป็น อ.ก.พ. 

สาํนกันายกรฐัมนตร ีไม่ปรากฏว่าจําเลยดงักล่าวไดก้ระทําละเมดิต่อโจทก์อย่างไร และที่

กล่าวหาว่าจําเลยที่ 8 ถึง 24 ทําการประชุมด้วยความจงใจหรอืประมาทเลินเล่อก็ไม่

ปรากฏวา่ไดก้ระทาํอยา่งไร จงึเป็นฟ้องทีไ่มแ่สดงโดยชดัแจง้ซึง่สภาพแห่งขอ้หา ไมช่อบที่

ศาลจะรบัไวพ้จิารณา 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 846/2516  โจทก์ฟ้องขอให้จําเลยทัง้ 16 คน รับผิดใช้

ค่าเสยีหายแก่โจทกเ์ป็นเงนิรวมกนัโดยอา้งว่าจําเลยซึง่เป็นผูค้วบคุมกระบอืไดป้ล่อยปละ
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ละเลยใหก้ระบอืทีจ่าํเลยควบคุมไวป้ระมาณ 50 ตวัเขา้ไปเหยยีบยํ่ากนิขา้วในนาของโจทก์

เสยีหายแต่มไิด้บรรยายฟ้องว่าจําเลยร่วมกนักระทําละเมดิต่อโจทก์ที่อ้างว่าจําเลยเป็น    

ผูค้วบคุมกระบอืกไ็มป่รากฏวา่จาํเลยคนใดควบคุมกระบอืของตนเองหรอืควบคุมแทนผูใ้ด 

เป็นจํานวนกระบอืของใครกี่ตวั ทัง้ไม่บรรยายให้ชดัแจ้งว่ากระบอืของผู้ใดได้ทําความ

เสยีหายใหแ้ก่โจทกม์ากน้อยเพยีงใด จงึเป็นฟ้องเคลอืบคลุม 

 

คาํพิพากษาฎีกาท่ีวินิจฉัยว่าฟ้องไม่เคลือบคลมุ 

 คําพพิากษาฎีกาที่ 1686/2493  ในกรณีเกิดความเสยีหายขึ้นเพราะสตัว์ ตาม    

ป.พ.พ. มาตรา 433 นัน้ โจทกบ์รรยายฟ้องวา่ผูเ้ลีย้งและเจา้ของไดท้าํละเมดิ ทาํใหก้ระบอื

ของโจทก์เสยีหายถึงตาย เช่นน้ี ก็เป็นฟ้องอนัชดัแจ้งและแสดงเหตุผลแห่งขอ้หาอย่าง

สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 172 แลว้ ไมจ่ําตอ้งบรรยาย

วา่ จาํเลยกระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ดว้ย 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่1080/2497 ฟ้องขอแบ่งมรดกจากสนิสมรสของผูต้าย บรรยาย

ฟ้องวา่ผูต้ายมสีนิเดมิ แมไ้มร่ะบุวา่มอีะไรเป็นสนิเดมิบา้ง กไ็มเ่คลอืบคลุม 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่1247/2504  ฟ้องเรยีกค่าบุหรีท่ีจ่าํเลยซือ้ไปหลายคราวและใน

ทีสุ่ดจําเลยทําหนังสอืรบัสภาพหน้ีใหต้ามจํานวนเงนิทีฟ้่อง แมไ้ม่ระบุรายการซื้อบุหรีแ่ต่

ละคราวกไ็มเ่คลอืบคลุม 

 คําพพิากษาฎกีาที ่497/2499  ฟ้องเรยีกค่าสนิไหมทดแทนฐานละเมดินัน้ เมื่อได้

กล่าวบรรยายในฟ้องว่าต้องเสยีหายอะไรบ้าง และประมาณค่าเสยีหายรวมกนัมาเป็น

จาํนวนหน่ึง กย็อ่มเป็นฟ้องทีส่มบรูณ์ตามมาตรา 172 วรรคสอง แลว้ไมจ่าํตอ้งกลา่วถงึ 

วา่เสยีหายอะไรเทา่ใด เพราะเป็นรายละเอยีดซึง่จะตอ้งนําสบืกนัในเวลาพจิารณา 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่99/2500  ฟ้องเรยีกค่าเสยีหายฐานละเมดิว่าจําเลยขบัรถยนต์

ชนรถยนต์โจทก์ ระบุความเสยีหายว่า สนิคา้ทีบ่รรทุกรถยนต์มพีชืผลต่าง ๆ น้ําตาลและ

ขวดเปลา่ เสยีหาย 12,350 บาท รถยนตช์าํรุดเสยีหาย ค่าแรงงานฉุดลากจากค ูค่าลากจงู

ไปจากอู่และค่าซ่อมรถรวม 4,700 บาท ค่าเสือ่มราคา 1,600 บาท เป็นฟ้องทีส่มบูรณ์ไม่

เคลอืบคลุม 

 คําพพิากษาฎีกาที่ 992/2492  ฟ้องว่าเมื่อวนัใดจําไม่ไดร้าวเดอืนมนีาคม 2489 

จําเลยตกลงขายนาให้โจทก์ บดัน้ีถึงกําหนดแล้วจําเลยไม่ยอมโอน ศาลฎีกาตดัสนิว่า 
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สภาพแหง่ขอ้หาของโจทก ์คอืสญัญาทีเ่กดิมขีึน้ในราวเดอืนมนีาคม และบดัน้ีจาํเลยผดินดั

แลว้ สภาพแห่งขอ้หากด็ ีขอ้อา้งทีอ่าศยัเป็นหลกัแห่งขอ้หาเช่นว่านัน้กด็ ีปรากฏชดัแจง้

พอแลว้ไมเ่คลอืบคลุม 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่237, 238/2514  คําฟ้องทีก่ล่าวรวมกนัมาวา่ การโฆษณาของ

จาํเลยทาํใหโ้จทกเ์สยีชือ่เสยีงเกยีรตคิุณทางเจรญิและทางทาํมาหาไดน้ัน้ทาํใหเ้ขา้ใจไดช้ดั

แจง้อยูแ่ลว้วา่เสยีหายอยา่งไร ไมเ่ป็นฟ้องเคลอืบคลุม 

 คําพพิากษาฎีกาที่ 1017/2514  คําฟ้องซึ่งบรรยายฐานะของโจทก์ว่าเป็นเจ้าของ

กรรมสทิธิร์ถยนต ์(ระบุยีห่อ้และเลขทะเบยีน) แต่กรรมสทิธิย์งัไม่สมบูรณ์เพราะอยู่ในระหว่าง

ผ่อนชําระเงนิตามสญัญาเช่าซื้อที่ทําไวก้บัผูใ้หเ้ช่าซื้อ เป็นคําฟ้องซึ่งแจ้งชดัแล้ว หาเคลอืบ

คลุมไม ่

 คําพพิากษาฎีกาที่ 2324/2514  โจทก์บรรยายฟ้องว่า รถยนต์โจทก์เสยีหายใช้

การไม่ได้ ขอคดิค่าเสยีหายเท่าราคาซื้อ เป็นการชดัแจ้งพอที่จะให้จําเลยเขา้ใจไดว้่ารถ

โจทกเ์สยีหายมากจนใชก้ารไมไ่ด ้ไมเ่ป็นฟ้องเคลอืบคลุม 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่101/2515  ฟ้องของโจทกย์นืยนัโดยแจง้ชดัว่าจําเลยที ่18 ซึง่

เป็นอธบิดกีรมตํารวจเป็นผูอ้อกคําสัง่ถงึสถานีตํารวจทอ้งทีใ่หผ้่อนผนัการจบักุมจาํเลยอื่น

ซึ่งทําการฝ่าฝืนกฎหมาย และโจทก์จะได้ขอให้ศาลเรยีกคําสัง่ดงักล่าวมาประกอบการ

พจิารณาเป็นการยนืยนัว่ามคีําสัง่จรงิและตํารวจผูร้บัคําสัง่ไดก้ระทําการตามคาํสัง่นัน้แลว้ 

เชน่น้ี ถอืวา่ฟ้องของโจทก ์ไมเ่คลอืบคลุม 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่795/2515  โจทกฟ้์องวา่โจทกเ์ป็นผูเ้ริม่ก่อตัง้บรษิทัจาํเลยดว้ย

ผูห้น่ึง ในการประชมุตัง้บรษิทั ทีป่ระชุมไดล้งมตใิหส้ตัยาบนัแก่กจิการทีโ่จทกไ์ดก้ระทาํไป

และให้จ่ายเงินแก่โจทก์จํานวนหน่ึง ตามสําเนารายงานการประชุมและสําเนาบัญช ี 

รายละเอยีดค่าใชจ้่ายทา้ยฟ้องแลว้ ฟ้องของโจทก์เป็นอนัชดัแจง้ว่าเงนิที่โจทก์เรยีกรอ้ง

เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่โจทก์ได้กระทําในฐานะผู้เริม่ก่อตัง้บรษิทั จําเลยซึ่งที่ประชุม

จดัตัง้บรษิทัจาํเลยไดใ้หส้ตัยาบนัแลว้ ฟ้องของโจทก ์ไมเ่ป็นฟ้องเคลอืบคลุม 

 คําพพิากษาฎีกาที่ 865/2525  โจทก์บรรยายฟ้องว่า เดมิจําเลยเช่าบ้านพพิาท

จากเจ้าของเดมิโดยไม่ได้ทําสญัญาเป็นหนังสอื ค่าเช่าเดอืนละ 150 บาท เมื่อโจทก์ซื้อ

ที่ดนิและบ้านพพิาทมาแล้ว ก็ได้บอกเลกิการเช่าไปยงัจําเลย กําหนดให้ออกไปภายใน

หน่ึงเดอืน จําเลยทราบแล้วไม่ออกไป และในคําขอท้ายฟ้องโจทก์ก็ขอเรยีกค่าเสยีหาย
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เดอืนละ 150 บาท ดงัน้ีถอืวา่ฟ้องของโจทกช์ดัแจง้พอสมควรทีจ่ําเลยจะเขา้ใจดแีลว้ ฟ้อง

โจทกใ์นเรือ่งคา่เสยีหาย จงึไมเ่คลอืบคลุม 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่282/2516  โจทกบ์รรยายฟ้องเกีย่วกบัค่าเสยีหายในคดลีะเมดิ

เครื่องหมายการค้าว่า โจทก์ได้รบัความเสยีหาย คอืทําให้ชื่อเสยีงเกยีรตคิุณของโจทก์

เสือ่มความนิยม โจทกต์อ้งขาดประโยชน์จากการจาํหน่ายสนิคา้ลงไปบา้งเป็นเงนิ 20,000 

บาท ดงัน้ีฟ้องโจทกใ์นขอ้น้ีหาเคลอืบคลุมไม ่

 คําพพิากษาฎีกาที่ 1782/2516  โจทก์ฟ้องขอให้เพกิถอนการโอนที่ดินพพิาท

ระหว่างโจทก์ที ่1 กบัจําเลย โดยบรรยายฟ้องว่า โจทก์ที ่1 ประสงค์จะยกทีด่นิใหจ้ําเลย

และโจทกท์ี ่2 ถงึที ่4 ซึง่เป็นบุตร แต่ถูกจาํเลยหลอกลวงใหท้าํนิตกิรรมโอนใหจ้าํเลยเสยีที

หน่ึงก่อน แล้วค่อยโอนให้โจทก์ที่ 2 ถงึที่ 4 ในภายหลงัโจทก์ที่ 1 จงึโอนที่ดนิพพิาทให้

จาํเลยโดยไมรู่เ้ท่าทนัถงึเหตุการณ์ โจทกท์ี ่1 ไม่มเีจตนายกทีด่นิพพิาทใหจ้ําเลยแต่เพยีง

ผูเ้ดยีว เป็นฟ้องทีก่ล่าวโดยชดัแจง้พอใหจ้ําเลยเขา้ในสภาพแห่งขอ้หาของโจทก์แลว้ แม้

โจทกจ์ะระบุดว้ยว่าการกระทําดงักล่าวเป็นกลฉ้อฉลและเป็นการแสดงเจตนาลวง อนัเป็น

การขดักนั ก็เป็นการยกเอากฎหมายมาปรบักบัข้อเท็จจรงิตามความเข้าใจของโจทก ์   

หาเป็นเหตุทีจ่ะถอืวา่ฟ้องของโจทกเ์คลอืบคลุมไม ่

 คาํพพิากษาฎกีาที ่2430/2516  โจทกฟ้์องขอใหบ้งัคบัจําเลยโอนทีด่นิตามสญัญา

จะซือ้ขาย แมจ้ะไดบ้รรยายฟ้องถงึขอ้ตกลงเกนิเลยแตกต่างกบัทีป่รากฏในสญัญาไปบา้ง

กเ็ป็นเรื่องขัน้วนิิจฉัยว่าจะเชื่อฟงัขอ้อ้างของโจทก์ได้เพยีงไร หรอืไม่ เพยีงเท่าน้ีไม่เป็น

เหตุทีจ่ะถอืวา่ฟ้องเคลอืบคลุม 

 6.  หลักการฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาแตกต่างกัน ในคดีอาญาโจทก์จะต้อง

บรรยายถงึการกระทําทีห่าวา่จําเลยกระทาํความผดิ ขอ้เทจ็จรงิและรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบั

เวลาและสถานที่ ซึ่งเกิดการกระทํานัน้ ๆ อีกทัง้บุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วย

พอสมควรเท่าที่จะให้จําเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ทัง้โจทก์ต้องอ้างมาตราในกฎหมายซึ่ง

บญัญตัวิ่าการกระทําเช่นนัน้เป็นความผดิด้วย แต่ในคดแีพ่งโจทก์ไม่จําเป็นต้องอ้างบท

กฎหมายอย่างคดอีาญา เพยีงแต่โจทก์บรรยายขอ้เท็จจรงิและคําขอมาก็พอแล้ว เป็น

หน้าทีข่องศาลจะตอ้งยกบทกฎหมายขึน้ปรบัแก่ขอ้เทจ็จรงินัน้ ๆ 
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 ข้อสาํคญัเก่ียวกบัการทาํคาํฟ้องอีกประการหน่ึงกคื็อ  ถา้หากผูท้ีจ่ะเป็นโจทก์

คนเดียวหรือหลายคนก็ดี มีมูลกรณีที่จะฟ้องจําเลยเพียงเรื่องเดียวแล้ว ก็ไม่มีปญัหา

ยุ่งยากในการทําคําฟ้อง แต่ถ้ามมีูลกรณีหลายเรื่องดว้ยกนั ซึ่งเป็นเรื่องที่โจทก์อ้างฟ้อง

จาํเลยไดใ้นศาลเดยีวกนันัน้แลว้ โจทกค์วรจะพเิคราะหเ์สยีใหด้กี่อนทีจ่ะฟ้อง วา่สมควรจะ

รวมมูลกรณีเหล่านัน้เขา้ในฟ้องคดเีดยีวกนัไดห้รอืไม่ เพราะถา้เป็นเรื่องทีส่ามารถจะรวม

มลูกรณีกนัมาในคําฟ้องเดยีวกนัได ้แต่ไม่รวม ผูน้ัน้กจ็ะเสยีเวลาและเสยีค่าใชจ้่ายในการ

ฟ้องเป็นหลายคดีโดยใช่เหตุแม้โจทก์จะขอให้ศาลรวมการพิจารณาของแต่ละคดีเข้า

ดว้ยกนัได ้กท็ําใหโ้จทกต์อ้งเสยีค่าฤชาธรรมเนียมมากขึน้โดยไมจ่ําเป็น คอืแทนทีจ่ะฟ้อง

จาํเลยเป็นคดเีดยีว กลบัฟ้องจาํเลยเป็นหลายคด ีใน ป.ว.ิแพง่ บญัญตัไิวแ้ต่เฉพาะในกรณี

ทีม่คีดหีลายเรื่อง และศาลมอีํานาจจะรวมคดเีหล่านัน้เขา้พจิารณาเป็นคดเีดยีวกนัไดด้งัที่

บญัญตัไิวใ้น ป.ว.ิแพง่ มาตรา 28 แต่ ป.ว.ิแพง่ กม็ไิดบ้ญัญตัไิวว้า่ กรณีเชน่ใดบา้งทีโ่จทก์

จะรวมฟ้องในคดเีดยีวกนัได ้อยา่งไรกด็ ีพอมวีธิทีีค่วรปฏบิตัไิดด้งัต่อไปน้ี 

 1.  โจทกค์นเดยีวหรอืพวกเดยีวกนั และจําเลยกค็นเดยีวหรอืพวกเดยีวกนั และมี

มลูกรณีหลายเรื่อง กรณีเช่นน้ี ตามธรรมดาแลว้รวมฟ้องเป็นคดเีดยีวกนัไดเ้สมอ เช่น ก. 

เป็นเจา้หน้ี ข. และ ค. สามภีรยิา ก.ไปทวงหน้ีจาก ข. ผูเ้ป็นสาม ีค. ซึง่เป็นภรยิา ข. โกรธ 

จงึเขา้ทาํรา้ย ก. ไดร้บัความเสยีหาย กรณดีงัน้ี ก. อาจฟ้องเรยีกเงนิกูจ้าก ข. และ ค. สามี

ภรยิาได้แต่จะฟ้องเรยีกค่าสนิไหมทดแทน ในทางแพ่งในการที่ ก. ถูกทําร้ายจนได้รบั

ความเสยีหายรวมมาในเดยีวกนัไม่ได ้หรอืตวัอย่างเช่น แดงซื้อเชื่อสิง่ของไปจากรา้นดํา

หลายครัง้ด้วยกนัแล้วค้างชําระราคาสิง่ของหลายคราว ไม่ยอมชําระ ดงัน้ีดําฟ้องแดง

รวมกนัเป็นคดเีดยีวกนัไดซ้ึง่เป็นเรื่องโจทก์คนเดยีวและจําเลยคนเดยีว แต่มมีูลกรณีต่าง

กรรมต่างเวลากนั เพราะซื้อเชื่อสิง่ของไปหลายครัง้หลายวนั ส่วนที่โจทก์พวกเดยีวกนั 

หรอืจาํเลยพวกเดยีวกนันัน้ กเ็ชน่ตวัอย่างวา่ ก. ข. และ ค. เขา้หุน้กนัวา่จา้ง ง. จ. และ ฉ. 

ทัง้สามคนขุดบ่อเลีย้งปลา ทัง้สามคนขุดบ่อใหแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญา แต่ ก. ข. ค. ไม่ยอม

ชําระเงนิค่าจ้าง ดงัน้ี ง. จ. ฉ. ทัง้สามคนรวมกนัเป็นโจทก์ฟ้อง ก. ข. ค. เป็นจําเลย

รวมกนัมาในฟ้องเดยีวกนัได ้เพราะมูลกรณีในระหว่างบุคคลทัง้สามเกี่ยวขอ้งกนั แต่ถ้า

การเกีย่วขอ้งกนันัน้เป็นไปในฐานะต่างกนัแลว้กร็วมเป็นคําฟ้องเดยีวกนัไม่ได ้แมจ้ะเป็น

บุคคลเดยีวกนัก็ตาม เช่น คดทีี่เจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ฟ้องหรอืถูกฟ้องในฐานะเป็น  

เจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย ์จะเอาไปฟ้องรวมกบัเรื่องทีเ่กีย่วกบัเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์
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นัน้เป็นส่วนตวัไม่ได้ คดทีี่ผู้จดัการทรพัย์มรดกก็ด ีผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ก็ด ี

หรอืเช่น ผู้อนุบาลของผูไ้รค้วามสามารถก็ด ีจะฟ้องหรอืถูกฟ้องในฐานะที่เป็นผู้จดัการ

มรดก เป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรอืผูอ้นุบาลแลว้ จะนํามาฟ้องรวมกบัเรื่องซึ่งเกี่ยวกบั

บุคคลเหล่านัน้เป็นส่วนตวั เช่น ขอหย่า หรอืบุคคลเหล่านัน้ละเมดิเป็นส่วนตวัไม่ใช่ใน

ฐานะดงักลา่วนัน้แลว้ ยอ่มทาํไมไ่ด ้

 คดทีี่เกี่ยวกบัที่ดนิเป็นสําคญั จะเอาเรื่องอื่นเขา้มาร่วมไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นเรื่อง

เรยีกผลประโยชน์หรอืคา่เสยีหาย หรอืคา่เชา่เกีย่วกบัทีด่นินัน่เอง 

 2.  โจทกห์ลายคนหรอืหลายพวก แต่จําเลยคนเดยีวหรอืพวกเดยีวกนั อาจเอามลู

กรณทีีโ่จทกน์ัน้แต่ละคนหรอืแต่ละพวกจะฟ้องจาํเลย มารวมกบักรณีทีโ่จทกห์ลายคนหรอื

หลายพวกนัน้มสีทิธฟ้ิองในคดเีดยีวกนันัน้ได ้ตวัอย่างเช่น ก. ข. ค. รวมกนัให ้ง.   กูเ้งนิ

ไป 2,000 บาท ต่อมา ง. ไปกูเ้งนิ ก. กบั ข. อกี 500 บาท กบัในวนัต่อมา ง. ไปกูเ้งนิ ค. 

อกี 500 บาท ดงัน้ี ก. ข. และ ค. รวมกนัฟ้อง ง. เรยีกให้ชําระหน้ีครัง้แรก 2,000 บาท 

และอาจรวมครัง้ทีส่อง 500 บาท กบัครัง้ทีส่ามอกี 500 บาท เขา้มาในฟ้องเดยีวกนัได ้

 3.  โจทกค์นเดยีวหรอืพวกเดยีวกนั แต่จาํเลยหลายคนหรอืหลายพวกซึง่เป็นกรณี

ทีจ่ําเลยตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบต่อโจทก ์ไม่ว่ามลูคดนีัน้จะเกดิจากละเมดิหรอืเกดิจากการ

ผดิสญัญากด็ ีโจทก์อาจรวมฟ้องจําเลยเหล่านัน้ในคดเีดยีวกนัได ้ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ใน

ตอนต้นทีว่่าคู่ความร่วม แต่ทัง้น้ีโจทก์จะรวมมูลคดซีึ่งจะว่ากล่าวแก่จําเลยคนใดคนหน่ึง 

หรอืพวกหน่ึงโดยเฉพาะ เขา้กบัมลูกรณีทีจ่าํเลยเหล่านัน้ตอ้งรบัผดิชอบรว่มกนัมาในฟ้อง

เดยีวกนัไม่ได ้ดงัตวัอย่างเช่น ก. ข. ค. ทัง้สามคนร่วมกนัไปกูเ้งนิจาก ง. เป็นเงนิ 2,000 

บาท ในเวลาต่อมา ก. และ ข. เพียงสองคนร่วมกันไปกู้เงิน ง. มาอีก 1,000 บาท         

ถ้าสมมตวิ่า ง. จะฟ้องเรยีกหน้ีสนิทัง้สองรายน้ี ง. กจ็ะต้องฟ้องเป็น 2 คด ีคอืฟ้องเรยีก

เงนิจาก ก. ข. และ ค. เป็นเงนิ 2,000 บาทสํานวนหน่ึง และฟ้อง ก. กบั ข. เป็นจําเลย

ร่วมกนั เรยีกเงนิกู ้1,000 บาท อกีสาํนวนหน่ึง ง. จะรวมมลูกรณีทัง้สองสาํนวนเขา้มาใน

คําฟ้องเดยีวกนัไม่ได ้เพราะถา้รวมกนัแลว้เวลาพจิารณามูลกรณีทีส่อง ค. จะตอ้งอยู่เฉย 

ๆ เพราะไมม่ปีระเดน็ทีจ่ะเกีย่วขอ้งดว้ยเลย ถา้ในการกูค้ร ัง้ทีส่อง ค. ไปรว่มการกูด้ว้ยแลว้ 

ง. กร็วมมลูกรณทีัง้สองเขา้มาในคาํฟ้องเดยีวกนัได ้

 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว เป็นเพียงหลกัเกณฑ์สําหรบัผู้เป็นโจทก์จะควร

คํานึงถงึเมื่อเวลาทําคําฟ้อง แต่อย่างไรกด็ ีแมโ้จทก์จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งักล่าวนัน้
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แลว้กต็าม ศาลกอ็าจพจิารณาขอ้หาทัง้หมดนัน้เป็นคดเีดยีวกนัตามคาํฟ้องของโจทก ์หรอื

ในชัน้พจิารณา ถา้ศาลเหน็วา่คดทีีฟ้่องกนันัน้มขีอ้หาหลายขอ้ ซึง่หากแยกพจิารณาขอ้หา

ทัง้หมดหรอืขอ้ใดขอ้หน่ึงออกจากกนัแลว้ จะทําใหก้ารพจิารณาสะดวก ศาลกม็อีํานาจสัง่

ใหแ้ยกขอ้หาเหล่านัน้ทัง้หมด หรอืแต่ขอ้ใดขอ้หน่ึงออกพจิารณาต่างหากเป็นเรื่อง ๆ ไป 

กท็าํได ้ซึง่เป็นอาํนาจของศาลโดยเฉพาะตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 29 วรรคสอง 

 ฉะนัน้ในการจะรวมมลูกรณีเขา้ในฟ้องเดยีวกนั จงึควรทีจ่ะพงึระลกึถงึความสาํคญั

ทีเ่กีย่วกบัอํานาจศาลดงักล่าวขา้งตน้นัน้ดว้ย หากรวมมลูกรณีเขา้ในฟ้องเดยีวกนั โดยผดิ

ไปจากหลกัเกณฑท์ีว่างไวข้า้งต้นแลว้ ศาลกอ็าจจะสัง่ใหแ้ยกพจิารณาได ้การทําคําฟ้อง

จงึต้องพเิคราะห์ดูให้ดวี่ามูลกรณีเหล่านัน้ พอที่จะเกี่ยวขอ้งและให้ความสะดวกต่อการ

พจิารณาของศาล ในเมือ่รวมมาในคาํฟ้องเดยีวกนัหรอืไม ่

 สรปุ  การทาํคาํฟ้องของโจทก ์นอกจากจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์น ป.ว.ิแพ่ง 

มาตรา 67 และมาตรา 172 ประกอบกบัพเิคราะหเ์รือ่งมลูกรณีทีโ่จทกจ์ะควรรวมกนัมาใน

ฟ้องเดยีวกนัหรอืไมแ่ลว้ ปญัหาสาํคญัทียุ่่งยากแก่โจทกห์รอืผูท้ีจ่ะร่างฟ้องคดแีพง่กค็อืคํา

ฟ้องทางแพ่งนัน้ โจทก์ควรจะกล่าวหรอืบรรยายความสําคญัที่เกี่ยวกบัคดอีย่างใดบ้าง   

ในเรื่องน้ีประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมไิดก้ล่าวไวโ้ดยชดัแจง้ แต่กพ็อจะสรุป

ถงึขอ้ความสาํคญัทีค่วรกลา่วในคาํฟ้องของโจทกไ์ด ้ดงัต่อไปน้ีคอื 

 1.  ฐานะและความเกี่ยวขอ้งในระหว่างโจทก์จําเลย อนัเป็นการนํามาซึ่งเหตุที่

จะต้องฟ้องรอ้งกนั ถ้าเป็นคดเีกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์ก็ต้องกล่าวให้ชดัว่าเป็นทรพัย์สนิอะไร 

ตัง้อยู่ที่ไหน และเกี่ยวข้องกับคู่ความอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องผิดสญัญา ก็ต้องกล่าวว่า

โจทก์จําเลยทําสญัญากนัไวป้ระการใด จําเลยผดิสญัญาอย่างไร หรอืถ้าเป็นเรื่องละเมดิ   

กต็อ้งกลา่วถงึการละเมดิของจาํเลย และกระทบกระเทอืนต่อสทิธขิองโจทกอ์ยา่งใด 

 2.  สทิธขิองโจทก์มอียู่อย่างไร เช่น กล่าวหรอืบรรยายถงึสทิธขิองโจทก์ในเรื่อง

กรรมสทิธิห์รอืการครอบครอง หรอืโจทกม์สีทิธติามสญัญาขอ้ตกลง สว่นในคดลีะเมดินัน้ก็

เพยีงแต่กล่าวว่าการกระทําของจําเลยอนัเป็นการละเมดินัน้ ไดก้ระทําต่อโจทกซ์ึง่โจทก์มี

สทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งใหจ้าํเลยชดใชค้า่เสยีหายได ้

 3.  จําเลยได้กระทําผดิสญัญาหรอืได้ละเมดิสทิธิของโจทก์ในข้อใดประการใด และ

ละเมดิหรอืทาํผดิสญัญาเมือ่ใด และถา้จาํเป็นกต็อ้งบอกชือ่คนทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย เพือ่ใหข้อ้หาแจง้

ชดัขึน้ 
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 4.  โจทกไ์ดร้บัความเสยีหายจากการกระทาํของจาํเลยอย่างไร ค่าเสยีหายในเรือ่ง

อะไร เป็นจาํนวนเทา่ใด จะตอ้งกลา่วไวใ้หช้ดัแจง้พอทีจ่าํเลยจะเขา้ใจขอ้หาของโจทกไ์ด ้

 5.  โจทก์ขอใหศ้าลพพิากษาว่าอย่างไร ซึง่เป็นความประสงคข์องโจทก์ดงัเช่นให้

จาํเลยชาํระหน้ีเป็นจาํนวนเท่าใด บงัคบัใหจ้าํเลยกระทาํการหรอืงดเวน้กระทาํการอย่างใด 

หรอืขอใหศ้าลสัง่แสดงว่าโจทกเ์ป็นเจา้ของครอบครองทีด่นิ ทีด่นิเป็นกรรมสทิธิข์องโจทก์

หรอืขบัไล่จําเลยและบรวิารจําเลยออกจากทรพัย์สนิของโจทก์ ขอให้เพกิถอนนิตกิรรม 

หรอืขอใหศ้าลพพิากษาใหโ้จทกจ์าํเลยหยา่ขาดจากสามภีรยิากนัดงัน้ีเป็นตน้ คาํขอเหล่าน้ี

อยูใ่นตอนทา้ยฟ้องของโจทก ์และโจทกจ์ะขอมาในฟ้องกีอ่ย่างกไ็ด ้แลว้แต่รปูคด ีถา้โจทก์

ขอมาน้อยศาลกจ็ะพพิากษาใหเ้ท่าทีโ่จทก์ขอ โจทก์จงึต้องระมดัระวงัเหมอืนกนัในการมี

คําขอทา้ยฟ้อง เพราะตามหลกั ป.ว.ิแพ่ง แลว้ คําพพิากษาหรอืคําสัง่ของศาลทีช่ีข้าดคด ี

ต้องตดัสนิตามขอ้หาในคําฟ้องทุกขอ้ แต่จะพพิากษาหรอืทําคําสัง่  สิง่ใด ๆ เกนิไปกว่า

หรอืนอกจากทีป่รากฏในคาํฟ้องไมไ่ด ้ดงัทีป่รากฏใน ป.ว.ิแพง่ มาตรา 142 

 สาํหรบัในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมนัน้ ในมาตรา 167 ไดบ้งัคบัไวว้่าเมื่อศาลทําคํา

พพิากษาหรอืทาํคาํสัง่ชีข้าดคด ีใหศ้าลมคีาํสัง่วา่คู่ความจะตอ้งรบัผดิในค่าฤชาธรรมเนียม

กนัอย่างไร ฉะนัน้ แม้โจทก์จะไม่ขอไว้ ถ้าศาลเห็นสมควรสัง่ให้จําเลยรบัผดิแก่โจทก ์   

ศาลก็จะสัง่ให้ การขอให้จําเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมมาในคําขอท้ายฟ้องจึงไม่จําเป็น     

แต่โดยมากในคดแีพง่ โจทกก์ม็กัจะขอรวมมาในคาํขอทา้ยฟ้องดว้ยเสมอ 

 ไดก้ล่าวมาแลว้ว่า คําฟ้องจะตอ้งทําเป็นหนังสอืตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 172 วรรค

แรก และจะตอ้งทําโดยใชแ้บบพมิพค์ําฟ้องทีศ่าลมจีําหน่าย เป็นแบบพมิพแ์ผนกคู่ความ

ดงัทีบ่งัคบัไวใ้น ป.ว.ิแพง่ มาตรา 67 วรรคทา้ย ซึง่ผูซ้ือ้จะตอ้งปิดแสตมป์อากรลงบนแบบ

พมิพน์ัน้ ตามประมวลรษัฎากร คําฟ้องจะต้องเขยีนเป็นหนังสอืไทย และเขยีนดว้ยหมกึ

หรอืดดีพมิพ ์หรอืตพีมิพ ์ผดิตกไม่ใหข้ดูลบ แต่ใหข้ดีฆ่าแลว้เขยีนใหม่ โดยผูเ้ขยีนลงชื่อ

กํากบัไวท้ีร่มิกระดาษเป็นสําคญั ดงัทีบ่ญัญตับิงัคบัไวใ้น ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 46 วรรคสอง 

ตอ้งใชถ้อ้ยคาํสภุาพ เวน้แต่จะจาํเป็นตอ้งกล่าว เชน่ ในเรือ่งหมิน่ประมาท เพราะฟ้องตอ้ง

ระบุถอ้ยคาํทีจ่าํเลยพดูหรอืโฆษณา ซึง่ถา้เป็นถอ้ยคาํทีไ่มส่ภุาพหรอืหยาบคายแลว้ กต็อ้ง

กล่าวไวใ้หศ้าลเหน็ตามถ้อยคําอนัแทจ้รงิทีจ่ําเลยกล่าวออกมา และนอกจากน้ีฟ้องโจทก์

จะต้องปิดแสตมป์ค่าฤชาธรรมเนียมตาม ป.ว.ิแพ่ง บงัคบัไวใ้นมาตรา 149 และมาตรา 

150 
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 เมื่อไดท้ําคําฟ้องเสรจ็แลว้ โจทกจ์ะตอ้งนําไปยื่นต่อศาลตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 69 

เพราะการยืน่คาํคูค่วามทัง้หลายรวมถงึคาํฟ้องดว้ย ใหก้ระทาํโดยสง่ต่อพนกังานเจา้หน้าที่

ของศาล หรอืยื่นต่อศาลในระหว่างนัง่พจิารณา คําว่า ระหว่างนัง่พจิารณา หมายถงึ ใน

ระหว่างทีศ่าลนัง่พจิารณาคดนีัน้ ไม่ใช่นัง่พจิารณาในคดอีื่น ฉะนัน้ ถ้าเป็นคําฟ้องใหม่ใน

ตอนเริ่มแรกคดี จึงไม่อาจจะทําได้ เพราะศาลยงัไม่ได้ประทบัรบัฟ้อง คําฟ้องที่จะมี

ชอ่งทางทีจ่ะยืน่ในระหวา่งศาลนัน้นัง่พจิารณากไ็ดแ้ก่ คาํฟ้องขอเพิม่เตมิหรอืแกไ้ขคาํฟ้อง

เดมิ หรอืฟ้องแยง้ หรอืคาํรอ้งสอดซึง่มใิชก่ารฟ้องเริม่คด ี

 หลงัจากที่ยื่นคําฟ้องต่อเจา้พนักงานศาลแล้ว เจ้าพนักงานศาลจะได้นําเสนอต่อ   

ผูพ้พิากษา ผูพ้พิากษากจ็ะไดต้รวจดูคําฟ้องนัน้ ว่าสมควรจะรบัไวห้รอืไม่ ดงัทีบ่ญัญตัไิว้

ในมาตรา 172 วรรคสาม ถา้ปรากฏวา่ คาํฟ้องนัน้ อ่านไมอ่อกหรอือ่านไมเ่ขา้ใจหรอืเขยีน

ฟุ่มเฟือยเกนิไป หรอืไม่มรีายการลายมอืชื่อ และไม่แนบเอกสารต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย

ต้องการ หรือมิได้ปิดแสตมป์ให้บริบูรณ์ ภายในระยะเวลาและกําหนดเงื่อนไข ใด ๆ 

ตลอดจนเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมตามทีศ่าลเหน็สมควรกไ็ด ้ถ้ามไิดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนด

ของศาลในระยะเวลาหรอืเงื่อนไขทีก่ําหนดไว ้ศาลจะมคีําสัง่ไม่รบัคําฟ้องหรอืคําคู่ความ

นัน้ ถา้ศาลเหน็วา่คําฟ้องทีโ่จทกนํ์ามายื่นมไิดเ้ป็นไปตามเงือ่นไขแห่งกฎหมายทีบ่งัคบัไว ้

นอกจากทีก่ล่าวมาแลว้ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ศาลเหน็ว่าสทิธขิองผูเ้ป็นโจทกน์ัน้ได้

ถูกจํากดัหา้มโดยบทบญัญตัแิห่งกฎหมายเรื่องเขตอํานาจศาล ศาลจะสัง่    ไม่รบัหรอืคนื

คําคู่ความหรือคําฟ้องนัน้ไป เพื่อยื่นต่อศาลที่มีเขตอํานาจ ศาลจะสัง่ไม่รบัหรือคืนคํา

คูค่วามหรอืคาํฟ้องนัน้ไป เพือ่ยื่นต่อศาลทีม่เีขตอํานาจ แลเมือ่ศาลตรวจดแูลว้ ศาลกจ็ะสัง่

แสดงการรบัคาํฟ้องหรอืคาํคู่ความนัน้ไวใ้นคาํคู่ความนัน้เอง หรอืสัง่ไวใ้นทีอ่ื่นกไ็ดต้ามแต่

ศาลจะเหน็สมควรดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้น ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 18 และโดยปกตแิลว้ ศาลมกัจะสัง่

ลงบนคําฟ้องนัน้ เชน่ สัง่ว่า “ใหร้บัประทบัฟ้องสง่สาํเนาใหจ้ําเลยแก”้ หรอืสัง่ว่า “รบัฟ้อง” 

ใหโ้จทกจ์ดัการนําสง่สาํเนาแก่จาํเลยภายใน 7 วนั 

 เมือ่ศาลสัง่รบัคาํฟ้องนัน้แลว้ ใหโ้จทกเ์สยีค่าธรรมเนียมในการสง่สว่นการนําสง่นัน้

โจทกจ์ะนําสง่หรอืไมก่ไ็ด ้เวน้แต่ศาลจะสัง่ใหโ้จทกม์หีน้าทีจ่ดัการนําสง่ (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 

70) โดยเหตุน้ีเวลาโจทกย์ื่นฟ้อง โจทกจ์ะตอ้งยื่นสาํเนาคาํฟ้องใหแ้ก่จาํเลยคนละฉบบั แต่

ในคดมีโนสาเร่นัน้ โจทก์อาจฟ้องด้วยวาจาต่อหน้าศาลด้วยตนเองหรอืยื่นคําฟ้องเป็น

หนงัสอืเชน่คดแีพง่สามญักไ็ด ้ดงันัน้ ถา้โจทกไ์มย่ื่นคาํฟ้องเป็นหนงัสอืแลว้ กไ็มท่าํสาํเนา
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คาํฟ้องเพือ่จดัสง่ใหจ้าํเลย ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้น ป.ว.ิแพง่ มาตรา 191 และมาตรา 193 

 สว่นในเรือ่งฟ้องแยง้นัน้ จาํเลยฟ้องแยง้รวมมาในคาํใหก้ารได ้แต่ถา้ปรากฏวา่เป็น

ฟ้องแยง้เรือ่งอื่นไมเ่กีย่วกบัคาํฟ้องเดมิแลว้ ศาลจะสัง่ใหจ้าํเลยแยกฟ้องเป็นคดต่ีางหากได ้

ตามทีใ่หอ้าํนาจศาลไวใ้น ป.ว.ิแพง่ มาตรา 179 วรรคสาม 

 อน่ึง  เมื่อมกีารยื่นคําฟ้อง เจา้พนักงานศาลจะลงทะเบยีนคดใีนสารบบความของ

ศาลตามลําดบัทีร่บัไว ้ดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้น ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 51 ซึง่ในทางปฏบิตัเิรยีกกนัว่า 

“บญัชรีบัฟ้อง” เลขคดตีามลําดบัก่อนหลงัที่รบัฟ้องไว้ เรยีกว่า “เลขคดดีํา” ซึ่งเป็นเลข

ประจําคดแีละใชต้ลอดไปจนศาลพพิากษาหรอืชีข้าดตดัสนิคด ีหรอืคดเีสรจ็ไปดว้ยอย่าง

หน่ึงอย่างใด เช่น จําหน่ายคดี หรือพพิากษาไปตามสญัญาประนีประนอมยอมความ   

เป็นต้น และเมื่อคดเีสรจ็ดงักล่าวแล้วก็จะลงทะเบยีน คําพพิากษาหรอืคําสัง่ในสารบบ   

คําพพิากษาลงเลขคดใีหม่เป็น “เลขคดแีดง” คอืเลขคดทีี่เสรจ็การพจิารณาของศาลนัน้

แลว้นัน่เอง 

 สรุป  คําฟ้อง หมายถึงข้อหาที่โจทก์เสนอต่อศาล คําฟ้องต้องทําเป็นหนังสอื   

เวน้แต่คําฟ้องคดมีโนสาเร่อาจทําด้วยวาจาได ้คําฟ้องจะเสนอต่อศาลชัน้เริม่คด ีโดยทํา

เป็นคาํรอ้งหรอืคาํรอ้งขอ หรอืเสนอต่อศาลภายหลงัเริม่คดแีลว้โดยทาํคาํฟ้องเพิม่เตมิหรอื

แก้ไขหรอืฟ้องแยง้ รอ้งสอด หรอืขอพจิารณาคดนีัน้ใหม่ คําฟ้องต้องมรีายการครบถ้วน

ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 67 การเรียบเรียงคําฟ้อง ต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกเป็น

ภาษาไทย ต้องกล่าวขอ้เท็จจรงิที่สําคญัและกล่าวแต่ใจความเป็นขอ้ความที่เขา้ใจได้ด ี  

ไมบ่กพรอ่งเคลอืบคลุม 
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คาํถามท้ายบท 

 

 คาํถาม  นายเขยีวเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายขาวเป็นจําเลยในคดแีพ่ง โดยบรรยาย

ฟ้องมใีจความสาํคญัวา่ เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2538 จาํเลยไดท้าํสญัญาซือ้แหวนเพชรไป

จากโจทก ์1 วง ราคา 100,000 บาท จาํเลยไดร้บัมอบแหวนเพชรไปในวนัทําสญัญา และ

จําเลยได้ส ัง่จ่ายเช็คของธนาคารกรุงธนพฒันา จํากดั (มหาชน) ลงวนัที่ 15 มกราคม 

2539 จาํนวน 100,000 บาท แลว้สง่มอบเชค็นัน้ใหโ้จทกเ์พือ่ชาํระค่าแหวนเพชร เมื่อเชค็

ดงักล่าวถงึกําหนด โจทก์นําเชค็ไปเรยีกเกบ็เงนิจากธนาคาร แต่ธนาคารตามเชค็ปฏเิสธ

การจ่ายเงนิโดยอ้างเหตุว่า “บญัชปิีดแล้ว” ขอให้บงัคบัจําเลยชําระเงนิตามเชค็จํานวน 

100,000 บาท พรอ้มดว้ยดอกเบีย้อตัรารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปี นบัแต่วนัทีธ่นาคารปฏเิสธการ

จา่ยเงนิเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสรจ็ 

 นายขาวจําเลยให้การต่อสู้ว่า คําฟ้องโจทก์มไิด้บรรยายให้ชดัแจ้งว่าโจทก์ฟ้อง

เรยีกเงนิค่าแหวนเพชรตามสญัญาซื้อขายหรอืฟ้องเรยีกเงนิตามเชค็ และคําฟ้องโจทก์ก็

มไิดร้ะบุมาตราของกฎหมายในเรือ่งซือ้ขายหรอืตัว๋เงนิมาในคาํฟ้อง คาํฟ้องของนายเขยีว

โจทกจ์งึเคลอืบคลุมไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

 ดงัน้ี ใหท้่านวนิิจฉัยว่า ขอ้ต่อสูเ้รื่องฟ้องเคลอืบคลุมของนายขาวจําเลยรบัฟงัได้

หรอืไม ่

 คาํตอบ  การบรรยายคําฟ้องในคดแีพ่งนัน้ โจทกต์อ้งกล่าวแต่ขอ้เทจ็จรงิทีส่าํคญั

ในลกัษณะเป็นการเล่าเรื่องและอ้างเหตุผลทีจ่ําเลยจะต้องรบัผดิต่อโจทก์ โดยไม่จําต้อง

อา้งหรอืยกบทกฎหมายขึน้กล่าวอ้างมาในคําฟ้องดงัเช่นคดอีาญา เพราะเป็นหน้าทีข่อง

ศาลจะตอ้งยกบทกฎหมายขึน้ปรบัแก่ขอ้เทจ็จรงินัน้ เมือ่ตามคาํฟ้องของนายเขยีวโจทกไ์ด้

บรรยายถงึขอ้เทจ็จรงิทีแ่สดงว่าโจทกจ์ําเลยมนิีตสิมัพนัธห์รอืเกีย่วขอ้งกนัอย่างไร จําเลย

โตแ้ยง้สทิธขิองโจทกอ์ย่างไร และมคีาํขอใหศ้าลบงัคบัจาํเลยประการใด สว่นบทกฎหมาย

ใดจะใช้บงัคบัแก่คดน้ีีย่อมเป็นหน้าที่ของศาลที่จะยกขึน้มาปรบัแก่คดเีอง  คําฟ้องของ 

นายเขยีวโจทก์จงึชอบดว้ยกฎหมายแลว้ ดงันัน้ ขอ้ต่อสูข้องนายขาวในเรื่องฟ้องเคลอืบ  

คลุมจงึรบัฟงัไมไ่ด ้


