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หมวดท่ี 6 

 
 

เค้าโครงเรื่อง 

           บทที ่1  ฟ้องแยง้ 

         บทที ่2  การหกัหน้ี 

 

สาระสาํคญั 

1. ฟ้องแยง้คอือะไร 

2. หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการฟ้องแยง้ 

3. ผูม้สีทิธฟ้ิองแยง้ 

4. จะฟ้องแยง้ใครไดบ้า้ง 

5. การบรรยายฟ้องแยง้ 

6. ทุนทรพัยข์องฟ้องแยง้และเขตอาํนาจศาลทีจ่ะรบัฟ้องแยง้ 

7. กาํหนดเวลาในการยืน่ฟ้องแยง้ 

8. การตรวจและสัง่ฟ้องแยง้ 

9. สทิธใินการอุทธรณ์ฎกีาในคดทีีม่ฟ้ีองแยง้ 
 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 

         เมือ่นกัศกึษาไดศ้กึษาหมวดที ่6 น้ีแลว้ ทาํใหน้กัศกึษา 

(1) ทราบความหมายของฟ้องแยง้ 

(2) ทราบหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการฟ้องแยง้ 

(3) ทราบวา่ผูใ้ดมสีทิธฟ้ิองแยง้และจะฟ้องแยง้ใครไดบ้า้ง 

(4) ทราบวา่ฟ้องแยง้ตอ้งรวมมาในคาํใหก้าร 

(5) ทราบถงึเรือ่งหกัหน้ีกบัฟ้องแยง้นัน้มสีภาพต่างกนั 
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หมวดท่ี 6 

ฟ้องแย้งและการหกัหน้ี 
 

 

 

บทท่ี 1 

ฟ้องแย้ง 

 

 ไดก้ล่าวมาแลว้ในหมวด 2 เรื่องคู่ความว่าสทิธกิารนําคดขีึน้สูศ่าลเมื่อกรณีเกดิขอ้

โตแ้ยง้เกีย่วกบัสทิธหิรอืหน้าที ่หรอืจาํตอ้งใชส้ทิธทิางศาล ผูท้ีถู่กโตแ้ยง้เกีย่วกบัสทิธหิรอื

หน้าที ่ยอ่มนําคดขีึน้สูศ่าล เพือ่ขอใหร้บัรองคุม้ครองสทิธขิองตนโดยกล่าวหาผูท้ีม่าโตแ้ยง้

สทิธหิรอืหน้าทีซ่ึ่งเรยีกว่า “จําเลย” ฉะนัน้ การโต้แยง้เกี่ยวกบัสทิธหิรอืหน้าทีจ่ําเลยเอง

อาจถูกโจทกใ์นคดเีดมิโตแ้ยง้สทิธหิรอืหน้าทีใ่นคดเีดยีวกนัได ้ จําเลยย่อมนําคดนีัน้ขึน้สู่

ศาลเช่นเดียวกนัซึ่งหากให้จําเลยนําคดไีปฟ้องโจทก์ต่างหากอีกจะทําให้เสยีเวลาและ

ค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง จงึได้บญัญตัเิกี่ยวกบัการ

ดําเนินคดใีนเรื่องน้ีไวใ้นมาตรา 177 วรรคสาม และมาตรา 179 วรรคทา้ย เรยีกว่า “ฟ้อง

แยง้” ในการศกึษาเรือ่ง “ฟ้องแยง้” น้ีขอแยกออกพจิารณาดงัน้ี 

1. ฟ้องแยง้คอือะไร 

2. หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการฟ้องแยง้ 

3. ผูม้สีทิธฟ้ิองแยง้ 

4. จะฟ้องแยง้ใครไดบ้า้ง 

5. การบรรยายฟ้องแยง้ 

6. ทุนทรพัยข์องฟ้องแยง้ และเขตอาํนาจศาลทีจ่ะรบัฟ้องแยง้ 

7. กาํหนดเวลาในการยืน่ฟ้องแยง้ 

8. การตรวจและสัง่ฟ้องแยง้ 

9. สทิธใินการอุทธรณ์ฎกีาในคดทีีม่ฟ้ีองแยง้ 
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1. ฟ้องแย้งคืออะไร 

  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งไดบ้ญัญตัเิกีย่วกบัเรือ่ง “ฟ้องแยง้” ไว้

ในมาตรา 177 วรรคสามวา่ “จาํเลยจะฟ้องแยง้มาในคาํใหก้ารกไ็ด ้แต่ถา้ฟ้องนัน้เป็นเรือ่ง

อื่นไม่เกี่ยวกบัฟ้องเดิมแล้ว ให้ศาลสัง่ให้จําเลยฟ้องเป็นคดต่ีางหาก” และมาตรา 179 

วรรคทา้ย บญัญตัวิ่า “แต่หา้มมใิหคู้่ความฝ่ายใดเสนอคําฟ้องต่อศาลใด ไม่ว่าโดยวธิฟ้ีอง

เพิม่เติมหรอืฟ้องแย้ง ภายหลงัที่ได้ยื่นคําฟ้องเดมิต่อศาลแล้ว เว้นแต่คําฟ้องเดิมและ    

คาํฟ้องภายหลงัน้ีจะเกีย่วขอ้งกนัพอทีจ่ะรวมการพจิารณาและชีข้าดตดัสนิเขา้ดว้ยกนัได ้

  เมื่อโจทก์ฟ้องจําเลย นอกจากจําเลยจะให้การปฏิเสธข้อหาของโจทก์แล้ว     

ถา้จําเลยเหน็ว่าความจรงิโจทก์ต่างหากทีจ่ะตอ้งชาํระหน้ีใหแ้ก่จําเลย จําเลยกม็สีทิธฟ้ิอง

โจทก์ให้ชําระหน้ีแก่ตนไปพร้อมกบัคําให้การแก้ฟ้องของโจทก์ ฟ้องของจําเลยเช่นน้ี

เรยีกว่า “ฟ้องแยง้” ดงันัน้ “ฟ้องแยง้” คอื การฟ้องซึง่จําเลยกลบัฟ้องโจทกโ์ดยฟ้องในคดี

เดยีวกนั ขอใหโ้จทกร์บัผดิชอบ กลา่วคอื โจทกเ์ป็นผูเ้ริม่คดกี่อน เมือ่โจทกฟ้์องแลว้จาํเลย

จงึไดฟ้้องโจทกบ์า้งในคดเีดยีวกนั โดยกลา่วรวมมาในคาํใหก้าร 

  ตวัอย่าง  รถยนต์โจทกจ์ําเลยชนกนั โจทกฟ้์องว่าเป็นความประมาทเลนิเล่อ

ของจําเลยการชนกนัจงึไดเ้กดิขึน้ ขอใหจ้ําเลยใชค้่าสนิไหมทดแทน จําเลยเหน็ว่าการชน

กนัน้ีเป็นด้วยความประมาทของโจทก์หาใช่ของตนไม่ เช่นน้ีจําเลยจะฟ้องแย้งมาใน

คําใหก้ารขอใหโ้จทก์ใชค้่าสนิไหมทดแทนกไ็ด ้คดเีช่นน้ีเกีย่วพนักนั ฉะนัน้ ศาลจะไม่ส ัง่

ใหจ้าํเลยแยกคดแีละยอมใหฟ้้องแยง้ได ้

  ฉะนัน้ ฟ้องแย้งจงึประกอบด้วยสาระสําคญั 2 ประการคอื ประการแรก เป็น

คาํใหก้ารต่อสูค้ดขีองโจทก ์ประการทีส่อง เป็นการเสนอขอ้หาของจาํเลยต่อโจทก ์

  ฟ้องแย้งของจําเลยกบัคําให้การของจําเลยที่ยกขึ้นเป็นขอ้ต่อสู้คําฟ้องของ

โจทกต์อ้งสอดคลอ้งกนั หากฟ้องแยง้กบัขอ้ต่อสูข้ดัแยง้กนักจ็ะถอืว่าฟ้องแยง้ไม่เกีย่วขอ้ง

กบัฟ้องเดมิพอทีจ่ะรวมการพจิารณาชีข้าดตดัสนิคดเีขา้ดว้ยกนัไดต้าม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 

179 วรรคสาม (นยัคําพพิากษาฎกีาที ่199/2522  โจทกฟ้์องวา่ โจทกร์บัประกนัวนิาศภยั

รถยนตค์นัเกดิเหตุและรบัชว่งสทิธจิากผูเ้อาประกนัภยัมาฟ้องเรยีกคา่เสยีหายจากจาํเลยที ่

2 ในฐานะนายจา้งใหร้ว่มกนัรบัผดิกบัจาํเลยที ่1 ซึง่เป็นลกูจา้งขบัรถโดยประมาทชนรถที่

เอาประกนัภยัคนัดงักล่าว จําเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธว่า โจทก์มไิด้เป็นผู้รบัประกนัภยั

รถยนตค์นัดงักล่าว กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นเอกสารปลอม ความเสยีหายเกดิเพราะความ
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ประมาทของลูกจ้างผู้เอาประกันภัย ฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหาย และขอให้เรียกผู้เอา

ประกนัภยักบัลูกจ้างมาเป็นจําเลยตามฟ้องแย้งด้วย ดงัน้ีเมื่อจําเลยที่ 2 ปฏเิสธฟ้องว่า

โจทกไ์ม่ใช่ผูร้บัประกนัภยั จงึไม่มมีลูทีจ่ําเลยที ่2 จะฟ้องแยง้โจทก์ตามสญัญาประกนัภยั

เพราะมิได้เกี่ยวกับฟ้องเดิม เมื่อศาลไม่รบัฟ้องแย้งของจําเลยจึงไม่อาจเรียกบุคคล 

ภายนอกเขา้มาเป็นจาํเลยตามฟ้องแยง้ไดเ้ชน่กนั) 
 

 2.  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัฟ้องแย้ง 

  ในการพิจารณาว่าเป็นฟ้องแย้งหรือไม่จะต้องพิจารณาว่าคําฟ้องดงักล่าว

ประกอบดว้ยหลกัเกณฑส์าํคญัทัง้สามประการหรอืไม ่หลกัเกณฑส์าํคญัทัง้สามประการอนั

ถอืเป็นการฟ้องแยง้มดีงัน้ี 

  ก.  ตอ้งมขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัสทิธหิรอืหน้าที ่

  ข.  ตอ้งมฟ้ีองเดมิ 

  ค.  ฟ้องแยง้นัน้ตอ้งเกีย่วกบัฟ้องเดมิ 

  ก.  ต้องมีข้อโต้แย้งเก่ียวกบัสิทธิหรือหน้าท่ี  เน่ืองจากฟ้องแยง้เป็นคาํฟ้อง

ชนิดหน่ึง (ป.ว.ิแพง่ มาตรา 1 (3)) ทีคู่่ความเสนอต่อศาลเพื่อใหพ้จิารณาพพิากษา ดงันัน้ 

จึงตกอยู่ในบงัคบัของมาตรา 55 เช่นเดียวกบัฟ้องธรรมดา กล่าวคือผู้มสีทิธิฟ้องแย้ง

จะต้องถูกโต้แย้งเกี่ยวกบัสทิธหิรอืหน้าที่ และสทิธิหรอืหน้าที่ทางแพ่งนัน้ได้ถูกโต้แย้ง

ก่อนทีจ่ะมกีารฟ้องแยง้แลว้ หากไม่มกีารโตแ้ยง้เกีย่วกบัสทิธหิรอืหน้าทีจ่ะฟ้องแยง้ไม่ได ้

แมจ้ะฟ้องแยง้ไวล้ว่งหน้ากท็าํไมไ่ด ้

   ตวัอย่างท่ี 1  โจทกฟ้์องว่าจําเลยขบัรถยนตโ์ดยประมาทเลนิเล่อ ชนทา้ย

รถจกัรยานสามลอ้ทีโ่จทกโ์ดยสารมาเป็นเหตุใหโ้จทก์บาดเจบ็ขอใหใ้ชค้่าเสยีหาย จําเลย

ใหก้ารว่าตนมไิด้ประมาทเลนิเล่อ นายประทปีคนถบีจกัรยานสามลอ้ต่างหากทีป่ระมาท

เลนิเล่อและฟ้องแยง้โจทก์มาในคําใหก้ารใหใ้ชค้่าเสยีหายใหจ้ําเลย เช่นน้ีจําเลยฟ้องแยง้

ไม่ได้ 0
1
  เพราะโจทก์มไิด้โต้แย้งสทิธิหรอืหน้าที่จําเลยแต่อย่างใด เน่ืองจากโจทก์เป็น

ผูโ้ดยสารไมไ่ดเ้ป็นคนถบีรถสามลอ้ 

   ตวัอย่างท่ี 2  โจทกฟ้์องว่า จําเลยเชา่ตกึแถวโจทก ์โจทกบ์อกเลกิสญัญา

แล้วขอให้ศาลขบัไล่จําเลยและเรียกค่าเสียหาย จําเลยให้การและฟ้องแย้งว่าจําเลย

                                                           
1ดคูาํพพิากษาฎกีาที ่153/2512. 
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ซ่อมแซมหอ้งเชา่หากจาํเลยตอ้งออกจากหอ้งเช่า โจทกต์อ้งใชเ้งนิค่าซ่อมแซมหอ้งเชา่ให้

จําเลย เช่นน้ีจําเลยฟ้องแยง้ไม่ไดเ้พราะในขณะฟ้องแยง้จําเลยยงัไม่ถูกโต้แยง้สทิธ ิสทิธิ

ของจําเลยจะถูกโตแ้ยง้เมื่อศาลพพิากษาขบัไล่จําเลยออกจากหอ้งเช่า จําเลยจะฟ้องแยง้

ไวล้ว่งหน้าไมไ่ด ้

 

ตวัอย่างคาํพิพากษาฎีกา 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 6/2526  ฟ้องแย้งของจําเลยที่ให้ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและ

เอกสารของธนาคารโจทกเ์พื่อแสดงผลว่าจําเลยไม่ไดเ้ป็นหน้ีตามทีโ่จทกฟ้์อง เป็นเรื่องที่

จําเลยแสวงหาหลกัฐานเพื่อต่อสูค้ดขีองจําเลย มใิช่เป็นการเสนอขอ้หาต่อศาลไม่ถอืว่า

เป็นฟ้องแยง้ 

 คําพพิากษาฎกีาที ่5520/2542  ฟ้องแยง้นอกจากจะเป็นคําใหก้ารต่อสูค้ดแีลว้ยงั

ตอ้งเป็นการเสนอขอ้หาของจาํเลยต่อโจทกอ์นัอาจมผีลใหเ้กดิการกระทบกระเทอืนถงึสทิธิ

หรอืหน้าทีข่องโจทก ์นอกเหนือจากทีเ่กดิตามปกตจิากคําฟ้องและคําใหก้าร การทีจ่ําเลย

ที ่1 ใหก้ารว่าสญัญากูย้มืเงนิระหว่างโจทกก์บัจําเลยที ่1 เป็นโมฆะ จําเลยที ่1 ขอถอืเอา

คําใหก้ารน้ีเป็นฟ้องแยง้ ตามคําใหก้ารของจําเลยที ่1 ดงักล่าวหากศาลพจิารณาแลว้เหน็

เป็นเช่นนัน้ ย่อมมผีลทําใหส้ทิธเิรยีกรอ้งตามคําฟ้องของโจทก์ไม่ไดร้บัการบงัคบัใหต้าม

กฎหมาย ซึ่งกค็อืสญัญากู้ยมืเงนิถูกเพกิถอนและทําลายไปนัน่เอง หาไดม้ผีลกระทบถงึ

สทิธหิรอืหน้าทีข่องโจทก์นอกเหนือจากคําฟ้องแต่อย่างใดไม่ คําฟ้องแยง้ของจําเลยที ่1 

จงึมสีภาพเป็นเพยีงคาํใหก้ารหาใชฟ้่องแยง้ไม ่

 คําพพิากษาฎกีาที ่843/2543  ฟ้องแยง้นอกจากจะตอ้งเป็นเรื่องเกีย่วกบัฟ้องเดมิ

พอทีจ่ะรวมการพจิารณาและชีข้าดตดัสนิเขา้ดว้ยกนัไดแ้ลว้ ตอ้งเป็นคําฟ้องทีม่สีภาพแห่ง

ขอ้หาว่าโจทก์โต้แยง้สทิธขิองจําเลยในส่วนที่เกี่ยวกบัคําฟ้องเดมิอย่างไร ตามมาตรา 55 

ด้วย ซึ่งจําเลยให้การว่าเอกสารฟ้องแย้งเป็นเอกสารปลอมที่จําเลยลงลายมอืชื่อไว้แล้ว 

โจทก์หรอืตวัแทนโจทก์ร่วมกนักรอกขอ้ความโดยจําเลยไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม หากคดฟีงั

ไดด้งัทีจ่ําเลยใหก้ารไว ้ขอ้อา้งทีอ่าศยัเป็นหลกัแห่งขอ้หาว่าจําเลยทําสญัญากูเ้บกิเงนิเกนิ

บญัชแีละสญัญากูย้มืเงนิตามคําฟ้องของโจทก์ย่อมรบัฟงัไม่ได ้ศาลย่อมพพิากษายกฟ้อง 

เอกสารดงักล่าวกไ็ม่อาจนําไปใชอ้า้งเป็นประโยชน์ต่อโจทกห์รอืบุคคลภายนอกไดอ้ยู่แลว้ 

หาจําเป็นทีจ่ําเลยตอ้งฟ้องแยง้เพื่อใหโ้จทกค์นืหรอืทําลายเอกสารดงักล่าวไม่ ทีจ่ําเลยอา้ง
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วา่เมือ่ศาลพพิากษายกฟ้องจาํเลยไมอ่าจเรยีกเอกสารดงักล่าวคนืจากบุคคลภายนอกได ้จงึ

เกิดขอ้โต้แย้งเกี่ยวกบัสทิธิหรอืหน้าที่แล้วชอบที่จะฟ้องแย้งได้นัน้ การที่จําเลยจะเรยีก

เอกสารดงักลา่วคนืจากบุคคลภายนอกไดห้รอืไม ่ไมเ่กีย่วกบัขอ้โตแ้ยง้อนัเกีย่วกบัสทิธหิรอื

หน้าที่ของโจทก์ในคดนีัน้ ฟ้องแย้งของจําเลยจงึเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกบัฟ้องเดมิพอที่จะ

รวมพจิารณาและชีข้าดตดัสนิเขา้ดว้ยกนัไดต้ามมาตรา 177 วรรคสาม 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่3748/2545  โจทกฟ้์องขอใหบ้งัคบัจาํเลยที ่1รบัผดิตามสญัญา

กู้เงนิและจําเลยที่ 2 สญัญาคํ้าประกนัร่วมกนั จําเลยที่ 2 ให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์

กรอกขอ้ความลงในสญัญาคํ้าประกนัเองโดยจาํเลยที ่2 ไมย่นิยอม สญัญาคํ้าประกนัปลอม 

ขอให้ยกฟ้อง ขอให้บังคับโจทก์คืนสญัญาคํ้าประกันหรือมีคําสัง่ให้ทําลายเสีย หาก

ขอ้เทจ็จรงิฟ้องไดต้ามขอ้ต่อสูแ้ลว้ ศาลตอ้งพพิากษายกฟ้อง สญัญาคํ้าประกนัย่อมไมม่ผีล

ผกูพนัจาํเลยที ่2 ยอ่มไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่าํเลยที ่2 ตอ้งฟ้องแยง้ ศาลไมร่บัฟ้องแยง้ 

 คําพพิากษาฎกีาที ่4906/2542  จําเลยฟ้องแยง้ขอใหเ้พกิถอนทําลายสญัญากูย้มื

และสญัญาจาํนองระหวา่งโจทกแ์ละจาํเลย อา้งวา่สญัญากูย้มืเป็นโมฆะเน่ืองจากจาํเลยทํา

สญัญาโดยสําคญัผดิในสิง่ซึ่งเป็นสาระสําคญัแห่งนิตกิรรม โดยขอ้อ้างน้ีจําเลยอ้างเป็น

คาํใหก้ารไวแ้ลว้ ดงันัน้หากขอ้เทจ็จรงิไดค้วามวา่ สญัญากูย้มืเป็นโมฆะตามทีจ่าํเลยยกขึน้

อา้ง ศาลกย็่อมนํามาเป็นเหตุยกฟ้องโจทกอ์ยู่แลว้ จําเลยหาจําตอ้งฟ้องแยง้ขอใหเ้พกิถอน

ทาํลายแต่ประการใดไมท่ีศ่าลลา่งทัง้สองไมร่บัฟ้องแยง้ของจาํเลยจงึชอบแลว้ 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่4861/2547  โจทกฟ้์องขอใหบ้งัคบัจาํเลยที ่1 รบัผดิตามเชค็ที่

จําเลยที ่1 นํามาขายลดแก่โจทก์ และใหจ้ําเลยที ่4 ร่วมรบัผดิในฐานะผูค้ํ้าประกนั การที่

จาํเลยที ่4 กล่าวอา้งเรือ่งสญัญากูเ้งนิและฟ้องแยง้ขอใหค้นืสญัญากูเ้งนิ จงึเป็นคนละเรือ่ง

กบัทีโ่จทก์ฟ้อง ฟ้องแยง้ในส่วนน้ีของจําเลยที ่4 ย่อมไม่เกีย่วกบัฟ้องเดมิ สว่นทีจ่ําเลยที ่

4 ฟ้องแยง้ขอใหค้นืสญัญาคํ้าประกนันัน้ เมื่อจําเลยที ่4 ใหก้ารว่า สญัญาคํ้าประกนัเป็น

สญัญาปลอม ดงัน้ีหากพจิารณาไดค้วามตามคําใหก้ารของจําเลยที ่1 ดงักล่าว ศาลต้อง

พพิากษายกฟ้อง จําเลยที ่4 ย่อมไดร้บัผลตามคําพพิากษาอยู่แลว้ กรณีไม่มเีหตุจําเป็นที่

จําเลยที ่4 จะฟ้องแยง้ขอใหบ้งัคบัโจทกค์นืเอกสารดงักล่าว  ศาลชอบทีจ่ะไม่รบัฟ้องแยง้

ของจาํเลยที ่4 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่8525/2547  จาํเลยที ่2 ใหก้ารวา่สญัญาคํ้าประกนัเป็นเอกสาร

ปลอม ซึง่หากคดฟีงัไดด้งัทีจ่าํเลยที ่2 ใหก้ารไว ้ศาลย่อมพพิากษายกฟ้องโจทก ์และเมื่อ
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เป็นเอกสารปลอมโจทก์ย่อมไม่อาจอ้างองิหรอืแสวงสทิธใิด ๆ จากเอกสารปลอมได้อยู่

แลว้ ไม่จําเป็นตอ้งฟ้องแยง้เพื่อใหโ้จทก์คนืเอกสารดงักล่าวแก่จําเลยที ่2 ส่วนการทีศ่าล

พพิากษาว่าสญัญาคํ้าประกนัเป็นเอกสารปลอมและพพิากษายกฟ้อง จําเลยที่ 2  จงึไม่

อาจเรยีกเอกสารคนืจากบุคคลภายนอกได้ ก็เป็นเรื่องที่บุคคลภายนอกโต้แย้งสทิธหิรอื

หน้าทีข่องจาํเลยที ่2 ไม่เกีย่วขอ้งกบัขอ้โตแ้ยง้อนัเกีย่วกบัสทิธหิรอืหน้าทีข่องโจทก์ในคดี

น้ีจงึไมเ่กีย่วกบัคาํฟ้องเดมิ ทีศ่าลชัน้ตน้มคีาํสัง่ไมร่บัฟ้องแยง้ของจาํเลยที ่2 ชอบแลว้ 

 คําพพิากษาฎีกาที่ 625/2548  ข้อที่จําเลยให้การต่อสู้คดีว่าไม่ต้องรบัผิดตาม

สญัญากู้เงนิที่โจทก์นํามาฟ้อง เน่ืองจากจําเลยกู้ยมืเงนิเพยีง 100,000 บาท แต่โจทก์

กรอกจํานวนเงนิในสญัญากูเ้งนิจํานวน 275,000 บาท โดยจําเลยไม่ยนิยอม สญัญากูเ้งนิ

จงึเป็นเอกสารปลอมนัน้ หากขอ้เทจ็จรงิรบัฟงัได้ตามที่จําเลยอ้างก็ย่อมมผีลทําให้สทิธิ

เรยีกรอ้งตามคาํฟ้องของโจทกไ์ม่ไดร้บัการบงัคบัใหต้ามกฎหมาย และศาลย่อมนํามาเป็น

เหตุยกฟ้องได้อยู่แล้ว จําเลยหาจําต้องฟ้องแย้งขอให้บงัคบัโจทก์รบัชําระหน้ี 100,000 

บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้โจทก์ส่งมอบสญัญากู้เงนิปลอมแก่จําเลยเพื่อนําไปทําลาย

ประการใดไม่ ทัง้คําขอตามฟ้องแยง้ดงักล่าว ศาลกไ็ม่อาจบงัคบัใหไ้ด ้เพราะหากสญัญา  

กูเ้งนิตามฟ้องเป็นเอกสารปลอม กเ็ทา่กบัการกูย้มืรายน้ีไมม่หีลกัฐานเป็นหนงัสอื โจทกไ์ม่

อาจนํามาฟ้องรอ้งบงัคบัเอาแก่จาํเลยได ้

  ข.  ต้องมีฟ้องเดิม  เน่ืองจากฟ้องแย้งเป็นฟ้องที่จําเลยเดมิกลบัเป็นโจทก์

ฟ้องโจทก์ในคดีเดิมเป็นจําเลย ฉะนัน้ จะฟ้องแย้งได้จะต้องมีฟ้องเดิมอยู่ในระหว่าง

พจิารณา ถา้ฟ้องเดมิไมม่เีสยีแลว้อาจเป็นเพราะโจทกจ์าํเลยตกลงหรอืประนีประนอมยอม

ความ แล้วศาลพพิากษาความยอม หรอืคดเีดมิศาลได้มคีําพพิากษาหรอืคําสัง่ไปแล้ว

เชน่น้ีจะฟ้องแยง้ไมไ่ด ้

   ในบางกรณีผู้เป็นโจทก์ในฟ้องเดมิไม่อยู่ในฐานะเป็นโจทก์ได้ เช่น ไม่มี

อํานาจฟ้อง ถ้าหากจําเลยไดฟ้้องแยง้โจทกค์นนัน้ไวด้ว้ย มปีญัหาว่าการทีโ่จทก์เดมิไม่มี

อํานาจฟ้องเชน่น้ีจะกระทบกระเทอืนถงึฟ้องแยง้ของจําเลยอย่างหรอืไม่ เช่น บดิาไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมายเป็นโจทก์ฟ้องคดแีทนบุตรผูเ้ยาว ์ขอใหแ้สดงว่าทรพัย์พพิาทเป็นของบุตร

ผูเ้ยาว์ ห้ามจําเลยเกี่ยวขอ้ง จําเลยต่อสูว้่าโจทก์เป็นบดิาไม่ชอบด้วยกฎหมายของบุตร

ผูเ้ยาว ์และฟ้องแยง้ขอแบง่ทรพัยม์รดกระหวา่งโจทกจ์าํเลย ถา้ศาลสัง่วา่โจทกไ์มม่อีํานาจ

ฟ้องแทนผูเ้ยาว์จงึพพิากษายกฟ้อง ดงัน้ี ฟ้องแย้งของจําเลยจะมผีลอย่างไร กรณีตาม



LW 306 231 

ปญัหาฟ้องแยง้ของจาํเลยยอ่มตกไปดว้ย เพราะฟ้องเดมิและตวัโจทกเ์ดมิไมม่อียู่แลว้จงึไม่

อาจฟ้องแยง้ได1้

1
 

   กรณีทีศ่าลพพิากษายกฟ้องเดมิตอ้งพจิารณาดว้ยวา่พพิากษายกฟ้องดว้ย

เหตุใด ถ้าศาลพพิากษายกฟ้องเดมิดว้ยเหตุโจทก์ไม่มอีํานาจฟ้อง เช่นน้ีถอืว่าไม่มฟ้ีอง

เดมิและตวัโจทก์เดมิที่จะเป็นจําเลยต่อไปจงึฟ้องแย้งไม่ได้ แต่ถ้าศาลพพิากษายกฟ้อง

ด้วยเหตุฟ้องเดมิเคลอืบคลุม เช่นน้ียงัมตีวัโจทก์เดมิที่จะเป็นจําเลยต่อไปอยู่ฟ้องแย้งที่

จําเลยฟ้องรวมมากบัคําให้การจงึมติกไป นอกจากน้ี กรณีศาลมคีําสัง่จําหน่ายคดโีจทก์

ออกจากสารบบความเพราะโจทก์ไม่ชําระหรอืวางค่าธรรมเนียมตามทีศ่าลสัง่ หรอืเพราะ

โจทกท์ิง้ฟ้อง อย่างน้ีถ้าจําเลยฟ้องแยง้ขึน้มา ฟ้องแยง้ของจําเลยไม่ตกไปเพราะตวัโจทก์

เดมิซึง่มาเป็นจาํเลยในฟ้องแยง้ยงัมตีวัอยู ่

  ค.  ฟ้องแย้งต้องเก่ียวข้องกบัฟ้องเดิม  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

แพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม บญัญตัวิ่า “จําเลยจะฟ้องแยง้มาในคําใหก้ารกไ็ด ้แต่ถ้าฟ้อง

แยง้นัน้เป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกบัคําฟ้องเดมิแลว้ ใหศ้าลสัง่ให้จําเลยฟ้องเป็นคดต่ีางหาก” 

และมาตรา 179 บญัญตัวิ่า “แต่หา้มมใิหคู้่ความฝ่ายใดเสนอคําฟ้องใดต่อศาล  ไม่ว่าโดย

วธิฟ้ีองเพิม่เตมิ หรอืฟ้องแยง้ ภายหลงัทีไ่ดย้ื่นคาํฟ้องเดมิต่อศาลแลว้ เวน้แต่ คาํฟ้องเดมิ

และคาํฟ้องภายหลงัน้ีจะเกีย่วขอ้งกนัพอทีจ่ะรวมการพจิารณาและชีข้าดตดัสนิเขา้ดว้ยกนั

ได้” จากบทบัญญัติทัง้สองมาตราน้ีจะเห็นว่าการฟ้องแย้งนัน้เป็นฟ้องที่เสนอเข้ามา

ภายหลงัจงึตอ้งเกีย่วขอ้งกบัฟ้องเดมิ ในการพจิารณาว่าฟ้องเดมิกบัฟ้องแยง้เกีย่วขอ้งกนั

อย่างไรคงพจิารณาได้จากบทบญัญตั ิมาตรา 179 วรรคท้ายที่บญัญตัวิ่า “ฟ้องเดมิและ

ฟ้องภายหลงัน้ีจะเกี่ยวขอ้งกนัพอที่จะรวมการพจิารณาและชี้ขาดตดัสนิเขา้ด้วยกนัได้” 

หมายความว่าขอ้หาตามฟ้องเดมิและฟ้องแยง้จะตอ้งเป็นขอ้หาหรอืประเดน็อย่างเดยีวกนั 

หรือพิพาทกันเกี่ยวกับทรัพย์รายเดียวกัน หรือพิพาทกันในเรื่องการกระทํา หรือ

พฤตกิารณ์ หรอืกรณเีดยีวกนั หรอืรายเดยีวกนั 

  ตวัอย่าง 1  นายทวิากบันางราตร ีขบัรถชนกนัไดร้บัความเสยีหายทัง้สองฝา่ย 

นายทวิาไดเ้ป็นโจทกฟ้์องนางราตรฐีานขบัรถโดยประมาทเลนิเล่อชนรถนายทวิาเสยีหาย

เป็นเงนิ 20,000 บาท นางราตรเีหน็ว่าการชนกนัน้ีเป็นเพราะความประมาทของโจทก์หา

                                                           
1ดคูาํพพิากษาฎกีาที ่736/2503. 
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ใช่ของตนไม่เช่นน้ีนางราตรจีะฟ้องแยง้มาในคําใหก้ารขอใหโ้จทก์ใชค้่าสนิไหมทดแทนก็

ได้ เพราะฟ้องแย้งของนางราตรเีกี่ยวขอ้งกบัฟ้องเดมิ กล่าวคอื ฟ้องแย้งและฟ้องเดมิมี

ประเดน็อยา่งเดยีวกนั 

  ตวัอย่าง 2  สาทํารา้ยร่างกายส ีสจีงึฟ้องเรยีกค่าสนิไหมทดแทน ก่อนนัน้สี

เคยกูเ้งนิสาไป 5,000 บาท เมือ่สาถูกฟ้องสาจงึฟ้องแยง้เรยีกเงนิกูจ้ากส ีเชน่น้ีสาฟ้องแยง้

ไม่ไดจ้ะตอ้งไปฟ้องเป็นคดอีกีเรื่องหน่ึงต่างหาก เพราะฟ้องเดมิเป็นเรื่องละเมดิ สว่นฟ้อง

แย้งเป็นเรื่องสญัญาจึงไม่เกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้า

ดว้ยกนัได ้

  ตวัอย่าง 3  โจทกฟ้์องขบัไล่จําเลยออกจากเรอืนของโจทก ์ซึง่โจทกใ์หม้ารดา

โจทก์ควบคุมการปลูกสร้างบนที่ดนิที่จําเลยเช่ามา จําเลยต่อสู้ว่าเป็นเรอืนของมารดา 

โจทกข์ายใหจ้ําเลยแลว้ ถ้าหากเป็นของโจทก์กป็ลูกบนทีด่นิของจําเลย จงึฟ้องแยง้ขบัไล่

ใหโ้จทกร์ือ้เรอืนไป ดงัน้ีเป็นการบรรยายสภาพแห่งขอ้หาชดัแจง้แลว้และเกีย่วกบัฟ้องเดมิ

รบัเป็นฟ้องแยง้ได ้(คาํพพิากษาฎกีาที ่184/2497) 

 

ตวัอย่างคาํพิพากษาฟ้องแย้งท่ีเก่ียวกบัฟ้องเดิม 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่57/2518  ฟ้องใหร้ือ้ร ัว้ทีรุ่กทีด่นิ จาํเลยต่อสูก้รรมสทิธิแ์ละฟ้อง

แยง้ใหโ้จทกร์ือ้กนัสาดทีน้ํ่าฝนตกลงในทีด่นิจาํเลยได ้

 คาํพพิากษาฎกีาที ่778/2523  โจทกฟ้์องวา่จาํเลยบุกรุกทีด่นิ ต่อเตมิชายคารุกลํ้า

ทีด่นิ ขอใหจ้ําเลยรือ้ถอน จําเลยฟ้องแยง้ขอใหโ้จทกร์ือ้กนัสาดทีส่รา้งใหม ่รือ้ชายคาสว่น

ทีรุ่กลํ้า รือ้ท่อน้ําประปากบัเครื่องสบูน้ําออกไปจากทีพ่พิาท ฟ้องแยง้ส่วนน้ีเกี่ยวกบัฟ้อง

เดมิ แต่ที่ขอให้โจทก์ใช้ค่าเสยีหายเพราะโจทก์ก่อสรา้งทําให้กําแพงตกึของจําเลยแตก

กรา้ว กระเบือ้งหน้าตกึเสยีหายลกูจา้งของโจทกต์ดัโครงเหลก็เครือ่งปรบัอากาศของจาํเลย

นัน้ ไมเ่กีย่วกบัฟ้องเดมิ ตอ้งฟ้องเป็นคดใีหม ่

 คําพิพากษาฎีกาที่ 708/2525  โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจําเลยข้อหาหมิ่น

ประมาททีล่งขา่วในหนงัสอืพมิพแ์ละยงัฟ้องเป็นคดอีาญาหลายคด ีจาํเลยจงึฟ้องแยง้เรยีก

ค่าเสยีหายทีโ่จทก์ฟ้องคดอีาญาเป็นเหตุใหจ้ําเลยต้องเสยีค่าใชจ้่ายในการต่อสูค้ดอีาญา 

ดงัน้ี ฟ้องแยง้เกีย่วกบัฟ้องเดมิทีส่ามารถพจิารณาพพิากษารวมกนัได ้
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 คําพพิากษาฎีกาที่ 683/2540  คําฟ้องของโจทก์เป็นเรื่องกล่าวหาว่าจําเลยที่ 3 

ร่วมกบัจําเลยที ่1 และที ่2 กระทําละเมดิต่อโจทก์ โดยการลงข่าวใส่ความหมิน่ประมาท

โจทก์ ส่วนฟ้องแย้งของจําเลยที่ 3 เป็นเรื่องที่จําเลยที่ 3 กล่าวหาโจทก์นําคดีมาฟ้อง

จําเลยที ่3 ทําใหจ้ําเลยที่ 3 ไดร้บัความเสยีหาย ฟ้องแย้งของจําเลยที ่3 เป็นฟ้องแยง้ที่

อาศยัเหตุต่างกนั จงึไม่เกีย่วกบัฟ้องเดมิไม่อาจรวมการพจิารณาชีข้าดตดัสนิเขา้ดว้ยกนั

ไดต้ามมาตรา 177 วรรคสาม 

 คําพพิากษาฎกีาที ่4002/2533  โจทก์ฟ้องขบัไล่จําเลยออกไปจากทีด่นิทีจ่ําเลย

เช่าของโจทก์จําเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ได้ครอบครองปรปกัษ์ที่ดนิของโจทก์จนได้

กรรมสทิธิแ์ลว้โจทกฟ้์องคดน้ีีทําใหจ้ําเลยเสยีชื่อเสยีงเกยีรตคิุณ ขอใหโ้จทกเ์ปลีย่นแปลง

ชื่อโจทก์ในโฉนดที่ดนิมาเป็นของจําเลยและเรยีกค่าเสยีหายเน่ืองจากเสยีชื่อเสยีง ดงัน้ี 

ฟ้องแยง้ในสว่นทีจ่ําเลยอา้งวา่ทีด่นิเป็นของจําเลยเป็นการต่อสูก้รรมสทิธิ ์จงึเกีย่วกบัฟ้อง

เดมิและมใิช่ฟ้องแยง้มเีงื่อนไขชอบทีศ่าลจะรบัไวพ้จิารณา ส่วนฟ้องแยง้ทีข่อใหโ้จทก์ใช้

ค่าเสยีหายเป็นคนละเรือ่งกบัมลูคดทีีโ่จทกฟ้์องขบัไล่จาํเลย ฟ้องแยง้สว่นน้ีจงึเป็นเรือ่งอื่น

ไมเ่กีย่วกบัฟ้องเดมิจะรบัไวพ้จิารณารวมกบัฟ้องเดมิหาไดไ้ม ่

 คาํพพิากษาฎกีาที ่5741/2534  โจทกฟ้์องจาํเลยเรือ่งแยง่กรรมสทิธิใ์นทีด่นิพพิาท 

จําเลยใหก้ารว่าทีด่นิพพิาทเป็นของจําเลยโดยการครอบครองปรปกัษ์และศาลมคีําสัง่ว่า

จําเลยได้กรรมสทิธิใ์นที่ดนิพพิาทแล้ว การที่โจทก์เขา้ไปขุดร่องน้ําและทําถนนในที่ดนิ

พพิาทเป็นการละเมดิ จงึฟ้องแยง้ใหโ้จทกท์าํการถมรอ่งน้ําและรือ้ถอนในทีด่นิพพิาทใหอ้ยู่

ในสภาพเดมิ ดงัน้ี ฟ้องแยง้ดงักลา่วเป็นปญัหาเกีย่วพนักบัทีด่นิพพิาทจงึเกีย่วกบัฟ้องเดมิ 

 คําพพิากษาฎีกาที่ 5263/2545 โจทก์ฟ้องจําเลยชําระหน้ีตามสญัญาเงนิกู้ยืม 

จาํเลยใหก้ารและฟ้องแยง้วา่ สญัญากูเ้ป็นโมฆะ เพราะจาํเลยสาํคญัผดิวา่โจทกเ์ป็นเจา้หน้ี

รายหน่ึงของบรษิทั ส.ซึ่งเป็นเจ้าหน้ีของจําเลย แต่แท้จรงิแล้วไม่ใช่ ขอให้พพิากษาว่า

สญัญากู้เงนิเป็นโมฆะ หากเป็นดงัที่จําเลยต่อสู้โจทก์ก็ฟ้องบงัคบัให้จําเลยรบัผดิไม่ได ้

ฟ้องแยง้จงึเป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัฟ้องเดมิตามมาตรา 177 วรรคสาม 

 คําพพิากษาฎีกาที่ 1135/2544  โจทก์ฟ้องว่า จําเลยซื้อนมกล่องไปจากโจทก ์  

ถงึกําหนดจําเลยผดินดัไม่ชาํระ ขอใหบ้งัคบัจําเลยชาํระราคา จําเลยใหก้ารว่า จําเลยเป็น

ตวัแทนคา้ต่าง โจทกจ์าํเลยไดร้บัสนิคา้จากโจทกแ์ละนําไปสง่มอบใหผู้ซ้ือ้แลว้ จาํเลยชอบ

ที่จะได้รบับําเหน็จในฐานะเป็นตวัแทน จงึฟ้องแย้งขอให้โจทก์ชําระบําเหน็จแก่จําเลย  
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ตามคําฟ้องและฟ้องแย้งโจทก์และจําเลยต่างอ้างว่าอีกฝ่ายต้องรบัผิดตามข้อสญัญา

เกี่ยวกบัการกระทําอนัเดยีวกนั จําเลยย่อมฟ้องแยง้ใหโ้จทก์ชําระเงนิค่าบําเหน็จในฐาน

เป็นตวัแทนค้าต่างของโจทก์ได้ เพราะเป็นเงนิที่เกี่ยวเน่ืองกบัจํานวนหน้ีที่โจทก์ฟ้อง      

จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัคําฟ้องเดิมพอที่จะพจิารณาและชี้ขาดตดัสนิเข้าดวัยกนัได้ตาม

มาตรา 177 วรรคสาม ชอบทีจ่ะรบัฟ้องแยง้ของจาํเลยไวพ้จิารณาต่อไป 

 คําพพิากษาฎกีาที่ 5182/2546  โจทก์ฟ้องว่า จําเลยปลูกสรา้งโรงเรอืนบนทีด่นิ

ของจําเลย และสร้างรัว้คอนกรตีล้อมรอบรุกลํ้าเขา้มาในที่ดนิของโจทก์ ขอให้จําเลยรื้อ

ถอนรัว้คอนกรตี และอาคารทีรุ่กลํ้าออกไป จําเลยใหก้ารและฟ้องแยง้ว่า จําเลยปลูกสรา้ง

อาคารและรัว้คอนกรตีโดยสุจรติ จงึขอใหโ้จทกจ์ดทะเบยีนโอนขายทีด่นิสว่นทีรุ่กลํ้าใหแ้ก่

จําเลยในราคา 100,000 บาท ดงัน้ี หากฟงัไดว้่า จําเลยปลูกสรา้งอาคารและรัว้คอนกรตี

รกุลํ้าโดยสจุรติหรอืฟงัไดด้ว้ยวา่รัว้คอนกรตีตดิตรงึเป็นสว่นหน่ึงของอาคารโรงเรอืนจาํเลย

กม็สีทิธติาม ป.พ.พ. มาตรา 1312 ไม่ต้องรือ้ถอนโรงเรอืนส่วนที่รุกลํ้า แต่ต้องเสยีค่าใช้

ทีด่นิใหแ้ก่โจทกแ์ละจดทะเบยีนสทิธเิป็นภาระจํายอมได ้ฟ้องแยง้ของจําเลยจงึเป็นเรื่องที่

เกีย่วกบัฟ้องเดมิโดยตรง ชอบทีจ่ะรบัฟ้องแยง้ไวพ้จิารณาพพิากษา 

 คําพพิากษาฎีกาที่ 6868/2546  โจทก์ฟ้องขอให้กําจดัจําเลยมใิห้รบัมรดกที่ดนิ

พพิาทเพราะปิดบงัพนิัยกรรม จําเลยให้การและฟ้องแย้งว่า มไิด้ปิดบงัพนิัยกรรมโจทก์

และจําเลยรวมทัง้ทายาทอื่นตกลงแบ่งมรดกโดยจําเลยได้ที่ดินพพิาท และจําเลยเข้า

ครอบครองเป็นสว่นสดัแลว้ โจทกไ์มม่สีว่นในทีด่นิพพิาทอกี คดโีจทกข์าดอายุความ ขอให้

ยกฟ้องและห้ามโจทก์เกี่ยวขอ้งกบัที่ดนิพพิาท ดงัน้ี เป็นเรื่องพพิาทที่เกี่ยวกบัการรบั

มรดกที่ดนิพพิาทนัน่เองคําฟ้องโจทก์ที่ขอให้กําจดัจําเลยมใิห้รบัมรดก จงึเป็นการฟ้อง

เรยีกรอ้งเอามรดกทีด่นิพพิาทเป็นของตนแต่ฝ่ายเดยีว สว่นฟ้องแยง้จําเลยทีว่่ามกีารตกลง

แบ่งมรดกและจําเลยเขา้ครอบครองมรดกทีด่นิพพิาทเป็นส่วนสดัแลว้ทัง้คดโีจทก์ขาดอายุ

ความ หากเป็นจรงิโจทก์กส็ิน้ความเป็นทายาทไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งเอามรดกทีด่นิพพิาท จงึ

เป็นเรือ่งเดยีวกบัฟ้องเดมิพอทีจ่ะพจิารณาพพิากษารวมกนัไดต้ามมาตรา 177 วรรคสาม 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่7843/2547  โจทกฟ้์องว่าจาํเลยเลกิจา้งโจทกโ์ดยไม่เป็นธรรม 

จําเลยใหก้ารต่อสูว้่า จําเลยไม่ได้บอกเลกิสญัญาจา้งโจทก์ แต่โจทก์เป็นฝ่ายลาออกเอง

และการลาออกของโจทก์เป็นการกระทําผดิสญัญาจ้างเพราะไม่ได้แจ้งเป็นหนังสอืให้

จําเลยทราบตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวใ้นระเบยีบอนัเป็นการกล่าวอา้งว่าโจทก์เป็นฝ่ายผดิ
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สญัญาในการเลกิจา้งกนั หากเป็นความจรงิดงัทีจ่าํเลยต่อสู ้โจทกจ์ะฟ้องขอใหจ้าํเลยชาํระ

เงนิตามคําขอของโจทก์ไม่ได้ และการที่โจทก์ลาออกมผีลในวนันัน้เลย ทําให้จําเลยไม่

สามารถหาครมูาสอบนกัเรยีนแทนโจทกไ์ดท้นั 

 

ตวัอย่างคาํพิพากษาฎีกาท่ีฟ้องแย้งไม่เก่ียวกบัฟ้องเดิม 

 คําพพิากษาฎกีาที ่670/2506  โจทก์ฟ้องว่า จําเลยขบัขีร่ถยนต์ประมาทชนทา้ย

รถจกัรยานสามล้อที่โจทก์โดยสารมา เป็นเหตุให้โจทก์บาดเจ็บ ขอให้ชดใชค้่าเสยีหาย  

แมผู้ข้บัขีร่ถจกัรยานสามลอ้นัน้จะประมาทดว้ยกต็าม หากโจทก์เป็นเพยีงผูโ้ดยสารไม่มี

ส่วนต้องรบัผดิร่วมกบัผูข้บัขีร่ถจกัรยานสามล้อแต่อย่างใดแล้วจําเลยจะขอให้ศาลเรยีก   

ผูข้บัขีร่ถจกัรยานสามลอ้เขา้มาเป็นโจทก์ร่วม และฟ้องแยง้ใหโ้จทก์กบัผูข้บัขีร่ถจกัรยาน

สามลอ้รว่มกนัชดใชค้า่เสยีหายใหต้นหาไดไ้ม ่เพราะไมเ่กีย่วกบัฟ้องเดมิ 

 คําพพิากษาฎกีาที ่4630/2534  โจทก์ฟ้องว่า จําเลยซื้อเป็ดไปจากโจทก์แลว้ผดิ

นัดไม่ชําระราคาจําเลยรบัว่าซื้อเป็ดไปจากโจทก์จรงิ แต่เป็ดเป็นโรคตายหมดภายใน

กําหนดสญัญา จงึไม่ตอ้งชําระราคา และฟ้องแยง้ว่า เชือ้โรคจากเป็ดโจทก์ตดิต่อเป็ดของ

จําเลยตายไปดว้ย ขอใหโ้จทก์ชําระค่าเสยีหาย ดงัน้ี ฟ้องแย้งเป็นคนละเรื่องกบัทีโ่จทก์

ฟ้องใหจ้าํเลยชาํระเงนิตามสญัญาซือ้ขาย ไมเ่กีย่วกบัฟ้องเดมิตามมาตรา 177 วรรความ 

 คําพพิากษาฎีกาที่ 4834/2538  โจทก์ฟ้องว่า จําเลยได้ก่อสร้างห้องครวัโดยใช้

ผนงัอาคารพาณิชยข์องโจทกโ์ดยโจทกไ์ม่อนุญาต ขอใหบ้งัคบัจําเลยรือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้ง

สว่นทีต่ดิกบัผนงัอาคารพาณิชยข์องโจทก ์จาํเลยใหก้ารวา่ จาํเลยไดก้่อสรา้งผนงัหอ้งครวั

ขึน้ใหม่มไิด้ใช้ผนังอาคารพาณิชย์ของโจทก์ ประเด็นจงึมอียู่ว่าจําเลยได้ใช้ผนังอาคาร

พาณชิยข์องโจทกเ์ป็นผนงัหอ้งครวัหรอืไม ่เมือ่จาํเลยใหก้ารปฏเิสธเรือ่งการใชผ้นงัอาคาร

พาณิชยข์องโจทก์เพราะไดก้่อสรา้งผนังหอ้งครวัขึน้ใหม่ แต่จําเลยกลบักล่าวหาว่าโจทก์

เจาะผนังอาคารพาณิชย์ของโจทก์ทําเป็นช่องหน้าต่างตดิกระจกบานเกล็ดกบัเหล็กดดั 

และฟ้องแย้งขอให้บงัคบัโจทก์รื้อถอนเหล็กดดัที่รุกลํ้าที่ดินจําเลยออกไป เป็นการตัง้

ประเดน็ขึน้ใหม่ อนัเป็นคนละเรื่องกบัทีโ่จทกฟ้์อง ฟ้องแยง้ของจําเลยจงึเป็นเรื่องอื่นทีไ่ม่

เกีย่วกบัคาํฟ้องเดมิตามมาตรา 177 วรรคสาม 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่6496/2540  โจทกฟ้์องวา่ จาํเลยซือ้สนิคา้ และรบัสนิคา้ไปจาก

โจทก์ครบถ้วนแล้ว จําเลยได้ชําระค่าสินค้าดงักล่าวด้วยเช็ค แต่ธนาคารปฏิเสธการ
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จ่ายเงนิ ขอใหบ้งัคบัจําเลยชําระค่าสนิคา้ใหโ้จทก์ ฟ้องโจทกจ์งึเป็นฟ้องทีบ่งัคบัใหจ้ําเลย

ชําระหน้ีตามสญัญาซื้อขาย ไม่ไดข้อให้บงัคบัชําระหน้ีตามเชค็โดยเฉพาะ ฟ้องแย้งของ

จาํเลยและคาํขอบงัคบัใหโ้จทกค์นืเชค็ใหจ้าํเลยจงึไมเ่กีย่วกบัฟ้องเดมิ 

 คําพพิากษาฎกีาที ่3677/2545  โจทกฟ้์องจําเลยฐานผดิสญัญาขายลดตัว๋สญัญา

ใชเ้งนิและจํานองโดยบรรยายฟ้องว่า จําเลยเป็นลูกคา้ของบรษิทั ล. จําเลยไดท้ําสญัญา

วงเงนิสนิเชื่อและสญัญาขาดลดตัว๋สญัญาใช้เงนิกบับรษิทัดงักล่าว โดยจํานองที่ดนิเป็น

ประกนั ต่อมาจําเลยผดิสญัญาไม่ชําระดอกเบี้ยและต้นเงนิแก่บรษิทั ล. เมื่อโจทก์ได้รบั

โอนสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิมาจากบรษิทั ล. จงึไดฟ้้องจาํเลยใหช้าํระหน้ีสนิทัง้หมด จาํเลยให้

การต่อสูว้่า ฟ้องโจทก์เคลอืบคลุมจําเลยไม่ได้เป็นหน้ีตามตัว๋สญัญาใช้เงนิที่โจทก์ฟ้อง 

จําเลยไม่เคยคา้งชาํระเงนิตน้และดอกเบีย้กบับรษิทั ล. โจทก์มไิดบ้อกกล่าวบงัคบัจํานอง

และฟ้องแย้งว่า บรษิทั ล. ใชว้ธิฉ้ีอฉลนําหุ้นของจําเลยประมาณ 3,000,000 หุ้น มูลค่า

กว่า 100,000,000 บาท ซึง่จํานําเป็นประกนัหน้ีไปขายโดยวธิกีารไม่ถูกตอ้งและไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย ทําให้จําเลยได้รบัความเสยีหายเป็นเงนิประมาณ 60,000,000 บาท แต่

จาํเลยขอเรยีกค่าเสยีหายเพยีง 2,000,000 บาท จงึขอใหโ้จทกช์ดใชค้่าเสยีหายแก่จําเลย

เป็นเงนิ 2,000,000 บาท พรอ้มดอกเบีย้และใหไ้ถ่ถอนจาํนองทีด่นิคนืจาํเลยดว้ย ฟ้องแยง้

ดงักล่าวเป็นเรื่องที่จําเลยอ้างว่าบรษิทัเงนิทุน ล. ฉ้อฉลขายหุ้นจําเลยโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย เป็นการละเมดิต่อจําเลยซึ่งเป็นคนละเรื่องกบัฟ้องเดมิทีโ่จทก์อ้างว่าจําเลยผดิ

สญัญาขาดลดตัว๋สญัญาใชเ้งนิ แมโ้จทก์จะรบัโอนสทิธแิละหน้าทีม่าจากบรษิทั ล. ตามที่

จําเลยอ้าง แต่ฟ้องแยง้ของจําเลยกไ็ม่เกี่ยวกบัฟ้องเดมิทีจ่ะรวมพจิารณาพพิากษาไปใน

คดเีดยีวกนัได ้

 คําพพิากษาฎกีาที ่2686/2545  โจทก์ฟ้องเรยีกเงนิกู้ตามสญัญาทีจ่ําเลยไดกู้้ไป

จากโจทก์เมื่อวนัที่ 6 และ 21 พฤศจกิายน 2541 จําเลยใหก้ารและฟ้องแยง้ให้โจทก์คนื

เงินที่จําเลยชําระเกินไปและที่จําเลยสําคญัผิดจ่ายแก่โจทก์อีก ทัง้ ๆ ที่จําเลยชําระ

ครบถ้วนแล้วในการกู้เมื่อปี 2540 ฟ้องแยง้ของจําเลยเป็นการกล่าวอ้างขอ้เทจ็จรงิใหม่

เกีย่วกบัการชาํระหน้ีเงนิกูค้ร ัง้อื่นไม่เกีย่วกบัสญัญากูท้ีโ่จทกฟ้์อง จงึเป็นฟ้องแยง้เรือ่งอื่น

ไมเ่กีย่วกบัฟ้องเดมิ 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่4121/2546  โจทกฟ้์องขอใหบ้งัคบัจาํเลยชาํระหน้ีตามสญัญากู้

เบกิเงนิเกนิบญัชโีดยอ้างว่าจําเลยผดิสญัญาไม่ชําระหน้ีแก่โจทก์ การที่จําเลยฟ้องแย้ง
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ขอใหบ้งัคบัโจทกใ์ชค้่าเสยีหายและลงโฆษณาขอขมาจาํเลยหนงัสอืพมิพ ์โดยอา้งวา่โจทก์

ผดิสญัญาอกีฉบบัหน่ึงเพราะไม่ยอมปลอดจํานองทีด่นิทีไ่ดจ้ํานองไวเ้ป็นประกนัการกูเ้งนิ

ให้แก่จําเลย ทําให้จําเลยเสยีหายนัน้ สญัญากู้เงนิที่จําเลยอ้างรวมทัง้ที่ดนิทีจ่ํานองตาม

สญัญาเป็นคนละส่วนกบัสญัญาและทีด่นิทีโ่จทก์ฟ้อง ฟ้องแยง้ของจําเลยจงึเป็นคนละเรื่อง

กบัทีโ่จทกฟ้์อง ไมเ่กีย่วกบัฟ้องเดมิ เป็นฟ้องแยง้ทีไ่มช่อบดว้ยมาตรา 177 วรรคสอง 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่4861/2547  โจทกฟ้์องขอใหบ้งัคบัจาํเลยที ่1 รบัผดิตามเชค็ที่

จําเลยที ่1 นํามาขายลดแก่โจทก์ และใหจ้ําเลยที ่4 ร่วมรบัผดิในฐานะผูค้ํ้าประกนั การที่

จาํเลยที ่4 กล่าวอา้งเรือ่งสญัญากูเ้งนิและฟ้องแยง้ขอใหค้นืสญัญากูเ้งนิ จงึเป็นคนละเรือ่ง

กบัทีโ่จทก์ฟ้อง ฟ้องแยง้ในส่วนน้ีของจําเลยที ่4 ย่อมไม่เกีย่วกบัฟ้องเดมิ สว่นทีจ่ําเลยที ่

4 ฟ้องแยง้ขอใหค้นืสญัญาคํ้าประกนันัน้ เมื่อจําเลยที ่4 ใหก้ารว่า สญัญาคํ้าประกนัเป็น

สญัญาปลอม ดงัน้ี หากพจิารณาไดค้วามตามคําใหก้ารของจําเลยที ่1 ดงักล่าว ศาลตอ้ง

พพิากษายกฟ้อง จําเลยที ่4 ย่อมไดร้บัผลตามคําพพิากษาอยู่แลว้ กรณีไม่มเีหตุจําเป็นที่

จําเลยที ่4 จะฟ้องแยง้ขอใหบ้งัคบัโจทก์คนืเอกสารดงักล่าว ศาลชอบทีจ่ะไม่รบัฟ้องแยง้

ของจาํเลยที ่4 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่1982/2548  โจทกฟ้์องขอใหบ้งัคบัจาํเลยขนยา้ยทรพัยส์นิและ

บริวารพร้อมทัง้รื้อถอนอาคารสิง่ปลูกสร้างออกจากพื้นที่เช่า กบัให้จําเลยชําระค่าใช้

ประโยชน์พื้นที่เช่า ค่าเช่าค้างชําระและค่าเสยีหาย โดยอาศยัมูลเหตุตามสญัญาเช่าที่

สิ้นสุดลง การที่จําเลยฟ้องแย้งขอให้โจทก์ชําระค่าอาคารโดยมูลเหตุที่จําเลยยอมมอบ

อาคารของจําเลยในพื้นที่เช่าให้โจทก์ใช้ประโยชน์ แม้อาคารดงักล่าวจะเป็นทรพัย์ที่

เกีย่วพนัอยู่ในฟ้องเดมิและจําเลยฟ้องแยง้โดยไม่ไดอ้าศยัเหตุจากการถูกบอกเลกิสญัญา

สมัปทานก็ตาม แต่ก็เหน็ได้ว่ามูลเหตุให้ใชส้ทิธเิรยีกรอ้งเพื่อให้รบัผดิตามฟ้องและฟ้อง

แยง้นัน้ โจทก์และจําเลยต่างอาศยัมูลเหตุแห่งสทิธแิตกต่างกนั ฟ้องแยง้ของจําเลยจงึไม่

เกี่ยวกบัฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพจิารณาชี้ขาดตดัสนิเข้าด้วยกนัได้ตามมาตรา 177 

วรรคสาม และมาตรา 179 วรรคทา้ย 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่2686/2548  โจทกฟ้์องว่าโจทกเ์ป็นเจา้ของทีด่นิพรอ้มตกึแถว 

จําเลยเข้ามาอยู่ในตึกแถวโดยโจทก์ไม่ได้อนุญาตและไม่มีสิทธิใด ๆ โดยชอบด้วย

กฎหมาย เป็นการละเมดิต่อโจทก์ ขอให้ขบัไล่จําเลยและให้จําเลยชดใช้ค่าเสยีหายแก่

โจทก์ จําเลยใหก้ารและฟ้องแยง้ว่าโจทก์กบัผูม้ชีื่อไดร้่วมกนัข่มขูใ่หจ้ําเลยออกจากทีด่นิ
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และให้นําเงนิไปชําระแก่โจทก์ โจทก์นําคดมีาฟ้องเป็นการฝ่าฝืนคําสัง่ของศาลในคดทีี่

โจทก์กบั ป. ถูก ส. ยื่นฟ้องเป็นจําเลยและศาลมคีําสัง่ห้ามชัว่คราวมใิห้โจทก์โอนหุ้น

รวมทัง้หา้มทํานิตกิรรมใด ๆ เกีย่วกบัทีด่นิพพิาทในคดน้ีีซึง่เป็นทรพัยม์รดกของ จ. การ

กระทําของโจทก์เป็นการละเมดิและรอนสทิธกิารเช่าของจําเลยทําให้จําเลยไม่สามารถ

ครอบครองและใชป้ระโยชน์ในที่ดนิรวมทัง้ต้องว่าต่างทนายความมาดําเนินการแก้ต่าง 

ขอให้โจทก์ชดใช้ค่าเสยีหายแก่จําเลย ฟ้องแย้งของจําเลยเป็นเรื่องที่จําเลยกล่าวหาว่า

โจทกท์ําละเมดิอนัเป็นเรื่องอื่นซึง่มไิดเ้กีย่วขอ้งกบัคําฟ้องเดมิซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบัขอ้อา้งที่

อาศยัเป็นหลกัแห่งขอ้หาตามคําฟ้องเดมิไม่อาจรวมการพจิารณาชีข้าดตดัสนิเขา้ดว้ยกนั

ไดต้ามมาตรา 177 วรรคสาม ประกอบมาตรา 179 วรรคสาม 

 อน่ึง ฟ้องแยง้มเีงือ่นไขถอืวา่เป็นฟ้องแยง้ทีไ่มเ่กีย่วกบัฟ้องเดมิ 

 

ตวัอย่างฟ้องแย้งมีเงื่อนไข 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่956/2502  โจทกฟ้์องขบัไล่จําเลย จําเลยใหก้ารต่อสูว้่า ไดร้บั

ความคุม้ครองตาม พ.ร.บ.ควบคุมการเชา่ ฯลฯ และต่อสูอ้กีหลายประการ และฟ้องแยง้วา่ 

หากจําเลยต้องออกจากทีเ่ช่า โจทก์ต้องชดใชเ้งนิค่าซ่อมแซมหอ้งเช่าให้แก่จําเลย ดงัน้ี 

ถอืว่าฟ้องแยง้ของจําเลยมเีงือ่นไข กล่าวคอืใหถ้อืเป็นฟ้องแยง้ต่อเมื่อศาลพพิากษาขบัไล่

จาํเลยออกจากหอ้งเชา่ จงึไมเ่ป็นฟ้องแยง้ เพราะไมอ่าจพจิารณารวมกบัคาํฟ้องเดมิได ้

 คําพพิากษาฎีกาที่ 323/2512  ฟ้องแย้งเป็นฟ้องอย่างหน่ึงที่จะต้องเขา้ลกัษณะ

ทัว่ไปตามมาตรา 55 คอื ตามฟ้องนัน้ตอ้งไดม้สีทิธแิละหน้าทีท่างแพ่งโตแ้ยง้กนัอยู่พรอ้ม

บรบิูรณ์แลว้จงึจะฟ้องกนัได้โจทก์ฟ้องว่า จําเลยเช่าตกึแถวโจทก์ โจทก์บอกเลกิสญัญา

แลว้ ขอใหบ้งัคบัขบัไล่จําเลยและเรยีกค่าเสยีหาย จําเลยฟ้องแยง้ว่า จําเลยซ่อมแซมหอ้ง

เช่า หากจําเลยต้องออกจากหอ้งเช่าโจทก์ต้องใชเ้งนิค่าซ่อมแซมหอ้งเช่า จําเลยหาไดม้ี

สทิธเิป็นเจา้หน้ีอยูพ่รอ้มบรบิรูณ์ในขณะยื่นฟ้องแยง้เขา้มาไม ่เป็นหน้ีทีห่ากจะถอืวา่มไีดก้็

เป็นหน้ีทีอ่าจมใีนภายหน้าเท่านัน้ ยงัไม่ใช่หน้ีทีพ่รอ้มบรบิูรณ์แลว้สาํหรบัยื่นฟ้องต่อศาล

ขอใหบ้งัคบัได ้ศาลยอ่มไมร่บัฟ้องแยง้จาํเลย 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่200/2522  โจทกฟ้์องขบัไลจ่าํเลยออกจากตกึแถวทีเ่ชา่ จาํเลย

ใหก้ารว่าสญัญาเช่ายงัไม่ครบกําหนด การบอกกล่าวไม่ชอบ ขบัไล่จําเลยไม่ได ้พรอ้มกบั

ฟ้องแยง้ว่า โจทก์รบัเงนิประกนัการเสยีหายไวจ้ากจําเลยจํานวนหน่ึง เมื่อเลกิสญัญาเช่า
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ต่อกนั โจทกต์อ้งคนืเงนิประกนัดงักล่าวใหจ้ําเลย ดงัน้ี ฟ้องแยง้ของจําเลยเป็นเรื่องอื่นไม่

เกีย่วกบัคาํฟ้องเดมิ แต่เป็นเรื่องทีจ่ะเกดิตามมาภายหลงั เมือ่จาํเลยถูกขบัไล่แลว้โจทกจ์งึ

ต้องคนืเงนิประกนัความเสยีหาย กล่าวคอื ถ้าจําเลยชนะคดตีามคําใหก้าร ฟ้องแยง้ของ

จําเลยกต็กไปเพราะยงัไม่ถงึเวลาทีจ่ะคนืเงนิประกนั ซึง่เป็นเรื่องทีจ่ะตอ้งเรยีกรอ้งกนัอกี

ต่างหากเมื่อปรากฏผลในคดน้ีีแลว้ จงึพจิารณาฟ้องแยง้ของจําเลยไปพรอ้มกบัขอ้ต่อสูใ้น

คาํใหก้ารไมไ่ด ้(คาํพพิากษาฎกีาที.่2976/2526) 

 คาํพพิากษาฎกีาที ่5974/2539  โจทกฟ้์องวา่ จาํเลยบุกรุกทีด่นิของโจทกท์างดา้น

ทีต่ดิกบัทีด่นิของจาํเลย จาํเลยใหก้ารวา่ มไิดบุ้กรุกทีด่นิของโจทก ์คดมีปีระเดน็วา่ จาํเลย

บุกรกุทีด่นิของโจทกห์รอืไม ่ดงันัน้ ฟ้องแยง้ของจาํเลยทีว่า่ หากจาํเลยไดค้รอบครองทีด่นิ

ของจําเลยต่อเน่ืองเข้าไปในที่ดินของโจทก์ ก็เป็นการครอบครองมากว่า 10 ปี จนได้

กรรมสทิธิใ์นที่ดนิของโจทก์แล้ว จงึเป็นฟ้องแย้งที่มเีงื่อนไขไม่เกี่ยวกบัฟ้องเดมิพอที่จะ

รวมการพจิารณาและชีข้าดตดัสนิคดเีขา้ดว้ยกนัได ้

 คําพพิากษาฎีกาที่ 7391/2543  โจทก์ฟ้องขอให้เพกิถอนจําเลยที่ 1 จากการเป็น

ผูจ้ดัการมรดกของ ว. และตัง้โจทกเ์ป็นผูจ้ดัการมรดกแทน จาํเลยที ่2 ที ่3 และที ่4 ใหก้ารว่า 

จาํเลยที ่1 จดัการมรดกโดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ โจทกไ์มเ่หมาะทีจ่ะเป็นผูจ้ดัการมรดกและ

ฟ้องแยง้ขอใหต้ัง้จําเลยที ่2 ที ่3 และที ่4 เป็นผูจ้ดัการมรดกซึ่งยงัไม่แน่นอนว่าศาลจะเพกิ

ถอนจําเลยที่ 1 จากการเป็นผู้จดัการมรดกหรือไม่ ฟ้องแย้งในส่วนน้ีจึงเป็นฟ้องแย้งที่มี

เงือ่นไขไมเ่กีย่วกบัฟ้องเดมิพอทีจ่ะรวมการพจิารณาและชีข้าดตดัสนิคดเีขา้ดว้ยกนัได ้

 คําพพิากษาฎกีาที ่1656/2547  โจทก์ฟ้องว่าจําเลยปลูกสรา้งอาคารรุกลํ้าเขา้มา

ในที่ดนิของโจทก์ จําเลยให้การในตอนแรกว่า จําเลยปลูกสร้างอาคารโดยถูกต้องตาม

กฎหมายและตามทีโ่จทกนํ์าชีร้ะวงัแนวเขตทีด่นิมไิดท้าํละเมดิต่อโจทก ์เป็นการปฏเิสธว่า

จําเลยมไิดป้ลูกสรา้งอาคารรุกลํ้าทีด่นิของโจทก์ แต่ตอนทา้ยใหก้ารว่า หากฟงัว่าจําเลย

ปลกูสรา้งอาคารรุกลํ้าทีด่นิของโจทกจ์รงิแลว้กเ็ป็นการกระทาํโดยสจุรติและขอฟ้องแยง้ให้

โจทก์ขายที่ดินส่วนที่รุกลํ้าแก่จําเลย ฟ้องแย้งของจําเลยนอกจากจะมเีงื่อนไขและไม่

เกี่ยวกบัฟ้องเดมิพอทีจ่ะพจิารณาและชีข้าดตดัสนิไปดว้ยกนัได ้ไม่ชอบดว้ยมาตรา 177 

วรรคสาม และมาตรา 179 วรรคทา้ยแลว้ คําขอทา้ยฟ้องแยง้ยงัเป็นคําขอทีไ่ม่อาจบงัคบั

ไดเ้พราะขดัต่อ ป.พ.พ. มาตรา 1312 
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 คาํพพิากษาฎกีาที ่4833/2547  โจทกท์ัง้สองฟ้องขอใหบ้งัคบัจาํเลยทัง้สีร่ ือ้ถอนสิง่

ปลกูสรา้งออกจากทีด่นิของโจทกท์ัง้สอง จาํเลยทัง้สีใ่หก้ารวา่ จําเลยที ่3 อาศยัอยู่ในบา้น

ที ่อ. ปลูกในทีด่นิว่างเปล่าและยกใหจ้ําเลยที ่3 จําเลยที ่3 ครอบครองโดยความสงบและ

โดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเกนิกว่า 10 ปี แล้ว ส่วนจําเลยที่ 1 ปลูกบ้านอยู่ใน

ทีว่่าง บรเิวณใกลเ้คยีงกบับา้นทีจ่ําเลยที ่3 อาศยัอยู่แลว้ จําเลยที ่1 ครอบครองโดยสงบ

และโดยเปิดเผยดว้ยเจตนาเป็นเจา้ของตลอดมา หากมสีว่นหน่ึงสว่นใดของทีด่นิทีจ่าํเลยที ่

1 และที ่3 ครอบครองรุกลํ้าเขา้ไปในทีด่นิของโจทกท์ัง้สอง ทีด่นินัน้กต็กเป็นของจําเลยที ่

1 และที ่3 โดยการครอบครองปรปกัษ์ คดจีงึมปีระเดน็ในเบือ้งตน้ว่า จําเลยที ่1 และที ่3 

ปลกูบา้นทัง้สองหลงัรุกลํ้าเขา้ไปในทีด่นิของโจทกท์ัง้สองตามฟ้องหรอืไม ่หากฟงัไมไ่ดว้่า

บา้นทัง้สองหลงัดงักล่าวรุกลํ้าเขา้ไปในทีด่นิของโจทกท์ัง้สอง ศาลกต็อ้งพพิากษายกฟ้อง

โจทก์ทัง้สองไปโดยไม่ต้องพจิารณาคําฟ้องแยง้ของจําเลยที ่1 และที ่3 การทีจ่ําเลยที ่1 

และที ่3 ฟ้องแย้งว่าหากมสี่วนหน่ึงส่วนใดของที่ดนิของจําเลยที่ 1 และที ่3 ครอบครอง 

รุกลํ้าหรือเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของที่ดินของโจทก์ทัง้สอง จําเลยที่ 1 และที่ 3 ก็ได้

กรรมสทิธิโ์ดยการครอบครองปรปกัษ์ จงึเป็นฟ้องแย้งโดยมเีงื่อนไขไม่เกี่ยวกบัฟ้องเดมิ

พอทีจ่ะรวมการพจิารณาและชีข้าดตดัสนิเขา้ดว้ยกนัไดต้ามมาตรา 179 วรรคทา้ย 

 กรณทีีไ่มถ่อืวา่เป็นฟ้องแยง้ทีม่เีงือ่นไข 

 คําพพิากษาฎกีาที ่592/2506 โจทกฟ้์องขบัไล่จําเลยออกจากหอ้งเช่า จําเลยให้

การว่าจําเลยเช่าห้องของโจทก์จรงิ โดยมไิด้ยกขอ้ต่อสูว้่าจําเลยมสีทิธจิะอยู่ในห้องเช่า

ต่อไป ทัง้มไิดต่้อสูว้่าโจทก์ฟ้องขบัไล่จําเลยไม่ได ้แต่จําเลยฟ้องแยง้ขอใหโ้จทก์ใชเ้งนิค่า

ก่อสรา้งเพิม่เตมิหอ้งเช่าใหจ้ําเลยในเมื่อจําเลยจะตอ้งออกจากหอ้งเช่าของโจทก์ไป ดงัน้ี 

ถอืวา่ฟ้องแยง้ของจาํเลยไมม่เีงือ่นไขและสามารถพจิารณากบัคาํฟ้องเดมิได ้

 คาํพพิากษาฎกีาที ่2700/2535  โจทกฟ้์องว่า จําเลยทัง้สองเชา่ซือ้ทีด่นิจากโจทก์

ไปปลูกบ้านแล้วผดิสญัญาเช่าซื้อ จะให้บงัคบัจําเลยทัง้สองรื้อถอนบ้านและออกไปจาก

ทีด่นิทีเ่ช่าซื้อ จําเลยทัง้สองใหก้ารและฟ้องแยง้ว่า โจทก์เป็นฝ่ายผดิสญัญาเช่าซื้อ ขอให้

บงัคบัโจทก์โอนกรรมสทิธิท์ีด่นิทีเ่ช่าซื้อใหแ้ก่จําเลยทัง้สอง โดยจําเลยทัง้สองจะชําระค่า

เช่าซือ้ทีค่า้งแก่โจทก ์หากโจทกไ์ม่ปฏบิตัติามใหถ้อืเอาคําพพิากษาแทนการแสดงเจตนา

ของโจทก์ หากโจทก์ไม่สามารถโอนกรรมสทิธิท์ี่ดนิได้ และจําเลยทัง้สองจะต้องรื้อถอน

บา้นออกไปแลว้ใหโ้จทกช์ดใชค้่าทีด่นิเพิม่ขึน้ และชดใชค้่าเสยีหายทีต่อ้งรือ้ถอนบา้นหลงั
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ดงักล่าวออกไปรวมเป็นเงนิ 380,000 บาท และเสยีดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่

วนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จนัน้ เป็นคําฟ้องแย้งที่เกี่ยวกบัฟ้องเดิมพอที่จะ

พจิารณาและชี้ขาดตดัสนิคดไีปด้วยกนัได้ตามมาตรา 177 วรรคสาม และมาตรา 179 

วรรคท้าย และคําฟ้องแย้งน้ีไม่เป็นเงื่อนไข หากแต่เป็นเพยีงคําขอในคําฟ้องแย้งอกีขอ้

หน่ึงในเมื่อบงัคบัตามคําขอแรกไม่ไดซ้ึ่งแลว้แต่ศาลจะพพิากษาใหจ้ําเลยชนะคดไีดม้าก

น้อยเพยีงใดเทา่นัน้ 

 3.  ผูมี้สิทธิยื่นฟ้องแย้ง 

  ประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม บญัญตัิว่า 

“จําเลยจะฟ้องแยง้มาในคําใหก้ารกไ็ด.้..”  จากบทบญัญตัดิงักล่าวน้ี ผูม้สีทิธยิื่นฟ้องแยง้

ได้แก่จําเลยในคดเีดมินัน้เอง นอกจากจําเลยแล้วยงัมผีู้ได้รบัมอบอํานาจจากจําเลยให้

กระทาํแทน และกรณีบุคคลภายนอกทีถู่กเรยีกเขา้มาเป็นผูร้อ้งสอดตามมาตรา 57(3) กม็ี

สทิธยิื่นฟ้องแยง้ได ้(ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 177 วรรคทา้ย) การฟ้องแยง้น้ีเป็นสทิธขิองจําเลย 

แมจ้ะเป็นเรือ่งซึง่ฟ้องแยง้ได ้หากจาํเลยไม่ตอ้งการจะฟ้องแยง้ แต่จะฟ้องเป็นคดต่ีางหาก 

จาํเลยกย็อ่มทาํได ้

 4.  จะฟ้องแย้งใครได้บา้ง 

  ไดก้ล่าวมาแลว้ว่าฟ้องแยง้คอืการทีจ่ําเลยในคดเีดมิกลบัเป็นโจทก์ฟ้องโจทก์

ในคดเีดมิให้เป็นจําเลย ฉะนัน้ ผูท้ี่จะถูกจําเลยฟ้องแย้งได้ก็คอืตวัโจทก์ในคดเีดมิ ส่วน

บุคคลอื่นใดหากมใิชโ่จทกใ์นคดเีดมิแลว้จาํเลยจะฟ้องแยง้เขาเหลา่นัน้มไิด2้

1
 

 5. การบรรยายฟ้องแย้ง 

  ปกตจิําเลยมกัฟ้องแยง้รวมมากบัคาํใหก้าร และทางปฏบิตัทินายความจะแยก

ฟ้องแยง้ไวค้นละส่วนกบัคําใหก้ารเพราะฟ้องแยง้เป็นคําฟ้องจําต้องบรรยายฟ้องใหเ้หน็

เป็นส่วนหน่ึงต่างหาก การบรรยายฟ้องก็เช่นเดยีวกบัฟ้องคอืต้องแสดงโดยแจ้งชดัซึ่ง

สภาพแห่งขอ้หาทีฟ้่องแยง้เขา้มา นอกจากน้ี หากผูฟ้้องแยง้ประสงคจ์ะใหศ้าลวนิิจฉยัใน

ขอ้ใดต้องกล่าวให้เป็นประเดน็ไวด้้วย (เช่น จําเลยฟ้องแย้งว่าที่ดนิและเรอืนพพิาทเป็น

ของจําเลย  จําเลยจงึใหโ้จทก์ออกไปเพื่อจะใหผู้อ้ื่นเช่า แต่โจทก์ไม่ยอมออกทําใหจ้ําเลย

เสยีหาย และขาดคา่เชา่ทีค่วรจะได ้ดงัน้ี ฟ้องแยง้ของจาํเลยไมม่ปีระเดน็จะใหศ้าลวนิิจฉยั

                                                           
1ดคูาํพพิากษาฎกีาที ่1379 และ 3045/2530. 
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วา่จําเลยมสีทิธเิรยีกรอ้งใหโ้จทกแ์บ่งดอกผลของทีด่นิ และเรอืนพพิาททีโ่จทกไ์ดม้าใหแ้ก่

จาํเลยตามสว่นทีจ่าํเลยมอียู ่คาํพพิากษาฎกีาที ่1366/2510 แต่บางคดแีมจ้าํเลยจะไดฟ้้อง

แย้ง หากคดีมีปญัหาข้อกฎหมายไปถึงสิทธิของจําเลย ศาลอาจวินิจฉัยให้ก็ได ้          

(คาํพพิากษาฎกีาที ่2405/16) 

6. ทนุทรพัยข์องฟ้องแย้ง และเขตอาํนาจศาลท่ีจะรบัฟ้องแย้ง 

 เน่ืองจากฟ้องแย้งนัน้เป็นคําฟ้องตามมาตรา 1(3) จึงต้องมคีําขอท้ายฟ้อง 

ฉะนัน้หากเป็นคดมีทุีนทรพัย ์จําเลยกต็อ้งเสยีค่าขึน้ศาล ตามจํานวนทุนทรพัยท์ีฟ้่องแยง้ 

นัยคําพพิากษาฎีกาที่ 1027/2513 (ประชุมใหญ่) โจทก์ฟ้องว่าตกึพพิาทเป็นของโจทก ์

ขอใหข้บัไล่จาํเลย จาํเลยใหก้ารต่อสู ้และฟ้องแยง้ว่าตกึพพิาทยงัเป็นของจําเลยไม่ใช่ของ

โจทก์ ขอใหห้า้มโจทก์เขา้เกีย่วขอ้ง ดงัน้ี ความในฟ้องแยง้แสดงอยู่ในตวัว่าจําเลยขอให้

ศาลชีก้รรมสทิธิว์า่ตกึเป็นของจาํเลยดว้ย ฟ้องแยง้ของจําเลยจงึเป็นคดมีทุีนทรพัย ์จาํเลย

ตอ้งเสยีคา่ขึน้ศาลตามราคาตกึพพิาทดว้ย 

 สาํหรบัทุนทรพัย์ในฟ้องแยง้กม็ปีญัหาเกีย่วกบัอํานาจพจิารณาพพิากษาของ

ศาลด้วย ถ้าฟ้องแย้งนัน้เกนิอํานาจของศาลที่รบัฟ้องของโจทก์ไวแ้ต่เดมิแล้ว จําเลยจะ

ฟ้องแยง้รวมในคดนีัน้ไม่ได ้จําเลยต้องฟ้องเป็นคดขีึน้ใหม่ต่อศาลทีม่อีํานาจ แต่ถ้าฟ้อง

เดมิของโจทก์ฟ้องต่อศาลแพ่งหรอืศาลจงัหวดั จําเลยฟ้องแยง้มทุีนทรพัยน้์อยและอยู่ใน

อาํนาจของศาลแขวง ดงัน้ี จาํเลยฟ้องแยง้ได ้

 คําพพิากษาฎกีาที ่561/2491  โจทก์ฟ้องว่า จําเลยเช่าทีป่ลูกตกึ และสญัญา

ให้ตกึตกเป็นของโจทก์เมื่อสิ้นอายุ ขอให้ศาลแสดงว่าตกึเป็นกรรมสทิธิข์องโจทก์ และ

ขอใหจ้ําเลยโอนให ้ดงัน้ี เป็นเรื่องขอใหศ้าลแสดงสทิธติามสญัญาและบงัคบัใหจ้ําเลยโอน

ตามสญัญา แมว้่าจําเลยต่อสูว้่าตกึยงัเป็นของจําเลยอยู่ ซึ่งหมายความว่าจําเลยต่อสูว้่า 

ตามสญัญาตกึยงัเป็นของจําเลย เป็นเรื่องต่อสูใ้นทางแปลสญัญา จงึเป็นคดไีม่มทุีนทรพัย์

ตกอยูใ่นอาํนาจศาลแขวง 

 โจทก์ฟ้องคดไีม่มทุีนทรพัย์ต่อศาลแขวง จําเลยให้การฟ้องแยง้เรยีกเงนิเกนิ

อํานาจศาลแขวง ดงัน้ี ก็ไม่ทําใหค้ดเีดมิทีโ่จทก์ฟ้องแย้งของตนไปฟ้องยงัศาลแพ่ง เมื่อ

จาํเลยนําไปฟ้องยงัศาลแขวง ศาลแขวงกบ็งัคบัใหต้ามคําฟ้องของจําเลยไม่ได ้รปูคดตีอ้ง

ถอืวา่ขอ้ต่อสูท้ีจ่าํเลยฟ้องแยง้เป็นแต่เพยีงขอ้ต่อสูฟ้้องเดมิของโจทกเ์ทา่นัน้ 
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7. กาํหนดเวลาในการยื่นฟ้องแย้ง3

1 

  เรื่องกําหนดเวลาในการยื่นฟ้องแย้งนัน้ ไม่มีกฎหมายบญัญัติไว้โดยตรง 

มาตรา 177 วรรคสาม บญัญตัแิต่เพยีงว่าจําเลยจะฟ้องแยง้มาในคําใหก้ารกไ็ด ้ซึง่ทําให้

เหน็ไดว้า่ถา้จาํเลยไมป่ระสงคท์ีจ่ะฟ้องแยง้ แต่จะเป็นโจทกฟ้์องโจทกเ์ดมิเป็นจาํเลยอกีคดี

หน่ึงต่างหากกย็อ่มทาํได ้

  ฟ้องแย้งน้ีจําเลยจะฟ้องมาในคําให้การก็ได้ ส่วนฟ้องแย้งหลังจากที่นํา

คําใหก้ารมายื่นแลว้นัน้ทําไม่ได ้แต่สาํหรบัการฟ้องแยง้เขา้มาในคํารอ้งขอแกไ้ขเพิม่เตมิ

คาํใหก้ารจะทาํไดห้รอืไมอ่าจเป็นปญัหา อย่างไรกต็าม สาํหรบัปญัหาน้ีเป็นยุตวิ่าฟ้องแยง้

ภายหลงั โดยฟ้องเขา้มาในคาํรอ้งขอแกไ้ขเพิม่เตมิคาํใหก้ารนัน้ทาํได ้นยัคาํพพิากษาฎกีา

ที ่629/2524 จําเลยจะฟ้องแย้งมาในคําใหก้าร ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

แพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม หรือจะฟ้องแย้งมาในคําร้องขอแก้คําให้การตามมาตรา 

179(3) กไ็ด ้โจทก์ฟ้องว่าจําเลยผดิสญัญาจา้ง โจทก์ทําไมแ้ผว้ถางป่าในบรเิวณอ่างเกบ็

น้ํา ขอให้บงัคบัจําเลยใช้ค่าเสยีหาย จําเลยให้การว่าโจทก์เป็นฝ่ายผดิสญัญาไม่ทําไม้

ภายในกําหนด ครัน้ตอนชีส้องสถาน จําเลยฟ้องแยง้มาในคํารอ้งขอแกไ้ขคําใหก้าร โดย

จําเลยแนบคําให้การฟ้องแย้งมาพร้อมกับคําร้อง เมื่อคําให้การฟ้องแย้งดังกล่าว            

มขีอ้ความระบุขอ้ต่อสูข้ ึน้ใหม่ โดยใหร้ายละเอยีดว่าโจทกผ์ดิสญัญาทําไมแ้ละแผว้ถางป่า

ไดเ้ท่าใด คงเหลอือยู่เท่าใด ทําใหจ้ําเลยไดร้บัความเสยีหายอย่างไร คดิเป็นจํานวนเงนิ

ค่าเสยีหายเท่าใด เป็นการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้อา้งเพื่อหกัลา้งขอ้หาของคู่ความอกีฝ่าย

หน่ึง ตามบทบญัญัติมาตรา 179(3) จึงเป็นฟ้องแย้งในคําคู่ความที่ยื่นต่อศาลเมื่อตัง้

ประเดน็ไวแ้ลว้ ชอบทีจ่ะรบัคาํรอ้งขอแกไ้ขคาํใหก้ารของจาํเลยเป็นฟ้องแยง้ได ้

  แต่ถ้าจะคดิในทางที่ว่า การขอเพิม่เติมคําให้การนัน้ เมื่อศาลสัง่รบัไว้ย่อมเป็น

คําใหก้ารส่วนหน่ึงเหมอืนกนักค็วรฟ้องแยง้โดยวธิเีพิม่เตมิคําใหก้ารไดด้ว้ยตามคําพพิากษา

ฎีกาที่ 1300/2503 ในฎีกานัน้นอกจากจะเป็นตวัอย่างของการฟ้องแย้งโดยวธิีขอเพิม่เติม

คาํใหก้ารแลว้ยงัเป็นตวัอยา่งของการฟ้องแยง้กเ็ป็นคาํฟ้อง จงึตกอยูใ่นบงัคบัมาตรา 55 

  “โจทก์ฟ้องว่า จําเลยบุกรุกที่ดินของโจทก์ ต่อมาจําเลยที่ 1 ยื่นคําร้องขอ

เพิ่มเติมคําให้การจะฟ้องแย้งว่า โจทก์ละเมิดสทิธิของบุตรจําเลยที่ 1 ซึ่งอยู่ในความ

ปกครองของจําเลยที ่1 เรือ่งน้ีจาํเลยที ่1 มไิดย้ื่นคํารอ้งเขา้มาในฐานะเป็นผูแ้ทนโดยชอบ
                                                           

1ประพนธ ์ ศาตะมาน, ศาสตราจารย,์ อา้งแลว้ หน้า 158. 
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ธรรมของบุตรโดยรอ้งสอดเขา้มาเป็นคู่ความ แต่กระทาํโดยเพิม่เตมิคาํใหก้ารและฟ้องแยง้

ในฐานะส่วนตวัทีถู่กโจทก์ฟ้องคา้น จําเลยที ่1 จะอาศยัสทิธขิองบุตรซึ่งเป็นบุคคลอื่นมา

ฟ้องแยง้โจทกไ์ม่ได ้ถา้โจทกล์ะเมดิสทิธขิองบุตรจาํเลยประการใดกช็อบทีบุ่ตรของจําเลย 

หรอืผูม้อีาํนาจแทนทีจ่ะฟ้องรอ้งเป็นอกีสว่นหน่ึง” 

 8. การตรวจและสัง่ฟ้อง 

  ฟ้องแย้งก็เป็นฟ้อง ศาลจึงตรวจคําฟ้องแย้งเช่นเดียวกบัฟ้องธรรมดาตาม

หลกัเกณฑข์อง ป.ว.ิแพง่ มาตรา 18 หากถูกตอ้งตามมาตรา 18 จะตอ้งตรวจต่อไปดว้ยวา่

ฟ้องแยง้นัน้เกีย่วขอ้งกบัฟ้องเดมิพอทีจ่ะรวมการพจิารณาและชีข้าดตดัสนิเขา้ดว้ยกนัได้

หรอืไม่ เพราะมาตรา 179 วรรคทา้ย  บญัญตัเิช่นนัน้ ถา้ฟ้องแยง้ชอบดงัทีก่ล่าวมา ศาล

จะตอ้งรบัฟ้องแยง้ไวต้ามมาตรา 177 วรรคสี ่แต่ถา้ฟ้องแยง้เป็นเรือ่งอื่นทีไ่ม่เกีย่วกบัฟ้อง

เดมิ มาตรา 177 วรรคสาม บญัญตัวิธิกีารสัง่ฟ้องแยง้ว่าต้องสัง่ให้จําเลยไปฟ้องเป็นคดี

ต่างหาก และการสัง่เชน่น้ีมผีลเท่ากบัสัง่ไมร่บัคาํคู่ความ จาํเลยจงึอุทธรณ์คาํสัง่ศาลชัน้ตน้

ไดท้นัท ีในการสัง่รบัฟ้องแยง้นัน้ปกตฟ้ิองแยง้จะรวมเป็นคาํใหก้าร ศาลจงึตอ้งสัง่ฟ้องแยง้

แยกกบัคําใหก้าร เชน่ “รบัเป็นคาํใหก้าร แต่ฟ้องแยง้ไมเ่กีย่วกบัฟ้องเดมิจงึใหไ้ปฟ้องเป็น

คดต่ีางหาก” ถา้คาํใหก้ารยืน่เกนิกาํหนดกต็อ้งสัง่ยกทัง้หมด 

 9. สิทธิในการอทุธรณ์ฎีกาในคดีท่ีมีฟ้องแย้ง 

  การอุทธรณ์ฎกีาในคดทีีม่กีารฟ้องแยง้ คดใีดทีจ่ําเลยใชส้ทิธฟ้ิองแยง้ดว้ยนัน้ 

ศาลต้องวนิิจฉัยคดนีัน้เป็นสองคําฟ้องด้วยกนั เช่น โจทก์ฟ้องจําเลยเป็นคดมีทุีนทรพัย ์

และจําเลยกฟ้็องแยง้เป็นคดมีทุีนทรพัย์เช่นกนั ดงัน้ีในเบื้องแรกเหน็ไดว้่าคู่ความจะต้อง

เสียค่าขึ้นศาลด้วยกันทัง้สองฝ่าย และถ้าคดีมีอุทธรณ์ฎีกาจะอุทธรณ์ฎีกาในปญัหา

ขอ้เทจ็จรงิไดเ้พยีงใดหรอืไม่ ศาลฎกีาไดว้างหลกัไวใ้นคําพพิากษาฎกีาที ่883/2515 และ

คําพพิากษาฎีกาที่ 1437/2515 ว่า “คดโีจทก์ฟ้องจําเลย และจําเลยฟ้องแย้งขึ้นมานัน้     

จะอุทธรณ์ฎีกาได้เพียงใด หรือไม่ ต้องแยกพจิารณาคนละส่วน แม้คดีมโีจทก์ฟ้องจะ

ต้องหา้มอุทธรณ์ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ แต่คดทีี่จําเลยฟ้องแย้งศาลไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ใน

ปญัหาขอ้เทจ็จรงิกไ็ด”้ 

  เมื่อศาลต้องพจิารณาคดทีี่มกีารฟ้องแย้งเป็นสองคําฟ้อง หรอืนัยหน่ึงต้องแยก

เป็นคนละคดีด้วยแล้ว ก็จะถือเอาทุนทรพัย์จากสองคดีมารวมกันในการพิจารณาว่าจะ

อุทธรณ์ฎกีานัน้ ตอ้งหา้มตามมาตรา 224, 248 ได ้หรอืไมไ่ด ้(คาํพพิากษาฎกีาที ่452/2512) 
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บทท่ี 2 

การหกัหน้ี 

 
 เรื่องการหักหน้ีนัน้ มีกล่าวไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 341 ถึงมาตรา 348 ซึ่งใน

กฎหมายเรยีกว่า “หกักลบลบหน้ี” ดงัที ่ป.พ.พ. มาตรา 341 บญัญตัไิวว้่า ถ้าบุคคลสอง

คนต่างมคีวามผูกพนัซึ่งกนัและกนั โดยมูลหน้ีอนัเป็นวตัถุอย่างเดยีวกนั และหน้ีทัง้สอง

รายนัน้ถงึกําหนดจะชําระแลว้ ลูกหน้ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงย่อมจะหลุดพน้จากหน้ีของตนดว้ย

การหกักลบลบหน้ีไดเ้พยีงเท่าจํานวนทีต่รงกนัในมูลหน้ีทัง้สองฝา่ยนัน้ เวน้แต่สภาพแห่ง

หน้ีฝา่ยหน่ึงจะไมเ่ปิดชอ่งใหห้กักลบลบหน้ีได ้

 ตามธรรมดาหน้ีทีจ่ะหกักลบลบหน้ีกนัได ้มกัจะเป็นหน้ีทีช่ําระกนัเป็นจํานวนเงนิ

สว่นหน้ีทีช่าํระดว้ยทรพัยอ์ย่างอื่น จะหกักลบลบกนัไดก้แ็ต่เฉพาะทรพัยท์ีโ่ดยปกตอิาจใช้

ของอันเป็นประเภทและชนิดเดียวกัน มีปริมาณเท่ากันแทนกนัได้ เช่น ก. ส่งน้ํามนั

เบนซนิตราสามทหารใหแ้ก่ ข. 60 ปีบ และในขณะเดยีวกนั ข. กม็หีน้าทีจ่ะตอ้งส่งน้ํามนั

เบนซนิตราสามทหารใหแ้ก่ ก. 60 ปีบเช่นเดยีวกนั เช่นน้ีกส็ามารถหกักลบลบหน้ีกนัได ้

ถา้เป็นน้ํามนัเบนซนิคนละตราแลว้ กห็กักลบลบกนัไมไ่ด ้

 ถ้าเป็นในกรณีทีโ่จทก์จําเลยต่างเป็นหน้ีซึ่งกนัและกนั และหน้ีทัง้สองรายน้ีอยู่ใน

สภาพทีจ่ะหกักนัไดต้ามหลกัว่าด้วยการหกัหลบลบหน้ีตาม ป.พ.พ. แลว้ เวลาจําเลยให้

การจําเลยอาจยกข้อน้ีขึ้นกล่าวในคําให้การขอหักหน้ีได้ แต่ถึงแม้จะไม่กล่าวไว้ใน

คาํใหก้าร สทิธทิีจ่ะหกักลบลบหน้ีกย็งัหาสิน้ไปไม ่เป็นแต่วา่การขอไวใ้นคาํใหก้าร อาจทาํ

ให้ไม่ต้องโต้เถียงกนัในชัน้หลงั ถ้าโจทก์ไม่ยอมรบัในขอ้ที่จําเลยขอหกัหน้ี ศาลก็จะได้

พจิารณาชี้ขาดเสยีทเีดยีวว่าจําเลยมสีทิธขิอหกัหน้ีหรอืไม่ ตวัอย่างเช่น แดงเป็นโจทก์

ฟ้องเรยีกเงนิกูจ้ากดํา 6,000 บาท ถ้าแดงไดซ้ื้อสิง่ของเชื่อไปจากรา้นดําเป็นเงนิ 3,000 

บาท และถงึกําหนดแลว้แดงกไ็ม่ชําระดํากท็ําคําใหก้ารขอหกัเงนิ 3,000 บาททีแ่ดงเป็น

หน้ีอยู ่จากจาํนวนเงนิ 6,000 บาท ทีแ่ดงฟ้องเรยีกได ้

 อน่ึง โดยเหตุทีห่น้ีซึง่หกักนัไดน้ัน้ ตอ้งเป็นหน้ีทีแ่น่นอน ฉะนัน้ หน้ีทีจ่ําเลยจะขอ

หกัจงึต้องเป็นหน้ีที่แน่นอนด้วย และหน้ีที่โจทก์ฟ้องก็ต้องเป็นหน้ีที่แน่นอนเหมอืนกนั   
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ทัง้ยงัตอ้งเป็นหน้ีทีถ่งึกําหนดชําระแลว้อกีดว้ย เช่น ถา้โจทกฟ้์องเรยีกค่าสนิไหมทดแทน

ในการทีจ่ําเลยขบัรถชนโจทก ์ จําเลยจะขอหกัหน้ีทีโ่จทก์กูเ้งนิจากจําเลยไปไม่ได ้เพราะ

คา่สนิไหมทดแทนทีโ่จทกฟ้์องจาํเลยยงัเป็นหน้ีทีย่งัไมแ่น่นอน 

 เรือ่งการขอหกัหน้ีทีก่ล่าวมาน้ี เท่ากบัเป็นการคดิบญัชหีน้ีสนิทีม่ต่ีอกนั แทนการที่

จะต้องส่งทรพัย์ต่อกนัและกนั อนัจะเป็นการเสยีเวลาโดยไม่จําเป็น และมใิช่เป็นเรื่องที่

จําเลยเรยีกรอ้งทรพัยส์นิเงนิทองอะไรจากโจทก์ หากเป็นสทิธขิองจําเลยตามกฎหมายที่

จะขอหกักลบลบหน้ีไดเ้ทา่นัน้ ฉะนัน้จงึเป็นเพยีงคาํใหก้ารในคด ีไมถ่อืวา่เป็นการฟ้องแยง้ 

หรอืเป็นการฟ้องรอ้งโจทก ์จาํเลยจงึไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนียมศาลในจาํนวนเงนิทีข่อหกัหน้ี

ดงักลา่วน้ี 

 

ตวัอย่างคาํพิพากษาฎีกาในเรื่องน้ี เช่น 

 คําพพิากษาฎีกาที่ 609/2521 วนิิจฉัยว่า นอกจากจําเลยจะให้การปฏเิสธแล้ว 

จําเลยยงัมสีทิธหิกักลบลบหน้ีและฟ้องแย้งได้ เมื่อเช็คที่จําเลยชําระหน้ีถึงกําหนดแล้ว 

โจทกม์าซือ้สนิคา้จากจาํเลยอกี จาํเลยขอหกักลบลบหน้ี กบัใหโ้จทกใ์ชห้น้ีแก่จาํเลยได ้

 คําพพิากษาฎีกาที ่644/2522 วนิิจฉัยว่า จําเลยใหก้ารต่อสูค้ดขีอหกักลบลบหน้ี 

ค่าน้ํามนัของโจทก์กบัค่ากระแสไฟฟ้าของจําเลย โจทก์เบิกความว่าโจทก์เป็นลูกหน้ี     

ค่ากระแสไฟฟ้าของจําเลย ได้หกักลบลบหน้ีกนัแล้ว คงเป็นหน้ีตามจํานวนที่ฟ้อง ดงัน้ี 

เป็นหน้ีทีโ่จทกป์ฏเิสธจงึมขีอ้ต่อสู ้หกักลบลบหน้ีกนัไมไ่ด ้

 คําพพิากษาฎีกาที1่190/2526 โจทก์และจําเลยต่างมคีวามผูกพนัในอนัทีจ่ะต้อง

ชาํระหน้ีใหแ้ก่กนัและกนั เมือ่หน้ีของทัง้สองฝา่ยต่างถงึกําหนดแลว้ ย่อมจะหกักลบลบกนั

ได ้โดยจาํเลยไม่ตอ้งฟ้องโจทกเ์ป็นคดใีหมห่รอืฟ้องแยง้ เพราะโจทกม์คีวามผกูพนัจะตอ้ง

ชําระหน้ีให้แก่จําเลยตามสญัญาคํ้าประกนั ส่วนจําเลยก็มคีวามผูกพนัจะต้องชําระเงนิ

ให้แก่โจทก์ตามตัว๋ส ัญญาใช้เงิน ทัง้การที่มิได้มีการมอบตัว๋ส ัญญาใช้เงินตามสัญญา           

คํ้าประกนักม็ใิชเ่ป็นเครือ่งแสดงเจตนาของคูก่รณวีา่จะมใิหนํ้า ป.พ.พ. มาตรา 341 มาใชบ้งัคบั 

 สรปุ การฟ้องแยง้คอืการฟ้อง ซึง่จําเลยกลบัฟ้องโจทกโ์ดยฟ้องในคดเีดยีว ขอให้

โจทกร์บัผดิชอบ กลา่วคอื โจทกเ์ป็นผูเ้ริม่คดกี่อน เมือ่โจทกฟ้์องแลว้ จาํเลยจงึไดฟ้้องบา้ง

ในคดเีดยีวกนั โดยกล่าวรวมมาในคําใหก้าร จะฟ้องแยง้ไดต้้องประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์ 

3 ประการคอื 
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ก. ตอ้งมขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัสทิธหิรอืหน้าที ่

ข. ตอ้งมฟ้ีองเดมิ 

ค. ฟ้องแยง้นัน้ตอ้งเกีย่วกบัฟ้องเดมิ 

จาํเลยเป็นผูม้สีทิธฟ้ิองแยง้และฟ้องโจทกใ์นคดเีดมิเป็นจาํเลย 


