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เรื่อง ฉอโกง 

 

 โจทกฟองวาวันท่ี  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙  เวลากลางวันตอเน่ืองจนถึงวันท่ี  

๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  จําเลยแสดงขอความเปนเท็จวาจําเลยเปนเจาของท่ีดินโฉนดเลขท่ี  

๑๒๕๓๗๔  ตําบลบึงคําพรอย  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  มาเสนอขายใหแกโจทก

ราคา  ๒,๑๕๐,๐๐๐  บาท  โจทกตกลงซื้อและวางเงินมัดจําจํานวน  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  สวน

ท่ีเหลือกําหนดชําระ  ๒  งวด  ในภายหลังพรอมโอนกรรมสิทธิ์  ตอมาจําเลยเรียกเงินคาท่ีดิน

จากโจทกอีกหลายครั้ง  โจทกชําระใหแกจําเลยเปนเงินมัดจําอีกจํานวน  ๒๑๑,๐๐๐  บาท  

รวมเปนเงินคามัดจํา  ๓๕๑,๐๐๐  บาท  ตอมาวันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เวลากลางวัน  

โจทกตรวจสอบท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี  สาขาลําลูกกา  พบวาจําเลยมิไดเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินแปลงดังกลาว  การกระทําของจําเลยเปนเพียงการหลองลวงโจทก

เปนเหตุใหจําเลยไดไปซึ่งเงินมัดจําจํานวน  ๓๕๑,๐๐๐  บาท  จากโจทก  เหตุเกิดท่ีตําบลบึง



คําพรอย  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  ขอใหศาลลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมาย

อาญา  มาตรา  ๙๑,  ๓๔๑ 

                  ทางไตสวนโจทกนําสืบวาเมื่อวันท่ี  ๒๗ กุมภาพันธ  ๒๕๔๙  เวลากลางวัน  

โจทกตกลงซื้อท่ีดินโฉนดเลขท่ี  ๑๒๕๓๗๔  ตําบลบึงคําพรอย  อําเภอลําลูกกา  จังหวัด

ปทุมธานี  ราคา  ๒,๑๕๐,๐๐๐  บาท  จากจําเลย  ปรากฏตามสําเนาโฉนดท่ีดินหมาย  จ.๑  

โจทกวางเงินมัดจําใหแกจําเลยเปนเงินจํานวน  ๔๐,๐๐๐  บาท  และตอมาวันท่ี  ๑๓  

พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  จึงไดทําสัญญาการซื้อขายตอกัน  และโจทกวางเงินมัดจําเพิ่มเปนเงิน

จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ปรากฏตามสัญญาซือ้ขายและใบสําคัญจาย  หมาย  จ.๒  และ  

จ.๓  ตามลําดับ  สวนเงินท่ีเหลือนัดชําระเปนอีก  ๒  งวด  แตยังมิไดกําหนดวาจะชําระกัน

เมื่อใด  ตอมาโจทกตองการเขาทําประโยชนในท่ีดินแตจําเลยแจงวาพี่ชายของจําเลยเล้ียง

ปลาอยูในท่ีดินดังกลาว  โดยขอเวลา  ๖  เดือน  ในระหวางน้ีจําเลยขอใหโจทกชําระเงินคา

ท่ีดินอีก  ๑๓  ครั้ง  เปนเงิน  ๒๑๑,๐๐๐  บาท  บางครั้งโจทกมอบเงินสด  ซึ่งบางครั้งโจทก

โอนเขาบัญชีของจําเลย  ปรากฏตามใบสําคัญจายและหลักฐานการโอนเงิน  หมาย  จ.๔  

ถึง  จ.๑๔  โดยจะปรากฏเงินในบัญชีของจําเลยท่ีธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  สาขา

ตลาดส่ีมุมเมือง  หมาย  จ.๑๕  ซึ่งจําเลยแจงโจทกวามารดาจําเลยปวยดวย  จนกระท่ังเมื่อ

พนกําหนด  ๖  เดือน  ตนป  ๒๕๕๒  โจทกทราบวามารดาจําเลยไดเสียชีวิต  โจทกแจง

จําเลยเกี่ยวกับการโอนท่ีดิน  และตรวจสอบท่ีดินแปลงดังกลาววันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  

๒๕๕๒  ท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี  สาขาลําลูกกา  ปรากฏวาท่ีดินแปลงดังกลาวมิใช

ของจําเลยแลว  ปรากฏตามสารบัญจดทะเบียนโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๒๕๓๗๔  หมาย  จ.๑๖  

โจทกสอบถามจําเลยแตไมไดรับคําตอบ  โจทกไดรับความเสียหายจึงมอบหมายให

ทนายความรองทุกข  ปรากฏตามรายงานประจําวันรับแจงเปนหลักฐาน  หมาย  จ.๑๗ 

                  พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกในชั้นไตสวนมูลฟองแลว  ขอเท็จจริงเบ้ืองตนรับ

ฟงไดวาวันท่ี  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  โจทกทําสัญญาซื้อท่ีดินโฉนดเลขท่ี  ๑๒๕๓๗๔  

ตําบลบึงคําพรอย  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  จากจําเลยราคา  ๒,๑๕๐,๐๐๐  บาท  

โจทกวางมัดจําเมื่อวันท่ี  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙  เปนเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท  และในวันทํา



สัญญาเปนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ตอมาโจทกไดจายเงินคาท่ีดินแกจําเลยอีกหลายครั้งเปน

เงิน  ๒๑๑,๐๐๐ บาท  รามเปนเงินท่ีจําเลยไดรับจากโจทกจํานวน  ๓๕๑,๐๐๐  บาท  ตอมา

วันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  โจทกตรวจสอบท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี  สาขาลํา

ลูกกา  พบวาจําเลยมิไดเปนเจัาของกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีมาขายใหโจทก  เน่ืองจากจําเลยไดขาย

ฝากท่ีดินแปลงดังกลาวใหแกบุคคลอื่นไปกอนท่ีจะทําสัญญาซื้อขายกัน  คดีมีปญหาให

วินิจฉัยวาจําเลยกระทําผิดฐานฉอโกงโจทกหรือไม  เห็นวา  ตามสารบัญจดทะเบียนโฉนด

ท่ีดินเลขท่ี  ๑๒๕๓๗๔  ตําบลบึงคําพรอย  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  หมาย  จ.๑๖  

ปรากฏวาเดิมจําเลยเปนเจาของผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินแปลงดังกลาวน้ี  ตอมาวันท่ี  ๑๗  

สิงหาคม  ๒๕๔๙  จําเลยไดขายฝากใหแกนายวราวุฒ ิ ประทุมเพ็ชร  มีกําหนด  ๑  ป  ซึ่ง

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  ๔๙๑  บัญญัติวา  "อันวาขายฝากน้ัน  คือ

สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตกไปยังผูซื้อ  โดยมีขอตกลงกันวาผูขายอาจไถทรัพย

น้ันคืนได"  และมาตรา  ๔๙๒  บัญญัติวา  "ในกรณีท่ีมีการไถทรัพยสินซึ่งขายฝากในเวลาท่ี

กําหนดไวในสัญญาหรือภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดหรือใหทรัพยสินซึ่งขายฝากตกเปน

กรรมสิทธิ์ของผูไถต้ังแตเวลาท่ีผูไถชําระเงินไถ  ดังน้ัน  จําเลยจึงสามารถไถท่ีดินแปลง

ดังกลาวคืนจากนายวราวุฒิผูซื้อฝากไดภายในวันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๐  การท่ีจําเลยทํา

สัญญาขายท่ีดินใหแกโจทกวันท่ี  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  จึงยังไมพนกําหนดไถท่ีดินคืน  

ซึ่งจําเลยสามารถทําสัญญาขายท่ีดินใหแกโจทกไดเพียงแตจําเลยจะตองขวนขวายไถท่ีดิน

แปลงดังกลาวคืนมาใหทันภายในกําหนดนัดโอนกรรมสิทธิ์ใหแกโจทกตามสัญญา  จึงหาใช

จําเลยไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหแกโจทกไดโดยส้ินเชิงไม  หากโจทกเห็นวากรรมสิทธิ์

ในท่ีดินดังกลาวเปนเง่ือนไขสําคัญในการตัดสินใจเขาทําสัญญากับจําเลยแลว  โจทกก็ยอม

สามารถตรวจสอบไดจากหลักฐานทางทะเบียนท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี  สาขาลํา

ลูกกาใหแจงชัดเสียกอนเขาทําสัญญา  แตโจทกกลับมิไดตรวจสอบ  ท้ังตามทางนําสืบโจทก

และสัญญาซื้อขายหมาย  จ.๒  ก็ไมปรากฏวาโจทกกับจําเลยตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินกัน

เมื่อใด  และการท่ีจําเลยไดรับเงินมัดจําหรือเงินผอนชําระคาท่ีดินจากโจทกก็เปนไปตาม

ราคาท่ีดินท่ีซื้อขายอันมิใชการหลอกลวง  สวนท่ีจําเลยมิอาจทําการไถถอนท่ีดินแปลงท่ีขาย



ใหโจทกจากผูซื้อฝากไวเมื่อครบกําหนดตามสัญญาขายฝาก  ทําใหจําเลยไมสามารถโอน

กรรมสิทธิ์ท่ีดินแปลงดังกลาวใหแกโจทกไดน้ัน  ก็เปนเพียงการผิดสัญญาทางแพงอันเปน

เรื่องท่ีเกิดข้ึนในภายหลังซึ่งเปนเวลาในอนาคาตของเวลาท่ีจําเลยทําสัญญาซื้อขายกับโจทก  

ซึ่งโจทกจะตองไปวากลาวกับจําเลยในทางแพงตอไป  จึงมิใชเปนการทุจริตหลอกลวงโจทก

ดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จอันจะเปนความผิดฐานฉอโกง  คดีโจทกไมมีมูล 

                   พิพากษายกฟอง./ 

 

นายธงไชย  จิรเดชพิทักษ 

 

นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 

 

 

 
หมายเหตุ 

(1) การผิดนัดไมชําระหน้ีในทางแพงน้ัน     หากไมพินิจพิจารณาถึงเจตนาในทางอาญา
แลว  คดีก็จะมีมูลเปนความผิดทางอาญาท้ังหมด 

(2) การไมชําระหน้ีหลังจากทําสัญญาถือเปนขอเท็จจริงในอนาคต  จึงไมใชการแสดง
เจตนาทุจริตหลอกลวง  เวนแตพฤติการณบงชี้ใหเห็นวามีเจตนาจะไมชําระหน้ี
ต้ังแตแรกขณะทําสัญญา 

(3) หลัก  “ผูซื้อตองระวัง”  นํามาประกอบพฤติการณในคดีน้ีดวย  และศาลไดวางหลัก
วินิจฉัยวา  จําเลยสามารถทําสัญญาขายท่ีดินใหโจทกไดเพียงแตจะตองขวนขวาย
ไถท่ีดินคืนใหทัน  ภายในกําหนดนัดโอนกรรมสิทธิ์ใหแกโจทกตามสัญญา 

 
 

นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
     3  กรกฎาคม  2552 

 

 
 

 


