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                    โจทกฟองวา  โจทกมอบอํานาจใหนายประเสริฐ  นาคนิคม  

ดําเนินคดีแทน  จําเลยเปนนิติบุคคลประเภทโรงเรียนเอกชน  ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

พ.ศ.๒๕๕๐  เดิมมีนายจักรพันธ  ไพบูลย  เปนผูจัดการโรงเรียนและเปนผูมีอํานาจกระทําการแทน

จําเลย  ตอมาวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๔๘  นายจักรพันธโอนกิจการโรงเรียนจําเลยเปนของนาวาตรี

หญิงนลินี  ไพบูลย  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๔๔  นายจักรพันธ  ผูจัดการโรงเรียนจําเลยกระทํา 

การแทนจําเลยกูยืมเงินโจทก  ๘๕๐,๐๐๐  บาท  ตกลงดอกเบี้ยอัตรารอยละ  ๒  ตอป  กําหนดชําระ

ทุกวันที่  ๕  ของเดือน  ชําระตนเงินและดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายใน  ๓  ป  หลังจากกูยืมแลวจําเลย

ไมเคยชําระดอกเบี้ยและตนเงินแกโจทกเลย  โจทกทวงถาม  ตอมาวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๔๗  
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จําเลยโดยนายจักรพันธชําระเงินคืนแกโจทกบางสวน  คงคางชําระอยูอีก  ๖๕๐,๐๐๐  บาท  โจทก

และจําเลยโดยนายจักรพันธไดทําบันทึกเงื่อนไขการชําระหนี้กันใหมวา  จําเลยโดยนายจักรพันธ

ยอมรับวาเปนหนี้โจทกถึงวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๔๗  จํานวน  ๗๗๕,๙๓๗  บาท  ตกลงผอนชําระ

คืนภายในเดือนเมษายน  ๒๕๔๗  จํานวน  ๑๕,๐๐๐  บาท  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๔๗  จํานวน  

๕๐,๐๐๐  บาท  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม  ๒๕๔๗  ชําระเดือนละไมนอยกวา  ๑๕,๐๐๐  บาท  เดือน

พฤศจิกายน  ๒๕๔๗  เปนตนไปจะชําระไมตํ่ากวาเดือนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท  โดยชําระทุกวันที่  ๑๕  

ของทุกเดือนจนกวาจะเสร็จสิ้น  จําเลยไมชําระหนี้แกโจทกตามบันทึกเงื่อนไขการชําระหนี้  โจทก

มอบใหทนายความมีหนังสือทวงถามใหจําเลยชําระหนี้แลว  แตจําเลยเพิกเฉย  ขอใหบังคับจําเลย

ชําระเงิน  ๑,๐๓๑,๘๗๔  บาท  พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ  ๗.๕  ตอป  ของตนเงิน  ๖๕๐,๐๐๐  

บาท  นับถัดจากวันฟองเปนตนไป   จนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก   

  จําเลยใหการวา  จําเลยไมไดกูยืมเงินโจทก  นายจักรพันธกูยืมเงินโจทกใน

ฐานะสวนตัว  ไมมีผลผูกพันจําเลย  โจทกคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด  ขอใหยกฟอง 

  พิเคราะหแลว  มีปญหาตองวินิจฉัยวา  จําเลยตองรับผิดชําระหนี้เงินกูยืม

แกโจทกตามฟองหรือไม  โจทกมีตัวโจทกและนายประเสริฐ  นาคนิคม  ผูรับมอบอํานาจโจทก   

เปนพยานเบิกความวา  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๔๔  นายจักรพันธ  ไพบูลย  ผูจัดการโรงเรียน

จําเลยกระทําการแทนจําเลยกูยืมเงินโจทก  ๘๕๐,๐๐๐  บาท  ตกลงดอกเบี้ยอัตรา   รอยละ  ๒  ตอป  

กําหนดชําระทุกวันที่  ๕  ของเดือน  ชําระตนเงินและดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายใน  ๓  ป  ตามหนังสือ

สญัญากูยืมเงินเอกสารหมาย จ.๕  หลังจากกูยืมแลวจําเลยไมเคยชําระดอกเบี้ยและตนเงินแกโจทก
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เลย  โจทกทวงถาม  ตอมาวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๔๗  จําเลยโดยนายจักรพันธชําระเงินคืนแก

โจทกบางสวน  คงคางชําระอยูอีก  ๖๕๐,๐๐๐  บาท  โจทกและจําเลยโดยนายจักรพันธไดทําบันทกึ

เงื่อนไขการชําระหนี้กันใหมวา  จําเลยโดยนาย  จักรพันธยอมรับวาเปนหนี้โจทกถึงวันที่  ๓๐  

มีนาคม  ๒๕๔๗  จํานวน  ๗๗๕,๙๓๗  บาท  ตกลงผอนชําระคืนภายในเดือนเมษายน  ๒๕๔๗  

จํานวน  ๑๕,๐๐๐  บาท  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๔๗  จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  เดือนมิถุนายน – 

ตุลาคม  ๒๕๔๗  ชําระเดือนละไมนอยกวา  ๑๕,๐๐๐  บาท  เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๔๗  เปนตนไป

จะชําระไมตํ่ากวาเดือนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท  โดยชําระทุกวันที่  ๑๕  ของทุกเดือนจนกวาจะเสร็จสิ้น  

ตามบันทึกเงื่อนไขการชําระหนี้เอกสารหมาย จ.๖  จําเลยไมชําระหนี้แกโจทกตามบันทึกเงื่อนไข

การชําระหนี้  สวนจําเลยมี  นาวาอากาศตรีหญิงนลินี  ไพบูลย  นายวีระ  กาญจนะรังสิตา  ที่ปรึกษา

โรงเรียนจําเลย  นางเพ็ญสิริ  สมเสียง  ผูอํานวยการโรงเรียนจําเลย  และนางสาวชลธิชา  โสดา  ครู

โรงเรียนจําเลย  เปนพยานเบิกความไดความวา  เดิมบริษัทราษฎรรังสฤษฎ  จํากัด  ไดรับใบอนุญาต

ใหจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ ตามสําเนาใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนเอกสารหมาย ล.๑  ไดรับ

อนุญาตใชตราประจําโรงเรียน ตามใบอนุญาตเอกสารหมาย ล.๒  บริษัทฯ มีนายจักรพันธและ

นางสาวพรพรหม  โกฏหอม  เปนกรรมการ ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย ล.๓  เมื่อวันที่  ๒๓  

พฤศจิกายน  ๒๕๔๗  บริษัทฯ  โดยนายจักรพันธไดยื่นคํารองขอโอนโรงเรียนใหแกนายจักรพันธ  

จังหวัดปทุมธานีพิจารณาแลวอนุญาตใหโอนได ตามหนังสือแจงการโอนกิจการโรงเรียนเอกชน

และหนังสืออนุญาตใหโอนโรงเรียนเอกสารหมาย ล.๕  และ  ล.๖  ตอมาวันที่  ๔  สิงหาคม  

๒๕๔๘  นายจักรพันธโอนโรงเรียนจําเลยใหแกนาวาอากาศตรีหญิงนลินี  ตามหนังสืออนุญาตให
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โอนโรงเรียนเอกสารหมาย ล.๙   เกี่ยวกับหนี้ที่โจทกนํามาฟองเปนคดีนี้  พยานจําเลยตรวจสอบ

หลักฐานแลวไมปรากฏวาโรงเรียนจําเลยกูยืมเงินจากโจทก  และไมปรากฏหลักฐานวาเมื่อป  

๒๕๔๔  มีการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเขาโรงเรียนจําเลย  ไมมีหลักฐานรายงานการประชุมของ

บริษัทราษฎรรังสฤษฎ  จํากัด  ซึ่งเปนผูขอใบอนุญาตต้ังโรงเรียนจําเลยเกี่ยวกับการกูยืมเงินโจทก  

ซึ่งหากบริษัทฯ  จะทํานิติกรรมกูยืมเงินจากบุคคลใด ๆ แลว  ในทางปฏิบัติก็จะตองมีการประชุมผู

ถือหุนและมีรายงานการประชุมระบุไวอยางชัดแจงวาที่ประชุมมีมติใหกูยืมเงินได  โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งหากจะทําสัญญาใหมีผลผูกพันบริษัทก็จะตองมีการประทับตราของบริษัทดวย  จึงจะผูกพัน

บริษัทฯ  แตตามสัญญากูยืมเงินที่โจทกนํามาฟอง  ไมปรากฏวามีการประทับตราบริษัทราษฎร

รังสฤษฎ  จํากัด  เพียงแตนํากระดาษที่มีหัวหนังสือของโรงเรียนจําเลยมาใชเทานั้น  อีกทัง้ไมมีตรา

ของโรงเรียนจําเลยประทับอยูดวย  สวนบัญชีรายรับและรายจายของโรงเรียนจําเลย  ก็ไมปรากฏวา

มีหลักฐานการลงบัญชีวาไดรับเงินกูยืมจากโจทก  เห็นวา  ขณะทําสัญญากูยืมเงินและบันทึก

เงื่อนไขการชําระหนี้ตามเอกสารหมาย จ.๕  และ จ.๖  นั้น  ปรากฏวาบริษัทราษฎรรังสฤษฎ  จํากัด  

เปนผูไดรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ  บริษัทดังกลาวมีนายจักรพันธและ

นางสาวพรพรหม  เปนกรรมการ  ตามขอบังคับของบริษัทซึ่งจดทะเบียนตอสํานักงานทะเบียน

หุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชยไดกําหนดจํานวนหรือ

ช่ือกรรมการซึ่งลงช่ือผูกพันบริษัทไดคือ  นายจักรพันธ  ไพบูลย  หรือนางสาวพรพรหม  โกฏหอม  

ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท  ซึ่งหมายความวา  สัญญาหรือนิติกรรมใดๆ จะ

ผูกพันบริษัทก็ตอเมื่อมีกรรมการของบริษัทตามที่ระบุช่ือหรือตามจํานวนที่กําหนดไวลงลายมือช่ือ



(๓๑ ทวิ)                                                                                                                     สําหรับศาลใช 
 
 
 
 
 - ๕ - 
 

และประทับตราสําคัญของบริษัทดวย  มิฉะนั้นไมมีผลผูกพันบริษัท  ขอเท็จจริงคดีนี้ปรากฏวานาย

จักรพันธเพียงคนเดียวลงลายมือช่ือในสัญญาพิพาทโดยระบุกระทําการแทนโรงเรียนอนุบาล

รังสฤษฎและไมไดประทับตราสําคัญของบริษัท  ซึ่งเปนการไมถูกตองตามขอบังคับของบริษัท  แม

นายจักรพันธจะเปนกรรมการของบริษัทดวยคนหนึ่งแตไมปรากฏวาบริษัทไดเชิดนายจักรพันธ

ออกเปนตัวแทนของตนหรือรูแลวยอมใหนายจักรพันธเชิดตัวเขาเองออกแสดงเปนตัวแทนของตน  

ประกอบกับทางนําสืบของโจทกก็ไมปรากฏขอเท็จจริงใดอันจะพึงถือไดวาทางปฏิบัติของบริษัท

ราษฎรรังสฤษฎ  จํากัด  ซึ่งเปนตัวการทําใหโจทกซึ่งเปนบุคคลภายนอกมีมูลเหตุอันสมควรจะเช่ือ

วาการกูยืมเงินและการทําบันทึกเงื่อนไขการชําระหนี้นั้นอยูภายในขอบอํานาจของนายจักรพันธซึ่ง

เปนตัวแทนของโรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ  ขอเท็จจริงจึงเปนเรื่องที่นายจกัรพันธกระทําการโดย

ปราศจากอํานาจหรือนอกเหนือขอบอํานาจ  ทั้งบริษัทฯ  มิไดใหสัตยาบันแกการกระทําของนายจักร

พันธ  การกูยืมเงินและการทําบันทึกเงื่อนไขการชําระหนี้ตามเอกสารหมาย จ.๕  และ จ.๖  จึงไม

ผูกพันบริษัทฯ  การที่บริษัทฯ  โอนโรงเรียนใหแกนายจักรพันธ  และตอมานายจักรพันธโอน

โรงเรียนจําเลยใหแกนาวาอากาศตรีหญิงนลินี  จําเลยจึงไมตองรับผิดตอโจทกเชนกัน   

   พิพากษายกฟอง  คาฤชาธรรมเนียมใหเปนพับ ./    

นายปรีชา ปติโกศล 

 

นายสมชัย    คชวรรณ 

          ศรีรัตน /พิมพ 

 



หมายเหต ุ
 

 ผูแทนนิติบุคคลไมใชตัวแทนนิติบุคคลหากกระทําในนามนิติบุคคล
ถูกตองตามขอบังคับ   แตถากระทําไมถูกตองตามขอบังคับถือเปนตัวแทนนิติ
บุคคลซ่ึงอาจเปนตัวแทนโดยปริยายหรือตัวแทนเชิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 797 
วรรคสอง , 821  การนํากระดาษที่มีหัวหนังสือของโรงเรียนมาใชยังไมถือเปน
พฤติการณที่โรงเรียนเชิดออกเปนตัวแทนตามมาตรา 821 แตการตกลงทํา
สัญญากูน้ันนาจะหม่ินเหมอยูวาทางปฏิบัติของตัวการมีมูลเหตุอันสมควรให
บุคคลภายนอกเช่ือวาการกระทําน้ันอยูภายในขอบอํานาจของตัวแทนตาม    
ป.พ.พ. มาตรา 822 หรือไม   อีกทั้งการกูยืมเงินน้ีหากนํามาใชในกิจการของ
ตัวการแลวก็นับเน่ืองอยูในวัตถุประสงคของตัวการดวย   แตรูปคดีโจทกไม
ปรากฏพยานหลักฐานทํานองที่กลาวน้ีซ่ึงลวนเปนขอเท็จจริงที่เกี่ยวพันกับ
ประเด็นสัญญากูอันเปนประเด็นโดยตรง จึงทําใหพยานหลักฐานของจําเลยมี
นํ้าหนักดีกวา 
 
               นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
                           3 กุมภาพันธ 2553   
 


