
   

คําพิพากษา                                                                                    

     คดีหมายเลขดําที่  พ. ๔๕๗/๒๕๕๒ 

                                                                              คดีหมายเลขแดงที่  พ.  ๙๑๕/๒๕๕๒                               

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
ศาลจังหวัดธัญบุร ี

วันที่  ๒๙   เดือน ธันวาคม   พุทธศักราช   ๒๕๕๒ 

                                                              ความแพง 

 บริษัท วานิชโฮมมารท จํากัด                                                              โจทก                          
ระหวาง         
                        หางหุนสวนจํากัด กรมณีวิศวกรรม  ที่ ๑   
                      นายภูวนารถ  โพธ์ิศรี  ที่ ๒                                                              จําเลย 
                           

 

เรื่อง       ซื้อขาย 
 

  โจทกฟองวา  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘  จําเลยที่ ๑ โดยจําเลยที่ ๒ 

กระทําแทนจําเลยที่ ๑ และในฐานะสวนตัว  สั่งซื้อสินคาประเภทวัสดุกอสราง เพื่อนําไป

กอสรางโครงการเอื้ออาทรลําลูกกา (ทหารอากาศ)  เปนเงินจํานวน ๓๔,๖๘๐ บาท       

และระหวางวันที่ ๕ มกราคมถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙  สั่งซื้อสินคาประเภทวัสดุ

กอสราง เพื่อนําไปกอสรางโครงการเอื้ออาทรคลอง ๔  จํานวน ๑๖ ครั้ง เปนเงินจํานวน 

๓๙๕,๒๙๘.๐๖ บาท   ระหวางวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙  

สั่งซื้อสินคาประเภทวัสดุกอสรางเพื่อนําไปกอสรางโครงการเอื้ออาทรคลอง ๕  จํานวน 

๑๗ ครั้ง  เปนเงินจํานวน ๔๕๑,๓๒๕ บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๘๖๖,๔๗๓.๐๖ บาท   

                                                                                                                                /จําเลย... 
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จําเลยทั้งสองชําระคาสินคาโจทกแลวเปนเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  คงคางชําระจํานวน 

๕๖๖,๔๗๓.๐๖ บาท  โจทกติดตามทวงถามและมีหนังสือบอกกลาวแลว  จําเลยทั้งสอง

เพิกเฉย  ขอใหบังคับจําเลยทั้งสองชําระเงินจํานวน ๗๑๓,๐๑๘.๘๕ บาท พรอมดอกเบี้ย

ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปของตนเงินจํานวน ๕๖๖,๔๗๓.๐๖ บาท  นับถัดจากวันฟองไป

จนกวาจะชําระแลวเสร็จ 

  จําเลยทั้งสองใหการวา  โจทกจะเปนนิติบุคคลประเภทบริษัท จํากัด 

หรือไม  จําเลยทั้งสองไมทราบและไมรับรอง  จําเลยทั้งสองรับวาสั่งซื้อสินคาประเภท

วัสดุกอสรางไปจากโจทกจริงเปนเงินจํานวน ๘๖๖,๔๗๓.๐๖ บาท  แตจําเลยทั้งสองชําระ

เงินใหโจทกครบถวนแลวโดยเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ชําระผานธนาคาร  สวนอีก

จํานวน ๕๖๖,๔๗๓.๐๖ บาท  ชําระเปนเงินสด  โจทกไมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจําเลย     

ทั้งสอง เพราะจําเลยทั้งสองมิไดผิดนัด  ฟองโจทกขาดอายุความ  เพราะมีการซื้อขายกัน

ครั้งสุดทายวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ โจทกใชสิทธิฟองคดีไดวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

แตโจทกกลับมาฟองคดีวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒  เกินกําหนด ๒ ป 

  ในการช้ีสองสถาน  ศาลกําหนดประเด็นขอพิพาทดังนี้ 

 ๑. จําเลยชําระหนี้ใหโจทกตามฟองครบถวนหรือไม  และโจทกมีสิทธิคิด

ดอกเบี้ยจากจําเลยทั้งสองหรือไม  เพียงใด 

๒. ฟองโจทกขาดอายุความหรือไม     

                                                                                                          /ศาล... 
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                         ศาลพิเคราะหพยานหลักฐานของทั้งสองฝายแลว  ขอเท็จจริงฟงไดใน                           

เบื้องตนตามที่คูความนําสืบรับกันและไมไดโตเถียงกันวา  จําเลยทั้งสองสั่งซื้อสินคา

ประเภทวัสดุกอสรางไปจากโจทกจริงหลายครั้ง  เพื่อนําไปใชในกิจการกอสรางโครงการ

เอื้ออาทรคลอง ๔  คลอง ๕  และทหารอากาศของจําเลยทั้งสอง  มีประเด็นตองวินิจฉัยใน

ประการแรกวา  จําเลยทั้งสองชําระหนี้ใหโจทกตามฟองครบถวนแลวหรือไม  เห็นวา  

ประเด็นดังกลาวจําเลยทั้งสองรับวาเปนหนี้โจทกจริง  แตชําระครบถวนแลว  จําเลย       

ทั้งสองจึงมีภาระการพิสูจน  ซึ่งจําเลยทั้งสองอางวาจะนําสงเอกสารการชําระหนี้แกโจทก

ตอศาลในช้ันพิจารณา  แตปรากฏวาในช้ันพิจารณาจําเลยทั้งสองแถลงไมสืบพยาน        

ขอเท็จจริงตองรับฟงเปนยุติตามที่โจทกนําสืบประกอบเอกสาร หมาย จ.๑ ถึง จ.๕  วา 

จําเลยทั้งสองเปนหนี้โจทกและยังไมชําระหนี้แตประการใด  หนี้ดังกลาวเปนหนี้เงิน  

โจทกจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากหนี้เงินไดในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ตามกฎหมาย  มีปญหา

ตองวินิจฉัยประการตอไปวา  ฟองโจทกขาดอายุความหรือไม  เห็นวา  อายุความ ๒ ป 

ตามขอตอสูของจําเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑)

นั้น จะตองเปนเรื่องมีผูประกอบการคา   เรียกเอาคาของที่ไดสงมอบจากลูกคาหรือลูกหนี้

ที่เปนบุคคลธรรมดาและจัดซื้อจัดหาของนั้นไวใชเอง  หาใชลูกคาหรือลูกหนี้ที่รับสินคา

ไปเพื่อไวใชในกิจการของฝายลูกหนี้เอง ซึ่งจําเลยซื้อสินคาเพื่อไปใชในกิจการของจําเลย

เอง  ดังนั้นอายุความในคดีนี้จึงมีอายุความ ๕ ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

                                                                                                                             /มาตรา... 
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มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๕)  หาใช ๒ ปไม  ฟองโจทกจึงไมขาดอายุความ  จําเลยที่ ๒ ในฐานะ

หุนสวนผูจัดการตองรวมรับผิดในกิจการที่ไดทําไปในวัตถุประสงคของหางหุนสวนจํากัด

จําเลยที่ ๑ ดวย 

  พิพาก ษาใหจํ า เล ย ทั้ ง สอ ง ร ว ม กัน หรือ แทน กัน ชําร ะ เ งิน จํ าน ว น 

๗๑๓,๐๑๘.๘๕ บาท  พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน 

๕๖๖,๔๗๓.๐๖ บาท นับถัดจากวันฟอง (ฟองวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒) เปนตนไป

จนกวาจะชําระแลวเสร็จแกโจทก  กับใหจําเลยทั้งสองรวมกันหรือแทนกันใชคาฤชาธรรม

เนียมแทนโจทก โดยกําหนดคาทนายความให ๖,๐๐๐ บาท./ 
 

นายกิตติพันธุ  เกียรติสุนทร 
 

นายสมบูรณ  ไวนฤนาท 

   

 

 

 

 

 

สนุทรี/พิมพ 



หมายเหต ุ
 

จําเลยใหการวาชําระหน้ีแกโจทกครบถวนแลว  เทากับยอมรับวาเปนหน้ีโจทก
จริง   แตยกขอตอสูขึ้นใหมวาไดชําระหน้ีแลว     ภาระการพิสูจนจึงตกแกจําเลย
ตามป.วิ.พ มาตรา 84/1   เม่ือจําเลยไมนําสืบพยาน  จึงตองเปนฝายแพคดีหรือรับฟง
ขอเท็จจริงไดตามฟองวาจําเลยคางชําระหน้ีโจทก  สวนประเด็นเร่ืองอายุความ ถือวา
จําเลยเปนผูประกอบการดวย  ฉะน้ันการฟองเรียกเอาคาของ จึงมีอายุความ 5 ปตาม 
ป.พ.พ มาตรา 193/33(5) 

อน่ึง  การที่จําเลยใหการวาไดสั่งซ้ือสินคาจากโจทกน้ัน  โจทกยอมไดรับ
ประโยชนขอสันนิษฐานในขอเท็จจริงจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณตาม     
ป.วิ.พ มาตรา 84/1 ดวยวา มีการซ้ือขายสินคากันจริง และจําเลยยังคางชําระหน้ี
หรือไม  

 
                นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 

19  มกราคม  2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


