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เรื่อง ซื้อขาย 

 

 โจทกฟองวา เมื่อวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙  โจทกกับจําเลยทําสัญญา

จะซื้อจะขายท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๘๖๖๗, ๑๘๖๖๘, ๑๘๖๖๙, ๑๘๖๗๐, ๑๘๖๗๑ 

และ ๕๘๕๔  ตําบลคลองอุดมชลจร อําเภอฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม ๖ แปลง 

เน้ือทีประมาณ  ๔๖ ไร  ๓ งาน  ๑๘ ตารางวา ราคารวม ๕๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  โดย

โจทกเปนฝายผูจะซื้อไดมอบเงินมัดจําใหแกจําเลยในวันทําสัญญาแลวจํานวน 

๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท จําเลยตกลงโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหโจทกวันท่ี  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

หากจําเลยซึ่งเปนฝายผูจะซื้อผิดสัญญายอมใหโจทกฟองบังคับคดีได และยอมชดใช 

คาเสียหายอีกสวนหน่ึงเปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โจทกตกลงชําระราคาท้ังหมดใหแก

จําเลยในวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๔๙   ตอมาวันท่ี  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙  เมื่อครบ

กําหนดโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินตามสัญญา  จําเลยไมยอมโอนท่ีดินใหแกโจทก  โจทกทวง

ถามใหจําเลยคืนเงินมัดจําและชําระคาเสียหายแกโจทกแลว แตจําเลยเพิกเฉย  ขอให



ศาลบังคับจําเลยชําระเงินจํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 

๗.๕  ตอป  ของตนเงินดังกลาว นับแตวันถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจําเลยชําระ

เสร็จแกโจทก 

 จําเลยใหการวา   จําเลยทําสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินกับโจทกตามฟอง  

จําเลยไดรับเงินมัดจําแลวในวันทําสัญญา และโจทกกับจําเลยจะไปทําการจดทะเบียน

โอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินในวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม ๒๕๔๙  โจทกตกลงชําระเงินสวนท่ีเหลือ

จํานวน  ๕๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท ใหแกจําเลยในวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๔๙   หากโจทก

ผิดสัญญาไมไปรับโอนถือวาเลิกสัญญาโดยไมจําตองบอกกลาว   และโจทกยอมให

จําเลยริบมัดจําท้ังหมด  หากจําเลยผิดสัญญายอมใหโจทกฟองบังคับคดี และยอมชดใช

คาเสียหายแกโจทกเปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท   หลังทําสัญญาดังกลาววันท่ี  ๑๔  

สิงหาคม ๒๕๔๙  จําเลยมีหนังสือถึงโจทกแจงใหโจทกชําระเงินท่ีเหลือใหแกจําเลยใน

วันท่ี  ๒๑  สิงหาคม ๒๕๔๙   หากไมชําระเงินถือวาโจทกผิดสัญญา  เมื่อถึงวันครบ

กําหนดโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินตามสัญญา   โจทกไมยอมชําระเงิน  จําเลยเจตนาโอน 

กรรมสิทธิ์ท่ีดินใหโจทกโดยขอใหโจทกจดทะเบียนบุริมสิทธิเรื่องเงินคางชําระคาท่ีดิน

พรอมกับการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน แตโจทกไมยอม  เจาพนักงานท่ีดินจึงไมสามารถโอน

กรรมสิทธิ์ท่ีดินใหแกโจทกได   โจทกเปนฝายผิดสัญญา  จําเลยมีสิทธิริบมัดจํา  โดย

โจทกไมมีสิทธิเรียกรองใหจําเลยชดใชคาเสียหาย      ขอใหยกฟอง 

 พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกและจําเลยแลว  ขอเท็จจริงรับฟงได

ตามท่ีคูความนําสืบรับกันวา   เมื่อวันท่ี  ๓  สิงหาคม ๒๕๔๙  โจทกกับจําเลยทําสัญญา

จะซื้อจะขายท่ีดินกัน จํานวน  ๖ แปลง  ตามสําเนาโฉนดท่ีดิน หมาย ล.๑ ถึง ล.๖  ใน

ราคารวม ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  โจทกชําระเงินมัดจําจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแก

จําเลยแลวในวันทําสัญญา  จําเลยตกลงโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินตามสัญญาใหแกโจทกใน

วันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙   และโจทกตกลงชําระเงินสวนท่ีเหลือท้ังหมดใหแกจําเลย

ในวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๔๙   ถาโจทกผิดสัญญาไมไปรับโอนใหถือวาเปนการเลิก

สัญญา  โดยจําเลยไมจําตองบอกกลาว  และโจทกยอมใหจําเลยริบเงินมัดจําท่ีชําระแลว



ท้ังหมด  แตถาจําเลยเปนฝายผิดสัญญา จําเลยยอมใหโจทกฟองบังคับคดีไดทันที และ

ยอมชดใชคาเสียหายใหแกโจทกอีกสวนหน่ึงเปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท ปรากฏตาม

หนังสือสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญาวางมัดจํา หมาย จ.๑ และคูฉบับ หมาย ล.๑๑  

ตอมาวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๔๙   จําเลยมีหนังสือถึงโจทก ขอแจงเล่ือนนัดชําระเงิน

ตามสัญญา จากวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๔๙   มาเปนวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม ๒๕๔๙  หาก 

โจทกไมชําระเงินขอถือวาโจทกตกเปนผูผิดนัด  จําเลยจะริบมัดจําและไมรับผิดชอบ

ความเสียหาย  โจทกไดรับหนังสือดังกลาวแลว ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๒  โจทกมี

หนังสือยืนยันใหจําเลยปฏิบัติตามสัญญา โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังท่ี

อยูของจําเลยแลว แตไมมีผูรับ ปรากฏตามหนังสือเรื่องแจงขอเท็จจริงและใหปฏิบัติตาม

สัญญากับซองจดหมายและใบตอบรับ  หมาย จ.๔   ครั้นถึงวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม ๒๕๔๙  

โจทกกับจําเลยไปพรอมกัน  ณ   ท่ีทําการสํานักงานท่ีดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  จําเลยทําคํา

ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยจําเลยประสงคท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหแกโจทก

และใหโจทกชําระเงินใหเสร็จในวันโอนกรรมสิทธิ์   หากไมสามารถทําไดใหจดทะเบียน

บุริมสิทธิไว  แตโจทกยืนยันวาจะขอรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินจากจําเลย  โดยจะชําระราคา

ท้ังหมดใหจําเลยในวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๔๙   และไมประสงคท่ีจะจดทะเบียน

บุริมสิทธิท่ีดินใหแกจําเลย  โจทกกับจําเลยลงลายมือชื่อแสดงเจตนาไว ปรากฏตามคํา

ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และสอบสวนสิทธิในท่ีดิน ประเภทขาย รวมหกโฉนด 

หมาย จ.๗ และ ล.๗   เมื่อไมสามารถตกลงกันได เจาพนักงานท่ีดินจึงไดทําบันทึก

ถอยคําการแสดงความประสงคของโจทกกับจําเลยไว  ปรากฏตามบันทึกถอยคํา หมาย 

จ.๖ และ ล.๘  แลวคืนคําขอจดทะเบียนดังกลาว   ตอมาวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๔๙ 

จําเลยไปท่ีทําการสํานักงานท่ีดินจังหวัดฉะเชิงเทราเพือ่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน

ใหแกโจทก  แตโจทกไมไปรับโอนกรรมสิทธิ์และไมไดชําระราคาสวนท่ีเหลือท้ังหมดใหแก 

จําเลย   ตอมาวันท่ี ๒๔  สิงหาคม ๒๕๔๙  โจทกมีหนังสือแจงใหจําเลยคืนเงินมัดจําและ

ชําระคาเสียหายกับบอกเลิกสัญญา   โดยสงทางไปรษณียตอบรับไปยังท่ีอยูของจําเลย

แลว แตไมมีผูรับ ปรากฏตามหนังสือเรื่องขอใหคืนเงินและชําระคาเสียหายกับซอง



จดหมายและใบตอบรับ หมาย จ.๙ และ จ.๑๐   คดีมีประเด็นตองวินิจฉัยวา โจทกหรือ

จําเลยเปนฝายผิดสัญญา จําเลยตองคืนเงินมัดจําแกโจทกหรือไม และโจทกมีสิทธิ

เรียกรองคาเสียหายจากจําเลยหรือไม  เพียงใด  ไดความวา  โจทกกับจําเลยสมัครใจทํา

สัญญาจะซื้อจะขายโดยมีคําเสนอและคําสนองสอดคลองตองตรงกัน   จึงไดจัดทํา

หลักฐานเปนหนังสือโดยฝายจําเลยในฐานะผูจะขายไดเขียนขอความระบุทรัพยสินท่ีจะ

ขาย ราคาซื้อขาย กําหนดวันโอนกรรมสิทธิ ์ และวันชําระราคาอันเปนสาระสําคัญแหง

สัญญาลงในแบบพิมพสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาวางมัดจํา  ท้ังโจทกและจําเลยได

ลงลายมือชื่อไวในสัญญาดังกลาว ตามเอกสารหมาย จ.๑    จึงเปนสัญญาท่ีทําข้ึนโดย

ชอบดวยกฎหมายสามารถฟองรองบังคับคดีกันได  โจทกและจําเลยจึงมีหนาท่ีตอง

ปฏิบัติตามสัญญา  หลังจากสัญญาเกิดข้ึนแลว  ยอมเปล่ียนแปลงไดดวยการตกลง

รวมกันของคูสัญญา การท่ีจําเลยมีหนังสือถึงโจทกขอเล่ือนนัดชําระเงินตามสัญญาจาก

วันท่ี  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๔๙   มาเปนวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙   หากโจทกไมชําระ

เงินขอถือวาโจทกตกเปนผูผิดนัด ตามเอกสารหมาย จ.๒  น้ัน  เปนเพียงคําเสนอเพื่อขอ

เปล่ียนแปลงสาระสําคัญของสัญญาจะซื้อขายเมื่อโจทกไมไดตกลงดวยโดยทําหนังสือ 

ยืนยันใหจําเลยปฏิบัติตามสัญญาสงไปยังท่ีอยูของจําเลยแมจําเลยจะไมไดรับหนังสือ

ดังกลาว แตก็ถือไดวาโจทกไมไดสนองรับ   คําเสนอของจําเลยจึงไมมีผลผูกพันตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา  ๓๕๗  จึงไมเกิดผลในการเปล่ียนแปลง

หนาท่ีของโจทกตามสัญญา   โจทกยังคงมีหนาท่ีตองชําระเงินท้ังหมดใหแกจําเลยใน

วันท่ี  ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๔๙   ท้ังจําเลยจะอางเอาประโยชนแหงสัญญาจะซื้อขาย ซึ่ง

เปนสัญญาตางตอบแทนโดยไมยอมชําระหน้ีดวยการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินตามสัญญา

จนกวาโจทกจะชําระหน้ีหรือขอปฏิบัติการชําระหน้ีมิได  เน่ืองจากหน้ีของโจทกท่ีตอง

ชําระเงินใหแกจําเลยยังไมถึงกําหนด  ตามมาตรา ๓๖๙   จําเลยจึงตองผูกพันตามผล

แหงสัญญาโดยมีหนาท่ีโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหแกโจทกในวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม ๒๕๔๙  

สวนท่ีจําเลยนําสืบวาจําเลยพรอมโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหแกโจทกน้ัน  ตามมาตรา ๒๐๘  

บัญญัติวา  การชําระหน้ีใหสําเร็จผลเปนอยางใด  ลูกหน้ีจะตองขอปฏิบัติการชําระหน้ีตอ



เจาหน้ีเปนอยางน้ันโดยตรง  หมายความวาจําเลยตองโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหแกโจทกโดย

ไมมีเง่ือนไขอื่นใดเพิ่มเติมซึ่งมิไดตกลงกันไวในสัญญา   การท่ีจําเลยทําคําขอจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมตามเอกสารหมาย  จ.๗     ประสงคท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหแกโจทก

โดยใหโจทกตองชําระเงินในวันเดียวกัน   หากไมสามารถทําไดใหจดทะเบียนบุริมสิทธิไว   

จึงมิใชการปฏิบัติการชําระหน้ีตามสัญญา   สวนท่ีจําเลยอางวาเมื่อโจทกไมยอมจด

ทะเบียนบุริมสิทธิเรื่องการชําระราคาท่ีดิน     เจาพนักงานท่ีดินจึงไมสามารถจด 

ทะเบียนโอนขายท่ีดินใหแกโจทกไดน้ัน    เห็นวาจําเลยเปนเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดินตาม

สําเนาโฉนดท่ีดิน หมาย ล.๑  ถึง ล.๖   จําเลยยอมมีสิทธิใชสอยและจําหนายทรัพยสิน

ของตน ตามมาตรา  ๑๓๓๖   การท่ีโจทกไมยอมจดทะเบียนบุริมสิทธิตามความประสงค

ของจําเลย ไมมีบทบังคับแหงกฎหมายใดหามจําเลยทํานิติกรรมโอนขายท่ีดินใหแกโจทก

ตามสัญญา    ท้ังเจาพนักงานท่ีดินก็สามารถดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหแก

โจทกไดหากจําเลยยินยอม  ซึ่งเจาพนักงานท่ีดินไดแจงใหโจทกและจําเลยทราบแลววา  

หากจะจดทะเบียนตามความประสงคของฝายใด  เจาหนาท่ีก็สามารถท่ีจะจดทะเบียน

ใหได  ปรากฏตามบันทึกถอยคํา เอกสารหมาย จ.๖ และ ล.๘   ซึ่งสอดคลองกับคําเบิก

ความของนางประไพ  ชมะโชติ    เจาพนักงานท่ีดินพยานโจทกและนางสาวจินตนา  เข

มะศักด์ิชัย เจาหนาท่ีสอบสวนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดินพยานจําเลย   ซึ่งยืนยันวา

ในวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙  หากโจทกและจําเลยตกลงกันใหเจาพนักงานท่ีดินจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์  โดยไมมีการจดทะเบียนบุริมสิทธิก็สามารถทําได  ดังน้ัน   การท่ี

จําเลยเกรงวาโจทกจะไมชําระคาท่ีดินในวันท่ีกําหนดจําเลยจึงไมยอมโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน

ใหแกโจทกตามสัญญา   จึงเปนพฤติการณท่ีจําเลยตองรับผิดชอบ  เมื่อหน้ีท่ีจําเลยตอง

ชําระแกโจทกคือการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน เปนหน้ีท่ีกําหนดเวลาชําระไวแนนอนตามวัน

แหงปฏิทิน และจําเลยไมไดชําระหน้ีตามกําหนด  จําเลยจึงตกเปนผูผิดนัดและเปนฝาย 

ผิดสัญญา ตามมาตรา  ๒๐๔   วรรคสอง  โจทกจึงไมมีหนาท่ีชําระเงินใหแกจําเลยอีกใน 

วันท่ี    ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๔๙  และโจทกมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยไมจําตองบอก

กลาวกําหนดเวลาหรือใหโอกาสจําเลยโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหแกโจทกกอน  ตามมาตรา  



๓๘๘  สวนจําเลยมีหนาท่ีสงคืนเงินมัดจําใหแกโจทก  เน่ืองจากจําเลยละเลยไมชําระหน้ี 

ตามมาตรา ๓๗๘  (๓)   การท่ีโจทกบอกเลิกสัญญาตอจําเลยแลวหากระทบกระท่ังสิทธิ

เรียกรองคาเสียหายไม   ตามมาตรา  ๓๙๑   วรรคส่ี   โจทกจึงมีสิทธิเรียกรองเอา

คาเสียหายจากจําเลยได   กรณีท่ีจําเลยตกลงชดใชคาเสียหายเน่ืองจากจําเลยเปนฝาย

ผิดสัญญาใหแกโจทกเปนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐   บาท น้ัน  เปนการกําหนดคาเสียหายไว

ลวงหนาเห็นวาเปนเบ้ียปรับ  ซึ่งสูงเกินสวน ศาลมีอํานาจลดลงเปนจํานวนพอสมควรได  

ตามมาตรา  ๓๘๓   วรรคหน่ึง   เมื่อพิเคราะหพฤติการณท่ีจําเลยจงใจไมปฏิบัติตาม

สัญญา   ท้ังไมยอมคืนเงินมัดจําใหแกโจทก  โดยมีโอกาสนําเงินไปหาผลประโยชนได

โดยโจทกไมไดรับผลตอบแทน  จึงกําหนดคาเสียหายใหแกโจทกเปนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐  

บาท  ท้ังน้ีหน้ีดังกลาวเปนหน้ีเงิน จําเลยจึงตองรับผิดชําระดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด

ใหแกโจทกดวยในอัตรารอยละเจ็ดกึ่งตอไป ตามมาตรา  ๒๒๔   วรรคหน่ึง   แตโจทกขอ

คิดดอกเบ้ียจากตนเงินมัดจําและคาเสียหายนับถัดจากวันฟอง จึงกําหนดใหไมเกินคําขอ 

 พิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  พรอมดอกเบ้ีย 

อัตรารอยละ  ๗.๕  ตอป  ของตนเงินดังกลาว  นับถัดจากวันฟอง  (  ฟองวันท่ี  ๒๙  

กันยายน  ๒๕๔๙ )   เปนตนไปจนกวาชําระเสร็จ กับใหจําเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทน

โจทก   โดยกําหนดคาทนายความ ๒๐,๐๐๐  บาท  สําหรับคาข้ึนศาลใหใชแทนเฉพาะ

สวนท่ีโจทกชนะคดี    คําขออื่นนอกจากน้ีใหยก./ 

 

นายมุนี   คลายสังข 

 

นายมนตรี กิติพงศไพโรจน 

 

 

 

 



 
หมายเหตุ 

(1) โจทกฟองบังคับขอใหจําเลยคืนเงินมัดจําและเรียกคาเสียหาย  จึงไมใชคําฟอง
เกี่ยวดวยอสังหาริมทรัพย  ท่ีโจทกจะตองเสนอคําฟองตอศาลท่ีอสังหาริมทรัพย
น้ันต้ังอยูในเขตศาลตาม  ป.ว.ิพ.  มาตรา  4  ทว ิ

(2) ขอตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายท่ีกําหนดใหจําเลยโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินกอนแลว
โจทกจะชําระเงินคาท่ีดินสวนท่ีเหลือใหหลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์น้ัน  มีผลใช
บังคับไดไมเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย  หรือขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน    จึงไมเปนโมฆะตาม  ป.พ.พ.  
มาตรา  150,151  และคดีไมมีประเด็นเรื่องการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในส่ิง
ซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมตาม   ป.พ.พ.   มาตรา  156    ฉะน้ันขอตกลง
ดังกลาวจึงผูกพันกันดวยมูลหน้ีตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  194  และมาตรา  213 

(3) ปญหาวาขอตกลงดังกลาวน้ันจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกไดหรือไม    เพียงใด
ศาลวางหลักวินิจฉัยไววา  ยอมเปล่ียนแปลงไดดวยการตกลงรวมกันของ
คูสัญญา  กลาวคือเคารพการแสดงเจตนาของคูกรณี   และไดวินิจฉัยหลักใน
เรื่องคําเสนอส้ินความผูกพันตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  357 

(4) การท่ีโจทกไมยอมจดทะเบียนบุริมสิทธิตามความประสงคของจําเลย  ถือเปน
พฤติการณท่ีโจทกไมตองรับผิดชอบตาม ป.พ.พ. มาตรา 205 เพราะไมมี
ขอตกลงเชนน้ันไวขณะทําสัญญา  จําเลยจึงตองปฏิบัติการชําระหน้ีตอโจทก
เปนอยางน้ันโดยตรงตาม  ป.พ.พ. มาตรา 208  กลาวคือชําระหน้ีโดยไมมี
เง่ือนไขอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีตกลงกันไวในสัญญา 

(5) เบ้ียปรับสูงเกินสวน  ศาลมีอํานาจลดลงไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 383    สวนเงิน
มัดจําท่ีจําเลยตองคืนคิดดอกเบ้ียไดต้ังแตรับไวตาม ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรค
สอง  แตโจทกขอมานับถัดจากวันฟอง  ศาลจึงพิพากษาใหตามขอ 

 
 นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
     29  มิถุนายน  2552 

 

 


