
 กรณนีีจ้งึเป็นอทุาหรณ์ว่า ในการท�านติกิรรมสญัญา พงึต้อง

ใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเร่ืองที่เป็นสาระส�าคัญแห่งนิติกรรม 

มิเช่นนั้นอาจได้รับความเสียหายซึ่งต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ในการฟ้องร้องด�าเนินคดี
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คดีฉ้อโกง
ที่ดินสนามกอล์ฟ

มนต์อนันต์ เรืองจรัส

เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่เจ้าของที่ดินกรรมสิทธิ์รวมเนื้อที่เพียง 200 ตารางวา จะอาศัย

ตัวเลขสัดส่วนที่ดินที่ระบุไว ้ในสารบัญจดทะเบียนหลังโฉนดไปแอบอ้างว่าตนม ี

ส่วนเป็นเจ้าของถึง 10 ไร่  ท�าให้ผู ้หลงเชื่อตกลงยินยอมน�าที่ดินมูลค่าร้อยห้าสิบล้านบาทไป 

แลกเปลี่ยนด้วย
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 เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนกับสมาคมแห่งหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการสนาม

กอล์ฟและจัดสรรท่ีดินให้แก่บรรดาสมาชิก เมื่อประมาณ 50 ปีก่อนสมาคมได้กว้านซื้อที่ดินหลาย

แปลงนับพันไร่เพื่อใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ ที่ดินแปลงที่เป็นปัญหาและต่อมาได้น�าไปสู่ข้อพิพาท

ได้แก่ ที่ดินกรรมสิทธิ์รวม(มีเจ้าของร่วมกันหลายคน) เนื้อที่ 67 ไร่ มีการจดทะเบียนบรรยายส่วน 

เป็น 67 ส่วน (ที่ดิน 1 ส่วน = 1 ไร่) เจ้าของแต่ละคนจึงมีกรรมสิทธิ์ตามจ�านวนส่วนที่ได้มีการแบ่งกันไว้

แผนที่แสดงอาณาบริเวณที่ดินพิพาท

เนื้อที่ทั้งหมด 67 ส่วน (67 ไร่)

A = 45

B + C + D = 21

C = 6 ส่วน, E =     ส่วน, F =     ส่วน   

ส่วน

ส่วน1
2 1

2
1
4

1
4

นักกฎหมายกับบทเรียน...จากประสบการณ์สองทศวรรษ
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ก่อนที่สมาคมจะได้เข้าไปซื้อที่ดินพิพาท เจ้าของเดิมได้ยกที่ดินส่วนหนึ่งเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่

ให้เป็นถนนสาธารณะ (ดูภาพประกอบบริเวณ C) สภาพที่ดินจึงมีถนนขนาด 4 เลนตัดผ่านแบ่งท่ีดิน

ออกเป็น 2 ฝั่ง สมาคมได้ซื้อที่ดินมาบางส่วนรวม 45     ส่วน ในบริเวณฝั่งตอนใต้ของถนนสาธารณะ 

(ดูภาพประกอบบริเวณ A) โดยได้ครอบครองใช้ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของสนามกอล์ฟอย่างต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน  ส�าหรับที่ดินอีก 21   ส่วน (ดูภาพประกอบบริเวณ B, C และ D) นางเขียว1 เจ้าของ

เดิมได้ท�านิติกรรมโอนให้แก่นายขาว (สามี) และนายด�า บุตรชาย โดยปรากฏหลักฐานการจดทะเบียน

ในสารบัญหลังโฉนดท่ีดินว่า “นางเขียวยินยอมให้นายขาวและนายด�าถือกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนของตน 

จ�านวนเศษสองส่วนสี่ในจ�านวนย่ีสิบเอ็ดส่วนเศษหนึ่งส่วนสอง” และส่วนที่เหลือนางเขียวได้โอนช�าระ

หนี้ให้แก่นายแดงเจ้าหนี้ทั้งหมด 

 สมาคมเข้าใจมาตลอดว่านิติกรรมดังกล่าวท�าให้นายขาวกับนายด�ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท

รวมกันเท่ากับครึ่งหนึ่งของที่ดิน 21   ส่วน หรือ 10 ไร่เศษ (แปลความตามหลักคณิตศาสตร์ว่า    ใน 

21    ส่วน =     × 21     = 10     )และที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเป็นของนายแดง เหตุที่เชื่อเช่นนั้นก็

เนื่องจากนับตั้งแต่สมาคมได้เข้าซื้อที่ดินพิพาทก็ได้เห็นครอบครัวนายด�าปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยและ

ครอบครองที่ดินอาณาบริเวณราว 10ไร่ด้านขวาของสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง (ดูภาพประกอบบริเวณ 

D) และที่ส�าคัญนายด�าได้อ้างต่อสมาคมมาโดยตลอดถึงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบริเวณดังกล่าว

เพื่อเรียกร้องให้สมาคมจ่ายค่าชดเชยที่ดินส่วนท่ีเป็นถนนสาธารณะซึ่งตนต้องเป็นฝ่ายรับภาระแต่

เพียงผู้เดียว
1
ชื่อบุคคลทั้งหลายในบทความนี้เป็นเพียงนามสมมติ



118

ด้วยปัญหาของที่ดินกรรมสิทธิ์รวมท�าให้การด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทมีความ
ไม่คล่องตัว การขออนุญาตก่อสร้างต่อทางการหรือการรังวัดท่ีดินก็จะต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมรายอื่นเสียก่อน สมาคมจึงต้องการที่จะแบ่งแยกโฉนดที่ดินออกมาต่างหาก แต่
นายด�ายังคงยืนยันตามเงื่อนไขเดิมในการให้สมาคมชดเชยค่าที่ดินส่วนที่เป็นถนนสาธารณะเสียก่อน
หรือไม่ก็ให้สมาคมน�าที่ดินแปลงอื่นมาแลกเปลี่ยนนายด�าจึงจะยินยอมให้มีการแบ่งโฉนด สมาคม
ประสงค์ที่จะแก้ปัญหาแบบประนีประนอมเพ่ือแบ่งโฉนดให้เสร็จไปโดยเร็วไม่ต้องฟ้องร้องเป็นคดี
ความ จึงได้แต่งต้ังอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนที่ดิน จนได้ข้อสรุปว่าสมาคม
จะต้องน�าที่ดิน 21 แปลง มูลค่า 150 ล้านบาทไปแลกเปลี่ยน โดยได้ท�าบันทึกข้อตกลงก�าหนดให้
สมาคมต้องโอนที่ดินที่จะแปลงให้นายด�าไปก่อน หลังจากนั้นนายด�าจึงจะไปร่วมด�าเนินการยื่นขอ

รังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่สมาคม 

ในที่สุดสมาคมก็ได้โอนท่ีดินให้กับนายด�าจนครบ 21 แปลง แต่แล้วก็กลายเป็นเรื่องโอละพ่อเมื่อ

ถึงวันนัดหมายยื่นค�าขอรังวัดแบ่งโฉนด ณ ส�านักงานที่ดิน ปรากฏว่านายแดงเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม

อีกคนหนึ่งได้โต้แย้งคัดค้านการแบ่งโฉนด โดยอ้างว่าตนเองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทรวม 21 

ส่วน ในขณะที่นายด�าและนายขาวมีกรรมสิทธิ์เพียงครึ่งส่วนหรือ 200 ตารางวาเท่านั้น และยังบอก

ด้วยว่า ที่ถูกต้องแล้วสมาคมต้องชดเชยที่ดินส่วนที่เป็นถนนสาธารณะให้แก่ตนไม่ใช่นายด�า 

เมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้สมาคมถึงกับหน้ามืดเพราะนอกจากจะไม่ได้รับการแบ่งแยกโฉนดตาม

ต้องการแล้วยังต้องสูญเสียที่ดินเป็นมูลค่าถึง 150 ล้านบาทไปโดยเปล่าประโยชน์ จึงได้มอบหมายให้

ส�านักงานฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นักกฎหมายกับบทเรียน...จากประสบการณ์สองทศวรรษ
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การตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท

ภารกิจแรกของส�านักงานฯ คือการตรวจสอบว่า นายด�า นายขาว และนายแดง ม ี

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิเป็นจ�านวนเนือ้ทีเ่ท่าใด เริม่ต้นด้วยการตรวจสอบระเบยีบกฎเกณฑ์และขัน้ตอนการ 

ปฏิบัติในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม ท�าให้ทราบว่าจะต้องมีการจัดท�าเรื่องราวขอจดทะเบียนฯ (ท.ด.1)  

ของคู่สัญญา การท�าบันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม (ท.ด.70) และการบันทึกลงในสารบัญจดทะเบียน

หลังโฉนด ส�าหรับที่ดินกรรมสิทธิ์รวมที่ได้มีการจดทะเบียนบรรยายส่วนไว้แล้ว ในกรณีท่ีคู ่สัญญา

ประสงค์จะโอนท่ีดินเพียงบางส่วนก็จะต้องระบุจ�านวนส่วนที่ประสงค์จะโอนและส่วนที่ตนเป็นเจ้าของ

ก่อนโอนลงในแบบฟอร์มของกรมท่ีดินดังกล่าวก่อนที่เจ้าพนักงานที่ดินจะได้น�าไปบันทึกลงในสารบัญ

หลังโฉนดต่อไป  ถัดจากนั้นส�านักงานฯ จึงได้ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการท�านิติกรรมที ่

นางเขียวโอนที่ดินให้นายด�าและนายขาว นิติกรรมการโอนที่ดินให้แก่นายแดง รวมทั้งการตรวจสอบ

ราคาประเมินของที่ดินพิพาท ณ ขณะที่ได้มีการท�านิติกรรม จนท�าให้ทราบถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริง

ของนางเขียวว่าต้องการที่จะน�าที่ดินไปเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้นายแดง แต่ก่อนท่ีจะจดทะเบียน

จ�านองนางเขียวได้กันที่ดินที่เป็นถนนเส้นเล็กๆสองเส้นบริเวณตอนเหนือของถนนสาธารณะ ท่ีสามารถ

เชื่อมเป็นทางเข้าออกระหว่างถนนสาธารณะกับที่ดินอีกแปลงด้านใน โดยโอนพื้นที่ถนนเล็กๆดังกล่าว

ให้แก่นายขาวและนายด�าคนละเส้นเป็นที่ดินคนละ     ส่วน หรือ 100 ตารางวา (ดูภาพประกอบ 

บริเวณ E และ F) แต่เมื่อเป็นการท�านิติกรรมในคราวเดียวกันจึงระบุให้ทั้งสองคนรวมกันเป็น   ส่วน 

(    +    =     ) หรือ 200 ตารางวา และได้จ�านองที่ดินส่วนที่เหลืออีก 21 ส่วน หรือ 21 ไร่ ไว้กับ 
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นายแดง ต่อมาเมื่อนางเขียวไม่สามารถช�าระหนี้เงินกู้ได้จึงได้โอนที่ดินที่จ�านองให้แก่นายแดงไป ปัญหาที่ 

ท�าให้ต้องมกีารตีความจ�านวนกรรมสทิธ์ิน่าจะเกิดจากการทีเ่จ้าพนกังานทีดิ่นบนัทกึไว้ในสารบญัหลงัโฉนด

ว่า “เศษสองส่วนสี่” โดยตกค�าว่า “ส่วน” ไป จึงเป็นช่องทางให้นายด�าโมเมได้ว่าที่ดิน เศษสองส่วน

สี่ คือ ครึ่งหนึ่งของที่ดิน 21  ส่วน ทั้งที่ตามข้อเท็จจริงแล้วในบันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์ (แบบ 

ท.ด.70) ก็ได้มีการระบุว่า “เศษสองส่วนสี่ส่วน” ไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งเมื่อตรวจสอบราคาที่ดินที่

ปรากฏในแบบเร่ืองราวค�าขอจดทะเบียนฯ (ท.ด.1) และบันทึกข้อตกลงฯ (ท.ด.70) เทียบเคียงกับ

ราคาประเมินท่ีดินในขณะท่ีมีการท�านิติกรรมก็ยิ่งท�าให้มีความชัดเจนว่า เนื้อที่ที่นางเขียวต้องการโอน

ให้กับนายขาวและนายด�ามีจ�านวนเพียง 200 ตารางวา เท่านั้น

การตรวจสอบเจตนาฉ้อโกง

การตรวจสอบในเรื่องถัดมาว่า นายด�ารู้มาก่อนหรือไม่ว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ที่ดินเพียง 

200 ตารางวา ปรากฏข้อเท็จจริงว่า  นอกจากรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ท.ด.1, ท.ด.70 ซึ่งได้ระบุ

รายละเอียดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนแล้ว ทั้งนางเขียวและนายด�าก็ได้ท�าบันทึกรับรองที่ดินพร้อมแผนท่ี

มอบให้แก่นายแดงไว้ด้วยว่า นายด�ามีกรรมสิทธิ์ 200 ตารางวา และนายแดงมีกรรมสิทธิ์ 21 ไร่ พร้อม

ทั้งยังมีจดหมายของนางด�าท่ีแสดงความประสงค์ต้องการซื้อที่ดินคืนจากนางแดงอีกหลายฉบับ ซึ่ง

หลักฐานทั้งหมดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นายด�าได้รู ้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาก่อนแล้วเป็นอย่างดี 

แต่ปกปิดข้อความจริงดังกล่าวและกลับหลอกลวงสมาคมว่าตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 10 ไร่ ท�าให้

นักกฎหมายกับบทเรียน...จากประสบการณ์สองทศวรรษ
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สมาคมหลงเชื่อยินยอมโอนที่ดิน 21 โฉนด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่นายด�า (อ้างว่า) เป็นผู้รับภาระ

ในที่ดินส่วนที่เป็นถนนสาธารณะแต่เพียงผู้เดียว

ส�านักงานฯ ยังได้ตรวจสอบต่อไปอีกว่า หากสมาคมรู้ว่านายด�าถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพียง 

200 ตารางวา สมาคมยังจะโอนที่ดิน 21 โฉนดเพื่อแลกเปลี่ยนหรือไม่  จากหลักฐานต่างๆ รวม

ทั้งข้อเท็จจริงจากค�าบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ของสมาคมยืนยันได้ว่าสมาคมย่อมไม่ยอมด�าเนินการโอน

ที่ดินให้อย่างแน่นอนหากได้ล่วงรู้ความจริงว่านายด�ามีกรรมสิทธิ์เพียง 200 ตารางวา  เพราะนายด�า

ไม่ใช่เป็นผู้รับภาระที่ดินส่วนที่เป็นถนนสาธารณะ และไม่อยู่ในสถานะที่จะแลกเปลี่ยนที่ดินได้

การตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการติดตามที่ดินคืน

ส�านักงานฯ ได้ตรวจสอบที่ดินทั้ง 21 แปลงที่สมาคมได้โอนให้แก่นายด�าดังกล่าวว่ามี

ภาระผูกพันหรือมีการโอนต่อไปให้กับบุคคลใดหรือไม่ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าทันทีที่ได้รับโอนที่ดิน

จากสมาคม นายด�าได้ท�านิติกรรมโอนที่ดิน 14 แปลงให้กับบริษัทที่มีเครือข่ายเกี่ยวโยงกับบริษัทที่

ลูกชายของนายด�าท�างานอยู่ และไม่ได้มีการช�าระราคากันอย่างแท้จริง ส�าหรับที่ดินที่เหลือนายด�าได้

จดทะเบียนจ�านองและขายฝากที่ดินไว้กับภรรยาของลูกชายนายด�า และเพื่อนของลูกสาวนายด�า ซึ่ง 

บุคคลทั้งสองเป็นผู้มีรายได้ต�่า มีหนี้เงินกู้คงค้างธนาคาร ไม่อยู่ในฐานะท่ีจะให้กู้ยืมกับนายด�าได้ทั้งส้ิน 

เท่ากับว่านิติกรรมท้ังหลายเกิดจากการสมคบกันยักย้าย ถ่ายโอน และก่อภาระผูกพันในที่ดินของ

สมาคมโดยไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทนอย่างแท้จริง
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การฟ้องร้องด�าเนินคดี

จากข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบในประการต่างๆ ข้างต้น ส�านักงานฯ จึงได้วางแนวทาง

การด�าเนินคดีแบ่งเป็น 3 คดี กล่าวคือ คดีแรก เป็นการด�าเนินคดีอาญากับนายด�าฐานฉ้อโกง

โดยการหลอกลวงว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินถึง 10 ไร่ และยังได้ปกปิดข้อความจริงว่ามีที่ดินเพียง 200 

ตารางวา ท�าให้ได้ไปซึ่งที่ดิน 21 แปลง จากสมาคม คดีที่สอง เป็นการฟ้องนายด�าและผู้รับโอน

ที่ดินหรือรับจ�านองหรือรับซื้อฝากจากนายด�า รวม 5 คน เป็นความแพ่ง เพื่อเพิกถอนนิติกรรม

ระหว่างสมาคมกับนายด�าและระหว่างนายด�ากับผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมทั้งเรียกให้คืนที่ดินทั้ง 21 

แปลง และให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ คดีที่สาม เป็นการฟ้องขอให้แบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ดินพิพาท

โดยให้แบ่งแก่สมาคมตามจ�านวนและบริเวณที่สมาคมได้ซื้อมาและครอบครองใช้ประโยชน์ และ

นอกจากคดีทั้งสามแล้ว สมาคมยังขอให้ด�าเนินคดีกับตัวแทนคือคณะอนุกรรมการ 3 คน ท่ี

กระท�าการโดยประมาทเลินเล่อในการแลกเปลี่ยนที่ดินกับนายด�าเป็นคดีที่สี่อีกด้วย

ณ ขณะที่ได้เขียนบทความนี้คดีทั้งสี่ยังไม่ถึงที่สุด อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาทุกคดี 

โดยปรากฏค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

คดีแรก : คดีฉ้อโกง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแต่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่า นายด�าทราบดี

อยู่แล้วว่าตนกับนายขาวมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเพียง 200 ตารางวา มิใช่มี 10 ไร่เศษ และไม่มีสิทธิ์

ในที่ดินส่วนท่ีถูกกันเป็นถนนสาธารณะแต่อย่างใด การอ้างความเท็จรวมทั้งปกปิดข้อความจริง ท�าให้

นักกฎหมายกับบทเรียน...จากประสบการณ์สองทศวรรษ
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สมาคมหลงเชื่อยอมโอนท่ีดิน 21 โฉนด นายด�าย่อมมีความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 341 จึงพิพากษาให้จ�าคุกนายด�า 3 ปีตามอัตราโทษสูงสุด 

คดีที่สอง : คดีเพิกถอนนิติกรรม2 ศาลชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาว่า นายด�ามีกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เพียง 200 ตารางวา การแสดงเจตนาของสมาคมในการโอนที่ดินให้แก่นายด�าจึงเป็นการแสดงเจตนา

โดยส�าคัญผิดในคุณสมบัติของที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนที่นายด�าและนายขาวถือกรรมสิทธิ์รวม ซึ่งตาม

ปกติถือเป็นสาระส�าคัญ การแสดงเจตนาดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆียะ เมื่อสมาคมได้มีหนังสือบอกล้าง

โมฆียกรรมกับนายด�าแล้ว นิติกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจึงตกเป็นโมฆะมาแต่แรก และให้เพิกถอน

นิติกรรมระหว่างนายด�ากับจ�าเลยที่ 2, 4 และ 5 เพราะไม่ได้กระท�าการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน  

รวมทั้งให้คืนที่ดินให้แก่สมาคมพร้อมทั้งค่าเสียหายอีกส่วนหนึ่ง แต่พิพากษายกฟ้องจ�าเลยท่ี 3 

เนื่องจากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่าจ�าเลยที่ 3 ได้รับซื้อฝากที่ดินโดยไม่สุจริตและไม่

เสียค่าตอบแทน สมาคมอุทธรณ์เฉพาะส่วนของจ�าเลยที่ 3 ในปัญหาข้อกฎหมายว่าการท�านิติกรรม

ระหว่างสมาคมกับนายด�าเป็นโมฆะตามมาตรา 156 วรรคแรก ดังนั้น การท่ีนายด�าน�าท่ีดินไปท�า

นิติกรรมกับจ�าเลยที่ 2 ถึง 5 จึงไม่มีผลผูกพัน แม้จ�าเลยที่ 3 จะเป็นผู้รับซื้อฝากโดยสุจริตและเสีย 

ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเป็นการแสดงเจตนาโดยส�าคัญผิดในสาระ

2
คดีนี้มีประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจ คือ การที่สมาคมท�านิติกรรมกับนายด�า หากถือว่าเป็นการแสดงเจตนาโดยส�าคัญผิดในคุณสมบัติของนายด�าหรือที่ดิน

พิพาทจะมีผลเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ.มาตรา 157 ซึ่งจะต้องพิจารณาต่อไปว่าจ�าเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ผู้รับโอน รับจ�านอง หรือรับซื้อฝากได้กระท�าการโดยสุจริตตาม

มาตรา 160 หรือไม่ แต่ถ้าหากพิจารณาว่าเป็นการแสดงเจตนาโดยส�าคัญผิดในตัวนายด�าหรือที่ดินพิพาทอันเป็นสิ่งซึ่งเป็นสาระส�าคัญของนิติกรรมจะมีผลเป็น

โมฆะตามมาตรา 156 แล้ว ก็ไม่จ�าเป็นต้องพิจารณาถึงความสุจริตของจ�าเลยที่ 2 ถึงที่ 5 อีกต่อไป
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ส�าคัญของที่ดินพิพาท ซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระส�าคัญจึงเป็นโมฆะ อุทธรณ์ของสมาคมฟังขึ้นจึง

พิพากษาแก้เป็นให้เพิกถอนนิติกรรมระหว่างนายด�าและจ�าเลยที่ 3 และให้ส่งมอบที่ดินคืนสมาคม 

นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามค�าพิพากษาศาลชั้นต้น

คดีที่สาม : คดีแบ่งกรรมสิทธิ์รวม ศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษายืนตามค�าพิพากษาศาล 

ชั้นต ้นให้นายด�าและนายแดงจดทะเบียนแบ่งแยกที่ ดินให้แก่สมาคมตามแนวเขตที่สมาคมได้ 

ครอบครองใช้ประโยชน์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาค�าพิพากษาแทนการแสดงเจตนา 

คดีที่สี่ : คดีตัวแทน ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจ�าเลยท้ังสามกระท�า

การด้วยความประมาทเลินเล่อจึงพิพากษาให้ร่วมกันชดใช้เงินให้แก่สมาคมตามราคาที่ดิน 21 แปลง

และค่าเสียหายอื่นๆ รวมเป็นเงิน 170 ล้านบาท

ถึงแม้ว่าผลของคดีในขณะนี้จะเป็นที่พอใจของสมาคม แต่สมาคมก็ยังคงต้องรอค�าพิพากษาของ

ศาลฎีกาเสียก่อนถึงจะด�าเนินการในขั้นตอนการบังคับคดีได้3 โดยได้ใช้เวลาในการต่อสู ้คดีมาแล้ว 

กว่า 7 ปี กรณีนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ได้ว่า ในการท�านิติกรรมสัญญา พึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่าง

รอบคอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเป็นสาระส�าคัญแห่งนิติกรรม  

มิเช่นนั้นอาจได้รับความเสียหายซึ่งต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องด�าเนินคดี

นักกฎหมายกับบทเรียน...จากประสบการณ์สองทศวรรษ

3
ศาลอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีใด้ระหว่างการอุทธรณ์ศาลฎีกาของจ�าเลย
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