บุคคลภายนอกที่มิใชคูความ เขาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับคูความตอหนา
ศาลและศาลพิพากษาตามยอมแลว มีผลผูกพันตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
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ฎีกาที่นา สนใจ
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โจทกทั้งสอง จําเลยทั้งสอง ก. และ น. ตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความตอหนา
ศาลและศาลพิพากษาตามยอมแลว สัญญาประนีประนอมยอมความจึงชอบดวยกฎหมาย มีผลผูกพัน
คูสัญญาทุกฝายในสัญญาประนีประนอมยอมความ สวนคําพิพากษาตามยอมซึ่งพิพากษาใหคดีเปนอัน
เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ยอมผูกพันเฉพาะคูความตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๕
วรรคหนึ่ง และถึงแมศาลจะไดกลาวไวโดยทั่วไปวาใหใชคําพิพากษาบังคับแกบุคคลภายนอกซึ่งมิไดเปน
คูความในศาลดวยก็ดี คําพิพากษาตามยอมดังกลาวยอมไมผูกพันบุคคลภายนอก เวนแตที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๔๒(๑), ๒๔๕ และ ๒๗๔ และในขอยกเวนตามมาตรา ๑๔๕ วรรคสอง (๑) (๒) เมื่อ ก. เปน
บุคคลภายนอกมิใชคูความในคดี แมถูกฟองเปนจําเลยตอศาลแพงใหรวมกับโจทกทั้งสองชําระหนี้แก
จําเลยทั้งสอง และเขาทําสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีนี้โดยตกลงจะนําเงินหรือหลักทรัพยไป
วางเป น ประกั น การชํ า ระหนี้ ข องศาลแพ ง ในต น เงิ น และดอกเบี้ ย ตามคํ า พิ พ ากษาตามสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความ ก็ยังฟงไมไดวา ก. ไดเขาเปนผูค้ําประกันในศาลตามคําขอออกหมายบังคับคดี
ของจําเลยทั้งสอง เมื่อ ก. มิใชบุคคลที่ไดเขาเปนผูค้ําประกันในศาลตาม ป.วิ.พ.มาตรา ๒๗๔ ทั้งกรณีไม
เขาขอยกเวน อื่น ๆ ตามที่บั ญญัติไ วในมาตรา ๑๔๕ วรรคสอง (๑)(๒) ดวย คําพิพากษาตามยอม
ดังกลาวจึงไมผูกพัน ก.บุคคลภายนอกเมื่อ ก. ประพฤติผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ จําเลยทั้งสอง
ไมมีสิทธิขอบังคับคดีแก ก. โดยอาศัยสัญญาประนีประนอมยอมความและคําพิพากษาตามยอมคดีนี้
หากแตเปนกรณีที่ตองไปวากลาวเอาแก ก. เปนอีกคดีหนึ่งตางหาก
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วิเคราะห
ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลฎีกาฉบับ นี้ เปน ตัวอยางกรณีที่คูค วามมีค ดีฟองรองกัน
หลายเรื่ อ งและมี ข อ พิ พ าทเกี่ยวพั น ไปถึ งบุค คลภายนอกที่ ไ ม ไ ด เ ป น คู ค วามด ว ย ต อมาคู ค วามและ
บุคคลภายนอกไดตกลงประนีประนอมยอมความกันในคดีเดียวโดยพฤติการณที่เห็นไดวาทุกฝายตองการ
ระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งอาจเปนแบบอยางในการไกลเกลี่ยเพื่อระงับขอพิพาทที่มีการฟองรอง
เกี่ยวพันกันหลายคดี สําหรับประเด็นที่เปนปญหาขอกฎหมายขึ้นสูการพิจารณาของศาลฎีกาในคดีนี้เปน
เรื่องเกี่ยวกับการบังคับ คดีตามคําพิพากษาตามยอมวาจะสามารถบังคับแกบุคคลภายนอกที่เขามาทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความไดหรือไม
เดิมหลักเกณฑที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิรองขอใหบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลเปนไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๗๑ (เดิม) ที่บัญญัติวา “ถาคูความหรือบุคคลซึ่ง
เป น ฝายแพค ดี (ลูกหนี้ต ามคํ าพิ พากษา) มิ ไ ดป ฏิ บั ติต ามคํ าพิ พ ากษาหรือคํ าสั่งของศาลทั้ งหมดหรือ
บางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายชนะ (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะรองขอใหบังคับคดีตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นได...” ซึ่งมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๙/๒๕๐๘ วินิจฉัยวา “ผูที่มีอํานาจรอง
ขอใหบังคับคดีได คือ คูความหรือบุค คลซึ่งเปน ฝายชนะคดีคือเจาหนี้ตามคําพิพากษา เจาหนี้ตาม
คําพิพากษาอาจเปนโจทกหรือจําเลยหรืออาจเปนบุคคลภายนอกซึ่งรองสอดเขามาในคดีก็ได ฉะนั้น ผูที่
เปนแตเพียงผูที่เปนแตเพียงผูรับประโยชนตามสัญญาประนีประนอมยอมความเทานั้น จึงหาใชเจาหนี้
ตามคําพิพากษาที่จะมีสิทธิบังคับคดีไม” ศาลจึงถือเครงครัดวาบุคคลภายนอกที่ไดรับโอนสิทธิในหนี้ตาม
คําพิพากษาจากเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือรับชวงสิทธิมาโดยผลของกฎหมาย ถาไมมีกฎหมายบัญญัติ
ไวเปนพิเศษใหสามารถเขาสวมสิทธิบังคับคดีไดยอมไมมีสิทธิรองขอใหบังคับคดี เชน คําพิพากษาศาล
ฎีกาที่ ๑๒๖๒๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยวา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๗๑ การ
บังคับคดีเปนสิทธิของคูความฝายชนะคดีหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษาเทานั้น เมื่อไมมีกฎหมายบัญญัติ
รับรองสิทธิใหผูรับประกันภัยเขารับชวงสิทธิในการบังคับคดีของผูเอาประกันภัยได ผูรองซึ่งเปน
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บุค คลภายนอกจึงเขารับชวงสิท ธิในการบังคับคดีตามคําพิพากษาเอาแกจําเลยทั้งสองไมได (และคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๖๒/๒๕๕๓) หากบุคคลภายนอกประสงคจะบังคับตามสิทธิเรียกรองที่รับโอนหรือ
รับชวงมาก็ตองไปฟองรองวากลาวกันเปนคดีใหม
กรณี ดั ง กลา วบุ ค คลภายนอกที่ ไ ม ใ ช คู ค วามแต มี สิ ท ธิ ร องขอให บั ง คั บ คดี ไ ด ต ามแนว
คํ าพิ พ ากษาศาลฎีกาจึงจํากัด เฉพาะผูรับ โอนสิท ธิเ รียกรองของเจาหนี้ตามคํ าพิ พ ากษาภายใตบั งคับ
พระราชกําหนดการปฏิ รูป ระบบสถาบัน การเงิน พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกําหนดบริษัท บริห ารสิน ทรัพ ย
พ.ศ.๒๕๔๑ และพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งมีบทบัญญัติใหสิท ธิแ ก
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยหรือบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเขาสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาแทนโจทกเดิมได (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๖๔/๒๕๕๙) รวมถึงผูที่ซื้อสิทธิเรียกรองในการ
ขายทอดตลาดของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ ที่สามารถบังคับ
คดีโดยอาศัยชองทางการองสอดเขามาเปนคูความในชั้นบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง มาตรา ๕๗(๑) (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๗๖/๒๕๕๐)
อยางไรก็ดี ตัวบทและแนวบรรทัด ฐานเกี่ยวกับ ผูมี สิท ธิรองขอใหบั งคั บคดีดังกลาวถูก
เปลี่ยนแปลงแกไขโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่ ม เติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ ง (ฉบับ ที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่ งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยหลักเกณฑเกี่ยวกับผูมีสิทธิรองขอใหบังคับคดีบัญญัติอยูในมาตรา ๒๗๔
มีความดังนี้
มาตรา ๒๗๔ ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดีหรือบุคคลที่ศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหชําระหนี้ (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) มิไดปฏิบัติตามคําบังคับที่ออกตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลทั้งหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายชนะคดีหรือบุคคลที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
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ใหไดรับชําระหนี้ (เจาหนี้ตามคําพิพากษา) ชอบที่จะรองขอใหมีการบังคับคดีโดยวิธียึดทรัพยสิน อายัด
สิทธิเรียกรองหรือบังคับคดีโดยวิธีอื่นตามบทบัญญัติแหงภาคนี้ภายในสิบปนับแตวันที่มีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งและถาเจาหนี้ตามคําพิพากษาไดรองขอใหเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสินหรืออายัดสิทธิเรียกรอง
ใดไวหรือไดดําเนินการบังคับคดีโดยวิธีอื่นไวบางสวนแลวภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหดําเนินการบังคับ
คดีแกทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรอง หรือบังคับคดีโดยวิธีอื่นนั้นตอไปจนแลวเสร็จได
ถาคําพิพากษาหรือคําสั่งกําหนดใหชําระหนี้เปนงวด เปนรายเดือน หรือเปนรายป หรือ
กําหนดใหชําระหนี้อยางใดในอนาคต ใหนับระยะเวลาสิบปตามวรรคหนึ่งตั้งแตวันที่หนี้ตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งนั้นอาจบังคับใหชําระได
ถาสิทธิเรียกรองตามคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนการใหชําระเงิน สงคืนหรือสงมอบทรัพย
เฉพาะสิ่ง บุคคลซึ่งไดรับโอนหรือรับชวงสิทธิตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นมีอํานาจบังคับคดีตามความใน
หมวด ๒ การบังคับคดีในกรณีที่เปนหนี้เงิน หรือหมวด ๓ การบังคับคดีในกรณีที่ใหสงคืนหรือสงมอบ
ทรัพยเฉพาะสิ่งแลวแตกรณี โดยการรองขอตอศาลเพื่อเขาสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาตอไป
มาตรา ๒๗๔ (ใหม) ขยายความหมายของคําวาเจาหนี้ตามคําพิพากษาใหครอบคลุมไปถึง
บุคคลที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหไดรับชําระหนี้ ซึ่งหมายถึงบุคคลภายนอกที่คําพิพากษาหรือคําสั่ง
ศาลในคดีนั้นระบุใหไดรับชําระหนี้ดวย เชน บุคคลภายนอกผูรับประโยชนตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความที่ศาลพิพากษาตามยอม ผูมีสิทธิรองขอใหบังคับคดีตามกฎหมายใหมจึงมิไดจํากัดแตเฉพาะตัว
คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายชนะคดีดังเชนมาตรา ๒๗๑ (เดิม) ดังนั้น เมื่อกฎหมายใหมมีผลใชบังคับ
บุคคลภายนอกที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหไดรับชําระหนี้ยอมอยูในฐานะเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่มี
สิทธิรองขอใหบังคับคดีตามสวนไดเสียของตนได โดยไมตองพึงพาอาศัยใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาเดิม
ดําเนินการบังคับคดีใหแทนหรือตองไปฟองรองเปนคดีใหมอีก นอกจากนี้มาตรา ๒๗๔ (ใหม) ยังได
บัญญัติขอบเขตของผูมีสิทธิรองขอใหบังคับคดีออกไปถึงบุคคลซึ่งไดรับโอนหรือรับชวงสิทธิตาม
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คําพิพากษาหรือคําสั่งที่สิทธิเรียกรองตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นเปนการใหชําระเงิน สงคืนหรือสง
มอบทรัพยเฉพาะสิ่ง แตตองรองขอตอศาลเพื่อเขาสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษากอน อันเปน
หลักการทํานองเดียวกับการขอเขาสวมสิทธิของผูรับโอนสิทธิเรียกรองที่ศาลไดมีคําพิพากษาบังคับคดีแลว
ภายใตบังคับพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ.๒๕๔๑ และพระราชกําหนดบรรษัทบริห าร
สินทรัพยไทย พ.ศ.๒๕๔๔ นั่นเอง
ในฝากของผูที่จะตองถูกบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา
๒๗๑ (เดิม) ที่ใชคําวา “คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดี (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา)” ผูที่มีหนาที่ตอง
ถู ก บั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ของศาลจึ ง จํ า กั ด เฉพาะคู ค วามหรื อ บุ ค คลที่ แ พ ค ดี เ ท า นั้ น
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๖๗/๒๕๔๗) รวมถึงผูค้ําประกันในศาลเพื่อการชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งซึ่งมาตรา ๒๗๔(เดิม) บัญญัติวาคําพิพากษาหรือคําสั่งเชนวานั้นยอมใชบังคับแกการประกันนั้นได
โดยไมตองฟองผูค้ําประกันขึ้นใหม ผูค้ําประกันในศาลจึงอาจถูกบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
ไดเชนกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่วิเคราะหนี้ ขอเท็จจริงไดความวา ก. เปนบุคคลภายนอกที่ไดเขา
รวมทําสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลชั้นตนพิพากษาตามยอมในคดีนี้โดย ก. ตกลงไวในขอ ๕.
วา ก. จะนําเงินหรือหลักทรัพยไปวางประกันการชําระหนี้ในคดีของศาลแพงในตนเงินและดอกเบี้ยตาม
คําพิพากษาภายใน ๑๕ วัน ถาไมไปดําเนินการภายในกําหนดยินยอมชําระเงิน จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท ใหแกจําเลยทั้งสอง ภายหลังปรากฏวา ก.ประพฤติผิดขอตกลง จําเลยทั้งสองซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับ
ชําระหนี้จาก ก. ตามสัญญาประนีประนอมยอมความจึงรองขอใหบังคับคดีให ก.ปฏิบัติตามขอตกลงใน
สวนนี้ ผลคดีตามคําพิพากษาศาลฎีกาคือจําเลยทั้งสองไมมีสิทธิขอบังคับคดีแก ก. ในคดีนี้ โดยศาลฎีกา
วินิจฉัยขอกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีตามตัวบทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น
สรุปไดวา ก. เปนบุคคลภายนอกมิใชคูความในคดีและไมใชผูค้ําประกันในศาลทั้งกรณีไมเขาขอยกเวน
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อืน่ ๆ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๕(๑)(๒) คําพิพากษาตามยอมจึงไมมีผลผูกพัน ก.
หากพิจารณาตัวบทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๗๔ (ใหม)
ลูกหนี้ ตามคําพิพ ากษาที่ จะตองถูกบังคับคดีน อกจากคูความหรือบุ คคลซึ่งเป นฝายแพค ดีซึ่งเป น ถอย
คําตามมาตรา ๒๗๑ (เดิม ) แลว กฎหมายใหมไดขยายความคําวา “ลูกหนี้ตามคําพิพากษา” โดยให
รวมถึ ง บุ ค คลภายนอกที่ คํ า พิ พ ากษาระบุ ใ ห ต อ งชํ าระหนี้ ด วย โดยทั่ ว ไปคํ า พิ พ ากษาหรื อคํ า สั่ ง ให
บุคคลภายนอกชําระหนี้อาจเกิดขึ้นไดหากบุคคลภายนอกเขามาทําสัญญาประนีประนอมยอมความโดย
ตกลงชําระหนี้ใหแกคูความหรือบุคคลอื่นและศาลพิพากษาตามยอมดังเชนขอเท็จจริงในคดีนี้ที่ ก. ทํา
สัญญายอมตกลงชําระหนี้ใหแกจําเลยทั้งสอง กรณีดังกลาวทั้งบุคคลภายนอกที่มีสิทธิไดรับชําระหนี้และ
บุคคลภายนอกที่ตองชําระหนี้ตามคําพิพากษาแมไมใชคูความก็มีสิทธิรองขอใหบังคับคดี หรือถูกบังคับคดี
แล ว แต ก รณี ได ต ามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๗๔ (ใหม ) ซึ่ ง ทํ า ให ก ารบั ง คั บ ชํ า ระหนี้ เ ป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

