สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เมื่อทําผิดหลงสามารถแกไขไดหรือไม ?
ฎีกาที่นาสนใจ
ฎีกาที่ ๖๐๗๔-๖๐๗๕/๒๕๕๖
คดีทั้งสองสํานวนนี้ศาลชั้นตนสั่งใหรวมพิจารณาเปนคดีเดียวกันโดยใหเรียก ผูรอ งสํานวนแรก
และจําเลยสํานวนที่สองวาโจทก เรียกผูคัดคานสํานวนแรกและโจทกสาํ นวนที่สองวาจําเลย
คดีสืบเนื่องมาจากคูค วามทั้งสองสํานวนตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความและศาลชั้นตนมีคาํ พิพากษาตามยอมเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ วา
ขอ ๑. โจทกยอมรับโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๙๙ เลขที่ดิน ๑๑๐ ตําบลหัวหิน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนกรรมสิทธิ์ของจําเลย ทั้งจําเลยยินยอมใหโจทกพกั
อาศัยและทําธุรกิจการคาในโฉนดที่ดินแปลงดังกลาวขางตนไดมีกําหนดระยะเวลา ๑ ป ๖
เดือน นับแตวันทําสัญญาประนีประนอมยอมความนี้
ขอ ๒.

โจทกตกลงชําระคาเชาใหแกจําเลยในอัตราเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท

ตลอดระยะเวลาดังกลาวในขอ ๑. โดยชําระเขาบัญชีเงินฝากของจําเลย ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) สาขาสะพานปลา เลขที่บัญชี ๕๒๗๐๐๐๔๓๘๔ ชําระงวดแรกวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ งวดถัดไปชําระทุกวันที่สิ้นสุดของเดือน
ขอ ๓. โจทกตกลงชําระคาเสียหายใหกับจําเลยเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
โดยแบงชําระเปนงวด ๆ ดังนี้ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ชําระ ๒๕,๐๐๐ บาท วันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ชําระ ๘,๐๐๐ บาท วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ชําระ ๘,๐๐๐

-๒บาท วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ชําระ ๙,๐๐๐ บาท โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากของ
จําเลยตามขอ ๒
ขอ ๔. ในระหวางระยะเวลาตามขอ ๑ โจทกเปนผูชําระคาภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีตา ง ๆ แตเพียงฝายเดียว
ขอ ๕. หากโจทกผิดนัดชําระหนี้ตามขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ขอใดขอหนึ่ง
หรืองวดใดงวดหนึ่งถือวาผิดนัดชําระหนี้ทั้งหมด โจทกยินยอมใหจําเลยบังคับคดีไดทันที
ขอ ๖. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๑ จําเลยและบริวารยินยอม ออก
จากที่ดินของโจทกตามฟอง พรอมทั้งขนยายทรัพยสินออกจากที่ดินของโจทกตามฟอง และ
สงมอบที่ดินตามฟองคืนใหกับโจทกในสภาพปจจุบัน สําหรับสิ่งปลูกสรางใหตกเปนกรรมสิทธิ์
ของจําเลยโดยจําเลยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ
ขอ ๗. คาฤชาธรรมเนียมในสวนทีศ่ าลไมสั่งคืน และคาทนายความใหเปนพับ
ขอ ๘. โจทกและจําเลยตกลงตามขอ ๑ ถึงขอ ๗ ตางไมติดใจเรียกรอง
สิ่งใดตอกันอีก
ซึ่ ง เมื่ อ ครบกํ า หนดระยะเวลา ๑ ป ๖ เดื อ น นั บ แต วัน ทํ า สั ญญา
ประนีประนอมยอมความ โจทกและบริวารไมยอมขนยายทรัพยสินออกจากที่ดินของจําเลย
ตอมาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ศาลชั้นตนจึงออกหมายบังคับคดีแกโจทกตามคําขอ
ของจําเลย

-๓จํ า เลยยื่ น คํ า ร อ งฉบั บ ลงวั น ที่ ๒๖ กั น ยายน ๒๕๕๔ ว า สั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความขอ ๖ บรรทัดที่ ๑ ถึงที่ ๓ พิมพผิดพลาดจากคําวา จําเลยเปน
โจทก และโจทก เปนจําเลย ขอใหมีคําสั่งแกไขสัญญาประนีประนอมยอมความขอ ๖
ดังกลาวใหถูกตอง
โจทกคัดคานวา สัญญาประนีประนอมยอมความขอ ๖ เปนไปตามเจตนา
ของคูความ ขอใหยกคํารอง
ศาลชั้นตนมีคําสั่งวา ใหแกไขเปนวา ขอ ๖ เมื่อครบกําหนดเวลา ๑ ป
๖ เดือน ตามที่จําเลยยินยอมใหโจทกพักอาศัยและทําธุรกิจในที่ดินพิพาทตามขอ ๑ แลว
โจทกและบริวารยินยอมออกจากที่ดินพิพาทของจําเลย พรอมทั้งขนยายทรัพยสินออกจาก
ที่ดินพิพาทของจําเลยและสงมอบที่ดินพิพาทคืนใหแกจําเลยในสภาพปจจุบัน ทั้งนี้ หาก
โจทก ไมปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความขอ ๖ ดังมีคําสั่งแกไขนี้ ใหบังคับคดี
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความขอ ๖ ที่ไดมีคําสั่งแกไขใหมนี้
โจทกอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค ๗ พิพากษายืน
โจทกฎีกา
ศาลฎีกาตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว คดีมีปญหาวินิจฉัยตามฎีกา
โจทกวา จําเลยมีสิทธิขอแกไขขอความในสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลชั้นตนมี

-๔คําพิพากษาตามยอมแลวไดหรือไม เห็นวา สัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลพิพากษา
ตามยอมนั้นถือวาเปนสวนหนึ่งของคําพิพากษา จึงอยูในบังคับที่จะแกไขขอผิดพลาดหรือ
ขอผิดหลงในสัญญาดังกลาวไดตอเมื่อเปนขอผิดพลาดเล็กนอยหรือขอผิดหลงเล็กนอยอื่น ๆ
เมื่อความปรากฏวาสัญญาประนีประนอมยอมความระหวางโจทกกับจําเลยฉบับลงวันที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๕๓ มีขอความระบุในขอ ๑ ถึงขอ ๕ วา
“ ...ขอ ๑. โจทกยอมรับโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๙๙ เลขที่ดิน ๑๑๐ ตําบล
หัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนกรรมสิทธิ์ของจําเลย จําเลยยินยอมให
โจทกพักอาศัยและทําธุรกิจการคา...มีกําหนดระยะเวลา ๑ ป ๖ เดือน นับแตวันทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความ...
ขอ ๒. โจทกตกลงชําระคาเชาใหแกจําเลยในอัตราเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท...
ขอ ๓. โจทกตกลงชําระคาเสียหายใหกับจําเลยเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท...
ขอ ๔. ...โจทกเปนผูชําระคาภาษี...
ขอ ๕. หากโจทกผิดนัดชําระหนี้ตามขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔...ยินยอม
ใหจําเลยบังคับคดีไดทันที ... ”
ดังนี้ จึงเปนที่เขาใจไดชัดเจนตามลายลักษณอักษรวา สัญญาประนีประนอม
ยอมความดังกลาว มีความมุงหมายใหจําเลยเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๙๙

-๕ตามฟอง โดยจําเลยตกลงใหโจทกเชาพักอาศัยและประกอบธุรกิจไดเปนเวลา ๑ ป ๖ เดือน
นับแตวันทําสัญญาประนีประนอมยอมความ การที่สัญญาประนีประนอมยอมความขอ ๖
มีขอความระบุวา “ … เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๑ จําเลยและบริวารยินยอมออก
จากที่ดินของโจทกตามฟอง พรอมทั้งขนยายทรัพยสินออกจากที่ดินของโจทกตามฟอง และ
สงมอบที่ดินตามฟองคืนใหกับโจทกในสภาพปจจุบัน ...” นั้น จึงยอมเห็นไดวาเปนการพิมพ
ผิดพลาดเล็กนอยหรือผิดหลงเล็กนอย โดยพิมพคําวาโจทกเปนจําเลย และพิมพคําวาจําเลย
เปนโจทกสลับกัน ซึ่งเมื่อมีขอผิดพลาดดังกลาวเกิดขึ้นในสัญญาประนีประนอมยอมความ
จําเลยจึงมี สิทธิที่จะรองขอใหศาลมีคําสั่งเพิ่มเติมขอแกไขขอผิดพลาดไดตามที่บัญญัติไว
ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง และการแกไข

ขอผิดพลาดเชนนี้ มิใชเปนเรื่องแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาประนีประนอมยอมความให
นอกเหนือไปจากที่โจทกจําเลยตกลงกัน ทั้งหาใชเปนการกลับหรือแกคําพิพากษาตามยอม
เดิม ซึ่งตองหามตามมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง ไม ที่ศาลอุทธรณภาค ๗ พิพากษายืนตาม
คําสั่งศาลชั้นตนที่ใหแกไขสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาวจึงชอบแลว ศาลฎีกาเห็น
พองดวย ฎีกาโจทกฟง ไมขึ้นและเมื่อวินิจฉัย ดังนี้แลว กรณีไมจําตองวินิจฉัยฎีกาขอปลีกยอย
อื่นอีก เพราะไมทําใหผลแหงคดีเปลี่ยนแปลงไป

-๖-

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๖๑ และ ๑๖๗ ศาลฎีกาเห็นสมควร
แกไขใหถูกตอง
พิพากษายืน คาฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณและชั้นฎีกาใหเปนพับ.

