คดีหมายเลขดาที่ พ 154/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ พ 198/๒๕๖0
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ป.พ.พ. เหตุฟ้องหย่า มาตรา 1516 (8)
การที่โจทก์จาเลยอยู่กินฉันสามีภริยา มีบุตรด้วยกัน 1 คน จำเลยได้ทำหนังสือไว้แก่
โจทก์ว่ำ “จำเลยจะเลิกข้องเกี่ยวกับอบำยมุข เลิกเล่นหวย เลิกดื่มสุรำ หรือสำรมึนเมำทุกชนิด ”จำเลย
ยังคงทำตัวเหมือนเดิม พฤติการณ์กำรกระทำของจำเลยเป็นกำรประพฤติชั่วและเป็นกำรผิดทัณฑ์บนแก่
จำเลย ถือเป็นเหตุฟ้องหย่ำตำม ป.พ.พ. มำตรำ ๑๕๑๖ (๘)
โจทก์ ขอให้ ตนมีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากจาเลยมีพฤติกรรมยุ่ง
เกี่ ย วกั บ อบายมุ ขไม่ อุป การะเลี้ ย งดู บุ ต รผู้เ ยาวว์ย่อ มเป็ น การไม่ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของผู้ป กครองตามที่
กฎหมายกาหนด เห็นควรถอนอำนำจปกครองบุตรผู้เยำว์ของจำเลย โดยให้โจทก์เ ป็นผู้ใช้อำนำจ
ปกครองบุตรฝ่ำยเดียว
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้โจทก์และจำเลยอย่ำขำดจำกกำรเป็นสำมีภริยำ และให้ถอนอำนำจปกครอง
บุตรของจำเลยและให้โจทก์เป็นผู้ปกครองบุตรผูเ้ ยำว์แต่เพียงผู้เดียว
จำเลยขำดนัดยื่นคำให้กำร
คดีมีปัญหำต้องวินิจฉัย ในประเด็น แรกว่ำ โจทก์ผิดทัณฑ์บนที่ทำไว้เป็นหนังสือในเรื่อง
ควำมประพฤติตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1516 (8) หรือไม่ เห็นว่ำ โจทก์จด
ทะเบียนสมรสกับจำเลย มีบุตรด้วยกัน 1 คน นำยเกษมศิริ อำยุ ๑๕ ปีเศษ ระหว่ำงโจทก์จำเลยอยู่กินกัน

ฉันสำมีภริยำ จำเลยได้ดื่มสุรำเป็นอำจิณ โดยมีเหตุเฉี่ยวชนหลำยครั้ง และเล่นหวยเป็นอำจิณ ใน
ลักษณะเกินฐำนำนุรูปของครอบครัว จำเลยได้ทำทัณฑ์บนให้แก่โจทก์ตำมสำเนำหนังสือทัณฑ์บน แต่
จำเลยหำได้กลับตนเป็นคนดีตำมที่สัญญำไว้ พฤติกำรณ์ของจำเลยเป็นกำรผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้กับ
โจทก์ เป็นหนังสือเรื่องควำมประพฤติ ถือเป็นเหตุฟ้องหย่ำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
มำตรำ ๑๕๑๖ (๘)
ประเด็นต้องวินิจฉัยประกำรที่สองว่ำ สมควรถอนอำนำจปกครองผู้เยำว์ของจำเลย หรือไม่
เห็ น ว่ำ กำรที่จำเลยยุ่งเกี่ยวกับอบำยมุขไม่อุปกำระเลี้ยงดูบุตรผู้เยำว์ย่อมเป็นกำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่ของ
ผู้ปกครองตำมที่กฎหมำยกำหนด จึงไม่สมควรเป็นผู้ใช้อำนำจปกครองผู้เยำว์ เห็นควรถอนอำนำจ

ปกครองบุตรผู้เยำว์ของจำเลย ให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนำจปกครองบุตรผู้เยำว์แต่ฝ่ำยเดียว
พิพำกษำให้โจทก์และจำเลยหย่ำขำดจำกกัน ให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนำจปกครองบุตร
ผู้เยำว์แต่เพียงผู้เดียว ค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ คำขออื่นนอกจำกนี้ให้เป็นพับ/
___________________________
นายพงศ์พันธ์ ชื่นศิริกาญจน์ - ย่อ
นายศุภัคชัย เอมอ่อน – ตรวจ

คดีหมายเลขดาที่ พ 148/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ พ 200/๒๕๖0
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ป.พ.พ. ถอนอำนำจปกครองบุตร มำตรำ 1582 วรรคหนึ่ง
จำเลยเล่นกำรพนัน เที่ยวเตร่เป็นอำจิณและติดหนี้พนันมำกมำยจนโจทก์ต้องตำมใช้หนี้
ให้เรื่อยมำ จำเลยหลบหนีเจ้ำหนี้และทิ้งร้ำงโจทก์และบุตรไปไม่กลับมำหำโจทก์และบุตรอีกเลย และ
ทอดทิ้งผู้เยำว์ให้อยู่ในควำมอุปกำระเลี้ยงดูของโจทก์แต่เพียงผู้เดียว เป็นกำรใช้อำนำจปกครองเกี่ยวแก่
ตัวผู้เยำว์โดยมิชอบ ทั้งเป็นกำรประพฤติชั่วร้ำย สมควรถอนอำนำจปกครองเสียทั้งหมด ตำมป.พ.พ.
มำตรำ ๑๕๘๒ วรรคหนึ่ง
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคาสัง่ ถอนอานาจปกครองของจาเลยที่มีต่อเด็กหญิงฟรานซิสก้า
ผู้เยาว์ และให้โจทก์เป็นผูใ้ ช้อานาจปกครองผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว
จำเลยขำดนัดยื่นคำให้กำร
ข้อเท็จจริงรับฟังยุติได้ว่ำ เด็กหญิงฟรำนซิสก้ำ ผู้เยำว์เป็นบุตรของโจทก์และจำเลยซึ่งอยู่กิน
ฉันสำมีภริยำโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ปัจจุบันอำยุ ๘ ปีเศษ โจทก์เป็นบิดำโดยชอบกฎหมำยของผู้เยำว์
ตำมคำสั่งศำลเยำวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ระหว่ำงอยู่กินฉันสำมีภริยำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึง
ปี ๒๕๕๓ จำเลยเล่น กำรพนั น เที่ยวเตร่เป็นอำจิณและติดหนี้พนันมำกมำยจนโจทก์ต้องตำมใช้หนี้ให้
เรื่อยมำ ต่อมำปี พ.ศ.๒๕๕๕ จำเลยหลบหนีเจ้ำหนี้และทิ้งร้ำงโจทก์และบุตรไปไม่ กลับมำหำโจทก์และบุตร
อีกเลยจนถึงปัจจุบัน โจทก์เป็นผู้อุปกำระเลี้ยงดูผู้เยำว์เพียงผู้เดียวตลอดมำ
คดีมีปัญหำต้องวินิจฉัยในว่ำ มีเหตุอันสมควรถอนอำนำจปกครองผู้เยำว์ของจำเลย หรือไม่
เห็นว่ำ กำรที่จำเลยทอดทิ้งผู้เยำว์ให้อยู่ในควำมอุปกำระเลี้ยงดูของโจทก์แต่เพียงผู้เดียว และติดกำรพนันจน
เป็นหนี้มำกมำยนั้น เป็นกำรใช้อำนำจปกครองเกี่ยวแก่ตัวผู้เยำว์โดยมิชอบ ทั้งเป็นกำรประพฤติชั่วร้ำย
สมควรถอนอำนำจปกครองเสียทั้งหมด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๕๘๒ วรรคหนึ่ง
ศำลพิพำกษำว่ำ ให้ถอนอำนำจปกครองของที่มีต่อเด็กหญิงฟรำนซิสก้ำ ผู้เยำว์ ให้โจทก์
เป็นผู้ใช้อำนำจปกครองเด็กหญิงฟรำนซิสก้ำ ผู้เยำว์แต่เพียงผู้เดียว ค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ./
___________________________

นายโอภาส ดีงาม - ย่อ
นายไพโรจน์ แบนมาก – ตรวจ

คดีหมายเลขดาที่ พ 171/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ พ 206/๒๕๖0
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ป.พ.พ. อานาจปกครองบุตร,การอุปการะเลี้ยงดูบุตร มาตรา 20, 1521, 1564
ประกอบ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
มาตรา 6
โจทก์และจาเลยมีบุตรด้วยกัน 3 คน ปัจจุบันบุตรทั้ง 3 คน อยู่กับโจทก์ ส่วนจาเลย
อาศัยอยู่กับภริยาใหม่ จากการสอบถามบุตร 2 คน ให้ถ้อยคาในทานองเดียวกันว่าหลังจากจาเลยไป
อาศัยอยู่กับภริยาใหม่ ยังคงมารับบุตรไปเลี้ยงดูในวันหยุดโดยให้นอนที่บ้านของจาเลย และให้เงินใช้
พฤติการณ์จาเลยยังคงให้ความรักและเอาใจใส่บุตรทั้งสามตามสมควร เพื่อความผาสุกและประโยชน์
ของบุตรทั้งสาม ให้โจทก์และจาเลยเป็นผู้ใช้อานาจปกครองบุตรทั้งสามร่วม กันตามป.พ.พ. มาตรา ๑๕
21 ประกอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
มาตรา 6
บิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็น
ผู้เยาว์จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ ป.พ.พ.การอุปการะเลี้ยงดูบุตร มาตรา 20 และมาตรา 1564 วรรค
หนึ่ง จาเลยทางานบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งมีรายได้เดือนละ 50,000 บาท และมีรายได้จากโบนัสปีละ 5
เดือน จาเลยมีหน้าที่ต้องต้องจ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรทั้งสาม เดือนละ 15,000 บาท นับแต่วัน
ฟ้องเป็นต้นไป
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าบันทึกข้อตกลงท้ายหย่าระหว่างโจทก์กับจาเลยในข้อที่ 2
เป็นโมฆะ และให้โจทก์มีอานาจปกครองบุตรทั้ง 3 คือ และให้จาเลยจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตรทั้งสาม เดือนละ
15,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนบุตรทั้งสามมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
จาเลยขาดนัดยื่นคาให้การ
ข้อเท็จจริงรับฟังยุติได้ว่าโจทก์และจาเลยเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย มีบุตร
ด้วยกัน 3 คน เด็กชายฐิติพัธ อายุ 9 ปี เด็กชายสหภูมิ อายุ 7 ปี เด็กหญิงพิมพ์ศญา อายุ 5 ปี ต่อมา
โจทก์จาเลยจดทะเบียนอย่าขาดกันโดยตกลงให้จาเลยเป็นผู้ใช้อานาจปกครองบุตรทั้งสามคน
คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประเด็นแรก ว่า บุคคลใดสมควรเป็นผู้ใช้ นาจปกครองบุตรทั้งสาม
ของจาเลย เห็ น ว่า ปัจจุบัน เด็กชายฐิติพัธ และเด็กชายสหภูมิอยู่กับ โจทก์จังหวัดระยอง ส่วนเด็กหญิง
พิมพ์ศญา อยู่กับมารดาโจทก์ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งหลักจากจาเลยไปอาศัยอยู่กับภริยาใหม่ ยังคงมารับบุตร
ไปเลี้ยงดูในวันหยุดโดยให้นอนที่บ้านของจาเลย และให้เงินใช้ พฤติการณ์จาเลยยังคงให้ความรักและเอาใจ
ใส่บุตรทั้งสาม ยังไม่มีพฤติกรรมร้ายแรงถึงกับเป็นเหตุที่จะต้องถอนอานาจปกครอง เพื่อความผาสุกและ
ประโยชน์ของบุตรทั้งสาม ให้โจทก์และจาเลยเป็นผู้ใ ช้อานาจปกครองบุตรทั้งสามร่วมกันตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพานิ ชย์ มาตรา ๑๕21 ประกอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 6
ประเด็นต้องวินิจฉัย ประการที่สุดท้ายว่า โจทจาเลยต้องจ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือไม่
โจทก์ทางานรับจ้างในโรงแรมแห่งหนึง่ มีรายได้เดือนละ 10,800 บาท ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ 3,500
บาท และค่าเลี้ยงดูบุตรทั้ง 3 คน เมื่อพิจารณาจากรายได้ของจาเลยแล้วรายได้เดือนละประมาณ 50,000
บาท และมีรายได้จากโบนัสปีละประมาณ 5 เดือน โดยจาเลยมิได้ต่อสู้คดีให้เห็น เป็นอย่างอื่น จานวนค่า
อุปการะเลี้ยงดูบุต รทั้งสามที่ จาเลยมีหน้าที่ต้องจ่า ย เดือนละ 15,000 บาท หรือ คิด เป็นเงินเดือนละ
5,000 บาทต่อคน นับว่าพอสมควรแล้ว ส่วนคาขอที่โจทก์ขอให้จาเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรทั้งสาม
นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าบุตรทั้งสามมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ บิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู
และให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ ทั้งผู้เยาว์อาจบรรลุนิติ
ภาวะด้วยการสมรสได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์การอุปการะเลี้ยงดูบุตร มาตรา 20 และ
มาตรา 1564 วรรคหนึ่ง
พิพากษาให้โจทก์และจาเลยเป็นผู้ใช้อานาจปกครองเด็กชายฐิติพัธ เด็กชายสหภูมิ และ
เด็กหญิงพิมพ์ศญา บุตรผู้เยาว์ทั้งสามร่วมกัน ให้จาเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ทั้งสาม คนละ
5,000 บาท ต่อเดือนนับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 15 กันยายน 2560) เป็นต้นไป จนกว่าบุตรผู้เยาว์แต่ละ
คนจะบรรลุนิติภาวะ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ คาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก/
___________________________

นายพงศ์พันธ์ ชื่นศิริกาญจน์ - ย่อ
นายไพโรจน์ แบนมาก– ตรวจ

คดีหมายเลขดาที่ พ ๑๒๒/๒๕๖๑
คดีหมายเลขแดงที่ พ ๑๕๙/๒๕๖๑
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ป.พ.พ. สมรสซ้อน, การสมรสเป็นโมฆะ, ห้ามฟ้องบุพการี, มาตรา ๑๔๕๒, ๑๔๙๕, ๑๕๖๒
แม้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๓๖ จะได้บัญญัติว่า เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชายหรือภายใน
สามร้อยสิบวันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชาย
ผู้เป็ น สามี ห รือเคยเป็ นสามี แต่ข้ อสั นนิ ษ ฐานดังกล่ าวมิได้ เป็ น ข้อ สัน นิ ษ ฐานเด็ ดขาด เมื่ อไม่ ป รากฏ
ข้อเท็จจริงใดยืนยันว่าโจทก์เป็นบิดาของจาเลยที่ ๒ หรือจาเลยทั้งสองโต้แย้งว่าโจทก์เป็นบิดาของจาเลย
ที่ ๒ สิ ท ธิข องโจทก์จึงยังมิได้ถูกโต้แย้ง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๕๕ ปั ญ หาเรื่องอานาจฟ้องเป็น ปัญ หา
เกี่ ย วกับ ความสงบเรีย บร้อ ยของประชาชนศาลยกขึ้ น วิ นิ จ ฉั ย เองได้ ตาม ป.วิ .พ. มาตรา ๑๔๒ (๕)
โจทก์ไม่มีอานาจฟ้อง
โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าจาเลยที่ ๒ ไม่ใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของโจทก์
จาเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคาให้การ
คดีมีปัญหาต้องวินจิ ฉัยว่า โจทก์มีอานาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า แม้คดีจะได้ความว่าขณะจาเลยที่ ๒ เกิด
โจทก์และจาเลยที่ ๑ ยังมิได้จดทะเบียนหย่า แต่โจทก์ก็เบิกความยืนยันว่าได้แยกกันอยู่ตั้งแต่เดือนธันวาคม
๒๕๕๘ และจาเลยที่ ๑ ไปคบหากั บ นายชั ชพิ ภู มิ์ ทั้ งยังปรากฏข้ อ เท็ จ จริงว่าในทะเบี ยนคนเกิด ระบุ ว่ า
นายชัชพิภูมิ์เป็นบิดาของจาเลยที่ ๒ จึงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดๆที่จะยืนยันว่าโจทก์เป็นบิดาของจาเลยที่ ๒
ทั้งไม่ปรากฏว่าจาเลยทั้งสองมีการโต้แย้งสิทธิ์เกี่ยวกับความเป็นบิดาของจาเลยที่ ๒ กับโจทก์ แม้ตามประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา ๑๕๓๖ จะสันนิ ษ ฐานว่าจาเลยที่ ๒ เป็ นบุ ต รก็ ต าม แต่ข้อสันนิ ษ ฐาน
ดังกล่าวมิได้เป็น ข้อสันนิษฐานเด็ดขาด เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่ยืนยันว่าโจทก์เป็นบิดาของจาเลยที่ ๒
หรือจาเลยทั้งสองโต้แย้งว่าโจทก์เป็น บิดาของจาเลยที่ ๒ สิทธิของโจทก์จึงยังมิได้ถูกโต้แย้ง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๕๕ ปัญหาเรื่องอานาจฟ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกั บความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน ศาลจึงหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นเป็นข้อโต้แย้ง ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๒ (๕) โจทก์ไม่มีอานาจฟ้อง
พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ
นายสุภาพ คิดอ่าน - ย่อ
นายไพโรจน์ แบนมาก – ตรวจ

คดีหมายเลขดาที่ พ ๒๓๒/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ พ ๑๖๐/๒๕๖๑
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ป.พ.พ. สัญญาระหว่างสมรส, เหตุฟ้องหย่า, แบ่งความรับผิดในหนี้, มาตรา ๑๔๖๙, ๑๕๑๖ (๑),
๑๕๓๕
ป.วิ.พ. ภาระการพิสูจน์ มาตรา ๘๔/๑
ระหว่างจาเลยอยู่กินฉันสามีภริยากับโจทก์ จาเลยคบหาหญิงอื่นอันมีลักษณะชู้สาว จึงเป็น
เหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 ระหว่างสมรสจาเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์ จึงถือเป็นสัญ ญาเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างที่เป็นสามีภรรยากั นตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๖๙ จาเลยย่อมมีสิทธิบอกล้างนิติกรรมยกให้ที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินระหว่างสมรส
ได้ โจทก์มีภาระการพิสูจน์แต่โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้รับฟังตามข้อกล่าวอ้าง จึงไม่
อาจรับฟั งได้ว่ารถยนต์ เป็ นสิ นสมรสตามข้ อกล่าวอ้ างตาม ป.วิ .พ. มาตรา ๘๔/๑ หนี้ที่ เกิดขึ้ น
ระหว่างสมรสเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงให้แบ่งความรับผิดในหนี้ที่จะต้องรับผิดด้วยกัน ตามส่วนเท่ากัน
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๓๕
โจทก์ฟ้องขอให้จาเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากับโจทก์ ให้จาเลยแบ่งสินสมรสรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ๗๕๖๕ จังหวัดระยอง ให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง หากเป็นการพ้นวิสัยไม่สามารถแบ่งได้
ให้นาทรัพย์ดังกล่าวออกขายประมูลกันระหว่างโจทก์กับจาเลยและหากยังไม่สามารถตกลงกันได้ให้นา
ออกขายทอดตลาดและนาเงินมาแบ่งกันคนละครึ่ง ให้จาเลยรับภาระหนี้คนละครึ่งกับโจทก์
จาเลยให้การและฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องและขอให้โจทก์โอนที่ดินคืนแก่จาเลย
คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในประเด็นแรกว่า มีเหตุฟ้องหย่าตามฟ้องของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า
การเบิกความของจาเลยว่าอายุมากแล้วมีโรคประจาตัวไม่ฝักใฝ่เรื่องเพศไม่เคยคบหาติดพัน หญิงอื่นใน
ลักษณะชู้สาว การเบิกความเช่นนี้ของจาเลยเป็ นการง่ายที่จะกล่าวอ้าง แล้วการเบิกความว่าผู้หญิง
ในภาพถ่ายเป็นภาพหลานสาว แต่จาเลยไม่นาหญิงตามภาพถ่ายมาเบิกความอธิบายยืนยันตามที่จาเลย
กล่าวอ้าง พยานหลักฐานของจาเลยจึงมีน้าหนั กน้อยกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จจริงรับฟัง
ได้ว่าระหว่างจาเลยอยู่กินฉันสามีภริยากับโจทก์ จาเลยคบหาหญิงอื่นอันมีลักษณะชู้สาว จึงเป็นเหตุให้
โจทก์ฟ้องหย่าได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๑๖ (๑)
ประเด็น ต้องวินิ จฉัยต่อมาว่า จาเลยมีสิทธิฟ้ องเพิกถอนนิติกรรมให้ ถือกรรมสิทธิ์รวมที่ ดิน
ซึ่งเป็ น นิ ติ กรรมระหว่างสมรสตามฟ้ องแย้งหรือ ไม่ เห็ น ว่า ระหว่างสมรสจ าเลยจดทะเบี ย นโอน

กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๘๓๑๑ ให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์ ๑ ใน ๒ ส่วน จึงถือเป็นสัญญาเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินระหว่างที่เป็นสามีภรรยากันซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ ให้สิทธิ
สามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ บอกล้างสัญญาได้ เมื่อจาเลยให้การต่อสู้และฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนจึงถือ
เป็นการบอกล้างสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ทาไว้ต่อกันระหว่างที่เป็นสามีภริยากันดังกล่าวแล้ว และ
กฎหมายดังกล่าวการบอกล้างสัญญาระหว่างสมรสไม่มีบทบัญ ญัติว่าจะต้ องถูกกลฉ้อฉลแต่อย่างใด
ดังนั้นจาเลยย่อมมีสิทธิบอกล้างนิติกรรมยกให้ที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินระหว่างสมรสได้
ประเด็นต้องวินิจฉัยต่อมาว่า โจทก์มีสิทธิแบ่งสินสมรสรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก ๗๕๖๕
จังหวัดระยอง หรือไม่เพียงใด เห็นว่า แม้สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ หากได้มาในระหว่างสมรส
จะเป็นสินสมรสก็ตาม แต่ทางนาสืบของโจทก์ก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อว่าได้มา
ในระหว่างสมรสหรือไม่อย่างไร หรือรถยนต์คันดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของจาเลยหรือไม่ โจทก์มีเพียง
ภาพถ่ายรถยนต์มาแสดงเท่านั้น เมื่อประเด็นนี้โจทก์ มีภาระการพิสูจน์แต่โจทก์ไม่มีพยานหลักฐาน
มาพิสูจน์ให้รับฟังตามข้ออ้างจึงไม่อาจรับฟังได้ว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นสินสมรสตามข้อกล่าวอ้าง
ประเด็ น ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ยประการสุด ท้ ายว่า จาเลยต้ อ งรับ ผิ ด ในหนี้ ต ามสั ญ ญาเช่ าซื้อ รถยนต์
หมายเลขทะเบียน บว ๒๐๕๗ จังหวัดระยอง หรือไม่ เห็นว่า ตามหนังสือทวงถามยืนยันว่าได้น า
รถยนต์ประมูลออกขายทอดตลาด เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ จึงทาให้ทราบว่ามีหนี้ค้างชาระ
ค่าขาดราคา ๑๑๔,๓๑๓.๙๘ บาท โดยจาเลยมิได้นาสืบแก้ว่าไม่ใช่หนี้ที่เกิดในระหว่างสมรสหรือนาสืบ
ให้ เห็ น เป็ น ประการอื่น จึ งถื อได้ ว่าหนี้ ดั งกล่าวเกิ ด ขึ้ น ระหว่างสมรส เมื่ อ การสมรสสิ้น สุ ด ลงตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๓๕ บัญญัติให้แบ่งความรับผิดในหนี้ที่จะต้องรับผิดด้วย
การตามส่วนเท่ากัน จาเลยจึงต้องรับผิดในหนี้ดังกล่าวกับโจทก์คนละครึ่ง
พิพากษาว่า ให้ จาเลยและโจทก์หย่าขาดจากกัน ให้ จาเลยรับ ผิด ในหนี้ต่อธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) ในมูลหนี้ค่าขาดราคาตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์หมายเลขทะเบียน บว ๒๐๕๗
จังหวัด ระยอง กับโจทก์ครึ่งหนึ่งเป็นเงิน ๕๗,๑๕๖.๙๙ บาท คาขอตามฟ้องโจทก์นอกจากนี้ให้ยก
ให้โจทก์จดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๙๓๑๑ ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง เนื้อที่ ๑ ใน ๒ ส่วน แก่จาเลย หากไม่ดาเนินการให้ถือเอาคาพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ของโจทก์ ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความในส่วนของฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งให้เป็นพับ./

นายสุภาพ คิดอ่าน - ย่อ
นายไพโรจน์ แบนมาก – ตรวจ

คดีหมายเลขดาที่ พ ๑๑/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ พ ๒๑๔/๒๕๖๐
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ป.วิ.พ. อานาจฟ้อง, ดาเนินกระบวนพิจารณาซา, ฟ้องซ้อน, ถอนฟ้อง, มาตรา ๕๕, ๑๔๔, ๑๗๓ วรรคสอง
(๑), ๑๗๖
แม้ได้ความว่าจาเลยเคยยื่นฟ้องโจทก์เป็นจาเลยต่อศาลนี้เป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๑๙/๒๕๕๗
ขอให้จาเลยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ แต่ก็ปรากฏว่ามีการถอนฟ้อง ศาลมีคาสั่งจาหน่าย
คดีและคดีถึงที่สุดโดยที่ยังมิได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งในประเด็นแห่งคดี ผลของการถอนคาฟ้องย่อมลบ
ล้างผลแห่งการยื่นคาฟ้องและทาให้คู่ความกลับสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลยตาม ป.วิ.พ.
มาตรา ๑๗๖ การที่ โจทก์ ยื่ น ฟ้ อ งจ าเลยเป็ น คดี นี้ จึ งไม่ เป็ น ฟ้ อ งซ้ อ น ฟ้ อ งซ้ า หรื อ ด าเนิ น กระบวน
พิจารณาซ้า การฟ้องคดีของโจทก์เป็นการฟ้องหรือดาเนินคดีแทนผู้เยาว์เป็นเรื่องระหว่างผู้เยาว์กับจาเลย
โจทก์จึงมีอานาจฟ้อง
โจทก์ฟ้องขอให้ ผู้เยาว์เป็น บุต รโดยชอบด้วยกฎหมายของจาเลย ให้โจทก์เป็นผู้ใช้อานาจปกครอง
แต่ผู้เดียว ให้ จาเลยดาเนิ น การให้ ผู้เยาว์ถือสัญ ชาติเดนมาร์กและให้จาเลยชาระค่าอุปการะเลียงดูผู้เยาว์
เป็นเงิน ๓๕,๘๔๐,๐๐๐ บาท
จาเลยให้การ ขอให้ยกฟ้องและขอให้ศาลวินิจฉัยชีขาดเบืองต้นในปัญหาข้อกฎหมายว่าฟ้องของโจทก์
เป็นฟ้องซ้อนหรือดาเนินกระบวนพิจารณาซาและโจทก์มีอานาจฟ้องหรือไม่
คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกว่า โจทก์มีอานาจฟ้องหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา ๑๕๕๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์
ถ้าเด็กมีอายุยังไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเป็นผู้ฟ้องแทนเด็กก็ได้ และตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๖๕ บัญญัติว่า การร้องขอค่าอุปการะเลียงดูบุตรหรือขอให้บุตรได้รับ
การอุปการะเลียงดูโดยประการอื่นนอกจากอัยการจะยกคดีขึนว่ากล่าวตามมาตรา ๑๕๖๒ แล้ว บิดาหรือ
มารดาจะนาคดีขึนว่ากล่า วก็ได้ เห็นว่า เป็นเรื่องสิทธิเฉพาะตัวของผู้เยาว์โดยแท้ ผู้แทนโดยชอบธรรมของ
ผู้เยาว์ไม่อาจทาสัญญาเพื่อตกลงระงับสิทธิหรือสละข้อเรียกร้องของผู้เยาว์ดังกล่าวได้ ประกอบกับการฟ้องคดี
ของโจทก์เป็นการฟ้องหรือดาเนินคดีแทนผู้เยาว์เป็นเรื่องระหว่างผู้เยาว์กับจาเลย โจทก์จึงมีอานาจฟ้อง
คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้อนหรือดาเนินกระบวนพิจารณา
ซาหรือไม่ แม้ได้ความว่าจาเลยเคยยื่นฟ้องโจทก์เป็นจาเลยต่อศาลนีเป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๑๙/๒๕๕๗
ขอให้จาเลยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์แต่ก็ปรากฏว่ามีการถอนฟ้องศาลมีคาสั่งจาหน่ายคดีและ
คดีถึงที่สุดโดยที่ยังมิได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งในประเด็นแห่งคดีและผลของการถอนคาฟ้องย่อมลบล้างผลแห่ง

การยื่น คาฟ้ องและทาให้ คู่ ความกลั บสู่ ฐานะเดิม เสมื อนหนึ่งมิได้มี การยื่น ฟ้ องเลย ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๗๖ การที่โจทก์ยื่นฟ้องจาเลยเป็นคดีนีจึงไม่เป็นฟ้องซ้อน ฟ้องซา หรือดาเนิน
กระบวนพิจารณาซา
พิพากษาว่า เด็กหญิงอัปสรา แจสมินบล็อกเนอร์ นิวเซ่น ผู้เยาว์ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ
จาเลย ให้โจทก์และจาเลยใช้ อานาจปกครองบุตรผู้เยาว์ร่วมกัน โดยให้ทังสองฝ่ายผลัดกันเลียงดูบุตร ทังนีให้
โจทก์เลียงดูบุตรในวันอังคารถึงวันเสาร์ ให้จาเลยเลียงดูบุตรในวันอาทิตย์และวันจันทร์ โดยให้ฝ่ายจาเลยเป็น
ผู้ไปรับไปส่งบุตรให้แก่โจทก์ หากฝ่ายใดไม่ยอมส่งมอบบุตรให้อีกฝ่ายเลียงดู ให้บุตรอยู่ในความดูแลของอีก
ฝ่ายหนึ่งโดยตลอดทันที ให้จาเลยชาระค่าอุปการะเลียงดูบุตรผู้เยาว์เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้อง
(ฟ้องวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐) เป็นต้นไป จนกว่าบุตรผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ กับให้จาเลยใช้ค่าฤชาธรรม
เนียมแทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความ ๑๕,๐๐๐ บาท ข้อหาและคาขออื่นนอกจากนีให้ยก./

นายสุภาพ คิดอ่าน - ย่อ
นายนเรศน์ คูวิจิตรสุวรรณ – ตรวจ

