คดีหมายเลขดาที่ พ 186/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ พ 225/๒๕๖0
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ป.พ.พ. เหตุฟ้องหย่า มาตรา 1516 (3) (4/2)
พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๑๖
จาเลยทุบตีทาร้ายร่างกายโจทก์เป็นประจา ทั้งยังลากโจทก์ออกไปทาร้ายกลางหมู่บ้าน
หรือต่อหน้าสาธารณชน มีลักษณะเป็นการประจานโจทก์ โจทก์จาเลยแยกกันอยู่เป็นระยะเวลา ๙ ปีเศษ
การที่จาเลยทุบตีทาร้ายโจทก์เป็นประจานับเป็นเรื่องร้ายแรง ทั้งเป็นเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามี
ภริยาได้โดยปกติสุข เมื่อโจทก์จาเลยแยกกันอยู่เป็นเวลาเกินสามปี จึงถือเป็นเหตุฟ้องหย่าตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๕๑๖ (๓) (๔/๒)
โจทก์มีคาขอให้จาเลยไปจดทะเบียนหย่ากับโจทก์ หากจาเลยไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอา
คาพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจาเลย ตามพ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๑๖
บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้เสียเพียงแต่ยื่นสาเนาคาพิพากษาอันถึงที่สุดที่รับรองว่าถูกต้องแล้วต่อนายทะเบียน
และขอให้นายทะเบียนบันทึกการหย่าไว้เท่านั้น คู่สมรสไม่จาต้องไปแสดงเจตนาขอจดทะเบียนหย่าต่อ
นายทะเบียนอีก จึงไม่จาต้องมีคาพิพากษาในส่วนนี้
___________________________

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจาเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากับโจทก์ ให้โจทก์เป็นผู้ใช้
อานาจปกครองเด็กชายพีรวัส ผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว
จาเลยขาดนัดยื่นคาให้การ
คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัย ในประเด็นแรกว่า โจทก์มีอานาจฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุหย่าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 (3)(4/2) หรือไม่ เห็นว่า จาเลยมีพฤติกรรมชอบดืม่ สุรา
เที่ยวกลางคืน ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่นและโจทก์เป็นประจา ทั้งยังทุบตีทาร้ายร่างกายโจทก์
ทาร้ายมารดา และทาร้ายน้องชายตนเอง ข่มขู่เอาชีวิต ทั้งยังลากโจทก์ออกไปทาร้ายกลางหมู่บ้านหรือต่อ
หน้าสาธารณชน มีลักษณะเป็นการประจานโจทก์ โจทก์จาเลยแยกกันอยู่เป็นระยะเวลา ๙ ปีเศษ การที่
จาเลยทุบตีทาร้ายโจทก์เป็นประจานับเป็นเรื่องร้ายแรง ทั้งเป็นเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดย
ปกติสุข เมื่อโจทก์จาเลยแยกกันอยู่เป็ นเวลาเกินสามปี จึงถือเป็นเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๓) (๔/๒)
ประเด็นต้องวินิจฉัยประการที่สองว่า สมควรถอนอานาจปกครองผู้เยาว์ของจาเลย หรือไม่
เห็นว่า โจทก์และจาเลยมีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือเด็กชายพีรวัส จาเลยไล่โจทก์ออกจากบ้าน โจทก์จึงไปอาศัย
อยู่กับมารดา โดยขณะนั้นผู้เยาว์มีอายุได้เพียง ๑ เดือนเศษ จากนั้นประมาณ ๗ เดือน จาเลยนาบุตรไปฝาก
ให้ญาติเลี้ยงดู ซึ่งญาติของจาเลยคนดังกล่าวป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการทางประสาท ได้ทาร้ายผู้เยาว์
โจทก์จึงมารับผู้เยาว์ไปเลี้ยงดู ปัจจุบันผู้เยาว์อ ายุ ๘ ปีเศษ จาเลยไม่เคยติดต่อหาโจทก์และไม่ให้การ
อุปการะส่งเสียเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ จาเลยทอดทิ้งผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรให้อยู่ในความปกครองของโจทก์ ไม่

ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู เป็นการละเลยต่อหน้าที่ซึ่งบิดาจะพึงมีต่อบุตร ถือว่าใช้อานาจปกครองไม่ชอบ
เพื่อความผาสุกและประโยชน์ของผู้เยาว์ต่อไปในอนาคต สมควรถอนอานาจปกครองผู้เยาว์ของจาเลยโดย
ให้โจทก์เป็นผู้ใช้อานาจปกครองผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๐
ประเด็นต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายว่า ศาลต้องมีคาพิพากษาว่าหากจาเลยไม่ปฏิบัติตาม
ขอให้ถือเอาคาพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจาเลยหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีคาขอให้จาเลยไปจดทะเบียน
หย่ า กั บ โจทก์ หากจ าเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามขอให้ ถื อ เอาค าพิ พ ากษาแทนการแสดงเจตนาของจ าเลยนั้ น
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๑๖ บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้เสียเพียงแต่ยื่นสาเนา
คาพิพากษาอันถึงที่สุดที่รับรองว่าถูกต้องแล้วต่อนายทะเบียนและขอให้นายทะเบียนบันทึกการหย่าไว้เท่านั้น คู่
สมรสไม่จาต้องไปแสดงเจตนาขอจดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียนอีก จึงไม่จาต้องมีคาพิพากษาในส่วนนี้
ศาลพิพากษาว่า ให้โจทก์และจาเลยหย่าขาดจากกัน ให้ถอนอานาจปกครองของจาเลย

ที่มีต่อเด็กชายพีรวัส บุตรผู้เยาว์ ให้โจทก์เป็นผู้ใช้อานาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว ค่าฤชา
ธรรมเนียมให้เป็นพับ คาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก/
___________________________

นายโอภาส ดีงาม - ย่อ
นายนเรศน์ คูวิจิตรสุวรรณ – ตรวจ

คดีหมายเลขดาที่ พ 185/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ พ 224/๒๕๖0
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ป.พ.พ. เหตุฟ้องหย่า มาตรา 1516 (4/2)
โจทก์จาเลยอยู่จดทะเบียนสมรสกัน ต่อมาโจทก์และจาเลยตกลงลงสมัครใจแยกกันอยู่
ไม่หวนกลับมาใช้ชีวิตคู่ ชีเป็นระยะเวลา 9 ปีเศษแล้ว พฤติการณ์จึงเป็นเรื่องโจทก์และจาเลยสมัครใจ
แยกกันอยู่ เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุข เมื่อโจทก์และจาเลยแยกกันอยู่เป็น
เวลาเกินสามปี ถือเป็นเหตุฟ้องหย่า ตามป.พ.พ. มาตรา ๑๕๑๖ (๔/๒)
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้บงั คับจาเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากับโจทก์
จาเลยขาดนัดยื่นคาให้การ
คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัย ในประเด็นแรกว่า โจทก์มีอานาจฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุหย่าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 (4/2) หรือไม่ เห็นว่า โจทก์จดทะเบียนสมรสกับจาเลย
โจทก์จาเลยตกลงสมัครใจแยกกันอยู่ ไม่คิดหวนกลับมาใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภริยากันอีกต่อไป นับถึงปัจจุบัน
เป็นระยะเวลา ๙ ปีเศษแล้ว พฤติการณ์จึงเป็นเรื่องโจทก์และจาเลยสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจ
อยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุข เมื่อโจทก์และจาเลยแยกกันอยู่เป็นเวลาเกินสามปี โจทก์จึงมีสิทธิ
ฟ้องหย่าจาเลย ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๑๖ (๔/๒)
ศาลพิพากษาบังคับให้จาเลยหย่าขาดจากโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ/
___________________________

นายพงศ์พันธ์ ชื่นศิริกาญจน์ - ย่อ
นายนเรศน์ คูวิจิตรสุวรรณ – ตรวจ

คดีหมายเลขดาที่ พ 190/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ พ 226/๒๕๖0
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ป.พ.พ. เหตุฟ้องหย่า มาตรา 1516 (2) (ก)
ป.พ.พ. เหตุขออานาจปกครองบุตร มาตรา 1582 วรรคหนึ่ง
การที่โจทก์จาเลยอยู่กินฉันสามีภริยา มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ นางสาว น อายุ ๑๙ ปี
เศษ และเด็กชาย ส. อายุ ๑๑ ปีเศษ ผู้เยาว์ ภายหลังมีบุตรด้วยกันจาเลยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเสพและ
จาหน่ายยาเสพติดให้โทษ ไม่สนใจโจทก์และบุตรผู้เยาว์ พฤติการณ์ การกระทาของจาเลยเป็นการ
ประพฤติชั่ว ทาให้โจทก์ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง ถือเป็นเหตุ ฟ้องหย่าตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๕๑๖ (๒) (ก)
โจทก์ขอให้ตนมีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากจาเลยทอดทิ้งบุตรผู้เยาว์
และมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การกระทาของจาเลยเป็นการประพฤติชั่วร้าย จึงไม่สมควรเป็น
ผู้ใช้อานาจปกครองผู้เยาว์ เห็นควรถอนอานาจปกครองบุตรผู้เยาว์ของจาเลย ตาม ป.พ.พ. มาตรา
๑๕๘๒ วรรคหนึ่ง โดยให้โจทก์เป็นผู้ใช้อานาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว
___________________________
โจทก์ฟอ้ งขอให้บงั คับจำเลยหย่ำขำดจำกกำรเป็นสำมีภริยำกับโจทก์ ให้โจทก์เป็นผู้ใช้
อำนำจปกครองนำงสำวนพวรรณ และเด็กชำยสิทธิเดช บุตรผู้เยำว์แต่เพียงผู้เดียว
จำเลยขำดนัดยื่นคำให้กำร จึงให้สืบพยำนหลักฐำนโจทก์ไปฝ่ำยเดียว ตำมประมวล

กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๑๙๘ ทวิ วรรคสอง ประกอบพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มำตรำ ๖
คดีมีปัญหำต้องวินิจฉัย ในประเด็นแรกว่ำ โจทก์มีอำนำจฟ้องหย่ำโดยอำศัยเหตุหย่ำตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1516 (2) (ก) หรือไม่ เห็นว่ำ โจทก์จดทะเบียนสมรสกับจำเลย
มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือนำงสำวนพวรรณ อำยุ 19 ปีเศษ และเด็กชำยสิทธิเดช อำยุ 11 ปีผู้เยำว์ ภำยหลัง

โจทก์จำเลยมีบุตรด้วยกัน จำเลยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเสพยำเสพติดให้โทษ ไม่สนใจโจทก์และบุตร
ผู้เยำว์ ทอดทิ้งให้โจทก์เลี้ยงดูบุตรผู้เยำว์ลำพังเรื่อยมำ ทั้งมีพฤติกรรมจำหน่ำยยำเสพติดให้โทษ
ต้องโทษจำคุกเกี่ยวกับคดียำเสพติดให้โทษหลำยคดี พฤติกำรณ์ของจำเลยเป็นกำรประพฤติชั่ว ทำให้
โจทก์ได้รับควำมอับอำยขำยหน้ำอย่ำงร้ำยแรง ถือเป็นเหตุฟ้องหย่ำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ ๑๕๑๖ (๒) (ก)
ประเด็นต้องวินิจฉัยประกำรที่สองว่ำ สมควรถอนอำนำจปกครองผู้เยำว์ของจำเลย หรือไม่
เห็นว่ำ กำรที่จำเลยทอดทิ้งผู้เยำว์ซึ่งเป็นบุตรให้อยู่ในควำมปกครองของโจทก์ จำเลยประพฤติชั่วร้ำย จึง

ไม่สมควรเป็นผู้ใช้อำนำจปกครองผู้เยำว์ เห็นควรถอนอำนำจปกครองบุตรผู้เยำว์ของจำเลย ตำม

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๕๘๒ วรรคหนึ่ง โดยให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนำจปกครอง
บุตรผู้เยำว์แต่เพียงผู้เดียว
พิพำกษำให้โจทก์และจำเลยหย่ำขำดจำกกัน ให้ถอนอำนำจปกครองของจำเลยที่มีต่อ
นำงสำวนพวรรณ อิสมำแอล และเด็กชำยสิทธิเดช อิสมำแอล บุตรผู้เยำว์ ให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนำจ
ปกครองบุตรผู้เยำว์แต่เพียงผู้เดียว ค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ คำขออื่นนอกจำกนี้ให้ยก/
___________________________

นายพงศ์พันธ์ ชื่นศิริกาญจน์ - ย่อ
นายนเรศน์ คูวิจิตรสุวรรณ – ตรวจ

คดีหมายเลขดาที่ พ 194/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ พ 230/๒๕๖0
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ป.พ.พ. เจ้าของรวม มาตรา 1363
โจทก์และจาเลยตกลงจดทะเบียนหย่าขาดจากกัน และทาบันทึกแนบท้ายทะเบียนหย่า
โดยจาเลยตกลงเป็นผู้ชาระเงินเพื่อผ่อนชาระหนี้เงินกู้ที่จาเลยนาสินสมรสที่ดินโฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จดทะเบียนจานองไว้เป็นประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคาร อ. หากชาระครบถ้วนให้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
ของโจทก์และจาเลย ภายหลังจดทะเบียนหย่าจาเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาจนเป็นเหตุให้ธนาคาร อ.
ติดตามทวงถามและปรับดอกเบี้ย ในอัตราสูงสุดกรณีผิดเงื่อนไข และโจทก์ได้ชาระหนี้ให้ธนาคาร อ.
แทนจาเลย จาเลยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา การที่จาเลยไม่ปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า จึง
ตกเป็นผู้ผิดนัด แม้โจทก์และจาเลยได้ตกลงกันว่าเมื่อมีการไถ่ถอนจานองแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์
ร่วมกัน แต่เนื่องจากจาเลยมิได้ปฏิบัติตามสัญญา เมื่อโจทก์ชาระหนี้ธนาคารจนครบถ้วนแทนจาเลย
จาเลยมีหน้าที่ต้องชาระเงินดังกล่าวคืนแก่โจทก์ แต่ไม่ชาระคืน การที่โจทก์ขอให้ที่ดินในส่วนของจาเลย
ตกได้แก่โจทก์ย่อมเป็นการขอแบ่งทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1363 จาเลยมิได้ให้การต่อสู้ ย่อมรับฟังได้ตามฟ้องโจทก์ แต่ เมื่อที่ดินในส่วนของ
จาเลยตกได้แก่โจทก์แล้ว การที่จะให้จาเลยชาระหนี้เงินดังกล่าวแทนโจทก์ อีกย่อมเป็นการซ้าซ้อนและ
ไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องในเงินดังกล่าวอีก
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจาเลยรับผิดตามบันทึกแนบท้ายทะเบียนหย่า และให้จาเลยชาระเงิน
คืนโจทก์ตามใบเสร็จรับเงินที่โจทก์จ่ายแก่ธนาคารแทนจาเลยไปพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นั บถัด จากวัน ฟ้องจนกว่าจครบถ้ว น แต่หากจาเลยไม่ชาระหนี้เงินกู้คืนโจทก์และโจทก์ได้ชาระเงินแก่
ธนาคาร แทนจาเลยไปจนครบถ้วนตามสัญญากู้ยืมเงิน ให้ถือเอาคาพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ
จาเลย ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ผู้ให้กู้ ) รับการไถ่ถอนทรัพย์จานองและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
60793 ตาบลมขามคู่ อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่
โจทก์เพียงฝ่ายเดียว
จาเลยขาดนัดยื่นคาให้การ
คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัย ในประเด็นว่า จาเลยต้องรับผิดตามสัญญาหย่า หรือไม่ เพียงใด
เห็นว่า โจทก์และจาเลยตกลงจดทะเบียนหย่าขาดจากกัน และทาบันทึกแนบท้ายทะเบียนหย่า จาเลยตกลง
ส่างเสียค่าเลี้ยงดูบุตรซึ่งพักอาศัยอยู่กับโจทก์เป็นรายเดือนๆละ 15,000 บาท เริ่มงวดแรกในวนที่ 1
เมษายน 2558 เป็นต้นไปจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ จาเลยตกลงเป็นผู้ชาระเงินเพื่อผ่อนชาระหนี้เงินกู้ที่
จาเลยนาสินสมรสที่ดินโฉนดเลขที่ 60793 ตาบลมขามคู่ อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พร้อมสิ่งปลูก
สร้าง จดทะเบียนจานองไว้เป็นประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีกาหนดผ่อนชาระเดือน
ละ 10,000 บาท หากชาระครบถ้วนให้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของโจทก์และจาเลย ภายหลังจดทะเบียน

หย่าจาเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาจนเป็นเหตุให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ติดตามทวงถามและปรับดอกเบี้ยเน
อัตราสูงสุดกรณีผิดเงื่อนไข และโจทก์ได้ชาระหนี้ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์แทนจาเลย จาเลยมีหน้าที่ตอ้ ง
ปฏิบัติตามสัญญา การที่จาเลยไม่ปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า จึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดตามฟ้อง
โจทก์ ในส่วนเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แม้โจทก์และจาเลยได้ตกลงกันว่าเมื่อมีการไถ่ถอนจานองแล้วให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกัน แต่เนื่องจากจาเลยมิได้ปฏิบัติตามสัญญา หากโจทก์ชาระหนี้ธนาคารจนครบถ้วน
จาเลยมีหน้าที่ต้องชาระเงินดังกล่าวคืนแก่โจทก์ แต่หากไม่ชาระคืน การที่โจทก์ขอให้ที่ดินในส่วนของจาเลย
ตกได้แก่โจทก์ย่อมเป็นการขอแบ่งทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิร์ วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1363 จาเลยมิได้ให้การต่อสู้ ย่อมรับฟั งได้ตามฟ้องโจทก์ แต่ เมื่อที่ดินในส่วนของจาเลยตกได้แก่
โจทก์แล้วในจาเลยชาระหนี้เงินดังกล่าวแทนโจทก์ย่อมเป็นการซ้าซ้อนและไม่เป็นธรรม
ศาลพิพากษาว่า ให้จาเลยชาระเงิน จานวน 603,585.64 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ และชาระ
ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรในอัตราเดือนละ 15,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าบุตรผู้เยาว์จะ
บรรลุนิติภาวะ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในจานวนเงินที่ค้างชาระนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ ให้จาเลยชาระเงินคืนโจทก์ตามใบเสร็จรับเงินที่โจทก์จ่ายแก่ธนาคารแทน
จาเลยไปพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะครบถ้วน แต่หากจาเลยไม่
ชาระหนี้กู้คืนโจทก์และโจทก์ได้ชาระเงินแก่ธนาคาร แทนจาเลยไปจนครบถ้วนตามสัญญากู้ยืมเงิน ให้ถือเอา
คาพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจาเลยโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 60793 ตาบลมะขามคู่ อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง พร้อมสิ่งปลูกสร้างในส่วนของจาเลยให้โจทก์และโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องในจานวน
เงินตามใบเสร็จรับเงินดังกล่าวอีก ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ผู้ให้กู้) รับการไถ่ถอนทรัพย์จานองบนที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว./
___________________________

นายโอภาส ดีงาม - ย่อ
นายศุภัคชัย เอมอ่อน – ตรวจ

คดีหมายเลขดาที่ พ ๓/๒๕๖๑
คดีหมายเลขแดงที่ พ ๑๓๕/๒๕๖๑
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ป.พ.พ. ดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด, ค่าอุปการะเลี้ยงดูบตุ ร, มาตรา ๒๒๔, ๑๕๙๘/๓๙ วรรคหนึง่
เมื่อโจทก์และจาเลยทาสัญญายอมจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร จึงผูกพันคู่สัญ ญาให้ต้อง
ปฏิบัติตาม หากจาเลยต้องการให้ศาลสั่งแก้ไขในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูโดยให้ลดค่าอุปการะเลี้ยงดู
ตามสั ญญานั้น จาเลยต้องนาพยานหลักฐานมาแสดงว่าพฤติการณ์ รายได้หรือฐานะของจาเลย
ได้เปลี่ยนแปลงไป
เงินค่าอุปการะเลี้ยงดูที่โจทก์เรียกร้องเป็นหนี้ค้างชาระตามสัญ ญา ไม่ใช่หนี้จะพึงชาระ
ในอนาคตจึงไม่มีเหตุให้เพิกถอนหรือลดลงตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๙๘/๓๙ วรรคหนึ่ง เมื่อเป็นหนี้
เงินจาเลยต้องรับผิดชาระดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๒๔
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคาฟ้องขอให้บังคับจาเลยชาระเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ และให้จาเลยชาระเงินค่าอุปการะ
เลี้ยงดูเด็ กชายสิรภพ เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท นั บแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็ นต้น ไปจนกว่า
เด็กชายสิรภพจะอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์
จาเลยให้การและแก้ไขคาให้การ ขอให้ศาลพิพากษาไปตามคาให้การของจาเลย
คดีมีประเด็นข้อพิพาทที่ต้องวินิ จฉัยว่า จาเลยต้องรับผิดชาระค่าอุปากระเลี้ยงดูบุตรเท่าใด
เห็นว่า เมื่อโจทก์และจาเลยทาสัญญายอมจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร จึ งผูกพันคู่สัญญาให้ต้องปฏิบัติ
ตาม หากจาเลยต้องการให้ศาลสั่งแก้ไขในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู โดยให้ลดค่าอุปการะเลี้ยงดูตาม
สัญญา จาเลยต้องนาพยานหลักฐานมาแสดงว่าพฤติการณ์รายได้หรือฐานะของจาเลยได้เปลี่ยนแปลง
ไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๓๙ วรรคหนึ่ง เมื่อปรากฏว่าขณะทา
สัญญาจาเลยยังคงรับภาระผ่อนชาระหนี้ค่าที่ดิน ๒ แปลง รวมเป็นเงินประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท และ
ค่าใช้จ่ายประจาวันของจาเลยเป็นเงินประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดจนค่าเช่าบ้านเดือนละ ๕,๐๐๐
บาท และยังได้ความจากมารดาจาเลยว่าเดิมบุตรสาวส่งเงินค่าอุป การะเลี้ยงดูมารดาจาเลย จนกระทั่ง
หลังจากที่ โจทก์แ ยกทางกับ จาเลยแล้ว จาเลยโอนเงินค่าอุป การะเลี้ยงดูให้ เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
หากจาเลยต้องชาระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรอีกเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาทตามสัญญาอาจทาให้จาเลย
เกิดปัญหาด้านการเงินได้ในที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกั บรายได้สุทธิของจาเลย ประกอบกับเมื่อพิจารณา
ความจาเป็ น ทางด้ านการเงิน ของบุ ต รผู้ เยาว์ อายุ และระดั บ การศึ กษาของบุ ต รผู้เยาว์ กรณี จึ ง

เห็นสมควรลดจานวนค่าอุปการะเลี้ยงดู โดยให้จาเลยชาระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเดือนละ ๑๓,๐๐๐
บาท นับแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าบุตรผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ สาหรับเงินค่า
อุปการะเลี้ยงดูจานวน ๗๒,๐๐๐ บาท ที่โจทก์เรียกร้องเป็นหนี้ค้างชาระตามสัญญา ไม่ใช่หนี้จะพึง
ชาระในอนาคต ไม่ มี เหตุให้ เพิ กถอนหรือ ลดลง ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา
๑๕๙๘/๓๙ วรรคหนึ่ง เมื่อเป็นหนี้เงินจาเลยจึงต้องรับผิดชาระดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔
พิพากษาให้จาเลยชาระเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วัน
ฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑) เป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ และให้จาเลยจ่ายค่า
อุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นรายเดือน เดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
บรรลุนิติภาวะ กับให้จาเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความ ๓,๐๐๐ บาท
ส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีให้เป็นพับ คาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก./

นายสุภาพ คิดอ่าน - ย่อ
นายนเรศน์ คูวิจิตรสุวรรณ – ตรวจ

คดีหมายเลขดาที่ พ ๑๒๗/๒๕๖๑
คดีหมายเลขแดงที่ พ ๑๙๑/๒๕๖๑
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ป.พ.พ. บุตรชอบด้วยกฎหมาย มาตรา ๑๕๓๖
ป.วิ.พ. อานาจฟ้อง, ข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน, มาตรา ๕๕, ๑๔๒ (๕)
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 องโจทก์จึงยังมิไ ด้ถูกโต้แย้ง 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 จริง ว่าในทะเบี 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

