การเผยแพรความรูการไกลเกลี่ยขอพิพาททางเว็บไซต
ประจําเดือนกรกฎาคม 2559

กลุมงานไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท
ขอเสนอ
การเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูบตุ รยอนหลัง
สถาบันครอบครัวที่อบอุนหวงใย
ดูแลกันไมทะเลาะกันไมทอดทิ้งกันก็
จะสรางสรรคความเจริญใหสังคมและ
ประเทศชาติตอไปแตเมื่อฝายชายและ
หิวขนม…....จะเอาเงินไหน...พ่อ...
ฝายหญิงแยกทางกัน ในชีวิตของ
หรือ...แม่
บุ ต รก็ ต อ งมี ป ญ หาในการเลี้ ย งดู
เกิ ด ขึ้ น จนมาเปนคดีฟองรองกัน กลุมงานไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท จึงขอเสนอความเกี่ยวกับการเรียก
คาอุปการะเลี้ยงดูบตุ รยอนหลัง เพื่อประโยชนการเลี้ยงดูบุตรดังนี้
ภาระหนาที่สําคัญของบิดามารดาที่มีตอบุตรผูเยาวไดแกหนาที่อุปการะเลี้ยงดูและ
หนาที่นี้มิไดหมดไปเมื่อจดทะเบียนหยากันแลว การที่สามีภริยาบันทึกที่ทายทะเบียนหยาวาใหบุตร
ผูเยาวอยูภายใตอํานาจปกครองของมารดาแตเพียงผูเดียวนั้น มิไดหมายความวามารดาแตเพียงผูเดียว
เปนผูที่ออกคาอุปการะเลี้ยงดูบุตร ดังนั้นมารดามีสิทธิเรียกใหบิดารับผิดจายคาอุปการะเลี้ยงดูยอนหลังนับแตวัน
จดทะเบียนหยาถึงวันฟองได
คุณพ่อ…......หิวขนมแล ้วนะ…

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2971/2544 บันทึกขอตกลงหลังทะเบียนการหยามิไดกลาว
วาใหอํานาจปกครองบุตรอยูกับโจทกหรือจําเลย กรณีตองถือวาโจทกจําเลยตางเปนผูใชอํานาจปกครอง
บุตรรวมกันตามมาตรา 1566 วรรคหนึง่ สวนมาตรา 1522 วรรคหนึ่งนั้น มีความหมายเพียงวาในการ
หยาโดยความยินยอม สามีและภริยาอาจตกลงกันในบันทึกขอตกลงทายทะเบียนการหยาวาฝายใดจะ
เปนผูออกเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรเปนจํานวนเทาใด หากมิไดกําหนดศาลก็ยอมเปนผูกําหนดจํานวน
เงินใหไดตามสมควรตามมาตรา 1522 วรรคสอง
เมื่อขอความตามบันทึกขอตกลงทายทะเบียนหยา ไมใชขอตกลงเรื่องออกเงินคาอุปการะเลี้ยงดู
บุตรเปนจํานวนเทาใด ดังนั้นศาลจึงมีอํานาจกําหนดใหจําเลยออกคาอุปการะเลี้ยงดูได และหลังจด
ทะเบียนหยาในป 2537 จําเลยมิไดใหคาอุปการะเลี้ยงดูผูเยาว โจทกจึงเรียกใหจําเลยรับผิดจายเงินคา
อุปการะเลี้ยงดูบุตรยอนหลังตั้งแตป 2537 จนถึงวันฟองได
โจทก ฟ อ งขอให บั ง คั บ จํา เลยชํา ระค า อุ ป การะเลี้ ย งดู ผู เ ยาว เ ดื อ นละ11,000
บาท นั บ แต เ ดื อ นสิ ง หาคม 2537 จนกว า ผู เ ยาว จ ะบรรลุ นิ ติ ภ าวะ
จําเลยใหการและฟองแยง ขอใหถอนอํานาจปกครองบุตรของโจทกและใหจําเลยเปน
ผูอุปการะเลี้ยงดูผูเยาวแตเพียงผูเดียว
โจทกใหการแกฟองแยง ขอใหยกฟองแยง
ศาลชั้นตนพิพากษา ใหจําเลยใชคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรผูเยาวใหแกโจทกนับถึงวันฟอง
เปนจํานวน 80,000 บาท และตอไปใหจําเลยจายคาอุปการะเลี้ยงดูเดือนละ 5,000 บาท นับแตวัน
ถัดจากวันฟอง (8 กุมภาพันธ 2539) เปนตนไป จนกวาบุตรผูเยาวจะบรรลุนิติภาวะ
จําเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณพพิ ากษาแกเปนวา ใหจําเลยชําระเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรผูเยาวแกโจทก
เดือนละ 5,000 บาท นับแตวันฟอง (ฟองวันที่ 8 กุมภาพันธ2539) จนกวาเด็กชายรักเรียน การงานดี
ผูเยาวจะบรรลุนิติภาวะ นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลชั้นตน
โจทกและจําเลยฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยวา ".......พิเคราะหแลวขอเท็จจริงใน
เบื้องตนรับฟงไดวา โจทกจําเลยเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2533 มีบุตร 1 คนคือ เด็กชายรักเรียน การงานดี ผูเยาว ตอมาวันที่ 27 กุมภาพันธ
2535 โจทกจําเลยจดทะเบียนหยาตามบันทึกขอตกลงทายทะเบียนหยาเอกสารหมาย ล.3 คดีจึงมี
ปญหาที่ตองวินิจฉัยเปนประเด็นแรกตามฎีกาของจําเลยวาจําเลยตองรับผิดจายเงินคาอุปการะเลี้ยงดูผูเยาวหรือไม
เห็นวา ภาระหนาที่สําคัญของบิดามารดาที่มีตอบุตรผูเยาวไดแกหนาที่อุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษา
ตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1564 และ
ภาระหนาที่อันสําคัญยิ่งนี้ มิไดหมดสิ้นไปเมื่อมีการจดทะเบียนหยาตราบใดที่จําเลยยังมีอํานาจปกครอง
บุตรผูเยาว ซึ่งคดีนี้ศาลชั้นตนไดวินิจฉัยไวเปนที่ยุตแิ ลววา ตามบันทึกขอตกลงหลังทะเบียนการหยามิได
กลาววา ใหอํานาจปกครองบุตรอยูกับโจทกหรือจําเลย กรณีตองถือวาโจทกจําเลยตางเปนผูใชอํานาจ
ปกครองบุตรรวมกันตามาตรา 1566 วรรคหนึ่ง สวนที่มาตรา 1522 วรรคหนึ่ง บัญญัตวิ า "ถาสามี

ภริยาหยาโดยความยินยอมใหทําความตกลงกันไวในสัญญาหยา วาสามีภริยาทั้งสองฝายหรือสามีหรือ
ภริยาฝายใดฝายหนึ่งจะออกเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตร เปนจํานวนเงินเทาใด" นั้น ก็มีความหมายเพียงวา
ในการหยาโดยความยินยอม สามีและภริยาอาจตกลงกันในบันทึกขอตกลงทายทะเบียนการหยาวาฝาย
ใดจะเปนผูออกเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรเปนจํานวนเทาใด หากสามีและภริยามิไดกําหนดจํานวนเงินคา
อุ ป การะเลี้ ย งดู ไ ว ใ นบั น ทึ ก ข อ ตกลง ศาลก็ ย อ มเป น ผู กํา หนดจํา นวนเงิ น ให ไ ด ต ามสมควร
ตามมาตรา 1522 วรรคสอง ที่บัญญัตวิ า " ถาหยาโดยคําพิพากษาของศาลหรือในกรณีที่สัญญาหยา
มิไดกําหนดเรื่องคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรไวใหศาลเปนผูกําหนด " ซึ่งบทกฎหมายดังกลาวหาไดหมายความ
ถึงขนาดทีว่ า เมื่อมิไดกําหนดใหจําเลยเปนผูออกเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรไวในบันทึกขอตกลงทาย
ทะเบียนการหยาจําเลยจะไมตองรับผิดจายเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรดังที่จําเลยฎีกาโตแยงแตอยางใดไม
เมื่อพิเคราะหขอความตามบันทึกขอตกลงทายทะเบียนหยาเอกสารหมาย ล.3 ในขอ 3ที่วา " คูหยาทั้ง
สองฝายสาเหตุแหงการหยาเพราะทรรศนะไมตรงกันมีบุตรดวยกัน 1 คน คือ เด็กชายรักเรียน การงานดี
อยูในความอุปการะเลี้ยงดูของมารดา " แลวเห็นวา ขอความดังกลาวไมใชขอตกลงเรื่องออกเงินคา
อุปการะเลี้ยงดูบุตรเปนจํานวนเทาใดตามมาตรา 1522 วรรคหนึ่งแตอยางใด ดังนั้น ศาลจึงมีอํานาจกําหนดใหจําเลย
ออกคาอุปการะเลี้ยงดูไดตามมาตรา 1522 วรรคสอง นอกจากนี้บันทึกขอตกลงทายทะเบียนการ
หยาเอกสารหมาย ล.3 แมเปนสัญญาระหวางโจทกจําเลย ซึ่งทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรก็มิไดลบลาง
หนาที่อันยิ่งใหญของบิดามารดาที่มีตอบุตรผูเยาว การที่โจทกนําสืบถึงหนาที่ดงั กลาวของจําเลยซึ่งเปน
บิดา จึงมิใชการนําสืบพยานบุคคลหักลาง หรือขัดแยงกับพยานเอกสารดังกลาวตามขอกลาวอางของจําเลยเชนกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1775/2523 ที่จําเลยยกขึ้นอาง ขอเท็จจริงและประเด็นขอพิพาทไมตรงกับคดี
นี้ ที่ศาลอุทธรณวินิจฉัยวาจําเลยตองรับผิดจายคาอุปการะเลี้ยงดูผูเยาวใหแกโจทกนั้น ชอบแลว ฎีกา
ของจําเลยฟงไมขึ้น
ประเด็นที่ตองวินิจฉัยตอไปตามฎีกาของโจทกมีวา โจทกเรียกใหจําเลยรับผิดจายเงิน
คาอุปการะเลี้ยงดูยอนหลังตั้งแตป 2537 ซึ่งเปนปที่โจทกอางวาจําเลยไมจายคาอุปการะเลี้ยงดูผูเยาว
จนถึงวันฟองเปนเงิน 80,000 บาท นอกเหนือจากคาอุปการะเลี้ยงดูนับแตวันฟองเดือนละ 5,000
บาท จนกวาผูเยาวจะบรรลุนิติภาวะไดหรือไมขอนี้ เห็นวาเมื่อไดวินิจฉัยไวในประเด็นแรกแลววา
หนาที่อุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตร ในระหวางที่เปนผูเยาวเปนภาระหนาที่อัน
สําคัญของจําเลยผูเปนบิดา ซึ่งมิไดสิ้นสุดลงหลังการจดทะเบียนหยา แมบันทึกขอตกลงทายทะเบียน
การหยาเอกสารหมาย ล.3 มิไดระบุใหจําเลยเปนผูออกเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรผูเยาวเปนจํานวนเงิน
เทาใด ศาลก็ยอมกําหนดจํานวนเงินใหไดตามสมควร เมื่อโจทกนําสืบไดความชัดแจงและจําเลยเองก็
ยอมรับวา หลังจดทะเบียนการหยาในป 2537 จําเลยมิไดใหคาอุปการะเลี้ยงดูผูเยาว เนื่องจากจําเลย
ยืนยันวาไมเคยตกลงที่จะใหคาอุปการะเลี้ยงดู โจทกก็เรียกใหจําเลยรับผิดจายเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตร

ยอนหลังตั้งแตป 2537 จนถึงวันฟองได
ซึ่งศาลฎีกาเห็นพองดวยกับศาลชั้นตนที่กําหนดใหตาม
สมควรเปนเงิน 80,000 บาท เพราะทั้งโจทกจําเลยตางก็มีอาชีพเปนหลักฐานมั่นคง แตจําเลยมีอาชีพ
เปนทันตแพทย ยอมมีรายไดดีกวาโจทกที่มีอาชีพเปนเภสัชกร ที่ศาลอุทธรณไมกําหนดเงินคาอุปการะ
เลี้ ย งดู ผู เ ยาว อี ก 80,000บาทให แ ก โ จทก นั้ น ไม ช อบฎี ก าของโจทก ฟ ง ขึ้ น "
พิพากษาแกเปนวาใหบังคับคดีไปตามคําพิพากษาศาลชั้นตนประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย

ทีมาบทความ
http://www.thaijudge.com/
ขอขอบคุณครับ
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