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จําเลย

ผิดสัญญาหมั้น
โจทกฟองและแกไขคําฟองวา โจทกมอบอํานาจใหนายสมญาดําเนินคดีกับ

จําเลย โจทกเปนชาวญี่ปุนเขามาทํางานในประเทศไทยเมื่อป ๒๕๕๐ และรูจักกับจําเลยในป
๒๕๕๓ โจทกกับจําเลยรักใครชอบพอกัน จนกระทั่งโจทกเดินทางกลับประเทศญี่ปุนในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๔ แตยังติดตอกับจําเลยตลอดมาและตกลงที่จะเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย
ตอมาเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖ โจทกขอจําเลยแตงงานแตจําเลยบอกวาตามประเพณีของคน

-๒ไทยจะตองมีการหมั้นและสงมอบทรัพ ย สิน อัน เป น ของหมั้ น ให ฝายหญิ งกอนแลวจึงจะจด
ทะเบียนสมรสในภายหลังจากที่จําเลยสําเร็จการศึกษาแลว ตอมาเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๗
จําเลยเรีย กรองคาของหมั้ น จากโจทก เป น เงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และแหวนเพชร ๑ วง
จนกระทั่งวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โจทกเดินทางมาประเทศไทยและขอหมั้นกับจําเลยโดย
ตกลงจะไปจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง โดยในวันเดียวกันนั้นโจทกมอบเงินใหแกจําเลย
เปนของหมั้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ เยน คิดเปนเงินไทย ๗๕๐,๐๐๐ บาท และตอมาในวันที่ ๑๗ ถึง
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โจทกมอบเงินอีก ๒,๕๐๐,๐๐๐ เยน คิดเปนเงินไทย ๗๕๐,๐๐๐ บาท
พรอมกับแหวนเพชร ๑ วง ใหแกจําเลยเปนของหมั้นเพิ่มเติมตามที่ตกลง กับจําเลย หลังจาก
ที่โจทกหมั้นกับจําเลยแลว โจทกกับจําเลยไปมาหาสูกันเปนประจําทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุน ตอมาในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โจทกเดินทางมาหาจําเลยในประเทศไทย
และพบวาจําเลยตั้งครรภกับชายอื่นไมสามารถจดทะเบียนสมรสกับโจทกได จําเลยบอกเลิก
หมั้นโจทกและจะคืนเงินพรอมแหวนอันเปนของหมั้นแกโจทก การกระทําของจําเลยเปนการ
ผิดสัญญาหมั้นและจําเลยตองคืนของหมั้นใหแกโจทก โจทกเรียกรองทวงถามใหจําเลยคืน

-๓ของหมั้ น หลายครั้ง แตจําเลยเพิ ก เฉยทํ าให โจทกไดรับ ความเสียหาย ขอศาลพิพ ากษาให
จําเลยคืนของหมั้นแกโจทกคือ แหวนเพชร ๑ วง หากคืนไมไดใหใชราคาแทน ๒๐๐,๐๐๐
บาท และเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร อ มดอกเบี้ ย อั ต รารอ ยละ ๗.๕ ต อ ป นั บ แต วั น ที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เปนเงิน ๕๕,๖๒๕ บาท ถึงวันฟองเปนเงินรวม ๑,๕๕๕,๖๒๕ บาท และ
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจําเลยจะชําระเสร็จ
จําเลยใหการวา โจทกใชสิทธิไมสุจริตโดยจําเลยกับโจทกรูจักกันมาตั้งแตป
๒๕๕๓ มีความสัมพันธใกลชิดและอยูรวมกันจนถึงป ๒๕๕๖ โจทกใหคาใชจาย คาเลี้ยงดูแก
จําเลยตลอดมา เปนการใหโดยเสนหาเพื่อตอบแทนที่จําเลยยอมอยูรวมกับโจทก เมื่อตนป
๒๕๕๖ โจทกเคยขอจําเลยแตงงานหลายครั้งและจําเลยตกลงที่จะแตงงานกับโจทก แตโจทก
กลั บ บ า ยเบี่ ย งไม ย อมกํ า หนดเวลาแต งงาน จนกระทั้ งจํ า เลยทราบว า เหตุ ที่ โจทก ไม ย อม
แตงงานกับจําเลยเนื่องจากโจทกมีภริยาและบุตรที่ประเทศญี่ปุนอยูกอนแลว เมื่อทราบดังนั้น
จําเลยจึงบอกเลิกคบหากับโจทก แตโจทกกลับไมยอมเลิกติดตอกับจําเลย และตามรบกวน

-๔จําเลยเรื่อยมา จําเลยเกรงวาจะเกิดเรื่องรายแรงขึ้นจึงยอมติดตอกับโจทกในฐานะเพื่อนโดย
ไมมีความสัมพันธใกลชิดดังเดิม ตอมาจําเลยพบและคบหากับสามีของจําเลยจนตั้งครรภ ทําให
โจทกไมพอใจจึงหาเหตุฟองจําเลยเปนคดีนี้ เพื่อกลั่นแกลงจําเลยโดยที่จําเลยไมไดโตแยงสิทธิ
ของโจทก โจทก จึ ง ไม มี สิ ท ธิ ฟ อ งจํ า เลย โจทก ไ ม เ คยมอบของหมั้ น ให แ ก จํ า เลย เงิ น
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กับแหวนเพชร ๑ วง ที่โจทกฟองเรียกคืนจากจําเลยนั้น เปนสวนหนึ่งของ
ทรัพยสินที่โจทกมอบใหจําเลยโดยเสนหา ขอใหยกฟอง
ทางพิจารณาโจทกนํ าสืบวา โจทกม อบอํานาจให น ายสมญาดําเนินคดีกับ
จําเลย โจทกเปนชาวญี่ปุนเขามาทํางานในประเทศไทยเมื่อป ๒๕๕๐ จนถึงป ๒๕๕๔ รูจักกับ
จําเลยในป ๒๕๕๓ และตกลงคบหากันในฐานะคนรัก โจทกเดินทางกลับประเทศญี่ปุนใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๔ แตยังติดตอกับจําเลยตลอดมา ระหวางที่คบหากับจําเลยนั้น โจทก
มอบเงินใหจําเลยเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท โจทกหมั้นจําเลยเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
กอนที่ โจทกจะหมั้นกับจําเลย โจทกสมรสและมีครอบครัวอยูกอนแลว ที่ประเทศญี่ ปุน
จําเลยทราบเรื่องที่โจทกมีครอบครัวกอนที่จะหมั้นกับโจทก โจทกหยากับ ภริยาเดิมเมื่อ

-๕เดือนกันยายน ๒๕๕๖ และบอกจําเลยใหทราบแลว จําเลยบอกโจทกวาตามประเพณีข อง
คนไทยจะตอ งมีก ารหมั้น และสง มอบทรัพ ยสิน อัน เปน ของหมั้น ใหฝา ยหญิง โจทกพูดคุย
ตกลงกับจําเลยเรื่องการหมั้นในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ วาโจทกจะมอบเงินเปนของหมั้นแก
จําเลย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะแบงชําระเปนสองครั้ง ๆ ละ ๗๕๐,๐๐๐ บาท ครั้งแรกใน
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สวนที่เหลืออีก ๗๕๐,๐๐๐ บาท โจทกมอบใหจําเลยพรอมแหวน
เพชร ๑ วง ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในชวงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ หลังจากที่หมั้น
กับจําเลยแลว โจทกและจําเลยวางแผนจะจัดงานแตงงานหลังจากที่จําเลยสําเร็จการศึกษา
ตอมาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ โจทกเดินทางมาหาจําเลยในประเทศไทยและทราบวา
จําเลยตั้งครรภกับชายอื่น โจทกจึงบอกเลิกการหมั้นกับจําเลยและจําเลยรับปากจะคืนเงินให
โจทก ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท สวนแหวนหมั้นจําเลยจะเก็บเอาไว หลังจากที่โจทกบอกเลิกการ
หมั้นกับจําเลยแลว โจทกขอเงินของหมั้นคืนจากจําเลยทั้งหมด สวนแหวนหมั้นโจทกไมขอคืน
หลั ง จากนั้ น โจทก กั บ จํ า เลยเจรจาต อ รองกั น จนเหลื อ เงิ น ที่ โ จทก ต อ งการให จํ า เลยคื น
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท แตจนถึงปจจุบันจําเลยก็ไมคืนของหมั้นใหแกโจทก

-๖จําเลยนําสืบวา จําเลยรูจักกับโจทกตั้งแตป ๒๕๕๓ และมีความสัมพันธใกลชิด
โดยโจทกใหเงินเปนคาใชจายเพื่อชดเชยแกจําเลยกรณีที่ไมตองไปทํางานและเปนคาใชจาย
ตาง ๆ คาเรียน เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท เปนการใหโดยเสนหาเพื่อตอบแทนที่จําเลยยอมอยู
รวมกับโจทก จําเลยเคยคุยกับโจทกเรื่องแตงงาน แตโจทกบายเบี่ยงโดยบอกใหคบหาและดูแล
กันไปกอน จนป ๒๕๕๖ โจทกขอจําเลยแตงงานหลายครั้งและจําเลยก็ตกลงที่จะแตงงานกับ
โจทก แตโจทกก็ยังคงบายเบี่ยงไมกําหนดเวลาแตงงาน จนจําเลยทราบวาเหตุที่โจทกไมยอม
แตงงานกับจําเลยเนื่องจากโจทกมีภริยาและบุตรที่ประเทศญี่ปุนอยูกอนแลว จําเลยจึงบอก
เลิกคบหากับโจทก แตโจทกกลับไมยอมเลิกติดตอกับจําเลย และตามรบกวนจําเลยเรื่อยมา
จําเลยเกรงวาจะเกิดเรื่องรายแรงขึ้นจึงยอมติดตอกับโจทกในฐานะเพื่อนโดยไมมีความสัมพันธ
ใกลชิดดังเดิม ตอมาจําเลยพบและคบหากับสามีของจําเลยเมื่อกลางป ๒๕๕๖ จนตั้งครรภ
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ทําใหโจทกไมพอใจจึงหาเหตุฟองจําเลยเปนคดีนี้ โจทกไมเคยมอบ
ของหมั้นใหแกจําเลย เงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กับแหวนเพชร ๑ วง ที่โจทกฟองเรียกคืนจาก
จําเลยนั้น เปนการใหโดยเสนหา และจําเลยก็เคยปฏิเสธไมรับทรัพยสินดังกลาวแลวแตโจทก

-๗ไมรับคืน การที่โจทกใหเงินจําเลย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และแหวนหนึ่งวงเนื่องมาจากกอนหนานั้น
เมื่อตนเดือนเมษายน ๒๕๕๗ จําเลยบอกโจทกวาสามีของจําเลยใหเงินแกจําเลยเพื่อไปซื้อที่ดิน
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พรอมแหวนอีกหนึ่งวงเพื่อขอจําเลยแตงงาน โจทกจึงมอบเงินและแหวน
ใหแกจําเลยดังกลาว การที่โจทกมอบเงินใหจําเลยโดยแบงเปนสองครั้ง ๆ ละ ๗๕๐,๐๐๐ บาท
โดยอางวาเปนของหมั้นนั้น เปนเรื่องที่ผิดวิสัยและประเพณีของการหมั้น อีกทั้งไมมีการจัดงาน
ตามประเพณี รวมถึงครอบครัวและญาติของจําเลยกับโจทกก็ไมทราบเรื่องดังกลาว
พิ เคราะห พ ยานหลั ก ฐานของโจทก และจํ าเลยแล ว ข อเท็ จ จริงรับ ฟ งได ใน
เบื้อ งตน วา โจทกม อบอํา นาจใหน ายสมญาดํา เนิน คดีกับ จํา เลย โจทกเ ขา มาทํางานใน
ประเทศไทยเมื่อป ๒๕๕๐ จนถึงป ๒๕๕๔ รูจักกับจําเลยในป ๒๕๕๓ และตกลง คบหากันใน
ฐานะคนรัก โจทกเดินทางกลับประเทศญี่ปุนในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ระหวางที่โจทกคบหา
กับจําเลย โจทกมอบเงินใหจําเลยเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท กอนที่โจทกจะคบหากับจําเลย
โจทกสมรสและมีครอบครัวอยูกอนแลวที่ประเทศญี่ปุน โจทกหยากับภริยาเดิม เมื่อเดือน
กันยายน ๒๕๕๖ โจทกใหเงินจําเลย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบงชําระเปนสองครั้ง ครั้งละ

-๘๗๕๐,๐๐๐ บาท การมอบเงินครั้งที่สองโจทกมอบเงินใหจําเลยพรอมแหวนเพชร ๑ วง ราคา
๒๐๐,๐๐๐ บาท โจทกทราบวาจําเลยตั้งครรภกับนายฮิชิดะ สามีคนปจจุบันของจําเลยเมื่อ
เดื อ นพฤษภาคม ๒๕๕๘ คดี มี ป ญ หาต อ งวิ นิ จ ว า ว า โจทก ห มั้ น กั บ จํ า เลย โดยการให เงิ น
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กับแหวนเพชรหนึ่งวงแกจําเลยเปนของหมั้นหรือไม โจทกอางตนเองเปน
พยานเบิกความไดความวา กอนที่โจทกจะหมั้นกับจําเลย จําเลยทราบวาโจทกมีภริยาและบุตร
อยูที่ประเทศญี่ปุน โดยภริยาโจทกสงขอความบอกเรื่องที่โจทกมีครอบครัวใหจําเลยทราบใน
เดือ นมี น าคม ๒๕๕๖ โจทกห ยากั บ ภริย าที่ ป ระเทศญี่ ปุ น ในเดื อ นกั น ยายน ๒๕๕๖ ตาม
รายการเกี่ยวกับบานพรอมคําแปล เอกสารหมาย จ.๔ หลังจากที่โจทกหยากับภริย าแลว
โจทกแ จง ใหจํา เลยทราบและจํา เลยเดิน ทางไปเที่ย วประเทศญี่ปุน โดยโจทกกับ จําเลย
พู ดคุยกันวาหลังจากนี้จะคบหาและอยูกิน กันแบบจริงจัง ต อมาในเดือนเมษายน ๒๕๕๗
โจทกพูดคุยกับจําเลยเรื่องการหมั้น โดยตกลงกันวาโจทกจะมอบของหมั้นใหแกจําเลยคือเงิน
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะมอบให ในวั น ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครึ่ งหนึ่ ง ก อ นเป น เงิ น
๗๕๐,๐๐๐ บาท สวนที่เหลือจะมอบใหภายหลังในชวงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ พรอม

-๙กับแหวนหมั้น ตอมาในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โจทกมอบเงินใหจําเลย ๗๕๐,๐๐๐ บาท
ตามที่ตกลงกับจําเลยที่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต และหลังจากนั้นโจทกมอบเงินสวนที่เหลืออีก
๗๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกจําเลยพรอมกับแหวนเพชรที่โจทกซื้อมาจากประเทศญี่ปุนคิดเปนเงิน
ไทย ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามหลักฐานการซื้อพรอมคําแปล เอกสารหมาย จ.๖ หลังจากนั้นใน
เดื อ นมิ ถุน ายน ๒๕๕๗ จําเลยเดิน ทางไปประเทศญี่ ปุน และได นํ าแหวนไปแก ขนาด ตาม
เอกสารการแกไขขนาดแหวนพรอมคําแปล เอกสารหมาย จ.๗ และโจทกพาจําเลยไปเที่ยวใน
เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุนพรอมกับบุตรชายชองโจทกเพื่อสรางความคุนเคย ตามภาพถายหมาย
จ.๘ โจทกวางแผนแตงงานกับจําเลยหลังจากที่จําเลยสําเร็จการศึกษาแลว ตอมาในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ โจทกทราบวาจําเลยตั้งครรภกับสามีคนปจจุบันของจําเลย โจทกจึงบอก
เลิก สัญ ญาหมั้น กับ จํา เลย และจํา เลยรับ ปากวา จะคืน เงิน ซึ่ง เปน ของหมั้น ใหแ กโ จทก
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท สวนแหวนหมั้นจําเลยจะเก็บไว หลังจากที่โจทกบอกเลิกสัญญาหมั้นกับ
จําเลยแลว โจทกทวงถามใหจําเลยคืนเงินของหมั้นใหแกโจทก ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทางวาจา
และโจทกยังทวงถามโดยการสงขอความไปบอกจําเลย ตามภาพถายหนาจอโทรศัพทเอกสาร

- ๑๐ หมาย จ.๑๐ สวนจําเลยอางตนเองเบิกความเปนพยานไดความวา ชวงตนป ๒๕๕๖ โจทก
ขอจําเลยแตงงานหลายครั้ง และจําเลยตกลงที่จะแตงงานกับโจทก แตโจทกก็บายเบี่ยงไมยอม
กําหนดเวลาแตงงาน จนจําเลยไดรับขอความจากภริยาของโจทกที่อยูประเทศญี่ปุนวาโจทกมี
ครอบครัวอยูแลว จําเลยจึงตัดสินใจที่จะเลิกคบหากับโจทก แตโจทกไมยอมเลิก จําเลยเห็น
วาโจทก เคยส งเสี ย เลี้ย งดู และช วยเหลื อ ค าใช จ ายแก จําเลยมาตั้ งแต ป ๒๕๕๓ และสํ านึ ก
บุญคุณของโจทกจึงยอมคบหากับโจทกตอไปแตไมมีความรักในตัวโจทกเหมือนกอน ตอมา
ในชวงกลางป ๒๕๕๖ จําเลยพบกับนายฮิชิดะ สามีปจจุบันของจําเลย และไดคบหาดูใจกัน
โดยโจทกก็ทราบความสัมพันธดังกลาวแตโจทกก็ไมไดวาอะไรโดยใหจําเลยเปนคนตัดสินใจวา
จะเลือกใคร ตอมาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ จําเลยพูดคุยเรื่องแตงงานกับโจทกอีกครั้ง แต
โจทกบอกวายังแตงงานไมไดเนื่องจากโจทกเพิ่งเลิกกับภริยา จําเลยจึงบอกใหหมั้นไวกอน แต
โจทกก็เพิกเฉย โจทกไมเคยหมั้นและไมเคยใหของหมั้นแกจําเลย เงินและแหวนที่โจทกอางวา
เปนของหมั้นนั้นความจริงแลวเงินจํานวนดังกลาวโจทกใหจําเลยเพื่อเปนการขอบคุณ ที่อยู
ดวยกัน ซึ่งจําเลยพยายามคืนเงินใหโจทกแลวแตโจทกไมยอมรับคืน สวนแหวนที่โจทกมอบให

- ๑๑ –
จําเลย โจทกก็ไมเคยบอกวาเปนการหมั้น เห็นวา การหมั้นตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๔๓๗ วรรคหนึ่งบัญญัติวา การหมั้นจะสมบูรณเมื่อฝายชายไดสงมอบหรือโอน
ทรัพยสินอันเปนของหมั้นใหแกหญิงเพื่อเปนหลักฐานวาจะสมรสกับหญิงนั้น จากบทบัญญัติ
ดังกลาวการหมั้นของชายหญิงจะมีขึ้นโดยสมบูรณหรือไมนั้น จะพิจารณาจากเจตนาของฝาย
ชายและหญิ งขณะที่ฝายชายสงมอบหรือโอนทรัพ ย สิน อั น เป น ของหมั้ น ให แก ห ญิ ง โดยมี
เจตนาเพื่อเปนหลักฐานวาจะมีการสมรสกันเปนสําคัญ จากขอเท็จจริงที่ทั้งฝายโจทกและ
จําเลยนําสืบมาจะเห็นพฤติการณและความสัมพันธของโจทกกับจําเลยตลอดมาเปนลําดับ เริ่ม
ตั้งแตเมื่อโจทกเดินทางเขามาทํางานในประเทศไทยในป ๒๕๕๐ และรูจักจําเลยจนกระทั่งตก
ลงคบหากันในฐานะคนรัก โดยโจทกใหเงินแกจําเลยเปนประจําทุกเดือน ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายและทดแทนรายไดของจําเลยที่ตองออกจากงาน หลังจากนั้นยังไดความจาก
โจทกเบิกความวา จําเลยทราบวาโจทกมีภริยาและบุตรอยูที่ประเทศญี่ปุนตั้งแตกอนที่จะ
หมั้นกับโจทก เนื่องจากภริย าของโจทกสงขอ ความมาบอกจําเลยในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
ซึ่งตอมาโจทกหยากับภริยาที่ประเทศญี่ปุนในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ตามรายการเกี่ยวกับบาน

- ๑๒ –
พรอมคําแปล เอกสารหมาย จ.๔ หลังจากที่โจทกหยากับภริยาแลว โจทกแจงใหจําเลยทราบ
และจําเลยเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุนโดยโจทกกับจําเลยพูดคุยกันวาหลังจากนี้จะคบหา
และอยูกินกันแบบจริงจัง อันเจือสมกับที่จําเลยเบิกความวา ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
จําเลยพูดคุยเรื่องแตงงานกับโจทกอีกครั้ง แตโจทกบอกวายังแตงไมไดเนื่องจากโจทกเพิ่งเลิก
กับภริยา จําเลยจึงบอกใหหมั้นไวกอน และที่จําเลยเบิกความตอบคําถามคานทนายโจทกวา
หลังจากที่โจทกหยากับภริยาที่ประเทศญี่ปุนแลวจนถึงกอนที่โจทกจะมอบของหมั้นใหกับ
จําเลยในชวงตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จําเลยเคยพูดกับโจทกวาตามประเพณีไทยจะตองมี
การมอบของหมั้นจากฝายชายใหฝายหญิง ในตอนที่จําเลยพูดจําเลยมีความรูสึกวาจะตอง
แตงงานกับโจทก และที่จําเลยตอบคําถามติงของทนายจําเลยวา หลังจากที่จําเลยทราบวา
โจทกเลิกกับภริยาแลว จําเลยเคยพูดคุยกับโจทกเรื่องแตงงาน แตโจทกบอกจําเลยวาเพิ่งเลิก
กั บ ภริย าไม น าน ดู ไม เหมาะสม จํ า เลยจึ งบอกโจทก เพิ่ ม เติ ม ไปว า ถ า อย า งนั้ น ให นํ า บิ ด า
มารดาหรือผูใหญฝายโจทกมาพบปะพูดคุยหมั้นหมายกันกอนก็ได จากขอเท็จจริงที่ไดความ
ดังกลาวแสดงวากอนที่โจทกจะมอบเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กับแหวนใหจําเลยนั้น โจทกกับ

- ๑๓ จําเลยมีการพูดคุยตกลงในเรื่องการหมั้นระหวางกันภายหลังจากที่โจทกหยากับภริยาเดิมแลว
นอกจากนั้นยังไดความตอไปจากที่จําเลยตอบคําถามติงของทนายจําเลยวา หลังจากที่จําเลย
ทราบวาโจทกหยาขาดกับภริยาแลว เหตุที่จําเลยยังเดินทางไปประเทศญี่ปุน เนื่องจากโจทก
ตองการใหจําเลยมีความสัมพันธและรูจักกับบุตรชายของโจทก อันแสดงใหเห็นเจตนาของ
โจทกวาประสงคที่จะแตงงานกับจําเลยในอนาคตอันใกล เนื่องจากไมมีเหตุผลอื่นใดที่โจทกจะ
พาจําเลยไปสรางความรูจักคุนเคยกับบุตรของโจทกหากโจทกมิไดมีเจตนาที่ตองการใหบุตร
ของตนสนิ ท สนมและคุ น เคยเพื่ อ ที่ จ ะสมรสกั บ จํ าเลยในอนาคต ซึ่ งจํ าเลยก็ ท ราบเจตนา
ดังกลาวของโจทกแลวเชนกัน และในเวลาตอมาจากขอเท็จจริงที่รับฟงเปนยุติวาโจทกไดนํา
เงินรวม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กับแหวนเพชรมูลคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท มอบใหแกจําเลยในชวง
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ และจําเลยก็ไดรับเงินและแหวนเพชรดังกลาวไปจากโจทกแลว แม
จําเลยจะปฏิเสธวาเงินและแหวนเพชรดังกลาวเปนทรัพยสินที่โจทกมอบใหจําเลยเพื่อเปนการ
ขอบคุณที่อยูดวยกันและจําเลยพยายามจะคืนเงินและแหวนเพชรที่ไดรับมาใหแกโจทกแลว
ก็ตาม แตจากพฤติการณของจําเลยนับแตที่ไดมีการบอกกลาวและพูดคุยกับโจทกเรื่องการ

- ๑๔ –
หมั้นตอเนื่องมาจนกระทั่งโจทกมอบเงินกับแหวนเพชรใหแกจําเลยในเวลาตอมาอีกไมนาน
หลังจากนั้น แสดงใหเห็นเจตนาของทั้งโจทกและจําเลยวาเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กับแหวนเพชร
มูลคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เปนของหมั้นที่ฝายโจทกมอบใหแกจําเลยเพื่อเปนหลักฐานวาจะมี
การสมรสกันหลังจากที่จําเลยสําเร็จการศึกษาแลว และการที่จําเลยใหการวาพยายามคืนเงินที่
ไดรับมาแกโจทกแลว โจทกไมรับคืนนั้น ก็ขัดแยงกับการกระทําของจําเลยเองที่นําเงินจํานวน
ดังกลาวไปใชจายในเรื่องสวนตัวจนหมด ทั้งที่เปนเงินจํานวนมาก แสดงใหเห็นวาจําเลยมิไดมี
เจตนามุงมั่นอยางแทจริงที่จะคืนเงินใหแกโจทกตามที่พูดไม ที่จําเลยตอสูวาโจทกใชสิทธิไม
สุจริตเนื่องจากแทจริงแลวโจทกไมพอใจที่จําเลยเลือกใชชีวิตคูกับสามีคนปจจุบันไมใชโจทก จึง
แกลงฟองคดีเพื่อกลั่นแกลงและขมขูจําเลยใหหวาดกลัวไมสามารถอยูไดอยางปกติสุข โดยที่
จําเลยไมไดโตแยงสิทธิของโจทกนั้น เห็นวา ตามคําฟองของโจทกไดแสดงซึ่งสภาพแหงขอหา
วาจําเลยผิดสัญ ญาหมั้นและขอบังคับใหจําเลยคืนของหมั้นที่รับไปแกโจทก โดยมีขออางที่
อาศัยเปนหลักแหงขอหาคือจําเลยไมสามารถแตงงานกับโจทกไดเพราะจําเลยตั้งครรภกับชาย
อื่น อันเปนการที่โจทกบรรยายคําฟองไดอยางแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหาของโจทกและ

- ๑๕ คําขอบังคับ ทั้งขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาเชนวานั้นแลว วาจําเลยไดโตแยงสิทธิของ
โจทก โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยได สวนการที่จําเลยอางวาโจทกกลั่นแกลงและขมขูจําเลย
นั้น หากขอเท็จจริงเปนไปตามที่จําเลยกลาวอาง การกระทําของโจทกยอมเปนการโตแยงสิทธิ
ของจําเลย ชอบที่จําเลยจะไปดําเนินการตามกฎหมายเปนอีกสวนหนึ่งตางหาก และการที่โจทก
ใชสิทธิทางศาลตอจําเลยก็เปนการใชสิทธิที่กฎหมายใหการรับรองตามสิทธิที่โจทกมี มิใชเปน
การใชสิทธินอกเหนือตามกฎหมายไม ขอตอสูของจําเลยในสวนนี้จึงฟงไมขึ้น ที่จําเลยตอสูวา
เงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กับแหวนเพชรมูลคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท เปนทรัพยสินที่โจทกมอบให
โดยเสนหานั้น เห็นวา ในชวงเวลาที่จําเลยคบหากับโจทกกอนหนานั้น ไมปรากฏขอเท็จจริงวา
โจทกเคยมอบเงินหรือสิ่งของที่มีมูลคาสูงเชนนี้ใหแกจําเลย ดังจะเห็นไดจากการที่จําเลยตอบ
คําถามคานทนายโจทกวา ชวงที่คบหากับโจทก นอกจากเงินคาใชจายที่โจทกมอบใหจําเลยเปน
ประจําทุกเดือน ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท มีบางครั้งที่โจทกอาจจะมอบเงินใหจําเลยเปนหลักแสน
แตไมเคยจายเงินพิเศษเปนหลักลาน และแหวนที่โจทกอางวาเปนของหมั้นนั้น หากดูดวยตาเปลา
จะบอกไดวามูลคานาจะสูงกวาแหวน ๒ วงแรกที่โจทกมอบใหจําเลย ดังนั้นแสดงวาเงิน

- ๑๖ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กับแหวนเพชรที่โจทกมอบใหจําเลยจึงไมนาจะใชทรัพยสินที่โจทกมอบ
ใหแกจําเลยโดยเสนหาดังเชนทรัพยสินที่เคยมอบใหกอนหนานั้นไม ขอตอสูนี้ของจําเลยจึงฟง
ไมขึ้น สวนที่จําเลยตอสูวา เงินของหมั้นที่โจทกมอบใหจําเลยโดยแบงเปนสองครั้ง ๆ ละ
๗๕๐,๐๐๐ บาท และแหวนเพชรหนึ่งวง เปนเรื่องผิดวิสัยและประเพณีอยางมาก เพราะการหมั้น
โดยผอนสงเงินแบบนี้ไมมีประเพณีหรือใครทํากันและจําเลยก็คงไมยอมใหใครมาหมั้นจําเลย
โดยวิธีนี้ โดยหากโจทกจะหมั้นกับจําเลยแลวตองจัดพิธีหมั้นเปนประเพณี ตองมีสักขีพยานทั้ง
จากครอบครัวฝายโจทกและจําเลยเพื่อใหถูกตองตามประเพณีนั้น เห็นวา จากพฤติการณของ
จําเลยที่ผานมาไมวาจะเปนการอยูกินฉันสามีภริยากับจําเลยกอนที่จะมีการสมรสก็ดี การ
คบหาและอยูกินฉันสามีภริยากับชายมากกวาหนึ่งคนในเวลาพรอมกันก็ดี ลวนแลวแตเปน
พฤติการณที่แสดงใหเห็นวาจําเลยไมเคยปฏิบัติหรือยึดถือธรรมเนียมประเพณีในเรื่องเกี่ยวกับ
คูครองและการมีครอบครัวอยางเครงครัด ดังนั้นจึงไมใชเรื่องที่ผิดปกติหากการหมั้นระหวาง
โจทกกับจําเลยจะไมไดปฏิบัติตามประเพณี อันดีงามตามที่จําเลยกลาวอาง ขอตอสูนี้ของ
จําเลยจึงฟงไมขึ้น สวนที่จําเลยตอสูวา ตามเอกสารหมาย จ.๑๐ ยอดเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ๑๗ เปน เงิน ที่โจทกใหจําเลยโดยเสนหาเพื่ อตอบแทนการที่โจทกและจําเลยไดอยูดวยกัน เมื่อ
จําเลยไมไดเลือกโจทก โจทกจึงขอคืน โดยมีการหักเงินที่โจทกเคยตกลงจายใหจําเลยเดือนละ
๕๐,๐๐๐ บาท และคาใชจายตาง ๆ เชนคาเลาเรียน คาประกันรถ รวมกับเงินที่มารดาจําเลย
เคยยืมโจทก ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินที่โจทกถือเปนยอดเงินที่ตองการใหสามีจําเลยคืน
ให แกโจทกเพื่อเปนคาตัวของจําเลย หาใชเปน เงิน ของหมั้น นั้น เห็น วา ตามเอกสารหมาย
จ.๑๐ พรอมคําแปล เปนขอความที่โจทกสงมาใหจําเลยหลังจากโจทกและจําเลยไดมีการหมั้น
อันสมบูรณ ตามกฎหมายแลวจําเลยผิดสัญ ญาหมั้นโจทกจึงสงขอความมาใหแกจําเลยเพื่อ
บอกกลาวทวงถามใหจําเลยคืนเงินของหมั้นโดยมีการหักคาใชจายตาง ๆ ที่โจทกคิดวาตนเอง
ติดคางจําเลย ตลอดจนเพิ่มจํานวนยอดเงิน ที่มารดาของจําเลยเคยยืมไปจากโจทกเท านั้น
ขอตอสูในสวนนี้ของจําเลยจึงฟงไมขึ้นเชนกัน สําหรับในสวนของพยานบุคคลอื่น ๆ ของจําเลย
ลวนแลวแตเปน บุค คลที่เปน ญาติใกลชิดและเพื่อนสนิท ของจําเลยที่ไมไดรูเห็นและทราบ
เหตุการณความเปนไประหวางโจทกกับจําเลยในขณะที่มีการหมั้นโดยตรง โดยพยานบุคคล
เหลานั้นเบิกความไปตามการคาดคะเนดวยความคิดเห็นของตนเองทั้งสิ้น ขอเท็จจริงจาก

- ๑๘ พยานบุคคลของจําเลยดังกลาวจึงไมอาจรับฟงและนํามาหักลางพยานหลักฐานของโจทกได
สวนขอตอสูอื่น ๆ ของจําเลย ลวนแลวแตไมเปน สาระและไมทําใหผลคดีเปลี่ยนแปลงไป
พยานหลักฐานของโจทกที่นําสืบมาทั้งหมดจึงมีน้ําหนักมากกวาพยานหลักฐานของจําเลย
ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา โจทกหมั้นกับจําเลย โดยการใหเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กับแหวนเพชร
หนึ่งวงมูลคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท แกจําเลยเปนของหมั้น และจําเลยเปนฝายผิดสัญญาหมั้นโดย
ไมสามารถสมรสกับโจทกไดเพราะจําเลยไปสมรสกับชายอื่น จําเลยจึงตองคืนของหมั้นอัน
ไดแกเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และแหวนหมั้น ๑ วงแกโจทก ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๔๓๙ แตที่โจทกขอบังคับใหจําเลยคืนแหวนหมั้น ๑ วง หากคืนไมไดใหใช
ราคาแทน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕
ต อ ป นั บ แต วัน ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป น เงิน ๕๕,๖๒๕ บาท ถึ งวั น ฟ อ งรวมเป น เงิน
๑,๕๕๕,๖๒๕ บาท และดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวา
จํ า เลยจะชํ า ระเสร็ จ นั้ น เห็ น ว า ตามคํ า ฟ อ งของโจทก บ รรยายได ค วามว า ในวั น ที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๕๘ จําเลยแจงใหโจทกทราบวาบุตรในครรภของจําเลยไมใชบุตรที่เกิดจาก

- ๑๙ โจทก จําเลยไมสามารถจดทะเบียนสมรสกับโจทกไดตามกฎหมาย และจําเลยบอกเลิกสัญญา
หมั้นกับโจทก แตในทางพิจารณาโจทกกลับนําสืบวา ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ โจทกเปน
ฝายบอกเลิกสัญญาหมั้น ดังนั้นขอเท็จจริงจึงไมอาจรับฟงไดอยางชัดเจนวาโจทกไดทวงถามให
จําเลยคืนของหมั้นเมื่อใดและจําเลยทราบแลวตั้งแตเมื่อใด โจทกจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยดังกลาว
จากจําเลยไดนับตั้งแตวันฟองเปนตนไป โดยถือวาเปนวันที่โจทกทวงถามใหจําเลยชําระหนี้
แลวแตจําเลยไมคืนให จําเลยจึงตกเปนผูผิดนัดและถือวาจําเลยตกอยูในฐานะทุจริตจําเดิมแต
เวลาที่ถูกเรียกคืน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๑๕ วรรคสอง และตก
เปนผูผิดนัดจะตองเสียดอกเบี้ยนับแตวันนั้นเปนตนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง โดย
จําเลยมีหนาที่จะตองคืนเงินของหมั้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และแหวนหมั้นใหแกโจทกฐานลาภ
มิควรได
พิพากษาใหจําเลยคืนแหวนเพชรอันเปนแหวนหมั้น ๑ วง หากคืนไมไดใหใช
ราคาแทน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๗.๕

- ๒๐ ตอป ของตนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท นับแตฟ องเปนตนไปจนกวาจําเลยจะชําระเสร็จ ให
จําเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคาทนายความให ๒๐,๐๐๐ บาท/.
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