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สรุปคำแถลงการณ.ของฝ2ายจำเลย 

 

 คำฟ%องของโจทก-เป0นการเรียกเอาเงินค7าเช7าจากจำเลย มิได=บังคับเอากับตัวทรัพย-คือพ้ืนท่ีอาคารท่ีให=

เช7า จึงไม7ใช7คำฟ%องเก่ียวด=วยอสังหาริมทรัพย-1 ตามมาตรา 4 ทวิ ป.วิ.พ.2 จึงต=องฟ%องศาลแพ7งธนบุรี3 อันเป0น

เขตศาลตามหลักมูลคดีเกิด หรือศาลท่ีจำเลยมีภูมิลำเนา ตามมาตรา 4(1) ป.วิ.พ.4 เม่ือจำเลยท่ี 2 เป0นคนไร=

ความสามารถจึงต=องภูมิลำเนาท่ีเดียวกับผู=อนุบาล5 ตามมาตรา 456 เม่ือจำเลยท่ี 2 ไม7มีผู=อนุบาล จึงไม7มี

ภูมิลำเนา ศาลแพ7งกรุงเทพใต=จึงไม7มีอำนาจพิจารณาคดี  

 การท่ีจำเลยท่ี 1 ไม7สามารถเปZดบริการน่ังทานในร=านอันเป0นวัตถุประสงค-ในการเช7าพ้ืนท่ีได= เป0นกรณี

ท่ีทรัพย-อันเป0นวัตถุแห7งหน้ีถูกทำลายในส7วนสำคัญ7 การชำระหน้ีของโจทก-จึงกลายเป0นพ=นวิสัยซ่ึงมิได=เกิดจาก

ความผิดของโจทก-และจำเลยท่ี 1 ดังน้ัน โจทก-จึงไม7มีสิทธิรับชำระหน้ีตอบแทน ตามมาตรา 372 วรรคแรก8 

ท้ังน้ี ในเวลาท่ีจำเลยท่ี 1 ส7งหนังสือเตือนให=โจทก-ให=ตนใช=พ้ืนท่ีได=ดังเดิมภายในเดือนพฤษภาคมน้ัน เป0นกรณีท่ี

จำเลยท่ี 1 ให=เวลาแก7โจทก-พอสมควรแล=ว เม่ือโจทก-ยังชำระหน้ีแก7จำเลยท่ี 1 ไม7ได= จำเลยท่ี 1 จึงมีสิทธิบอก

เลิกสัญญา ตามมาตรา 3879  

 การท่ีจำเลยท่ี 2 ใช=พ้ืนท่ีได=เพียงบางส7วนเทียบได=กับกรณีทรัพย-ท่ีเช7าสูญหายบางส7วนอันมิได=เกิดจาก

 
1 คำพิพากษาฎีกาที่ 2344/2514 “…คำฟ6องเรียกเงินค=าขายที่ดินมิไดBบ=งถึงการที่จะบังคับแก=ตัวทรัพยLคือที่ดินนั้น จึงไม=ใช=คำ

ฟ6องที่เกี่ยวดBวยอสังหาริมทรัพยLหรือสิทธิประโยชนLใดๆ อันเกี่ยวดBวยอสังหาริมทรัพยLนั้น…” 
2 มาตรา 4 ทวิ แห=งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ=ง บัญญัติว=า “คำฟ6องเกี่ยวดBวยอสังหาริมทรัพยL หรือสิทธิหรือ

ประโยชนLอันเกี่ยวดBวยอสังหาริมทรัพยL ใหBเสนอต=อศาลที่อสังหาริมทรัพยLนั้นตั้งอยู=ในเขตศาล ไม=ว=าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู=ใน

ราชอาณาจักรหรือไม= หรือต=อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู=ในเขตศาล” 
3 วิชัย ตันติกุลานันทL, คำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, พิมพLครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ : พิมพLอักษร, 2556), น.95 

4 มาตรา 4(1) แห=งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ=ง บัญญัติว=า “เวBนแต=จะมีบทบัญญัติเปhนอย=างอื่น คำฟ6อง ใหBเสนอต=อ

ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาในเขตศาลหรือต=อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม=ว=าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู=ในราชอาณาจักรหรือไม=” 
5 จักรพงษL เล็กสกุลไชย, คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ=ง, พิมพLครั้งที่ 12, (กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2556), 

น.24-25. 
6 มาตรา 45 แห=งประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยL บัญญัติว=า “ภูมลิำเนาของคนไรBความสามารถ ไดBแก=ภูมิลำเนาของผูB

อนุบาล” 
7 โสภณ รัตนากร, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยL หนี,้ พิมพLครั้งที่ 10, (กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2553) ,

น.108. 
8 มาตรา 372 วรรคแรก แห=งประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยL บัญญัติว=า “นอกจากกรณีที่กล=าวไวBในสองมาตราก=อน ถBาการ

ชำระหนี้ตกเปhนพBนวิสัยเพราะเหตุอย=างใดอย=างหนึ่งอันจะโทษฝoายหนึ่งฝoายใดก็ไม=ไดBไซรB ท=านว=าลูกหนี้หามีสิทธิรับชำระหนี้

ตอบแทนไม=” 
9 มาตรา 387 แห=งประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยL บัญญัติว=า “ถBาคู=สัญญาฝoายหนึ่งไม=ชำระหนี้ อีกฝoายหนึ่งจะกำหนด

ระยะเวลาพอสมควร แลBวบอกกล=าวใหBฝoายนั้นชำระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ไดB ถBาและฝoายนั้นไม=ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่

กำหนด ใหBไซรB อีกฝoายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ไดB” 
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ความผิดของจำเลยท่ี 2 ตาม ม.568 วรรคแรก10 จำเลยท่ี 2 มีจึงสิทธิขอลดค7าเช7าลงคร่ึงหน่ึง 

  การท่ีจำเลยท่ี 2 ไม7สามารถเปZดให=บริการแบบน่ังทานในร=านได= ย7อมไม7เป0นไปตามวัตถุประสงค-ในการ

เช7าพ้ืนท่ีของจำเลยท่ี 2 การเช7าพ้ืนท่ีส7วนท่ีเหลือจึงเป0นการไร=ประโยชน- จำเลยท่ี 2 จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

ตาม ม.568 วรรค 211 และเม่ือแสดงเจตนาเลิกสัญญาในเดือนพฤษภาคมแล=ว สัญญาเช7าย7อมส้ินสุดลง จำเลย

ท่ี 2 จึงไม7ต=องชำระค7าเช7าในเดือนมิถุนายน 

   ผู=เช7าจะต=องชำระค7าเช7าแก7ผู=ให=เช7าก็ต7อเม่ือได=ใช=ประโยชน-จากทรัพย-ท่ีเช7าเท7าน้ัน การท่ีกำหนด

ข=อตกลงให=ชำระค7าเช7าแม=จำเลยจะไม7ได=ใช=พ้ืนท่ีเช7า ย7อมเป0นข=อตกลงท่ีขัดต7อกฎหมาย ตาม ม.53712 จึงไม7มี

ผลบังคับ ตาม ม.15013 

   พิจารณาข=อตกลงในสัญญา จะเห็นได=ว7า การท่ีจำเลยประกอบธุรกิจต7างกันไปและถือเอาสัญญาเช7า

พ้ืนท่ีโฆษณาเป0นส7วนหน่ึงของสัญญาแต7ละฉบับ ย7อมมีความประสงค-ท่ีจะโฆษณาธุรกิจของตนแยกต7างหาก

จากกัน ตามมาตรา 36814 มิใช7การตกลงท่ีจะรับผิดชำระหน้ีร7วมกันแก7โจทก-แต7อย7างใด จำเลยแต7ละคนจึงมี

ความรับผิดในค7าเช7าพ้ืนท่ีโฆษณาเป0นของตนเองเป0นจำนวนคนละ 13,333.33 บาท จำเลยท้ังสามจึงมิต=องรับ

ผิดอย7างลูกหน้ีร7วม15ท้ังน้ี การท่ีจำเลยท่ี 3 เป0นคนรวบรวมก็เป0นเพียงการตกลงระหว7างจำเลยท่ีทำให=การชำระ

เงินเป0นไปโดยสะดวกเท7าน้ัน  

  โจทก-พร=อมรับชำระค7าเช7าจากจำเลยท่ี 1 แต7เม่ือจำเลยท่ี 1 ไม7สามารถใช=พ้ืนท่ีท่ีเช7าได= จำเลยท่ี 1 จึง

ไม7ต=องชำระค7าเช7าตาม ม.36916 จำเลยท่ี 1 จึงไม7ตกเป0นลูกหน้ีผิดนัด ตาม ม.20517 ประกอบ ม.21018 จำเลย

 
10 มาตรา 568 วรรคแรก แห=งประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยL บัญญัติว=า “ถBาทรัพยLสินซึ่งใหBเช=าสูญหายไปแต=เพียงบางส=วน

และมิไดBเปhนเพราะความผิดของผูBเช=า ท=านว=าผูBเช=าจะเรียกใหBลดค=าเช=าลงตามส=วนที่สูญหายก็ไดB” 
11 มาตรา 568 วรรค 2 แห=งประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยL บัญญัตวิ=า “ในกรณีเช=นนี้ ถBาผูBเช=าไม=สามารถใชBสอยทรัพยLสิน

ส=วนที่ยังคงเหลืออยู=นั้นสำเร็จประโยชนLไดBดัง่ที่มุ=งหมายเขBาทำสัญญาเช=าไซรB ท=านว=าผูBเช=าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดB” 
12 มาตรา 537 แห=งประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยL บัญญัติว=า “อันว=าเช=าทรัพยLสินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว=าผูBใหB

เช=า ตกลงใหBบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว=าผูBเช=า ไดBใชBหรือไดBรับประโยชนLในทรัพยLสินอย=างใดอย=างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และ

ผูBเช=าตกลงจะใหBค=าเช=าเพื่อการนั้น” 
13 มาตรา 150 แห=งประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยL บัญญัติว=า “การใดมีวัตถุประสงคLเปhนการตBองหBามชัดแจBงโดยกฎหมาย

เปhนการพBนวิสัยหรือเปhนการขัดต=อความสงบเรียบรBอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเปhนโมฆะ” 
14 มาตรา 368 แห=งประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยL บัญญัติว=า “สัญญานั้นท=านใหBตีความไปตามความประสงคLในทางสุจริต 

โดยพิเคราะหLถึงปรกติประเพณีดBวย” 
15 ดาราพร ถิระวัฒนL, กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป, พิมพLครั้งที่ 6, (กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะ

นิติศาสตรL มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรL, 2561), น.186. 
16 มาตรา 369 แห=งประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยL บัญญัติว=า “ในสัญญาต=างตอบแทนนั้น คู=สัญญาฝoายหนึ่งจะไม=ยอม

ชำระหนี้จนกว=าอีกฝoายหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ไดB แต=ความขBอนี้ท=านมิใหBใชBบังคับ ถBาหนี้ของคู=สัญญาอีก

ฝoายหนึ่งยังไม=ถึงกำหนด” 
17 มาตรา 205 แห=งประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยL บัญญัติว=า “ตราบใดการชำระหนี้นั้นยังมิไดBกระทำลง เพราะพฤติการณL

อันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม=ตBองรับผิดชอบ ตราบนั้นลูกหนี้ยังหาไดBชื่อว=าผิดนัดไม=” 
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ท่ี 1 จึงไม7ต=องชำระดอกเบ้ียผิดนัดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม และเม่ือจำเลยท่ี 1 แสดงเจตนาเลิกสัญญา

ต้ังแต7เดือนพฤษภาคม จำเลยจึงไม7ต=องชำระค7าเช7าในเดือนมิถุนายนอีกต7อไป 

  จำเลยท่ี 2 มีสิทธิชำระค7าเช7าเพียงคร่ึงหน่ึง ตาม ม.568 เม่ือจำเลยท่ี 2 ชำระค7าเช7าคร่ึงหน่ึงแล=ว 

จำเลยท่ี 2 ย7อมไม7ตกเป0นลูกหน้ีผิดนัด ตาม ม.204 วรรค 219 ส7งผลให=จำเลยท่ี 2 ไม7ต=องชำระดอกเบ้ียผิดนัด 

และการท่ีจำเลยท่ี 2 มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ตาม ม.568 วรรค 2 และแสดงเจตนาเลิกสัญญาในเดือน

พฤษภาคมแล=ว ย7อมทำให=สัญญาเช7าส้ินสุดลง จำเลยท่ี 2 จึงไม7มีหน=าท่ีท่ีจะต=องชำระค7าเช7าในเดือนมิถุนายน

แก7โจทก-อีกต7อไป 

  จำเลยท่ี 1 และจำเลยท่ี 2 ได=ทำสัญญาเช7าเป0นรายเดือนกับโจทก- หากโจทก-ต=องการเลิกสัญญาเช7า 

โจทก-จะต=องบอกกล7าวแก7จำเลยท่ี 1 และจำเลยท่ี 2 ให=ชำระค7าเช7าเสียก7อน ตามมาตรา 56020 เม่ือโจทก-ไม7ได=

บอกกล7าวให=จำเลยท่ี 1 และจำเลยท่ี 2 ชำระค7าเช7า โจทก-จึงไม7มีสิทธิบอกเลิกสัญญา  

 สัญญาเช7าดังกล7าวเป0นสัญญาเช7าอสังหาริมทรัพย-เป0นระยะเวลา 4 ปk โดยไม7ปรากฎว7าได=ทำหนังสือจดทะเบียน

ต7อพนักงานเจ=าหน=าท่ี สัญญาน้ีจึงมีผลบังคับถึงเพียงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ตามมาตรา 53821 ค7าเสียหายของโจทก-

จึงต=องคำนวณถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 เท7าน้ัน ท้ังน้ี โจทก-ย7อมเห็นได=ชัดว7าจำเลยไม7ประสงค-เช7าพ้ืนท่ีต7อไป โจทก-

ควรท่ีจะนำพ้ืนท่ีออกให=ผู=อ่ืนเช7าเพ่ือให=ตนได=รับค7าเช7าซ่ึงจะทำให=โจทก-ได=รับความเสียหายน=อยลง แต7โจทก-ก็มิได=กระทำ 

จึงเป0นกรณีท่ีโจทก-ไม7บรรเทาความเสียหาย โจทก-จึงไม7มีสิทธิรับค7าเสียหายเต็มตามคำฟ%อง ตามมาตรา 223 

 ใบหุ=นเป0นเพียงหนังสือสำคัญท่ีออกให=แก7ผู=ถือหุ=นเพ่ือเป0นหลักฐานแสดงการถือหุ=น22 ใบหุ=นผู=ถือจึงเป0นเอกสาร

 
18 มาตรา 210 แห=งประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยL บัญญัติว=า “ถBาลูกหนี้จำตBองชำระหนี้ส=วนของตนต=อเมื่อเจBาหนี้ชำระหนี้

ตอบแทนดBวยไซรB แมBถึงว=าเจBาหนี้จะไดBเตรียมพรBอมที่จะรับชำระหนี้ตามที่ลูกหนี้ขอปฏิบัตินั้นแลBวก็ดี หากไม=เสนอที่จะทำการ

ชำระหนี้ตอบแทนตามที่จะพึงตBองทำ เจBาหนี้ก็เปhนอนัไดBชื่อว=าผิดนัด” 
19 มาตรา 204 วรรค 2 แห=งประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยL บัญญัติว=า “ถBาไดBกำหนดเวลาชำระหนี้ไวBตามวันแห=งปฏิทิน 

และลูกหนี้มิไดBชำระหนี้ตามกำหนดไซรB ท=านว=าลูกหนี้ตกเปhนผูBผิดนัดโดยมิพักตBองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท=านใหBใชBบังคับแก=

กรณีที่ตBองบอกกล=าวล=วงหนBาก=อนการชำระหนี้ซึ่งไดBกำหนดเวลาลงไวBอาจคำนวณนับไดBโดยปฏิทินนับแต=วันที่ไดBบอกกล=าว” 
20 มาตรา 560 แห=งประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยL บัญญัติว=า “ถBาผูBเช=าไม=ชำระค=าเช=า ผูBใหBเช=าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดB 

แต=ถBาค=าเช=านั้นจะพึงส=งเปhนรายเดือน หรือส=งเปhนระยะเวลายาวกว=ารายเดือนขึ้นไป ผูBใหBเช=าตBองบอกกล=าวแก=ผูBเช=าก=อนว=าใหB

ชำระค=าเช=าภายในเวลาใด ซึ่งพึงกำหนดอย=าใหBนBอยกว=าสิบหBาวัน” 
21 มาตรา 538 แห=งประมวลกฎหมายแพ=งและพาณิชยL บัญญัติว=า “เช=าอสังหาริมทรัพยLนั้น ถBามิไดBมีหลักฐานเปhนหนงัสืออย=าง

หนึ่งอย=างใดลงลายมือชื่อฝoายที่ตBองรับผิดเปhนสำคัญ ท=านว=าจะฟ6องรBองบังคับคดีหาไดBไม= ถBาเช=ามีกำหนดกว=าสามปvขึ้นไป หรือ

กำหนดตลอดอายุของผูBเช=าหรือผูBใหBเช=าไซรB หากมิไดBทำเปhนหนังสือและจดทะเบียนต=อพนักงานเจBาหนBาที่ ท=านว=าการเช=านั้นจะ

ฟ6องรBองใหBบังคับคดีไดBแต=เพียงสามปv” 
22 สหธน รัตนไพจิตร, กฎหมายลักษณะหุBนส=วนบริษัท, พิมพLครั้งที่ 6, (กรุงเทพฯ : วิญwูชน, 2563), น.310. 



993 คํา  สรุพศั ศิรภสัสร และธนารีย์ ทีม 07 

สิทธิ23 อันมิใช7สังหาริมทรัพย-ท่ีมีมูลค7าในตัวเอง ใบหุ=นผู=ถือจึงมิใช7ทรัพย-สินมีค7าตามมาตรา 138 จึงเป0นมัดจำมิได= โจทก-

จึงไม7สามาริบใบหุ=นผู=ถือของจำเลยท่ี 1 ได=  

 

 

  

 

 
23 มาตรา 1(9) แห=งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว=า “ “เอกสารสิทธิ” หมายความว=า เอกสารที่เปhนหลักฐานแห=งการก=อ 

เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ” 


