ฎีกาตัดสินเกียวกับปั ญหาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 13756/2556

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
นางสาวหรือนางอําไพ กัลหะหรือกายี

โจทก์
จําเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)
ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรค แรก
ข้อกฎหมายอันเกียวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนทีศาลมีอาํ นาจยกขึนวินิจฉัยได้เองนัน ต้องเป็ นข้อกฎหมายทีได้มาจากข้อเท็จจริงในการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยชอบ
เมือจําเลยขาดนัดยืนคําให้การและไม่ได้สบื พยาน การทีศาลหยิบยกเอาประกาศกระทรวงการคลัง เรือง กิจการทีต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58 และประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสําหรับผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิต มาวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ได้มหี นังสือเตือนจําเลยล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อนดําเนินการบังคับชําระหนีตามกฎหมาย จึงไม่มอี าํ นาจฟ้ องนัน ประกาศทังสองฉบับดังกล่าวเป็ นข้อเท็จจริงเมือไม่ปรากฏในสํานวนคดี ศาลไม่อาจรับฟั งมาวินิจฉัย
ข้อกฎหมายได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้บงั คับจําเลยชําระเงิน 332,439.07 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 121,308.35 บาท นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทก์
จําเลยขาดนัดยืนคําให้การ
ศาลชันต้นพิพากษาให้จาํ เลยชําระเงิน 126,805.76 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที 12 มีนาคม 2546 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้นําเงินที
จําเลยชําระแก่โจทก์เมือวันที 10 กรกฎาคม 2540 จํานวน 10,091.89 บาท วันที 28 มิถุนายน 2545 จํานวน 1,000 บาท วันที 31 กรกฎาคม 2545 จํานวน 1,000 บาท และวันที 12 กันยายน
2545 จํานวน 1,000 บาท หักออกจากเงินจํานวนดังกล่าว ให้จาํ เลยใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความให้ 2,000 บาท สําหรับค่าขึนศาลให้ใช้แทนตามจํานวนทุนทรัพย์ที
โจทก์ชนะคดี คําขอนอกจากนีให้ยก
โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้ องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทังสองศาลให้เป็ นพับ
โจทก์ฎกี า
/

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟั งได้วา่ โจทก์อนุมตั อิ อกบัตรเครดิตวีซ่าทองให้แก่จาํ เลยวงเงิน 100,000 บาท จําเลยได้ใช้สทิ ธิและประโยชน์ของบัตรเครดิตแทนเงินสดในการซือ
สินค้าและเบิกถอนเงินล่วงหน้าจากเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัตเิ รือยมา ต่อมาจําเลยผิดเงือนไขการใช้บตั รเครดิต โดยใช้วงเงินเกินกําหนดและชําระหนีแก่โจทก์เพียงบางส่วนไม่ครบถ้วนตามใบ
แจ้งยอดค่าใช้จา่ ย อันเป็ นการผิดสัญญา มียอดหนีค้างชําระถึงวันที 25 มกราคม 2546 เป็ นค่าซือสินค้าและค่าบริการ 85,273.64 บาท เบิกถอนเงินสด 36,034.71 บาท รวมเป็ นเงิน 121,308.35
บาท และดอกเบีย 134,507.05 บาท รวมต้นเงินและดอกเบียเป็ นเงิน 255,815.40 บาท โดยจําเลยต้องชําระหนีจํานวนดังกล่าวให้เสร็จสินภายในวันที 9 กุมภาพันธ์ 2546 ตามใบแจ้งยอดใช้จา่ ย
บัตรเครดิต จําเลยใช้บตั รเครดิตครังสุดท้ายวันที 27 มกราคม 2540 โจทก์คดิ ยอดเงินถึงวันที 25 กุมภาพันธ์ 2540 จําเลยมียอดหนีค้างชําระรวมเป็ นเงิน 126,805.76 บาท โจทก์มใี บแจ้งยอดใช้
จ่ายบัตรเครดิตให้จาํ เลยชําระหนีจํานวนดังกล่าวภายในวันที 12 มีนาคม 2540 แต่เมือถึงกําหนดจําเลยไม่ชาํ ระ
คดีมปี ั ญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า โจทก์มอี าํ นาจฟ้ องหรือไม่ เห็นว่า การวินิจฉัยข้อกฎหมายอันเกียวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนทีศาลมีอาํ นาจยกขึน
วินิจฉัยได้เองนัน ต้องเป็ นข้อกฎหมายทีได้มาจากข้อเท็จจริงในการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยชอบ คดีนีจําเลยขาดนัดยืนคําให้การและไม่ได้สบื พยาน ทีศาลอุทธรณ์ภาค 5 หยิบยกเอา
ประกาศกระทรวงการคลัง เรือง กิจการทีต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58 ประกาศ ณ วันที 11 พฤศจิกายน 2545 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรือง
การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสําหรับผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตมาวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ได้มหี นังสือเตือนจําเลยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อน
ดําเนินการบังคับชําระหนีตามกฎหมาย จึงไม่มอี าํ นาจฟ้ องนัน เนืองจากประกาศทังสองฉบับดังกล่าวเป็ นข้อเท็จจริงเมือไม่ปรากฏในสํานวนคดี ศาลไม่อาจรับฟั งมาวินิจฉัยข้อกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ได้ ทีศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษามานัน ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ขอ้ นีฟั งขึน
พิพากษากลับ ให้จาํ เลยชําระเงิน 126,805.76 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นับแต่วนั ที 12 มีนาคม 2540 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทก์ โดยนําเงินทีจําเลยชําระ
ให้โจทก์ไปเมือวันที 10 กรกฎาคม 2540 จํานวน 10,091.89 บาท วันที 28 มิถุนายน 2545 จํานวน 1,000 บาท วันที 31 กรกฎาคม 2545 จํานวน 1,000 บาท และวันที 12 กันยายน 2545
จํานวน 1,000 บาท หักออกจากเงินจํานวนดังกล่าว ให้จาํ เลยชําระค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชันต้นแทนโจทก์โดยกําหนดค่าทนายความให้ 2,000 บาท ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมชันอุทธรณ์และชัน
ฎีกาให้เป็ นพับ
(สิรริ ตั น์ จันทรา-วิรฬุ ห์ แสงเทียน-สมยศ เข็มทอง)
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายจิรพจน์ ไทยเล็ก
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 - นายดุสติ สิทธิฤทธิ
แหล่งทีมา

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา
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