การหมั้น
เงื่อนไขของการหมั้น มีอยู 2 ประการ
1. อายุของคูหมั้น (มาตรา 1435) ชายและหญิงคูห มัน้ ตองมีอายุ 17 ปบริบรู ณ หากฝาฝนตก
เปนโมฆะ
2. ความยินยอมของบิดามารดา (ไดรับความยินยอมทั้งบิดาและมารดาแมบดิ ามารดาจะแยกกัน
อยูก ็ตาม) หรือผูปกครอง (มาตรา 1436) การหมั้นที่ผูเยาวทําโดยปราศจากความยินยอมของบุคคล
ดังกลาวเปนโมฆียะ
แบบของสัญญาหมั้น
หลัก การหมั้นตองมีของหมัน้ มิฉะนัน้ การหมั้นไมสมบูรณ (มาตรา 1437) การหมัน้ จะตองเปน
การที่มกี ารนําของหมั้นไปมอบใหฝายหญิง แตหากไมปฏิบัติตามทีต่ กลงกันไวก็จะเรียกคาทดแทนไมได
ของหมั้น เปนทรัพยสินที่ฝา ยชายไดสง มอบหรือโอนใหแกฝายหญิง เพื่อเปนหลักฐานวาจะสมรสกับหญิง
นั้น เมื่อหมั้นแลวของหมัน้ ตกเปนสิทธิแกหญิงทันที
กรณีของหมั้นเปนของบุคคลภายนอกมีขอพิจารณา ดังนี้
(1) ถาทรัพยสินที่นาํ ไปเปนของหมั้นและเจาของไมยินยอมอนุญาตใหยืมเอาไปเปนของหมั้น
เจาของนั้นมีสทิ ธิตดิ ตามเอาคืนไดตามมาตรา 1330 แตถาเปนเงินตราและหญิงคูหมั้นรับไวโดยสุจริตแลว
เจาของเงินตรามาเอาคืนไมได เพราะสิทธิของหญิงคูห มัน้ ที่ไดเงินตรามาโดยสุจริตไมเสียไปตามมาตรา
1331
(2) ถาทรัพยสินที่นาํ ไปเปนของหมั้น เจาของทรัพยสินใหยืมไปทําการหมั้น แมจะตกลงใหยืม
ชั่วคราว เมื่อหญิงไมรูเรือ่ งดวยแลว ของหมั้นนั้นก็ตกเปนสิทธิแกหญิงคูหมั้น ทรัพยสินที่ฝายชายยกให
หญิงไมใชในฐานะเปนสินสอดหรือของหมัน้ หากหญิงผิดสัญญาหมัน้ ฝายชายก็ไมมีสทิ ธิเรียกคืน
ลักษณะสําคัญของของหมัน้
1. ตองเปนทรัพยสิน
2. ตองเปนของฝายชายใหไวแกหญิง
3. ตองใหไวในเวลาทําสัญญาและหญิงตองไดรับไวแลว
4. ตองเปนการใหไวเพื่อเปนหลักฐานวาจะสมรสกับหญิงนัน้ และตองใหไวกอนสมรส (ถาให
หลังสมรสก็ไมใชของหมัน้ )
คูสัญญาที่จะตองรับผิดตามสัญญาหมั้น
1. ชายหญิงที่เปนคูหมัน้
2. บิดามารดาของชายหญิงคูหมัน้ ซึง่ เปนคูสญ
ั ญาหมัน้
3. บุคคลผูก ระทําในฐานะเชนบิดามารดาของชายหญิงคูห มั้น
สินสอด ลักษณะของสินสอด
(1) ตองเปนทรัพยสิน
(2) ตองเปนของฝายชายใหแกบดิ ามารดาผูรบั บุตรบุญธรรมหรือผูป กครองฝายหญิง
(3) ใหเพื่อตอบแทนการทีห่ ญิงยอมสมรส
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สินสอดไมใชสาระสําคัญของการหมัน้ หรือการสมรส ชายหญิงทําการหมัน้ และสมรสกันไดโดยไม
ตองมีสนิ สอด แตถาไดมกี ารตกลงกันวาจะใหสินสอดแกกัน ฝายหญิงยอมฟองเรียกสินสอดได
การทีห่ ญิงยอมสมรสถาไมมกี ารสมรสโดยมีเหตุสาํ คัญอันเกิดแกหญิง หรือโดยพฤติการณซึ่งฝาย
หญิงตองรับผิดชอบ ทําใหชายไมสมควรหรือไมอาจสมรสกับหญิงนั้น ฝายชายเรียกสินสอดคืนได ดังนัน้
ฝายชายจึงมีสิทธิเรียกสินสอดกันไดใน 2 กรณี
1. กรณีไมมกี ารสมรสโดยมีเหตุสาํ คัญอันเกิดแกหญิง
2. กรณีไมมกี ารสมรสโดยมีพฤติการณซงึ่ ฝายหญิงตองรับผิดชอบ
ถาเปนกรณีที่ไมมีการสมรสอันเนือ่ งมาจากกรณีที่ชายหรือหญิงคูห มัน้ ตายกอนจดทะเบียนสมรส
ฝายชายไมมสี ิทธิเรียกคาสินสอด (มาตรา 1441)
อายุความฟองเรียกสินสอดคืนใชอายุความ 10 ป ตามมาตรา 193/30
วิธีการในการคืนของหมั้น
1. ถาของหมัน้ หรือสินสอดเปนเงินตรา ฝายหญิงมีหนาที่ตองคืนเงินเพียงสวนทีม่ ีอยูในขณะ
เรียกคืนโดยสุจริต (มาตรา 412) ดังนัน้ การคืนเงินตราจึงคืนเฉพาะตนเงินเทานั้น ประโยชนหรือดอกเบี้ย
เพิ่มพูนจากการที่นาํ เงินนัน้ ไปลงทุนจึงไมตองคืน แตฝายชายอาจเรียกดอกเบี้ยในเงินตนไดนับแตวันฟอง
คดีเพราะถือวาฝายหญิงตกอยูในฐานะทุจริตตัง้ แตเวลาที่เรียกคืนนัน้ แลว
2. ถาของหมัน้ หรือสินสอดนั้นเปนทรัพยสินอื่นทีไ่ มใชเงินตรา ฝายหญิงตองคืนทรัพยสินใน
สภาพที่เปนสภาพที่เปนอยู ณ เวลาที่เกรียกคืน ดังนัน้ หากทรัพยสินสูญหายหรือบุบสลายก็ไมตอง
รับผิดชอบในความชํารุดบกพรองหรือบุบสลายนั้น และหากทรัพยสินนัน้ มีราคาเพิ่มขึ้นเพราะฝายหญิงได
ออกเงินคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินนัน้ ฝายหญิงก็มสี ิทธิไดรับชดใชคาใชจายนัน้ จากฝาย
ชายไดดวย
การผิดสัญญาหมั้นและคาทดแทน
1. การหมั้นไมเปนเหตุฟองรองบังคับใหสมรสได
2. เมื่อมีการผิดสัญญาหมั้นจะตองรับผิดชดใชคาทดแทนกันตามมาตรา 1439 โดยเรียก
คาทดแทนตามมาตรา 1440 ดังนั้น คาทดแทนจากการผิดสัญญาหมัน้ จะมีไดเฉพาะที่กําหนดไวใน
มาตรา 1440 ใน 3 กรณี คือ
2.1 คาทดแทนความเสียหายตอกายหรือชื่อเสียงแหงชายและหญิงนั้น
2.2 คาทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คหู มั้น บิดามารดาหรือบุคคลผูกระทําในฐานะ
เชนเดียวกับบิดามารดาไดใชจายหรือตองตกเปนลูกหนีเ้ นื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตาม
สมควร
3. คาทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คูหมั้นไดจดั การทรัพยสินหรือการอืน่ เกี่ยวแกอาชีพ
หรือการทํามาหาไดของตนไปโดยสมควรดวยการคาดหมายวาจะไดมีการสมรส
ถาชายผิดสัญญาหมั้น หญิงไมตองคืนของหมัน้ แตหากหญิงผิดสัญญาหมัน้ หญิงก็ตองคืนของ
หมั้นใหแกชาย
(1) ฝายชายผิดสัญญาหมัน้ มีขอนาสังเกตวา ศาลมีอาํ นาจที่จะชี้ขาดวาของหมั้นทีต่ กเปนสิทธิแก
หญิงนั้นเปนคาทดแทนทั้งหมดหรือจะใหเปนสวนหนึ่งของคาทดแทน หรือศาลอาจใหคาทดแทนแกหญิง
ทั้งหมดโดยไมคํานึงถึงของหมั้นทีต่ กเปนสิทธิแกหญิงก็ได ตามมาตรา 1440 วรรคทาย
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(2) ฝายหญิงผิดสัญญาหมัน้ มีขอนาสังเกตวา กรณีหญิงตองคืนของหมั้นใหแกชาย ถาหญิงจะสู
คดีวา ไมตองคืนของหมัน้ หญิงจะตองอางวาไดใชเงินไปหมดแลวหรือขายทรัพยนนั้ ไปแลว จึงไมตองคืน
ของหมั้นใหแกชาย
การระงับสิ้นไปแหงสัญญาหมั้นและคาทดแทน
1. คูสัญญาหมั้นทั้งสองฝาย ตกลงยินยอมเลิกสัญญา
- ตกลงกันดวยวาจาหรือทําเปนหนังสือก็ได
- ฝายหญิงตองคืนของหมั้นและสินสอดใหแกฝา ยชาย
- คูกรณีกลับคืนสูฐ านะเดิม โดยจะเรียกคาทดแทนอะไรจากกันไมได
2. ชายคูหมั้นหรือหญิงคูหมัน้ ถึงแกความตาย
- การตายไมใชเปนการผิดสัญญาหมัน้
- หญิงหรือฝายหญิงไมตองคืนของหมั้นหรือสินสอด แมความตายจะเกิดจากการฆาตัว
ตายหรือถูกอีกฝายจงใจฆาตายก็ตาม
- ความตายทีว่ านีไ้ มรวมถึงการสาบสูญ
3. ฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาหมัน้ เนื่องจากมีเหตุสําคัญอันเกิดแกคูหมั้น
- ใชเหตุเดียวกับเหตุหยาตามมาตรา 1516 สวนเหตุอนื่ นอกเหนือจากเหตุหยาก็ถือเปน
เหตุสาํ คัญได เชน คูห มัน้ ถูกศาลพิพากษาใหเปนคนลมละลาย หรือถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก
เปนตน
- โดยหลักแลวไมวาฝายชาหรือหญิงเลิกสัญญาหมัน้ เพราะเหตุสําคัญอันเกิดจากหญิง
หรือชายคูหมัน้ ฝายชายหรือหญิงจะเรียกคาทดแทนจากกันไมได แตหากเหตุที่เกิดแกคหู มัน้ เปนเพราะ
การกระทําชั่วอยางรายแรงของคูห มัน้ ฝายนัน้ ตามมาตรา 1444 ยกเวนไววาคูห มัน้ ผูก ระทําชั่วอยาง
รายแรงตองรับผิดใชคา ทดแทนเสมือนเปนผูผดิ สัญญาหมั้น
3.1 ชายบอกเลิกสัญญาหมัน้ โดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแกหญิงคูหมัน้
เหตุสาํ คัญอันเกิดแกหญิงคูห มั้น เชน หญิงยินยอมใหชายอื่นรวมประเวณีในระหวางการหมัน้
หญิงวิกลจริตหรือไดรับอันตรายสาหัสจนพิการ หรือเปนโรคติดตออยางรายแรง เปนตน ผลคือ ชายเรียก
ของหมั้นคืนไดและหญิงตองคืนของหมั้นใหแกชาย
3.2 หญิงบอกเลิกสัญญาหมัน้ โดยเหตุสําคัญอันเกิดแกชายคูหมัน้
เหตุสาํ คัญอันเกิดแกชายคูหมั้น เชน ชายไรสมรรถภาพทางเพศ เปนคนวิกลจริตหรือพิการ เปน
นักโทษและกําลังรับโทษอยู รวมประเวณีกับหญิงอื่น ไปเปนชูก ับภริยาคนอืน่ ขมขืนกระทําชําเราหญิง
อื่น เปนตน นอกจากนี้แมเหตุสําคัญดังกลาวจะมาจากความผิดของหญิงคูห มัน้ หญิงคูหมัน้ ก็มีสิทธิบอก
เลิกสัญญา ผลของการบอกเลิกสัญญาหมัน้ หญิงไมตองคืนของหมัน้ แกชาย
คาทดแทนในการเลิกสัญญาหมั้น
1. คาทดแทนที่คูหมั้นเรียกจากกันในกรณีบอกเลิกสัญญาหมัน้ เพราะการกระทําชัว่ อยางรายแรง
ของคูห มัน้
เหตุทที่ ําใหตองรับผิดใชคาทดแทนจะตองเกิดขึ้นหลังการหมัน้ หากเกิดขึ้นกอนทําสัญญาหมัน้ ก็
จะเรียกคาทดแทนไมได คูสญ
ั ญาหมัน้ มีสิทธิเพียงแตบอกเลิกสัญญาหมั้นโดยอางวามีเหตุสําคัญอันเกิดแก
ชายหรือหญิงคูหมั้นเทานัน้ จะเรียกคาทดแทนไมได
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2. คาทดแทนจากชายอื่นหรือหญิงอื่นที่ลว งเกินหญิงคูหมั้นหรือชายคูห มัน้ ทางประเวณี
2.1 กรณีทคี่ ูหมัน้ ยินยอมรวมประเวณีกับชายอื่นหรือหญิงอื่นนั้น
(1) เรียกคาทดแทนไดตอเมือ่ ชายหรือหญิงคูห มั้นได บอกเลิกสัญญาหมั้นตามมาตรา
1442 หรือมาตรา 1443 แลว
(2) ชายอื่นหรือหญิงอื่นจะตองรูหรือควรรูวาชายหรือหญิงนัน้ ไดหมั้นแลว
ขอสังเกต
ก. กรณีหญิงคูห มัน้ รวมประเวณีกบั ชายอื่น นอกจากชายคูหมัน้ จะมีสิทธิเรียกคาทดแทนจากชาย
อื่นไดแลว อาจเรียกคาทดแทนจากหญิงคูหมั้นไดโดยอางเหตุวาเปนการกระทําชัว่ อยางรายแรง
ข. หญิงคูหมัน้ เพียงแตยนิ ยอมใหกอดจูบลูบคลํายังไมถงึ ขั้นใหรวมประเวณี ชายคูห มั้นจะเรียก
คาทดแทนจากชายอืน่ ไมได แตอาจเรียกคาทดแทนจากหญิงคูหมัน้ ได โดยถือวาเปนการกระทําชั่วอยาง
รายแรง
2.2 กรณีบุคคลอื่นขมขืนหรือพยายามขมขืนการกระทําชําเราหญิงคูหมั้นหรือชายคูห มั้น
(1) คูหมัน้ ไมจําเปนตองบอกเลิกสัญญาหมั้นดวย
(2) ไมใชเปนเรื่องของการประพฤติชั่วอยางรายแรง คูห มั้นจะเรียกคาทดแทนจากหญิง
คูห มัน้ หรือชายคูห มัน้ ไมไดตามมาตรา 1444 ไมได
(3) คูหมัน้ จะเรียกคาทดแทนจากบุคคลอืน่ ที่มาขมขืนหรือพยายามขมขืนคูหมั้นตนได
บุคคลอืน่ นัน้ จะตองรูหรือควรจะรูว าหญิงหรือชายมีคูหมัน้ แลว แตไมจําเปนตองรูวา
คูห มัน้ เปนใคร
ขอสังเกต การเรียกคาทดแทนจากบุคคลอืน่ ที่มาลวงเกินคูหมั้นทางประเวณีตามมาตรา 1445
และ 1446 หมายความเฉพาะเพศตรงขามกับชายหรือหญิงคูหมัน้ เทานัน้ (แสดงวาไมถือตามประมวล
กฎหมายอาญา)
สิทธิเรียกรองคาทดแทนในเรื่องการหมั้น นอกจากคาทดแทนตามมาตรา 1440 (2) ไมอาจโอน
กันไดและไมตกทอดไปถึงทายาท เวนแตสิทธินนั้ จะไดรบั สภาพกันไวเปนหนังสือหรือผูเสียหายไดเริ่มฟอง
คดีตามสิทธินนั้ แลว
อายุความในเรื่องการหมั้นกฎหมายกําหนดไวเพียง 6 เดือน นับตั้งแตขณะที่อาจบังคับสิทธิ
เรียกรองได เปนตนไป แตการเรียกรองสินสอดคืน กฎหมายไมไดกําหนดอายุความไว จึงใชอายุความ 10
ป ตามหลักกฎหมายทั่วไป

การสมรส
หลักเกณฑการสมรส มีอยู 4 ประการ คือ
1. คูสมรสฝายหนึง่ จะตองเปนชายอีกฝายหนึ่งจะตองเปนหญิง
2. การสมรสจะตองเปนการกระทําโดยสมัครใจของชายและหญิง หากชายและหญิงสมรสกัน
โดยไมไดเกิดจากความยินยอมสมรสกัน การสมรสนั้นเปนโมฆะ
3. การอยูกนิ ดวยกันฉันสามีภรรยาจะตองเปนระยะเวลาชั่วชีวิต
4. การสมรสจะตองมีคูสมรสเพียงคนเดียว
เงื่อนไขการสมรส
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1. ชายและหญิงตองมีอายุ 17 ปบริบรู ณแลวทั้งสองคน หากฝาฝนการสมรสนัน้ เปนโมฆียะ ตาม
มาตรา 1503
2. ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวิกลจริตหรือเปนบุคคล ซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หาก
ฝาฝนการสมรสนั้นเปนโมฆะตามมาตรา 1495
3. ญาติสนิทสมรสกันไมได ญาติสนิทมี 4 ประเภท คือ
(1) ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึน้ ไป คือ บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ทวด
(2) ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงลงมา คือ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
(3) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
(4) พี่นองรวมแตบดิ าหรือมารดา
ผลของการฝาฝนทําใหการสมรสนั้นเปนโมฆะตามมาตรา 1495
ขอสังเกต ญาติสนิทถือตามความเปนจริง
4. ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได หากฝาฝนการสมรสนัน้ ก็ยังคงสมบูรณ
มีผลเพียงการรับบุตรบุญธรรมเปนอันยกเลิกเมื่อมีการสมรสฝาฝนตามมาตรา 1451 เทานัน้
5. ชายหรือหญิงมิไดเปนคูสมรสของบุคคลอื่น หากฝาฝนเปนการสมรสซอนทําใหการสมรสนั้น
เปนโมฆะตามมาตรา 1495
ขอสังเกต
(1) แมคูสมรสอีกฝายจะสุจริตโดยไมทราบวามีการสมรสเดิมอยูแ ลวก็ตาม การสมรสนั้นก็ยงั ตอง
เปนโมฆะอยู
(2) คูสมรสผูทาํ การโดยสุจริตไมเสื่อมสิทธิที่ไดมาเพราะการสมรสนัน้ กอนที่จะรูเหตุที่ทําใหการ
สมรสนัน้ เปนโมฆะ
(3) กรณีชายหรือหญิงมีคูสมรสแลว แตการสมรสนั้นเปนโมฆะหรือโมฆียะ ชายหรือหญิงนั้นไม
อาจสมรสใหมได จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาวาการสมรสนั้นเปนโมฆะหรือเปนโมฆียะเสียกอน
6. ชายหรือหญิงยินยอมเปนสามีภรรยากัน หากไมมีเจตนาที่จะทําการสมรสกันจริงๆ การสมรส
นั้นเปนโมฆะตามมาตรา 1495 และบุคคลผูมีสว นไดเสียมีสิทธิรอ งขอใหศาลพิพากษาวาการสมรส
ระหวางชายหรือหญิงนั้นเปนโมฆะไดตามมาตรา 1496 วรรคสอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1127/2536 เมื่อคดีอาญาที่จําเลยทั้งสองถูกฟองเปนเรื่องแจงความเท็จ
ตอเจาพนักงาน สวนคดีนี้เปนคดีที่โจทกฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาวาการสมรสของจําเลยทั้งสองเปน
โมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งไมตอ งอาศัยมูลความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จแต
อยางใด กรณีจึงไมใชคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ศาลไมจําตองถือขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในคดีอาญา
และมีอํานาจฟงขอเท็จจริงใหมตามที่ปรากฏในสํานวนคดีแพงได เมื่อพฤติการณแหงคดีปรากฏวาชวง
เกิดเหตุจําเลยที่ 2 ยังอยูกนิ ฉันสามีภรรยากับนาย บ. สวนจําเลยที่ 1 มีฐานะเปนเพียงลูกจางของบุคคล
ทั้งสอง การที่จาํ เลยทั้งสองรวมกันไปขอจดทะเบียนสมรสโดยแจงตอเจาพนักงานวามีเจตนาจะสมรสกัน
และตางไมเคยมีคูสมรสมากอนจึงผิดไปจากเจตนาที่แทจริง และไมนา เชื่อวาจําเลยทั้งสองยินยอมเปน
สามีภริยากันอันเปนเงื่อนไขแหงการสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1458 โจทกจงึ
มีสิทธิรอ งขอใหศาลพิพากษาวาการสมรสระหวางจําเลยทั้งสองเปนโมฆะได
7. หญิงหมายจะสามารถใหมไดตอเมื่อเวลาไมนอยกวา 310 วัน นับแตวันทีข่ าดจากการสมรส
เดิมไดลว งพนไปเสียกอน (มาตรา 1453) แตมีขอยกเวนใหหญิงหมายทําการสมรสได 4 ประการคือ
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(1) หญิงนัน้ ไดคลอดบุตรแลว
(2) หญิงนัน้ สมรสกับสามีคนกอน
(3) มีใบรับรองแพทยวาหญิงนั้นมิไดตงั้ ครรภ
(4) มีคําสัง่ ศาลใหหญิงนัน้ ทําการสมรสได
การสมรสที่ฝาฝนนี้สมบูรณและบุตรทีเ่ กิดมาภายใน 310 วัน นับแตวนั ที่การสมรสสิ้นสุดลง ให
สันนิษฐานไวกอ นวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามีคนใหมตามมาตรา 1537
8. ผูเยาวจะทําการสมรสไดตอเมือ่ ไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูป กครอง
การใหความยินยอมมีอยู 3 วิธีคอื
(1) ผูใหความยินยอมลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส เพื่อใหเปนหลักฐานไว
(2) ทําหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผูสมรสทั้งสองฝาย และลงลายมือชื่อของผูใหความ
ยินยอมไวดว ย
(3) เมื่อมีเหตุจําเปนจะใหความยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอย 2 คนก็ได
ขอสังเกต กรณีบิดามารดาทําหนังสือใหความยินยอมตอมาบิดาหรือมารดาเสียชีวติ ไปกอน
เชนนีก้ ็สามารถใชหนังสือยินยอมนัน้ ไปจดทะเบียนได แตถาตายทั้งคูถ ือวาหนังสือใหความยินยอมสิน้ ผล
ตองไปขอความยินยอมใหมจากผูปกครองหรือขออนุญาตศาลใหทาํ การสมรส
กรณีที่ฝาฝนโดยทําการสมรสปราศจากความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูป กครอง การสมรส
นั้นยอมเปนโมฆียะตามมาตรา 1509
แบบของการสมรส
การสมรสจะมีไดเฉพาะเมื่อไดจดทะเบียนสมรสแลวเทานั้น เมื่อไดจดทะเบียนสมรสกันแลวก็เปน
สามีภรรยากันตามกฎหมายทันทีตามมาตรา 1457
ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา
ความสัมพันธระหวางสามีภริยามี 2 ประการ คือ
1. ความสัมพันธในการสวนตัว
2. ความสัมพันธในทางทรัพยสิน
1. ความสัมพันธในทางสวนตัว
1.1 สามีภริยาตองอยูกนิ ดวยกันฉันสามีภริยาและชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามมาตรา 1461
การชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน หมายถึง การชวยปฏิบตั ิหนาที่ในครอบครัว เพื่อใหครอบครัว
ดํารงอยูไดดว ยความผาสุก
การอุปการะเลี้ยงดู หมายถึง การใหสิ่งจําเปนแกการดํารงชีพ
ขอสังเกต
(1) สิทธิที่จะไดคาอุปการะเลี้ยงดูจะสละหรือโอนไมไดและไมอยูในขายการบังคับคดี เชน แม
สามีภริยาทําสัญญาแยกกันอยูโดยภริยาระบุไมเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจากสามี ภริยายังมีสิทธิฟองเรียก
คาอุปการะเลี้ยงดูได
(2) กรณีบคุ คลภายนอกทําละเมิดตอสามีหรือภริยาไดรบั บาดเจ็บหรือถึงแกความตาย สามีหรือ
ภริยาอีกฝายยอมถูกกระทบกระเทือนสิทธิในการไดรบั คาอุปการะเลี้ยงดู จึงมีสิทธิไดรับคาสินไหม
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ทดแทนจากผูก ระทําละเมิดในคาสินไหมทดแทน เพื่อการขาดแรงงานและคาสินไหมทดแทนเพือ่ การ
อุปการะเลี้ยงดูตามมาตรา 445 และ 443
(3) การเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝายตองนําสืบใหไดวาอีกฝายมีความสามารถและฐานะ
ดีกวาตนเพียงใด และมีรายไดเกินรายไดของอีกฝายเพียงใด เพราะหากนําสืบไมไดศาลอาจไมใหคา
อุปการะเลี้ยงดูได
1.2 แยกกันอยูชั่วคราว
(1) สามีภริยาทําขอตกลงแยกกันอยูต างหาก
- ทําขอตกลงกันดวยวาจาเปนลายลักษณอักษรก็ได
- สามีภรรยาตางฝายตางหมดหนาที่จะตองอยูดว ยกันฉันสามีภริยาตอไป แตสถานะสามี
ภริยายังคงมีอยูยังไมถือวาการสมรสสิน้ สุดลง แตหากแยกกันอยูเกิน 3 ป อาจมีสิทธิฟองหยาไดตาม
มาตรา 1516 (4) (12)
(2) ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหแยกกันอยูต างหากเปนการชัว่ คราว เหตุที่จะฟองขอใหศาลอนุญาตให
แยกกันอยูชั่วคราว มี 4 กรณี คือ
(2.1) สามีภริยาไมสามารถทีจ่ ะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสขุ
(2.2) การอยูรว มกันจะเปนอันตรายแกกายอยางมากของสามีหรือภริยา
(2.3) การอยูรว มกันจะเปนอันตรายแกจิตใจอยางมากของสามีหรือภริยา
(2.4) การอยูรว มกันจะเปนการทําลายความผาสุกอยางมากของสามีหรือภริยา
1.3 การเปนผูอนุบาลหรือผูพ ิทักษ ใหคูสมรสทีต่ กเปนคนวิกลจริตจนถูกศาลสั่งใหเปนคน
ไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถตามมาตรา 1463
1.4 การซือ่ สัตยในความรักตอกัน สวนใหญก็เปนเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธทางชูสาว หากภริยา
มีชู สามีมีสิทธิฟองหยาและเรียกคาทดแทนจากภริยาและชายชูได และหากสามีมีภริยานอยหรือรวม
ประเวณีกบั หญิงอืน่ เปนอาจิณ ภริยามีสิทธิฟองหยาและเรียกคาทดแทนจากสามีและภริยานอยได
เชนเดียวกัน จะฟองเรียกคาทดแทนจากภริยานอยโดยไมตองฟองหยาสามีกไ็ ด
1.5 การใชคํานําหนานามและชื่อสกุลของหญิงมีสามี หญิงเมื่อจะทําการสมรสมีสทิ ธิเลือกใชคํา
นําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ก็ได และคูสมรสมีสิทธิใชชื่อสกุลของฝายใดฝายหนึ่งตามทีต่ กลง
กันหรือตางฝายตางใชชอื่ สกุลเดิมของตนก็ได
1.6 สัญชาติและภูมิลําเนาของสามีภริยา การสมรสไมทําใหไดสัญชาติไทย แตอาจรองขอ
สัญชาติโดยแปลงสัญชาติไดสามีภริยามีภูมิลาํ เนาอยูที่เดียวกัน ณ ถิ่นที่อยูด วยกันตามมาตรา 43
2. ความสัมพันธในทางทรัพยสิน
2.1 สัญญากอนสมรสในเรือ่ งทรัพยสิน
- กอนจดทะเบียนสมรส คูสมรสจะทําสัญญากอนสมรสในเรื่องทรัพยสินอันเปนการยกเวน
ไมปฏิบตั ิตามมาตรา 1465-1493 ก็ได ตามมาตรา 1465
- ถาไดทําสัญญากอนสมรสยกเวนไววาใหสามีมีอํานาจขายทีด่ ินสินสมรสไดโดยลําพังก็
สามารถทําได
- ตองเปนเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสิน ถาเปนการกําหนดวา “ถาชายหญิงหยาขาด
จากกันใหสินสมรสทั้งหมดเปนของหญิงฝายเดียวโดยชายไมมีสิทธิไดสินสมรส” สัญญาดังกลาวก็จะใช
บังคับไมได เพราะไมใชเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินแตเปนเรือ่ งการแบงสินสมรสหลังการหยา
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- ขอความในสัญญาจะตองไมขดั ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ
ระบุใหใชกฎหมายของประเทศอื่นบังคับในเรื่องทรัพยสนิ หากฝาฝนเปนโมฆะตามมาตรา 1465 วรรค
สอง
- สัญญากอนสมรสทําไดแตเฉพาะเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยาเทานั้น จะทําเกี่ยวกับ
เรื่องหนี้สนิ ไมได
- การทําสัญญากอนสมรสอาจจะดําเนินการไดดังนี้
(1) จดแจงสัญญาไวในทะเบียนสมรสพรอมกับการจดทะเบียนสมรส หรือ
(2) ทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อคูสมรสและพยานอยางนอย 2 คน แนบไวทายทะเบียนสมรส
พรอมทั้งจดไวในทะเบียนสมรสในขณะจดทะเบียนสมรสวามีสญ
ั ญาแนบทาย ถาไมทําตามแบบที่กําหนด
สัญญานั้นเปนโมฆะตามมาตรา 1466
- การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญากอนสมรสจะทําไมไดนอกจากไดรับอนุญาตจากศาล หาก
ฝาฝนก็ไมมีผลเปลี่ยนแปลงสัญญากอนสมรสนัน้ แตอยางใด และแมจะมีขอตกลงในสัญญากอนสมรสโดย
ชัดแจงใหเปลี่ยนแปลงเพิกถอนได ขอตกลงดังกลาวก็ใชบังคับไมไดเพราะขัดตอมาตรา 1467
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ตอ งไดรบั อนุญาตจากศาล จํากัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเพิกถอน
สัญญาภายหลังเมื่อทําการสมรสแลว ถากอนการสมรสคูส มรสตองการที่จะเปลี่ยนแปลงขอสัญญาก็
สามารถทําไดโดยไมตองขออนุญาตตอศาลแตอยางใด
- ผลสัญญากอนสมรสตอบุคคลภายนอก ใหถือตามระบบทรัพยสินของสามีภริยาตาม
กฎหมายเชนกรณีปกติตามมาตรา 1468
2.2 สัญญาระหวางสมรสในเรื่องทรัพยสิน
- การทําสัญญาระหวางสมรสไมไดกําหนดแบบไวเปนพิเศษเหมือนกับสัญญากอนสมรส
- หามทําสัญญาระหวางสมรสในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการสินสมรสที่สําคัญที่สามีภริยา
จะตองจัดการรวมกัน เชน สามีและภริยาจะทําสัญญาระหวางสมรสใหภริยามีอํานาจจํานองทีด่ ินที่เปน
สินสมรสแตผเู ดียวอันแตกตางจากมาตรา 1476 ไมได สัญญาดังกลาวใชบงั คับไมได เปนตน
- สามีหรือภริยาบอกลางสัญญาได แตจะบอกลางไดเฉพาะสัญญาทีเ่ กี่ยวกับทรัพยสินเทานัน้
โดยจะตองบอกลางในเวลาที่เปนสามีภริยาหันอยูห รือภายในกําหนด 1 ป นับแตวนั ที่ขาดจากการเปน
สามีภริยากัน แตทงั้ นีไ้ มกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผูทาํ การโดยทุจริต
- สัญญาที่ไปเกี่ยวกับทรัพยสินอาจเสื่อมเสียไปดวยเหตุอนื่ ตามหลักในสัญญาทัว่ ไป เชน เปน
โมฆียะเพราะสําคัญผิด เปนตน
- แมสัญญานัน้ จะไดทาํ มาเกิน 10 ปแลว สามีหรือภริยาก็ยังมีสิทธิบอกลางได
- เมื่อฝายใดฝายหนึ่งถึงแกความตาย สิทธิบอกลางไมตกทอดไปยังทายาทในฐานะเปนสวน
หนึ่งของมรดกผูต าย ทายาทจึงไมมีสิทธิบอกลาง
- ผลของการบอกลางในระหวางสามีภริยาทําใหสัญญานัน้ สิ้นความผูกพันเสมือนหนึง่ วาสามี
ภริยาไมเคยทําสัญญาไวตอกันเลย จะบังคับกันไมไดถาไดมกี ารโอนทรัพยสินกันไปแลวก็ตองโอนกลับคืน
และถามีการจดทะเบียนก็ตอ งเพิกถอนการจดทะเบียนดวย แตการบอกนั้นกระทบกระเทือนถึง
บุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริต โดยไมคาํ นึงถึงวาจะมีคาตอบแทนหรือไม
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2039/2544 บันทึกทีโ่ จทกจําเลยทําขึน้ แมจะมีขอความวาโจทก
และจําเลยตกลงหยากัน แตตราบใดที่ยังไมจดทะเบียนหยาก็ตองถือวาเปนสามีภริยากันอยู เมื่อขอตกลง
นั้นมีสว นทีเ่ กี่ยวกับทรัพยสินดวยจึงเปนสัญญาเกี่ยวกับทรัพยสินที่ทําไวตอ กันในระหวางเปนสามีภริยา
ฝายใดฝายหนึ่งจะบอกลางเสียในเวลาใดที่เปนสามีภริยาหรือภายในกําหนดหนึ่งปนบั แตวนั ที่ขาดจาก
การเปนสามีภริยาก็ได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1469 การที่จําเลยยื่นคําใหการวา
บอกเลิกขอตกลงแลว ยอมถือไดวาเปนการแสดงเจตนาบอกลางไปในตัว ในขณะยังเปนสามีภริยากันอยู
จึงไมมีผลบังคับแกโจทกจําเลยอีก ศาลจึงไมอาจพิพากษาใหจําเลยชําระเงินตามบันทึกขอตกลงดังกลาว
ใหแกโจทกได
2.3 ทรัพยสินระหวางสามีภริยา
ทรัพยสินระหวางสามีภริยา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) สินสวนตัว (ทรัพยสินที่เปนกรรมสิทธิ์ของคูสมรสฝายใดฝายหนึง่ )
(2) สินสมรส (ทรัพยสนิ ที่เปนกรรมสิทธิ์รวมกันระหวางคูสมรสทัง้ สองฝาย)
1. สินสวนตัว (มาตรา 1471) แบงออกเปน 4 ชนิด คือ
1.1 ทรัพยสินที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส
- ไดทดี่ ินโดยการครอบครองปรปกษกอนสมรส แมจะยื่นคํารองขอแสดงกรรมสิทธิ์ภายหลัง
สมรสแลวก็ไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ จึงถือวาเปนทรัพยที่ไดมากอนสมรสจึงเปนสินสวนตัว
- ทรัพยสินที่คูสมรสไดมารวมกันกอนสมรส แมสมรสแลวก็ไมทาํ ใหเปนสินสมรสแตอยางใด
แตคงเปนสินสวนตัวของทั้งสองฝายในลักษณะกรรมสิทธิ์รวม
- ทรัพยสินที่คูสมรสเปนเจาของรวมกับคนอืน่ อยูกอนสมรส แมจะไดทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความแบงทรัพยสินกับเจาของรวมคนอืน่ ในระหวางสมรสก็ยังคงเปนสินสวนตัวของฝายนั้น
1.2 ทรัพยสินที่เปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครือ่ งแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก
ฐานะหรือเครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง
1.3 ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการใหโดยเสนหา
1.4 ทรัพยสินที่เปนของหมั้น
ของแทนสินสวนตัว
ทรัพยสินที่เปนสินสวนตัวนัน้ ถาไดแลกเปลี่ยนเปนทรัพยอยางอื่นหรือซื้อทรัพยสนิ อืน่ มาดวยเงิน
สินสวนตัว หรือขายสินสวนตัวและไดเงินมา ทรัพยสินอืน่ หรือเงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตัวอยูต ามเดิม
- กรณีที่ทรัพยสินหายเงินทีม่ าแทนทรัพยสินสวนตัวนี้ถกู นําไปรวมกับสินสมรสแลวเกิดเปน
ทรัพยสินขึ้นมาใหม จึงเปนกรรมสิทธิ์รวมของสามีหรือภริยาตามสัดสวนของสินสวนตัวและสินสมรสใน
ทรัพยสินใหมนั้น
- สินสวนตัวถูกทําลายไปทั้งหมดหรือแตบางสวน แลวไดทรัพยสินหรือเงินมาทดแทน ทรัพยสิน
อื่นเงินที่ไดมานั้น เปนสินสวนตัว
การจัดการสินสวนตัว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3471/2533 ทรัพยมรดกทีโ่ จทกไดรบั มาจากบิดาเปนสินสวนตัวของ
โจทกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1471 (3) ฉะนั้น การที่โจทกฟอ งเรียกเอาทรัพย
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มรดกดังกลาวจึงเปนการจัดการสินสวนตัว โจทกจึงมีอํานาจฟองคดีไดโดยไมตองไปขอความยินยอมจาก
สามี
2. สินสมรส (มาตรา 1474) แบงออกเปน 3 ชนิด คือ
1. ทรัพยสินที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส
- ทรัพยสินทั้งหมดที่สามีภริยาแตละฝายทํามาหาไดในระหวางสมรสเปนสินสมรสทัง้ สิ้น โดยไม
ตองคํานึงวาฝายใดไดมีสว นรวมในการทํามาหาไดนั้นหรือไม
- คาสินไหมทดแทนกรณีถกู ทําละเมิดแกรางกายหรืออนามัยของคูสมรส ถาหากไดมาระหวาง
สมรสถือวาเปนสินสมรส แตถาไดมาหลังจากการสมรสสิน้ สุดลงแลว แมจะฟองคดีไวกอนก็ตองถือวาเปน
สินสวนตัว
- กรณีที่คูสมรสฝายหนึ่งทําสัญญาจะซื้อทีด่ นิ หรือสิ่งปลูกสรางไวกอนสมรส (กรรมสิทธิ์ยังไมโอน
ทันทีเพราะเปนสัญญาจะซื้อจะขายไมใชสัญญาซือ้ ขายเสร็จเด็ดขาดทีม่ ีผลใหกรรมสิทธิ์โอนทันที)
ภายหลังสมรสแลวจึงมีการโอนกรรมสิทธิ์กนั ดังนี้ ถือวาเปนทรัพยสินที่ไดมาในระหวางสมรสเปน
สินสมรส
- เงินคาชดเชย เงินบํานาญที่ไดมาในระหวางสมรสเปนสินสมรส
- ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลดวยเงินของตนเองกอนสมรส แตถูกรางวัลเมื่อสมรสแลว เงินรางวัล
เปนทรัพยสินที่ไดมาในระหวางสมรส จึงเปนสินสมรส
2.2 ทรัพยสินที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรมหรือการใหเปนหนังสือ
เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินสมรส
2.3 ดอกผลของสินสวนตัวเปนสินสมรส
- ดอกผลที่เปนสินสมรสไดแก ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตนิ ัย
- ราคาทีด่ ินที่เพิ่มขึ้นไมใชดอกผลของที่ดนิ จึงไมเปนสินสมรส
ขอสันนิษฐานวาเปนสินสมรส (มาตรา 1474 วรรคสอง)
กรณีเปนที่สงสัยวาทรัพยสนิ เปนสินสมรสหรือไม ใหสนั นิษฐานไวกอนวาเปนสินสมรส ดังนั้น
ถาขอเท็จจริงชัดแจงวาเปนสินสวนตัวก็จะอางขอสันนิษฐานนี้ไมได
ตัวอยาง ทีด่ ินและบานที่ไดมาในระหวางสมรสเปนสินสมรส ถาฝายหนึ่งไดนําเงินสินสวนตัวมา
ชําระเปนเงินดาวนบางสวนรวมกับเงินสินสมรส เมื่อไมอาจแยกไดวาเปนเงินสินสวนตัวจํานวนเทาใด ถือ
วาที่ดนิ และบานเปนสินสมรสเต็มจํานวน
ทรัพยสินของสามีภริยาทีไ่ มไดจดทะเบียนสมรส
ทรัพยสินที่ไดมาระหวางอยูก ินดวยกันฉันสามีภริยาโดยไมไดจดทะเบียนสมรสกัน ไมเปน
สินสมรส แตถือวาเปนกรรมสิทธิ์รวมของสามีภริยา
สามีหรือภริยาขอลงชื่อรวมในสินสมรส (มาตรา 1475)
- การรองขอใหลงชื่อเปนเจาของรวมกันในสินสมรส จํากัดแตเฉพาะสินสมรสตามมาตรา 456
อันไดแก อสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ เปนตน
- สิทธิขอลงชื่อรวมในเอกสารตามมาตรา 1475 เปนสิทธิเฉพาะคูสมรส
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- เงินฝากในธนาคารถือไดวา เปนสินสมรสจําพวกทีม่ ีเอกสารเปนสําคัญ จึงรองขอใหลงชื่อเปน
เจาของรวมในเอกสารได แตทะเบียนรถยนต น.ส.๓ และใบไตสวน ไมใชเอกสารสําคัญ จึงจะรองขอให
ลงชื่อเปนเจาของรวมไมได
การจัดการสินสมรส (มาตรา 1476)
โดยหลักแลวสามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งมีอาํ นาจในการจัดการสินสมรสไดโดยลําพัง เวนแต
การจัดการที่สําคัญเทานั้นทีส่ ามีและภริยาจะตองดําเนินการรวมกัน ซึ่งมีอยู 8 ประการ คือ
1. ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ใหเชาซื้อ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานองซึ่ง
อสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได
2. กอตัง้ หรือกระทําใหสนิ้ สุดลงทั้งหมดหรือแตบางสวนซึ่งภาระจํานอง สิทธิอาศัย สิทธิเหนือ
พื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย
3. ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกิน 3 ป
4. ใหกูยืมเงิน (แสดงวาสามีหรือภริยาสามารถกูยืมเงินบุคคลอืน่ ไดโดยลําพัง)
5. ใหโดยเสนหา เวนแตการใหที่พอสมควรแกฐานานุรปู ของครอบครัว เพื่อการกุศล เพื่อการ
สังคม หรือตามหนาที่ธรรมจรรยา
6. ประนีประนอมยอมความ
7. มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลากการวินิจฉัย
8. นําทรัพยสินไปเปนประกันหรือหลักประกันตอเจาพนักงานหรือศาล
ขอสังเกต สามีภริยาจะตกลงกันในระหวางสมรสเพื่อยกเวนไมปฏิบัตติ ามหลักเกณฑทั้ง 8
ประการขางตนไมไดตามมาตรา 1476/1
การฟองหรือตอสูคดีเกี่ยวกับสินสมรส
มาตรา 1477 ใหอํานาจสามีหรือภริยาเพียงคนเดียวที่จะฟองหรือตอสูคดีได เพราะถือวาเปนการ
สงวนบํารุงรักษาสินสมรสอยางหนึง่ และหนี้อนั เกิดจากการฟองหรือตอสูคดีหรือการดําเนินคดีดังกลาว
ใหถือวาหนี้ที่สามีภริยาเปนลูกหนีร้ วมกัน
การฟองหรือตอสูคดีเกี่ยวกับสินสวนตัว สามีหรือภริยามีอํานาจที่จะดําเนินการไดโดยลําพังอยูตามปกติ
หนี้ที่เกิดจากการนี้จงึ ถือวาเปนหนี้สวนตัวของคูสมรสฝายหนึ่ง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 874/2532 สิทธิตามสัญญาจางแรงงานเปนสิทธิเฉพาะตัวของโจทกผเู ปน
ลูกจางไมเปนสินสมรส การฟองเรียกเงินตามสัญญาจางแรงงานมิใชเปนการจัดการสินสมรส โจทกซึ่งเปน
หญิงมีสามีจงึ มีอํานาจฟองไดตามลําพังตนเอง โดยไมตอ งไดรับความยินยอมจากสามี การที่โจทกมา
ทํางานสายและทํางานใหแกจําเลยผูเปนนายจางไมครบตามเวลาทีก่ ําหนด หากเปนการผิดตอระเบียบ
ขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานของจําเลย จําเลยชอบที่จะลงโทษทางวินัยตามระเบียบขอบังคับดังกลาวได
หาชอบที่จะเรียกเงินคาจางคืนจากโจทกไม
- ถาสามีหรือภริยาไมใหความยินยอมในการจัดการสินสมรสที่สําคัญ อีกฝายหนึ่งอาจขอใหศาล
สั่งอนุญาตแทนความยินยอมได
- การทําสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลหรือที่ทําขึ้นในศาลก็ยงั ตองอยูภายใตบังคับ
มาตรา 1476 (6) คือ อีกฝายหนึ่งตองใหความยินยอมดวย
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- ถากิจการใดมีกฎหมายบัญญัตวิ าใหทําเปนหนังสือหรือใหจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่แลว
การที่คูสมรสใหความยินยอมในการทํากิจการนั้นจะตองทําเปนหนังสือดวยตามมาตรา 1479 โดยวิธีการ
ใหความยินยอมไมมรี ูปแบบพิเศษ แมเปนเพียงลงลายมือชื่อเปนพยานในนิตกิ รรมหรือสัญญาก็ใชได
- กรณีที่กฎหมายกําหนดไววาใหมเี พียงหลักฐานเปนหนังสือเทานั้น สามีภริยาจะใหความ
ยินยอมเพียงวาจาก็ได
- ถาสามีหรือภริยาจัดการสินสมรสที่สาํ คัญไปโดยลําพัง คูสมรสอีกฝายหนึ่งที่มิไดยนิ ยอมอาจ
ขอใหศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได
ตัวอยาง สามีเอาทีด่ นิ สินสมรสไปขายโดยภริยามิไดยนิ ยอม สัญญาซื้อขายนั้นไมสมบูรณตาม
มาตรา 1480 ภริยาจะตองมาฟองศาลขอใหเพิกถอนสัญญาซื้อขายนั้น แตถาไมเพิกถอนสัญญานัน้ ยังคง
ใชได เพราะกฎหมายไมไดบญ
ั ญัติวาสัญญานั้นเปนโมฆะหรือโมฆียะ เพียงแตสญ
ั ญาไมสมบูรณใน
ลักษณะที่อาจจะถูกศาลเพิกถอนไดในภายหลังเทานัน้
ขอสังเกต
(1) หามมิใหเพิกถอนนิตกิ รรมนัน้ หากการเพิกถอนดังกลาวจะไปกระทบกระเทือนถึงสิทธิของ
บุคคลภายนอกผูกระทําโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน
(2) การเพิกถอนจะตองเพิกถอนทัง้ หมดมิใชเพิกถอนเฉพาะสวนของคูสมรสที่ไมไดใหความ
ยินยอม
(3) สิทธิของสามีหรือภริยาในการเพิกถอนนิติกรรมนี้ไมใชสิทธิเฉพาะตัว หากสามีหรือภริยา
ผูทรงสิทธิเพิกถอนถึงแกความตายสิทธิดังกลาวตกเปนมรดก ทายาทจึงอาจฟองขอใหเพิกถอนนิติกรรม
นั้นได
(4) การเพิกถอนนิติกรรมตองฟองขอใหศาลเพิกถอนภายใน 1 ป นับแตวันที่รูวา ไดมีการทํานิติ
กรรมอันเปนวันทีร่ ูเหตุที่เปนมูลเหตุใหเพิกถอนหรืออยางชาภายใน 10 ป นับแตวนั ที่ทํานิติกรรมนั้น
การทําพินัยกรรมในสวนสินสมรส
มาตรา 1481 กําหนดหามมิใหทําพินัยกรรมยกสินสมรสเกินกวาสวนของตนใหแกบุคคลอืน่
ดังนัน้ แมคูสมรสอีกฝายหนึง่ จะยินยอมก็ไมมีผล หากฝาฝนคูสมรสอีกฝายยอมฟองขอใหศาลพิพากษา
แสดงวาพินัยกรรมไมมีผลผูกพันสินสมรสที่เปนสวนของตนได
การขอใหแยกสินสมรสหรือขออนุญาตจัดการสินสมรสแตเพียงผูเ ดียว (มาตรา 1484)
เหตุทคี่ ูสมรสฝายใดฝายหนึง่ จะมารองขอตอศาลมี 5 ประการ คือ
(1) สามีหรือภริยานั้นจัดการสินสมรสเปนที่เสียหายถึงขนาด
(2) ไมอปุ การะเลี้ยงดูคูสมรสฝายที่มารองขอตอศาล แตทั้งนี้ไมรวมถึงการอุปการะเลี้ยงดูบตุ ร
(3) มีหนี้สินพนตัวหรือไปกอหนี้เกินกวาครึ่งหนึง่ ของสินสมรสที่มีอยู ทั้งนี้แมหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจะ
มิใชมาจากความผิดพลาดในการจัดการสินสมรสของสามีหรือภริยาก็ตาม
(4) ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝายหนึง่ โดยไมมเี หตุอันสมควร
(5) มีพฤติการณปรากฏวาจะนําความหายนะใหแกสนิ สมรส
ในการรองตอศาล คูสมรสมีทางเลือกอยู 2 ประการ คือ
1. รองขอใหศาลมีคําสัง่ อนุญาตใหผูรองมีอํานาจจัดการสินสมรสแตเพียงผูเดียว
2. รองขอใหศาลสั่งแยกสินสมรส
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ในระหวางที่ศาลกําลังดําเนินกระบวนพิจารณาในการรองขอดังกลาวอยู คูสมรสฝายใดฝายหนึง่ อาจรอง
ขอใหศาลกําหนดวิธีการคุมครองชัว่ คราวก็ได
หนี้สินของสามีภริยา
1. หนี้ทมี่ ีมากอนสมรส
หนี้ที่สามีภริยามีมากอนสมรสก็คงเปนหนาที่ฝา ยนัน้ จะตองรับผิดเปนสวนตัวแตเพียงผูเดียว แมจะเปน
หนี้ที่สามีภริยาเปนหนี้ระหวางกันเองมากอนสมรสก็ตาม ก็คงยังเปนลูกหนี้เจาหนี้กันอยูนั่นเอง
2. หนี้ทกี่ อขึน้ ในระหวางสมรส
หนี้ที่กอ ขึน้ ในระหวางสมรสอาจจะเปนหนี้สว นตัวของสามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึง่ หรือเปนหนี้รวมที่
สามีภริยาเปนลูกหนีก้ ันก็ไดแลวแตกรณี ซึ่งโดยหลักแลวคูสมรสฝายใดเปนผูกอ หนีข้ ึ้น หนี้ทกี่ อขึน้ ก็เปน
หนี้สว นตัวของฝายนั้น เวนแตจะเขาขอยกเวนวาเปนหนี้รวมตามมาตรา 1490 ซึ่งมี 4 กรณีคือ
(1) หนีเ้ กี่ยวแกการจัดการบานเรือนและจัดหาสิง่ จําเปนสําหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดู
ตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแกอัตภาพ
(2) หนีเ้ กี่ยวของกับสินสมรส
(3) หนี้ทเี่ กิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทําดวยกัน
(4) หนี้ที่สามีหรือภริยากอขึน้ เพื่อประโยชนตนฝายเดียว แตอีกฝายหนึง่ ไดใหสัตยาบัน
หนี้ที่สามีภริยาเปนเจาหนี้ลกู หนีก้ ันเอง
สามีหรือภริยาอาจเปนเจาหนี้ลูกหนี้กนั เองได โดยอาจเปนกอนสมรสหรือในระหวางสมรสก็ได
โดยมาตรา 1487 กําหนดหามมิใหสามีหรือภริยาผูเปนเจาหนี้ยดึ ทรัพยสินของสามีหรือภริยาผูเ ปนลูกหนี้
มาขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ของตน
แตก็มีขอยกเวนใหสามีหรือภริยาผูเปนเจาหนีม้ ีสิทธิยึดหรืออายัดทรัพยสินกันได ดังตอไปนี้
ก. คดีที่ฟองรองกันเพื่อการปฏิบัตหิ นาทีห่ รือรักษาสิทธิระหวางสามีภริยาตามที่บัญญัตไิ วใน
ป.พ.พ. หรือที่ ป.พ.พ. บัญญัตไิ วโดยเฉพาะใหสามีภริยาฟองรองกันได เชน มาตรา 1462 มาตรา 1464
และมาตรา 1530
ข. การยึดหรืออายัดทรัพยสินเพื่อไปใชเปนคาอุปการะเลี้ยงดูและคาฤชาธรรมเนียม ตาม
คําพิพากษาของศาล
ขอสังเกต หามเฉพาะการทีส่ ามีหรือภริยาจะยึดหรืออายัดทรัพยสินของอีกฝายหนึ่งมาชําระหนี้
เงินตามคําพิพากษาเทานั้น ถาหากเปนหนี้อยางอื่นตามคําพิพากษา สามีหรือภริยาก็ขอใหบังคับคดีใหอีก
ฝายหนึ่งปฏิบตั ิตามคําพิพากษาได
หนี้สว นตัวของสามีภริยา
เจาหนีม้ ีสิทธิบังคับชําระหนีจ้ ากสินสมรสและสินสวนตัวของทั้งสองฝาย โดยจะยึดสินสวนตัว
กอนสมรสหรือยึดสินสมรสกอนสินสวนตัวก็ได ไมวาสินสวนตัวนั้นจะเปนของฝายใดตามมาตรา 1489
แตหากเจาหนี้ไมไดฟองคูสมรสอีกฝายหนึ่งเปนคูความในคดีรวมดวย จะนํายึดสินสวนตัวของฝายนั้น
ไมได แมจะเปนลูกหนี้รว มก็ตาม เพราะคําพิพากษาดังกลาวไมผูกพันคูสมรสทีไ่ มไดถูกฟองคดีตามมาตรา
145 วรรคสอง ป.วิ.พ.
สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาใหลมละลาย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1684 /2511(ประชุมใหญ) สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาใหเปนคน
ลมละลาย สินสมรสยอมแยกจากกันโดยอํานาจตามกฎหมายนับแตวันที่ศาลพิพากษาใหลมละลาย เปน
หนาทีข่ องอีกฝายตองขอกันสวนของตนไว
การแยกสินสมรส (มาตรา 1492)
มีผลทําใหสามีภริยาไมมีสนิ สมรสอยูอีกตอไป คงมีแตสนิ สวนตัวเทานั้น ซึง่ มี 3 กรณี ดังนี้
1. สามีหรือภริยาถูกศาลมีคาํ สั่งใหแยกสินสมรสเมือ่ มีการจัดการสินสมรสเปนทีเ่ สียหายถึงขนาด
หรือจะทําความเสียหายใหแกสินสมรสตามมาตรา 1484 วรรคสอง
2. สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลายตามมาตรา 1491
3. ศาลมีคาํ สั่งใหแยกสินสมรสในกรณีที่สามีหรือภริยาเปนคนไรความสามารถและมีการตั้งบิดา
มารดา หรือบุคคลภายนอกเปนผูอนุบาลตามมาตรา 1598/2517 วรรคสอง
ขอสังเกต บรรดาทรัพยสินทีค่ ูสมรสฝายใดไดมาในภายหลังไมใหถือวาเปนสินสมรส แตใหเปน
สินสวนตัวของคูสมรสฝายนัน้ สินสมรสทีค่ ูสมรสไดมาโดยพินัยกรรมหรือโดยการใหเปนหนังสือตาม
มาตรา 1474 (2) ในภายหลัง ใหตกเปนสินสวนตัวของสามีหรือภริยาฝายละครึง่ ดอกผลของสินสวนตัว
ที่ไดมาหลังจากทีไ่ ดแยกสินสมรสแลว ใหเปนสินสวนตัวของคูสมรสฝายที่เปนเจาของสินสวนตัวไมเปน
สินสมรสตามมาตรา 1474 (3) อีกตอไปแลว
กรณีที่สามีและภริยาตกลงกันแยกสินสมรสสิ่งใดสิง่ หนึ่งโดยเฉพาะใหเปนสินสวนตัวของคูสมรส
แตละฝาย เชนนี้ระบบสินสมรสและสินสวนตัวก็ยังคงเปนไปตามปกติ เฉพาะทรัพยสินที่เปนสินสมรสโดย
เฉพาะทีแ่ ยกเปนสินสวนตัวเทานั้นที่จะมีผลเปลี่ยนแปลงเปนสินสวนตัว สินสมรสอื่นๆ ยังเปนสินสมรส
อยูตามเดิม และดอกผลของสินสวนตัวก็ยังคงเปนสินสมรสอยูเชนเดิมดวย
การยกเลิกการแยกสินสมรส (มาตรา 1492/1)
- เมื่อศาลสั่งใหยกเลิกการแยกสินสมรสแลว เฉพาะสินสมรสที่เกิดใหมเทานั้นจึงจะเปนสินสมรส
สินสมรสเดิมที่แยกออกเปนสินสวนตัวแลวยังคงเปนสินสวนตัวตอไปดังเดิมไมกลับมาเปนสินสมรสอีก
- สินสมรสจะมีขนึ้ ใหมเริ่มตนตั้งแตวนั ที่ศาลมีคําสัง่ ใหยกเลิกการแยกสินสมรสหรือในวันที่คู
สมรสพนจากการเปนบุคคลลมละลายเทานั้น

การหยา
การหยามีอยู 2 กรณีคือ
1. การหยาโดยความยินยอมของทั้ง 2 ฝาย
(1) ตองทําเปนหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอยางนอย 2 คน ตามมาตรา 1514 วรรค
สอง
(2) ตองไดมีการจดทะเบียนหยา ตามมาตรา 1515 จึงจะสมบูรณ
ขอสังเกต
ก. สามีภริยาทําหนังสือหยากันโดยถูกตอง แตคูหยาอีกฝายไมยอมไปจดทะเบียนหยา คูสัญญา
สามารถฟองคดีตอ ศาลใหบงั คับใหหยาจากกันตามหนังสือหยาโดยไมจาํ เปนตองมีเหตุหยาตามมาตรา
1516 ถาศาลบังคับใหหยาแลวยังดือ้ ไมไปจด ก็ถือคําพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาได อายุ
ความในการฟองคดีมีอายุความ 10 ป
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ข. การหยากันหากทําเปนเพียงหนังสือก็บังคับไดเฉพาะคูสมีภริยาเทานัน้ แตจะไปอางเหตุให
เสื่อมสิทธิบุคคลภายนอกผูท ําการโดยสุจริตไมได เวนแตจะไดมกี ารจดทะเบียนหยาแลว
2. การหยาโดยคําพิพากษาของศาล
การฟองหยาตองอาศัยเหตุหยาตามมาตรา 1516 มีเหตุ 12 ประการ ดังนี้
2.1 สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิงอื่นฉันสามีหรือภริยา เปนชูห รือมีชู หรือรวม
ประเวณีกบั ผูอื่นเปนอาจิณ
ขอสังเกต
(1) กรณีนี้หมายความเฉพาะชายกับหญิงเทานั้น ถาชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง ไมเขากรณีนี้
(2) ฝายที่มีชูจะตองรูวา หญิงหรือชายนัน้ มีคูสมรสแลว หากไมรกู ็ไมเรียกวาเปนชู แตถาเปนการ
ขมขืนกระทําชําเราแมจะรูกไ็ มถือวาเปนชู แตเปนการลวงเกินในทํานองชูสาวและประพฤติชั่ว
(3) การเปนชูแ มกระทําเพียงครั้งเดียวก็ถอื เปนเหตุฟองหยาแลวซึง่ ตางจากการรวมประเวณีกบั
หญิงอืน่ ที่จะตองกระทําเปนอาจิณถึงเปนเหตุฟองหยาได
(4) การรวมประเวณีกับหญิงอื่นเปนอาจิณจะตองเปนการรวมเพศตามธรรมชาติ ถาทางทวาร
หนักก็ไมใช และการที่ชายไปเที่ยวหญิงบริการเปนประจําก็ถือไดวาเปนการรวมประเวณีกับหญิงอืน่ เปน
อาจิณแลว
(5) แนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับภาระการพิสูจนในคดีชู แมจะไมมีพยานรูเ ห็นในเวลาที่
ชายหญิงรวมประเวณีกนั แตถามีพยานพฤติเหตุแวดลอม เชื่อไดวาชายและหญิงรักใครชอบพอกันในทาง
ชูสาว ไปอยูด วยกันสองตอสองในที่ลับซึ่งมีโอกาสจะรวมประเวณีกนั ได ก็สามารถฟงไดวามีชไู ด
(6) ศาลพิพากษาใหหยากันเพราะเหตุตามขอ 1 นี้ สามีหรือภริยามีสิทธิไดรับคาทดแทนทัง้ จาก
ภริยาหรือสามี และจากชายชูหรือหญิงมีสามีที่รวมทําชู หรือจากชายอืน่ หรือหญิงอืน่ ที่เปนเหตุแหงการ
หยานัน้ ดวยตามมาตรา 1523
2.2 สามีหรือภริยาประพฤติชั่วไมวาจะมีความผิดอาญาหรือไม ซึ่งทําใหอีกฝายหนึง่
(1) ไดรับความอับอายขายหนาอยางรายแรง
(2) ไดรับการดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่ยังคงเปนสามีหรือภริยาที่ประพฤติชั่วอยูต อไป
(3) ไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินควรในเมื่อเอาสภาพฐานะและความเปนอยูรวมกันฉัน
สามีหรือภริยามาคํานึงประกอบ
ตัวอยางพฤติการณที่เปนการประพฤติชวั่
1. สามีใชกําลังบังคับขมขืนใจใหลูกจางยินยอมรวมประเวณี
2. สามีชอบเลนการพนันภริยาหามไมเชือ่ นําทรัพยสินในบานไปจํานํา เพื่อเลนการพนัน เคย
ตองถูกคําพิพากษาลงโทษเพราะเลนการพนัน ถูกผูบ ังคับบัญชาเรียกไปตักเตือนและยังไมเลิกเลน
บางครั้งทําใหเงินไมพอใชจายในครอบครัว เหตุเหลานี้มารวมประกอบกันเปนพฤติการณประพฤติชั่วได
3. สามีดมื่ สุราเปนอาจิณและทํารายรางกายภริยาบอยครั้งเมื่อมึนเมาสุรา
4. เปนขาราชการแตไปเที่ยวหญิงบริการโดยถายภาพไว
5. สามีหรือภริยาแยกกันอยู โดยภริยาเชาอพารทเมนทอยูดวยกันกับชายอื่นและไปไหนดวยกัน
ตัวอยางพฤติการณที่ไมเปนการประพฤติชวั่
1. ภริยาไมยอมพูดกับสามีเนื่องจากจับไดวาสามีไปมีความสัมพันธทางเพศกับหญิงอืน่
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2. ภริยาทราบวาสามีมีความสัมพันธใกลชิดกับหญิงอืน่ จึงหันมาดื่มเหลา สูบบุหรี่ หารเรื่อง
ทะเลาะวิวาท และติดตามควบคุมสามีในทีท่ ํางาน
3. ภริยารองเรียนตอผูบงั คับบัญชาเพื่อใหสามีจายคาอุปการะเลี้ยงดูบุตร
4. ภริยาไปเที่ยวกับชายอืน่ ในเวลากลางคืนโดยไมไดความชัดวาไดประพฤติเชนนัน้ เปนปกติวิสัย
และไมชดั วามีความสัมพันธเกินกวาปกติธรรมดาและไปลําพังเพียงลําพังสองตอสอง
5. สามีมีพฤติการณกาวราว ไมทํามาหาเลี้ยงครอบครัว และดื่มสุราอันเนื่องมาจากความเครียด
เพราะประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางานเปนเหตุใหตาบอด
2.3 สามีหรือภริยาทํารายหรือทรมานรางกายหรือจิตใจ หรือหมิน่ ประมาทหรือเหยียดหยามอีก
ฝายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝายหนึ่ง อันเปนการรายแรง
2.4 สามีหรือภริยาจงใจละทิง้ รางอีกฝายหนึ่งไปเกิน 1 ป
2.5 สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุกและไดถกู จําคุกเกิน 1 ป ในความผิดที่อกี ฝาย
หนึ่งมิไดมีสว นกอใหเกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดนัน้ ดวย และ
การเปนสามีภริยากันตอไปจะเปนเหตุใหอกี ฝายหนึ่งไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินควร
2.6 เหตุฟองหยาตามมาตรา 1516 (2), (4) แบงออกไดเปน 2 กรณี คือ
(1) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยูเ พราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมกันฉันสามีภริยาไดโดยปกติ
สุขตลอดมาเกิน ๓ ป
ขอสังเกต ตองเกิดจากความสมัครใจของทัง้ สองฝายมิใชสมัครใจฝายเดียว
(2) แยกกันอยูตามคําสัง่ ศาลเกิน 3 ป
2.7 สามีหรือภริยาถูกศาลสัง่ ใหเปนคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถิน่ ที่อยูเปนเวลาเกิน
สามปโดยไมมีใครทราบแนวา เปนตายรายดีอยางไร
2.8 สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก และไดถูกจําคุกเกิน 1 ป ในความผิดที่อกี
ฝายหนึ่งมิไดมีสว นกอใหเกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดนั้น
ดวย และการเปนสามีภริยากันตอไปจะเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับความเสียหายหรือเดือนรอนเกินควร
2.9 สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามป และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได
กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยูรว มกันฉันสามีภริยาตอไปไมได อีกฝายหนึง่ ฟองหยาได
2.10 สามีหรือภริยาผิดทัณฑบนที่ทําใหไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีกฝายหนึ่งฟอง
หยาได
2.11 สามีหรือภริยาเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่งและโรคมีลักษณะ
เรื้อรังไมมีทางที่จะหายได
2.12 สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย ทําใหสามีหรือภริยานั้นไมอาจรวมประเวณีไดตลอดกาล
เหตุหยาที่กลาวมาแลวขางตน มีขอยกเวนวาถาเปนเหตุ 4 ประการนี้จะอางเหตุหยาไมได คือ
(1) สามีหรือภริยารูเห็นหรือยินยอมใหภริยาหรือสามีอุปการะหญิงหรือชายอืน่ เปนชูหรือมีชู
หรือรวมประเวณีกับผูอนื่ หรือรูเห็นหรือยินยอมหรือรวมในการที่สามีหรือภริยาประพฤติชวั่ นัน้
(2) สามีหรือภริยาไมสามารถรวมประเวณีไดตลอดกาลเพราะการกระทําของอีกฝาย
(3) การทําผิดทัณฑบนเปนเหตุเล็กนอยหรือไมสําคัญเกีย่ วแกการอยูร วมกันฉันสามีภริยาโดย
ปกติสขุ
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(4) ฝายที่มีสิทธิฟองหยาไดกระทําอันแสดงใหเห็นวาไดใหอภัยแลว
อายุความฟองหยา
1. กรณีเหตุหยาบางเหตุซึ่งเกิดขึน้ เปนครั้งคราว อันไดแก อุปการะหญิงหรือชายอืน่ เปนชูหรือ
มีชู หรือรวมประเวณีกับผูอนื่ หรือรูเ ห็นหรือยินยอมหรือรวมในการที่สามีหรือภริยาประพฤติชวั่ หรือ
ทรมานจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือไมไดใหความชวยเหลืออุปการระเลี้ยงดูกนั หรือกระทําเปนปฏิปกษ
ตอการเปนสามีหรือภริยากันอยางรายแรง กําหนดอายุความ 1 ป นับแตวนั ที่คูสมรสฝายที่มีสิทธิฟอง
หยาไดรหู รือควรรูความจริงซึ่งตนอาจยกขึน้ กลาวอาง
2. กรณีเหตุหยาที่มีลกั ษณะเปนการตอเนื่องกันไปหรือเปนการถาวร เชน ถูกศาลสัง่ เปนคน
สาบสูญ หรือเปนโรคติดตอรายแรง เปนตน ไมมีอายุความ ตราบใดที่มเี หตุนนั้ ก็ฟองหยาได
3. กรณีผดิ ทัณฑบนไมมีลกั ษณะเปนการตอเนื่อง กฎหมายไมไดกําหนดอายุความไว แตใหใช
อายุความ 10 ป ตามมาตรา 193/30
การขอใหศาลมีคําสัง่ คุมครองชั่วคราวในระหวางการพิจารณาคดีฟองหยา ไดในเรือ่ ง
(1) สินสมรส
(2) ที่พักอาศัย
(3) การอุปการะเลี้ยงดูสามีภริยา
(4) การพิทักษอปุ การะเลี้ยงดูบตุ ร
นอกจากเรื่องทั้ง 4 เรื่องขางตนแลว อาจขอใหศาลมีคําสัง่ คุมครองชัว่ คราวเพื่อคุมครอง
ประโยชนของตนไดอกี ตามที่ศาลเห็นสมควร
ผลของการหยา
1. การใชอํานาจปกครองบุตรหลังการหยา (มาตรา 1520) แบงออกเปน 2 กรณี
1.1 กรณีการหยาโดยความยินยอมของคูสมรสทั้งสองฝาย เปนไปตามขอตกลงวาใครจะเปนผูใช
อํานาจปกครองบุตรโดยขอตกลงดังกลาวตองทําเปนหนังสือ จะตกลงกันดวยวาจาไมได
1.2 การหยาโดยคําพิพากษาของศาล ศาลเปนผูชี้ขาดวาสามีหรือภริยาฝายใดจะเปนผูใชอํานาจ
ปกครองบุตร โดยตองคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของบุตรนั้นเปนสําคัญ
ขอสังเกต
(1) แมไมมคี ําขอศาลก็ยกปญหาเรื่องนี้ขนึ้ มาวินิจฉัยไดเองตามคําพิพากษาฎีกาที่ 6471/2548
คําพิพากษาฎีกาที่ 6471/2548 จําเลยสมัครใจแยกกันอยูกับโจทกเพราะเหตุที่โจทกจําเลยไม
อาจอยูรวมกันฉันสามีภริยาไดโดยปกติสขุ ตลอดมาเกิน 3 ป โจทกจึงมีสิทธิฟองหยาจําเลยไดตาม
ป.พ.พ. มาตรา 1516 (4/2) และเมื่อจําเลยมีบตุ รผูเยาวดวยกัน 1 คน ศาลก็มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดให
โจทกเปนผูใชอํานาจปกครองและใหจําเลยจายคาอุปการะเลี้ยงดูผูเยาวไดตามมาตรา 1520 วรรคสอง
และมาตรา 1522 วรรคสอง ไมเปนการพิพากษาเกินคําขอ
(2) ภายหลังผูที่ศาลสั่งใหมีอาํ นาจปกครองบุตรประพฤติตัวไมสมควรหรือมีพฤติการณ
เปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอํานาจสั่งเปลี่ยนตัวผูใชอํานาจปกครองนั้นได
(3) มารดาหรือบิดาอีกฝายหนึ่งแมจะไมมีอํานาจปกครองบุตรแตกม็ ีสิทธิตดิ ตอกับบุตรของตนได
ตามสมควรแลวแตพฤติการณตามมาตรา 1584/1
2. การอุปการะเลี้ยงดูบตุ รหลังการหยา
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- การที่สามีและภริยาคูห ยาทําความตกลงกันไวในสัญญาหยาวาฝายใดจะออกเงินคาอุปการะ
เลี้ยงดูบตุ รเปนเงินเทาใดแลว หากตอมาฝายใดฝายหนึ่งไมชําระตามทีต่ กลงกันไว อีกฝายหนึง่ มีสิทธิฟอง
เรียกใหจายเงินดังกลาวทีค่ างชําระตามสัญญา และที่จะตองชําระตอไปในอนาคตตามที่กําหนดไวใน
สัญญาได
- กรณีที่ไมไดตกลงกันไววาฝายใดมีหนาทีต่ องอุปการะเลี้ยงดูบตุ รเปนจํานวนเทาใด หากคูหยา
คนใดไดออกคาอุปการะเลี้ยงดูบตุ รผูเ ยาวไปจํานวนเทาใด ก็มีสิทธิเรียกใหภริยาหรือสีอีกฝายชําระคา
อุปการะเลี้ยงดูทตี่ นไดออกไปกอนนับแตวันหยาจนกระทั่งบุตรบรรลุนติ ิภาวะได เพื่อแบงสวนความรับ
ผิดในฐานะทีเ่ ปนลูกหนี้รว มและเขาใชหนี้นนั้
- อายุความฟองรองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูบตุ รผูเ ยาวมอี ายุความ 5 ป นับแตวันทีบ่ ดิ ามารดา
หรือฝายใดฝายหนึ่งไดชําระคาอุปการะเลี้ยงดู ในกรณีทบี่ ิดามารดาฝายใดฝายหนึ่งไดชําระคาอุปการะ
เลี้ยงดูไปฝายเดียวก็มีสิทธิเรียกรองคาอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝายนับแตวันทีต่ นไดชาํ ระไป ซึ่งถือวาเปน
วันที่อาจบังคับสิทธิเรียกรองไดตามมาตรา 193/33 (4) ประกอบมาตรา 193/12

3. การเรียกคาทดแทน
ในการทีศ่ าลพิพากษาใหสามีภริยาหยาขาดจากกันเพราะเหตุที่มีการลวงเกินในทางประเวณีนั้น
สามีหรือภริยาผูเปนโจทกมสี ิทธิที่จะไดรับคาทดแทนซึ่งอาจจะแบงออกไดเปน 2 กรณี คือ
3.1 ภริยาประพฤตินอกใจสามีโดยอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองชายอืน่ ฉันสามี มีชหู รือรวม
ประเวณีกบั ชายอืน่ เปนอาจิณหรือมีการลวงเกินกับชายอื่นในทํานองชูสาว
3.2 สามีประพฤตินอกใจภริยาโดยอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิงอืน่ ฉันภริยา เปนชู หรือรวม
ประเวณีกบั หญิงอืน่ เปนอาจิณ หรือสามีไปมีความสัมพันธกับหญิงอื่นในทํานองชูสาว
ขอสังเกต ผูเรียกคาทดแทนจะตองไมรูเห็นเปนใจดวย หากรูเห็นเปนใจดวยก็จะเรียกคาทดแทน
ไมได ตามมาตรา 1523 วรรคทาย
4. การเรียกคาเลี้ยงชีพ
4.1 การหยานั้นเปนความผิดของคูสมรสฝายเดียวและการหยานี้จะทําใหอีกฝายหนึง่ ยากจนลง
หากประกอบดวยหลักเกณฑ 3 ประการ นี้ ก็เรียกคาเลีย้ งชีพได
(1) เหตุแหงการหยานัน้ เปนความผิดของคูสมรสฝายทีถ่ กู เรียกรองแตฝายเดียว
(2) การหยานัน้ จะทําใหคูสมรสฝายที่เรียกคาเลี้ยงชีพตองยากจนลง เพราะไมมรี ายไดพอจาก
ทรัพยสินหรือจากแรงงานทีเ่ คยทําอยูระหวางสมรส
(3) คูสมรสฝายที่จะเรียกรองคาเลี้ยงชีพจะตองฟองหรือฟองแยงเรียกคาเลี้ยงชีพในคดีฟองหยา
นั้น
4.2 กรณีการหยาขาดจากกันเพราะเหตุวกิ ลจริตหรือโรคติดตออยางรายแรง
4.3 กรณีคูหยาตกลงชําระคาเลี้ยงชีพกันเอง
ขอสังเกต สัญญานี้เปนสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับคาเลี้ยงชีพตามมาตรา 1526
ไมใชสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพยสินระหวางเปนสามีภริยากันตามมาตรา 1469 สามีหรือภริยาจึงไมมีสิทธิอาง
มาตรา 1469 มาเปนเหตุบอกลางสัญญานี้ได
4.4 การเลิกชําระคาเลี้ยงชีพ
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4.5 สิทธิที่จะไดรบั คาเลี้ยงชีพจะสละหรือโอนไมไดและไมอยูในขายแหงการบังคับคดี
ผลของการหยาในสวนทรัพยสินของสามีภริยา
เมื่อหยากันแลวใหจัดแบงทรัพยสินของสามีภริยา ในระหวางสามีภริยากฎหมายกําหนดให
(1) ถาเปนการหยาโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย ใหจัดแบงทรัพยสินของสามีภริยาตามทีม่ ี
อยูในเวลาจดทะเบียนการหยา
(2) ถาเปนการหยาโดยคําพิพากษาของศาล คําพิพากษาสวนทีบ่ ังคับทรัพยสินระหวางสามีภริยา
นั้นมีผลยอนหลังไปถึงวันฟองหยา

การชดใชสินสมรสที่ขาดไป (มาตรา 1534)
ถาคูสมรสฝายใดฝายหนึง่ จําหนายสินสมรสในลักษณะตอไปนี้
(1) จําหนายไปเพื่อประโยชนตนฝายเดียว
(2) จําหนายไปโดยเจตนาทําใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งเสียหาย
(3) จําหนายไปโดยมิไดรับความยินยอมของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง ในกรณีที่กฎหมายบังคับวาการ
จําหนายนั้นจะตองไดรบั ความยินยอมของอีกฝายหนึ่งดวย
(4) จงใจทําลายใหสญ
ู หายไป
ใหถือเสมือนวาทรัพยสินนั้นยังคงมีอยูเ พื่อจัดแบงสินสมรสตามมาตรา 1533 และถาคูสมรสอีก
ฝายหนึ่งไดรับสวนแบงสินสมรสไมครบตามจํานวนที่ควรจะได ใหคูสมรสฝายที่ไดจาํ หนายหรือจงใจ
ทําลายสินสมรสนัน้ ชดใชจากสินสมรสสวนของตนหรือสินสวนตัว
แตอยางไรก็ตาม การชดใชทรัพยสินระหวางสามีภริยาที่ขาดหายไปนัน้ มีเฉพาะกรณีสินสมรส
เทานัน้ หากเปนสินสวนตัวก็ไมตองชดใช แมจะเปนการจําหนายสวนตัวเพื่อประโยชนของคูสมรสอีกฝาย
หนึ่งก็ตาม
ความรับผิดในหนี้สิน
ชายและหญิงจะตองแบงความรับผิดในหนีร้ วมกันคนละครึ่งตามมาตรา 1535 หากฝายใดฝาย
หนึ่งชําระหนี้รวมไปแลวก็มาไลเบี้ยแบงความรับผิดมาจากอีกฝายหนึง่ ไดครึง่ หนึ่ง
ภริยาขอหยาขาดจากการสามี เมื่อมีหนี้อันเกี่ยวแกคาอุปการะเลี้ยงดู ภริยาเรียกรองใหสามีชาํ ระ
สามีก็ไมชําระให ดังนี้ ยอมเปนภาระแกภริยา ภริยายอมขอใหศาลแสดงวาสามีมหี นาที่ตอ งรับผิดในหนี้
ตามจํานวนที่ภริยาฟองมานัน้ ได
บิดามารดากับบุตร
การเปนบุตรทีช่ อบดวยกฎหมาย
1. เด็กทีเ่ กิดระหวางสมรส เด็กที่เกิดในขณะที่หญิงเปนภริยาโดยชอบดวยกฎหมายตามมาตรา
1536 ใหสันนิษฐานวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามีและยังใชกรณีที่เด็กเกิดแกหญิง
หมายภายใน 310 วัน หลังจากชายผูเปนสามีตาย หยา หรือศาลพิพากษาใหเพิกถอนการสมรสกับหญิง
ดวย
ขอสังเกต
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(1) ขอสันนิษฐานนี้ใชกับกรณีการสมรสของบิดาและมารดาตกเปนโมฆะดวย
(2) กรณีนี้เปนบทสันนิษฐาน ชายจึงมีหนาทีน่ ําสืบหักลางขอสันนิษฐานดังกลาว หรือนําสืบวาตน
ไมสามารถเปนบิดาของเด็กได เพราะเหตุอยางอื่นตามมาตรา 1539 วรรคหนึ่ง
(3) ขอสันนิษฐานนีไ้ มใชกรณีบิดามารดาทีไ่ มไดจดทะเบียนสมรส
2. เด็กทีเ่ กิดจากการสมรสเปนโมฆะ
2.1 กรณีการสมรสซอน
ก. หญิงทําการสมรสซอน
(1) สันนิษฐานไวกอนวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีที่สมรสซอน
(2) ถาศาลไดมคี ําพิพากษาถึงที่สดุ วาเด็กไมใชบตุ รชอบดวยกฎหมายของสามีคนที่สอง มาตรา
1538 วรรคสอง ใหสนั นิษฐานวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีคนทีห่ นึ่ง
ข. ชายสมรสซอน
(1) สันนิษฐานไวกอนวาเปนบุตรทีเ่ กิดกับหญิงที่สมรสซอนเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีที่
จดทะเบียนสมรสซอน
(2) ถาศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเด็กไมใชบตุ รชอบดวยกฎหมายของสามี บุตรนัน้ เปนบุตร
ชอบดวยกฎหมายของภริยาที่คลอดบุตรนัน้
2.2 กรณีอื่นนอกจากการสมรสซอน
(1) ขอสันนิษฐานวาเด็กที่เกิดจากการสมรสที่เปนโมฆะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปน
สามี
(2) ขอสันนิษฐานวาเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามีนี้ ใชไดตลอดมาจนกระทั่ง
ระยะเวลา 310 วัน นับแตวนั ที่มีคําพิพากษาถึงที่สดุ แสดงวาการสมรสเปนโมฆะ
3. เด็กทีเ่ กิดจากการสมรสเปนโมฆียะ
เด็กที่เกิดจากการสมรสที่เปนโมฆียะเพราะสําคัญผิด ถูกกลฉอฉล หรือถูกขมขู หากภายหลังศาลมีคํา
พิพากษาใหเพิกถอนการสมรส ยอมไมมีผลกระทบตอการเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายและหญิงที่
สมรสอันเปนโมฆียะนัน้ ตามมาตรา 1560
4. เด็กทีเ่ กิดจากหญิงหมายซึ่งทําการสมรสใหมในเวลาไมเกิน 310 วัน นับแตวนั ที่ขาดจากการ
สมรสเดิม
มาตรา 1537 สันนิษฐานวา เด็กนัน้ เปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามีใหม ซึ่งสามี
ใหมอาจฟองคดีไมรบั เด็กเปนบุตรของตนได หากตนมิใชบิดาทีแ่ ทจริง
5. เด็กทีเ่ กิดจากหญิงที่มิไดสมรสกับชาย
มาตรา 1546 ถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิงแตเพียงผูเดียวเทานั้น
การฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตร
1. ชายฟองคดีเอง
สามีซงึ่ ตองดวยขอสันนิษฐานวาเปนบิดาของเด็กดังกลาวมีสิทธิจะปฏิเสธไมยอมรับเด็กเปนบุตร
ของตนไดโดยการฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตรมีวธิ ีการฟองดังนี้ (มาตรา 1539)
1.1 ถาเด็กและมารดาเด็กยังมีชีวติ อยูต องฟองเด็กและมารดาเด็กเปนจําเลยรวมกัน
1.2 ถามารดาเด็กไมมีชีวติ อยูแลว จะฟองเด็กแตผเู ดียวเปนจําเลยก็ได
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1.3 ถาเด็กไมมีชวี ิตอยูไ มวา มารดาของเด็กจะมีชีวติ อยูห รือไม จะยืน่ คํารองขอใหศาลแสดงวา
เด็กนั้นไมเปนบุตรก็ได
ขอสังเกต
(1) หนาที่นําสืบตกอยูแกชายผูเปนสามีหรือเคยเปนสามี
(2) การนําสืบไมจําเปนตองพิสูจนโดยปราศจากขอสงสัย เพียงแตพิสูจนใหเปนคุณแก
ตน และอีกฝายหนึ่งไมสามารถนําสืบหักลางไดก็เพียงพอแลว
(3) การพิสูจนตองพิสูจนอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(3.1) ตนไมไดอยูรว มกับมารดาเด็กในระยะเวลาตัง้ ครรภ (180 - 310 วัน)
(3.2) ตนไมสามารถเปนบิดาของเด็กไดเพราะเหตุอยางอื่น เชน เปนหมัน ตรวจเลือด หรือตรวจ
ดีเอ็นเอ เปนตน
ขอสังเกต เพียงแตพิสูจนไดวาภริยาตัวเองมีชู ยังไมถือวาตนไมอาจเปนบิดาของเด็กได
ขอยกเวนที่หามชายมิใหฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตร (มาตรา 1541)
1. เปนผูแ จงเกิดในทะเบียนเกิดวาเปนบุตรของตน
2. จัดใหมกี ารแจงการเกิด
3. ยอมใหมีการแจงเกิดดังกลาว
ระยะเวลาในการฟองคดี (มาตรา 1542)
ตองฟองภายในหนึง่ ปนับแตวันรูถ ึงการเกิดของเด็ก แตหา มมิใหฟองเมื่อพนสิบปนบั แตวันเกิด
ของเด็ก
2. ทายาทผูมีสว นไดเสียฟองคดีแทน (มาตรา 1544)
ทายาทผูมีสวนไดเสียของชาย ฟองคดีแทนชายไดหากชายถึงแกความตายไปเสียกอน แตบคุ คล
ดังกลาวตองเปนผูม ีสิทธิรับมรดกรวมกับเด็กหรือเปนผูจ ะเสียสิทธิรับมรดกเพราะการเกิดของเด็ก โดยจะ
ฟองไดใน 2 กรณี คือ
(1) ชายผูเ ปนหรือเคยเปนสามีตายกอนพนระยะเวลาทีช่ ายผูเปนหรือเคยเปนสามีจะพึงฟองได
(2) เด็กเกิดภายหลังการตายของชายผูเปนหรือเคยเปนสามีการฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตร
ในกรณี (1) ตองฟองภายใน 6 เดือน นับแตวนั ที่รูถงึ การตายของชายผูเ ปนหรือเคยเปนสามี การฟองคดี
ไมรบั เด็กเปนบุตรในกรณี (2) ตองฟองภายใน 6 เดือน นับแตวันทีร่ ูถึงการเกิดของเด็ก แตไมวาเปนกรณี
ใด หามมิใหฟองเมื่อพน 10 ป นับแตวนั เกิดของเด็ก
3. การฟองคดีปฏิเสธความเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย
- คดีนถี้ ือวาเปนคดีที่บตุ รฟองบุพการีอันเปนคดีอุทลุม
- เด็กฟองคดีเองไมไดแตจะตองรองขอใหอัยการเปนผูด าํ เนินการฟองคดีแทน ถาเปนผูเยาว
จะตองไดรับความยินยอมจากมารดากอนตามหลักทัว่ ไป
- กรณีมารดาไมยินยอมเด็กตองรอใหตนบรรลุนิติภาวะ แลวจะตองรองขอใหอัยการฟองภายใน
1 ป นับแตวนั ที่บรรลุนิติภาวะ แตหามมิใหฟองเมื่อพน 10 ป นับแตวนั ที่เด็กเกิดบรรลุนติ ิภาวะ
การทําใหบุตรที่เกิดนอกสมรสกลายเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดา (มาตรา 1547)
1. บิดามารดาสมรสกันในภายหลัง
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ขอสังเกต มีผลยอนหลังไปถึงวันทีบ่ ุตรเกิด ดังนั้น หากในวันที่บดิ ามารดาสมรสกันนี้ บุตรไดถงึ
แกความตายไปแลว บุตรของบุตรที่ตายไปก็มีสิทธิรับมรดกแทนทีบ่ ิดา (บุตรทีต่ าย) ของตนได
2. บิดาจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร
ขอสังเกต
(1) ตองไดรับความยินยอมจากเด็กและมารดาเด็ก โดยทัง้ สองจะตองใหความยินยอมดวยตนเอง
ตอหนานายทะเบียน
(2) กรณีเด็กหรือมารดาคัดคานวาไมใชบิดา หรือไมใหความยินยอม หรือไมอาจใหความยินยอม
ได การจดทะเบียนเด็กเปนบุตรจะตองมีคําพิพากษาของศาลใหจดทะเบียนได (แสดงวาถาเด็กตายก็
จดทะเบียนไดโดยใหศาลสั่ง)
(3) การไปแจงในสูติบตั รหรือทะเบียนสํามะโนครัววาเด็กเปนบุตรของตนไมใชเปนการ
จดทะเบียน รับเด็กเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
(4) ภายหลังจดทะเบียนหากปรากฏวามิใชเปนบิดาที่แทจริงก็มกี ารเพิกถอนการจดทะเบียนรับ
เด็กเปนบุตรไดตามมาตรา 1554
3. การฟองคดีขอใหรบั เด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย
การฟองขอรับเด็กเปนบุตร เมื่อปรากฏขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 1555 วรรคหนึง่
ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชาย
(1) เมื่อมีการขมขืนกระทําชําเรา ฉุดครา หรือหนวงเหนีย่ วกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบดวย
กฎหมายในระยะเวลาซึ่งหญิงนัน้ อาจตั้งครรภได
(2) เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชูสาวหรือมีการลอลวงรวมประเวณีกับหญิงมารดาใน
ระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตัง้ ครรภได
(3) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงวาเด็กนัน้ เปนบุตรของตน
(4) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดวาเด็กเปนบุตรโดยมีหลักฐานวาบิดาเปนผูแจงการเกิดหรือรู
เห็นยินยอมในการแจงนั้น
ขอสังเกต หากมารดาของเด็กไปแจงการเกิดของเด็กเองโดยอางวาเด็กเปนบุตรของชาย อยางนี้
ไมเขาหลักเกณฑขอนี้
(5) เมื่อบิดามารดาไดอยูกนิ ดวยกันอยางเปดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภได
ขอสังเกต ถาอยูด วยกันอยางลักลอบปกปด หรือแอบหนีจากที่อยูต ามปกติไปอยูท อี่ ื่น เด็กยังคง
ตองมีภาระการพิสูจนวาตนเปนบุตรของชาย
(6) เมื่อไดมกี ารรวมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนัน้ อาจตั้งครรภได และมีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวา เด็กนัน้ มิไดเปนบุตรของชายอื่น
(7) เมื่อมีพฤติการณทรี่ ูกันทัว่ ไปตลอดมาวาเปนบุตร
วิธีการในการฟองคดี
1. ถาเด็กยังเปนผูเ ยาวและมีอายุยังไมครบ 15 ปบริบรู ณ ผูแทนโดยชอบธรรมของเด็กซึ่ง
ตามปกติก็คือมารดาเปนผูฟอ งคดีแทนเด็ก
2. ถาเด็กยังเปนผูเ ยาวแตมอี ายุครบ 15 ปบริบูรณแลว เด็กฟองคดีเองได และไมจาํ เปนตอง
ไดรบั ความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมแตอยางใด
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3. ถาเด็กบรรลุนิติภาวะแลว ไมวาจะดวยการสมรสหรือมีอายุครบ 20 ปบริบรู ณแลว ก็ฟองคดี
เองไดแตตองภายใน 1 ป นับแตวนั บรรลุนติ ิภาวะ
4. ถาเด็กถึงแกความตายไปแลวผูสบื สันดานของเด็กฟองขอใหรับเด็กเปนบุตรได ถาผูสืบสันดาน
กอนวันที่เด็กตายจะตองฟองคดีภายใน 1 ป นับแตวนั ทีเ่ ด็กตาย แตถารูเหตุภายหลังที่เด็กตาย จะตอง
ฟองคดีภายใน 1 ป นับแตวนั ที่รูเหตุ แตทั้งนี้จะตองไมเกินกําหนด 10 ป นับแตวันที่เด็กตาย
ผลของการที่ศาลมีคําพิพากษาวาเด็กเปนบุตร
1. เมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงที่สดุ วาเด็กเปนบุตรของชายแลว เด็กก็มฐี านะเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายยอนหลังไปถึงวันทีเ่ ด็กเกิด
2. จะอางเปนเหตุเสื่อมสิทธิบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตในระหวางเวลาที่เด็กเกิดจนถึง
เวลาที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดวาเด็กเปนบุตรไมได
3. การจายคาอุปการะเลี้ยงดูบตุ รยอนหลังไปตั้งแตวันทีท่ ี่บุตรเกิด แตเนื่องจากสิทธิเรียกรอง
คาอุปการะเลี้ยงดูมีอายุความ 5 ป จึงยอนหลังไดเพียง 5 ป เทานั้น
4. การฟองคดีขอใหรบั เด็กเปนบุตร หากกอนผูตายถึงแกความตายหรือฟองภายหลังที่ผูตายถึง
แกความตายไปแลว โดยปกติตองฟองภายในอายุความมรดกคือ 1 ป นับแตเจามรดกตาย แตหากศาลได
มีคําพิพากษาวาเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูต าย เด็กนั้นก็มีสิทธิรับมรดกของผูตายในฐานะ
ทายาทโดยธรรม และถาไดมีการแบงมรดกของผูต ายไปแลว ก็ใหนําเรือ่ งลาภมิควรไดมาใชบงั คับโดย
อนุโลม
สิทธิและหนาที่ระหวางบิดามารดากับบุตร
(1) สิทธิของบุตรในชื่อสกุล
(2) สิทธิของบุตรในสัญชาติไทยตามบิดามารดา
(3) บุตรจะฟองบุพการีไมได
ขอสังเกต
(3.1) หามทัง้ คดีแพงและคดีอาญา
(3.2) หามเฉพาะผูสบื สันดานไมหามบุพการี
(3.3) บุพการีและผูสืบสันดานถือตามกฎหมาย
(4) บุตรและบิดามารดาตางมีหนาที่อุปการะเลี้ยงดูกัน
(4.1) บุตรมีหนาที่อปุ การะเลี้ยงดูบดิ ามารดา
(4.2) บิดามารดามีหนาที่อุปการะเลี้ยงดูบุตร
การฟองคดีเรียกคาอุปการะเลี้ยงดู
บุตรจะฟองเองไมได ตองรองขอใหอัยการวาคดีให หรืออาจเปนบิดาหรือมารดาฟองอีกฝายที่
ไมใหการอุปการะเลี้ยงดูบตุ รตามหนาที่ (ไมใชฟองในนามของบุตรหรือในฐานะผูแ ทนของบุตร แตฟองใน
ฐานะของตนเองเปนบิดาหรือมารดาและเปนผูใชอํานาจปกครองบุตร)
ขอสังเกต มารดาหรือบิดาทีไ่ มไดเปนผูใชอํานาจปกครองบุตร ไมมีอาํ นาจฟองเรียกคาอุปการะ
เลี้ยงดูบตุ ร ตองดําเนินการโดยในฐานะญาติสนิทไปขอใหอัยการฟองคดีใหแทนตามมาตรา 1562
(5) บุตรอยูใตอํานาจปกครองของบิดา มารดา

24

(5.1) อํานาจปกครองอยูก ับบิดามารดา
โดยปกติอํานาจปกครองบุตรที่ยงั ไมบรรลุนติ ิภาวะอยูกับบิดาและมารดา แตมกี รณีพิเศษที่ทํา
ใหอํานาจปกครองอยูก ับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว ไดแก
1. มารดาหรือบิดาตาย
2. ไมแนนอนวามารดาหรือบิดามีชีวติ อยูหรือตาย
3. มารดาหรือบิดาถูกศาลสัง่ ใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
4. มารดาหรือบิดาตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟนเฟอน
5. ศาลสั่งใหอํานาจปกครองอยูกับบิดาหรือมารดา
6. บิดาและมารดาตกลงกันตามทีม่ ีกฎหมายบัญญัติไวใหตกลงกันได
7. บุตรเกิดจากหญิงที่มิไดจดทะเบียนสมรสกับชาย (เด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของ
มารดาแตเพียงผูเดียว)
8. เมื่อบุคคลใดมีบตุ รติดมาไดสมรสกับบุคคลอื่น อํานาจปกครองที่มตี อบุตรอยูกับผูที่
บุตรนั้นติดมาเพียงคนเดียวเทานั้น คูสมรสของบุคคลที่มบี ุตรติดมาไมไดอํานาจปกครองบุตรดวย
สิทธิทั่วไปของผูใชอํานาจปกครอง
(1) สิทธิที่จะกําหนดที่อยูของบุตร
(2) สิทธิทําโทษตามสมควรเพื่อวากลาวสั่งสอน
(3) สิทธิที่จะใหบตุ รทําการงานตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรปู
(4) สิทธิเรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ผูใชอํานาจปกครองเปนผูแ ทนโดยชอบธรรมของบุตรโดยอํานาจของกฎหมายตามมาตรา 1569
การแจงหรือรับแจงคําบอกกลาวหรือการกอหนี้แทนบุตร (มาตรา 1570)
หลัก คําบอกกลาวที่ผูใชอํานาจปกครองแจงไปหรือรับแจงมาใหถือวาเปนคําบอกกลาวที่บตุ รได
แจงไปหรือรับแจงมา
ผูใชอํานาจปกครองเปนตัวแทนบุตรและมีอาํ นาจทําการใดๆ รวมทั้งทํานิตกิ รรมแทนบุตรได แต
ก็มีขอจํากัดบางอยางที่ผูใชอํานาจปกครองจะทําเองไมไดแตตองไดรับความยินยอมของบุตรกอนจึงจะทํา
ไดตามมาตรา 1572
การจัดการทรัพยสินของบุตร
- ตองจัดการทรัพยสินของบุตรดวยความระมัดระวังเชนวิญูชนจะพึงกระทํา จะใชความ
ระมัดระวังในระดับทีต่ นเคยประพฤติปฏิบตั ิในกิจการของตนไมได (มาตรา 1571)
- นอกจากการจัดการทรัพยสินแลวยังรวมถึงอํานาจในการจําหนายจายโอนหรือกอใหเกิดภาระ
ติดพันในทรัพยสิน และอํานาจฟองหรือตอสูค ดีเกี่ยวแกทรัพยสินของบุตรดวย
- ถาบุตรมีเงินได ใหใชเงินนัน้ เปนคาอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษากอน สวนที่เหลือผูใชอํานาจ
ปกครองตองเก็บรักษาไวเพือ่ สงมอบแกบุตร แตถาผูใชอํานาจปกครองไมมีเงินไดเพียงพอแกการครองชีพ
ตามสมควรแกฐานะ ผูใชอํานาจปกครองจะใชเงินนั้นตามสมควรก็ได เวนแตจะเปนเงินไดที่เกิดจาก
ทรัพยสินโดยการใหโดยเสนหาหรือพินัยกรรมซึ่งมีเงื่อนไขวามิใหผูใชอํานาจปกครองไดประโยชนจาก
ทรัพยสินนัน้ ๆ (มาตรา 1573)
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ขอสังเกต เงินได หมายถึง เงินที่บตุ รไดรับจากการประกอบอาชีพและเงินอันเปนดอกผลที่งอก
เงยจากทรัพยสนิ หรือเงินทุนอันไดมาจากผูอนื่ เพื่อการที่ไดใชทรัพย
การจัดการทรัพยสินทีต่ องขออนุญาตจากศาลกอน (มาตรา 1574)
หากฝาฝนนิติกรรมนั้นไมผูกพันผูเยาวเพราถือวาเปนนิตกิ รรมทีก่ ระทําไปโดยปราศจากอํานาจ
แตนิตกิ รรมดังกลาวไมเปนโมฆะหรือโมฆียะ จึงมีผลผูกพันบิดามารดาผูใชอํานาจปกครองเปนการสวนตัว
ขอสังเกต ผูใชอํานาจปกครองจะเลี่ยงโดยใชวิธีอนุญาตใหผูเยาวทําเองก็ไมสามารถทําได
นิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินของผูเยาวซงึ่ ผูใชอํานาจปกครองจะตองขออนุญาตศาลกอนจึงจะ
สามารถทําไดนนั้ มีอยู 14 ประการ คือ
(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ใหเชาซื้อ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง ซึง่
อสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได
ขอสังเกต คุมครองเฉพาะอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได สังหาริมทรัพยอื่นไมอยูใน
ขอบังคับนี้
(2) กระทําใหสดุ สิ้นลงทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งทรัพยสิทธิของผูเยาวอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(3) กอตัง้ ภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย
หรือทรัพยสิทธิอื่นใดในอสังหาริมทรัพย
(4) จําหนายไปทัง้ หมดหรือบางสวนซึ่งสิทธิเรียกรองที่จะใหไดมาซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย
หรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได หรือสิทธิเรียกรองทีจ่ ะใหทรัพยสินเชนวานัน้ ของผูเยาวปลอดจาก
ทรัพยสิทธิที่มีอยูเหนือทรัพยสินนั้น
(5) ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกินสามป
(6) กอขอผูกพันใด ๆ ที่มุงใหเกิดผลตาม (1) (2) หรือ (3)
(7) ใหกูยืมเงิน
ขอสังเกต ไมหามกรณีไปกูเงินบุคคลอืน่ มาใชเพื่อประโยชนของบุตรผูเยาว ดังนั้น เมือ่ ผูใชอํานาจ
ปกครองไปกูเงินมาใชเพื่อประโยชนของบุตรผูเยาวแลว บุตรผูเ ยาวนั้นก็ตองรับผิดตอผูกู
(8) ใหโดยเสนหา เวนแตจะเอาเงินไดของผูเยาวใหแทนผูเยาวเพื่อการกุศล สาธารณะ เพื่อการ
สังคม หรือตามหนาที่ธรรมจรรยา ทัง้ นี้ พอสมควรแกฐานานุรูปของผูเยาว
(9) รับการใหโดยเสนหาที่มีเงื่อนไขหรือคาภาระติดพัน หรือไมรบั การใหโดยเสนหา
(10) ประกันโดยประการใด ๆ อันอาจมีผลใหผูเยาวตองถูกบังคับชําระหนีห้ รือทํานิตกิ รรมอื่นที่มี
ผลใหผูเยาวตองรับเปนผูร ับชําระหนีข้ องบุคคลอืน่ หรือแทนบุคคลอื่น
(11) นําทรัพยสินไปแสวงหาผลประโยชนนอกจากในกรณีดงั ตอไปนี้
(11.1) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรทีร่ ัฐบาลไทยค้ําประกัน
(11.2) รับขายฝากหรือรับจํานองอสังหาริมทรัพยในลําดับแรก แตจาํ นวนเงินที่รับขายฝาก
หรือรับจํานองตองไมเกินกึง่ ราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยนั้น
(11.3) ฝากประจําในธนาคารทีไ่ ดตั้งขึ้นโดยกฎหมายหรือที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการในราชอาณาจักร
(12) ประนีประนอมยอมความ
(13) มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
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(14) เขาทํากิจการที่ประโยชนของผูใชอํานาจปกครองหรือคูสมรสหรือบุตรขัดกับประโยชนของ
ผูเยาว
ขอสังเกต ประโยชนตาม (14) หมายความรวมถึงประโยชนในกิจการตอไปนีด้ วยคือ
ก. ประโยชนในกิจการทีก่ ระทํากับหางหุนสวนสามัญทีบ่ คุ คลนัน้ เปนหุน สวน
ข. ประโยชนในกิจการที่กระทํากับหางหุนสวนจํากัดทีบ่ คุ คลนัน้ เปนหุน สวนจําพวกไมจํากัดความ
รับผิด
อายุความ (มาตรา 1581)
1. หามฟองคดีเมื่อพน 1 ป นับแตเวลาที่อาํ นาจปกครองระงับสิ้นไป
ขอสังเกต อํานาจปกครองบุตรสิน้ ไปดวยเหตุ 2 ประการ คือ
(1) บุตรผูเยาวบรรลุนติ ิภาวะ (สมรสหรืออายุครบ 20 ปบริบูรณ)
(2) บิดามารดาผูใชอาํ นาจปกครองถึงแกความตายหรือถูกถอนอํานาจปกครองหรือมีการรับบุตร
บุญธรรม
2. ถาเปนคดีที่ไมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสิน ก็ไมใชอายุความ 1 ป ตามมาตรา 1581 แตใช
อายุความ 10 ป ตามมาตรา 193/30
การถอนอํานาจปกครอง
เหตุในการถอนอํานาจปกครอง
ศาลอาจมีคําสั่งถอนอํานาจปกครองทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ไดโดยจะสั่งถอนเองหรือจะสั่งเมื่อ
ถูกญาติของบุตรผูเ ยาวหรืออัยการรองขอ ซึง่ เหตุในการถอนอํานาจปกครองมี 3 กรณี คือ
(1) บิดาหรือมารดาผูใชอาํ นาจปกครองถูกศาลมีคําสัง่ ใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถ
(2) บิดาหรือมารดาผูใชอาํ นาจปกครองใชอํานาจปกครองเกี่ยวแกตวั บุตรผูเยาวโดยมิชอบ
(3) บิดาหรือมารดาผูใชอาํ นาจปกครองประพฤติชวั่ ราย
ขอสังเกต นอกจากเหตุถอน 3 กรณี ของตนแลว มาตรา 1582 วรรคสอง ยังกําหนดเหตุทศี่ าล
จะมีคําสัง่ ถอนอํานาจปกครองเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจจัดการทรัพยสินของบุตรผูเยาวไดอีกใน 2
กรณีคือ
ก. บิดามารดาผูใชอํานาจปกครองเปนคนลมละลาย
ข. บิดาหรือมารดาผูใชอํานาจปกครองจัดการทรัพยสินของบุตรผูเยาวในทางผิดจนอาจเปนภัย
ผลของการถอนอํานาจปกครอง
1. มารดาหรือบิดาที่ยังเหลืออยูเปนผูใชอาํ นาจปกครองในสวนนั้นตอไปโดยลําพังแตเพียงผูเดียว
2. การถอนอํานาจปกครองมีผลเพียงทําใหบดิ ามารดาทีถ่ ูกถอนอํานาจปกครองจะใชอํานาจ
ปกครองไมไดอีกตอไปเทานัน้ แตหนาทีข่ องบิดามารดาที่จําตองใหความอุปการะเลีย้ งดูและใหการศึกษา
ตามสมควรแกบตุ รในระหวางที่เปนผูเยาวยังคงมีอยูต อไปดังเดิมไมเปลี่ยนแปลง
3. บิดามารดาทีถ่ ูกถอนอํานาจปกครองมีสทิ ธิที่จะติดตอกับบุตรไดตามสมควรแกพฤติการณ
การคืนอํานาจปกครอง (มาตรา 1583) บิดาหรือมารดาที่ถูกถอนอํานาจปกครองหรือญาติของ
บุตรผูเ ยาวมีสิทธิมารองขอตอศาลเพื่อสั่งใหมีอํานาจปกครองดังเดิมได
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ขอสังเกต อัยการไมมีอํานาจรองขอใหคนื อํานาจปกครองแมจะมีอาํ นาจรองขอใหถอนอํานาจ
ปกครองก็ตาม
ผูปกครองและผูอยูในปกครอง
เหตุผลและวิธีการตั้งผูป กครอง
ผูปกครองตั้งขึน้ ไดเฉพาะกรณีที่ผูเยาวไมมบี ิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอํานาจปกครองไป
แลวทัง้ สองคน โดยอาจจะถูกถอนอํานาจปกครองทั้งหมดหรือบางสวน
ขอสังเกต ตองแนชดั วาไมมบี ิดามารดาจริงๆ ทั้งสองคน เชน บิดาผูเยาวไดถงึ แกความตายไป
แลว แตผูเยาวยังมีมารดาซึ่งทิ้งรางไปอยูที่อนื่ ยังไมแนวา มีชีวติ อยูหรือไม เหตุนี้จึงยังไมอาจตั้งผูป กครอง
เพื่อทําหนาที่แทนบิดามารดาได
วิธีในการตั้งผูปกครอง (มาตรา 1586)
1. ญาติของผูเ ยาวหรืออัยการเปนผูรองขอตั้งศาล
ขอสังเกต
(1) ศาลมีคําสั่งเองไมไดญาติของผูเยาวหรืออัยการตองเปนผูรองขอ
(2) ผูรองขอจะตองระบุเหตุในการขอตัง้ ผูปกครองดวย
(3) ญาติตองเปนญาติตามกฎหมายจะเปนญาติสนิทหรือญาติหางก็ได
2. ผูซึ่งบิดาหรือมารดาทีต่ ายทีหลังไดระบุชื่อไวในพินัยกรรมใหเปนผูปกครอง เปนผูรองขอ
คุณสมบัติของผูที่จะเปนผูป กครอง
บุคคลที่จะเปนผูปกครองไดจะตองบรรลุนติ ิภาวะแลวเทานั้น และจะตองเปนบุคคลธรรมดา ถา
เปนนิตบิ ุคคลไมมีสิทธิไดรบั การแตงตั้งใหเปนผูปกครอง ซึ่งในมาตรา 1587 กําหนดใหบุคคลดังตอไปนีม้ ิ
ใหไดรับการแตงตั้งเปนผูปกครอง
(1) ผูซึ่งศาลสั่งวาเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(2) ผูซึ่งเปนบุคคลลมละลาย
(3) ผูซึ่งไมเหมาะสมที่จะปกครองผูเยาวหรือทรัพยสินของผูเยาว
(4) ผูซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผูเยาว ผูบุพการีหรือพีน่ องรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือ
มารดากับผูเ ยาว
(5) ผูซึ่งบิดาหรือมารดาทีต่ ายไดทําหนังสือระบุชื่อหามไวมิใหเปนผูป กครอง
ขอสังเกต
ก. ไมจํากัดคดีอาจเปนคดีแพง คดีอาญาหรือคดีลม ละลายก็ได
ข. บุพการีหมายถึงบุพการีโดยชอบดวยกฎหมาย
จํานวนและการเริม่ ตนการเปนผูปกครอง
1. โดยปกติผปู กครองมีไดคราวหนึง่ เพียงคนเดียวเทานัน้ เวนแตมีขอกําหนด
พินัยกรรมของบิดาหรือมารดาระบุชื่อบุคคลใหเปนผูปกครองไวหลายคนหรือญาติของผูเยาว
หรืออัยการรองขอโดยมีเหตุอันสมควรใหตั้งผูป กครองหลายคน (มาตรา 1590)
2. ความเปนผูปกครองเริม่ ตนตั้งแตวนั ที่ทราบคําสัง่ ศาล (มาตรา 1591)
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สิทธิและหนาที่ระหวางผูปกครองกับผูอยูในปกครอง
1. ผูปกครองตองจัดทําบัญชีทรัพยสินของผูอยูในปกครอง มิฉะนั้นอาจถูกศาลมีคําสั่งถอน
ผูปกครองได (มาตรา 1592)
2. กอนศาลยอมรับบัญชีทรัพยสินของผูอยูในปกครอง ผูปกครองจะทํากิจการใดไมได เวนแต
เปนการเรงรอนและจําเปน แตจะยกขอหามดังกลาวขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําการโดย
สุจริตและเสียคาตอบแทนไมได (มาตรา 1595)
3. ถาผูปกครองมีหนี้ที่เปนคุณหรือโทษตอผูอ ยูใ นปกครองตองแจงใหศาลทราบกอนลงมือทํา
บัญชีทรัพยสนิ ถาหนี้นนั้ เปนคุณแลวมิไดแจงขอความนัน้ ตอศาลหนี้ของผูปกครองนัน้ ยอมสูญไป แตถา
ไมเปนโทษแลวศาลจะสัง่ ถอนผูปกครองก็ได (มาตรา 1596)
4. ผูปกครองตองปฏิบัตติ ามคําสั่งของศาลที่สั่งเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินของผูอยูใน
ปกครองและจัดทําบัญชีทรัพยสินสงตอศาลปละครัง้ (มาตรา 1597)
5. ผูปกครองมีฐานะทํานองเดียวกับบิดามารดาผูใชอํานาจปกครองผูเยาว
6. ผูปกครองตองใชจายเงินไดของผูอยูในปกครองแตเฉพาะเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูและ
การศึกษาของผูอยูในปกครองเทานั้น ถามีเงินเหลือตองนําไปลงทุนที่มั่นคงแสวงหาผลประโยชนตอไป
ขอสังเกต ใชจายไดเฉพาะเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาของผูอ ยูในปกครองเทานัน้ หากมีเงิน
เหลือผูปกครองจะเอาไปใชสวนตัวไมได ตางกับผูใชอาํ นาจปกครองบุตรที่เปนบิดามารดาใชเงินของบุตร
ไดตามสมควร ถาบิดามารดาไมมเี งินไดเหลือเพียงพอแกการครองชีพตามสมควรแกฐานะ
7. ผูปกครองไมมีสิทธิที่จะไดรับบําเหน็จเวนแตจะมีกรณีพิเศษ ดังนี้ (มาตรา 1598/14)
(1) มีขอกําหนดไวในพินัยกรรมใหผูปกครองไดรับบําเหน็จ
(2) ถาพินัยกรรมไมไดกําหนดบําเหน็จของผูป กครองไว แตไมมีขอกําหนดหามผูป กครองรับ
บําเหน็จ ผูป กครองจะรองขอตอศาลใหกําหนดบําเหน็จในภายหลังก็ได ศาลจะกําหนดใหหรือไมเพียงใด
ก็ได
(3) ถาพินัยกรรมมีขอ กําหนดหามไวในพินัยกรรมมิใหผูปกครองไดรับบําเหน็จ หากตอมา
ภายหลังจากที่ผปู กครองเขารับหนาทีแ่ ลว พฤติการณ รายได หรือฐานะความเปนอยูของผูปกครองหรือ
ผูอยูในปกครองไดเปลี่ยนแปลงไป ผูปกครองอาจรองขอตอศาลขอใหสงั่ ใหบาํ เหน็จแกตนได
(4) ในกรณีที่ไมมีคําสัง่ ตั้งผูปกครองไวในพินัยกรรม และไมมีขอกําหนดหามผูป กครองรับ
บําเหน็จ ศาลจะกําหนดบําเหน็จใหแกผปู กครองในคําสัง่ ตั้งผูป กครองก็ได หรือถาศาลมิไดกําหนด
ผูปกครองจะรองขอตอศาลใหกําหนดบําเหน็จในภายหลังก็ได ศาลจะกําหนดใหหรือไมเพียงใดก็ได
8. ผูอยูในปกครองไมมหี นาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูผปู กครอง
การสิ้นสุดแหงความปกครองและความเปนผูป กครอง
การสิ้นสุดแหงความปกครอง (มาตรา 1598/6)
ความปกครองสิน้ สุดลงเมือ่ ผูอยูในปกครองถึงแกความตายหรือผูเยาวไดบรรลุนติ ิภาวะแลว
นอกจากนี้ยังรวมถึงผูอยูในปกครองถูกศาลสัง่ ใหเปนคนไรความสามารถและศาลตัง้ ผูอนุบาลใหแลว
ความปกครองก็ยอมสิน้ สุดดวย เนื่องจากจะตกแกผูอนุบาลแทน
การสิ้นสุดแหงความเปนผูปกครอง (มาตรา 1598/7)
(1) ผูปกครองตาย
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(2) ผูปกครองลาออกโดยไดรับอนุญาตจากศาล ซึ่งการลาออกนี้จะตองไดรบั อนุญาตจากศาล
เสียกอน
(3) ผูปกครองถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(4) ผูปกครองถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย
(5) ผูปกครองถูกถอนโดยคําสั่งศาล
เหตุที่จะขอใหศาลสัง่ ถอนผูป กครอง (มาตรา 198/8)
(1) ผูปกครองละเลยไมกระทําการตามหนาที่
(2) ผูปกครองประมาทเลินเลออยางรายแรงในหนาที่
(3) ผูปกครองใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
(4) ผูปกครองประพฤติมชิ อบซึ่งไมสมควรแกหนาที่
(5) ผูปกครองหยอนความสามารถในหนาที่จนนาจะเปนอันตรายแกประโยชนของผูอยูใน
ปกครอง
(6) ผูปกครองเปนผูไ มเหมาะสมที่จะปกครองผูเยาวหรือทรัพยสินของผูเยาว หรือมีคดีในศาลกับ
ผูเยาวหรือญาติสนิทของผูเยาวหรือเปนผูซ ึ่งบิดาหรือมารดาทีต่ ายทีหลังไดกําหนดในหนังสือระบุชื่อหาม
ไว มิใหเปนผูปกครอง
ผูมีสิทธิในการรองขอตอศาล (มาตรา 1598/9)
บุคคลที่จะมีสิทธิในการรองขอตอศาลใหมีคําสั่งถอนผูปกครองมีอยู 3 คน ไดแก
(1) ผูอยูใ นปกครองซึ่งมีอายุไมตา่ํ กวา 15 ปบริบรู ณ
(2) ญาติของผูอยูในปกครอง
(3) อัยการ
ผลของการสิ้นสุดความปกครองและความเปนผูปกครอง
1. ผูปกครองตองรีบสงมอบทรัพยสินและบัญชีใหผูอยูในปกครองหรือผูป กครองคนใหม (มาตรา
1598/11)
2. หากผูป กครองหรือผูอยูในปกครองมีเงินที่จะตองคืนแกกนั แตไมไดคนื ก็จะตองเสียดอกเบี้ย
ใหกันดวย (มาตรา 1598/12)

