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การหมั้น 

ในชีวิตของคนเราทุกคนนั้น ย่อมจะต้องเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนอยู่มาก คงไม่มีใครที่จะ
เก่งกาจขนาดที่ว่าเกิดไม่ต้องพ่ึงพาใคร เป็นเด็กก็ต้องมีพ่อแม่เลี้ยงดู โตมาหน่อยก็มีเพ่ือน พอเข้าวัยรุ่นก็เริ่มมี
แฟน อายุมากขึ้นอีกหน่อยก็แต่งงานมีครอบครัว มีครอบครัวแล้วก็มีลูก แล้วก็วนเวียนกันแบบนี้เรื่อยไป เรื่องที่
จะพูดวันนี้เป็นเนื่องของการหมั้น สาวๆหลายคนอาจจะรอคอยให้ถึงวันที่แฟนของตนจะมาหมั้น มาขอแต่งงาน 
วันนี้ลองมาดูกันในกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ เค้าว่าไว้อย่างไรบ้าง 

การแต่งงานหรือการสมรสนั้นจะมีการหมั้นหรือไม่ก็ได้ครับ หมายความว่า จะแต่งงานจดทะเบียนเลย
โดยไม่ต้องหมั้นก็ได้ แต่ถ้าจะมีการหมั้น กฎหมายระบุว่า การหมั้นจะต้องมีของหมั้น โดยเป็นของที่ฝ่ายชาย
มอบให้แก่ฝ่ายหญิง เพราะการหมั้นคือสัญญาที่ฝ่ายชายได้ท ากับหญิง(ว่าจะมาแต่งงานด้วย)โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

การหมั้นจะท าได้ต่อเมื่อ 
๑. ชายและหญิง (ไม่มีเพศเดียวกันนะครับ) มีอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ หากฝ่าฝืนข้อนี้ ถือว่าการหมั้นนั้นเป็นโมฆะ
เหมือนว่าไม่เคยมีการหมั้นนั้นเกิดข้ึนเลย 
๒. ผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์) จะท าการหมั้น ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังต่อไปนี้ คือ 

a. บิดาและมารดา ในกรณีท่ีมีทั้งบิดาและมารดา 

b. บิดาหรือมารดา ในกรณีที่บิดาหรือมารดาตายหรือถูกถอนอ านาจปกครอง หรือไม่ได้อยู่ในสภาพ
หรือฐานะที่จะให้ความยินยอมได้ หรือมีเหตุการณ์ท่ีผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากบิดาหรือมารดาได้ 

c. ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม 

d. ผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่มีบิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวถูกถอนอ านาจ
ปกครองไปแล้ว 

การให้ความยินยอมดังกล่าว อาจให้ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ ซึ่งหากว่าบุคคลผู้มีอ านาจให้ความ
ยินยอมดังกล่าว ไม่ให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์โดยไม่มีเหตุผล ผู้เยาว์นั้นอาจขอให้ญาติหรือพนักงานอัยการร้อง
ต่อศาลให้ถอนอ านาจปกครอง แล้วจัดให้มีผู้ปกครองใหม่ จากนั้นผู้เยาว์ก็มาขอความยินยอมจากผู้ปกครองคน
ใหม่ ทั้งนี้ หากไม่มีบุคคลอ่ืนใดที่จะให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ได้ ผู้เยาว์จะต้องร้องขอให้ญาติหรือพนักงาน
อัยการร้องต่อศาลเพ่ือตั้งผู้ปกครองให้ แล้วขออนุญาตจากผู้ปกครองนั้น เพราะผู้เยาว์จะไปร้องต่อศาลด้วย
ตนเองเพ่ือให้ศาลอนุญาตให้ตนท าการหมั้นไม่ได้ 

 

 บุคคลที่จะท าการหมั้นไม่ได้ 

บุคคลดังต่อไปนี้จะท าการหมั้นกันไม่ได้ หากฝ่าฝืนการหมั้นนั้นเป็นโมฆะ 
๑. ชายและหญิงอายุยังไม่ครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ 
๒. ชายหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริต 
๓. ชายหรือหญิงเป็นญาติสืบสายเลือดกันโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา หรือเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่
บิดาหรือมารดาเดียวกัน พูดง่ายๆว่าคือ ญาติสนิทนั้นเอง 



 

“การหม้ัน” หรือ “สัญญาหม้ัน” หมายถึง สัญญาว่าจะสมรส 
การหมั้น หรือสัญญาหมั้นเป็นสัญญาที่สัญญาว่าจะสมรสในอนาคต แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าจะต้องมี

การหมั้นก่อนที่จะท าการสมรสทุกกรณี อาจจะมีการสมรสโดยไม่มีการหมั้นเกิดข้ึนก่อนก็ได้ การหมั้นหรือ
สัญญาหมั้นนั้นแต่ต่างจากสัญญาอ่ืนๆประการที่ไม่สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติตามสัญญาได้หรือบังคับให้
สมรสกันได้(ม.๑๔๓๘) 

 
เงื่อนไขการหมั้น 

การหมั้นจะมีผลสมบูรณ์หรือไม่จะต้องพิจารณาเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ การหมั้นซึ่งไม่ผ่านเงื่อนไขในข้อหนึ่งข้อใด
จะมีผลต่อความสมบูรณ์ของการหมั้น 

๑.      เงื่อนไขในเรื่องอายุ (ม. ๑๔๓๕) 
การหมั้นจะท าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ การหมั้นที่ได้ท าขึ้นในขณะที่ชาย

หญิงคู่หมั้นมีอายุยังไม่ครบสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แม้ว่าบิดามารดาจะให้ความยินยอมให้ท าการหมั้น การหมั้นนั้นก็
ยังมีผลเป็นโมฆะเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการหมั้นเกิดข้ึนเลย ดังนั้นจึงไม่สามารถท่ีจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ
ต่อกันได้ถ้าต่อมาไม่มีการสมรสเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิในการเรียกของหมั้นคืนในฐานลาภมิควรได้ อนึ่ง
แม้ว่าการหมั้นจะตกเป็นโมฆะเพราะเหตุที่ชายหญิงคู่หมั้นอายุไม่ถึงสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่กฎหมายก็มิได้ห้ามมิ
ให้ชายหญิงสมรสกันเมื่อมีอายุครบสิบเจ็ดปีบริบูรณ์เป็นต้นไป หรืออีกนัยหนึ่งคือชายหญิงจึงสามารถท าการ
สมรสกันได้แม้ว่าการหมั้นจะตกเป็นโมฆะหากชายหญิงได้ท าถูกต้องในเรื่องการสมรส 

๒.      เงื่อนไขในเรื่องความยินยอม (ม. ๑๔๓๖) 
การหมั้นหากได้กระท าในขณะที่ชายและหญิงคู่หมั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะ การหมั้นจะต้องได้รับความ

ยินยอมจากบุคคลดังต่อไปนี้ มิเช่นนั้นการหมั้นนั้นจะมีผลเป็นโมฆียะ ส่วนการหมั้นถ้าได้กระท าในขณะที่ชาย
หญิงบรรลุนิติภาวะแล้วไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลใดอีก 

(๑) บิดาและมารดา ในกรณีท่ีมีทั้งบิดามารดา 
(๒) บิดาหรือมารดา ในกรณีท่ีมารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอ านาจ ปกครอง หรือไม่

อยู่ในสภาพหรือฐานะที่อาจให้ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ์ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจาก
มารดาหรือบิดาได้ 

(๓) ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีท่ีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม 
(๔) ผู้ปกครองในกรณีท่ีไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมตาม (๑) (๒) และ (๓) หรือมีแต่

บุคคลดังกล่าวถูกถอนอ านาจปกครอง 
๓.      เงื่อนไขในเรื่องของหมั้น (ม. ๑๔๓๗) 

การหมั้นจะต้องมีการส่งมอบของหมั้นให้แก่หญิงคู่หมั้นเพ่ือเป็นหลักฐานว่าจะสมรส โดยของหมั้น
จะมีมูลค่าท่าใดก็ได้กฎหมายไม่ได้ก าหนดเพียงแต่ให้มีการส่งมอบให้แก่หญิงคู่หมั้นก็เพียงพอ หากไม่มีการให้
ของหมั้นแก่หญิงคู่หมั้นแม้ว่าจะมีพิธีหมั้นหรือมีการเจรจาสู่ขอ การหมั้นนั้นกฎหมายก าหนดว่ามีผลไม่สมบูรณ์ 
 
 

ของหมั้น 
ของหม้ัน (ม.๑๔๓๗ ว.๑) 



๑.  การหมั้นต้องมีการส่งมอบของหมั้นแก่หญิงคู่หมั้น 
การหมั้นจะใช้บังคับได้ต่อเมื่อมีการส่งมอบของหมั้นให้แก่หญิง ถ้าไม่มีการส่งมอบของหมั้น

แม้จะมีการหมั้นตามจารีตประเพณีของการหมั้น การหมั้นก็ไม่สมบูรณ์จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้(น าคดีไปฟ้อง
ศาลเพ่ือเรียกของหมั้นหรือค่าทดแทนไม่ได้) ซึ่งของหมั้นนั้นจะมีมูลค่าเท่าใดก็ได้ขอเพียงให้มีการให้ของหมั้น
แก่หญิงคู่หมั้นก็เป็นการเพียงพอ 

การฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ หมายความว่า จะฟ้องร้องเรียกให้ฝ่ายชายส่งมอบของหมั้นไม่ได้ 
หรือจะเรียกค่าทดแทนในกรณีท่ีมีการผิดสัญญาหมั้นไม่ได้ (ฎีกาที่ ๑๐๓๔/๒๕๓๕) 

๒.  ของหมั้น ได้แก่ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่หญิงคู่หมั้น เพ่ือเป็นหลักฐานการหมั้นและประกันว่าจะ
สมรสกับหญิงนั้น ผู้ที่ท าการหมั้นมิได้จ ากัดเฉพาะผู้ที่เป็นคู่หมั้นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมีความ
เกี่ยวพันกับชายหรือ หญิงคู่หมั้นด้วย เช่น บิดามารดา ผู้ปกครอง หากบุคคลผู้ท าการหมั้นมิใช่ชายหญิงคู่หมั้น
แล้ว การหมั้นจะผูกพันเฉพาะผู้ที่ท าการหมั้นเท่านั้นจะผูกพันชายหรือหญิงต่อเมื่อชายหญิงคู่หมั้นได้ตกลง
ยินยอมในการหมั้นนั้นด้วย 
ตัวอย่าง นายแดงอายุ ๒๒ ปี รักนางสาวอ้อ ซึ่งมีอายุ ๑๘ ป ีเป็นอันมาก แต่นางสาวอ้อ ไม่ชอบตน นายแดง
จึงไปขอหมั้น นางสาวอ้อกับนางเงิน มารดาของนางสาวอ้อ โดยที่นางสาวอ้อ ไม่ได้รู้เห็นยินยอมแต่อย่างใด 
นางเงินได้ตกลงรับหมั้นนายแดง และนายแดงได้ส่งมอบแหวนเพชรให้เป็นของหมั้นในวันนั้น หากนางสาวอ้อ
ไม่ยอมท าการสมรสกับนายแดงไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ นายแดงจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนางสาวอ้อไม่ได้ 
เพราะสัญญาหมั้นรายนี้นางสาวอ้อไม่ได้เป็นคู่สัญญาแต่อย่างใด 

ของหมั้นเมื่อมีการให้แก่หญิงแล้วย่อมตกเป็นสิทธิแก่หญิงทันที นอกจากนี้ของหมั้นก็ไม่ถือว่าเป็น
สินสมรสด้วย (ม. ๑๔๓๗) ของหมั้นถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์  จะต้องส่งมอบ ให้หญิงทันที ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
จะต้องจดทะเบียนโอนด้วย 

ค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๕๒/๒๕๐๖ จ าเลยขอหมั้นน้องสาวโจทก์เพ่ือ ให้แต่งงานกับบุตรจ าเลยแต่
จ าเลยไม่มีเงิน จึงท าสัญญากู้ให้โจทก์ยึดถือไว้ ต่อมาบุตรจ าเลยไม่ยอมแต่งงานกับน้องสาวโจทก์ โจทก์จึงฟ้อง
เรียกเงินตาม สัญญากู้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สัญญากู้ดังกล่าวนี้ เป็นเพียงสัญญาที่จะให้ ทรัพย์สินในวันข้างหน้า 
ยังไม่มีการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่กันอย่างแท้จริง เจตนาอันแท้จริงของคู่สัญญาก็มิได้มุ่งต่อการให้สัญญากู้ตก
เป็นของอีกฝ่ายหนึ่ง ในสภาพของหมั้น และไม่มีความประสงค์ให้ตกเป็นสิทธิของหญิงเมื่อได้ท า การสมรสแล้ว 
ในกรณีเช่นนี้ถือไม่ได้ว่า ได้มีการให้ของหมั้นกันตามกฎหมายแล้วโจทก์จะฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้ไม่ได้ 
เพราะสัญญากู้รายนี้ไม่มีหนี้เดิม ต่อกัน 
 
 

ผลของการหมั้น 
การหมั้นที่สมบูรณ์ย่อมน าไปสู่การสมรส แต่ในกรณีท่ีการสมรสไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรจะ

บังคับให้มีการสมรสไม่ได้ ซึ่งกรณีนี้เป็นสิ่งที่การหมั้นหรือสัญญาหมั้นแต่ต่างจากสัญญาอ่ืนๆซึ่งสามารถบังคับ
ให้ปฏิบัติตามสัญญาได้ แม้ว่าจะไม่สามารถบังคับให้สมรสไม่ได้ แต่ยังมีผลต่อของหมั้นซึ่งฝ่ายชายได้ให้แก่หญิง
คู่หมั้นด้วยว่าหญิงนั้นจะต้องคืนของหมั้นให้แก่ชายหรือไม่ ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

ในกรณีที่การสมรสไม่อาจเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้หญิงคู่หมั้นต้องคืนของหมั้นให้แก่
ฝ่ายชาย 

๑. หญิงคู่หมั้นไม่ย่อมสมรสโดยไม่มีเหตุอันสมควร(เท่ากับผิดสัญญาหมั้น) 
๒. ชายคู่หมั้นบอกเลิกสัญญาหมั้น เพราะมีเหตุส าคัญอันเกิดจากหญิง 



แต่ในกรณีดังต่อไปนี้หญิงคู่หมั้นไม่ต้องคืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายชาย(เพราะไม่ได้เกิดจากความผิดของหญิง) 
๑. ชายคู่หมั้นผิดสัญญาหมั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
๒. ชายหรือหญิงคู่หมั้นตายก่อนสมรส 
๓. หญิงคู่หมั้นบอกเลิกการหมั้นกรณีมีเหตุส าคัญเกิดจากชายคู่หมั้น 
๔. ต่างฝ่ายต่างละเลยไม่น าพาต่อการจดทะเบียน จะถือว่าหญิงคู่หมั้นผิดสัญญาไม่ได้ 

 
 

สินสอด 

สินสอด หมายถึง  ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาฝ่ายหญิงเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส 
(ม.๑๔๓๗)โดยสินสอดนั้นจะส่งมอบเมื่อใดก็ หากว่าเป็นทรัพย์สินที่ให้เพ่ือ ขอขมาบิดามารดาของฝ่ายหญิงที่
ตนล่วงเกินลูกสาวของเขา ทรัพย์สินนั้นไม่ใช่สินสอด แม้ต่อมาภายหลังไม่มีการสมรสชายจะเรียกคืนไม่ได้ 
เพราะสิ่งของที่ให้กันนั้นกฎหมายไม่ถือว่าเป็นสินสอด 

ในกรณีดังต่อไปนี้ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้ มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๑. ถ้าไม่มีการสมรสเกิดขึ้นโดยเหตุส าคัญอันเกิดแก่หญิง   เหตุที่ว่าท าให้ชายไม่สมควร หรือไม่อาจสมรสกับ
หญิงนั้น หรือ 

๒. ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ 

 

การผิดสัญญาหมั้น 

ถ้าชาย หรือหญิงคู่หมั้นไม่ท าการสมรสกัน โดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ ถือว่าคู่หมั้นนั้น
ผิดสัญญาหมั้นฝ่ายคู่หมั้นที่ผิดสัญญาต้องรับผิดจ่ายค่าทดแทน (ม.๑๔๓๙)คู่สัญญาหมั้น ไม่ใช่แค่ชายและหญิง
คู่หมั้น 

ค่าทดแทนในการผิดสัญญาหมั้นได้แก่ (ม.๑๔๔๐) 

๑. ค่าทดแทนความเสียหายต่อกายของอีกฝ่ายหนึ่ง 
๒. ค่าทดแทนความเสียหายต่อชื่อเสียงของอีกฝ่ายหนึ่ง 
๓. ค่าทดแทนความเสียหายในการที่ได้ใช้จ่าย หรือ ต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องจากการเตรียมการสมรสโดย

สุจริตและตามสมควร 
๔. ค่าทดแทนความเสียหายในกรณีท่ีได้จัดการทรัพย์สินด้วยความคาดหมายว่าจะได้สมรส 
๕. ค่าทดแทนความเสียหายในการที่ได้จัดการด้านต่างๆ เกี่ยวกับ อาชีพ หรือทางท ามาหาได้ ด้วย

คาดหมายว่าจะได้สมรส 

กรณีท่ีฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้น แก่ฝ่ายชายด้วย 



ค่าทดแทนในกรณีเสมือนผิดสัญญาหมั้น 

ในกรณีบอกเลิกเพราะคู่หมั้นกระท าชั่วอย่างร้ายแรงซึ่งได้กระท าภายหลังจากการหมั้น 

ค่าทดแทนในกรณีท่ีมีเหตุอ่ืนใดในทางประเวณีเกิดขึ้นกับหญิงคู่หมั้น (ม.๑๔๔๕) 

๑. ชายคู่หมั้นมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากชายอื่นซึ่งร่วมประเวณีกับหญิงคู่หมั้นโดยรู้ หรือควรรู้ว่าหญิงนั้น
ได้หมั้นแล้วกับตน ชายคู่หมั้นจะเรียกค่าทดแทนได้ต่อเมื่อได้บอกเลิกสัญญาหมั้น 

๒. ชายคู่หมั้นมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากชายอื่นที่ได้ข่มขืน หรือพยายามข่มขืนกระท าช าเรากับหญิง
คู่หมั้น หากชายอื่นได้รู้หรือควรรู้แล้ว่าหญิงนั้นได้หมั้นแล้ว โดยไม่จ าต้องบอกเลิกสัญญาหมั้น 

 

ความระงับสิ้นแห่งสัญญาหมั้น 

๑. ความตายของคู่หมั้น 
๒. การเลิกสัญญาหมั้นโดยสมัครใจ 

ภายหลังการหมั้นคู่หมั้นอาจตกลงเลิกสัญญาหมั้นต่อกันได้โดยตกลงเลิกสัญญาหมั้นด้วยความสมัครใจทั้ง
สองฝ่าย ซึ่งเมื่อเลิกสัญญาต่อกันแล้วคู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับสู่ฐานะเดิมเหมือนไม่เคยได้ท า
การหมั้นต่อกัน โดยฝ่ายหญิงต้องคืนของหมั้นและสินสอดให้แก่ฝ่ายชาย ทั้งนี้เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

๓. บอกเลิกสัญญาหมั้นโดยอ้างเหตุตามกฎหมาย 
๑. เหตุส าคัญอันเกิดแก่คู่หมั้น (ไม่ถือว่าผิดสัญญาหมั้น) 

เหตุส าคัญต้องถึงขนาดที่ชายหรือหญิงไม่สมควรสมรสกับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งไม่ค านึงว่าจะเกิดจากการ
กระท าของฝ่ายใด ไม่ค านึงว่าเหตุส าคัญจะเกิดก่อนหรือหลังการหมั้น 

๒. เหตุอันเกิดเพราะคู่หมั้นกระท าชั่วอย่างร้ายแรงซึ่งได้กระท าภายหลังจากการหมั้น โดยกฎหมาย
ถือเสมือนว่าเป็นการผิดสัญญาหมั้น 

๓. กรณีเหตุอ่ืนใดในทางประเวณีกับหญิงคู่หมั้น 

 

 

การเรียกค่าทดแทน ของหมั้นและสินสอดและอายคุวาม 

กรณีคู่หมั้นตาย 



ถ้าคู่หมั้นฝ่ายใดตายก่อนสมรสไม่ว่ากรณีใดจะไม่ถือว่าผิดสัญญาหมั้นดังนั้นคู่หมั้นอีกฝ่ายไม่มีสิทธิ
เรียกค่าทดแทน นอกจากนี้หากบุคคลที่ตายนั้นเป็นหญิงคู่หมั้น  คู่สัญญาหมั้นฝ่ายชายไม่มีสิทธิเรียกของหมั้น 
และสินสอดคืน 

 

กรณีผิดสัญญา หรือเสมือนว่าผิดสัญญาหมั้น 

การเรียกค่าทดแทนอันเนื่องมาการผิดสัญญาหมั้น หรือเสมือนว่าผิดสัญญาหมั้นมีอายุความ ๖ เดือน
นับแต่วันผิดสัญญา 

อายุความในการที่การเรียกร้องของหมั้นคืนมีอายุความ ๖ เดือนนับแต่วันผิดสัญญา ส่วนการเรียกคืน
สินสอดมีอายุความ ๑๐ ปี นับวันผิดสัญญา 

 

กรณีบอกเลิกสัญญาหมั้นโดยสมัครใจ 

ในกรณีที่สัญญาหมั้นได้เลิกลงโดยความสมัครใจของคู่หมั้น แต่ละฝ่ายจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้ โดย
หญิงคู่หมั้นต้องคืนของหมั้น และสินสอด ยกเว้นแต่จะได้มีการตกลงเป็นอย่างอ่ืน(สงวนสิทธิในการเรียกค่า
ทดแทน และไม่คืนของหมั้นและสินสอด) โดยอายุความในการเรียกคืนของหมั้นและสินสอดมีอายุความ ๑๐ ปี 

 

กรณีบอกเลิกสัญญาหมั้นโดยกฎหมาย 

ในกรณีที่สัญญาหมั้นระงับโดยการบอกเลิกสัญญาหมั้นอายุความในการเรียกค่าทดแทนมีอายุความ ๖ 
เดือนนับแต่วันรู้เหตุแห่งการบอกเลิก แต่อย่างไรแล้วต้องไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันเกิดเหตุ 

ในกรณีที่การบอกเลิกสัญญาหมั้นเกิดจากเหตุส าคัญอันเกิดจากหญิงคู่หมั้น อายุความในการเรียกคืน
ของหมั้นมีอายุความ ๖ เดือนนับแต่วันเลิกสัญญา และ การเรียกคืนสินสอดมีอายุความ ๑๐ ปี นับวันเลิก
สัญญา 

 

 

พิธีหมั้น 
       เมื่อได้ฤกษ์ยามวันมงคลแล้ว ต่อไปก็จะต้องเตรียมพิธีการหมั้นและพิธีมงคลแต่งงานกันต่อไป พิธีหมั้นนั้น
เปรียบเหมือนการตีตราหรือการจับจองกันและกัน ก่อนที่จะจูงมือเข้าสู่พิธีวิวาห์ การหมั้นก็คล้ายธรรมเนียม 
อยู่ก่อนแต่ง ของฝรั่ง ซึ่งจุดประสงค์ก็อยู่ที่การเปิดโอกาสให้คนทั้งคู่ได้ศึกษาอุปนิสัยใจคอกันมากข้ึน รู้จัก
เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันมากข้ึน ซึ่งถือเป็นผลดีต่อชีวิตคู่ในอนาคต พิธีหมั้นอาจจัดควบคู่กับพิธีสู่ขอหรือ



อาจจัดในช่วงเช้าของวันแต่งงานเลยก็ได้ แต่พิธีหมั้นที่นิยมก็คือการหมั้นแล้วแต่งเลยในวันเดียวกัน เพราะถือ
เป็นวิธีที่สะดวกท่ีสุดในการเตรียมงานคู่กันไป 

การเตรียมพิธีการหมั้น  
        ในธรรมเนียมการหมั้นนั้น เท่ากับเป็นการวางมัดจ าไว้ว่า หญิงที่ถูกหมั้นหมายแล้วจะไปชอบพอกับใคร
ไม่ได้อีก หรือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจะยกให้ใครอีกไม่ได้เด็ดขาด  
 
        การแต่งงานของลูกสาวมักถือเป็นงานออกหน้าออกตาใหญ่โต ฝ่ายหญิงจึงพยายามเรียกร้องของหมั้นที่มี
ราคาแพง โดยมักจะเรียกเป็น “ทองค า” และเรียกเป็นน้ าหนัก เลยท าให้เป็นค าติดปากมาจนทุกวันนี้ ว่า 
“ทองหมั้น” ซึ่งตามประเพณีถือเป็นของที่เจ้าสาวจะน าไปเป็น เครื่องแต่งตัวในวันแต่งงานนั่นเอง 

ส่วนสินสอดนั้น คือ เงินสินสอดและผ้าไหว้ที่ทางฝ่ายหญิงเป็นผู้ก าหนดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อแม่ แต่มักจะ
เรียกกันเป็นพิธีตามโบราณคือไม่เกิน ๔๐ บาท เป็นค่าน้ านม ถ้าเกินกว่านั้นจะถือเป็นการขายลูกสาว ทั้ง
สินสอดและทองหมั้นจะต้องใส่พานห่อไว้รวมกันเรียกว่า ขันหมากหมั้น 

อีกหนึ่งในความสนุกในขบวนขันหมากนั้นอยู่ที่ การก้ันประตูเงินประตูทองของทางฝ่ายหญิง ซึ่งส่วนมากมักจะ
เป็นลูกหลานของฝ่ายหญิง โดยน าเอาเข็มขัดหรือสร้อยเงินมาก้ันขบวนไว้ไม่ให้ผ่านเข้าไปได้ง่ายๆ เถ้าแก่ฝ่าย
ชายจะต้องควักห่อเงินที่เตรียมไว้ให้เป็นรางวัลก่อนจึงจะผ่านได้ โดยประตูท้ายๆ มักจะใช้ทองหรือเพชรกั้น ค่า
ผ่านทางจึงต้องเพิ่มสูงตามล าดับขั้นตอนตรงนี้อาจมีการหยอกล้อระหว่างญาติฝ่ายหญิงและขบวนของฝ่ายชาย 
สร้างความครึกครื้นเป็นยิ่งนัก 

การเตรียมขันหมาก 
 

ขันหมากเป็นสิ่งจ าเป็นในพิธีการแต่งงาน ซึ่งฝ่ายชายจะต้องเตรียมมาโดยจัดเป็นขบวนแห่มาบ้านฝ่ายหญิงใน
วันพิธีที่จัดงานในช่วงเช้า แล้วแต่ฤกษ์จะเป็นเวลาใด หรืออาจจะใช้ฤกษ์สะดวก ซึ่งปัจจุบันจะไม่เคร่งครัดนัก 
ขันหมากที่ฝ่ายชายจะเตรียมมาแห่ขันหมากนั้น ประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้  
 ขันหมากเอก 
        จะจัดเป็นขันเดี่ยวหรือขันคู่แล้วแต่ประเพณีนิยมของแต่ละท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมีขันใส่หมากพลู ขันใส่
เงินทองหรือสินสอด และขันใส่สิ่งของอันเป็นมงคล เช่น ถั่ว งา ข้าวเปลือก ใบเงิน ใบทอง ดอกรัก ดอก
บานไม่รู้โรย ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ฯลฯ ส่วนใหญ่จะดูความหมายที่เป็นมงคล และนิยมจัดเป็นคู่ จะท าให้
ดูสวยงามและเป็นมงคลโดยถือเคล็ดจากค าว่า “คู”่ นั่นเอง 

ขันหมากโท 
        ได้แก่ พวกของที่ใช้เป็นอาหารและขนม รวมทั้งบริวารขันหมากอ่ืน ได้แก่ ต้นกล้วย ต้นอ้อย หมู ไก่ 
เหล้า มะพร้าว ขนมต้มขาว ขนมต้มแดงและยังมีขนมนานาชนิด เป็นจ านวน ๑๐ คู่ข้ึนไป เช่น ขนมเปียก ขนม
กวน กาละเม ข้าวเหนียวแดง ฯลฯ แต่ละถาดต้องมีกระดาษสีแดงแผ่นเล็ก ๆ วางปะหน้าไว้เพ่ือความเป็นสิริ
มงคลขณะที่แห่ขบวนขันหมาก จะมีการโห่ร้องไชโย ขบวนขันหมากต้องหยุดอยู่นอกรั้วบ้าน มีการกั้นประตู



ทางเข้าบ้าน เจ้าบ่าวต้องเตรียมซองค่าผ่านทาง มีการต่อรองราคาค่าผ่านประตู จะเรียกค่าผ่านทางเท่าไรก็
แล้วแต่ตกลงกัน เมื่อขบวนขันหมากเข้าบ้าน จากนั้นต้องน าต้นกล้วยและต้นอ้อยไปปลูก พร้อมทั้งพูดเป็นเคล็ด
ว่า น ากล้วยอ้อยมาปลูกให้ และรดน้ าให้อย่างดี จะได้มีลูกดกมากมาย ในการนี้ ผู้ปลูกจะขอรางวัลจากเจ้าภาพ 
เช่น เหล้า เป็นต้นๆ แต่ประเพณีบางแห่งก็จะไม่เอาอาหารซึ่งอาจจะเป็นหมูสามชั้น และขนมท่ีใช้ในงาน
แต่งงาน เพราะเอาความสะดวกจะไม่ค่อยเคร่งนัก แต่ท่ีขาดไม่ได้คือเหล้า ต้นกล้วย และต้นอ้อย 

ในวันแต่ง เจ้าบ่าว และเพ่ือนพร้อมขบวนขันหมากจะไปถึงบ้านเจ้าสาว เมื่อไปถึงจะพบกับการก้ัน
ประตูตามประเพณี โดยฝ่ายหญิงจะจัดญาติ ลูกหลาน หรือเพ่ือนเจ้าสาว มากั้นเป็นด่านประตู ๔ ด่าน มีประตู
เงิน ประตูทองอย่างละคู่ หรือจะใช้เพียง ๒ ประตูก็ได้ โดยใช้เข็มขัดเงินและสายสร้อยทองค ากั้น จะมีผู้กล่าว
น าซักถามกันตามประเพณี จึงจะปล่อยเจ้าบ่าว และขบวนขันหมากให้ผ่านด่านประตูเข้าไป สุดท้ายก่อนจะเข้า
ไปในบ้านหรือขึ้นบันไดบ้านก็จะมีเด็ก ๒ คนที่ฝ่ายหญิงจัดไว้ให้พรมน้ าที่เท้าเจ้าบ่าว แล้วเจ้าบ่าวจะต้อง
จ่ายเงินให้ด่านประตูทุกด่านจนกระทั่งถึงการพรมน้ าที่เท้าเป็นอันเสร็จพิธีขบวนการแห่ขันหมาก เมื่อเข้าไปใน
บ้านเจ้าสาวก็จะมีการรับขันหมากตามประเพณี ฝ่ายเจ้าสาวจะต้องจ่ายให้คนที่อุ้มขันหมากเอกและขันหมาก
โทด้วย แต่เน้นให้เงินขันหมากเอกมากกว่า 

ตอนเช้าท าบุญเลี้ยงพระ เจ้าบ่าวเจ้าสาวร่วมกันประเคนอาหารถวายพระ เมื่อพระฉันเสร็จและถวายของแล้ว 
จึงกรวดน้ าร่วมกัน จากนั้นคู่บ่าวสาวจะไหว้พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย เพ่ือแสดงความคารวะนบ
นอบต่อบิดามารดาและบรรดาญาติผู้ใหญ่ โดยเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะกราบลงพร้อมกันที่หมอนสามครั้งถ้าผู้รับไหว้
เป็นบิดามารดาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ แต่หากเป็นญาติคนอ่ืนๆ ก็จะกราบหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องแบมือ จากนั้นจึงส่ง
พานดอกไม้ ธูปเทียนให้ พ่อแม่ก็จะรับไหว้และให้ศีลให้พรแก่คนทั้งคู่ หลังจากรับไหว้ผู้ใหญ่ก็จะส่งเงินในพาน
ให้บ่าวสาวเพ่ือเป็นเงินทุนขั้นตอนนี้ญาติพ่ีน้องอาจจะสมทบทุนเพ่ิมให้ด้วยตามอัธยาศัย ต่อจากนั้นก็ช่วยกันน า
ถั่วงาและแป้งมาประพรมอวยพร  
 
  ขันของหมั้นบรรจุของหมั้นต่างๆ 
          เช่น เงิน ทอง แก้ว แหวน เงินสดค่าสินสอด และตามด้วยพานผ้าไหว้ และของขวัญส าหรับพ่อแม่ฝ่าย
หญิง 
 
  พิธีรดน้ า 
        ถือเป็นการอวยพรความสุขให้คู่บ่าวสาว โดยพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่จะรดให้เจ้าสาวก่อนแล้วจึงรดให้
เจ้าบ่าว หลักจากเสร็จพิธีแล้วหากฝ่ายใดลูกขึ้นยืนก่อนก็จะสามารถอยู่เหนือกว่าคู่ของตนเหมือนดังความเชื่อ
ในเรื่องตักบาตรของบ่าวสาวนั่นเอง  
 
        พิธีรดน้ าจะต้องมีโต๊ะหมู่บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ปกติจะอยู่ทางขวาของเจ้าบ่าว เมื่อถึงฤกษ์ที่
ก าหนด คู่บ่าวสาวจะเข้าไปในห้องพิธีพร้อมเพ่ือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวฝ่ายละ ๒ คน จะมีญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายเจ้าสาว
น าคู่บ่าวสาวไปจุดเทียนชัย ปักธูปและกราบพระที่โต๊ะหมู่บูชา แล้วญาติผู้ใหญ่ก็จะพาคู่บ่าวสาวไปนั่งบนตั่งที่
จัดไว้ วางแขนลงบนหมอน ยื่นมืออกไปพนมตรงขันรองน้ าโดยหญิงนั่งทางซ้าย ชายนั่งทางขวา ก้มศรีษะลง



เล็กน้อย เชิญผู้ใหญ่ที่เป็นประธานมาประกอบพิธีรดน้ า ประธานสวมพวงมาลัยให้คู่บ่าวสาว รับมงคลคู่มาจบ
เสร็จแล้วสวมที่ศีรษะของคู่บ่าวสาวคนละข้างและรับโถแป้งกระแจ เอานิ้วหัวแม่มือขวาแตะแป้งที่ผสมน้ าหอม
และน้ ามนต์ เจิมลงหน้าบ่าวสาวคนละ ๑ แต้มหรือ ๓ แต้มก็ได้ พร้อมทั้งอวยพร ต่อจากนั้นก็เชิญแขกเข้ารด
น้ าตามล าดับ 

เสร็จจากการรดน้ าสังข์แล้วเจ้าภาพจะปลดมงคลคู่เอง หรือจะเชิญประธานหรือผู้อาวุโสคนใดปลดก็ได้
แล้วมอบให้คู่บ่าวสาวเพ่ือน าไปเก็บไว้บนหัวเตียงนอนของตน หลังจากเสร็จพิธีรดน้ าสังข์หรือหลั่งน้ าพระพุทธ
มนต์และประสาทพรแล้วก็มีการเลี้ยงฉลองพิธีแต่งงาน ส าหรับญาติและแขกที่มาร่วมในงานก็เสร็จพิธี แล้วรอ
ฤกษ์ส่งตัวเจ้าสาวให้เจ้าบ่าว ทั้งนี้ก็จะมีพิธีบ้างเล็กน้อยตามประเพณีของตน เพ่ือให้ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
พาเจ้าสาวส่งให้แก่เจ้าบ่าว พร้อมกับอบรมเจ้าสาวให้เคารพนับถือย าเกรง ซื่อสัตย์ต่อสามี และอบรมเจ้าบ่าวให้
รักใคร่ เลี้ยงดูซื่อสัตย์ต่อภรรยา และปฏิบัติต่อภรรยาอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ของสามีที่ดี แล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาว
จะกราบผู้ใหญ่ อาจจะมีพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายให้โอวาทต่อไป เจ้าบ่าวก็จะกราบพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย ก็เสร็จ
พิธีทุกคนจะออกจากห้องหอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่กันตามล าพัง จะได้พักผ่อนเพราะเหนื่อยในงานพิธีมามาก
แล้ว 
        พิธีรดน้ า อาจจะท าได้หลายกรณีแล้วแต่ความสะดวกและความเหมาะสมของทั้งสองฝ่าย จะท าพิธีรดน้ า
ในตอนเช้าหลังจากท าพิธีทางศาสนาแล้ว โดยรดเฉพาะญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือจริง ๆ จะมีจ านวนไม่มากนัก 
หลังจากนั้นก็เลี้ยงฉลองพิธีแต่งงานส าหรับแขกท่ีมาในงานก็เสร็จพิธี หรือจะท าพิธีรดน้ าในตอนเย็นเพื่อเป็น
การให้ความสะดวกแก่แขกท่ีมาในงาน แล้วจึงฉลองพิธีแต่งงานก็ได้ คู่บ่าวสาวควรจะไปถึงสถานที่ประกอบพิธี
ก่อนเวลาพอสมควร 

 

 

 

การสมรส 

การสมรสหมายถึง การที่ชายและหญิงสมัครใจเข้ามาอยู่กินกันฉันสามีภริยา ชั่วชีวิตโดยจะไม่เกี่ยวข้องทางชู้
สาวกับบุคคลอ่ืนใดอีก การสมรสประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ๔ ประการคือ 

๑. คู่สมรสฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นชายและอีกฝ่ายจะต้องเป็นหญิง 

๒. การสมรสจะต้องเป็นการกระท าโดยสมัครใจของชายและหญิง หากชายหญิงไม่ยินยอมสมรสกัน การสมรส
นั้นเป็นโมฆะ 

๓. การอยู่กินกันฉันสามีภริยาจะต้องเป็นระยะเวลาชั่วชีวิต 

๔. การสมรสจะต้องมีคู่สมรสเพียงคนเดียวเท่านั้น 

เงื่อนไขการสมรส และผลของการสมรสที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขตามกฎหมาย 



๑. ชายและหญิงจะต้องมีอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์แล้วทั้งสองคน ตามมาตรา ๑๔๔๘ การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรานี้มีผล
เป็นโมฆียะตามมาตรา ๑๕๐๓ ผู้มีส่วนได้เสียขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนได้ 

๒. ชายและหญิงจะต้องไม่เป็นคนวิกลจริต หรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

ตามมาตรา ๑๔๔๙ การฝ่าฝืนมาตรานี้มีผลให้การสมรสเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๕ ผู้มีส่วนได้เสียน าคดีขึ้นสู่
ศาลขอให้มีค าพิพากษาแสดงว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะได้ 

๓. ญาติสนิทจะท าการสมรสกันไม่ได้ ตามาตรา ๑๔๕๐ ซึ่งญาติสนิทนี้ก าหนดไว้ ๔ ประเภทคือ 

- ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป 

- ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงลงมา 

- พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 

- พ่ีน้องร่วมแต่บิดาหรือมารดา 

การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรานี้มีผลเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๕ 

๔. ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้ ตามมาตรา ๑๔๕๑ แต่เนื่องจากบุตรบุญธรรมและ
ผู้รับบุตรบุญธรรมมิใช่ญาติสืบสายโลหิตกันกฎหมายจึงมิได้ก าหนดผลของการฝ่าฝืนไว้ ดังนั้นการฝ่าฝืนเงื่อนไข
ข้อนี้การสมรสจึงมีผลสมบูรณ์ เพียงแต่ท าให้การรับบุตรบุญธรรมยกเลิกไปโดยปริยาย๕ 

๕. ชายหรือหญิงต้องไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่นอยู่ขณะทาการสมรส ตามมาตรา ๑๔๕๒ การฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อ
นี้มีผลท าให้การสมรสเป็นโมฆะตามาตรา ๑๔๙๕ โดยไม่จ าต้องน าคดีมาฟ้องต่อศาลเหมือนบทบัญญัติเก่า ผู้มี
ส่วนได้เสียสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างได้ หากตราบที่ยังไม่มีค าพิพากษาของศาลหรือยังไม่มีการยกขึ้นกล่าวอ้าง
อยู่ตราบใดการสมรสนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์อยู่ตราบนั้น 

๖. ชายและหญิงต้องยินยอมเป็นสามีภรรยากัน ตามมาตรา ๑๔๕๘ การสมรสที่ปราศจากความยิน 

ยอมเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๕ 

อนึ่ง มาตรา ๑๔๕๘ ได้บัญญัติให้ชายหญิงแสดงความยินยอมเป็นสามีภรรยากันโดยเปิดเผยต่อหน้านาย
ทะเบียน ดังนี้จึงไม่อาจตั้งตัวแทนไปจดทะเบียนสมรสได้ หากมีการตั้งตัวแทนแล้วนายทะเบียนรับจดให้การ
สมรสนั้นก็จะเป็นโมฆะเช่นกันเพราะเป็นการสมรสที่ปราศจากความยินยอม 

๗. หญิงหม้ายจะท าการสมรสได้ต่อเมื่อล่วงพ้นเวลา ๓๖๐ วนั นับแต่วันที่ขาดจากการสมรสเดิมเสียก่อนตาม
มาตรา ๑๔๕๓ เว้นแต่ 

- ได้คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น 

- สมรสกับคู่สมรสเดิม 

- มีใบรับรองแพทย์ว่ามิได้มีครรภ์ 



- มีค าสั่งศาลให้ท าการสมรสได้ 

การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรานี้กฎหมายไม่ได้ก าหนดผลไว้ จึงท าให้การสมรสนั้นมีผลสมบูรณ์ บุตรที่ 

เกิดภายใน ๓๑๐ วันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง มาตรา ๑๕๓๗ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายของสามีใหม่ 

๘. ผู้เยาว์จะท าการสมรสได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง ตามมาตรา ๑๔๕๔ ซ่ึง
บัญญัติให้น า ๑๔๓๖ มาใช้ ดังนั้นการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรานี้จึงมีผลเป็นโมฆียะ 

การสมรสที่เป็นโมฆะ 

มาตรา ๑๔๙๔ "การสมรสจะเป็นโมฆะก็แต่เฉพาะที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๑๔๙๕ "การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ มาตรา ๑๔๕๒ และมาตรา ๑๔๕๘ เป็น
โมฆะ" 

มาตรา ๑๔๙๖ "ค าพิพากษาของศาลเท่านั้นที่จะแสดงว่า การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๙ มาตารา ๑๔๕๐ 
และมาตรา ๑๔๕๘ เป็นโมฆะ 

คู่สมรส บิดามารดา หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ 
ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้อัยการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลก็ได้" 

มาตรา ๑๔๖๗ "การสมรสที่เป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะกล่าว
อ้างข้ึน หรือจะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้" 

มาตรา ๑๔๙๗/๑ "ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าการสมรสใดเป็นโมฆะให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเยียน
เพ่ือบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนสมรส" 

มาตรา ๑๔๙๘ "การสมรสที่เป็นโมฆะ ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา 

ในกรณีที่การสมรสเป็นโมฆะ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีหรือได้มาไม่ว่าก่อนหรือหลังการสมรสรวมทั้งดอกผล
คงเป็นนของฝ่ายนั้น ส่วนบรรดาทรัพย์สินที่ท ามาหาได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึ่ง เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรสั่ง
เป็นประการอ่ืน เมื่อได้พิเคราะห์ถึงภาระในครอบครัวภาระในการหาเลี้ยงชีพฐานะของคู่กรณีท้ังสองฝ่าย 
ตลอดจนพฤติการณ์อ่ืนทั้งปวงแล้ว" 

มาตรา ๑๔๙๙ "การสมรสที่เป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืน มาตารา ๑๔๔๙ มาตารา ๑๔๕๐ หรอืมาตรา ๑๔๕๘ ไม่
ท าให้ชายหรือหญิงผู้สมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการสมรสก่อนมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เป็นโมฆะ 

การสมรสที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ ไม่ท าให้ชายหรือหญิงผู้สมรสโดยสุตริตเสื่อมสิทธิที่
ได้มา เพราะการสมรสก่อนที่ชายหรือหญิงนั้นรู้ถึงเหตุที่ท าให้การสมรสเป็นโมฆะ แต่การสมรสที่เป็นโมฆะ
ดังกล่าว ไม่ท าให้คู่สมรสเกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง 



การสมรสที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตารา ๑๔๔๙ ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดได้สมรสโดยสุจริต ฝ่ายนั้นมีสิทธิ
เรียกค่าทดแทนได้ และถ้าการสมรสที่เป็นโมฆะนั้นท าให้ฝ่ายที่ได้สมรสโดยสุจริตต้องยากจนลงเพราะไม่มี
รายได้พอจากทรัพย์สิน หรือจากการงานที่เคยท าอยู่ก่อนมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือก่อนที่จะได้รู้ว่าการสมรส
ของตนเป็นโมฆะแล้วแต่กรณีฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพได้ด้วย สิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพในกรณีนี้ในน ามาตรา 
๑๕๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

สิทธิเรียกร้องค่าทดแทน หรือค่าเลี้ยงชีพตามวรรคสาม มีก าหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่มีค า
พิพากษาถึงท่ีสุดส าหรับกรณีการสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ หรือมาตารา 
๑๔๔๕๘ หรือนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่ท าให้การสมรสเป็นโมฆะ ส าหรับกรณีการสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืน
มาตรา ๑๔๕๒" 

มาตารา ๑๔๙๙/๑ "ในกรณีที่การสมรสเป็นโมฆะ ข้อตกลงระหว่างคู่สมรสว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง
บุตรคนใด หรือฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้ออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจ านวนเท่าใด ให้ท าเป็น
หนังสือ หากตกลงกันไม่ได้ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด ในการพิจารณาชี้ขาด ถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุที่จะถอนอ านาจ
ปกครองของคู่สมรสนั้นได้ตามมาตรา ๑๕๘๒ ศาลจะถอนอ านาจปกครองของคู่สมรสและสั่งให้บุคคลภายนอก
เป็นผู้ปกครองก็ได้ ทั้งนี้ ให้ศาลค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรนั้นเป็นส าคัญ และให้น าความใน 
มาตรา ๑๕๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม" 

มาตรา ๑๕๐๐ "การสมรสที่เป็นโมฆะไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริตซึ่งได้มาก่อน
มีการบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนสมรสตามมาตรา ๑๔๙๗/๑" 

ข้อสังเกต 

๑. มาตรา ๑๔๙๔ วางหลักว่า การสมรสจะเป็นโมฆะก็แต่เฉพาะที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. เท่านั้น 
๒. เมื่อการสมรสตกเป็นโมฆะแล้วก็ไม่อาจสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่ได้ 
๓. เหตุแห่งการสมรสที่จะเป็นโมฆะได้นั้น ตามมาตรา ๑๔๙๕ คือการสมรสที่ฝ่าฝืน มรตรา ๑๔๔๙, 

๑๔๕๐, ๑๔๕๒ และ มาตรา ๑๔๕๘ แสดงว่ามีอยู่ ๔ กรณี เทานั้น คือ 

มาตรา ๑๔๔๙ "ชายหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ" 

มาตรา ๑๔๕๐ "ชายหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือ
ร่วมแตบ่ิดาหรือมารดาก็ดี โดยความเป็นญาติดังกล่าวให้ถือตามสายโลหิต โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นญาติโดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่" 

มาตรา ๑๔๕๒ "ชายหรือหญิงจะท าการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้" 

มาตรา ๑๔๕๘ "การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากันและต้องแสดงการยินยอมนั้นให้
ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย" 

การสมรสที่เป็นโมฆะ ตามมาตรา ๑๔๔๙, ๑๔๕๐ และมาตรา ๑๔๕๘ 



การสมรสที่เป็นโมฆะทั้งสามมาตรา ดังกล่าว ศาลต้องมีค าพิพากษาแสดงเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๖ 
วรรคหนึ่ง 

ผลของการสมรสที่เป็นโมฆะทั้งสามมาตราดังกล่าวนี้ ก็คือ มาตรา ๑๔๙๘, มาตรา ๑๔๙๙ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๑๔๙๙ วรรคสาม และวรรคสี่ 

สรุปได้ว่า การสมรสที่เป็นโมฆะดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา 
ส่วนทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีหรือได้มาไม่ว่าก่อนหรือหลังการสมรส รวมทั้งดอกผลคงเป็นของฝ่ายนั้น ส่วนบรรดา
ทรัพย์สินที่ท ามาหาได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึ่ง และไม่ท าให้ชายหรือหญิงผู้สมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ได้มา
เพราะการสมรสก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นโมฆะ ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดได้สมรสโดยสุจริตฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียก
ค่าทดแทนได้ และถ้าการสมรสที่เป็นโมฆะนั้น ท าให้ฝ่ายที่ได้สมรสโดยสุจริตต้องยากจนเพราะไม่มีรายได้พอ
จากทรัพย์สิน หรือจากการงานที่เคยท าอยู่ก่อนค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือก่อนที่จะได้รู้ว่าการสมรสของตนเป็น
โมฆะแล้วแต่กรณี ฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพได้ด้วย สิทธิค่าเลี้ยงชีพในกรณีนี้ให้น ามาตรา ๑๕๒๖ วรรค
หนึ่ง และมาตรา ๑๕๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การสมรสที่เป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๕๒ (การสมรสซ้อน) 

๑. มาตารา ๑๔๙๗ "การสมรสที่เป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๕๒ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะ
กล่าวอ้างข้ึน หรือจะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้" 

๒. การสมรสซ้อนอาจเกิดขึ้นโดยชายหรือหญิงท าการสมรสซ้อนก็ได้ 
๓. สามีภริยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมียที่มิได้มีการจดทะเบียนสมรสกัน ไม่อาจจดทะเบียนสมรส

ใหม่กับบุคคลอื่นอีก ถ้าสมรสอีกก็เป็นการสมรสซ้อน 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๖๔/๒๕๖๓ 

สามีภริยาก่อน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ภริยาไปบวชชี ไม่ได้ความว่าสามีอนุญาต 
ยังไม่ขาดจากสามีภริยากัน สามีได้ภริยาใหม่จดทะเบียนเมื่อใช้บรรพ ๕ แล้ว ไม่เป็นการสมรส ที่สมบูรณ์ ไม่มี
สิทธิรับมรดกของสามี สามีตายมรดกตกได้แก่ภริยาเดิมภริยาเดิมจดทะเบียนยกที่ดินให้โจทก์แม้ไม่ระบุถึงบ้าน
ด้วย บ้านเป็น ส่วนควบของที่ดิน โจทก์มีกรรมสิทธิ์ในบ้านด้วย 

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ าเลยและบริวารออกไปจากที่พิพาท ให้ใช้ค่าเสียหายเดือนละ ๒๐๐ บาท ศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะให้ยกข้อที่เรียกค่าเสียหาย จ าเลยฎีกา 

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายชมกับนางยังเป็นสามีภรรยากันตาม
กฎหมายลักษณะผัวเมีย บ้านพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างนายชมกับนางยัง ปลูกอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๕๖ 
ซึ่งนางยังได้รับโอนมาโดยทางมรดก ต่อมานางยังไปบวชชี แล้วนายชมได้จ าเลยเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งอยู่กินกัน
ที่บ้านพิพาทเกิดบุตรด้วยกันหลายคนแต่นายชมกับจ าเลยเพ่ิงจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายเมื่อ ปี พ.ศ. 
๒๕๑๘ นายชมถึงแก่กรรมปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยมิได้ท าพินัยกรรม หลังจากนายชมถึงแก่กรรม จ าเลยก็ยังคงอยู่
ในบ้านพิพาทตลอดมาจนบัดนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ นางยังจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๕๖ 
ดังกล่าวข้างต้นให้โจทก์ โจทก์จึงฟ้องขับไล่จ าเลยออกจากบ้านพิพาทเป็นคดีนี้ อ้างว่าบ้านพิพาทเป็นของโจทก์ 



มีประเด็นมาสู่ศาลฎีกาว่า จ าเลยมีสิทธิจะอยู่ในบ้านพิพาทหรือไม่ ที่จ าเลยฎีกาว่าระหว่างนางยังบวชชี นายชม
เอาอาหารไปส่ง ตามพฤติการณ์แสดงว่านายชมอนุญาตให้นางยังไปบวช นายชมกับนางยังจึงขาดจากการเป็น
สามีภรรยากันตั้งแต่วันที่นางยังบวชชีตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ ๓๙ บ้านพิพาทซึ่งเป็นสินสมรส ต้อง
แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน เป็นของนายชม ๒ ส่วน ของนางยัง ๑ ส่วน นางยังไม่ได้ครอบครองส่วนของตนหากแต่
นายชมกับจ าเลยเป็นผู้ครอบครองมา ส่วนของนางยังจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายชม นายชมจึงเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์บ้านพิพาททั้งหมดเพียงคนเดียว และเป็นมรดกตกได้แก่จ าเลยกับบุตรของจ าเลยนั้น ศาลฎีกา
พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าข้อเท็จจริงตามทางพิจารณาไม่ได้ความแน่ชัดว่าเมื่อนางยังไปบวชชีนั้น นายชมได้อนุญาต
ให้ไปบวชหรือไม่ และไม่ได้ความจากการน าสืบของฝ่ายใดเลยว่า ขณะนางยังบวชชี นายชมได้เอาอาหารไปส่ง
จึงยังฟังไม่ได้ว่านายชมกับนางยังได้ขาดจากสามีภรรยากันแล้วตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ ๓๙ ดังที่
จ าเลยฎีกา นอกจากเรื่องที่นางยังไปบวชชีแล้วข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่านายชมกับนางยังได้หย่ากันแต่อย่างใด 
จึงฟังได้ว่านายชมกับนางยังเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายตลอดมาจนกระทั่งนายชมถึงแก่กรรม 
ส าหรับจ าเลยซึ่งให้การว่านางยังไปบวชชีเมื่อประมาณ ๔๗ ปีมานี้ แล้วต่อมาอีกประมาณ ๑๐ ปี นายชมก็ได้
จ าเลยเป็นภรรยานั้นตามค าให้การของจ าเลยค านวณได้ว่านายชมได้จ าเลยเป็นภรรยาประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๕ 
ใกล้เคียงกับท่ีโจทก์บรรยายฟ้องว่านายชมได้จ าเลยเป็นภรรยาในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นเวลาที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ใช้บังคับ แม้จ าเลยกับนายชมจะได้จดทะเบียนสมรสกัน การสมรสก็เป็นโมฆะตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ และ ๑๔๔๕(๓) เดิมเพราะขณะจดทะเบียนสมรส นายชม
เป็นคู่สมรสหรือสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางยังจ าเลยจึงมิใช่ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายชม ไม่
มีสิทธิได้รับมรดกของนายชม หรืออีกนัยหนึ่งไม่มีส่วนเป็นเจ้าของบ้านพิพาทแต่อย่างใดเม่ือนายชมถึงแก่กรรม
โดยมิได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์ให้แก่ผู้ใด บ้านพิพาทซึ่งเป็นส่วนของนายชม จึงเป็นมรดกตกให้แก่นางยังผู้เป็น
ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อนางยังโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งปลูกบ้านพิพาทให้แก่โจทก์ แม้จะได้ความจาก
ค าเบิกความของโจทก์ว่าในตอนที่ยกที่ดินให้ นางยังไม่ได้พูดถึงบ้านพิพาทด้วย แต่บ้านพิพาทเป็นส่วนควบของ
ที่ดิน โจทก์จึงมีกรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๗ และมีอ านาจ
ฟ้องขับไล่จ าเลยออกจากบ้านพิพาท" 

พิพากษายืน 

( แต่ง ทองภักดี - สมชัย ทรัพยวณิช - เฟ่ืองขจิต รัศมิภูติ ) 

การสมรสที่เป็นการสมรสซ้อนซึ่งเป็นโมฆะนั้น แม้ต่อมาการสมรสครั้งแรกจะสิ้นสุดลง ก็ไม่ท าให้การ
สมรสซ้อนกลับสมบูรณ์ได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๑๖/๒๕๒๓ 

ป. จดทะเบียนสมรสกับจ าเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๔๙๕ ต่อมาได้จดทะเบียนสมรสกับโจทก์เม่ือวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓ และจดทะเบียนสมรสกับจ าเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ วันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๐๗ ป. จดทะเบียนหย่ากับจ าเลยที่ ๑ แต่ต่อมาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๐๗ ได้จดทะเบียนสมรสกับจ าเลยที่ ๑ 
อีก และหลังจากนั้นคือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๗ โจทก์กับ ป.จึงได้จดทะเบียนสมรสกันซ้ าอีกครั้งหนึ่ง วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๑๙ ป. ถึงแก่กรรมเช่นนี้การจดทะเบียนสมรสระหว่าง ป. กับโจทก์ครั้งแรกและระหว่าง ป. กับ



จ าเลยที่ ๒ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๕(๓) เพราะในขณะนั้น ป. เป็นคู่สมรส
ของจ าเลยที่ ๑ อยู่แล้ว จึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ ส าหรับจ าเลยที่ ๑
แม้จะปรากฏว่าได้จดทะเบียนหย่ากับ ป. ท าให้การสมรสขาดลง แต่ต่อมาก็ได้จดทะเบียนสมรสกันใหม่โดย
สมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการสมรสระหว่าง ป. กับโจทก์และจ าเลยที่ ๒ ได้เป็นโมฆะมาตั้งแต่วันที่ได้
จดทะเบียนสมรสแล้ว การที่โจทก์มาจดทะเบียนสมรสกับ ป. ครั้งหลังอีกจึงเป็นโมฆะเพราะขณะนั้น ป. เป็นคู่
สมรสของจ าเลยที่ ๑ ฉะนั้น จ าเลยที่ ๑ จึงเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ผู้เดียวของ ป. มีอ านาจฟ้องขอให้
พิพากษาว่าการจดทะเบียนสมรสระหว่างโจทก์กับ ป. เป็นโมฆะ 

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภรรยาชอบด้วยกฎหมายของจ่าสิบเอกประเสริฐซึ่งถึงแก่กรรมเม่ือวันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๑๙ จ าเลยที่ ๑ และท่ี ๒ ได้ยื่นหลักฐานต่อทางราชการว่าเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของจ่า
สิบเอกประเสริฐ ความจริงจ าเลยทั้งสองได้จดทะเบียนสมรสกับจ่าสิบเอกประเสริฐในขณะที่จ่าสิบเอกประเสริฐ
กับโจทก์เป็นสามีภรรยากันอยู่ กระทรวงกลาโหมไม่จ่ายบ าเหน็จตกทอดให้โจทก์ ขอให้พิพากษาว่าการจด
ทะเบียนสมรสของจ าเลยทั้งสองเป็นโมฆะ และให้ศาลแจ้งค าสั่งของศาลไปยังส านักทะเบียนให้เพิกถอน
ทะเบียนสมรสของจ าเลยทั้งสอง 

จ าเลยที่ ๑ ให้การและฟ้องแย้งว่า จ าเลยที่ ๑ เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจ่าสิบเอก
ประเสริฐ จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๔๙๕ ก่อนจ่าสิบเอกประเสริฐมาจดทะเบียนสมรสกับ
โจทก์และจ าเลยที่ ๒ การสมรสของโจทก์กับจ าเลยที่ ๒ จึงเป็นโมฆะ โจทก์รบเร้าให้จ่าสิบเอกประเสริฐจด
ทะเบียนหย่ากับจ าเลยที่ ๑ จ่าสิบเอกประเสริฐจึงท าการลวงโจทก์โดยจดทะเบียนหย่ากับจ าเลยที่ ๑ แล้วรีบ
จดทะเบียนสมรสกับจ าเลยที่ ๑ ใหม่ แล้วเอาทะเบียนหย่าไปให้โจทก์ดูและจดทะเบียนสมรสกับโจทก์อีก เมื่อ
จ่าสิบเอกประเสริฐถึงแก่กรรม โจทก์เอาทะเบียนสมรสที่เป็นโมฆะไปขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดและคัดค้านการ
ที่จ าเลยที่ ๑ ขอรับบ าเหน็จตกทอด เป็นการไม่ชอบ ขอให้พิพากษายกฟ้องและพิพากษาว่าการจดทะเบียน
สมรสระหว่างโจทก์กับจ่าสิบเอกประเสริฐเป็นโมฆะให้โจทก์ไปเพิกถอนทะเบียนสมรสดังกล่าวกับถอนค าขอ
และค าคัดค้านที่จ าเลยที่ ๑ ยื่นขอรับบ าเหน็จตกทอดของจ่าสิบเอกประเสริฐ หากโจทก์ไม่ไปก็ให้ถือเอาค า
พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์ และห้ามโจทก์เข้ายุ่งเกี่ยวอีก 

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จ าเลยที่ ๑ กับจ่าสิบเอกประเสริฐจะจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๔๙๕ จริงหรือไม่ไม่รับรองหากเป็นความจริงก็จดทะเบียนหย่ากันแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๐๗ โจทก์จดทะเบียนสมรสกับจ่าสิบเอกประเสริฐอย่างถูกต้อง โจทก์ไม่เคยรบเร้าให้จ่าสิบเอกประเสริฐจด
ทะเบียนหย่ากับจ าเลยที่ ๑ แล้วมาจดทะเบียนสมรสกับโจทก์การที่โจทก์กับจ่าสิบเอกประเสริฐจดทะเบียน
สมรสกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๗ ก็เพราะตามทะเบียนสมรสเดิมโจทก์ชื่อ "บัวรินทร์" เมื่อ
เปลี่ยนชื่อมาเป็น "อารียา" จึงจดทะเบียนสมรสกันใหม่ การจดทะเบียนสมรสของจ าเลยที่ ๑ กับจ่าสิบเอก
ประเสริฐเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๐๗ เป็นโมฆะเพราะขณะนั้นโจทก์เป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของจ่าสิบ
เอกประเสริฐอยู่แล้วโจทก์มีสิทธิขอรับบ าเหน็จตกทอดของจ่าสิบเอกประเสริฐ ไม่เป็นการละเมิด ขอให้ยกฟ้อง
แย้ง 

จ าเลยที ่๒ ขาดนัดยื่นค าให้การและขาดนัดพิจารณา 



ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า การสมรสระหว่างโจทก์กับจ่าสิบเอกประเสริฐตกเป็นโมฆะ ค าขออ่ืนนอกจากนี้
ของจ าเลยที่ ๑ ให้ยก ให้ยกฟ้องโจทก์ 

โจทก์อุทธรณ์ 

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องแย้งของจ าเลยที่ ๑ ด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค า
พิพากษาศาลชั้นต้น 

โจทก์และจ าเลยที่ ๑ ฎีกา 

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงคงรับฟังได้ว่าเดิมจ่าสิบเอกประเสริฐจดทะเบียนสมรสกับจ าเลยที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๔๙๕ แล้วต่อมาจ่าสิบเอกประเสริฐได้มาจดทะเบียนสมรสกับโจทก์และจ าเลยที่ ๒ อีก 
โดยจดกับโจทก์วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓ ขณะนั้นโจทก์ใช้ชื่อ "บัวรินทร์" และจดกับจ าเลยที่ ๒ วันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๗ จ่าสิบเอกประเสริฐจดทะเบียนหย่ากับจ าเลยที่ ๑ แต่ต่อมาใน
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๐๗ จ่าสบิเอกประเสริฐก็จดทะเบียนสมรสกับจ าเลยที่ ๑ อีก และหลังจากนั้นคือ ต่อมา
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๗ โจทก์กับจ่าสิบเอกประเสริฐก็จดทะเบียนสมรสกันซ้ าอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งหลังนี้โจทก์
ใช้ชื่อ "อารียา" ซึ่งเป็นชื่อของโจทก์ในปัจจุบัน ครั้นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๙ จ่าสิบเอกประเสริฐถึงแก่กรรม
โจทก์และจ าเลยที่ ๑ ที่ ๒ ต่างไปขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดของจ่าสิบเอกประเสริฐจากกระทรวงกลาโหม อ้าง
ว่าเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจ่าสิบเอกประเสริฐทางกระทรวงกลาโหมขัดข้อง จะจ่ายให้แต่เฉพาะ
ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของจ่าสิบเอกประเสริฐเพียงผู้เดียว จึงพิพาทกันเป็นคดีนี้มีประเด็นข้อวินิจฉัยว่า 
โจทก์หรือจ าเลยที่ ๑ หรือจ าเลยที่ ๒ เป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของจ่าสิบเอกประเสริฐ 

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการจดทะเบียนสมรสระหว่างจ่าสิบเอกประเสริฐกับโจทก์เมื่อวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๐๓ และระหว่างจ่าสิบเอกประเสริฐกับจ าเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ ไม่ชอบด้วย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๕(๓) เพราะในขณะนั้นจ่าสิบเอกประเสริฐเป็นคู่สมรสของ
จ าเลยที่ ๑ อยู่แล้ว จึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๐๙ ส าหรับจ าเลยที่ ๑ แม้
จะปรากฏว่าในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๗ ได้จดทะเบียนหย่ากับจ่าสิบเอกประเสริฐท าให้ขาดจากการสมรสก็
ตามแต่ต่อมาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๐๗ จ าเลยที่ ๑ กับจ่าสิบเอกประเสริฐก็ได้จดทะเบียนสมรสกันใหม่ การจด
ทะเบียนสมรสของจ าเลยที่ ๑ กับจ่าสิบเอกประเสริฐในครั้งหลังนี้สมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมายเพราะขณะที่จด
ทะเบียนสมรสครั้งหลังนี้จ่าสิบเอกประเสริฐมิได้เป็นคู่สมรสของโจทก์หรือของจ าเลยที่ ๒ เนื่องด้วยการสมรส
ระหว่างจ่าสิบเอกประเสริฐกับโจทก์และระหว่างจ่าสิบเอกประเสริฐกับจ าเลยที่ ๒ เป็นโมฆะตั้งแต่วันที่จด
ทะเบียนสมรสกันแล้วดังวินิจฉัยมาข้างต้น เมื่อการจดทะเบียนสมรสระหว่างจ าเลยที่ ๑ กับจ่าสิบเอกประเสริฐ
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๐๗ ชอบด้วยกฎหมาย การที่โจทก์มาจดทะเบียนสมรสกับจ่าสิบเอกประเสริฐครั้งหลัง
ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๗ จงึไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๔๔๕(๓), ๑๔๙๐ อีกเช่นกัน เพราะขณะนั้นจ่าสิบเอกประเสริฐเป็นคู่สมรสของจ าเลยที่ ๑ อยู่ก่อน
แล้ว ฉะนัน้ จ าเลยที่ ๑ จึงเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ผู้เดียวของจ่าสิบเอกประเสริฐจ าเลยที่ ๑ ย่อมมี
อ านาจฟ้องขอให้พิพากษาว่าการจดทะเบียนสมรสระหว่างโจทก์กับจ่าสิบเอกประเสริฐเป็นโมฆะ ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้องแย้งของจ าเลยที่ ๑ เสียนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย 



พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามค าพิพากษาศาลชั้นต้น 

( แต่ง ทองภักดี - สมชัย ทรัพยวณิช - เฟ่ืองขจิต รัศมิภูติ ) 

การสมรสที่ตกเป็นโมฆียะ 

ต้องมีการฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรสจึงจะสิ้นสุดลง จะน าเรื่องโมฆียกรรมตาม
มาตรา ๑๗๕ และมาตรา ๑๗๖ มาบังคับไม่ได้ 

ผลของการสมรสที่เป็นโมฆียะ คือมาตรา ๑๕๑๑ และมาตรา ๑๕๑๒ คือ ให้ถือว่าการสมรสสิ้นสุดลง
ในวันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด และให้น าบทบัญญัติว่าด้วยผลการหย่าโดยค าพิพากษามาใช้บังคับแก่ผลของการ
เพิกถอนการสมรสโดยอนุโลม คือ ค าพิพากษาส่วนที่บังคับเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยานั้น มีผล
ย้อนหลังไปถึงวันฟ้องหย่า ตามมาตรา ๑๕๓๒ (ข) 

มาตรา ๑๕๑๑ "การสมรสที่ได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอนนั้น ให้ถือว่าสิ้นสุดลงในวันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด แต่จะ
อ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริตไม่ได้ เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการเพิกถอนการ
สมรสนั้นแล้ว" 

มาตรา ๑๕๑๒ "ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยผลของการหย่าโดยค าพิพากษามาใช้บังคับแก่ผลของการเพิกถอนการ
สมรสโดยอนุโลม" 

ค าว่า "โมฆียะ" หมายถึง การกระท านั้นยังคงใช้ได้อยู่จนกว่าจะถูกเพิกถอน ดังนั้นการสมรส ที่เป็น
โมฆียะ จึงเป็น 
การสมรส ที่ยังคงมีผลอยู่ตามกฎหมายจนกว่าจะมีการเพิกถอน 

๑. เหตุที่ท าให้การสมรสตกเป็นโมฆียะ เหตุที่ท าให้การสมรสตกเป็นโมฆียะก็ได้กล่าวมาบ้างแล้ว 
คือ การสมรสที่ 
ฝ่าฝืน เงื่อนไขในเรื่องอายุของคู่สมรส และ เงื่อนไขในเรื่องความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
นอกจากนี้ยังมี 
เหตุอื่น อีกท่ีท าให้การสมรสเป็นโมฆียะ คือ 

- การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉล หมายถึง การสมรสนั้นท าไปเพราะถูกคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ใช้อุบาย
หลอกลวงให้ท าการสมรส เช่น หลอกว่าตนเป็นคนมีฐานะดี แต่แท้จริงแล้วเป็นคนยากจน ดังนี้เป็นต้น แต่
การใช้กลฉ้อฉลนี้จะต้องถึงขนาด คือถ้ามิได้มีการหลอกลวงแล้ว คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ท าการสมรสด้วย 
แต่ถ้ากลฉ้อฉลนั้นไม่ถึงขนาดการสมรสก็ ไม่ตกเป็นโมฆียะแต่ถ้ากลฉ้อฉลเกิดเพราะบุคคลที่ ๓ การสมรสจะ
ตกเป็นโมฆียะ เมื่อคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะรู้ถึง กลฉ้อฉลนั้นอยู่แล้วในขณะที่ท าการสมรส 
- การสมรสได้ท าไปโดยถูกข่มขู่ การข่มขู่ หมายถึง การกระท าที่ในลักษณะบังคับ ให้เกิดความกลัวภัย

จนท าให้อีกฝ่ายยอมท าการสมรสด้วย เช่น ขู่ว่าจะท าร้ายถ้าไม่ยอมไป จดทะเบียนด้วย เป็นต้น การข่มขู่นั้น
จะต้องถึงขนาดด้วย กล่าวคือถ้าไม่มีการข่มขู่แล้วจะ ไม่มีการสมรสนั่นเอง และนอกจากนี้การข่มขู่ไม่ว่าคู่
สมรสหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ข่มขู่ ถ้าถึงขนาดแล้วการสมรสย่อมเป็นโมฆียะทั้งนั้น 



- การสมรสที่ได้กระท าไปโดยส าคัญผิดตัว กรณีนี้หมายความว่าตั้งใจจะสมรส กับคนคนหนึ่งแต่ไปท า
การสมรสกับคนอีกคนหนึ่ง โดยเข้าใจผิด เช่น กรณีฝาแฝด  
 

๒. ผลของการสมรสที่เป็นโมฆียะ ดังที่กล่าวมาแล้วคือตราบใดที่ยังไม่มีการเพิกถอน การสมรสนั้นก็ยังมีผล 
ตามกฎหมาย ทุกประการ และถ้าต่อมามีการเพิกถอนการสมรสแล้ว การสมรสนั้นก็สิ้นสุดลงนับแต่เวลาที่
เพิกถอนเป็นต้นไป 

๓. ใครเป็นคนเพิกถอน  ตามกฎหมายปัจจุบันก าหนดให้ศาลเท่านั้นที่จะเพิกถอนการสมรสได้โดยมีเหตุผลว่า  
เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องเก่ียวกับสถานะของบุคคลที่มีผลกระทบต่อสังคมมาก การที่จะปล่อยให้คนทั่วไป
เพิกถอนการสมรส 
ได้เองแล้วย่อมจะเกิดปัญหาแน่ ๆ กฎหมายจึงให้องค์กรศาลเป็นผู้วินิจฉัยว่า การสมรสกรณีใดบ้างที่
จะต้องถูกเพิกถอน  
แต่อย่างไรก็ดี การที่ศาลจะพิพากษาเพิกถอนได้ก็ต้องมีผู้ร้องขอต่อศาลก่อน ศาลจะยกคดีข้ึนวินิจฉัยเอง
ไม่ได้ ซึ่งผู้มีสิทธิ 
ร้องขอให้ศาลเพิกถอนนั้น กฎหมายก็ได้ก าหนดตัวบุคคลไว้ ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 

๔. ผู้มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนได้ แยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ถ้าการสมรสเป็นโมฆียะเพราะฝ่าฝืนเงื่อนไขในเรื่องอายุของคู่สมรส ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมี
ความหมายรวมถึง บิดา มารดาหรือผู้ปกครองของชายหญิงคู่สมรส และยังรวมถึงผู้มีสิทธิได้รับมรดกของคู่
สมรสด้วย เพราะถ้าการสมรส มีผลอยู่ตนจะได้รับมรดกน้อยลง แต่ในกรณีบิดามารดานั้น ถ้าหากเป็นผู้ให้
ความยินยอมเองด้วยแล้ว กฎหมายก็ห้ามร้องขอต่อศาล 

๔.๒ ถ้าการสมรสเป็นโมฆียะเพราะขาดความยินยอมของบิดามารดาหรือ ผู้ปกครองแล้ว ผู้มีสิทธิ
ร้องขอก็คือบิดามารดาหรือผู้ปกครองเท่านั้น 

๔.๓ ถ้าการสมรสเป็นโมฆียะเพราะกลฉ้อฉล ผู้มีสิทธิร้องขอคือคู่สมรสฝ่ายที่ถูก หลอกเท่านั้น 

๔.๔ ถ้าการสมรสเป็นโมฆียะเพราะการข่มขู่ ผู้มีสิทธิร้องขอก็คือคู่สมรสฝ่าย ที่ถูกข่มขู่เท่านั้น 

๔.๕ ถ้าการสมรสเป็นโมฆียะเพราะส าคัญผิดตัว ผู้มีสิทธิร้องขอก็คือคู่สมรสฝ่ายที่ส าคัญผิดเท่านั้น 

๕. ระยะเวลาขอให้ศาลเพิกถอน 

๕.๑ ถ้าการสมรสเป็นโมฆียะเพราะฝ่าฝืนเงื่อนไขในเรื่องอายุต้องร้องขอ ให้ศาลเพิกถอนก่อนที่
ชายหญิงจะมีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ หรือก่อนที่หญิงมีครรภ์ ถ้าไม่ร้องขอภายในเวลาดังกล่าวการสมรส
ย่อมสมบูรณ์มาตลอด และไม่อาจ 
ร้องขอให้ศาลเพิกถอนได้ต่อไป 

๕.๒ ถ้าการสมรสเป็นโมฆียะเพราะฝ่าฝืนเงื่อนไขในเรื่องความยินยอม ต้องร้องขอให้ศาลเพิกถอน
ก่อนที่ชายหญิงจะมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือก่อนที่หญิงมีครรภ์ นอกจากนี้ในเรื่องนี้กฎหมายยัง



ก าหนดอายุความไว้อีกด้วยคือ ต้องใช้สิทธิในอายุความ ๑ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการสมรสนั้น (อายุความ คือ
ระยะเวลาที่จะต้องใช้สิทธิถ้าไม่ใช้ภายในก าหนด ก็ใช้ไม่ได้อีกแล้ว) 

๕.๓ ถ้าการสมรสเป็นโมฆียะเพราะกลฉ้อฉล ระยะเวลาการขอให้ศาลเพิกถอน คือ ภายใน ๙๐ 
วันนับแต่วันที่รู้หรือควรได้รู้ถึงกลฉ้อฉลแต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันท าการสมรส 

๕.๔ ถ้าการสมรสเป็นโมฆียะ เพราะถูกข่มขู่ ระยะเวลาขอให้ศาลเพิกถอนคือ ภายใน ๑ ปี นับแต่
วันที่พ้นจากการถูกข่มขู่ 

๕.๕ ถ้าการสมรสเป็นโมฆียะเพราะการส าคัญผิดในตัวคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ระยะเวลาขอให้ศาล
เพิกถอน คือ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันท าการสมรส 

๖. ผลของการที่ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอน ถือว่าการสมรสสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้
เพิกถอนดังนั้น ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างสามีภริยาก็เป็นอันสิ้นสุดลง นับแต่วันที่ศาลพิพากษาเพิกถอน
เป็นต้นไป และถ้าคู่สมรสฝ่ายที่ถูกฟ้องเพิกถอนนั้นรู้ถึงเหตุแห่งโมฆียะ ก็ต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนแก่อีกฝ่าย
หนึ่งในความเสียหายที่ได้รับด้วย นอกจากนี้ ถ้าการเพิกถอนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง ไม่มี
ทรัพย์สินพอเลี้ยงชีพ คู่สมรสฝ่ายที่ถูกฟ้องก็ต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้แก่อีกฝ่ายด้วย 

 

เอกสารการจดทะเบียนสมรส 

๑. การสมรสระหว่างคนไทยด้วยกัน 

การขอจดทะเบียนสมรสผู้ที่จะท าการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นค าร้องด้วยตนเอง ที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ 
สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากคู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยาน ๒ คน โดยผู้ขอจด
ทะเบียนสมรสจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ในกรณีเป็นผู้เยาว์จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของ
ผู้ปกครองมาแสดงต่อนาย ทะเบียน และต้องเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบ 
ถ้วน 

๑. ค าร้องขอจดทะเบียนสมรส 

๒. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย 
หรือ ใบต้นขั้วค าร้องขอมีบัตรประชาชน 
มีตรารับรองจากอ าเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครองพร้อมส าเนาด้านหน้าและด้านหลัง 
๑ ชุด 

๓. ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากท่ีว่าการอ าเภอ พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
(ส าเนาซึ่งที่ว่าการอ าเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน ๓ เดือนนับถึงวันที่มายื่น) 



๔. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมส าเนา หน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง และหน้าเปลี่ยน
นามสกุล 
กรณี มีวีซ่า กรุณาถ่ายส าเนาหน้าวีซ่ามาด้วย ๑ ชุด 

๕. ใบรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยที่ว่าการอ าเภอไทยไม่เกิน ๓ เดือน โดยต้องผ่านการรับรองจาก 
กองสัญชาติและนิติกรณ์กระทรวงการต่างประเทศไทย 
กรณีท่ีเคยท าการสมรสและเคยหย่าจะต้องมี หนังสือรับรอง(ออกโดยที่ว่าการอ าเภอไม่เกิน ๓ เดือน)ว่าไม่เคย
ท าการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่ามาแสดงด้วย (ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ 
กระทรวงการต่างประเทศไทย) 

๖. หากเคยแต่งงานมาก่อน ต้องน าใบส าคัญการหย่าตัวจริง หรือใบทะเบียนฐานะครอบครัวหย่า 
พร้อมส าเนา ๑ ชุดมาแสดง 
กรณี ที่เป็นหญิงไทย และหย่ายังไม่ถึง ๓๑๐ วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดงก าหนดเสร็จ
ประมาณ ๓๐ นาที (ไม่มีค่าธรรมเนียม) 
หมายเหตุ 
-  ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล ภายหลังการสมรสแล้ว คู่ สมรสมีสิทธิเลือกใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ตามท่ีตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างคงใช้ชื่อสกุลเดิมของตนได้ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนทราบ 
- ฝ่ายหญิงเมื่อสมรสตามกฎหมายไทยแล้ว สามารถใช้ค าน าหน้านามเป็น "นางสาว" หรือ "นาง" ก็ได้ 

๒. การสมรสระหว่างคนไทยกับเวียดนาม 

การขอจดทะเบียนสมรสผู้ที่จะท าการสมรสจะต้องยื่นค าร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุล ใหญ่ฯ เนื่องจากคู่สมรส
ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยาน ๒ คน โดยจะต้องเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่
ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบ ถ้วน 

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย 

๑. ค าร้องขอจดทะเบียนสมรส 

๒. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือ ใบต้น
ขั้วค าร้องขอมีบัตรประชาชน 
มีตรารับรองจากท่ีว่าการอ าเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครองพร้อมส าเนาด้านหน้าและ
ด้านหลัง ๑ ชุด 

๓. ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากท่ีว่าการอ าเภอ พร้อมส าเนา ๑ ชุด (ส าเนาซึ่งที่ว่าการ
อ าเภอรับรองมา 
จะต้องออกให้ภายใน ๓ เดือน นับถึงวันที่มายื่น) 

๔. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมส าเนาหน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง และหน้าเปลี่ยนนามสกุล 
กรณี มีวีซ่า กรุณาถ่ายส าเนาหน้าวีซ่ามาด้วย ๑ ชุด 
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๕. ใบรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยที่ว่าการอ าเภอไทยไม่เกิน ๓ เดือน โดยต้องผ่านการรับรองจาก 
กองสัญชาติและนิติกรณ์กระทรวงการต่างประเทศไทย 
กรณี ที่เคยท าการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรอง (ออกโดยที่ว่าการอ าเภอไม่เกิน ๓ เดือน) ว่าไม่เคย
ท าการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่ามาแสดงด้วย (ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ 
กระทรวงการต่างประเทศไทย) 

๖. หากเคยแต่งงานมาก่อน ต้องน าใบส าคัญการหย่าตัวจริง หรือใบทะเบียนฐานะครอบครัวหย่า พร้อมส าเนา 
๑ ชุด มาแสดง กรณี ที่เป็นหญิงไทย และหย่ายังไม่ถึง ๓๑๐ วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มา
แสดง 

เอกสารของบุคคลสัญชาติเวียดนาม 

๑. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมส าเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและมีชื่อ ๑ ชุด หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมส าเนา
ด้านหน้าและด้านหลัง 

๒. ใบรับรองความเป็นโสด 

* เอกสารทุกอย่างต้องออกให้ภายใน ๓ เดือน นับถึงวันที่มายื่น* 

หมายเหตุ 
ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจ าเป็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมด้วย 
 
ก าหนดเสร็จ ภายใน ๓๐ นาท ี(ไม่เสียค่าธรรมเนียม) 

๓. การสมรสระหว่างคนไทยกับคนสัญชาติอ่ืน 

การขอจดทะเบียนการสมรสผู้ที่จะท าการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องไปยื่นค าร้องด้วย ตนเองที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจาก คู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยาน ๒ 
คน โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ ครบถ้วน 
 

เอกสารของบุคคลสัญชาติอื่น 

๑. หนังสือเดินทาง พร้อมส าเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและมีชื่อ ๑ ชุด 
๒. หนังสือรับรองสถานะ การสมรสออกโดยทางการของประเทศ คู่สมรส ซึ่งจะต้องแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูต/สถานเอกอัครราชทูตฯ ของประเทศคู่สมรส ซึ่ง
ประจ าประเทศจีน ๑ ชุด 

๓. กรณีเป็นหญิงการสมรสเดิมสิ้นสุดลงจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดงก าหนด
เสร็จ ประมาณ ๓๐ นาที (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) 
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การจดทะเบียนสมรส 

คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส 

- จะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ และต้องน าบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย 
กรณีท่ีมีอายุต่ ากว่า ๑๗ ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ท าการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

- ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ 
- ไม่เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา 
- ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอ่ืน 
- ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้ 
- หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วัน เว้นแต่ 

 คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น 

 สมรสกับคู่สมรสเดิม 

 มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ 

 ศาลมีค าสั่งให้สมรสได้ 

 ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้ 

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส 

- บัตรประจ าตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
- ส าเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ 
- หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น 

มอบหมาย พร้อมแปล 
(กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส) 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส 

- การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นค าร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องค านึงถึงภูมิล าเนาของ คู่
สมรส 

- คู่สมรสยื่นค าร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอ าเภอ กิ่งอ าเภอ 
หรือส านักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดย ไม่ค านึงถึงภูมิล าเนาของคู่สมรส 

- คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องน าบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม 



- คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือท้ังสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคล  จาก
สถานทูตหรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัดหนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีค ารับรอง การแปล
ถูกต้อง ยื่นพร้อมค าร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอ าเภอ กิ่งอ าเภอ หรือส านักงานเขต 

ค่าธรรมเนียม 

การจดทะเบียนสมรส ณ ส านักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสมรสนอก
ส านักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียน ๒๐๐ บาท พร้อมจัดยานพาหนะ รับ - ส่ง นายทะเบียน การจดทะเบียน
สมรสนอกส านักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล เสียค่าธรรมเนียม ๑ บาท 

การจดทะเบียนสมรส 

๑. รับเรื่อง 
- ผู้ร้องแจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียน โดยลงชื่อในค าร้องตามแบบ คร.๑ ที่นายทะเบียนเป็นผู้

บันทึกข้อความ และจัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้ 
                * กฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๔๗๘ ข้อ ๓ *ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๖,๘ 
 

๒. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการอกให้ส าหรับ
บุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชนตามกฎหมาย หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 

๒.๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

๒.๓. หนังสือให้ความยินยอม (กรณีผู้ร้องขอยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้มีอ านาจให้ความยินยอมไม่
ได้มาด้วย 

๒.๔. ผู้มีอ านาจให้ความยินยอม (กรณีผุ้ร้องขอยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้มีอ านาจให้ความยินยอมมา
ด้วยตนเอง 

๒.๕. ผูร้้องขอเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนหรือไม่ หากหย่าแล้วต้องตรวจ สอบหลักฐานการหย่า หรือ
คู่สมรสตาย ให้ตรวจสอบหลักฐานการตาย 

๒.๖. ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลที่ให้จดทะเบียน (กรณีมีค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล) 

๒.๗. พยานอย่างน้อย ๒ คน 

* ป.พ.พ. ม.๑๔๓๖, ๑๔๔๘, ๑๔๕๓, ๑๔๕๔, ๑๔๕๕, ๑๔๕๖ 

* พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.๒๔๗๘ ม.๔, ๑๑, ๑๒ 



* ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๘, ๑๓ (๑) 

๓. นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร้องทั้งสองฝ่าย ดังนี้ 

๓.๑ ชายหญิงมีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ 

๓.๒. ชายหญิงไม่เป็นคนวิกลจริตฯ 

๓.๓. ชายหญิงไม่เป็นญาติสืบสายโลหิต 

๓.๔. ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้ 

๓.๕. ชายหรือหญิงจะสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสกันไม่ได้ 

๓.๖. หญิงหม้าย (ท่ีเข้าเง่ือนไข) 

๓.๗. ชายหญิงยินยอมเป็นสามีภรรยากันโดยเปิดเผย 

* ป.พ.พ. ม.๑๔๔๘ – ๑๔๕๘ ดังนี้ 

* ระเบียน มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๓ (๒) 

๔. ผู้มีอ านาจในการจะทะเบียน 

- นายทะเบียน (นายอ าเภอ/ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ/อ านวยการเขต/หรือผู้รักษา
ราชการแทน) 

* พ.ร.บ.จดทะเบียนครองครัว พ.ศ.๒๔๗๘ ม.๓ 
* กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๔๙๙) ข้อ ๒ 
* นส.ด่วนมากที่ มท.ช ๐๔๐๒/ว ๑๔๑๑ ลว. ๓ ธ.ค. ๓๐ 

๕. ลงรายการในทะเบียนด้วยวิธีการ ดังนี้ 

๕.๑ พิมพ์ข้อความ ลงในทะเบียนสมรส (คร.๒) และใบส าคัญการสมรส (คร.๓) หากผู้ร้องท้ังสอง
ฝ่ายประสงค์จะให้บันทึก ข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือเรื่องอ่ืนให้นายทะเบียนพิมพ์รายละเอียดนั้น
ไว้ในช่องบันทึก 

๕.๒. เมื่อพิมพ์ข้อความลงในทะเบียนสมรสแล้ว หากมีข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทันที่ก่อนการ
สั่งพิมพ์ กรณีไม่มีการแก้ไขและ ได้สั่ง พิมพ์แล้วจะไม่สามารถเรียกกลับมาแก้ไขได้อีกจะเป็นการ
ป้องกันการแก้ไขหรือลบข้อมูลโดยมิชอบ 

๕.๓. เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้สั่งพิมพ์ทะเบียนสมรส (คร.๒) และใบส าคัญการสมรส (คร.๓)เพ่ือให้ผู้
ร้อง ผู้ให้ความยินยอม (ถ้ามี) และพยานลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรส (คร.๒) และนายทะเบียนลง
ลายมือชื่อในใบส าคัญการสมรส (คร.๓) 



๕.๔. มอบใบส าคัญการสมรส (คร.๓) ให้แก่คู่สมรสฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
              * ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๑๓ (๓) 

๖. เมื่อได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้แล้ว ให้นายทะเบียนเก็บรักษา 

ทะเบียนไว้เป็นหลักฐานตลอดไป โดยการจัดเก็บเข้าแฟ้มเรียงล าดับตามเลขที่ทะเบียนโดยมิให้ท าลาย 
เพราะ เป็นเอกสารส าคัญทางกฎหมาย ซึ่งใช้ รับรองสิทธิต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

* ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๔๓, ๔๔ 

๗. การขอแก้ไขเพ่ิมเติมในทะเบียน (คร.๒) ให้นายทะเบียนบันทึกใน 

ช่องบันทึกทะเบียน โดยมีรายละเอียดให้ทราบว่าใครเป็นผู้ร้องขอให้บันทึกเรื่องใด และให้ผู้ร้อง
และนายทะเบียน ลงชื่อไว้โดยไม่ต้องแก้ไขรายการในทะเบียนเดิมให้ถือปฏิบัติตามระบบเดิม คือการ
บันทึกข้อความต่าง ๆ โดยการเขียน ด้วยมือในค าร้อง (คร.๑) และทะเบียนสมรส (คร.๒) แต่ต้องน ามา
จัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนสมรสดังกล่าวไว้ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งในภายหลัง 
               * กฎกระทรวง พ.ศ.๒๔๗๘ ข้อ ๙ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 
๒๕๔๑ ข้อ ๓๘ 

๘. การใช้นามสกุลของคู่สมรส 
    ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคู่สมรสให้ทางทะเบียนท้องที่บันทึกข้อตกลงของคู่สมรสว่าจะใช้ชื่อ
สกุลของฝ่ายใดโดยให้บันทึกต่อท้ายในแบบ คร. 

การสิ้นสุดแห่งการสมรส 

เป็นกรณีที่การสมรสนั้นสมบูรณ์อยู่ แต่การสมรสดังกล่าวอาจสิ้นสุดลงได้ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตามมาตารา ๑๕๐๑ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า การสมรสย่อมสิ้นสุดด้วยความตาย การหย่า หรือศาลพิพากษาให้เพิก
ถอน ดังนั้น การสมรสจึงสิ้นสุดด้วยเหตุ ๓ ประการ 

๑. ตาย หมายถึงการตายโดยธรรมชาติเท่านั้น ไม่ใช่เพราะศาลมีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ตาม
มาตรา ๖๒ เพราะกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ เป็นเพียงเหตุฟ้องหย่าเท่านั้น ตามมาตรา ๑๕๑๖ 
(๕) 

๒. การหย่า หมายถึงการที่ชายหรือหญิงเลิกจากการเป็นสามีภริยากันตามกฎหมายซึ่งอาจ
เกิดข้ึนโดยการหย่ากันเอง หรือศาลมีค าพิพากษาให้หย่าตามมาตรา ๑๕๑๔ วรรคหนึ่ง 

๓. ศาลพิพากษาให้เพิกถอน 

เหตุที่จะขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรส เพราะเหตุว่าเป็นโมฆียะ 

มีเฉพาะในกรณีท่ีคู่สมรสฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๘, ๑๕๐๕, ๑๕๐๖, ๑๕๐๗ และ มาตรา ๑๕๐๙ 

มาตรา ๑๔๔๘ ชายหรือหญิงสมรสกันโดยมีอายุไม่ครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ 



มาตรา ๑๕๐๕ การสมรสเพราะส าคัญผิดในตัวผู้สมรส 

มาตรา ๑๕๐๖ การสมรสเพราะถูกกลฉ้อฉลอันถึงขนาด 

มาตรา ๑๕๐๗ การสมรสเพราะถูกข่มขู่อันถึงขนาด 

มาตรา ๑๕๐๙ การสมรสโดยมิได้รับความยินยอมตามมาตรา ๑๔๕๔ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 

ชายหญิงเมื่อได้แต่งงานมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยากันแล้ว จะต้องท าการสมรสโดยการไปจด
ทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอ าเภอใดอ าเภอหนึ่ง ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็ได้ ตามแต่ความ
สะดวก ของสามีภรรยาจะเลือก เมื่อได้ไปจดทะเบียนสมรสกันแล้วจะเป็นคู่สมรสที่มีกฎหมายรับรอง และเกิดมี
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาหลังจากท่ีได้จดทะเบียนสมรสกันทันที ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาจะ
พึงมีตามกฎหมายดังนี้ 

๑. สามีภรรยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา 

ซึ่งการอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจะต้องมีลักษณะประกอบกันหลายประการ คือ 

- ต้องแสดงตนในการเป็นสามีภรรยากันโดยเปิดเผย ลักษณะเช่นนี้ สามีภรรยาพึงแสดงออกต่อกันอย่าง
เปิดเผย ไม่ปิดบังซ่อนเร้นในการเป็นสามีภรรยา กันเพ่ือให้คนอื่นเข้าใจผิด เช่น สามีภรรยาเมื่อไปในงานสังคม
สามีและภรรยาต่างคนต่างไป สามีขับรถไปงานเองไม่ยอมให้ภรรยาร่วมเดินทางไปด้วย ภรรยาต้องนั่งรถยนต์ 
รับจ้างไปงานเอง เมื่อไปถึงงานก็ไม่ยอมเดินใกล้กัน เพราะเกรงคนอ่ืนจะรู้ว่าเป็น สามีภรรยากัน สามีไม่ยอม
แนะน าภรรยาตนเองให้เพ่ือนรู้จัก ภรรยาก็ไม่ยอมแนะน า สามีตนให้เพื่อนรู้จัก ซึ่งตามลักษณะที่ยกกล่าวมา
เป็นลักษณะที่สามีภรรยาไม่แสดงตนเป็น สามีภรรยากันโดยเปิดเผย เป็นการไม่สมควรที่สามีภรรยาพึงกระท า
ต่อกัน เพราะจะเป็น ปรปักษ์ต่อการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา 

- ต้องมีสัมพันธ์ทางเพศต่อกัน การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา สามีควรมี สัมพันธ์ทางเพศต่อภรรยาตน
เพียงคนเดียว ไม่ควรออกเท่ียวเตร่ และไปมีสัมพันธ์ ทางเพศกับหญิงอ่ืน ส่วนภรรยาก็ต้องตอบสนองทางเพศ
ต่อสามี ไม่คิดนอกใจสามี ไปมีสัมพันธ์ทางเพศกับชายอื่น การที่สามีหรือภรรยาไปมีสัมพันธ์ทางเพศกับคนอ่ืน 
เป็นการนอกใจซึ่งกันและกัน และยังเป็นการกระท าท่ีผิดศีลธรรม เป็นสาเหตุท าให้เกิดการหย่าร้างหรือฆ่ากัน
ได้ง่ายขึ้น 

- ต้องมีการอยู่ร่วมห้องร่วมบ้านเดียวกัน การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาควร จะได้อยู่ร่วมห้องร่วมบ้าน
เดียวกัน เพื่อจะได้เป็นสัดส่วน ยกเว้นสามีภรรยาที่ต้องมีความจ าเป็นต้องแยกห้องแยกบ้านกันเนื่องจากอาชีพ
การงานเป็นต้นเหตุ เช่น ภรรยาต้องท าการค้าขายอยู่ที่บ้าน ส่วนสามีต้องไปรับราชการอยู่ต่างจังหวัด แต่ถึงแม้
จะแยกกันเพราะอาชีพ เมื่อถึงวันหยุดก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 



- ต้องรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกัน ไม่ใช้อารมณ์เข้าหากัน ต้องใช้เหตุเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งต่อกัน ไม่ควร
ใช้ก าลังตัดสินปัญหา หรือด่าทอด้วยค าหยาบคายต้องรู้จักระงับอารมณ์และพยายามพูดจาปรับความเข้าใจต่อ
กันหลังจากท่ีมีอารมณ์เป็นปกติแล้ว 

๒. สามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถ และฐานะของตนความสัมพันธ์ระหว่าง
สามีภรรยาตามข้อนี้ เป็นเรื่องที่สามีจะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูภรรยา และในขณะเดียวกันภรรยาก็
จะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูสามีเช่นกัน ใครจะเป็นผู้ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและ
ฐานะคงจะต้องพิจารณาดังนี้ 

- หากภรรยาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ฝ่ายสามีจะต้องช่วยเหลือน าส่งโรงพยาบาลท าการ
รักษา หากเป็นคนยากจนก็ส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาล เพราะเสียค่ารักษาพยาบาลน้อยหรืออาจไม่
เสียเลยเมื่อเป็นคนไข้อนาถาเมื่อกลับมาพักฟ้ืนที่บ้านต้องช่วยดูแลในเรื่องอาหารการกินและเฝ้าดูแลตาม
สมควรที่จะ ท าได้ด้วยความห่วงใย ไม่ปล่อยปละละเลยตัวใครตัวมัน และหากสามีเกิดเจ็บไข้ ภรรยาก็จะต้อง
เป็นผู้ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูเช่นเดียวกัน เช่น มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง สามีมีอาชีพขับรถรับจ้าง ส่วนภรรยาเป็น
แม่บ้าน มีบุตรเป็นโซ่ทองคล้องใจ เป็นชายคนหนึ่ง สามีประสบอุบัติเหตุกระดูกสันหลังหักทับเส้นประสาท 
ต้องกลายเป็นคนพิการ เป็นอัมพาตเดินไม่ได้ ฝ่ายภรรยาไม่ทอดทิ้ง จากที่เคยเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านเฉย ๆ 
ต้องหันมารับจ้าง ซักรีดเสื้อผ้าหาเงินเลี้ยงสามีและลูก นับว่าเป็นภรรยาที่ดีท่ีให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู
สามี 

- การช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะ คงจะต้องดูที่รายได้ ของสามีภรรยา ถ้า
สามีมีรายได้ดีกว่าภรรยาหรือเป็นผู้ประกอบอาชีพการงานเพียงคนเดียว สามีต้องแบ่งรายได้ท่ีหามาได้ให้
ภรรยาเพ่ือใช้จ่ายภายในครอบครัว ต้องไม่ปิดบังราย ได้ที่หามาได้ซึ่งกันและกัน ถ้าต่างคนต่างมีรายได้ก็ไม่ใช่
ต่างคนต่างใช้ ต้องน าราย ได้มารวมกันและใช้จ่ายร่วมกัน หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยู่ในระหว่างตกงาน อีกฝ่าย
หนึ่งที่ได้ท างานแล้วต้องช่วยเหลืออุปการะกัน สามีควรให้เกียรติภรรยาเป็นผู้เก็บรักษาเงิน และการใช้เงินใน
ครอบครัวต้องใช้ตามความสามารถในการหาเงินและฐานะของตน ไม่ใช้เงินเกินตัว เกินความจ าเป็น เกินฐานะ 
จะท าให้เกิดเป็นหนี้เป็นสินขึ้นได้ 

๓. ถ้าการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาจะเป็นอันตรายแก่กายจิตใจหรือท าลายความผาสุก อย่าง
มากของสามีหรือภรรยา ฝ่ายที่ต้องได้รับอันตรายหรือความเสียหาย อาจต้องขอต่อศาลเพ่ือสั่งให้ตนอยู่
ต่างหากใน ระหว่างที่เหตุนั้น ๆ ยังมีเกิดขึ้นอยู่ และในกรณีที่เกิดเหตุขึ้นเช่นนี้ ศาลจะเป็นผู้ก าหนดค่าอุปการะ
เลี้ยงดูให้ฝ่ายหนึ่งเสียให้อีกฝ่ายหนึ่งตามควรแก่เหตุก็ได้ ตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาข้อนี้ แสดง
ว่าในการอยู่กันเป็นสามีภรรยาจะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ก่อเหตุจนอีกฝ่ายหนึ่งจะ ได้รับอันตรายแก่กาย
หรือใจ หรือขาดความผาสุกอย่างมาก จะขอยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง มีครอบครัวหนึ่งสามีเป็นช่างไม้รายวัน 
ภรรยาขายของช าเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่กับบ้าน ตอนแรก ๆ ที่สามีภรรยาคู่นี้เป็นสามีภรรยากันใหม่ ๆ สามีมีความ
รักใคร่ห่วงใยภรรยามากตอนเช้าออกไปท างานช่างไม้ ตกเย็นเมื่อเลิกจะรีบกลับบ้านทันที ความรักใคร่ฉันสามี
ภรรยาของครอบครัวนี้เป็น อยู่ได้ ๕ ปีเต็ม จนท าให้เกิดพยานรักเป็นโซ่ทองคล้องใจกัน ๒ คน คนโตเป็นหญิง
อายุ ๔ ขวบเศษ คนเล็กเป็นชายอายุขวบกว่า ความผิดปกติของครอบครัวนี้เริ่มเกิดขึ้นในตอนเย็นวันหนึ่ง สามี



ที่เคยไปท างานได้ร่วมฉลองวันเกิดเพ่ือนร่วมงานหลังจากเลิกงานในตอนเย็น มีการดื่มเหล้าพร้อมกับแกล้มสามี
ของเธอไม่เคยดื่มเหล้ามาก่อน แต่ด้วยความเกรงใจเพ่ือน จึงร่วมวงดื่มด้วย และได้ปรารภกับเพ่ือนที่ดื่มอยู่
ด้วยกันว่าไม่เคยดื่มเหล้า เกรงว่าภรรยาจะต าหนิเอา เพ่ือน ๆ จึงปลอบว่าไม่ต้องกลัว ถ้ากลัวภรรยาเป็นคนเสีย
ศักดิ์ศรี ท าให้ช่างไม้ผู้เป็นสามีค่อยสบายใจขึ้น จึงดื่มเหล้ากับเพ่ือนแบบ ลูกทุ่ง ใช้แก้ว ๆ เดียว รินเหล้าทีหนึ่ง
ก็เวียนเทียนให้ดื่ม คนหนึ่งส่งต่อ ๆ กันจนรอบวง ช่างไม้ผู้เป็นสามียังไม่เคยดื่มเหล้ามาก่อน พอเวียนเทียนการ
ดื่มมาถึงตนหลาย ๆ ครั้งเข้า ก็เกิดอาการเมา แต่ด้วยแรงเชียร์จากเพ่ือนเมื่อดื่มเหล้าแต่ละครั้งเพ่ือนจะปรบมือ 
ให้ท าให้เกิดก าลังใจดื่มได้ และเพ่ือน ๆ ยังพูดย้ าเรื่องกลัวภรรยา ต้องท าอย่างโน้นอย่างนี้ แม้กระทั่งเพ่ือนบาง
คนเล่าประสบการณ์ในการปราบ เมียตนเองให้ฟัง ล้วนแต่ต้องออกก าลังท าร้ายให้เมียกลัว จะได้ท าอะไรได้
อย่างอิสระ การดื่มเหล้าครั้งแรกของช่างไม้ ประกอบกับเพ่ือน ๆ ช่วยยุมิให้กลัวภรรยา พร้อมแนะวิธีปราบ ท า
ให้เขาเริ่มพูดขณะเมา ผมไม่กลัวแล้วเมีย พรรคพวกพากันชอบใจ หลังจากเลี้ยงฉลองกันดึกพอสมควรแล้ว 
ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน ช่างไม้กลับมาถึงบ้าน ๓ ทุ่มกว่าผิดเวลาที่กลับตามปกติเกือบ ๔ ชั่วโมง เมื่อ
กลับถึงบ้านก็เริ่มหาเรื่องพาลทะเลาะวิวาทกับภรรยาหลังจากนั้นเป็นต้นมา สามีก็เริ่มดื่มเหล้ากับเพ่ือนหลังเลิก
งานเป็นประจ า กลับบ้านดึกเป็นประจ า พอกลับถึงบ้านก็พาลทะเลาะกับภรรยา เมื่อภรรยาตักเตือนขอร้องให้
เลิกดื่มเหล้าก็ไม่เชื่อฟัง หาว่าภรรยาปากมาก เกิดการทะเลาะและสามีมีการซ้อมทุบตีภรรยา เพ่ือให้เกรงกลัว
ตน จะได้ไม่มีปากเสียงบ่นว่าตน ท าให้ภรรยาเกิดอาการ บวมช้ าทุกครั้งที่ถูกสามีทุบตี และมีความเจ็บใจสามีที่
กระท ากับตนแบบนี้เรื่องราวที่ได้เล่ามาเป็นเหตุการณ์ท่ีภรรยาต้องได้รับอันตรายต่อร่างกาย เมื่อสามีเมา
กลับมาบ้านต้องหาเรื่องทะเลาะทุบตีตนเป็นประจ า เป็นการท าร้ายจิตใจของภรรยา ไม่มีความผาสุกในชีวิต
สมรสอีกแล้ว เหตุการณ์ท่ีสามีก่อขึ้นนี้ภรรยาสามารถที่จะร้องขอต่อศาลเพ่ือสั่งให้ตนอยู่ ต่างหากได้ 
ตลอดเวลาที่สามียังไม่เลิกดื่มเหล้าเมากลับมาทุกครั้ง และยังขอให้ศาลก าหนดให้สามีจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่
ตนได้อีกด้วยการกระท าของภรรยาก็เช่นเดียวกัน หากอยู่ร่วมฉันสามีภรรยากัน หากภรรยาที่ชอบท าร้ายสามี
เป็นประจ า เกิดความอับอายซึ่งเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจ ท าให้ชีวิตสมรสไม่มีความผาสุก เรื่องที่ภรรยา
ก่อขึ้นเป็นเหตุให้สามีต้องได้รับอันตรายต่อกายและจิตใจ สามีก็ย่อมจะร้องขอให้ศาลสั่งอนุญาตสามีแยกอยู่
ต่างหากได้เช่นกัน และสามารถเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากการกระท าจากภรรยาได้เหมือนกัน 

๔. เมื่อศาลได้สั่งให้สามีหรือภรรยาเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ สามีหรือภรรยา
ย่อมเป็นผู้อนุบาล หรือเป็นผู้พิทักษ์ตามความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา แต่ถ้าผู้ที่มีส่วนได้เสียหรืออัยการ
ขอร้อง และมีเหตุผลสมควร ศาลย่อมตั้งผู้อื่นเป็นผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ได้ บุคคลที่จะเป็นคนไร้ความสามารถ
นั้น เริ่มจากเป็นบุคคลวิกลจริต และสามีหรือภรรยาหรือบุพการี ได้แก่ บิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด หรือ
ผู้สืบสันดาน ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื้อ ร้องขอต่อศาลเพ่ือสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเมื่อศาลสั่ง ให้เป็นคน
ไร้ความสามารถแล้ว จะต้องประกาศค าสั่งศาลในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้ปวงชน ทั่วไปได้ทราบ และศาลจะ
ตั้งผู้อนุบาลซึ่งจะเป็นสามีหรือภรรยาของผู้นั้นเอง เว้นแต่ศาลจะ ได้สั่งเป็นอย่างอ่ืนความสัมพันธ์ระหว่างสามี
ภรรยาตามข้อนี้ เมื่อสามีเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ภรรยาย่อมเป็นผู้อนุบาล หรือเม่ือภรรยาเป็นบุคคลไร้
ความสามารถ สามีย่อมจะต้องเป็นผู้อนุบาล และเมื่อสามีเป็นผู้เสมือน ไร้ความสามารถ ภรรยาย่อมเป็นผู้
พิทักษ์ หรือเมื่อภรรยาเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ สามีย่อมจะต้องเป็นผู้พิทักษ์ เนื่องจากสามีและภรรยา



ย่อมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกัน และมีความสัมพันธ์กันที่จะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือและอุปการะซ่ึงกันและกันอยู่แล้วตาม
กฎหมายแต่เมื่อสามีและภรรยาได้เป็นผู้อนุบาลสามีหรือภรรยาของคนที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความ สามารถ
จะต้องท ากิจการต่าง ๆ แทน เพราะถ้าปล่อยให้คนที่ไร้ความสามารถท าลง ไป กิจการนั้นจะเป็นโมฆะ เมื่อผู้
อนุบาลบอกล้างกิจการนั้นจะเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มต้นส่วนเมื่อสามีหรือภรรยาได้เป็นผู้พิทักษ์สามีหรือภรรยา
ของตนที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถจะต้องได้รับความยินยอม
จากผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะท ากิจการเหล่านี้ได้ 

- รับหรือใช้เงินทุน 

- ท าสัญญากู้ยืมหรือรับประกัน 

- ท าการให้ได้มาหรือปล่อยไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 

- ท าการอันเกี่ยวกับคดีในศาล 

- ให้โดยเสน่หา ประนีประนอมยอมความ ท าความตกลงให้อนุญาตตุลาการ พิจารณาคดี 

- รับหรือสละความเป็นทายาท 

- บอกปัดไม่รับการให้โดยเสน่ห์ ไม่รับมรดก 

- ก่อสร้าง ซ่อม แปลง หรือขยายโรงเรือนให้ใหญ่ขึ้น 

- เช่า หรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์นานกว่า ๖ เดือน หรืออสังหาริมทรัพย์นานกว่า ๓ ปีศาลอาจจะสั่งให้ผู้
พิทักษ์ให้ความยินยอมแก่ผู้เสมือนไร้ความสามารถมากกว่านี้ได้ 

๕. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลวิกลจริต ไม่ว่าศาลจะสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือไม่ก็ตาม หาก
คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่อุปการะเลี้ยงดูฝ่ายที่วิกลจริตตามสมควร กระท าการอย่างใดหรือไม่กระท าการอย่างใด 
เป็นเหตุให้ฝ่ายที่วิกลจริตได้รับภัยต่อทรัพย์สิน ทางกาย ทางใจ บุพการี ของผู้วิกลจริต หรือผู้สืบสันดานของผู้
วิกลจริต มีอ านาจฟ้องคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ให้แก่ฝ่ายวิกลจริตนั้น หรือขอให้ศาลมีค าสั่ง
ใด ๆ เพื่อคุ้มครองผู้วิกลจริตนั้น ในความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสข้อนี้ เป็นเรื่องที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นคน
วิกลจริต แล้วคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคนปกติไม่ด าเนินการต่อคู่สมรสของตนในเรื่องต่อไปนี้ 

- ไม่อุปการะเลี้ยงดูคู่สมรสฝ่ายวิกลจริต 
- กระท าการอย่างใดหรือไม่กระท าการอย่างใดจนก่อให้เกิดภัยต่อทรัพย์ของผู้วิกลจริต เช่น ผู้วิกลจริต
น าเอาสร้อยคอทองค าขายให้คนอ่ืนในราคาถูก คู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็นปกติ ทราบเรื่อง แทนที่จะห้าม
ปรามไม่ให้คู่สมรสที่วิกลจริตน าสร้อยคอทองค าไปขาย แต่กลับเฉยเมียเสีย 

- กระท าการหรือไม่กระท าการจนก่อให้เกิดอันตรายต่อทางกาย เช่น เห็นคู่สมรสที่ วิกลจริตชอบน า
ของมีคมมาเล่นก็ปล่อยปละละเลย ไม่ห้ามปราม ซึ่งอาจจะถูกของมีคมบาดคนวิกลจริตได้ 



- กระท าการหรือไม่กระท าการจนก่อให้เกิดภัยต่อจิตใจ เช่น เมื่อคู่สมรสวิกลจริตก็ดุด่า หรือท าสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดให้คู่สมรสที่วิกลจริตเกิดความหวาดกลัวเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวมาท้ังหมด บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่
สมรสที่วิกลจริต ย่อมฟ้องร้องต่อศาลได้อย่างกรณีท่ีคู่สมรสฝ่ายปกติไม่ยอมอุปการะเลี้ยงดูคู่สมรสฝ่ายวิกลจริต 
บุคคลที่ได้กล่าวมาก็ฟ้องต่อศาลเพื่อสั่งให้คู่สมรสฝ่ายปกติอุปการะเลี้ยงดูคู่สมรสฝ่ายวิกลจริต หรืออาจ
ฟ้องร้องขอให้ศาลมีค าสั่งใด ๆ เพื่อเป็นการคุ้มครองคู่สมรสฝ่ายวิกลจริตได้ 

การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาจะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูแก่กัน 

- ฝ่ายใดเป็นผู้ไร้ความสามารถ อีกฝ่ายต้องอนุบาล 
- ฝ่ายใดเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ อีกฝ่ายต้องพิทักษ์ เมื่อคู่สมรสวิกลจริต ฝ่ายปกติต้องอุปการะ

เลี้ยงดูและปกป้องภัยต่าง ๆ 

 

 

หนี้สินระหว่างสามีภริยา 

เมื่อชายหญิงจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภริยากันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว นอกจากเรื่องของการ
จัดการสินสมรสร่วมกัน , เรื่องสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันตามกฎหมายแล้ว ยังมีเรื่องของหนี้สินที่
หากสามีหรือภริยาไปก่อให้เกิดขึ้น อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องร่วมกันรับผิดต่อเจ้าหนี้ด้วย แต่การที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งไป
ก่อให้เกิดหนี้ขึ้นโดยพลการหรือเป็นการส่วนตัว กฎหมายจึงได้ตีกรอบและก าหนดประเภทของหนี้เพื่อเป็นการ
คุ้มครองคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งว่าหนี้ชนิดใดที่ถือว่าเป็น "หนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา" ที่จะต้องรับผิดร่วมกัน แต่ถ้า
ไม่ใช่สามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย จะน าหลักเรื่องหนี้ร่วมของสามีภริยามาใช้บังคับไม่ได้ ต้องใช้หลักของ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป 

กฎหมายก าหนดว่า หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้น ให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นใน
ระหว่างสมรส ดังต่อไปนี้ 

๑. หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจ าเป็นส าหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึง
การรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว และการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ ขอให้สังเกตนะครับว่า 
หนี้ร่วมทั้ง ๕ ประการตามข้อนี้ เน้นบุคคลที่อยู่ในครอบครัว เป็นหลัก และจ านวนหนี้ต้องพอสมควรแก่
อัตภาพ ฉะนั้น ไม่ว่าสามีหรือภริยาเป็นผู้ไปก่อขึ้นแม้จะไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นหนี้
ร่วมระหว่างสามีภริยาที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 

๒. หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส (สินสมรส คือ ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส หรือที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดยการให้เป็นหนังสือซึ่งพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็น
สินสมรส หรือดอกผลของสินส่วนตัว) เช่น หนี้ค่าจ้างต่อเติมซ่อมแซมบ้านที่เป็นสินสมรส หนี้เงินกู้ยืมมาเพ่ือ
ไถ่ถอนบ้านหรือที่ดินที่เป็นสินสมรส ฯลฯ 



๓. หนี้ที่เกิดข้ึนเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาท าด้วยกัน เช่น การเปิดร้านหรือกิจการค้าด้วยกัน ซึ่งจะมี
ค่าใช้จ่ายในกิจการค้า เช่น ค่าสินค้า ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า เป็นต้น หนี้ตามข้อนี้อาจเกิดข้ึนจากฝ่ายสามี
หรือภริยาเพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้ไปก่อขึ้นก็ได้ 

๔. หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพ่ือประโยชน์ตนฝ่ายเดียว แต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน ถ้าว่ากันตามหลัก
เบื้องต้นฝ่ายใดไปก่อหนี้ขึ้นโดยล าพังเพ่ือประโยชน์ตนเพียงฝ่ายเดียว ก็น่าจะผูกพันเฉพาะฝ่ายที่ไปก่อให้เกิด
หนี้ขึ้น แต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันคือยอมรับว่าหนี้นั้นเป็นหนี้ของตนด้วย จึงถือเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามี
ภริยา เช่น การลงชื่อเป็นพยานในสัญญากู้ที่คู่สมรสของตนเป็นผู้กู้ หรือการให้ความยินยอมด้วยวาจาหรือ
เป็นหนังสือในการที่คู่สมรสเป็นผู้กู้ในสัญญากู้ เป็นต้น 

เมื่อเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา กฎหมายได้ก าหนดว่า ถ้าสามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ให้ช าระหนี้
นั้นจากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย นั่นคือ ในการบังคับช าระหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิฟ้องสามีภริยา
เพ่ือบังคับเอากับสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย แม้ว่าคู่สมรสอีกฝ่ายจะมิได้ลงชื่อร่วมในฐานะคู่สัญญา
ด้วยหรือไม่ก็ตาม แต่ที่ส าคัญ ถ้าเจ้าหนี้มิได้ฟ้องคู่สมรสฝ่ายที่มิได้ลงชื่อด้วย จะไปยึดสินส่วนตัวของคู่สมรส
ฝ่ายนั้นมาบังคับช าระหนี้มิได้ 

ดังนั้น การครองชีวิตครอบครัว จะต้องระมัดระวังเรื่องการก่อหนี้สินให้ดี หากอีกฝ่ายไปก่อหนี้ขึ้นมา 
อาจจะมีผลกระทบถึงคู่สมรสและความสงบสุขของครอบครัวได้ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น มาตรา ๑๔๘๙ วางหลักการไว้ว่า ถ้าสามี ภริยา เป็นหนี้
ร่วมกัน ให้ช าระหนี้จากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย 

จากหลักดังกล่าวมี ๒ ประเด็น คือ 

๑. ลูกหนี้ร่วมกันระหว่างสามี ภรรยา 

๒. ช าระจากสอนสมรสและสินส่วนตัว 

ค าว่า หนี้ร่วมคือ อะไร ? 

หนี้ร่วม คือ หนี้ที่ต้องช าระหรือรับผิดร่วมกันในหนี้นั้น ซึ่งในเรื่องนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๔๙๐ ได้กล่าวไว้ว่า 

๑. เป็นหนี้ที่เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจ าเป็นส าหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดู
ตลอดถึง การรักษาพยาบาล บุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ 

๒. หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส 
๓. หนี้ที่เกิดจากการงานซึงสามีภริยาท าด้วยกัน 
๔. หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพ่ือประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งให้สัตยาบัน 

ตัวอย่างหนี้ร่วมระหว่างสามี ภรรยา 



ฎีกาท่ี ๒๗๓๔/๒๕๔๕ จ าเลยที่ ๑ น าเงินที่กู้มาใช้ซ่อมแซมบ้านป้าเพราะป้าดูจ าเลยที่ ๑ มาตั้งแต่เล็ก 
รวมทั้งดูแลบุตรของจ าเลยที่ ๑ ด้วย การน าเงินกู้ไปซ่อมแซมบ้านป้าก็เพ่ือประโยชน์และความผาสุกของบุตร
ทั้งสามคนของจ าเลยทั้งสอง กรณีจึงเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา ๑๔๙๐ (๑) จึงเป็นหนี้ร่วมที่จ าเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นสามีต้องร่วมรับผิดด้วย 

ฎีกาท่ี ๓๔๒๕/๒๕๔๕ การที่คู่สมรสให้ความยินยอมในการท านิติกรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ถือเป็น
การให้สัตยาบันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ ( ๔ ) 

ถ้าตามกฎหมายถือเป็นหนี้ร่วม ระหว่างสามีภรรยา ต้องช าระร่วมกันจากสินสมรส ซึ่งคือทรัพย์สินที่
ได้มาระหว่างสมรส กลับไปอ่านบทความเรื่องสินสมรสเรื่องสินสมรสครับ  เพราะถ้าเป็นสินส่วนตัว เมื่อเกิด
กรณีฟ้องร้องและบังคับคดีโดยการยึดทรัพย์ สามีหรือภริยา สามารถร้องขัดทรัพย์ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 

สามีภริยาทิ้งร้างกัน 

หากมีการสมรสซ้อนก็เป็นโมฆะ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖/๒๕๒๗ 

การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อในคดีแพ่งนั้น ต่างกับการ
ฟ้องขอให้ลงโทษจ าเลยฐานกระท าผิดอาญาโดยประมาทซึ่งโจทก์จะต้องบรรยายถึงการกระท าทั้งหลายที่อ้าง
ว่าจ าเลยได้กระท าผิดโดยแน่ชัดส าหรับคดีแพ่ง เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องแสดงว่าการละเมิดของผู้ท าละเมิดเป็น
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็พอท าให้เข้าใจได้แล้วว่าข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาโจทก์มี
อย่างไร 

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จ าเลยที่ ๑ ขับรถบรรทุกเรืออวนลากสูงกว่ากฎหมายก าหนดและด้วยความ
ประมาทปราศจากความระมัดระวังในการขับรถ เป็นเหตุให้เรืออวนลากซ่ึงบรรทุกอยู่บนรถชนสายโทรศัพท์
และเสาโทรศัพท์ของโจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นการแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา
ของโจทก์แล้ว 

โจทก์ฟ้องว่า จ าเลยที่ ๑ ลูกจ้างของจ าเลยที่ ๒ ที่ ๓ ได้ขับรถบรรทุกบรรทุกเรืออวงลากสูงกว่า
กฎหมายก าหนดไปในทางการที่จ้างของจ าเลยที่ ๒ ที่ ๓ แล่นมาตามถนน เมื่อถึงสี่แยกโทรศัพท์ จ าเลยที่ ๑ 
ขับรถด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์
แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ เป็นเหตุให้เรืออวนลากซ่ึงบรรทุกอยู่บนรถบรรทุกดังกล่าวชนสายโทรศัพท์และเสา
โทรศัพท์เสียหายเป็นเงิน ๓๕,๘๐๐ บาท ซึ่งจ าเลยที่ ๑ ต้องรับผิดในฐานะผู้ท าละเมิด จ าเลยที่ ๒ ที่ ๓ ต้อง
ร่วมรับผิดในฐานะนายจ้าง ส่วนจ าเลยที่ ๔ ต้องร่วมรับผิดในฐานะผู้รับประกันภัย ขอให้จ าเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้
ค่าเสียหายแก่โจทก์ 

จ าเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นค าให้การ ต่อมาโจทก์ถอนฟ้อง 

จ าเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ให้การปฏิเสธความรับผิดและตัดฟ้องว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม 



ศาลชั้นต้นเห็นว่าฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม พิพากษายกค าพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัย
ประเด็นข้ออ่ืนทั้งหมดแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี 

จ าเลยที่ ๒ ที่ ๓ ฎีกา 

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อในคดี
แพ่งนั้น ต่างกับการฟ้องขอให้ลงโทษจ าเลยฐานกระท าผิดอาญาโดยประมาทซึ่งโจทก์จะต้องบรรยายถึงการ
กระท าทั้งหลายที่อ้างว่าจ าเลยได้กระท าผิดโดยแน่ชัดดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๕๘ ส าหรับคดีแพ่งเมื่อโจทก์ได้บรรยายฟ้องแสดงว่าการละเมิดของผู้ท าละเมิดเป็นการกระท า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็พอท าให้เข้าใจได้แล้วว่าข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาโจทก์มีอย่างไร คดีนี้
โจทก์บรรยายฟ้องว่า จ าเลยที่ ๑ ขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ส.ภ.๐๓๕๓๐ บรรทุกเรืออวนลากสูงกว่า
กฎหมายก าหนดและด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังในการขับรถบรรทุกดังกล่าวของจ าเลยที่ ๑ 
ผู้ขับขี่ เป็นเหตุให้เรืออวนลากซึ่งบรรทุกอยู่บนรถบรรทุกดังกล่าวชนสายโทรศัพท์และเสาโทรศัพท์ของโจทก์
ได้รับความเสียหาย เป็นการแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ แล้ว 

พิพากษายืน 

( สุทิน เลิศวิรุฬห์ - อ านวย อินทุภูติ - ด าริ ศุภพิโรจน์ ) 

 

ผลของการสมรสเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๕๒ ก็คือมาตรา ๑๔๙๕, ๑๔๙๙ วรรคสอง ถึง วรรคสี่ 

สรุปได้ว่า ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีหรือได้มาไม่ว่าก่อนหรือหลังการสมรสรวมทั้งดอกผลคงเป็นของฝ่ายนั้น 
ส่วนบรรดาทรัพย์สินที่ท ามาหาได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึ่ง เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรสั่งเป็นประการอ่ืน การ
สมรสที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนตามมาตรานี้ ไม่ท าให้ชายหรือหญิงผู้สมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการ
สมรสก่อนที่ชายหรือหญิงนั้นรู้ถึงเหตุที่ท าให้การสมรสเป็นโมฆะ แต่การสมรสที่เป็นโมฆะดังกล่าว ไม่ท าให้คู่
สมรสเกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดได้สมรสโดยสุจริต 
ฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ และถ้าการสมรสที่เป็นโมฆะนั้น ท าให้ฝ่ายที่ได้สมรสโดยสุจริตต้องยากจนลง
เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สิน หรือจากการงานที่เคยท าอยู่ก่อน มีค าพิพากษาถถึงท่ีสุด หรือก่อนที่จะได้รู้
ว่าการสมรสของตนเป็นโมฆะแล้วแต่กรณี ฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพได้ด้วย สิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพในกรณีนี้
ให้น ามาตรา ๑๕๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อสังเกต การสมรสที่เป็นโมฆะ ได้มีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๔๙/๒๕๓๑ วินิจฉัยว่า การสมรสที่เป็น
โมฆะ ไม่อาจฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่ค าพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้เป็นการวินิจฉัยก่อนมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ บรรพ ๕ ปัญหาจึงมีว่า การสมรสที่เป็นโมฆะตามกฎหมายใหม่นั้น ความสัมพันธ์
ในทางส่วนตัวโดยเฉพาะหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูต่อกันนั้น ชายหญิงดังกล่าวจะมีหน้าที่ต่อกันหรือไม่ ตาม
บทบัญญัติในปัจจุบัน คือมาตรา ๑๔๙๔ ถึง ๑๕๐๐ ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดที่ตัดสิทธิหรือจ ากัดสิทธิหน้าที่
ดังกล่าวไว้เลย คงมีเฉพาะความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สินเท่านั้น 



 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา - มารดากับบุตร 

บิดามารดากับบุตร 

๑. บุตรชอบด้วยกฎหมาย กรณี ที่เกิดปัญหามีเฉพาะว่าบุตรที่เกิดมาเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา
หรือไม่ ซึ่งจะมีผลไปถึงอ านาจปกครองของบิดา ค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูและการรับมรดกส่วนมรดกนั้นไม่มี
ปัญหา กล่าวคือ กฎหมายบัญญัติว่า เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วย
กฎหมายของ หญิงนั้น 

บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา มีได้ ๓ ประการคือ 

๑. บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ท าการสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๒. บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่ต่อมาบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกัน

ในภายหลัง 
๓. บิดาจดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรของบิดา 

นอกจาก ๓ กรณีดังกล่าวแล้วจะมีบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาอีกไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าบิดา
แสดงพฤติการณ์รับรองว่าเป็นบุตร (ไม่ได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร) เช่น ส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูให้ใช้ชื่อสกุล เป็น
ต้น บุตรดังกล่าวมีสิทธิรับมรดกของบิดาเหมือนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ต่างกันแต่ไม่มีสิทธิเรียกค่าอุปการะ
เลี้ยงดูตามกฎหมาย เช่น บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น 

๒. สิทธิ หน้าที่ ของบิดามารดาและบุตร 
๑. บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา ในกรณีที่บิดาไม่ปรากฏ บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุล 
๒. บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ 
๓. บุตรจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 
๔. บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อ านาจปกครองของบิดามารดา อ านาจปกครองหรือสิทธิของ

บิดามารดา ได้แก่ 
ก. ก าหนดที่อยู่ของบุตร 
ข. ท าโทษบุตรตามสมควร เพ่ือว่ากล่าวสั่งสอน 
ค. ให้บุตรท าการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป 
ง. เรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 



๕. ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้ แต่เมื่อผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้อง
ขอ อัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้ กล่าวคือลูก หลาน (ลูกของลูก) จะฟ้องพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย 
และทวดของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้ ซึ่งแต่ก่อนเรียกคดีประเภทนี้ว่า “อุทลุม” 

มรณะบัตร เป็นเอกสารส าคัญทางราชการซึ่งเป็นหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับการตายของบุคคล 

๓. การย้ายที่อยู่ เมื่อย้ายที่อยู่ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งดังต่อไปนี้ 
๑. เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านให้แจ้งการย้ายออกภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้าน

ย้ายออก 
๒. เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่บ้านให้แจ้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสร้างเสร็จ เพื่อขอเลขหมายประจ า

บ้านการแจ้งการสร้างบ้านใหม่และการรื้อถอนบ้านไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียม 

ความผิด ไม่แจ้งตามข้อ (๑)  (๒) ภายในก าหนด มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

สถานที่แจ้งขอเลขบ้าน กรณีสร้างบ้านใหม่และการแจ้งรื้อถอนบ้าน 

๑. ในเขตเทศบาล ให้แจ้งขอเลขบ้านกรณีสร้างบ้านใหม่หรือแจ้งรื้อถอนบ้านที่ส านักงานเทศบาล 
๒. นอกเขตเทศบาล ให้แจ้งขอเลขบ้านกรณีสร้างบ้านใหม่หรือแจ้งรื้อถอนบ้านที่ที่ว่าการอ าเภอหรือ

ที่ผู้ช่วยนายทะเบียนประจ าหมู่บ้าน 
๓. ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งขอเลขบ้านกรณีสร้างบ้านใหม่หรือแจ้งรื้อถอนบ้านที่ส านักงานเขต 

 

สิทธิและหน้าที่ระหว่างบดิามารดากับบุตร 

มาตรา ๑๕๖๑ บุตรมีสิทธิได้ชื่อสกุลของบิดา 

ในกรณีที่บิดาไม่ปรากฏ บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของมารดา 

มาตรา ๑๕๖๒ ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้ แต่เมื่อผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้อง
ขอ อัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้ 

มาตรา ๑๕๖๓ บุตรจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 

มาตรา ๑๕๖๔ บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ 

บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แตเ่ฉพาะทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได้ 

มาตรา ๑๕๖๕ การร้องขอค่าอุปการะเลี้ยงบุตรหรือขอให้บุตรได้รับการอุปการะ เลี้ยงดูโดยประการอ่ืน 
นอกจาก อัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวตามมาตรา ๑๕๖๒ แล้ว บิดาหรือมารดาจะน าคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้ 

มาตรา ๑๕๖๖ บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อ านาจปกครองของบิดามารดา 

 



 

อ านาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้ 

๑. มารดาหรือบิดาตาย 
๒. ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย 
๓. มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
๔. มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟ่ันเฟือน 
๕. ศาลสั่งให้อ านาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา 
๖. บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได ้

**มาตรานี้ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่โดยมาตรา ๓๘ แห่งพ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๓๓ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา(ฉบับพิเศษ) เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๘๗ ลง
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา** 

มาตรา ๑๕๖๗ ผู้ใช้อ านาจการปกครองมีสิทธิ 

๑. ก าหนดที่อยู่ของบุตร 
๒. ท าโทษบุตรตามสมควรเพ่ือว่ากล่าวสั่งสอน 
๓. ให้บุตรท าการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป 
๔. เรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืนซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา ๑๕๖๘ เมื่อบุคคลใดมีบุตรติดมาได้สมรสกับบุคคลอ่ืนอ านาจปกครองที่มีต่อบุตรอยู่กับผู้ที่บุตรนั้นติดมา 

มาตรา ๑๕๖๙ ผู้ใช้อ านาจปกครองเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตร ในกรณีที่บุตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความ สามารถ ผู้ใช้อ านาจปกครองย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๕๖๙/๑ ในกรณีที่ผู้เยาว์ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและศาลมีค าสั่ง ตั้งบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่ผู้ใช้
อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองเป็นผู้อนุบาล ให้ค าสั่งนั้นมีผลเป็นการถอนผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองที่
เป็น อยู่ในขณะนั้น 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและไม่มีคู่สมรสถูกศาลสั่งให้เป็น คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ ให้บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดา เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็น
อย่างอ่ืน 

**มาตรานี้ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่โดยมาตรา ๓๙ แห่ง พ.ร.บ. แก้ไข เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๓๓ โดยประกาศในราชกิจจาฯ (ฉบับพิเศษ) เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๘๗ ลงวันที่ 
๒๖ กันยายน พ.ศ.๑๕๓๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา** 

มาตรา ๑๕๗๐ ค าบอกกล่าวที่ผู้ใช้อ านาจปกครองตามมาตรา ๑๕๖๖ หรือมาตรา ๑๕๖๘ แจ้งไปหรือรับแจ้ง
มา ให้ถือว่าเป็นค าบอกกล่าวที่บุตรได้แจ้งไปหรือรับแจ้งมา 



มาตรา ๑๕๗๑ อ านาจปกครองนั้น รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินของบุตรด้วย และให้จัดการทรัพย์สินนั้นด้วย
ความระมัดระวังเช่นวิญญูชนจะพึงกระท า 

มาตรา ๑๕๗๒ ผู้ใช้อ านาจปกครองจะท าหนี้ที่บุตรจะต้องท าเองโดยมิได้รับความยินยอมของบุตรไม่ได้ 

มาตรา ๑๕๗๓ ถ้าบุตรมีเงินได้ ให้ใช้เงินนั้นเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาก่อน ส่วนที่เหลือผู้ใช้อ านาจ
ปกครองต้องเก็บรักษาไว้เพ่ือส่งมอบแก่บุตร แต่ถ้าผูใ้ช้อ านาจปกครองไม่มีเงินได้เพียงพอแก่การครองชีพตาม
สมควร แก่ฐานะ ผู้ใช้อ านาจปกครองจะใช้เงินนั้นตามสมควรก็ได้ เว้นแต่จะเป็นเงินได้ที่เกิดจากทรัพย์สินโดย
การให้โดยเสน่หา หรือพินัยกรรมซึ่งมีเงื่อนไขว่ามิให้ผู้ใช้อ านาจปกครองได้ประโยชน์ จากทรัพย์สินนั้น ๆ 

มาตรา ๑๕๗๔ นิติกรรมใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผูเ้ยาว์ดังต่อไปนี้  ผู้ใช้อ านาจปกครองจะกระท ามิได้ เว้น
แต่ศาลจะอนุญาต 

(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จ านอง ปลดจ านอง หรือโอนสิทธิจ านองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านอง ได ้

(๒) กระท าให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพยสิทธิของผู้เยาว์ อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
(๓) ก่อตั้งภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ หรือ

ทรัพยสิทธิอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์ 
(๔) จ าหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่จะให้ได้มา ซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือ

สังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ หรือสิทธิเรียกร้องที่จะให้ทรัพย์สินเช่นว่านั้น ของผู้เยาว์ปลอดจาก
ทรัพยสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น 

(๕) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามป ี
(๖) ก่อข้อผูกพันใด ๆ ที่มุ่งให้เกิดผลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
(๗) ให้กู้ยืมเงิน 
(๘) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้เยาว์ให้แทนผู้เยาว์เพ่ือการกุศล สาธารณะ เพ่ือการสังคม หรือ

ตามหน้าที่ธรรมจรรยา ทั้งนี้พอสมควรแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์ 
(๙) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดยเสน่หา 
(๑๐) ประกันโดยประการใด ๆ อันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ต้องถูกบังคับช าระหนี้ หรือท านิติกรรมอ่ืนที่มี

ผลให้ผู้เยาว์ต้องรับเป็นผู้รับช าระหนี้ของ บุคคลอ่ืนหรือแทนบุคคลอ่ืน 
(๑๑) น าทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๙๘/๔ (๑) (๒) 

หรือ (๓) 
(๑๒) ประนีประนอมยอมความ 
(๑๓) มอบข้อพิพาทให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัย 

**มาตรานี้ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่โดยมาตรา ๔๐ แห่งพ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๓๓ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา(ฉบับพิเศษ) เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๘๗ 
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา** 



 

มาตรา ๑๕๗๕ ถ้าในกิจการใด ประโยชน์ของผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือประโยชน์ของคู่สมรสหรือบุตรของผู้ใช้
อ านาจปกครองขัดกับประโยชน์ ของผู้ เยาว์ ผู้ใช้อ านาจปกครองต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนจึงท ากิจการ
นั้นได้ มิฉะนั้นเป็นโมฆะ 

มาตรา ๑๕๗๖ ประโยชน์ของผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือของคู่สมรสหรือบุตรของผู้ใช้อ านาจปกครองตามมาตรา 
๑๕๗๕ ให้หมายความรวมถึงประโยชนใ์นกิจการดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

(๑) ประโยชนใ์นกิจการที่กระท ากับห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นหุ้นส่วน 
(๒) ประโยชนใ์นกิจการที่กระท ากับห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่บุคคลดังกล่าวนั้นเป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความ

รับผิด 

มาตรา ๑๕๗๗ บุคคลใดจะโอนทรัพย์สินให้ผู้เยาว์โดยพินัยกรรมหรือโดยการให้โดย เสน่หา ซึ่งมีเงื่อนไขให้
บุคคลอื่นนอกจากผู้ใช้อ านาจปกครองเป็นผู้จัดการ จนกว่าผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะก็ได้ ผู้จัดการนั้นต้องเป็นผู้
ซ่ึงผู้โอนระบุชื่อไว้ หรือถ้ามิได้ระบุไว้ก็ให้ศาลสั่ง แต่การจัดการทรัพย์สินนั้นต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๕๖ 
มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ 

มาตรา ๑๕๗๘ ในกรณีที่อ านาจปกครองสิ้นไปเพราะผูเ้ยาว์บรรลุนิติภาวะ ผู้ใช้อ านาจปกครองต้องรับส่งมอบ
ทรัพย์สินที่จัดการและบัญชีในการนั้น ให้ผู้บรรลุนิติภาวะเพ่ือรับรอง ถ้ามีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องจัดการทรัพย์สิน
นั้นก็ให้ส่งมอบพร้อมกับ บัญชี 

ในกรณีที่อ านาจปกครองสิ้นไปเพราะเหตุอื่นนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้มอบทรัพย์สิน บัญชี และ
เอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องจัดการทรัพย์สินให้แก่ผูใ้ช้อ านาจ ปกครอง ถ้ามี หรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณีเพ่ือรับรอง 

มาตรา ๑๕๗๙ ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายและมีบุตรที่เกิดด้วยกัน และคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะ
สมรสใหม่ ถ้าคู่สมรสนั้นได้ครอบครองทรัพย์สินอันเป็นสัดส่วนของบุตรไว้อย่างถูก ต้องแล้ว จะส่งมอบ
ทรัพย์สินให้แก่บุตรในเมื่อสามารถจัดการก็ได้ หรือมิฉะนั้นจะเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้บุตรเมื่อถึงเวลาอัน
สมควร ก็ได้ แต่ถ้าทรัพย์สินใดเป็นจ าพวกท่ีระบุไว้ในมาตรา ๔๕๖ หรือที่มีเอกสารเป็นส าคัญ ให้ลงชื่อบุตรเป็น
เจ้าของรวมในเอกสารนั้น ก่อนที่จะจัดการดังกล่าวคู่สมรสนั้นจะท าการสมรสมิได ้

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลจะมีค าสั่งให้คู่สมรสดังกล่าวท าการสมรสไปก่อนก็ได้ ค าสั่งศาลเช่นว่านี้ 
ให้ระบุไว้ด้วยว่าให้คู่สมรสปฏิบัติการแบ่งแยกทรัพย์สินและท าบัญชี ทรัพย์สิน ตามความในวรรคหนึ่งภายใน
ก าหนดเวลาเท่าใดภายหลังการสมรสนั้นด้วย 

ในกรณีที่การสมรสได้กระท าไปโดยมิได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีท่ีคู่สมรสไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของศาลดังกล่าวในวรรคสอง เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือเมื่อญาติของผู้เยาว์หรืออัยการร้องขอศาลมี
อ านาจสั่งให้ถอนอ านาจ ปกครองจากคู่สมรสนั้น หรือจะมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดท าบัญชีและลงชื่อบุตรเป็น
เจ้าของรวม ในเอกสารดังกล่าวแทนโดยให้คู่สมรสเสียค่าใช้จ่ายก็ได ้



เพ่ือประโยชนแ์ห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าบุตรบุญธรรมของคู่สมรสที่ตายไป และท่ีมีชีวิตอยู่ทั้งสองฝ่ายเป็นบุตรที่เกิด
จากคู่สมรส 

มาตรา ๑๕๘๐ ผู้เยาวซ์ึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ผูใ้ช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครอง จะให้การรับรองการจัดการ
ทรัพย์สินของผู้เยาว์ได้ต่อเมื่อได้รับมอบ ทรัพย์สิน บัญชี และเอกสารตามมาตรา ๑๕๗๘ แล้ว 

**มาตรานี้ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่โดยมาตรา ๔๑ แห่งพ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๓๓ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา(ฉบับพิเศษ) เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๘๗ ลง
วันที่ ๒๖๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา** 

มาตรา ๑๕๘๑ คดเีกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินในระหว่างผู้เยาว์กับผู้ใช้อ านาจ ปกครองนั้น ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อ
พ้นหนึ่งปีนับแตเ่วลาที่อ านาจปกครองสิ้นไป 

ถ้าอ านาจปกครองสิ้นไปขณะบุตรยังเป็นผู้เยาว์อยู่ ให้เริ่มนับอายุความในวรรคหนึ่งตั้งแตเ่วลาที่ผู้เยาว์บรรลุ 
นิติภาวะ หรือเมื่อมีผู้แทนโดยชอบธรรมขึ้นใหม ่

มาตรา ๑๕๘๒ ถ้าผู้ใช้อ านาจปกครองเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถโดยค าสั่งของศาลก็
ดี ใช้อ านาจปกครองเกี่ยวแก่ตัวผู้เยาวโ์ดยมิชอบก็ดี ประพฤติชั่วร้ายก็ดี ในกรณีเหล่านี้ศาลจะสั่งเอง หรือจะสั่ง
เมื่อญาติของผูเ้ยาว์หรืออัยการร้องขอให้ถอนอ านาจปกครอง เสียบางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้ 

ถ้าผูใ้ช้อ านาจปกครองล้มละลายก็ดี หรือจัดการทรัพย์สินของผู้เยาวใ์นทางที่ผิดจนอาจเป็นภัยก็ดี ศาล
จะสั่งตามวิธีในวรรคหนึ่งให้ถอนอ านาจจัดการทรัพย์สินเสียก็ได้ 

มาตรา ๑๕๘๓ ผู้ถูกถอนอ านาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดนั้นถ้าเหตุดังกล่าวไว้ใน มาตราก่อนสิ้นไปแล้ว 
และเมื่อตนเองหรือญาติของผู้เยาว์ร้องขอศาลจะสั่งให้มีอ านาจปกครอง ดังเดิมก็ได้ 

มาตรา ๑๕๘๔ การที่ผูใ้ช้อ านาจปกครองถูกถอนอ านาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นพ้น
จากหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ตาม กฎหมาย 

มาตรา ๑๕๘๔/๑ บิดาหรือมารดาย่อมมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์ ไม่ว่าบุคคลใด
จะเป็นผูใ้ช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองก็ตาม 

**มาตรานี้ได้มีการเพ่ิมเติมใหมโ่ดยมาตรา ๔๒  แห่งพ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๓๓ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๘๗ ลงวันที่ ๒๖ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๓๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา** 

 

การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

คุณสมบัติของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม และผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม 



๑. ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปี และต้องมีอายุแก่กว่าผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 
๑๕ ปี 

๒. ผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปี ต้องให้ความยินยอมด้วยตนเอง 
๓. ผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่เป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจาก บิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง 
๔. ผู้จะรับบุตรบุญธรรม หรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามีคู่สมรสอยู่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส

ก่อน 
๕. ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอีก 

ในขณะเดียวกันไม่ได้เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบญุธรรม 

๑. กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ ต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก่อนโดย 
- กรณีท่ีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือต่างประเทศให้ยื่น

ค าขอพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลผู้มีอ านาจให้ความยินยอม ณ ศูนย์อ านวยการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม กรมประชาสงเคราะห์ 
- กรณีมีภูมิล าเนาอยู่ในต่างจังหวัด ให้ยื่นค าขอพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลผู้มี

อ านาจให้ความยินยอม ณ ที่ว่าการอ าเภอ กิ่งอ าเภอ หรือที่ท าการประชาสงเคราะห์จังหวัด 

* เมื่อคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอนุมัติให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ ให้น าหนังสือแจ้งค า
อนุมัติของคณะกรรมการดังกล่าวไปร้องขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ณ ที่ว่าการอ าเภอ กิ่งอ าเภอ หรือเขต 
แห่งใดก็ได้ 

๒. กรณีผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้จะรับบุตรบุญธรรม หรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
สามารถด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอ กิ่งอ าเภอ หรือเขต 
แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ โดย ไม่ต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 

 

การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

บิดา หรือมารดาบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมมิใช่สายเลือดเดียวกัน    แต่เกิดจากความยินยอมพร้อมใจ
กันระหว่างบิดาหรือมารดาบุญธรรม กับ บิดามารดาที่แท้จริงของเด็ก และเด็กที่เป็นบุตรบุญธรรมด้วยเหตุผล
บางประการ เช่นเพื่ออนาคตของเด็ก หรือเพ่ือให้ผู้รับบุตรบุญธรรมที่ไม่มีบุตรได้มีบุตรสมใจปรารถนา   การจด
ทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กฎหมายจะให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กให้มีฐานะอย่างเดียวกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายของบิดา หรือมารดาบุญธรรมทันทีนับแต่วันที่จดทะเบียน เช่น มีสิทธิได้รับมรดก มีสิทธิใช้นามสกุล
ของบิดา  หรือมารดาบุญธรรม โดยที่บิดา หรือมารดาบุญธรรมไม่มีที่จะมารับมรดกของบุตรบุญธรรม
นอกจากนี้แล้ว บุตรบุญธรรมยังไม่เสียสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายในครอบครัวเดิมแต่อย่างใด คือ ยังมีสิทธิรับ



มรดกของบิดามารดาที่แท้จริงได้ และบิดามารดาที่แท้จริงมีสิทธิไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนได้ตามสมควรทั้งนี้
กฎหมายยังคุ้มครองเด็กโดยบิดา หรือมารดาบุญธรรมจะเลิกรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ต้องได้รับความยินยอม
จากบิดามารดาที่แท้จริงเสียก่อน และจะฟ้องให้มีการเลิกรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้ 

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนรับรองบุตร 

สามารถท าได้โดยให้บิดาเป็นผู้ยื่นค าร้อง ณ ส านักทะเบียนอ าเภอ กิ่งอ าเภอหรือส านักงานเขต แห่งใด
ก็ได้ โดยน าหลักฐานคือ 

- ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ของบิดา มารดา และ บุตร 
- บัตรประจ าตัวประชาชน ของบิดา มารดา สูติบัตรของบุตร ไปแสดงทั้งนี้การจดทะเบียนรับรองบุตร

มารดาและบุตรต้องให้ความยินยอมด้วย ในกรณีท่ีมารดาหรือบุตรคัดค้านว่าบิดาผู้ขอจดทะเบียนรับรองบุตร
ไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ในกรณีบุตรเป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสา หรือมารดา
เสียชีวิตแล้ว นายทะเบียนไม่สามารถจดทะเบียนรับรองบุตรให้ได้ นอกจากจะได้ยื่นร้องต่อศาลให้มีค า
พิพากษาให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรได้ไปแสดง 

* การจดทะเบียนรับรองบุตรไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร 

ชายหญิงที่อยู่กินกันโดยไม่ได้แต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสกันให้ถูกต้องตามกฎหมาย พอมีลูกออกมา
ก็ไม่ได้ให้พ่อเด็กไปจดทะเบียนรับรองบุตรเสียให้ถูกต้อง เมื่อถึงคราวเลิกร้างกันไปปัญหาก็เกิดขึ้นตามมา ว่า
ใครจะต้องรับภาระจ่ายเงินค่ากินอยู่ ค่าเล่าเรียนของเด็ก ที่เรียกกันว่า "ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร" นั่นเอง 

กฎหมายก าหนดไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรใน
ระหว่างที่ยังเป็นผู้เยาว์ แต่เมื่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพ่อ ลูกที่เกิดมาจึงยังไม่เป็นลูกโดยชอบด้วย
กฎหมายของพ่อ ดังนั้น การจะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากพ่อนั้น จะต้องท าให้ลูกที่เกิดข้ึนมามีฐานะเป็น
ลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อเสียก่อน ซึ่งการที่จะท าเด็กให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นมีอยู่
ด้วยกัน ๓ วิธี คือ 

o เมื่อพ่อและแม่ได้มีการสมรสกันในภายหลัง หรือ 

o เมื่อพ่อได้จดทะเบียนว่าเด็กนั้นเป็นลูกของตน หรือ 

o เมื่อศาลมีค าพิพากษาว่าให้เด็กเป็นบุตรของฝ่ายชาย 

ดังนั้น หากไม่มีการจดทะเบียนสมรสกัน หรือพ่อไม่ยอมจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ก็ต้องฟ้องคดีต่อศาล
เพ่ือให้ศาลมีค าพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของฝ่ายชาย เพื่อให้เกิดสิทธิในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูต่อไป 



ส่วนเหตุที่ใช้อ้างเพ่ือฟ้องคดีนั้น อาจอ้างว่าได้มีการอยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผย เช่น ฝ่ายชายเคยพาไปรู้จัก
กับเพ่ือนและพาไปที่บ้านโดยแนะน าว่าเป็นภรรยา หรือว่าฝ่ายชายเป็นผู้แจ้งการเกิดของเด็กหรือรู้เห็นยินยอม
ในการแจ้งนั้น ฯลฯ 

ค่าอุปการะเลี้ยงดูจะเรียกจากพ่อได้หรือไม่ เพียงใดนั้น ศาลจะพิจารณาจากความสามารถของพ่อ กับ
ฐานะของเด็กและแม่ ฝ่ายผู้ฟ้องต้องแสดงให้ศาลเห็นว่า พ่อมีรายได้เดือนละประมาณเท่าไหร่หรือมีรายได้อ่ืนๆ 
หรือไม่ แล้วผู้ฟ้องต้องการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูเดือนละเท่าใด 

เงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั้นจะต้องนับตั้งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้วเท่านั้น (คือ นับแต่วันที่มี
การอ่านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา แต่ถ้าคดีไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกาก็ต้องนับแต่วันที่มีการ
อ่านค าพิพากษาของศาลชั้นต้น) เพราะก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุดเด็กยังไม่ใช่ลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อ 
พ่อจึงไม่มีหน้าที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตร 

ส่วนการช าระเงินจะช าระกันเป็นครั้งคราวตามก าหนดอาจเป็นรายเดือนก็ได้ หรือจะช าระเป็นเงินก้อน
ทีเดียวก็ได้ แต่ในกรณีท่ีศาลไม่พิพากษาให้ช าระค่าอุปการะเลี้ยงดูเพราะเหตุที่พ่อไม่อยู่ในฐานะท่ีจะให้ค่า
อุปการะได้ในขณะนั้น ถ้าหากพฤติการณ์หรือรายได้หรือฐานะของพ่อดีขึ้น แม่เด็กอาจร้องขอให้เปลี่ยนแปลง
ค าสั่งในคดีนั้นใหม่โดยให้ช าระมากข้ึนก็ได้ หรือในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ฝ่ายชายช าระ แต่ต่อมาฝ่ายพ่อฐานะ
ยากจนลง ฝ่ายพ่อก็อาจร้องขอต่อศาลให้ลดค่าอุปการะเลี้ยงดูลงได้เช่นกัน 

 

ส าหรับการฟ้องร้องคดี สามารถฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไปในคราวเดียวกัน
ได้ ถ้าในระหว่างที่เด็กอายุยังไม่ครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมคือแม่เป็นผู้ฟ้องคดีแทนในกรณี
ที่เด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถท าหน้าที่ได้ ญาติสนิทของเด็กหรือ
อัยการ อาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพ่ือท าหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กก็ได้ แต่หากเด็กอายุครบ ๑๕ ปี
แล้ว จะต้องฟ้องคดีเองโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม อันที่จริงโดยหลัก
กฎหมายทั่วไปแล้ว ผู้เป็นลูกไม่มีสิทธิฟ้องพ่อแม่ เพราะถือว่าเป็นคดี"อุทลุม" ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย แต่
เนื่องจากขณะที่มีการฟ้องคดีนั้น เด็กยังไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อ ดังนั้นจึงไม่ต้องห้ามว่าเป็น
คดีอุทลุมจึงสามารถฟ้องได้ แต่หากเด็กบรรลุนิติภาวะแล้วจะต้องฟ้องคดีภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่บรรลุนิติ
ภาวะ 

เมื่อศาลพิพากษาให้ฝ่ายพ่อช าระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร แต่ถ้าไม่ช าระหรือช าระไม่ครบ จะถูกบังคับคดี
โดยการยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ได้ ส่วนค่าอุปการะเลี้ยงดูที่ไม่ถึงก าหนดเนื่องจากมีการตกลงช าระกันเป็น
งวดๆ ก็ยังบังคับคดีไม่ได้ จึงบังคับคดีได้เฉพาะงวดที่มีการผิดนัดแล้วเท่านั้น 

ทางท่ีดี หากชายและหญิงเห็นว่าตกลงใจจะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้ว ก็ควรจะไปจดทะเบียนสมรส
กันตามกฎหมาย หรือถ้าชายหญิงไม่อยากมีข้อผูกพันกันตามกฎหมาย อย่างน้อยที่สุดโดยจิตส านึกของความ
เป็นพ่อเป็นแม่ ก็ควรจะไปจดทะเบียนรับรองบุตรเสียให้ถูกต้อง อย่ารอให้เกิดปัญหา "ลูกนอกสมรส" ขึ้น
เสียก่อนแล้วจึงจะมาแก้ปัญหาในภายหลัง 
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