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สารพันปญหากฎหมาย

จจุบันปญหาครอบครัวนับเปน
ปญหาที่สำคัญยิ่งของสังคมใน
ทกุ ๆ  ประเทศ  ทัง้นี ้ไมวาจะเปน

ปญหาการหยารางระหวางสามีภริยาที่ไม
สามารถดำเนินชีวิตอยูรวมกันไดโดยปกติสุข
จงึนำไปสเูหตแุหงการฟองหยา หรอืบางครอบ
ครัวอาจจะมีปญหาเรื่องการมีบุตรยากทำให
ตองมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม แตไม
วาสาเหตุจะเกิดจากปญหาในเรื่องใดก็ตาม
ก็จะตองมีกฎหมายรับรองและคุมครองสิทธิ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นของคนในครอบครัว ดังนั้น
เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคล
ผูที่จะไดรับการรับรองและคุมครองนั้นก็จะ
ตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไวดวย

สารพันปญหากฎหมายฉบับนี้จึ ง
ใครขอนำเสนอเกร็ดความรูตาง ๆ ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕
วาดวยครอบครัว ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ผูอานบาง หากวาทานประสบกับปญหา
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เหลานี้ขึ้นมาจะไดใชเปนแนวทางสำหรับการ
แกไขปญหาไดบาง  ซึ่งฉบับนี้จะขอนำเสนอ
ในเรื่องเหตุแหงการฟองหยา การสมรสซอน
การขอจดทะเบยีนรบัรองบตุร การจดทะเบยีน
รบับตุรบญุธรรม และปญหาเรือ่งการจายคา
อุปการะเลี้ยงดูบุตร ดังนี้

๑. เหตุแหงการฟองหยา
จุดเริ่มตนของการสมรสมาจากความ

รักความเขาใจที่ชายและหญิงมีใหซึ่งกันและ
กันอันเปนจุดเริ่มตนของการสรางครอบครัว
ใหมโดยการสมรสและการสมรสที่กฎหมาย
รับรองและคุมครองสิทธิใหนั้นก็ตองมีการ
จดทะเบียนสมรสกับพนักงานเจาหนาที่ดวย

แตเมื่อวันเวลาผานไปความรูสึกดี ๆ
ที่มีตอกันอาจเปลี่ยนแปลงไปเกิดปญหา
ครอบครัวขึ้นมากมาย จนกระทั่งมิอาจใชชีวิต
อยูรวมกันไดทำใหตองมีการหยารางกัน
เกิดขึ้นเปนสาเหตุที่ทำใหการสมรสตอง

ป
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สิ้นสุดลง ซึ่งกฎหมายไดกำหนดวิธีการสิ้นสุด
แหงการสมรสไว ๒ กรณีดวยกัน คือ การหยา
โดยความยนิยอมของคสูมรสทัง้สองฝาย และ
การหยาโดยคำพิพากษาของศาล๑

การหยาดวยความสมคัรใจยนิยอม
ของทั้ งสองฝาย เกิดขึ้นจากการเจรจา
ตกลงของคูสมรสนั่นเอง ซึ่งเมื่อไดขอตกลงใน
การหยาแลวกจ็ะรวมไปถงึการจดัการทรพัยสนิ
ทีเ่กีย่วกบัสนิสมรสนัน้ดวย รวมไปถงึเรือ่งการ
ดูแลบุตรดวยวาจะเปนหนาที่ของใครที่ตอง
ดูแล ซึ่งการหยาโดยความยินยอมนั้นตอง
ทำเปนหนงัสอืและมพียานลงลายมอืชือ่อยาง
นอยสองคน เมื่อตกลงกันไดแลวก็ตองไป
จดทะเบยีนการหยากบัพนกังานเจาหนาทีเ่พือ่
บันทึกการหยาไวเปนหลักฐานทางกฎหมาย
ตอไป ทั้งนี้ ไมจำเปนตองจดทะเบียนหยา ณ
สถานทีเ่ดยีวกนักบัทีจ่ดทะเบยีนสมรสกไ็ด เมือ่
จดทะเบียนหยาแลวการสมรสยอมสิ้นสุดลง
สทิธหินาทีค่วามรบัผดิชอบระหวางสามภีรยิา

ยอมสิ้นสุดลงไปดวย
การหยาโดยคำพิพากษาของศาล

เกิดจากการที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไม
ยินยอมดวยในการหยานั้น คือไมตองการที่
จะใหการสมรสสิน้สดุลง กฎหมายจงึเปดชอง
ใหอีกฝายหนึ่งใชสิทธิในการฟองหยาตอศาล
ไดเมื่อเขาเหตุหยาประการใดประการหนึ่ง
๑๐ ประการ ดังตอไปนี้๒ แตทั้งนี้ผูฟองคดี
ตองมิใชผูกอใหเกิดเหตุแหงการฟองหยานั้น

๑) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยอง
หญิงอื่นฉันภริยาหรือภริยามีชู

๒) สามีหรือภริยาประพฤติชั่วไมวา
ความประพฤติชั่วนั้นจะเปนความผิดอาญา
หรือไม ถาเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่ง

(ก) ไดรับความอับอายขายหนา
อยางรายแรง

(ข) ไดรับความดูถูกเกลียดชัง
เพราะเหตทุีย่งัคงเปนสามหีรอืภรยิาของฝายที่
ประพฤติชั่วอยูตอไป

(ค) ได รั บความ เสี ยหายหรื อ
เดือดรอนเกินควร เมื่ อ เอาสภาพฐานะ
และความเปนอยรูวมกนัฉนัสามภีรยิามาคำนงึ
ประกอบ

๓) สามีหรือภริยาทำรายหรือทรมาน
รางกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือ
เหยียดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีของ
อีกฝายหนึ่งทั้งนี้ถาเปนการรายแรง
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๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๑๔.
๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๑๖.
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๔) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้ งราง
อีกฝายหนึ่งไปเกิน ๑ ป

๔.๑) สามหีรอืภรยิาตองคำพพิากษา
ถึงที่สุดใหจำคุกและไดถูกจำคุกเกิน ๑ ป
ในความผิดที่อีกฝายหนึ่งมิไดมีสวนกอใหเกิด
การกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรูเห็น
เปนใจในการกระทำความผิดนั้นดวย และ
การเปนสามีภริยากันตอไปจะเปนเหตุให
อกีฝายหนึง่ไดรบัความเสยีหายหรอืเดอืดรอน
เกินควร

๔.๒) สามีและภริยาสมัครใจแยก
กนัอยเูพราะเหตทุีไ่มอาจอยรูวมกนัฉนัสามภีรยิา
ไดโดยปกตสิขุตลอดมาเกนิ ๓ ป หรอืแยกกนัอยู
ตามคำสั่งของศาลเปนเวลาเกิน ๓ ป

๕) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปน
คนสาบสูญหรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่
อยูเปนเวลาเกิน ๓ ป โดยไมมีใครทราบแนวา
เปนตายรายดีอยางไร

๖) สามหีรอืภรยิาไมใหความชวยเหลอื
อุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควรหรือ
ทำการเปนปฏปิกษตอการทีเ่ปนสามหีรอืภรยิา
กันอยางรายแรง  ทั้งนี้ ถาการกระทำนั้นถึง
ขนาดที่อีกฝายหนึ่งเดือดรอนเกินควรในเมือ่
เอาสภาพ ฐานะและความเปนอยรูวมกนัฉนัสามี
ภริยามาคำนึงประกอบ

๗) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมา
เกิน ๓ ป และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะ
ยากจะหายได กบัทัง้ความวกิลจรติถงึขนาดที่
จะทนอยูรวมกันฉันสามีภริยาตอไปไมได

๘) สามีหรือภริยาผิดทัณฑบนที่ทำให
ไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ

๙) สามีหรือภริยา เปนโรคติดตอ
รายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่งและโรค
มีลักษณะเรื้อรังไมมีทางที่จะหายได

๑๐) สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย
ทำใหสามหีรอืภรยิานัน้ไมอาจรวมประเวณไีด
ตลอดกาล

แตอยางไรก็ตาม เหตุหยาทั้ง ๑๐
ประการนั้นเปนเพียงการใชสิทธิฟองคดีตอ
ศาลเทานั้น สวนจะหยาไดหรือไมก็ขึ้นอยูที่
ดุลพินิจของศาลวาจะใหหยาหรือไมโดยศาล
จะคำนึงถึงความผาสุกของคูสมรสและบุตร
เปนหลักในการพิจารณาพิพากษา การ
ดำเนินคดีในการฟองหยาตอศาลนั้นอาจ
สรางความเจ็บปวดหรือความอับอายแกคู
สมรสเนื่องมาจากการสืบพยานที่เกี่ยวของ
กับชีวิตสวนตัวของคนทั้งสองนั้นไดทำใหมี
บาดแผลในจิตใจของคนทั้งสองฝายไปตลอด
ดังนั้น กอนที่จะเลือกใชวิธีฟองหยาตอศาล
คสูมรสควรคดิทบทวนถงึตนกำเนดิทัง้ความรกั
ความเขาใจ ความอดทน ความหวังดีที่พึงมี
ใหกันและกันตลอดเวลาที่
อยดูวยกนัมา แลวพดูคยุกนั
อยางมีสติ ลดทิฐิ อคติ ของ
ทั้งสองฝายลง ถามิอาจ
ใชชีวิตอยูรวมกันตอไปได
กค็วรจากกนัดวยดโีดยใชวธิี
หยากันดวยความสมัครใจ
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อยางนอยยังมีสิ่งสุดทายที่เหลือไว
ใหระลึกถึงกันก็คือมิตรภาพ มิใช
ความเปนศตัร ูสวนวธิกีารฟองหยา
นั้นนาจะเปนทางเลือกสุดทายของ
ชีวิตคู

การหยาทัง้ ๒ วธินีีใ้ชกบักรณกีารสมรส
ทีไ่ดมกีารจดทะเบยีนสมรสเทานัน้ ถาเปนการ
ใช ชี วิ ตอยูร วมกันฉันสามีภริยาโดยมิได
จดทะเบียนสมรสกัน การหยานั้นทำไดโดย
แยกจากกันไปไมตองฟองศาลแตอยางใด

๒. ปญหาเรื่องการสมรสซอน
เปนที่ทราบกันดีวาการสมรสตาม

กฎหมายไทยนัน้กฎหมายจะใหความคมุครอง
สิทธิและความรับผิดชอบระหวางสามีภริยา
เมื่อไดมีการจดทะเบียนสมรสกันโดยถูกตอง
ตามกฎหมายแลวเทานั้น แมจะมีพิธีจัดงาน
สม รส ให ยิ่ ง ใ หญ เ พี ย ง ใ ด ก็ ต าม หาก
การสมรสนั้นมิไดมีการจดทะเบียนสมรส
ก็ ยั ง ถื อ ว า เป นสามี ภ ริ ย ากั นที่ ไ ม ชอบ
ดวยกฎหมาย จึงไมไดรับความรับรองและ
คุมครองหากเกิดปญหาขึ้นมาภายหลังการ
สมรส  ดังนั้น เพื่อใหไดรับการรับรองและ
คมุครองสทิธติามกฎหมายสามภีรยิานัน้กค็วร
จะไปจดทะเบยีนสมรสใหถกูตองตามกฎหมาย
จงึจะมสีทิธแิละหนาทีต่อกนัระหวางสามภีรยิา

และไดรับการรับรองและคุมครอง
สิทธิตามกฎหมายนั้นดวย

เมื่อชายและหญิงไดจด-
ทะเบียนสมรสกันโดยถูกตองตาม
กฎหมายแลว ชายหรือหญิงจะทำ

การสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูไมได๓ นั่น
กห็มายความวาเมือ่ชายและหญงิไดสมรสกนั
แลวฝายใดฝายหนึง่จะไปจดทะเบยีนสมรสกบั
คนอื่นอีกไมไดถือวาเปน "สมรสซอน" เพราะ
ตนมีคูสมรสอยูกอนแลว หากไปจดทะเบียน
สมรสกับบุคคลอื่นอีกยอมทำใหการสมรส
ในครั้งหลังนี้เปนโมฆะ๔ เสมือนวามิไดมีการ
สมรสครั้งหลังนี้เลย

เมื่อมีการสมรสซอนเกิดขึ้นบุคคล
ผูมีสวนไดเสีย เชน คูสมรสหรือบุตรจะกลาว
อางถึงการสมรสที่เปนโมฆะนั้นหรือจะรอง
ขอใหศาลพิพากษาวาการสมรสนั้นเปนโมฆะ
กไ็ด๕  ดงันัน้ เมือ่มกีารสมรสซอนเกดิขึน้บคุคล
ผูมีสวนไดเสียเนื่องในการสมรสซอนนั้นยอม
มีสิทธิบอกลางการสมรสที่เปนโมฆะนั้นดวย
วาจาหรือจะขอใชสิทธิทางศาลเพื่อใหศาลสั่ง
วาการสมรสซอนนัน้เปนโมฆะกไ็ด โดยเลอืกใช
วิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งทั้งสองวิธีนี้จะสงผลตางกันที่
เวลาเทานั้น กลาวคือ การบอกลางดวยวาจา
นั้นจะสงผลใหทะเบียนสมรสซอนนั้นเปนอัน
ไรผลโดยทันที สวนกรณีการรองขอใหศาล
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๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๕๒.
๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๙๕.
๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๙๗.
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พิพากษาวาการสมรสซอนนั้นเปนโมฆะจะใช
เวลาในการพจิารณานานพอสมควร และศาล
ตองแจงไปยังนายทะเบียนเพื่อบันทึกความ
เปนโมฆะนั้นไวในทะเบียนสมรสซอนดวย

ในกรณกีารบอกลางทะเบยีนการสมรส-
ซอนที่เปนโมฆะนั้น กฎหมายมิไดกำหนด
ระยะเวลาในการบอกลางไว  ดงันัน้ บคุคลผมูี
สวนไดเสียจะบอกลางเสียเมื่อใดก็ไดไมมี
กำหนดในเรื่องอายุความ สวนผลของการ
บอกลางนัน้เกดิผลทางกฎหมายกบัคกูรณโีดย
ถือวาไมมีการจดทะเบียนสมรสซอนนั้นเลย
และสงผลใหคูสมรสที่จดทะเบียนสมรสซอน
นั้นไมกอใหเกิดสิทธิในการรับมรดกของ
คูสมรสอีกฝายหนึ่งในฐานะทายาทโดยธรรม
ของคูสมรสฝายนั้น๖ และไมกอใหเกิดความ
สมัพนัธทางทรพัยสนิระหวางสามภีรยิา๗ หาก
พบวามกีารจดทะเบยีนสมรสซอนคสูมรสฝาย
ทีไ่ดรบัความเสยีหายควรทีจ่ะใชสทิธกิลาวอาง
ถงึความเสยีเปลาแหงการสมรสทีเ่ปนโมฆะนัน้
ทนัทเีพือ่ทีจ่ะไดรบัความคมุครองทางกฎหมาย
กอนที่จะดำเนินการทางทะเบียนตอไปและ
เพื่อเปนการปองกันผลประโยชนทางฝายตน
อีกดวย

๓. การขอจดทะเบียนรับรองบุตร
มีขั้นตอนอยางไร

เดก็ทีเ่กดิจากบดิามารดาทีไ่มไดสมรส
กันโดยถูกตองตามกฎหมายนั้นโดยหลักแลว
ถอืวาเดก็นัน้เปนบตุรทีช่อบดวยกฎหมายของ
มารดาเสมอ๘  แตสำหรับบิดานั้นจะเปนบุตร
ชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ตองไปพิสูจน
ขอเท็จจริงกันตอไป ถึงแมวาจะมีกฎหมายให
สันนิษฐานวาเด็กที่เกิดจากมารดาขณะที่อยู
กินกับชายผูเปนสามี (บิดา) ใหสันนิษฐานไว
กอนวาเดก็นัน้เปนบตุรชอบดวยกฎหมายของ
ชายผูเปนสามี๙ แตอยางไรก็ตามก็เปนเพียง
ขอสนันษิฐานของกฎหมายเทานัน้ ตองพจิารณา
เงื่อนไขของกฎหมายหรือขอเท็จจริงอีก
หลายประการดวยกัน

เด็กที่ เกิดจากบิดามารดาที่ ไม ได
จดทะเบียนสมรสกันจะเปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายของบิดาก็ตอเมื่อ๑๐

๑. บดิามารดาไดจดทะเบยีนสมรสกนั
ในภายหลัง หรือ

๒. บดิาไดจดทะเบยีนวาเปนบตุร หรอื
๓. ศาลพิพากษาวาเปนบุตร
ในกรณีที่บิดาขอจดทะเบียนรับรอง

บตุรนัน้ บดิาตองยืน่คำรองขอตอนายทะเบยีน

Ò˜˘

๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๙๙ วรรคสอง.
๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๙๘.
๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๓๖.
๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๔๗.
๑๐ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๔๗.
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ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือ
สำนกัทะเบยีนเขต พรอมทัง้แนบเอกสารทีต่อง
ใชในการจดทะเบียน เชน บัตรประจำตัว
ประชาชน สำเนาทะเบียนบาน หนังสือแสดง
ความยนิยอมของบตุร และหนงัสอืแสดงความ
ยินยอมของมารดาของบุตร ซึ่งกอนการรับ
จดทะเบยีนนายทะเบยีนตองทำการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกอนวาผูขอจดทะเบียนรับรองบุตร
นั้นเปนบิดาของเด็กจริงหรือไม ซึ่งอาจตรวจ
สอบขอเท็จจริงจากบิดามารดาเด็ก กำนัน
ผูใหญบาน หรือเพื่อนบานเพื่อใหไดความจริง
กอนที่จะจดทะเบียนให

ซึ่ งการจดทะเบียนรับรองบุตรนั้น
กฎหมายไดกำหนดไววาบดิาจะจดทะเบยีนรบั
เด็กเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายไดตอเมื่อ
ไดรับความยินยอมของเด็กและมารดา
เด็ก๑๑ ดังนั้น เด็กและมารดาจะตองให
ความยินยอมในการจดทะเบียนทั้งสองคน
โดยอาจมาใหความยินยอมตอหนานาย
ทะเบียนก็ได ถาเปนกรณีที่เด็กและมารดาไม
ไดมาใหความยนิยอมตอหนานายทะเบยีน ให
นายทะเบียนนั้นแจงการขอจดทะเบียนไปยัง
เด็กและมารดา ถาทั้งสองคนไมคัดคานหรือ
ไมใหความยินยอมภายใน ๖๐ วัน นบัแตได
รบัแจงจากนายทะเบยีน ใหสนันษิฐานไวกอนวา
เด็กหรือมารดาเด็กไมใหความยินยอมในการ

ขอจดทะเบียนรับรองบุตรนั้น แตถาเปนกรณี
ที่เด็กหรือมารดานั้นอยูตางประเทศใหขยาย
ระยะเวลาเปน ๑๘๐ วัน

ถาเปนกรณีที่เด็กหรือมารดาคนใด
คนหนึ่งคัดคานวาผูขอจดทะเบียนรับรองบุตร
นัน้ไมใชบดิา หรอืไมไดใหความยนิยอมหรอืไม
อาจใหความยนิยอมได การจดทะเบยีนรบัรอง
บตุรนัน้ตองมคีำพพิากษาของศาล เมือ่ศาลได
พิพากษาใหบิดาจดทะเบียนเด็กเปนบุตรแลว
บิดาก็สามารถนำคำพิพากษานั้นไปขอ
จดทะเบียนตอนายทะเบียนได

นอกจากนั้นแลว การฟองคดีขอใหรับ
เดก็เปนบตุรโดยชอบดวยกฎหมายอาจกระทำ
ไดในกรณีดังตอไปนี้๑๒

๑) เมื่ อมีการขมขืนกระทำชำเรา
ฉดุคราหรอืหนวงเหนีย่วกกัขงัหญงิมารดาโดย
มิชอบดวยกฎหมายในระยะเวลาที่หญิงนั้น
อาจตั้งครรภได

Ò¯

๑๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๔๘.
๑๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๕๕.
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๒) เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปใน
ทางชูสาว หรือมีการลอลวงรวมประเวณีกับ
หญิงมารดาในระยะเวลาที่หญิงนั้นอาจ
ตั้งครรภได

๓) เมือ่มเีอกสารของบดิาแสดงใหเหน็
อยางชัดเจนวาเด็กนั้นเปนบุตรของตน

๔) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดวา
เด็กเปนบุตรโดยมีหลักฐานวาบิดาเปนผูแจง
การเกิดหรือรูเห็นยินยอมในการแจงนั้น

๕) เมื่อบิดามารดาไดอยูกินดวยกัน
อยางเปดเผยในระยะเวลาที่หญิงมารดาอาจ
ตั้งครรภได

๖) เมื่อไดมีการรวมประเวณีกับหญิง
มารดาในระยะเวลาที่หญิงนั้นอาจตั้งครรภได
และมเีหตอุนัควรเชือ่ไดวาเดก็นัน้มไิดเปนบตุร
ของชายอื่น

๗) เมือ่มพีฤตกิารณทีร่กูนัโดยทัว่ไปวา
เด็กนั้นเปนบุตร เชน บิดาใหการศึกษาให
ความอุปการะเลี้ยงดู หรือยอมใหเด็กนั้น
ใชชื่อสกุลของตนหรือโดยประการอื่น

๔. การขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
มีหลักเกณฑอยางไร

ปญหาเรื่องการมีบุตรยากของบาง
ครอบครัวซึ่งทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะใหมีบุตร
แตก็ไมเปนผล จึงเปนสาเหตุที่ทำใหมีการ

ขอรับบุตรคนอื่นมาเลี้ยงเปนบุตรตน โดย
วิธีการรับบุตรบุญธรรมซึ่งบางครอบครัวอาจ
ขอรับตัวเด็กที่จะมาเปนบุตรบุญธรรมของ
ตนนั้ นจากครอบครั วที่ เปนญาติพี่ น อง
ของตนก็ได หรือจะขอรับจากสถานรับเลี้ยง
เด็กกำพราหรือสถานสงเคราะหก็ได แต
ไมวาจะขอรับเด็กดวยวิธี ใดก็ตองมีการ
จดทะเบียนรับเด็กนั้นเปนบุตรบุญธรรมตอ
นายทะเบียนอำเภอโดยมีหลักเกณฑ ดังนี้

คุณสมบัติของผูรับบุตรบุญธรรม
และบุตรบุญธรรม

๑) ผู รั บบุตรบุญธรรมตองมีอายุ
ไมต่ำกวา ๒๕ ป และตองมีอายุแกกวาผูที่
จะเปนบุตรบุญธรรมนั้นอยางนอย ๑๕ ป๑๓

๒) ผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมที่มีอายุ
ไมต่ำกวา ๑๕ ป ตองใหความยินยอมดวย๑๔

๓) ในกรณีผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม
เปนผูเยาวจะตองไดรับความยินยอมจาก

- บิดาและมารดาในกรณีที่มีทั้ง
บิดาและมารดา

- บิดาหรือมารดาในกรณีที่บิดา
หรือมารดาตายหรือถูกถอนอำนาจปกครอง

- ในกรณีที่ไมมีผูใหความยินยอม
หรือบิดาหรือมารดาไมใหความยินยอมโดย
ไมมเีหตอุนัสมควรใหอกีฝายหนึง่หรอืผทูีจ่ะรบั
บุตรบุญธรรม หรืออัยการรองขอตอศาลเพื่อ

Ò¯Ò

๑๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๘/๑๙.
๑๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๘/๒๐.
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ใหศาลมคีำสัง่อนญุาตใหมกีารรบัเดก็เปนบตุร
บุญธรรมแทนการใหความยินยอมก็ได๑๕

- ในกรณีผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม
นั้นเปนผูเยาวถูกทอดทิ้งและอยูในความดูแล
ของสถานสงเคราะหตองไดรับความยินยอม
จากผรูบัผดิชอบในกจิการของสถานสงเคราะห
นั้น๑๖

๔) ในกรณีที่ผูจะขอรับบุตรบุญธรรม
หรือผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมมีคูสมรสจะตอง
ไดรับความยินยอมจากคูสมรสนั้นกอน ถา
คสูมรสไมอาจใหความยนิยอมหรอืไปเสยีจาก
ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่ อยู และหาตัวไมพบ
เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป ใหรองขอตอศาลเพือ่
ใหมีคำสั่งอนุญาตแทนการใหความยินยอม
ของคูสมรสนั้น๑๗

๕) ผู เยาวที่ เปนบุตรบุญธรรมของ
บคุคลใดอยกูอนแลวจะเปนบตุรบญุธรรมของ
บุคคลอื่น ในขณะเดียวกันอีกไมไดเวนแต
จะเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของผูรับบุตร
บุญธรรมนั้น๑๘

ขั้นตอนและวิธีการขอจดทะเบียนรับ
บุตรบุญธรรม

ในกรณีที่ผูจะเปนบุตรบุญธรรมบรรลุ
นติภิาวะแลว ใหยืน่คำรองขอตอนายทะเบยีน
อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขตแหงใด

กไ็ด หากผรูบับตุรบญุธรรมและบตุรบญุธรรม
มคีสูมรสตองนำคสูมรสนัน้มาใหความยนิยอม
ดวย

กรณีที่ผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปน
ผูเยาว ถาผูที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมที่มี
ภูมิลำเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่น
คำขอ ณ ศูนยอำนวยการรับเด็กเปนบุตร
บญุธรรม กรมประชาสมัพนัธ หากผทูีจ่ะรบัเดก็
เปนบตุรบญุธรรมมภีมูลิำเนาอยใูนเขตจงัหวดั
อื่นใหยื่นคำขอตอนายทะเบียน ณ ที่วาการ
อำเภอ หรอืทีท่ำการของกรมประชาสงเคราะห
ประจำจังหวัด พรอมหนังสือแสดงความ
ยินยอมจากผูมีอำนาจใหความยินยอมดวย
และถาผูจะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนั้น
มคีสูมรสตองนำคสูมรสนัน้มาใหความยนิยอม
ดวย

ผลของการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
ผลของการรบัเดก็เปนบตุรบญุธรรมกอ

ใหเกิดสิทธิและหนาที่ตอกัน๑๙ ดังนี้
๑) บตุรบญุธรรมมสีทิธใิชชือ่สกลุและ

มีสิทธิรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรม แตผูรับ
บุตรบุญธรรมไมมีสิทธิรับมรดกของบุตร
บญุธรรม

๒) ผรูบับตุรบญุธรรมมอีำนาจปกครอง
ใหความอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมโดย

Ò¯Ú

๑๕  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๘/๒๑.
๑๖  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๘/๒๒.
๑๗  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๘/๒๕.
๑๘  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๘/๒๖.
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สารพันปญหากฎหมาย

ถือวาบุตรบุญธรรมนั้นเปนผูสืบสันดานของ
ตนเสมือนกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมายนับแต
วันจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนั้นแลว

๓) บิดามารดาโดยกำเนิดของบุตร-
บุญธรรมนั้นหมดอำนาจปกครองนับแตวัน
ที่มีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม แต
บุตรบุญธรรมนั้นไมสูญสิทธิและหนาที่ใน
ครอบครัวเดิมที่ไดกำเนิดมา กลาวคือมีสิทธิ
รับมรดกของบิดามารดาผูใหกำเนิด

๕. ปญหาเรื่องการจายคาอุปการะ
เลี้ยงดูบุตร

เมื่ อชายและหญิ งอยู กิ นด วยกัน
ฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสให
ถูกตองตามกฎหมายเมื่อมีบุตรเกิดขึ้นบุตรที่
เกิดขึ้นมานั้นยอมเปนบุตรนอกกฎหมายของ
ชายผเูปนบดิา ดงันัน้ ถาจะใหเปนบตุรทีช่อบ
ดวยกฎหมายของบิดา บิดามารดานั้นตอง
จดทะเบยีนสมรสกนัหรอืศาลไดมีคำพพิากษา
วาเปนบุตร เพราะการที่บุตรจะไดรับคา
อุปการะเลี้ยงดูจากบิดานั้นจะตองเปนบุตรที่
ชอบดวยกฎหมายของบิดาดวย บิดาจึงจะมี
หนาที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรตามที่กฎหมายได
กำหนดไว๒๐ ซึ่งถาหากเปนบุตรที่ไมชอบดวย
กฎหมายของบดิาแลวบตุรกไ็มมสีทิธไิดรบัคา
อุปการะเลี้ยงดูจากบิดาหรือตรงกันขามก็คือ

บิดาไมมีหนาที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรเชนกัน
ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดปญหาในการเรียกคา
อุปการะเลี้ยงดูจากบิดาก็ควรมีการจัดการให
เด็กนั้นเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของ
บิดาเสียเพื่อไมใหเกิดปญหาตามมาเมื่อบิดา
มารดาไดแยกทางกันหรือหยาขาดจากการ
เปนสามีภริยากัน เด็กก็จะมีสิทธิไดรับคา
อุปการะเลี้ยงดูจากบิดา

คาอุปการะเลี้ ยงดูนั้นจะเรียกได
เพยีงใด ขึน้อยกูบัความสามารถของผมูหีนาที่
ตองให ฐานะของผรูบัและพฤตกิารณแหงกรณี
ไป โดยศาลจะพิจารณาจากความสามารถ
ของผูใหวามีรายไดเดือนละเทาไหร หรือมี

Ò¯Û

๑๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๘/๒๘, ๑๕๙๘/๒๙.
๒๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๖๔.
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การฟองหยา

Ò¯Ù

รายไดอื่น ๆ อีกหรือไม และผูฟองคดีนั้น
ตองการเรยีกคาอปุการะเลีย้งดูเดือนละเทาไหร
หรอืจะเรยีกใหชำระเปนงวด ๆ  กไ็ด และเงนิคา
อุปการะเลี้ยงดูที่ผูฟองคดีมีสิทธิจะไดนั้น
จะตองนับแตวันที่ศาลไดมีคำพิพากษาถึงที่
สดุแลวเทานัน้ เพราะถาเปนกรณทีีเ่ดก็นัน้มไิด
เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดาแลว
กอนมีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลเด็กนั้น
ยอมมิใชบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดา
บิดาจึ ง ไมมีหน าที่ ต องใหการอุปการะ
เลี้ยงดูบุตร

สวนการฟองคดีนั้นถาเปนกรณีที่
เด็กนั้นมิใชบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดา
ดวยแลว สามารถที่จะฟองขอใหรับเด็กเปน
บุตรพร อมกับ เ รี ยกค าอุปการะ เลี้ ย งดู
ไปในคราวเดียวกันก็ได ถาเปนกรณีที่เด็ก
อายุยังไมครบ ๑๕ ปบริบูรณ ตองใหผูแทน
โดยชอบธรรมเปนผูฟองคดีแทน ซึ่งผูแทน

โดยชอบธรรมก็คือมารดาของผูเยาวนั่นเอง
ในกรณีที่เด็กไมมีผูแทนโดยชอบธรรมหรือ
มีแตผูแทนโดยชอบธรรมไมสามารถทำหนาที่
ได ใหญาติสนิทของเด็กหรืออัยการรองขอ
ตอศาลเพื่อใหศาลตั้งผูแทนเฉพาะคดีทำ
หนาที่ฟองคดีแทนเด็กนั้นก็ได๒๑ แตถาเด็ก
อายคุรบ ๑๕ ปบรบิรูณแลว จะตองฟองคดเีอง
โดยไมจำเปนตองไดรับความยินยอมของ
ผูแทนโดยชอบธรรม ซึ่งโดยหลักทั่วไปแลว
กฎหมายหามมใิหผสูบืสนัดานซึง่เปนบตุรฟอง
บิดามารดาเพราะถือวาเปนคดี "อุทลุม" แต
เนื่องจากในขณะที่มีการฟองคดีนั้น เด็กยังไม
ไดเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดา
ดังนั้นจึงไมตองหามไมเปนคดีอุทลุม แตถา
เด็กนั้นบรรลุนิติภาวะแลวจะตองฟองคดี
ภายใน ๑ ป นับแต วันที่ บรรลุนิติภาวะ
มิฉะนั้นแลวจะหมดสิทธิฟองเพราะคดีขาด
อายุความ

๒๑  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๕๖.




