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คำนำ 

 

 การใช้ชีวิตครอบครัวของบุคคลต่างเพศเป็นเรื ่องที่กฎหมายของประเทศต่าง ๆ บัญญัติเป็นกฎหมาย
ครอบครัวมาเป็นเวลายาวนานแล้ว กฎหมายดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับแนวคิดทางศาสนาเนื่องจากทั้งกฎหมาย
ครอบครัวและศาสนาเป็นเรื่องที่กำหนดแนวทางและวิถีชีวิตของมนุษย์ที่ผูกพันร่วมกันเป็นครอบครัว  ดังนั้นใน
ประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวคิดทางศาสนาที่เห็นว่าการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของบุคคลเพศ
เดียวกันเป็นเรื่องต้องห้าม จึงไม่ยินยอมให้มีกฎหมายครอบครัวสำหรับบุคคลเพศเดียวกันด้วย สิทธิในการใช้ชีวิต
เป็นครอบครัวของคู่รักเพศเดียวกันจึงเป็นเรื ่องต้องห้ามทั้งทางศาสนา กฎหมาย และสังคม จนกระทั่งสิทธิ
มนุษยชนมีการพัฒนาและยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์มากขึ้น  ประเทศต่าง ๆ จึงมีการตรากฎหมายเพ่ือ
รับรองสิทธิในการมีครอบครัวของคู่รักเพศเดียวกันเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มต้นจากการออกกฎหมายให้บุคคลเหล่านี้มี
สิทธิจดทะเบียนคู่ชีวิต (Civil Union/Civil Partnership) และพัฒนาไปสู่การอนุญาตให้มีการจดทะเบียนสมรส
ของคู่รักเพศเดียวกัน (Same-sex Marriage)  

 ในขณะที่ประเทศไทยซึ่งแม้ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธที่ไม่มีข้อห้ามการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของ
บุคคลเพศเดียวกันหรือมีแนวคิดว่าเป็นเรื่องผิดบาป แตก่็มีประชากรบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์และอิสลามด้วย
เช่นกัน สิทธิของบุคคลเพศเดียวกันในเรื่องดังกล่าวจึงไม่ถูกรับรองทางกฎหมายด้วย ต่อมาเมื่อมีข้อเรียกร้องสิทธิ
จากกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น จึงมีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ขึ ้น ซึ่งขณะนี้ (ตุลาคม 
๒๕๖๔) ร่างกฎหมายอยู่ระหว่างการเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป  

 เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... เกือบทั้งหมดนำมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
บรรพ ๕ ครอบครัว โดยปรับให้เข้ากับการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลเพศเดียวกัน การตรากฎหมาย การบังคับใช้และการ
ตีความกฎหมายจึงสามารถใช้กฎหมายครอบครัวเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้  ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเชื่อว่าจะไม่มี
การปรับแก้ร่างกฎหมายดังกล่าวในกระบวนการทางรัฐสภามากนัก และน่าจะเป็นเรื่องดีหากผู้เขียนได้ศึกษา 
วิเคราะห์ และอธิบายร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยละเอียด เพราะจะช่วยให้เห็นข้อดี ข้อเสีย ตลอดจนสภาพ
ปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  เพื่อเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนใจทั่วไป   

จากการพิจารณาของผู้เขียนเห็นว่า นอกจากการที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี ่ยวข้องอื่น  ๆ เช่น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลรัษฎากร เป็นต้น ซึ ่งมีการจัดทำควบคู่ไปกับการตราร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... แล้ว ยังมีประเด็นปัญหาอื่นที่ควรได้รับการพิจารณาจากฝ่ายนิติบัญญัติอีกหลาย
ประการ ที่สำคัญคือ เรื่องการหมั้น การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลต่างเพศ การเรียกค่าทดแทนเมื่อมีการฟ้องเลิก



การเป็นคู่ชีวิต และเรื่องบุตรบุญธรรม ผู้เขียนจึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งให้ผู้เขียนทราบ จักขอบพระคุณยิ่ง และหากมี
ข้อผิดพลาดประการใดในหนังสือ ผู้เขียนกราบขออภัยมา ณ ที่นี่ 
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บทนำ 
 

๑. ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมายครอบครัวในต่างประเทศโดยสังเขป 
 กฎหมายในแง่ที่เป็นกฎระเบียบที่กำหนดความสัมพันธ์ทางสังคมเริ่มต้นขึ้นพร้อมมนุษย์และสังคม  
กฎหมายมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงให้ตอบสนองความต้องการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา หาก
กล่าวโดยเฉพาะลงไปในส่วนของกฎหมายครอบครัวก็ย่อมจะเห็นได้ว่ าการสมรสระหว่างชาย
หญิงในสมัยโบราณมิได้กำหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนสมรส และในบางสังคมยอมรับเรื่องการมีภริยาหลาย
คนของชาย ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นการกำหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนสมรสจึงจะเป็นคู ่สมรสที่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือการไม่ยอมรับสถานะทางกฎหมายที่สมบูรณ์ของหญิงที่มิได้จดทะเบียนสมรสหรือเป็นภริยาของ
ชายที่มีคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่าหญิงนั้นจะเป็นคู่ สมรสที่อยู่กินกับ
ชายโดยเปิดเผยมาเป็นเวลายาวนานสักเพียงใดก็ตาม  

 ปัจจัยสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เป็นรากฐานและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์และกฎหมาย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายครอบครัวก็คือ ความเชื่อและศาสนา หลักฐานอันแสดงถึงบทบาทของความเชื่อ
และศาสนาที่ปรากฏชัดแจ้งที่สุดในกฎหมายครอบครัวก็คือการมีคู่สมรสเพียงคนเดียวหรือหลายคน ในอดีต
การที่ชายหรือหญิงมีคู่สมรสหลายคนในเวลาเดียวกัน (Polygamy) เป็นเรื่องที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่ว
โลก จนกระทั่งอาณาจักรโรมันและคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกกำหนดให้ชายหรือหญิงมีคู่สมรสได้เพียง
คนเดียว๑ ทำให้ปัจจุบันกฎหมายครอบครัวของหลายประเทศกำหนดให้ชายหรือหญิงมีคู ่สมรสที่ชอบด้วย
กฎหมายได้ในขณะเดียวกันเพียงคนเดียว (Monogamy) ในขณะที่ความเชื่อตามหลักศาสนาอิสลามอนุญาตให้
ชายมีภริยาได้ในขณะเดียวกันถึง ๔ คน ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน๒ ทำให้ปัจจุบันกฎหมาย
ครอบครัวของประเทศท่ีเป็นรัฐอิสลามถือตามหลักการที่ปรากฏในคัมภีร์ดังกล่าว 

 ด้วยเหตุที่โลกในยุคปัจจุบันมักให้ความสำคัญกับรูปแบบการใช้ชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนกฎหมายของ
ชาติตะวันตก ซึ่งมีรากฐานจากสังคมยุโรปว่าเป็นวัฒนธรรมสากล จึงมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม 
รวมทั้งการบัญญัติกฎหมายของหลายชาติรวมทั้งประเทศไทย อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตครอบครัว
ร่วมกันของบุคคลเพศเดียวกันก็เริ่มต้นขึ้นก่อนในสังคมยุโรป การศึกษาและพิจารณาระบบกฎหมาย ครอบครัว 
และสังคมในอดีต นอกจากของประเทศไทยเองแล้ว จึงมุ่งเน้นไปยังยุโรปซึ่งมีวัฒนธรรมโรมันเป็นศูนย์กลาง  

 
๑ History of polygamy[Online]. (n.d.). Available from: http://www.polygamy.com/history-of-polygamy [2020,October 3] 
๒ An Introduction to Polygamy in Islam[Online]. (April 2006) Available from: http://www.islamreligion.com/articles/325/an-
introduction-to-polygamy-in-islam [2020,October 3] 



๒ 

 

 ในภาคพื้นยุโรปประกอบด้วยประชากรซึ่งร้อยละ ๖๔ นับถือศาสนาคริสต์ (ข้อมูลจากการสำรวจของ 
Eurobarometer Poll เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๙)๓ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการหมั้นและการสมรสของชาวยุโรป
จึงต้องเข้าใจหลักการของศาสนาคริสต์ด้วย โดยประเพณีการหมั้นและการสมรสมีปรากฏหลักฐานอยู่ใน 
Torah ซึ่งเป็นคัมภีร์ ๕ เล่ม ของศาสนายูดาห์ (Judaism) ที่พระเจ้าประทานให้แก่ Moses คาดว่าถูกเขียนขึ้น
ระหว่าง ๑๐๒๐ – ๔๐๐ ปี ก่อนคริสตกาล๔ คัมภีร์ดังกล่าวบางส่วนบัญญัติถึงกฎเกณฑ์การดำเนินชีวิตซึ่ง
รวมถึงการหมั้นและการแต่งงานของผู้นับถือคัมภีร์ดังกล่าวด้วย ในขณะที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์รับเอาคัมภีร์ทั้ง 
๕ เล่ม ดังกล่าวในฐานะที่เป็นคัมภีร์พันธสัญญาเดิม (Old Testament) ด้วย จึงกล่าวได้ว่าประเพณีการหมั้น
และการแต่งงานของชาวยุโรปจึงเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวพันกับศาสนาอย่างแนบแน่น 

 ชาวคริสต์เชื่อว่า การแต่งงานเป็นการผูกพันกันไปชั่วชีวิต โดยคริสต์ศาสนาเชื่อว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ผูกพัน
คู่สมรสเข้าด้วยกันไม่ใช่ผู้ประกอบพิธี “เพราะเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทำให้เรา
พรากจากกันเลย” (มัทธิว ๑๙ : ๖) ส่วนการหย่านั้น ถ้าหย่ากันเพราะเหตุอื่น  ๆ นอกจากฝ่ายหนึ่งเป็นชู้ก็ผิด
ประเวณี คือไม่มีเหตุผลที่ควรหย่ากัน นอกจากการล่วงประเวณีของฝ่ายหนึ่ง “ถ้าผู้ใดจะหย่าภริยาเพราะเหตุ
อื่นนอกจากการเล่นชู้ ก็เท่ากับว่า ผู้นั้นทำให้หญิงนั้นผิดศีลล่วงประเวณี และถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้ว
เช่นนั้นมาเป็นภริยา ผู้นั้นก็ผิดศีลล่วงประเวณีด้วย” (มัทธิว ๖.๓๑, ๓๒)๕ การหมั้นและการสมรสของชาวยุโรป
ในอดีตจึงเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ทั้งนี้ชายหรือหญิงจะสมรสกันโดยมีคู่สมรสเพียงคนเดียวอัน
เป็นไปตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ 

 การสมรสของชาวยุโรปแต่เดิมเป็นเรื ่องระหว่างชายและหญิงรวมทั้งครอบครัวของทั ้งสองฝ่าย  
จนกระท่ังปี ค.ศ. ๑๒๑๕ คริสต์จักรกำหนดให้การสมรสเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในศาสนา๖ โดยมีการกำหนดให้
คู่สมรสต้องรับศีลสมรส (Martrimony) ซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชายหนึ่งและหญิงหนึ่งซึ่งได้แสดงความรัก
และสมัครใจต่อหน้าพระศาสนจักรและก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ถาวรและเฉพาะขึ้นระหว่างคู่สมรส พระเป็นเจ้า
เองทรงประทับตราความสมัครใจของคู่สมรส๗ ต่อมามีการกำหนดให้คู่สมรสต้องจดทะเบียนสมรส ซึ่งนอกจาก
จะต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรสแล้ว ในสมัยโบราณบางประเทศ เช่น สหราช
อาณาจักร คู่สมรสยังต้องให้บาทหลวงลงลายมือชื่อรับรองว่าการสมรสของบุคคลทั้งสองชอบด้วยศาสนาคริสต์

 
๓European Commission. Discrimination in the European Union[Online]. (n.d.). Available from: 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2251 [2021,September 30] 
๔ Rennie. Understanding the Bible[Online]. (n.d.). Available from: http://www.westminster.edu/staff/brennie/jewscrip 
[2020,October 3] 
๕ คริสเตียนกับการหย่าร้าง....ปัญหาสังคม การหย่าร้าง[ระบบออนไลน์]. (มิถุนายน ๒๕๕๓). แหล่งที่มา:, 
http://www.thaichristians.net/today/index.php?option=com_content&view=article&id=151:2010-06-14-16-03-
46&catid=53:2010-06-14-15-14-00&Itemid=287 [2020,October 8] 
๖ Marriage[Online]. (n.d.). Available from: http://stabcs.org/marriage [2020,October 3] 
๗ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.  ผลของศีลสมรสคืออะไร[Online]. (n.d.). Available from: http://www.kamsonbkk.com/catholic-
catechism/compendeum-catechism-of-the-catholic-church/ 6859-ผลของศีลสมรสคืออะไร[๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓] 



๓ 

 

อีกด้วย๘ ส่วนสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมัยโบราณที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนั้น 
ศาสนาจักรได้เข้ามาจัดการทุกอย่างที่เกี่ยวกับสภาพบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการสมรส ไม่
อนุญาตให้มีการหย่าขาดจากการสมรส ยอมรับอำนาจในครอบครัวของสามีและบิดา ตลอดจนยอมรับแต่
ครอบครัวที่ผ่านพิธีการถูกต้องในทางศาสนาเท่านั้น อย่างไรก็ตามศาสนจักรได้ลดหย่อนเงื่อนไขบางประการที่
ฝ่ายบ้านเมืองเข้มงวดอยู่ เช่น การอนุญาตให้ชายหญิงที่บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถทำการสมรสกันได้โดยไม่
ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของแต่ละฝ่าย เป็นต้น๙ 

 

๒. ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมายครอบครัวในประเทศไทย 

 มีปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. ๑๘๒๘ ถึง พ.ศ. ๑๘๓๕ 
แสดงว่าระบบครอบครัวของคนไทยสมัยโบราณเป็นไปอย่างง่าย ๆ เน้นหนักไปทางบิดา มารดา พี่ และน้อง
มากกว่าการสมรส ไม่มีการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ทรัพย์มรดกตกทอดแก่บุตร สตรีไม่มีบทบาทใน
ครอบครัวหรือในสังคม บิดาเป็นใหญ่ในครอบครัว ในสมัยกรุงศรีอยุธยาความสัมพันธ์ทางครอบครัวก็ยังคง
เป็นไปเช่นเดียวกับสมัยกรุงสุโขทัย ต่อมาชุมชนขยายตัวมากขึ้น มีความจำเป็นต้องตรากฎหมายเกี่ ยวกับ
ครอบครัวออกมาใช้บังคับ จึงได้มีการนำกฎหมายคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ของอินเดียผ่านทางมอญมาใช้บังคับ 
โดยการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการผิดเมีย พ.ศ. ๑๙๐๔ พระราชบัญญัติเพิ่มเติมว่าด้วยการแบ่งปัน
สินบริคณห์ระหว่างผัวเมีย พ.ศ. ๑๙๐๕ และกฎหมายลักษณะผัวเมีย ซึ่งกฎหมายเหล่านี้มีอิทธิพลของศาสนา
พราหมณ์ฮินดูแทรกซึมอยู่ทั่วไป ดังจะเห็นได้จากการที่กฎหมายยินยอมให้ชายมีภริยาได้หลายคนอันเป็น
ประเพณีนิยมของฮินดูที่ปฏิบัติกันอยู่ตลอดมา๑๐  

 กฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาใช้บั งคับเรื่อยมาจนกระทั่ งสมัยกรุงธนบุรีและช่วงต้นของ
กรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้มีการรวบรวมบทกฎหมายที่มีอยู่เดิมและ
ตรวจชำระใหม่ให้ต้องด้วยความยุติธรรมแล้วคัดลอกไว้เป็นสามฉบับเก็บไว้ที่ห้องเครื่องฉบับหนึ่ง หอหลวงฉบับ
หนึ่ง และศาลหลวงอีกฉบับหนึ่ง ปิดตราพระราชสีห์ พระคชสีห์ และบัวแก้ว ทุกเล่มเป็นสำคัญ เรียกว่า
กฎหมายตราสามดวง๑๑ ทั้งนี้การเกิดข้ึนของกฎหมายตราสามดวงเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๔ ดังที่ปรากฏในคำปรารภ
ของกฎหมายดังกล่าว ก็มาจากข้อขัดแย้งในคดีฟ้องหย่าของคู่สม รสคือ นายบุญศรี ช่างเหล็กหลวง 
กับอำแดงป้อม และชายชู้คือนายราชาอรรถ ซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายครอบครัวโดยตรงนั่นเอง  

 กฎหมายครอบครั วของ ไทยมี วิ วัฒนาการที่ ส ำคัญอี กครั ้ งหนึ ่ ง  เมื่ อมี การประกาศ ใช้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิก

 
๘ Marriage license[Online]. (n.d.). Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Marriage_license [2020,October 8] 
๙ ไพโรจน์ กัมพูสิร,ิ คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ครอบครัว , (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๙. 
๑๐ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว (กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา, ๒๕๖๒), หน้า ๒. 
๑๑ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว, หน้า ๒ 



๔ 

 

กฎหมายลักษณะผัวเมียทั้งหมด แต่ไม่กระทบถึงการสมรส การใช้อำนาจปกครอง สิทธิ และหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่ าวของคู่สมรสและบุตรที่ เกิดขึ้นก่อนการประกาศใช้กฎหมาย กฎหมายดังกล่ าว
กำหนดให้การสมรสต้องจดทะเบียนจึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมา ย (มาตรา ๑๔๔๙) และเมื่อ
บุคคลใดจดทะเบียนสมรสแล้วจะจดทะเบียนสมรสกับผู้อ่ืนอีกไม่ได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การสมรสครั้งก่อน
ได้หมดไปแล้วเพราะตาย หย่า หรือศาลเพิกถอน (มาตรา ๑๔๕๑) กล่าวคือเปลี่ยนจากการที่ชายสามารถมี
ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายได้หลายคนในขณะเดียวกัน (Polygyny) ไปเป็นชายและหญิงมีคู่สมรสที่ชอบด้วย
กฎหมายได้เพียงคนเดียวในขณะเดียวกัน (Monogamy) รวมทั้งยังกำหนดรูปแบบระบบทรัพย์สินของคู่สมรส
ขึ้นใหม่เป็น สินสมรส สินส่วนตัว สินเดิม และสินบริคณห์๑๒  

 หลังจากการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัวดัง กล่าวแล้ว 
ยังมีการแก้ไขเพิ ่มเติมกฎหมายดังกล่าวอีกหลายครั ้ง ครั ้งที ่สำคัญได้แก่ การตราพระราชบัญญัติให้ใช้
บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที ่ ได ้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๙ และ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่ให้หญิงมีสิทธิเท่า
เทียมกับชายมากขึ้น และการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายหลายส่วนให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อสภาพความเป็นอยู่ในสังคม
ขณะนั้นมากยิ่งขึ้น เช่น เรื่องเกี่ยวกับการหมั้น การจัดการสินสมรส เหตุหย่า และสิทธิหน้าที่ของบิดามารดา
และบุตร เป็นต้น 

 ปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ บัญญัติให้ชายและหญิงหมั้นกันได้เมื่อ
อายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ และสมรสได้เมื่ออายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ เช่นกัน เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและศาลอนุญาตให้ทำ
การสมรสก่อนนั้นได้ (มาตรา ๑๔๔๘) การสมรสตามกฎหมายจะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนสมรสแล้วเท่านั้น 
(มาตรา ๑๔๕๗) และจะสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ไม่ได้ (มาตรา ๑๔๕๒) เมื่อสมรส
กันแล้ว สามีและภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา มีหน้าที่ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู กันทั้งใน
ยามปกติและยามป่วยไข้ จนกระท่ังการสมรสนั้นสิ้นสุดลงด้วยเหตุความตาย หย่า หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมาย
กำหนด 

 หากพิจารณากฎหมายครอบครัวในส่วนนี้โดยมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของกฎหมาย
ดังที่ได้กล่าวไปบ้างแล้ว ย่อมเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะลดบทบาทและอำนาจของสามี
ทั้งในครอบครัวและอำนาจที่มีต่อบุคคลภายนอก โดยเพิ่มบทบาทและอำนาจของภริยาให้เท่าเทียมกับอำนาจ
ของสามีมากขึ้นตามลำดับ เช่น ชายและหญิงมีคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายได้เพียงคนเดียวในขณะเดียวกัน 
การให้สามีและภริยามีอำนาจจัดการสินสมรสร่วมกันจากเดิมที่ให้สามีแต่ผู้เดียวเป็นผู้จัดการ เป็นต้น  
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายไปในทางที่ให้ความเสมอภาคแก่ชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นนั้น 
มิใช่ปรากฏเพียงในกฎหมายครอบครัวหรือในสังคมไทยเท่านั้น สหรัฐอเมริกาก็แก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ ๑๙ เมื่อ

 
๑๒ สินบริคณห์ คือ สินเดิมและสินสมรส 



๕ 

 

ปี ค.ศ. ๑๙๒๐ เพ่ือให้หญิงมีสิทธิเลือกตั้งเช่นเดียวกับชาย หรือการพยายามสร้างความเท่าเทียมของโอกาสใน
การทำงานของชายและหญิงทั่วโลก สิ่งเหล่านี้มิใช่เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเรียกร้องสิทธิของเหล่า
สตรีเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายหลายส่วนยังคงมีความไม่เท่าเทียมทางเพศแฝงอยู่
ด้วย  

 ตัวอย่างที่เด่นชัดของความไม่เสมอภาคทางเพศในกฎหมายครอบครัวไทยเพิ่งได้รับการแก้ไข
ในการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๖) เมื่อปี ๒๕๕๐ นี้เอง กล่าวคือในเรื่องสิทธิ
ในการเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้นของตน หรือผู้ซึ่งได้ข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายาม
ข่มขืนกระทำชำเราคู่หมั้นของตนตามมาตรา ๑๔๔๕ และมาตรา ๑๔๔๖ นั้น แต่เดิมกฎหมายกำหนดให้สิทธิ
แก่ชายคู่หมั้นเป็นผู้มีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้เท่านั้น โดยศาสตราจารย์ประสพสุข บุญเดช ให้เหตุผลต่อสิทธิ
ดังกล่าวว่า สืบเนื่องจากหลักการที่กฎหมายยอมรับว่าชายคู่หมั้นมีสิทธิในตัวหญิงคู่หมั้นที่จะไม่ให้ชายอื่นมา
ล่วงเกินทางประเวณี กฎหมายลักษณะผัวเมียเรียกการที่ชายอื่นมาร่วมประเวณีกับหญิงคู่หมั้นว่า เป็นชู้เหนือ
ขันหมาก และต้องมีการปรับไหมแก่ชายชู้ ทั้งนี้เพราะการหมั้นก่อให้เกิดพันธะหน้าที่แก่หญิงคู่หมั้นที่จะต้อง
ซื่อสัตย์ต่อชายคู่หมั้นเช่นภริยา๑๓ ส่วนศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ ให้ความเห็นในทำนองเดียวกัน และ
อธิบายเพิ่มเติมว่า ชายนั้นในสังคมไทย การไปมีประเวณีกับหญิงอ่ืนหรือความบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นเรื่องมีคุณค่าต่อ
ชีวิตการสมรสเลย สัญญาหมั้นจึงก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องบางประการแก่ฝ่ายชายแต่เพียงฝ่ายเดียว สัญญาหมั้น
มีลักษณะพิเศษจากการสมรส เพราะก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่แก่คู่สัญญาไม่เท่ากัน กล่าวคือหญิงมีหน้าที่
มากกว่าชายที่ต้องรักษาหวงแหนประเวณีของตนให้แต่เฉพาะชายที่จะมาเป็นสามีในอนาคต ส่วนชายคู่หมั้นหา
ได้มีหน้าที่เดียวกันนี้ไม่ แตกต่างจากสถานะความเป็นคู่สมรสที่กฎหมายคุ้มครองทั้งสองฝ่ายไม่ให้บุคคลอ่ืนมามี
ความสัมพันธ์ทางชู้สาว๑๔ จนกระทั่งเมื่อปี ๒๕๕๐ จึงมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้ชายหรือหญิงมีสิทธิเรยีก
ค่าทดแทนดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน  

 การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวมาจากเหตุผลว่า กฎหมายเดิมเป็นบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ สมควรแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
หลักการมีสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง และหลักการห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศที่เคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ๑๕ 
ซึ่งหากพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวอาจเห็นว่ากฎหมายเดิมเป็นกฎหมายที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจริง  
แต่หากพิจารณาประกอบกับเหตุผลทางกฎหมายที่ศาสตราจารย์ประสพสุขและศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ 
ระบุไว้ดังที่ได้ยกมาดังกล่าว ย่อมเห็นได้ว่ากฎหมายเดิมก่อนการแก้ไขซึ่งบัญญัติ ไว้นับแต่มีการประกาศใช้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้น
โดยพิจารณาจากสังคม สภาพครอบครัว ความเชื่อ และค่านิยมของคนไทยในยุคสมัยดังกล่าว มิใช่ด้วย

 
๑๓ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว, หน้า ๙๕ 
๑๔ ไพโรจน์ กัมพูสิริ, คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ครอบครัว , (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, ๒๕๔๖), หนา้ ๗๒ - ๗๓. 
๑๕ หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบบัที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



๖ 

 

ความประสงค์ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ตรากฎหมายขึ้นอย่างเลือกปฏิบัติและไม่เสมอภาคทางเพศแต่อย่างใด 
แต่เมื่อสังคมและปัจจัยอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายที่เคยกำหนดให้ชายเป็นใหญ่ในครอบครัว หรือการที่
หญิงมีหน้าที่ต้องรักษาประเวณีของตนให้แต่เฉพาะชายที่จะมาเป็นสามีในอนาคต ซึ่งเคยเป็นเรื่องปกติธรรมดา
ในสังคม เมื่อเวลาผ่านไปกลับกลายเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและไม่ให้สิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างชาย
และหญิง 

 อย่างไรก็ดี การสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงภายใต้กรอบของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว ย่อมมีผลแต่เฉพาะชายและหญิงที่เป็นครอบครัวโดยผ่านการหมั้นหรือสมรสกัน
โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น แต่สังคมนั้นหาได้ประกอบขึ้นด้วยครอบครัวที่ชายและหญิงจดทะเบียนสมรสกัน
เท่านั้นไม่ ชายและหญิงจำนวนมากที่สมรสหรืออยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส ชายและหญิง
อีกจำนวนมากที่อยู่กินกันกับคู่รักที่มีเพศเดียวกัน บุคคลเหล่านี้ ย่อมมิได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมายครอบครัว และไม่ได้แม้กระท่ังโอกาสที่จะเป็นครอบครัวตามบทบัญญัติของกฎหมายอีกด้วย 

 เมื่อพิจารณาประวัติศาสตร์ของกฎหมายครอบครัวไทยดังกล่าว ย่อมเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพสังคม แนวคิดของผู้คนในสังคม ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐ เป็นสำคัญ ทั้งนี้มีข้อน่าสังเกตดว้ยว่า 
กฎหมายครอบครัวของไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง แต่ไม่เคยมีครั้งใดเลย
ที่กล่าวถึงการแต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่ของบุคคลเพศเดียวกัน จึงกล่าวได้ว่าการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลเพศเดียวกัน
มิเคยถูกสังคมไทยนับรวมว่าเป็นครอบครัวในทางกฎหมายมาก่อนแต่อย่างใด  

 เมื่อคู่รักเพศเดียวกันนั้นไม่เป็นครอบครัวตามกฎหมายไทย การใช้ชีวิตร่วมกันดังคู่ชายหญิงจึงเป็น
ความสมัครใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งหากพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของคู่รักเพศเดียวกันเปรียบเทียบกับคู่สมรสและคู่รักที่มิได้จดทะเบียนสมรสแล้ว กล่าวได้ว่าคู่รักเพศเดียวกัน
มีสถานะคล้ายกับคู่รักที่มิได้จดทะเบียนสมรส เนื่องจากมิได้จดทะเบียนสมรสจึงไม่มีสิทธิและหน้าที่ตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังเช่นคู่สมรส แต่สิทธิและหน้าที่ของคู่รักเพศเดียวกัน ก็
ยังคงมีข้อแตกต่างจากคู่รักที่มิได้จดทะเบียนสมรสและมีข้อที่น่าพิจารณาอยู่หลายประการ กล่าวคือ 

 (๑) การสมรสโดยไม่อาจจดทะเบียนสมรสได้ สถานะทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกันระหว่างคู่รักที่มิได้
จดทะเบียนสมรสกับคู่รักเพศเดียวกันคือ การไม่ได้จดทะเบียนสมรส ซึ่งส่งผลให้ไม่มีสิทธิและหน้าที่ตามที่
กฎหมายบัญญัติให้ต้องอยู่กินด้วยกัน ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน ไม่อาจ
ใช้สิทธิในการจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายครอบครัว ไม่มีสิทธิรับมรดกของคู่รักที่เสียชีวิตหรือได้รับ
ค่าสินไหมทดแทน ค่าปลงศพ หรือค่าขาดไร้อุปการะจากผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้คู่รักเสียชีวิตในลักษณะ
เดียวกันกับคู่รักท่ีมิได้จดทะเบียนสมรส 

 (๒) ทรัพย์สินระหว่างใช้ชีวิตร่วมกัน ย่อมไม่ถือเป็นสินสมรสเช่นกันทั้งกรณีคู่รักต่างเพศและ
คู่รักเพศเดียวกัน เนื่องจากมิได้จดทะเบียนสมรส อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตว่าทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันของ



๗ 

 

คู่รักเพศเดียวกันจะถือเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างคู่รักเช่นเดียวกับที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาในกรณีคู่รักต่างเพศ
หรือไม่ ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๒๕/๒๕๓๒ วินิจฉัยไว้ว่า หญิงที่อยู่กินฉันสามีภริยากับหญิงย่อมไม่
สามารถมีระบบทรัพย์สินเช่นที่กำหนดไว้ใน ป.พ.พ. บรรพ ๕ สำหรับสามีภริยาที่เป็นชายจริงหญิงแท้ได้ ดังนั้น 
พฤติการณ์ที่บุคคลทั้งสองได้อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลาเกือบ ๒๐ ปี และได้ร่วมกันทำมาหากินแสวงหาทรัพย์สิน 
บรรดาทรัพย์ที่ทำมาหาได้ในระหว่างนั้นไม่ว่าจะเป็นด้วยแรงหรือเงินของฝ่ายใดหาใช่ข้อสำคัญไม่แต่ต้องถือว่า
เป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทั้งสองฝ่ายมีเจตนาที่จะเป็นเจ้าของร่วมกัน จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายและความ
ยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ทั้งสองมีส่วนในทรัพย์พิพาททั้งหมดคนละครึ่ง ตาม ป .พ.พ. มาตรา ๑๓๗๖ ซึ่ง
เป็นไปในทางเดียวกันที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันของชายและหญิงที่มิได้จดทะเบียน
สมรสเป็นกรรมสิทธิ์รวมนั้น เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่บุคคลสองคนร่วมกันหาได้มา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 
๑๑๗๙/๒๔๙๒) เป็นการร่วมกันทำมาหากินและมีเจตนาเป็นเจ้าของในทรัพย์ ที่ทำมาหาได้นั้นร่วมกัน 
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๓๘/๒๕๓๗) จึงเป็นกรณีที่ทรัพย์สินนั้นเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน ต้องใช้
บทบัญญัติเรื่องกรรมสิทธิ์รวมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บังคับแก่กรณี ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
คู่รักเพศเดียวกันที่ใช้ชีวิตคู่และทำมาหากินร่วมกันแล้ว ก็ย่อมไม่แตกต่างกับคู่รักต่างเพศ ทั้งการทำมาหากิน
ร่วมกันของบุคคลเพศเดียวกันก็มิใช่เรื่องขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีในประเทศไทยแต่อย่างใด  

 (๓) สถานะทางกฎหมายของบุตร แม้ชายและหญิงที่อยู่ร่วมกันจะมิได้จดทะเบียนสมรส แต่ก็เป็น
การอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมีเจตนาร่วมกันในการสร้างครอบครัว ดังนั้นเมื่อชายและหญิงดังกล่าวมีบุตร 
กฎหมายจึงให้การรับรองสิทธิและหน้าที่ของบุตรของคู่รักดังกล่าวในหลายกรณี เช่น ความเป็นบุตรชอบด้วย
กฎหมายของมารดา (มาตรา ๑๕๔๖) บิดาสามารถทำให้ เด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ด้ วย
การจดทะเบียนสมรสกับมารดาเด็ก จดทะเบียนรับรองบุตร หรือให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร (มาตรา ๑๕๔๗) 
บุตรนอกกฎหมายที่ยังไม่ถูกดำเนินการให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ ดังกล่าว หากมี
พฤติการณ์ที่แสดงว่าบิดาได้รับรองว่าเป็นบุตร เช่น ให้การอุปการะเลี้ยงดู ส่งเสียให้เล่าเรียน ให้ใช้นามสกุล 
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๘๕ – ๓๗๘๗/๒๕๕๒) กล่าวกับบุคคลในหมู่บ้านว่าเด็กเป็นบุตร คนในหมู่บ้าน
ก็รู้กันว่าเด็กเป็นบุตร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๙๗/๒๕๔๙) บุตรนอกกฎหมายนี้ย่อมเป็นผู้สืบสันดานและ
เป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิรับมรดกของบิดา (มาตรา ๑๖๒๗, ๑๖๒๙) ในขณะที่คู่รักเพศเดียวกันเมื่อเด็กนั้น
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่รักฝ่ายใดก็ย่อมเป็นแต่บุตรของฝ่ายนั้นแต่ฝ่ายเดียว คู่รักอีกฝ่ายหนึ่งไม่มี
อำนาจปกครองบุตรนั้นเว้นแต่ได้มีการจดทะเบียนรับเด็กนั้นเป็นบุตรบุญธรรม  

 หากพิจารณาในแง่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการแต่งงานและสร้างครอบครัวแล้ว ย่อมเห็นได้ชัด
ว่าแม้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างคู่สมรสกับคู่รักที่มิได้จดทะเบียนสมรสจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง 
แต่เป็นเรื่องท่ีชายและหญิงที่ประสงค์จะครองรักกันมีสิทธิเลือกได้เองว่าต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทั้งสองได้รับการยอมรับและคุ้มครองโดยกฎหมายในลักษณะใด จึงอาจกล่าวได้ว่าข้อขัดข้องหรือปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนสมรสหรือไม่ เป็นสิ่งที่ชายและหญิงนั้นต้องยอมรับจากผลของการเลือกของตนอยู่
แล้ว และแม้ชายและหญิงนั้นประสงค์ในเบื้องแรกว่าไม่ต้องการจดทะเบียนสมรส แต่หากเปลี่ยนใจหรือมีเหตุ



๘ 

 

ปัจจัยภายหลังเกิดขึ้นทำให้ต้องการจดทะเบียนสมรสกัน ชายและหญิงนั้นก็สามารถกระทำได้โดยทันที ตรง
ข้ามกับคู่รักเพศเดียวกันที่มีความรักมั่นคงหรืออยู่กินร่วมกันมานานเพียงใด ก็ไม่อาจได้รับการยอมรับให้เป็น
คู่ชีวิตกันตามกฎหมาย แม้กรณีดังกล่าวจะมิได้เกิดจากการออกกฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยตรง แต่ก็
เป็นกรณีกฎหมายที่มีอยู่คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่เปิดช่องให้คู่รักซึ่งมิใช่ชายและหญิง
จดทะเบียนสมรสกันได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าปัญหาของคู่รักเพศเดียวกันมิอาจแก้ไขได้ หากไม่มีการออกกฎหมาย
หรือแก้ไขกฎหมายให้สิทธิแก่คู่รักดังกล่าว 

 

๓. ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมายคู่ชีวิตในสังคมโลก 

 การแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ลักษณะความเป็นตัวตนของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นหรือกฎหมายไม่อาจบังคับให้เปลี่ยนแปลงได้หากไม่กระทบต่อสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลอื่น ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงเพศสภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าทางจิตใจหรือ
กายภาพจึงเป็นสิ่งที่กฎหมายไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปในการมีเสรีภาพของบุคคลนั้น จึงปรากฏบุคคลที่ใช้ชีวิตและ
ปฏิบัติตนไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิดมานับแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน แต่ธรรมชาติของมนุษย์นั้นมิได้หยุดอยู่
เพียงความต้องการแสดงอัตลักษณ์ของตนเท่านั้น หากแต่ยังต้องการให้บุคคลอื่น  ๆ ยอมรับในอัตลักษณ์ของ
ตนอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า เพราะการยอมรับหรือไม่เป็นเรื่องของบุคคลอื่น  ๆ และสังคม 
แต่ด้วยเหตุที่ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนการพิจารณาว่าเรื่องใดขัดต่อศีลธรรมหรือไม่อันเป็นปทัสถานของ
สังคมนั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามความคิดของคนในสังคม๑๖ ดังนั้นกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งกำหนดระเบียบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือระหว่างบุคคลกับรัฐ จึงอาจเปลี่ยนแปลงไปตามปทัสถานของสังคมด้วย
เช่นกัน  

 เดิมบุคคลเพศเดียวกันที่ต้องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันบางส่วนอาจพอใจเพียงที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างคู่รัก 
บางส่วนอาจต้องการให้บุคคลรอบข้างยอมรับสถานะความเป็นคู่รักของตน แต่มีไม่น้อยที่ต้องการให้สังคมและ
กฎหมายยอมรับสถานะความเป็นคู่รักด้วย เมื่อแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เบ่งบานมากขึ้น
โดยเฉพาะในสังคมตะวันตก การต้องการความยอมรับนับถือทางสังคมและกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกันก็เพ่ิม
มากขึ้นด้วยเช่นกัน ราชอาณาจักรเดนมาร์กซึ่งเป็นประเทศแรกของโลกที่รัฐสภาออกกฎหมายให้มีการจด
ทะเบียนคู่รักเพศเดียวกันได้ (Registered partnerships) แต่เดิมก็มีกฎหมายที่บัญญัติให้การรักร่วมเพศ 
(Sodomy law) เป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา จนกระท่ังปี ค.ศ. ๑๙๓๓ จึงมีการยกเลิกความผิดนี้และสังคม
ให้การยอมรับสิทธิของบุคคลรักร่วมเพศมากขึ้น ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๔๘ ก็มีการก่อตั้งองค์กรแห่งชาติเดนมาร์ก
เพื ่อชายรักร่วมเพศ หญิงรักร่วมเพศ บุคคลรักทั ้งสองเพศ และบุคคลข้ามเพศ (The Danish National 

 
๑๖ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลเพศเดียวกันเป็นเรื่องขัดต่อคำสอนในศาสนาคริสต์และอิสลาม ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
คริสต์ เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหราชอาณาจกัร ในอดีตเคยมีกฎหมายกำหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญา แต่ปจัจุบันได้ยกเลิก
กฎหมายเหล่านีแ้ล้ว ในขณะทีป่ระเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม เช่น ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และสาธารณรัฐอิสลามอิหรา่น 
ยังคงกำหนดให้เป็นความผิด  



๙ 

 

Organisation for Gay Men, Lesbians, Bisexuals and Transgender persons) หลังจากนั้นมีการ
ดำเนินการอีกหลายอย่างเพื่อให้การต่อต้านและเลือกปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มนี้ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น๑๗ จนกระทั่งมีการออกกฎหมายให้มีการจดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกันได้เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
ค.ศ. ๑๙๘๙ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๘๙๑๘  

 แม้ตามกฎหมายของราชอาณาจักรเดนมาร์กดังกล่าว คู่รักเพศเดียวกันที่จดทะเบียนคู่รักแล้วจะได้รับ
สิทธิใกล้เคียงกันกับคู่สมรสตามกฎหมายก็ตาม แต่ยังคงมีความพยายามเรียกร้องสิทธิที่ขาดหายไปบางประการ
และขอให้มีการแก้ไขกฎหมายอีกหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมและสิทธิในการ
ได้แต่งงานในโบสถ์ของศาสนาคริสต์๑๙ แม้ภายหลังจะมีการแก้ไขกฎหมายให้คู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิในการ
เลี้ยงดูบุตรบุญธรรมแล้วก็ตาม แต่ความพยายามให้ภาครัฐและสังคมยอมรับในการแต่งงานของ
คู่รักเพศเดียวกันเช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศยังคงมีอยู่ ถึงไม่ปรากฏความขัดแย้งหรือการชุมนุมประท้วงอย่ าง
รุนแรง แต่เรื ่องดังกล่าวก็มิใช่ไม่มีผู ้ต่อต้าน เพราะแม้แต่รัฐมนตรีกระทรวงครอบครัว (Minister for the 
Family) เองก็มีความเห็นว่า การจดทะเบียนคู่รักให้สิทธิเช่นเดียวกันกับการจดทะเบียนสมรสของคู่รักต่างเพศ
แล้วยกเว้นเพียงสิทธิในการได้แต่งงานในโบสถ์ จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้มีการแต่งงานเช่นเดียวกันกับ
คู่รักต่างเพศอีก๒๐ แต่ในที่สุดรัฐสภาของราชอาณาจักรเดนมาร์กก็ลงคะแนน ๘๕ : ๒๔ เสียง ออกกฎหมายให้
คู ่ร ักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้เช่นเดียวกับคู ่รักต่างเพศ ซึ ่งรวมถึงสิทธิในการได้แต่งงานในโบสถ์ของ
คริสตจักร เว้นแต่บาทหลวงผู้ประกอบพิธีจะปฏิเสธไม่ดำเนินการให้ โดยกฎหมายมีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๒๒๑ ในขณะที่ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ออกกฎหมายให้มีการจดทะเบียน
คู่รักเพศเดียวกันได้ (Registered partnerships) เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๙๘ ภายหลังราชอาณาจักร
เดนมาร์กหลายปี แต่กลับเป็นประเทศแรกของโลกที่ออกกฎหมายให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้
ดังเช่นคู่รักชายหญิงเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๑๒๒  

 ในขณะที่การออกกฎหมายลักษณะดังกล่าวในหลายประเทศต้องผ่านความขัดแย้งของคนในสังคม
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งมีการชุมนุมประท้วงหลายครั้ง 
มีผู้เข้าร่วมชุมนุมมากกว่าหนึ่งแสนคน กล่าวโดยเฉพาะสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้นในช่วงที่มีความพยายามออก
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๑๐ 

 

กฎหมายให้มีการจดทะเบียนคู่รักได้ (Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de 
solidarité : Law n ° 99-944 of 15 November 1999 on the civil solidarity pact) มีผู ้เข้าร่วมชุมนุม
ของฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านถึงประมาณ ๒๐๐ ,๐๐๐ คน โดยกลุ่มผู้ต่อต้านส่วนหนึ่ง ได้รับการ
สนับสนุนจากโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ๒๓ และต่อมาเมื่ อมีการออกกฎหมายให้มี การจด
ทะเบียนสมรสของคู ่ร ักเพศเด ียวกัน  (LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux 
couples de personnes de même sexe : Law n° 2013-404 of 17 May 2013 opening marriage to 
same sex couples)๒๔ ซึ่งเป็นการให้สิทธิคู่รักเพศเดียวกันเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะสิทธิในการมีบุตรทั้งโดยการ
รับบุตรบุญธรรมและการใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ก็มีการชุมนุมของฝ่ายสนับสนุนและฝ่าย
ประท้วงต่อต้านการออกกฎหมายดังกล่าวหลายครั้ง มีผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ ๑๕๐ ,๐๐๐ คน ตามรายงาน
ของตำรวจหรือเกือบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ตามรายงานของผู้จัดการชุมนุม ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันอย่าง
รุนแรงระหว่างผู้เข้าร่วมชุมนุมกับตำรวจ รวมทั้งการฆ่าตัวตายประท้วงในมหาวิหารน็อทร์ - ดาม เพื่อต่อต้าน
การออกกฎหมายดังกล่าว๒๕ 

 จนถึงปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ที่ออกกฎหมายให้สิทธิในการจดทะเบียนคูร่ักแก่บุคคลเพศเดียวกันแล้ว
มากมาย เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส และสหราชอาณาจักร และในหลายประเทศ
ยังกำหนดให้คู ่ร ักต่างเพศกันสามารถจดทะเบียนดังกล่าวได้อีกด้วย เช่น นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้สหราชอาณาจักรมีการออกกฎหมาย Civil Partnership Act 2004 
ซึ่งให้สิทธิแก่บุคคลเพศเดียวกันเท่านั้นในการจดทะเบียน Civil Partnership เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๔ แต่
ต่อมาภายหลังจากที่มีการออกกฎหมายให้มีการสมรสของเพศเดียวกันได้เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๓ แล้ว ก็มิได้มีการ
ยกเลิก Civil Partnership Act 2004 แต่อย่างใด ทั้งยังแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้สิทธิแก่บุคคลต่างเพศในการ
จดทะเบียนด้วยเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ส่วนประเทศอ่ืน ๆ  ที่ออกกฎหมายที่กำหนดให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนคู่ชีวิต
กันได้นั้น เมื่อต่อมามีการออกกฎหมายให้คู่รักเพศเดียวกันสมรสกันได้ คู่รักเพศเดียวกันก็ยังสามารถเลือกได้ว่า
จะใช้สิทธิจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียน Civil Union ไม่แตกต่างอะไรกับสิทธิของคู่รักต่างเพศอีกด้วย  
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๑๑ 

 

๔. ความเป็นมาของกฎหมายคู่ชีวิตในประเทศไทย 

 ในส่วนของประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันมาคงเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตร่วมกันของคู่รักเพศเดียวกัน
ยังมิได้ถูกยอมรับตามกฎหมาย บุคคลเหล่านี้อยู่ร่วมกันโดยต้องการเพียงการยอมรับของครอบครัวและบุคคล
รอบข้าง ไม่ว่าด้วยเหตุที่มีความต้องการเพียงเท่านั้นหรือเพราะรู้ชัดว่าไม่มีกฎหมายรับรองการใช้ชีวิตคู่ของตน
ก็ตาม แต่เมื่อสังคมเริ่มเห็นบทบาทของบุคคลข้ามเพศและบุคคลที่มีความรักในเพศเดียวกันในสังคมไทยเพ่ิม
มากขึ้นและได้รับการยอมรับความสามารถไม่แตกต่างจากชายหญิง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และกฎหมายของประเทศตะวันตกที่ให้สิทธิในการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ย่อมทำให้คู่รักเพศ
เดียวกันในสังคมไทยแสดงออกถึงความต้องการการยอมรับในลักษณะเดียวกัน เหตุการณ์ที ่อาจถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการเรียกร้องสิทธิและการยอมรับทางกฎหมายเกิดขึ้นเมื่อนายชุมพล ศิลประจำพงษ์ ยื่นคำร้อง
ขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งอนุญาตให้ผู ้ร้องถือเพศเป็นหญิง ทั้งนี้ผู ้ร้องเป็นชายโดยกำเนิด แต่ได้รับการผ่าตัด
เปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้ว ซึ่งศาลแพ่งมีคำพิพากษายกคำร้อง ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายืน 
โดยศาลฎีกาให้เหตุผลไว้ว่า เพศของบุคคลธรรมดานั้น กฎหมายรับรองและถือเอาตามเพศที่ถือกำเนิดมา และ
คำว่า หญิง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายความถึงคนที่ออกลูกได้ ผู้ร้องถือกำเนิดมาเป็นชาย 
ถึงหากจะมีเสรีภาพในร่างกายโดยรับการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศเป็นอวัยวะเพศของหญิงแล้วก็ตามแต่ผู้
ร้องก็รับอยู่ว่าไม่สามารถมีบุตรได้ ฉะนั้นโดยธรรมชาติและตามที่กฎหมายรับรองผู้ร้องยังคงเป็นเพศชายอยู่ 
และไม่มีกฎหมายรับรองให้สิทธิผู้ร้องขอเปลี่ยนแปลงเพศที่ถือกำเนิดมาได้ ทั้งมิใช่กรณีที่ผู้ร้องจะต้องใช้สิทธิ
ทางศาลตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๗/๒๕๒๔)๒๖ ซึ่งแนวคำตัดสินของศาลดังกล่าวสอดคล้องกับ
คำพิพากษาของศาลอังกฤษในคดี Corbett v Corbett ซึ ่ง Court of Appeal of England and Wales 
วินิจฉัยเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๑ ไม่ยอมรับสถานะการแปลงเพศของบุคคล โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากโครโมโซม 
(Chromosome) ต่อมบ่งเพศ (Gonad) และระบบสืบพันธุ์ (Genital Organ) เป็นสำคัญ อย่างไรก็ดีการไม่
ยินยอมให้มีการเปลี่ยนเพศตามแนวคำตัดสินดังกล่าวได้ถูกศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Human 
Rights Court) ตัดสินว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องขัดต่อสิทธิมนุษยชน เป็นเหตุให้ต่อมาต้องมี
การออกกฎหมาย Gender Recognition Act 2004 ขึ้นใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวขึ้นในสหราชอาณาจักร ส่วน
ในประเทศไทยมีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิบุคคลที่แปลงเพศ พ.ศ. .... ซึ่งหากใช้บังคับเป็น
กฎหมายแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาลักษณะดังกล่าวได้  

 เหตุการณ์ต่อมาที่เป็นหมุดหมายสำคัญของการเรียกร้องความยอมรับทางกฎหมายของคู่รักเพศ
เดียวกันเกิดขึ้นเมื่อนายนที ธีระโรจนพงษ์ และนายอรรถพล จันทวี คู่รักชายกับชายยื่นคำขอจดทะเบียนสมรส
กัน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ แต่นายทะเบียนปฏิเสธการรับจดทะเบียน

 
๒๖ เหตุผลตามคำพิพากษาซ่ึงอ้างถึงความหมายของ “หญิง” ตามพจนานกุรมฉบบัราชบัณฑิตยสถานดังกล่าว มีผู้ให้ความเห็นโต้แย้งกันวา่ ผู้มีเพศ
หญิงโดยกำเนิดจำนวนมากก็มิใช ่“คนที่ออกลูกได้” เนื่องด้วยความผิดปกติของอวัยวะภายในหรือโดยฮอรโ์มน บุคคลเช่นนี้ย่อมมิใช่ “หญิง” ตาม
ความหมายแห่งพจนานุกรมและคำพิพากษาศาลฎกีาดังกล่าว ต่อมาจึงมีการเปลี่ยนแปลงความหมายของ “หญิง” ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานเป็น “มนุษย์เพศเมียซ่ึงโดยกำเนิดมีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์” ซ่ึงตามความหมายเช่นนี้ผู้ร้องในคดีดังกล่าวก็ยังคงไม่อาจขอ
เปลี่ยนแปลงเพศได้เช่นเดิม 



๑๒ 

 

สมรส โดยให้เหตุผลว่า การที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนสมรสได้นั้นต้องเป็นชายกับหญิงเท่านั้น เมื่อ
กฎหมายไม่มีรองรับไว้ ทางนายทะเบียนจึงไม่สามารถรับจดทะเบียนสมรสให้ได้๒๗ หลังจากนั้นบุคคลทั้งสองได้
ร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่าสิ่งที่
เกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งสองถือเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ผลที่ตามมาคือคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว
ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ยกร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต  พ.ศ. .... 
ขึ้น ตามมาด้วยอกี ๑ ร่าง ที่ร่วมกันจัดทำขึ้นระหว่างภาคประชาชนและคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย๒๘  

 กระบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... ของกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
นั้น มีการนำร่างกฎหมายออกทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน โดยทำการสำรวจบุคคลกว่า 
๑,๑๕๓ คน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลสำรวจดังนี้๒๙  

สถานที่ทำการสำรวจ / 
วันที่ทำการสำรวจ 

เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%) ไม่มีความเห็น (%) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ ๙๑.๗๗ ๓.๗๔ ๔.๔๙ 

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา จังหวัดสงขลา ๘๗.๖๘ ๖.๖๐ ๕.๗๒ 

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏจ ันทร เกษม 
กรุงเทพฯ 

๗๗.๕๖ ๑๑.๔๒ ๑๑.๐๒ 

อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ ๗๑.๙๓ ๑๓.๓๘ ๑๔.๖๙ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๖๔.๓๐ ๑๙.๕๑ ๑๖.๑๙ 

รวม ๗๘.๖๕ ๑๐.๙๓ ๑๐.๔๒ 
 

 เมื่อพิจารณาผลการทำประชาพิจารณ์ดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้เข้ารับการสำรวจส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
การจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวถึงร้อยละ ๗๘.๖๕ ในขณะที่ผู้ไม่เห็นด้วยมีเพียงร้อยละ ๑๐.๙๓ จึงน่าจะเป็น
แนวโน้มที่ดีแก่การออกกฎหมายดังกล่าวขึ้นใช้บังคับในประเทศไทย 

 ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ อนุมัติ

 
 ๒๗ 'เกย์นที'ฝันสลาย ควงหนุ่มจดทะเบียน-ถูกปฏิเสธ[ระบบออนไลน์]. (สิงหาคม ๒๕๕๕). แหล่งที่มา: 
https://www.thairath.co.th/content/282377 [๑๐ ตุลาคม ๒๐๒๐]  
๒๘ กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล. ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ฉบับกรมคุ้มครองสิทธิ เมื่อรักเรา (ศักดิ์ศรี) ไม่เท่ากัน[ระบบออนไลน์]. (มิถุนายน ๒๕๖๐). แหล่งที่มา: 
https://prachatai.com/journal/2017/06/71823 [๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]  
๒๙ สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย[ระบบออนไลน์]. (ม.ป.ป.). แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/สิทธิ
ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย#ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต [๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99


๑๓ 

 

หลักการร่างกฎหมายดังกล่าวและส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป หลังจากนั้นได้มี
การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้ง คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่าง
กฎหมายดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบร่าง
กฎหมายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 



๑๔ 

 

บทท่ี ๑ 
การจดทะเบียนคู่ชีวิต 

 

๑. กฎหมายคู่ชีวิต 
 แม้การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวของคนไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเป็นครอบครัวของชายหญิง  
แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายังมีคนบางส่วนในสังคมไทยที่สร้างครอบครัวขึ้นจากบุคคลที่มีเพศกำเนิดเดียวกัน 
บุคคลเหล่านี้มีความประสงค์จะสร้างครอบครัวที่ดีไม่แตกต่างกันกับคู่รักชายหญิ ง ในขณะที่การสมรสและ
สร้างครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปัจจุบันยังคงถูกสงวนไว้สำหรับคู่รักชายหญิงเท่านั้น 
คู่รักเพศเดียวกันจึงถูกกดทับทั้งจากสังคมและกฎหมายมิให้มีสิทธิเสรีภาพดังเช่นบุคคลทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน ประหนึ่งว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีตัวตนในทางกฎหมาย การจัดทำร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ซึ่ง
หากได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับตัวตนและความมีอยู่ของครอบครัวใน
อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งควรที่ทุกฝ่ายจะได้เข้าใจและยอมรับนับถือบุคคลเหล่านี้ในฐานะมนุษย์ผู้พึงมีสิทธิเสรีภาพไม่
ต่างจากคู่รักชายหญิงด้วย 

  ร่างพระราชบัญญัติคู ่ชีวิต พ.ศ. .... มีบทบัญญัติเกี ่ยวกับการจดทะเบียนคู ่ชีวิต การเป็นคู ่ชีวิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต ความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต การสิ้นสุด
การเป็นคู่ชีวิต บุตรบุญธรรม และมรดก จึงกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นครอบครัวของ
คู่ชีวิตไปจนกระทั่งสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตอย่างครบถ้วน บทบัญญัติส่วนใหญ่ของร่างกฎหมายนี้มีสาระสำคัญ
คล้ายคลึงกับกฎหมายครอบครัวของคู่รักชายหญิง ดังนั้นการตีความและปรับใช้กฎหมา ย ตลอดจน
แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงนำมาใช้
เป็นแนวทางสำหรับการบังคับใช้และการตีความร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ได้ด้วยเช่นกัน 

 

๒. ผู้มีสิทธิจดทะเบียนคู่ชีวิต 
 ผู้มีสิทธิจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ต้องมีลักษณะและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ 
 

 ๒.๑ ต้องเป็นบุคคลสองคนซึ่งมีเพศเดียวกันโดยกำเนิด (มาตรา ๓)๓๐  
 กล่าวคือต้องเป็นชายจดทะเบียนคู่ชีวิตกับชาย หรือหญิงจดทะเบียนคู่ชีวิตกับหญิงโดยพิจารณาจาก
เพศเมื่อถือกำเนิดเท่านั้น ไม่ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้เปลี่ยนแปลงเพศสภาพแล้วหรือไม่ก็ตาม เงื่อนไขของ
กฎหมายดังกล่าวแม้ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชายหรือหญิงรักร่วมเพศได้ แต่ความรักของมนุษย์มิได้ถูกแบ่งแยกด้วย

 
๓๐ มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้  
“คู่ชีวิต” หมายความว่า บุคคลสองคนซ่ึงเป็นเพศเดียวกันโดยกำเนิดและได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี ้



๑๕ 

 

เพศโดยกำเนิดหรือเพศสภาพเท่านั้น ชายที่มีเพศสภาพเป็นหญิงก็อาจมีความรักต่อหญิงที่มีเพศสภาพเป็นชาย
ได้  ซึ่ ง เป็นสิ่ งที่ เกิดขึ้นแล้วทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยเอง ๓๑ กลุ่มคนเหล่านี้ย่อมไม่อาจ
จดทะเบียนคู่ชีวิตได้เพราะมิใช่บุคคลที่เพศเดียวกันโดยกำเนิด แม้สามารถจดทะเบียนสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้๓๒ แต่สถานะตามกฎหมายของชายย่อมต้องเป็นสามี และหญิงย่อมต้องเป็นภริยา 
ทั้งที่โดยเพศสภาพและความปรารถนาของทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นตรงข้าม นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหา
ในทางกฎหมายได้ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายมีการหมั้นกันก่อนสมรส เพราะการหมั้นคือการที่ฝ่ายชายได้ส่งมอบ
หรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพ่ือเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น และเม่ือหมั้นกันแล้วของ
หมั้นต้องตกเป็นสิทธิแก่หญิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๓๗ รวมทั้งการเรียกค่า
ทดแทนตามมาตรา ๑๕๒๓ ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้สามีมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนอง
ชู ้สาวได้ ส่วนภริยาจะเรียกค่าทดแทนได้เฉพาะจากหญิงอื ่นที ่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื ่อแสดงว่าตนมี
ความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวเท่านั้น ซึ่งมีน้ำหนักของพฤติการณ์แตกต่างกัน และอาจทำให้การนำ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้กับกลุ่มคนเหล่านี้ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพความจริงได้ 

 ส่วนกรณีของบุคคลเพศกำกวม (Intersex) คือบุคคลที่มีอวัยวะเพศที่ปรากฏออกมาโดยไม่ชัดแจ้งว่า
เป็นเพศชายหรือเพศหญิงนั้น แม้ในขณะแจ้งเกิดระบุเป็นเพศหนึ่งแต่เมื่อร่างกายเจริญเติบโตขึ้นกลับมีฮอร์โมน
หรือลักษณะทางร่างกายเป็นอีกเพศหนึ่งนั้นสามารถนำหลักฐานการตรวจร่างกายและจิตใจของแพทย์ถึงภาวะ
ดังกล่าวไปแสดงต่อนายทะเบียนเพ่ือแก้ไขคำนำหน้านามให้ตรงกับเพศสภาพได้ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วบุคคล
ดังกล่าวย่อมสามารถจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ตามแต่กรณีต่อไป 

 สภาพปัญหาทางกฎหมายดังที่กล่าวมาอาจถูกมองเป็นปัญหาปลีกย่อยหากเปรียบเทียบกับปัญหาเรื่อง
สถานะความเป็นบิดามารดาของชายที่มีเพศสภาพเป็นหญิงที่สมรสกับหญิงที่มีเพศสภาพเป็นชายได้ไม่ว่าชาย
และหญิงนั้นจะได้จดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ก็ตาม เนื่องด้วยหากคู่สมรสเช่นนี้ประสงค์จะมีบุตรด้วย
การตั้งครรภ์เอง ภริยาที่มีเพศสภาพเป็นชายย่อมไม่อาจตั้งครรภ์ได้ แต่สามีที่มีเพศสภาพเป็นหญิงต้องเป็น
ผู้ตั้งครรภ์และคลอดบุตร เช่นนี้แล้วบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ ๕ ลักษณะ ๒ 
บิดามารดากับบุตร ตลอดจนบรรพ ๖ มรดก ย่อมต้องผิดเพี้ยนไปทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่มาตรา ๑๕๓๖ ที่บัญญัติให้
เด็กที่เกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชายหรือภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามีแล้วแต่กรณี การฟ้องคดีให้รับหรือไม่รับ
เด็กเป็นบุตรของชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามี การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาที่มิได้
จดทะเบียนสมรสกับมารดา ซึ่งการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาที่มิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา
นั้นยังส่งผลกระทบสำคัญต่อสิทธิในการได้รับมรดกของบุตรนอกกฎหมายอีกด้วย เพราะบุตรนอกกฎหมายที่
บิดาได้รับรองแล้วถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของบิดาด้วย

 
๓๑ ดูเพิ่มเติมใน https://www.parents.com/pregnancy/everything-pregnancy/transgender-man-gives-birth-to-healthy-baby-talks-
navigating/ 
๓๒ มาตรา ๑๔๔๘ 



๑๖ 

 

ตามมาตรา ๑๖๒๗ และมาตรา ๑๖๒๙ (๑) ทั้งยังมีข้อต้องพิจารณาอีกด้วยว่ามารดาที่มิได้จดทะเบียนสมรส
และคลอดบุตรก็ดี บุตรที่มิได้คลอดจากครรภ์มารดาในกรณีนี้ก็ดี จะถือว่าบุตรและมารดานั้นเป็นทายาทโดย
ธรรมซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกจากอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา ๑๖๒๙ หรือไม่ 

 นอกจากนี้ หากมองความสัมพันธ์ทางกฎหมายของคู่ชีวิตเป็นเรื่องของบุคคลที่ต้องการผูกพันกันทา ง
กฎหมายอย่างหลวม ๆ ในลักษณะที่น้อยกว่าความสัมพันธ์ของคู่สมรส กล่าวคือเป็นทางเลือกของบุคคลที่จะ
ผูกพันกันเป็นครอบครัวตามที่กฎหมายกำหนดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกับของบางประเทศ  
ซึ่งเดิมบัญญัติกฎหมายให้บุคคลเพศเดียวกันและต่างเพศจดทะเบียนคู่ชีวิตในรูปแบบ Civil Union หรือ 
Civil Partnership โดยไม่อนุญาตให้จดทะเบียนสมรสได้ แต่ต่อมามีการออกกฎหมายกำหนดให้
บุคคลเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้เช่นเดียวกับบุคคลต่างเพศแล้ว ก็มิได้มีการยกเลิกการจดทะเบียนคู่ชีวิต
ในรูปแบบ Civil Union หรือ Civil Partnership แต่อย่างใด เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งมีการประกาศใช้
กฎหมาย Civil Union (civil solidarity pact : pacte civil de solidarité) ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ซึ ่งคู ่ร ักเพศ
เดียวกันและต่างเพศมีสิทธิจดทะเบียนในรูปแบบดังกล่าวได้ ต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ มีการแก้ไขกฎหมายให้
คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้แล้วก็มิได้มีการยกเลิกกฎหมาย Civil Union แต่อย่างใด  

 ทั้งนี้หากพิจารณาจากสถิติของคู่รักในสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ จดทะเบียน Civil Union และ
จดทะเบียนสมรสแล้ว ปรากฏว่าในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ภายหลังการประกาศใช้กฎหมาย Civil Union มี
คู่รักทีจ่ดทะเบียน Civil Union ๒๒,๒๗๑ คู่ โดยเป็นเพศเดียวกัน ๕ ,๔๑๒ คู่ ต่างเพศ ๑๖ ,๘๕๙ คู่  
ส่วนการจดทะเบียนสมรสของบุคคลต่างเพศมี ๓๐๕ ,๒๓๔ คู่  (Civil Union มีประมาณร้อยละ 
๗ ของคู่รักที่จดทะเบียนสมรส) ต่อมาในปี ๒๐๑๒ กลับมีคู่รักที่จดทะเบียน Civil Union เพิ่มขึ้น
เป็น ๑๖๐,๖๓๙ คู่ โดยเป็นเพศเดียวกัน ๖,๙๖๙ คู่ ต่างเพศมากถึง ๑๕๓,๖๗๐ คู่ ในขณะที่การจดทะเบียน
สมรสของบุคคลต่างเพศลดลงเหลือ ๒๔๕,๙๓๐ คู่ (Civil Union มีประมาณร้อยละ ๖๒ ของคู่รักที่จดทะเบียน
สมรส) ทั้งนี้จากสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของจำนวนคู่รักที่จดทะเบียน Civil Union มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แทบ
ทุกปี ในขณะที่การจดทะเบียนสมรสของบุคคลต่างเพศก็มีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ เช่นกัน๓๓ ส่วนการจดทะเบียน
สมรสของบุคคลเพศเดียวกันนั้นจากสถิติปรากฏว่าแต่ละปีจะมีจำนวนใกล้เคียงกันกับการจดทะเบียน Civil 
Union ของบุคคลเพศเดียวกัน๓๔ แสดงให้เห็นว่าเมื่อกฎหมายเปิดโอกาสให้คู ่รักต่างเพศจดทะเบียน Civil 
Union หรือจดทะเบียนคู่ ชี วิ ต ได้ แล้ ว  ก็มีคู ่ รั กจำนวนไม่น้ อยที่ เลื อกจะจดทะเบียนในลั กษณะ
ดังกล่าวแทนการจดทะเบียนคู่สมรส ผู้เขียนจึงเห็นว่าน่าที่จะให้บุคคลต่างเพศจดทะเบียนคู่ชีวิตได้เช่นกัน 

 ในขณะที่ประเทศสหราชอาณาจักรเดิมมีการออกกฎหมาย Civil Partnership Act 2004 
ซึ่ งให้สิทธิแก่บุคคลเพศเดียวกันในการจดทะเบียน Civil Partnership เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๔ ต่อมาเมื่อมีการ
ออกกฎหมายให้มี การสมรสของ เพศเดี ยวกัน ได้ เมื ่ อปี  ค .ศ .  ๒๐๑๓ แล้ว  ก็มิ ได้มี การยก เลิ ก 

 
๓๓ Civil solidarity pact[Online]. (n.d.). Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_solidarity_pact [2020,November 10]  
๓๔ ดูเพิ่มเติมได้ใน https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mariages_et_pacs_de_2008_%C3%A๐_2018.svg 



๑๗ 

 

Civil Partnership Act 2004 แต่อย่างใด ทั้งยังแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้สิทธิแก่บุคคลต่างเพศในการ
จดทะเบียนด้วยเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๙๓๕  

 

 ๒.๒ คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายต้องมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ขึ้นไป (มาตรา ๗)  
 เงื่อนไขเรื่องอายุของผู้มีสิทธิจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นตรงกันกับอายุของผู้มีสิทธิหมั้นและจดทะเบียนสมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๓๕ และมาตรา ๑๔๔๘ การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลที่อายุ
ไม่ถึง ๑๗ ปีบริบูรณ์ มีผลเป็นโมฆียะเช่นเดียวกับกรณีของคู่สมรส  

 การที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จดทะเบียนคู่ชีวิตได้ต้องมีอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปนั้น มิได้หมายความว่า
บุคคลที่อายุเข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจะสามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้อย่างอิสระ เพราะหากบุคคล
นั้นเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา ๑๒ 
ด้วย เช่น บิดาและมารดา ในกรณีที่บุคคลนั้นมีทั้งบิดามารดา หรือผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็น
บุตรบุญธรรม เป็นต้น หากผู้ เยาว์จดทะเบียนคู่ชีวิตโดยไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าวจะมีผลให้
การจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นเป็นโมฆียะตามมาตรา ๓๓ (๕) ซึ่งรายละเอียดของการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆียะ
เพราะเหตุที่อายุไม่ถึง ๑๗ ปีบริบูรณ์  และเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับความยินยอมจะได้กล่าวถึง
ในส่วนการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆียะต่อไป 

 มีข้อสังเกตว่าเกณฑ์เรื่องอายุดังกล่าวไม่สัมพันธ์กันความผิดอาญาฐานพรากผู้เยาว์ไปเพ่ือการอนาจาร
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๘ วรรคสาม และมาตรา ๓๑๙ วรรคแรก ซึ่งบัญญัติเอาโทษแก่ผู้ที่
พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเพ่ือการอนาจาร 
รวมถึงผู้รับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากไปโดยทุจริต และฐานเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารผู้เยาว์
อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีเพ่ือสนองความใคร่ของผู้อ่ืน แม้ผู้เยาว์จะยินยอมตามมาตรา ๒๘๒ วรรค
สอง และความผิดฐานพาบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจาร  แม้ผู้นั้นจะยินยอม
ตามมาตรา ๒๘๓ ทวิ วรรคแรก ตลอดจนผู้รับตัวผู้เยาว์ ผู้สนับสนุนหรือช่วยเหลือให้เกิดการกระทำความผิด
ดังกล่าวย่อมเป็นผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น แม้ความผิดตามมาตรา ๒๘๓ ทวิ วรรคแรก เป็นความผิดอันยอม
ความได้ แต่การที่กฎหมายกำหนดให้ผู้เยาว์อายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสิทธิจดทะเบียนคู่ชีวิตหรือจดทะเบียน
สมรสได้ย่อมทำให้เกิดปัญหาการกระทำความผิดอาญาโดยเฉพาะต่อความผิดที่ไม่อาจยอมความได้ จึงมีเสียง
เรียกร้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องการให้มีการแก้ไขกฎหมายให้การจดทะเบียนสมรสจะกระทำได้เมื่อชายและ
หญิงอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป๓๖ ซึ่งการจดทะเบียนคู่ชีวิตก็ควรต้องเปลี่ยนแปลงเกณฑ์เรื่องอายุดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกฎหมายอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน 

 
๓๕ Civil partnership for opposite sex couples[Online]. (n.d.). Available from: https://commonslibrary.parliament.uk/research-
briefings/cbp-8609 [2020,November 10]  
๓๖ ดูเพิ่มเติมได้ใน https://www.thairath.co.th/news/society/1358773 และ http://www.voicetv.co.th/read/rk72e7oz7 



๑๘ 

 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๓๕/๒๕๔๑ เด็กหญิง ย. ผู้เสียหาย อายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี แม้จะได้แต่งงาน
ตามประเพณีกับ จ. แล้ว ก็ยังไม่พ้นจากภาวะการเป็นเด็กหรือผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๒๐ เพราะการแต่งงานหรือการสมรสของผู้เสียหายมิได้อยู่ในเงื ่อนไขตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘ เนื่องจากผู้เสียหายมีอายุไม่ครบสิบเจ็ดปีบริบูรณ์อีกทั้ง
ความไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสหรือมีการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๗ การที่บิดามารดาผู้เสียหายอนุญาตให้ผู้เสียหายแต่งงานอยู่กินฉันสามีภริยากับ จ. 
จึงเป็นเพียงมอบการดูแลผู้เสียหายซึ่งยังเป็นเด็กหรือผู้เยาว์ให้ จ. ดูแลแทน ดังนั้น การที่จำเลยพาผู้เสี ยหาย
จากบริเวณโรงภาพยนตร์กลางแปลงไปยังห้องพักจำเลยเพื ่อประสงค์จะกอดจูบลูบคลำโดยตั ้งใจจะร่วม
ประเวณีกับผู้เสียหายในทำนองชู้สาว ถือว่าเป็นการพรากผู้เสียหายไปเสียจากการดูแลของ จ. เพื่อการอนาจาร
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๗ วรรคสาม แล้ว 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๔๒๙/๒๕๔๑ ขณะเกิดเหตุเด็กหญิง ม. มีอายุไม่ครบ ๑๗ ปีบริบูรณ ์จึงมิอาจ
สมรสได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘ กรณีที่จำเลยต้องการ
อยู่กินฉันสามีภริยากับเด็กหญิง ม. โดยนาง จ. มารดาเด็กหญิง ม. ยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
กลางขออนุญาตให้เด็กหญิง ม. จดทะเบียนสมรสกับจำเลยนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุแล้วแม้ต่อมา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะอนุญาตตามคำร้องดังกล่าวก็มิอาจลบล้างความผิดที่จำเลยได้กระทำมา 
ดังนั้นที่ศาลล่างทั้งสองเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารจึงชอบแล้ว  แต่เมื่อ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้อนุญาตให้จำเลยและเด็กหญิง ม. สมรสกันการกระทำของจำเลยในข้อหา
กระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๗ วรรคแรก จำเลยจึงไม่
ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคท้ายแม้จำเลยจะมิได้ฎีกามาแต่ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยได้เอง 

 

 ๒.๓ คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย (มาตรา ๘)  
 เงื่อนไขเรื่องสัญชาตินี้แตกต่างจากกรณีการสมรสซึ่ งแม้มิ ใช่ผู้มีสัญชาติไทยทั้ งสองฝ่ายก็
สามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได้ ทั้งนี้เพราะการจดทะเบียนคู่ชีวิตมิใช่เรื่องที่ชอบด้วยกฎหมาย
ในบางประเทศ ต่างจากการสมรสที่เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้ในทุกประเทศ ดังนั้นหากกฎหมาย
อนุญาตให้บุคคลสองฝ่ายที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตกันภายใต้กฎหมายไทยได้ ก็อาจเป็น
ช่องทางให้บุคคลสองฝ่ายที่มีสัญชาติของประเทศที่ ไม่มีกฎหมายอนุญาตให้จดทะเบียนคู่ชีวิตมาขอ
จดทะเบียนคู่ชีวิตในประเทศไทยได้ 

 การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลทั้งสองฝ่ายที่ไม่มีสัญชาติไทยนั้นมีผลเป็นโมฆะตามมาตรา ๒๙ ซึ่งจะ
ได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะต่อไป 



๑๙ 

 

 

๓. ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่มิให้จดทะเบียนคู่ชีวิต 
 บุคคลที่มีลักษณะและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดดังที่กล่าวมาในหัวข้อก่อนแล้วก็อาจจดทะเบียน
คู่ชีวิตไม่ได้หากบุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้ามตามที่มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ กำหนดไว้ได้แก่ 

 

 ๓.๑ ผู้ขอจดทะเบียนคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถ  
 ลักษณะต้องห้ามนี้ตรงกับการสมรสดังที่บัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๔๔๙ ความเป็นบุคคลวิกลจริตถือตามความเป็นจริงโดยพิจารณาจากสภาพร่างกายโดยไม่จำต้อ งให้
ศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก่อน ดังนั้นความเป็น
บุคคลวิกลจริตจึงต้องพิจารณาจากความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ว่า
หมายถึง “มีความประพฤติหรือกิริยาผิดปรกติเพราะสติวิปลาส เช่น เขาเป็นคนวิกลจริต ร้องไห้ บ้างหัวเราะ
บ้างโดยไม่มีสาเหตุ , เป็นบ้า”๓๗ ส่วนบุคคลไร้ความสามารถคือบุคคลวิกลจริตที่ศาลมีคำสั่งให้เป็น
บุคคลไร้ความสามารถและประกาศคำสั่งในราชกิจจานุเบกษาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๒๘ 

 สาเหตุที่ กฎหมายห้ามมิ ให้คนวิกลจริตหรือบุคคลซึ่ งศาลสั่ ง ให้ เป็นคนไร้ ความสามารถ
จดทะเบียนคู่ชีวิตนั้น เนื่องจากบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวย่อมไม่อาจให้ความยินยอมโดยเปิดเผย
ต่อหน้านายทะเบียนเพื ่อจดทะเบียนคู ่ช ีว ิตอันเป็นเงื ่อนไขสำคัญของการจดทะเบียนคู ่ช ีว ิตได ้  
นอกจากนั้นยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่คู่ชีวิตตามที่กฎหมายกำหนดได้ ไม่ว่าจะเป็นการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและ
กันหรือจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 

 ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับบุคคลวิกลจริตและบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคือ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๖๖/๒๕๓๗ คำว่าบุคคลวิกลจริตตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๒๙ เดิม (มาตรา ๒๘ ใหม่) นั้น มิได้หมายเฉพาะถึงบุคคลผู้มีจิตผิดปกติ หรือตามที่เข้าใจ
กันทั่ว  ๆ ไปว่าเป็นบ้าเท่านั้นไม่  แต่หมายรวมถึงบุคคลผู้มีกิริยาอาการผิดปกติเพราะสติวิปลาส  
คือ ขาดความรำลึก ขาดความรู้สึก และขาดความรับผิดชอบด้วยเพราะบุคคลดังกล่าวนี้ไม่สามารถประกอบ
กิจการของตนหรือประกอบกิจส่วนตัวของตนได้ เมื่อข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของผู้ร้องฟังได้ว่ านางสาวจิ๋วไม่
รู้สึกตัวเอง และพูดจารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง ซึ่งแพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองฝ่อหรือสมองเสื่อมขั้น
รุนแรงไม่สามารถรักษาให้หายได้ ตลอดจนไม่อาจปฏิบัติภารกิจส่วนตัวได้แสดงให้เห็นว่านางสาวจิ๋วเป็นคนไม่มี

 
๓๗ พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ [ระบบออนไลน์]. (ม.ป.ป.). แหล่งที่มา: https://dictionary.apps.royin.go.th/ [๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓]  



๒๐ 

 

สติสัมปชัญญะไร้ความสามารถที่จะดำเนินกิจการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองได้พอถือได้ว่าเป็นบุคคลวิกลจริต 
ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าวแล้ว 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๐/๒๕๐๙ (ประชุมใหญ่) คำว่า บุคคลวิกลจริต ตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๙ (เดิม) นั้น มิได้หมายเฉพาะถึงบุคคลผู้มีจิตผิดปกติหรือตามที่
เข้าใจกันทั่ว ๆ ไปว่าเป็นบ้าเท่านั้นไม่ แต่หมายรวมถึงบุคคลที่มีกิริยาอาการผิดปกติเพราะสติวิปลาส  
คือขาดความรำลึก ขาดความรู้สึก และขาดความรู้สึกผิดชอบด้วย เพราะบุคคลดังกล่าวนี้ไม่สามารถประกอบ
กิจการงานของตนหรือประกอบกิจส่วนตัวของตนได้ทีเดียว  

 ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา มีอาการพูดไม่ได้ หูไม่ได้ยิน ตาทั้ง
สองข้างมองไม่เห็น มีอาการอย่างคนไม่มีสติสัมปชัญญะใด ๆ ไร้ความสามารถท่ีจะดำเนินกิจการทุกสิ่งทุกอย่าง 
ถือว่าเป็นบุคคลวิกลจริตตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว 

 การจดทะเบียนคู่ชีวิตขณะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง เป็นคนวิกลจริตหรือบุคคลซึ่ งศาลสั่ ง ให้ เป็น
คนไร้ความสามารถมีผลเป็นโมฆะตามมาตรา ๒๙ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่
เป็นโมฆะต่อไป 

 

 ๓.๒ ผู้ขอจดทะเบียนคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายเป็นญาติสนิทสายเลือดเดียวกัน  
 กล่าวคือบุคคลทั้งสองคนเป็นญาติสืบสายโลหิต๓๘ โดยตรงขึ้นไปหรือลงมา เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ความเป็นญาติดังกล่าวมานี้ให้ถือตามสายโลหิต โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นญาติโดย
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น บิดา ปู่ หรือตา จึงสมรสกับบุตรสาวหรือหลานสาวไม่ได้ เช่นเดียวกับมารดา 
ย่า หรือยาย จะสมรสกับบุตรชายหรือหลานชายไม่ได้ แต่ลุง ป้า หรืออา สมรสกับหลาน พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง
สมรสกับลูกเลี้ยงได้เพราะไม่ใช่ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงมา  

 ลักษณะต้องห้ามนี้ตรงกับการสมรสดังที่บัญญัติ ไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๔๕๐ โดยมีเหตุผลสำคัญคือการสมรสของบุคคลที่สืบสายโลหิตเดียวกันเป็นเรื่องขัดต่อศีลธรรมอันดี
ของสังคมและยังมีเหตุผลทางการแพทย์ที่บุคคลที่มีสายเลือดใกล้ชิดกันเช่นนี้หากมีบุตรด้วยกันจะมีความเสี่ยง
สูงที่จะเกิดบุตรที่บกพร่องทางสติปัญญาและมีปัญหาทางสุขภาพ แต่ในกรณีของการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นคงมี
เหตุผลเฉพาะเรื่องขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคมเท่านั้น เพราะคู่รักเพศเดียวกันไม่อาจมีบุตรร่วมกันตาม
ธรรมชาติหรือโดยใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ทำให้เกิดบุตรได้ตามกฎหมาย  

 
๓๘ ทั้งนี้ตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ใช้คำว่า “สายโลหิต” ซ่ึงมีความหมายตามพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ วา่ 
“(แบบ) น. สายโลหิต, มักใช้เข้าคู่กับคำ ญาติ เป็น ญาติสายโลหิต. (ป.).” จึงมีความหมายเดียวกันกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๔๕๐ ที่ใช้คำวา่ “สายโลหิต” 



๒๑ 

 

 การจดทะเบียนคู่ชีวิตระหว่างญาติสนิทสายเลือดเดียวกันมีผลเป็นโมฆะตามมาตรา ๒๙ ซึ่งจะได้กล่าว
โดยละเอียดในหัวข้อการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะต่อไป 

 

 ๓.๓ ผู้ขอจดทะเบียนคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมจดทะเบียนคู่ชีวิต  
 การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายยินยอมเป็นคู่ชีวิตกัน โดยต้องแสดงการยินยอม
นั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วยตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๑๑ กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นผู้เยาว์คือบุคคลที่อายุยังไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และยังไม่เป็น
ผู้บรรลุนิติภาวะจากการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐ หรือจากการจดทะเบียน
คู่ชีวิตตามมาตรา ๑๖ ผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดด้วย หากบุคคลนั้นเคย
จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตมาก่อนแล้วและหย่า เลิกการเป็นคู่ชีวิต หรือมีการสิ้นสุดแห่งการสมรส
หรือสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุอ่ืน ย่อมสามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลใด
อีกแม้มีอายุยังไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เพราะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์แล้ว  

 โดยบุคคลที่มีอำนาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการจดทะเบียนคู่ชีวิตตามมาตรา ๑๒ ได้แก่ 

 (๑) บิดาและมารดา ในกรณีที่มีท้ังบิดามารดา  

 (๒) บิดาหรือมารดา ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอำนาจปกครอง หรือไม่อยู่ในสภาพหรือ
ฐานะที่อาจให้ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ์ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้  

 (๓) ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม  

 (๔) ผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมตาม (๑) (๒) และ (๓) หรือมีแต่บุคคล
ดังกล่าวถูกถอนอำนาจปกครอง  

 (๕) ศาลเยาวชนและครอบครัว ในกรณีที่ผู้เยาว์ไม่มีบิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครอง 
ดังที่กล่าวมา หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อยู่ในสภาพที่อาจให้ความยินยอมได้ หรือโดย
พฤติการณ์ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมได้ เช่น บิดามารดาเป็นคนวิกลจริต ป่วยหนัก หรือหายสาบสูญ เป็น
ต้น ผู้เยาว์สามารถร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพ่ืออนุญาตให้จดทะเบียนคู่ชีวิตได้ 

 การจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมนั้นมีผลเป็นโมฆะตามมาตรา ๒๙  
ส่วนการจดทะเบียนคู่ชีวิตของผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับความยินยอมตามมาตรา ๑๒ มีผลเป็นโมฆียะตามมาตรา ๓๓ (๕) 
ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะและการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆียะ
ตามลำดับต่อไป 

 



๒๒ 

 

 ๓.๔ ผู้ขอจดทะเบียนคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ก่อนแล้ว  
 เดิมชายหรือหญิงจะจดทะเบียนสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่หรือที่เรียกว่าสมรสซ้อนไม่ได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๒ เมื่อกฎหมายกำหนดให้มีการจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ ข้อห้าม
ดังกล่าวจึงต้องใช้บังคับกับคู่ชีวิตด้วยเช่นกัน โดยนอกจากจะมีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
ในอนาคตแล้ว ก็ยังมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่จะได้รับผลกระทบจาก
การประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ไปพร้อมกันด้วย โดยมาตรา ๑๔๕๒ จะแก้ไขให้ชายหรือ
หญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ไม่ได้เช่นกัน  

 การจดทะเบียนคู่ชีวิตขณะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ก่อนแล้วมีผลเป็นโมฆะตาม
มาตรา ๒๙ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะต่อไป 

 การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ เป็นโมฆะ เนื่ องจากเหตุที่ จดทะเบียนคู่ชีวิตกับ คนวิกลจริตหรือ
คนไร้ความสามารถ การจดทะเบียนคู่ชีวิตกับญาติสืบสายโลหิต และการจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยปราศจากความ
ยินยอมนั้น แม้กฎหมายจะระบุให้เป็นโมฆะ แต่คู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้องไม่อาจกล่าวอ้างความเป็นโมฆะขึ้นเองได้
ดังเช่นการทำนิติกรรมที่เป็นโมฆะ ซึ่งแตกต่างจากการจดทะเบียนคู่ชีวิตในขณะที่ตนเองมีคู่ชีวิตอื่นหรือมีคู่
สมรสอื่นอยู่ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถกล่าวอ้างความเป็นโมฆะได้เองและสามารถร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา
ว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นเป็นโมฆะได้ตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๙ (๓) ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียด
ในหัวข้อการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะต่อไป 

 

๔. การหม้ันของคู่ชีวิต 
 สำหรับคู่สมรสชายหญิงอาจมีการหมั้นก่อนการจดทะเบียนสมรสได้ด้วย ในทางกฎหมายการหมั้น
หมายความถึงการที่ชายหญิงทำสัญญาว่าจะทำการสมรสกันและอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา โดยศาลฎีกาได้ให้
ความหมายของการหมั้นไว้ว่า “การหมั้นเป็นสัญญาซึ่งฝ่ายชายทำกับฝ่ายหญิงโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อชาย
กับหญิงจะทำการสมรสกัน” (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๓/๒๕๒๖) สัญญาหมั้นจึงเป็นเพียงสัญญาจองกันไว้
ก่อนยังไม่ถึงข้ันแต่งงานกันเด็ดขาด แต่การสมรสนั้นไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีการหมั้นหมายกันก่อน 

 การหมั้นเป็นพิธีการในสังคมขั้นสุดท้ายก่อนการสมรสเพื่อช่วยให้ชายและหญิงได้ทำความคุ้นเคยกับ
ครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหายของอีกฝ่ายหนึ่ง มีเวลาที่จะวางแผนเตรียมการสมรส การใช้ชีวิตสมรสร่วมกัน 
และช่วยทำให้เกิดความมั่นใจโดยเฉพาะกับหญิงว่าจะต้องมีการสมรสติดตามมาในเวลาไม่ช้านี้ 

 การหมั้นได้รับการยอมรับโดยกฎหมายมาตั้ งแต่โบราณกาลแล้ว ตามกฎหมายโรมัน สมัย
จักรพรรดิจัสตีเนียน ค.ศ. ๕๓๐ รวมทั้งหลักกฎหมายคอมมอนลอว์แต่เดิมก็ยอมรับว่าการหมั้นเป็นสัญญา
อย่างหนึ่ง สำหรับประเทศไทยการหมั้นก็เป็นประเพณีโบราณที่ชาวไทยยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานแล้ว ตาม
กฎหมายเก่าของไทยในอาณาจักรล้านนาเมื่อปี พ.ศ. ๑๘๓๙ และกฎหมายลักษณะผัวเมียก็มีการกล่าวถึงการ



๒๓ 

 

หมั้นไว้ ครั้นเมื่อมีการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ แล้ว กฎหมายก็ยังคง
ให้มีการหมั้นกันตามประเพณีเดิม๓๙  

 การหมั้นของชายและหญิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แม้จะไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาล
บังคับให้สมรสหรือเรียกเบี้ยปรับเมื่อผิดสัญญาหมั้นได้ตามมาตรา ๑๔๓๘ แต่ก็ยังมีผลให้เกิดสิทธิต่าง  ๆ 
ระหว่างคู่หมั้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายประการคือ สิทธิในของหมั้นและสินสอดรวมทั้งการเรียกคืนของ
หมั้นและสินสอด (มาตรา ๑๔๓๗ , ๑๔๓๙ , ๑๔๔๑ ถึง ๑๔๔๓) สิทธิในการเรียกค่าทดแทนจาก
คู่หมั้น (มาตรา ๑๔๓๙, ๑๔๔๐, ๑๔๔๔) สิทธิในการเรียกค่าทดแทนบุคคลภายนอกผู้ซึ่งได้ร่วมประเวณีกับ
คู่หมั้น หรือผู้ซึ่งได้ข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายามข่มขืนกระทำชำเราคู่หมั้น (มาตรา ๑๔๔๕, ๑๔๔๖)  

 ส่วนกรณีของคู่ชีวิตนั้นกฎหมายบัญญัติแต่เพียงว่า  

 “มาตรา ๖ สัญญาที่มีข้อตกลงกันว่าจะจดทะเบียนคู่ชีวิตไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาลบังคับให้
จดทะเบียนคู่ชีวิตได้ ถ้าได้มีข้อตกลงกันไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญาตามวรรคหนึ่ง ข้อตกลงนั้นเป็น
โมฆะ” ซึ ่งเป็นบทบัญญัติในทำนองเดียวกันกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๓๘ และ 
Section 1297 ใน German Civil Code ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วย 

 เหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าวเนื่องจากการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเป็นครอบครัวต้องเกิดจากความรักและ
ความสมัครใจร่วมกัน หากกฎหมายยินยอมให้บุคคลสองฝ่ายผูกพันและบังคับกันด้วยข้อสัญญาอาจเกิดกรณีที่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจที่จะจดทะเบียนคู่ชีวิต แต่ต้องจำยอมเพราะเหตุที่ต้องกลัวการผิดสัญญาและ
ถูกบังคับเบี้ยปรับ ทั้งการที่ศาลจะต้องพิพากษาบังคับให้มีการจดทะเบียนคู่ชีวิตกันตามสัญญาโดยที่ฝ่ายหนึ่งไม่
สมัครใจนั้นยอมเป็นการขัดต่อเงื่อนไขในการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตต้องเกิดจาก
ความสมัครใจมิใช่ถูกบังคับโดยศาล ดังนั้นหากบุคคลเพศเดียวกันสองฝ่ายหากทำพิธีหมั้นแล้วทำสัญญากันไว้
ว่า เมื่อถึงกำหนดตามสัญญาทั้งสองฝ่ายจะไปจดทะเบียนคู่ชีวิตกัน หากฝ่ายใดบิดพริ้วต้องจ่ายเงินเบี้ยปรับให้
อีกฝ่ายหนึ่ง ข้อตกลงเรื่องเบี้ยปรับดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ และเมื่อถึงกำหนดตามสัญญาหากฝ่ายหนึ่งไม่
สมัครใจจดทะเบียนคู่ชีวิตกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมกระทำได้เสมอ คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งจะฟ้องขอให้ศาลบังคับให้
คู่ชีวิตที่ไม่สมัครใจไปจดทะเบียนคู่ชีวิตไม่ได้  

 การที่ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มิได้บัญญัติในเรื่องของการหมั้นไว้ดังเช่นประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ ๕ ลักษณะ ๑ หมวด ๑ นั้น อาจเป็นเพราะการหมั้นของชายและหญิงเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีประชา (Folkways) ที่คนในสังคมถือปฏิบัติกันมาช้านานแล้วดังที่กล่าวมา กฎหมายจึงต้องบัญญัติ
รับรองให้สอดคล้องกับวิถีประชานั้น ในขณะที่การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติขึ้นให ม่ มิได้
เกี่ยวข้องกับวิถีประชาหรือจารีตประเพณีเดิม กล่าวคือไม่มีประเพณีการหมั้นระหว่างบุคคลเพศเดียวกันมา
ก่อนในสังคม กฎหมายจึงมิได้บัญญัติเรื่องการหมั้นสำหรับคู่ชีวิตไว้ ซึ่งในประเด็นนี้มีข้อพึงพิจารณาคือ 

 
๓๙ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว, หน้า ๔๓ - ๔๕. 



๒๔ 

 

 

 ๔.๑ บุคคลที่จะจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตจะหม้ันกันได้หรือไม่  
 แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการหมั้นไว้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
บุคคลที่จะจดทะเบียนคู่ชีวิตกันจะไม่สามารถหมั้นกันได้ เนื่องจากบุคคลย่อมมีเสรีภาพที่จะกระทำการใดก็ได้ที่
ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม อีกท้ังการหมั้นนั้นก็มิได้มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ดังนั้น
บุคคลที่จะจดทะเบียนคู่ชีวิตกันจึงมีเสรีภาพที่จะหมั้นกันรวมถึงให้สินสอดแก่กันได้เช่นเดียวกับบุคคลที่จะ
สมรสกัน  

 อย่างไรก็ดี มีข้อต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วยในกรณีบุคคลที่หมั้นนั้นยังเป็นผู้เยาว์ เนื่องจากหากเป็น
กรณีของชายและหญิงหมั้นกันนั้น หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งอายุ เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์  แต่ยังเป็นผู้ เยาว์  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๓๖ กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้มี
อำนาจให้ความยินยอมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แต่การหมั้นของบุคคลเพศเดียวกันนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ จึง
ต้องถือตามหลักกฎหมายเรื่องนิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๑ ว่า “ผู้เยาว์
จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจาก
ความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน” และมาตรา ๒๓ ว่า “ผู้เยาว์อาจทำการใด ๆ 
ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการต้องทำเองเฉพาะตัว” เมื่อการหมั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล  ผู้เขียนจึงเห็นว่า
ผู้เยาว์ที่จะหมั้นกับบุคคลเพศเดียวกันสามารถกระทำได้เองโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลตามที่
มาตรา ๑๔๓๖ บัญญัติไว้  

 

 ๔.๒ หากมีการผิดสัญญาหม้ันจะเกิดผลอย่างไร  
 กรณีการหมั้นของชายหญิงนั้นเมื่อหมั้นและส่งมอบของหมั้นแก่หญิงแล้ว ของหมั้นนั้นตกเป็นสิทธิแก่
หญิง ในกรณีมี เหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคู่หมั้นทำให้ชายไม่สมควรสมรสกับหญิงนั้น ชายมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาหมั้นได้และให้หญิงคืนของหมั้นแก่ชาย ส่วนสินสอดนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดา
มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถ้าไม่มี
การสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงหรือโดยมีพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ ทำให้ชายไม่สมควร
หรือไม่อาจสมรสกับหญิ งนั้ น  ฝ่ ายชายเรี ยกสินสอดคืน ได้  ซึ่ งถื อ เป็นการผิดสัญญา หมั้ นตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๓๗, ๑๔๓๙, ๑๔๔๒ 

 ส่วนกรณีการหมั้นของคู่ชีวิต เนื่องจากไม่มีกฎหมายรับรองและไม่มีบทบัญญัติบังคับเมื่อมีการผิด
สัญญาหมั้นดังที่กล่าวมา จึงต้องบังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องนิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ดังนั้นหากคู่หมั้นมีข้อตกลงกันชัดแจ้งไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรให้มีการคืนของหมั้น
หรือเรียกสินสอดคืนได้ในกรณีใด ข้อตกลงดังกล่าวย่อมใช้บังคับได้ แต่หากไม่มีข้อตกลงใด ๆ ก็ย่อมเป็นปัญหา



๒๕ 

 

ต่อไปว่ากรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่คู่หมั้นทำให้อีกฝ่ายไม่สมควรจดทะเบียนคู่ชีวิตกับคู่หมั้นนั้น จะมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาหมั้น เรียกให้คืนของหมั้นและสินสอดกันได้หรือไม่ และกรณีใดที่ถือว่ามีเหตุสำคัญอันเกิดแก่คู่หมั้น
ทำให้อีกฝ่ายไม่สมควรจดทะเบียนคู่ชีวิตด้วย เช่น นางสาวนิดหมั้นกับนางสาวหน่อย ต่อมานางหน่อยไปมี
เพศสัมพันธ์กับชายอีกคนหนึ่ง หรือกรณีนายเอกหมั้นกับนายชัย ต่อมานายชัยไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงคนรัก
เก่า จะถือว่าทั้งสองกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่คู่หมั้นทำให้อีกฝ่ายไม่สมควรจดทะเบียนคู่ชีวิตกับคู่หมั้นนั้นโดย
เทียบเคียงกับกรณีคู่หมั้นชายหญิงหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเมื่อตีความการแสดงเจตนาโดยเพ่งเล็งถึง
เจตนาอันแท้จริงของคู่สัญญาและตีความสัญญาไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปรกติ
ประเพณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑ และ ๓๖๘ แล้ว น่าจะต้องถือว่าทั้งสองกรณีเป็น
การผิดสัญญาหมั้นที่ต้องมีการคืนของหมั้นและสินสอดแก่กันแล้ว 

 อนึ่ง ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ บัญญัติว่า “การให้ในการจดทะเบียนคู่ชีวิตจะ
ถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้” ซึ่งเป็นบทบัญญัติเช่นเดียวกับกรณีคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๕๓๕ (๔) ดังนั้นกรณีที่คู่ชีวิตให้เงินทองหรือทรัพย์สินแก่กันเมื่อมีการจดทะเบียนคู่ชีวิต เช่น 
นายเอกจัดพิธีหมั้นกับนายชัยในตอนเช้าโดยมอบรถยนต์ให้นายชัยเป็นของหมั้น ๑ คัน และจดทะเบียนคู่ชีวิต
กันในตอนบ่าย แม้การให้รถยนต์ดังกล่าวเป็นการให้ก่อนเวลาจดทะเบียนคู่ชีวิต แต่พฤติการณ์ที่มีการให้แก่กัน
ในวันเดียวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต ย่อมเห็นได้ว่าเป็นการให้ในการจดทะเบียนคู่ชีวิตตามมาตรา ๒๐ ดังกล่าว
จึงถอนคืนการใหเ้พราะเหตุนายชัยประพฤติเนรคุณไม่ได้ แต่หากเป็นกรณีที่มีการให้แก่กันเป็นของหมั้นก่อนวัน
จดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นเวลานานนั้น ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อเป็นการให้อย่างของหมั้นอันเป็นการตอบแทนแก่อีกฝา่ย
หนึ่งที่จะทำการจดทะเบียนคู่ชีวิตด้วย จึงน่าจะต้องถือว่าเป็นการให้ในการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันจะถอนคืนการ
ให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้เช่นกัน 

 การถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณคือการที่ผู้ให้มีสิทธิเรียกคืนทรัพย์สินที่ได้ให้ไปแก่ผู้รับตา มที่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๑ บัญญัติไว้คือ  

 “มาตรา ๕๓๑ อันผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้น ท่านว่าอาจจะเรียก
ได้แต่เพียงในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 (๑) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาชญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะ
อาชญา หรือ 

 (๒) ถ้าผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ 

 (๓) ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถ
จะให้ได้” 

 โดยผู้ให้มีสิทธิเรียกคืนทรัพย์สินที่ให้ได้ภายในกำหนด ๖ เดือน นับแต่ผู้ให้ได้ทราบถึงพฤติการณ์ที่
จะเรียกถอนคืนการให้ได้นั้น แต่ต้องไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่เกิดเหตุการณ์เช่นว่านั้น สิทธิในการเรียกคืนทรัพย์สิน



๒๖ 

 

ที่ให้เป็นสิทธิเฉพาะตัว หากผู้ให้ได้ให้อภัยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณนั้นแล้วหรือเสียชีวิตไปก่อนที่จะใช้
สิทธิเรียกคืนการให้ก็จะเรียกคืนการให้ไม่ได้อีก ทายาทของผู้ให้อาจเรียกให้ถอนคืนการให้ได้แต่เฉพาะในเหตุที่
ผู้รับได้ฆ่าผู้ให้ตายโดยเจตนาและไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือได้กีดกันผู้ให้ไว้มิให้ถอนคืนการให้ หรือเป็นกรณีที่
ผู้ให้ได้ฟ้องคดีเรียกคืนการให้ไว้แล้ว ทายาทของผู้ให้จึงมีสิทธิดำเนินคดีนั้นต่อไปได้  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๔/๒๕๓๙ เมื่อจำเลยไม่ประสงค์จะทำการสมรสกับโจทก์ จำเลยก็ไปสมรส
กับหญิงอื่นได้ และการที่จำเลยไปสมรสกับหญิงอื่นก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะแสดงว่าโจทก์เป็นคนไม่ดีแต่อย่างใด 
อีกทั้งตามทางนำสืบของโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่าการกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ต้องเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรงถึง
ขนาดจะถอนคืนการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๑  (๒) ได้ การกระทำของ
จำเลยจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำอันเป็นการประพฤติเนรคุณโจทก์ เมื่อการกระทำของจำเลยถือไม่ได้
ว่าเป็น การประพฤติเนรคุณโจทก์แล้ว ปัญหาที่ว่าโจทก์ได้ให้ทรัพย์สินแก่จำเลยโดยเสน่หาหรือไม่จึงไม่จำต้อง
วินิจฉัย 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๐๑/๒๕๕๙ จำเลยด่าโจทก์ว่า เป็นคนจัญไร ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายไว้ว่า “เลวทราม เป็นเสนียด ไม่เป็นมงคล” อันเป็นถ้อยคำ
รุนแรงไร้ความเคารพนับถือเป็นการลบหลู่เหยียดหยาม อกตัญญูต่อบิดาผู้มีพระคุณ ถือได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท
โจทก์ซึ่งเป็นบิดาและเป็นผู้ให้อย่างร้ายแรง จึงเป็นเหตุให้โจทก์เรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุจำเลย
ประพฤติเนรคุณได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๑ (๒)  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๓๔๗/๒๕๕๗ คดีนี้ตามคำฟ้องโจทก์กล่าวอ้างว่า จำเลยกล่าวแก่โจทก์ว่า 
“แม่แก่แล้วอายุตั้ง ๙๐ ปี พูดกลับไปกลับมา แม่ใหญ่ได้แค่ในห้องนี้แหละ ข้างนอกฉันใหญ่ ถ้าไม่มีแม่ ฉันก็
ดูแลทุกอย่างเองได้ ออกไปจากบ้านเถอะ” ต่อมาชั้นสืบพยานโจทก์เบิกความแต่เพียงว่า จำเลยกล่าวแก่โจทก์
ว่า “แม่อายุ ๙๐ ปี แล้ว พูดกลับไปกลับมา แม่ไม่อยู่ไม่มีแม่เค้าก็ทำได้” และจำเลยบอกคนดูแลโจทก์ให้จูง
โจทกอ์อกไปข้างนอก แม้ในข้อนี้จำเลยจะให้การปฏิเสธว่าไม่ได้พูดข้อความเช่นนั้นและอ้างว่าวันเกิดเหตุจำเลย
เดินทางไปต่างจังหวัดก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อความดังกล่าวเป็นเพียงการพูดจาโดยไม่มีสัมมาคารวะและไม่
เคารพยำเกรงโจทก์ผู้เป็นมารดาเท่านั้น ไม่ถึงขนาดเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง อันจะถือได้ว่า
จำเลยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกถอนคืนการให้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๕๓๑ (๒) 

 

 ๔.๓ กฎหมายควรมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการหม้ันระหว่างคู่ชีวิตหรือไม่ 
 หากพิจารณาการหมั้นในมุมมองทางสังคมว่า “การหมั้นเป็นพิธีการในสังคมขั้นสุดท้ายก่อนการสมรส
เพื่อช่วยให้ชายและหญิงได้ทำความคุ้นเคยกับครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหายของอีกฝ่ายหนึ่ง มีเวลาที่จะ
วางแผนเตรียมการสมรส การใช้ชีวิตสมรสร่วมกัน และช่วยทำให้เกิดความม่ันใจโดยเฉพาะกับหญิงว่าจะต้องมี
การสมรสติดตามมาในเวลาไม่ช้านี้” ก็น่าคิดว่าบุคคลเพศเดียวกันที่จะเป็นคู่ชีวิตไม่จำต้องมีพิธีการในสังคมขั้น



๒๗ 

 

สุดท้ายเช่นนี้ หรือไม่ต้องการสิ่งที่ทำให้เกิดความม่ันใจว่าจะต้องมีการจดทะเบียนคู่ชีวิตติดตามมาในเวลาไม่ช้า
ดังเช่นการสมรสเช่นนั้นหรือ และหากพิจารณาเปรียบเทียบสิทธิของชายและหญิงที่หมั้นตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์แล้ว ย่อมเห็นได้ว่าบุคคลเพศเดียวกันที่จะเป็นคู่ชีวิตและแม้จะได้ทำพิธีหมั้นกันแล้ว แต่เมื่อไม่
มีกฎหมายรับรองก็ไม่อาจได้รับสิทธิเรียกคืนของหมั้นและสินสอด สิทธิในการเรียกค่าทดแทนจากคู่หมั้นหรือ
บุคคลภายนอกดังเช่นที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๓๗ ถึง ๑๔๔๖ ได้ การที่
กฎหมายให้สิทธิที่แตกต่างกันนี้แม้อาจอ้างได้ว่าเป็นเรื่องแตกต่างกันระหว่างสิทธิในการจดทะเบียนสมรสกับ
สิทธิในการจดทะเบียนคู่ชีวิต แต่ก็น่าพิจารณาเช่นกันว่า  “จำเป็น” หรือไม่ที่ต้องบัญญัติกฎหมายให้สิทธิที่
แตกต่างกันเช่นนี้ เพราะการสมรสก็ดี การจดทะเบียนคู่ชีวิตก็ดี ล้วนเป็นการสร้างความผูกพันกันของบุคคลอัน
เป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัว เมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว  หากสามีหรือภริยาหรือคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งให้การ
อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่น ชายอื่น หรือบุคคลอื่นดังเช่นภริยา สามี หรือคู่ชีวิต หรือกระทำการ
บางอย่างตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ สามี ภริยา หรือคู่ชีวิตที่ถูกล่วงละเมิดมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้รับ
การอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องด้วย อันเป็นการแสดงว่าสามี ภริยา หรือคู่ชีวิตอีกฝ่ายมีสิทธิหวงกันหรือ สิทธิ
เหนือตัวคู ่สมรสหรือคู ่ชีวิตอีกฝ่ายในบางประการด้วย กฎหมายจึงควรให้สิทธิในการหมั้นแก่คู ่ชีว ิตได้
เช่นเดียวกับคู่สมรสด้วย 

 ส่วนเหตุผลที่ว่า ไม่มีประเพณีการหมั้นระหว่างบุคคลเพศเดียวกันมาก่อนในสังคม กฎหมายจึงมิได้
บัญญัติเรื่องการหมั้นสำหรับคู่ชีวิตไว้นั้น จริงอยู่ที่กฎหมายเกี่ยวกับการหมั้นและการสมรสส่วนหนึ่งมาจาก
จารีตประเพณีในสังคม แต่ก็มิได้หมายความว่าการไม่มีจารีตประเพณีการหมั้นของบุคคลเพศเดียวกันมาก่อน
จึงไม่ต้องบัญญัติกฎหมายเช่นนั้นไว้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เนื่องจากการใช้ชีวิตคู่เป็นครอบครัว
ของบุคคลเพศเดียวกันก็มิได้มีจารีตประเพณีหรือเป็นที่ยอมรับกันในสังคมมาแต่ก่อนเช่นกัน การที่กฎหมาย
ยอมรับให้บุคคลเพศเดียวกันจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันได้ก็เป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติรับรองขึ้น
ใหม่ให้สัมพันธ์และมีลักษณะทำนองเดียวกันกับการสมรสนั่นเอง การที่กฎหมายรับรองให้บุคคลเพศเดียวกัน
จดทะเบียนคู่ชีวิตกันได้ไม่อาจหมั้นกันได้ จึงเป็นการเลือกที่จะรับรองสิทธิบางประการแต่ไม่รับรองสิทธิบาง
ประการโดยไม่จำเป็นและน่าจะไม่มีเหตุผลสมควร  

 จริงอยู่ที่กฎหมายมิได้ห้ามมิให้คู่ชีวิตหมั้นกัน ซึ่งหมายความว่าคู่ชีวิตจะทำพิธีหมั้นกันเองได้โดยไมผ่ิด
กฎหมาย แต่การที่กฎหมายไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการหมั้นของคู่ชีวิตอย่างเช่นคู่สมรส ทั้งมิอาจนำบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการหมั้นของคู่สมรสไปใช้กับคู่ชีวิตได้โดยอนุโลม ย่อมทำให้การหมั้นระหว่างคู่ชีวิตเป็นเพียงพิธีทาง
สังคมที่ไม่มีผลทางกฎหมายใด ๆ ส่วนการให้ของหมั้นหรือสินสอดแก่กันก็เป็นเพียงสัญญาอย่างหนึ่งที่หากมี
การผิดสัญญาก็ต้องบังคับหรือให้รับผิดตามสัญญาต่อกันเท่านั้น คู่หมั้นเพศเดียวกันไม่อาจได้รับสิทธิบาง
ประการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้เป็นพิเศษอันเป็นการคุ้มครองสิทธิของคู่หมั้นนั้ น เช่น 
สิทธิเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้นของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการหมั้นนั้น เมื่อได้บอกเลิก
สัญญาหมั้น (มาตรา ๑๔๔๕) และสิทธิเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายามข่มขืน
กระทำชำเราคู่หมั้นของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการหมั้นนั้นได้โดยไม่จำต้องบอกเลิกสัญญาหมั้น (มาตรา ๑๔๔๖) 



๒๘ 

 

จึงชัดแจ้งว่าหากมีกฎหมายบัญญัติเรื่องการหมั้นของคู่ชีวิตไว้ย่อมมีผลดีและเหมาะสมกว่าการยอมให้กระทำได้
โดยที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 

 ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ เช่น Civil Partnership Act 2004 และ Marriage 
(Same Sex Couples) Act 2013 ของสหราชอาณาจักร กับ Act on Registered Life Partnerships และ 
German Civil Code ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พบว่ากฎหมายคู่ชีวิตของทั้งสองประเทศมิได้กล่าวถึง
การหมั้นของคู่ชีวิตไว้ส่วนกฎหมายการแต่งงานของคู่ชีวิตของสหราชอาณาจักรคือ Marriage (Same Sex 
Couples) Act 2013 ก็มิได้บัญญัติถึงการหมั ้นไว้ด้วยเช่นกันมีเพียง German Civil Code ของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ที่มีบทบัญญัติเกี ่ยวกับการหมั้นไว้ซึ่งใช้บั งคับทั้งกับคู่สมรสชายหญิงและคู่สมรสเพศ
เดียวกัน ซึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็นได้ว่าการหมั้นมิใช่สิ่งที่ต้องสงวนไว้หรือเป็นสิทธิที่มีได้เฉพาะคู่รักต่างเพศแต่
อย่างใด  

 

๕. การจดทะเบียนคู่ชีวิต 
 ผู้ประสงค์จะจดทะเบียนคู่ชีวิตสามารถขอจดทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับการจดทะเบียนสมรส และในกรณีขอจดทะเบียนคู่ชีวิตนอกราชอาณาจักรก็
สามารถขอจดทะเบียนต่อกงสุลไทยหรือข้าราชการสถานทูตไทยซึ่งได้รับมอบหมายก็ได้ 

 กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นผู้เยาว์ซึ่งต้องมีผู้ให้ความยินยอมหรือโดยได้รับอนุญาตจากศาลนั้น
อาจทำได้โดยผู้ให้ความยินยอมลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนคู่ชีวิต หรือทำเป็นหนังสือ
แสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผู้ซึ่งจะจดทะเบียนทั้งสองฝ่ายและลงลายมือชื่อของผู้ให้ความยินยอม แต่หากมี
เหตุจำเป็น เช่น บิดามารดาป่วยเจ็บไม่อาจเดินทางไปยังสำนักทะเบียนได้ ก็อาจมีการให้ความยินยอมด้วย
วาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนก็ได้ตามมาตรา ๑๓ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับการสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๕  

 ทั้งนี้ในวรรคสองของมาตรา ๑๓ ยังบัญญัติด้วยว่า “ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง เมื่อให้แล้วถอน
ไม่ได้” ซึ่งหากเป็นกรณีผู้ให้ความยินยอมลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นก็คงไม่มีปัญหา
อะไร เพราะผู้ให้ความยินยอมต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน แต่กรณีผู้ให้ความยินยอมทำหนังสือลง
ลายมือชื่อแสดงความยินยอม และกรณีการให้ความยินยอมด้วยวาจานั้น น่าจะต้องตีความว่าหากมีการให้
ความยินยอมเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนแล้ว แม้ยังมิได้ไปจดทะเบียนคู่ชีวิตกัน 
ผู้ให้ความยินยอมจะเพิกถอนความยินยอมของตนไม่ได้อีก เพราะเมื่อมีการให้ความยินยอมแล้ว ผู้เยาว์ย่อม
สามารถนำหนังสือยินยอมดังกล่าวไปจดทะเบียนคู่ชีวิตต่อนายทะเบียนคู่ชีวิตได้ หากผู้ให้ความยินยอมสามารถ
ถอนความยินยอมนั้นได้อีกย่อมส่งผลกระทบทั้งต่อผู้ขอจดทะเบียนคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายและต่อนายทะเบียนคู่ชีวิต
ด้วย  



๒๙ 

 

 อนึ่ง มีข้อสังเกตด้วยว่า การสมรสนั้นนอกจากจะกระทำได้โดยการจดทะเบียนสมรสตามปกติแล้ว ยัง
มีการสมรสอีกกรณีหนึ่งคือการสมรสเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๔๖๐๔๐ ซึ่งใช้กับกรณีที่ชายหรือหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย 
หรืออยู่ในภาวะการรบหรือสงคราม ก็อาจมีการสมรสกันก่อนและมาจดทะเบียนสมรสกันภายหลังก็ได้ตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ผู้เขียนเห็นว่าการสมรสด้วยวิธีนี้จะนำมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการจดทะเบียนคู่รัก
ไม่ได้ เนื่องจากกรณีที่จะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมนั้นต้องเป็นไปตามร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๕ ซึ่งบัญญัติว่า “มาตรา ๑๕ นอกจากที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในหมวด
นี้แล้ว ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวมาใช้บังคับแก่คู่ชีวิตด้วยโดย
อนุโลม” การนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้โดยอนุโลมจึงใช้ได้เฉพาะบทบัญญัติที่อยู่ในหมวด
เดียวกันกับมาตรา ๑๕ คือหมวด ๒ ตามกฎหมายดังกล่าวเท่านั้น แต่บทบัญญัติที่เกี่ยวกับขั้นตอนการจด
ทะเบียนคู่ชีวิตนั้น อยู่ในหมวด ๑ ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตซึ่งรวมถึงมาตรา ๑๔๖๐ ดังกล่าว มาใช้บังคับโดย
อนุโลมได้ จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าคู่ชีวิตไม่อาจจะจดทะเบียนคู่ชีวิตเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษตามมาตรา ๑๔๖๐ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------- 

 
๔๐ มาตรา ๑๔๖๐ เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษซึ่งไม่อาจทำการจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียนได้เพราะชายหรือหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายตก
อยู่ในอันตรายใกล้ความตาย หรืออยู่ในภาวะการรบหรือสงคราม ถ้าชายและหญิงนั้นได้แสดงเจตนาจะสมรสกันต่อหน้าบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะที่อยู ่
ณ ที่นั้น แล้วให้บุคคลดังกล่าวจดแจ้งการแสดงเจตนาขอทำการสมรสของชายและหญิงนั้นไว้เป็นหลักฐาน และต่อมาชายหญิงได้จดทะเบียนสมรส
กันภายในเก้าสิบวันนับแตว่ันที่อาจทำการจดทะเบียนต่อนายทะเบยีนได้ โดยแสดงหลักฐานต่อนายทะเบยีนและให้นายทะเบียนจดแจ้งวัน เดือน ปี 
สถานที่ที่แสดงเจตนาขอทำการสมรส และพฤติการณ์พิเศษนั้นไว้ในทะเบียนสมรส ให้ถือวา่วันแสดงเจตนาขอทำการสมรสต่อบุคคลดังกล่าวเป็นวัน
จดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียนแล้ว 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับถ้าหากจะมีการสมรสในวันแสดงเจตนาขอทำการสมรส การสมรสน้ันจะตกเป็นโมฆะ 



๓๐ 

 

บทท่ี ๒  
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต 

 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิตในครอบครัว 
 แม้คู่ชีวิตจะมิได้จดทะเบียนสมรสเช่นเดียวกับคู่สมรสแต่ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ก็บัญญัติ
ให้คู่ชีวิตมีสถานะเป็นครอบครัวเช่นเดียวกันกับคู่สมรส โดยกฎหมายบัญญัติให้คู่ชีวิตมีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน
และกันในลักษณะเดียวกันกับสามีและภริยา ดังนี้ 

 

 ๑.๑ หน้าที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว (มาตรา ๒๒)  
 แม้บทบัญญัติในส่วนนี้จะแตกต่างจากกรณีคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๔๖๑ ที่บัญญัติให้สามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา เนื่องจากความสัมพันธ์ของสามีและภริยา
ที่สำคัญประการหนึ่งคือการร่วมประเวณีหรือการเสพสังวาสระหว่างชายและหญิงเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ 
ในขณะที่คู่ชีวิตเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน แม้บางกรณีมีคู่ชีวิตบางรายที่ได้รับการผ่าตัด
เปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศอันอาจร่วมประเวณีกันได้เช่นเดียวกับชายและหญิง แต่กฎหมายจำเป็นต้องบัญญัติให้
ครอบคลุมถึงบุคคลที่ไม่อาจร่วมประเวณีและจดทะเบียนคู่ชีวิตกันด้วย ดังนั้นถ้อยคำในส่วนนี้จึงแตกต่างกัน 
อย่างไรก็ดี การที่กฎหมายบัญญัติให้คู่ชีวิตต้องอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ย่อมต้องหมายความรวมถึงการมีสิทธิมี
เพศสัมพันธ์ระหว่างกันของคู่ชีวิตและสิทธิดังกล่าวมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมเป็นครอบครัวด้วย เพราะหาก
พิจารณาถึงเหตุในการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตประการหนึ่งตามมาตรา ๓๖ (๑๒) คือการที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มีสภาพแห่งกายทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจกระทำหรือยอมรับการกระทำเพื่อสนองความใคร่ได้ตลอดกาล  
อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ ย่อมเห็นได้ว่าสิทธิในการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นสิทธิที่สำคัญ
ประการหนึ่งในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวด้วย  

 แม้ปัจจุบันคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งไม่อาจบังคับให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมีเพศสัมพันธ์ด้วยได้เนื่องจากเป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา แต่การปฏิเสธไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เสมอ ทั้งที่เดิม
เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกันได้มาก่อน น่าจะถือได้ว่าเป็นการทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่ชีวิตกันอย่าง
ร้ายแรงตามมาตรา ๓๖ (๘) อันเป็นเหตุให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ เว้นแต่การไม่ยินยอมนั้นมี
เหตุผลอันสมควร เช่น ป่วย หรือมีสภาพร่างกายอันไม่อาจมีเพศสัมพันธ์ได้ หรือมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบที่
ผิดปกติธรรมดามาก  

  



๓๑ 

 

 ๑.๒ หน้าที่ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน (มาตรา ๒๒)  
 การอุปการะเลี้ยงดูกันหมายถึง การช่วยเหลือเกื้อกูล สนับสนุนปัจจัยในการดำรงชีวิตแก่กันและกัน 
ซึ่งมิใช่หมายความเพียงเรื่องทรัพย์สิน เงินทอง และปัจจัยสี่อันจำเป็นแก่การดำรงชีวิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ช่วยเหลือเกื้อกูลที่มิใช่อยู่ในรูปของทรัพย์สินด้วย เช่น การช่วยเหลือด้านแรงงาน การดูแลเอาใจใส่ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เป็นต้น  

 การช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันนั้น กฎหมายบัญญัติให้คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ดังกล่าวแก่
กันและกันตามความสามารถและฐานะของตนเช่นเดียวกันกับกรณีของคู่สมรส (มาตรา ๑๔๖๑) บุตรกับบิดา
มารดา (มาตรา ๑๕๖๓) และบิดามารดากับบุตร (มาตรา ๑๕๖๔) ทั้งนี้เกณฑ์ในการพิจารณาว่าคู่ชีวิตแต่ละ
ฝ่ายได้ให้การอุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตนแล้วหรือไม่ ต้องพิจารณาจากปัจจัยหลาย
อย่างของคู่ชีวิตประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ สุขภาพ อาชีพ รายได้และทรัพย์สิน ตลอดจนฐานะทาง
สังคม ตัวอย่างเช่น หากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งมีรายได้มากและมีฐานะทางสังคมที่ดี แต่กลับปล่อยให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง
มีฐานะยากจนหรือใส่เสื้อผ้าเก่าขาด ย่อมถือว่ามิได้ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะ
ของตน คู่ชีวิตดังกล่าวมีสิทธิเรียกร้องให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ ทั้งนี้แม้ตามมาตรา ๒๓ จะ
บัญญัติให้ศาลมีอำนาจกำหนดจำนวนค่าอุปการะเลี้ยงดูในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้คู่ชีวิตแยกกันอยู่ มิใช่
กรณีที่ยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็ตาม แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกับคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึ่งมีมาตรา ๑๕๙๘/๓๘๔๑ กำหนดให้สามีภริยามีสิทธิเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากกันได้ในเมื่อฝ่ายที่
ควรได้รับอุปการะเลี้ยงดูไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือได้รับการอุปการะเลี้ยงดูไม่เพียงพอแก่อัตภาพ โดยให้
ศาลมีอำนาจกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูเพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้ 
ฐานะของผู้รับและพฤติการณ์แห่งกรณี จึงน่าจะต้องถือว่าคู่ชีวิตที่ยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่มิได้รับความช่วยเหลือ
อุปการะเลี้ยงดูจากคู่ชีวิตของตนมีสิทธิเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 
๑๕๙๘/๓๘ ประกอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๕ โดยไม่จำต้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้
คู่ชีวิตแยกกันอยู่ด้วยแต่อย่างใด  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๕๙/๒๕๕๒ วัตถุประสงค์ของการสมรสก็เพื่อให้ชายหญิงได้อยู่กินกันฉัน
สามีภริยา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๑ บัญญัติให้สามีภริยาช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่ง
กันและกันตามความสามารถและฐานะตน และมาตรา ๑๕๙๘/๓๘ บัญญัติว่า ค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นอีกฝ่าย
สามารถเรียกได้ในเมื่อได้รับการอุปการะเลี้ยงดูไม่เพียงพอแก่อัตภาพ อันแสดงว่าค่าอุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจ
กำหนดให้เพียงใดก็ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับตามพฤติการณ์แห่งกรณี จึงเป็น
บทบัญญัติคุ้มครองแก่สามีภริยาให้ฝ่ายที่มีฐานะดีต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง มิฉะนั้น อีกฝ่าย

 
๔๑ มาตรา ๑๕๙๘/๓๘ ค่าอุปการะเล้ียงดูระหว่างสามภีริยา หรือระหวา่งบิดามารดากับบุตรน้ันยอ่มเรียกจากกันได้ในเม่ือฝ่ายที่ควรได้รับอุปการะ
เล้ียงดูไม่ได้รับการอุปการะเล้ียงดูหรือได้รับการอุปการะเล้ียงดูไม่เพียงพอแกอ่ตัภาพ ค่าอุปการะเล้ียงดูนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดย
คำนึงถึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ตอ้งให้ ฐานะของผู้รับและพฤติการณ์แห่งกรณี 



๓๒ 

 

ย่อมมีสิทธิฟ้องหย่าได้ตามมาตรา ๑๕๑๖ (๖) แต่ถ้าไม่ประสงค์จะฟ้องหย่าก็ฟ้องเรียกเฉพาะค่าเลี้ยงดูได้ตาม
มาตรา ๑๕๙๘/๓๘ ดังนั้น สิทธิฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจึงหาใช่เป็นสิทธิที่เกิดข้ึนเมื่อมีการฟ้องหย่าไม่ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๗๒/๒๕๖๑ สามีภริยามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๑ วรรคสอง เมื่อฝ่ายภริยาคือจำเลยไม่ได้ทำงานและไม่มี
รายได้ จำเลยย่อมเป็นฝ่ายได้รับการอุปการะเลี้ยงดู แต่เมื่อไม่ได้รับ จึงมีสิทธิเรียกจากฝ่ายสามีคือโจทก์ได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๓๘ 

 - เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของร่วมคนหนึ่งในที่ดินและบ้านพิพาท คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิที่จะ
อยู่อาศัยในที่ดินและบ้านพิพาทเช่นกัน คู่ชีวิตที่เป็นเจ้าของร่วมไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๔๐/๒๕๕๘ โจทก์ที่ ๒ กับจำเลยเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย
และอยู่กินฉันสามีภริยาที่บ้านพิพาทจนกระทั่งโจทก์ที่  ๒ ล้มป่วยลงด้วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบ  
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๑  
โจทก์ท่ี ๒ กับจำเลยต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและ
ฐานะของตน ซึ่งหมายความรวมถึงการดูแลทุกข์สุขและความเจ็บป่วยซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันในบ้าน
พิพาทจึงเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้โจทก์ที่ ๒ กับจำเลยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสามีภริยาต่อกัน 
เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยมีพฤติการณ์ส่อไปในทางไม่สมัครใจที่จะดูแลโจทก์ที่ ๒ การให้จำเลยออกไปจากที่ดิน
และบ้านพิพาทย่อมเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้จำเลยไม่สามารถดูแลโจทก์ที่ ๒ ได้ เมื่อโจทก์ที่ ๒ เป็นเจ้าของ
ร่วมคนหนึ่งในที่ดินและบ้านพิพาท ย่อมมีสิทธิที ่จะใช้สอยและอยู่อาศัยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๐ จำเลยในฐานะภริยาของโจทก์ที่ ๒ ก็ย่อมมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยในที่ดินและบ้านพิพาท
เช่นกัน หากจำเลยมีพฤติกรรมกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างไร ก็ชอบที่โจทก์ที่ ๒ 
จะใช้สิทธิฟ้องหย่าเป็นคดีต่างหาก โจทก์ท่ี ๒ จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลย 

 กรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกบุคคลอื่นกระทำผิดกฎหมายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตใุห้
ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย อันเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๔๒๐ ย่อมส่งผลถึงความสามารถในการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูของคู่ชีวิตผู้ ถูกกระทำละเมิดด้วย 
ดังนั้นคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งจึงมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำละเมิดด้วย แม้มิใช่เป็นผู้ได้รับ
ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจโดยตรง ทั้งนี้ค่าสินไหมทดแทนที่มีสิทธิได้รับคือ 

 ๑.๒.๑ ค่าสินไหมทดแทนจากการขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย  
 การที่กฎหมายกำหนดให้คู่ชีวิตมีหน้าที่ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน นอกจากทำให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่ง
สามารถฟ้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว ยังก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ที่ต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดู



๓๓ 

 

ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย๔๒จากผู้กระทำละเมิดทำให้ผู้มีหน้าที่ให้การ
อุปการะเลี้ยงดูถึงแก่ความตายด้วย โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้ตายมีรายได้มากน้อยเพียงใด หรือมีการอุปการะเลี้ยง
ดูกันจริงหรือไม่ แม้ผู้ตายทำงานบ้านไม่มีรายได้ คู่ชีวิตที่ทำงานมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวแต่ฝ่ายเดียวก็ยังมีสิทธิ
ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการขาดไร้อุปการะตามกฎหมายนี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๓๖๑/๒๕๑๕)  

 ค่าขาดไร้อุปการะนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้มีสิทธิได้รับการอุปการะแต่ละคน ดังนั้น คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง 
บิดา มารดา และบุตรของคู่ชีวิตที่ถูกกระทำละเมิด รวมทั้งคู่ชีวิตอีกฝ่ ายหนึ่ง แต่ละคนมีสิทธิได้รับค่าสินไหม
ทดแทนจากการขาดไร้อุปการะตามกฎหมายจากผู้กระทำละเมิดแยกต่างหากจากกัน (เทียบคำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ ๘๗๒๕/๒๕๖๑) ทั้งนี้มีข้อสังเกตด้วยว่าสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการขาดไร้อุปการะตาม
กฎหมายนี้ ผู้ขาดไร้อุปการะจะเรียกได้เฉพาะกรณีที่มีการกระทำละเมิดทำให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย
เท่านั้น หากไม่ถึงแก่ความตายแม้จะเจ็บป่วยหนัก เป็นอัมพาต หรือวิกลจริต เป็นเหตุให้ไม่อาจทำงานหาเลี้ยงชีพได้ 
คู่ชีวิตที่มิได้ถูกกระทำละเมิดย่อมไม่อาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการขาดไร้อุปการะตามกฎหม ายได้ 
ทั้งนี้เพราะเมื่อผู้ถูกกระทำละเมิดมิได้ถึงแก่ความตาย ผู้ถูกกระทำละเมิดจึงยังคงมีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนทั้งหมดจากผู้กระทำละเมิดได้ด้วยตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากกรณีผู้ถูกกระทำละเมิดถึงแก่ความตายแล้วที่
ไม่อาจเป็นผู้ทรงสิทธิเองได้ กฎหมายจึงต้องบัญญัติให้สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนต่าง ๆ แก่ผู้ที่ถูกกระทบสิทธิ
จากการที่ผู้ถูกกระทำละเมิดถึงแก่ความตายด้วย 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๘๕๙/๒๕๕๕ โจทก์ร่วมยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนว่าโจทก์ร่วมเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย โจทก์ร่วมจึงมีสิทธิได้รั บค่าอุปการะเลี้ยงดู
เพราะเป็นค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์ร่วมมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย แม้โจทก์ร่วมบรรยายคำร้องเพียงว่าผู้ตายมี
รายได้จากการทำงานทั้งสิ ้น ๘ ,๖๐๓,๘๑๓.๒๕ บาท โดยไม่ได้บรรยายว่าในระหว่างที ่ผู ้ตายมีชีวิตอยู ่ได้
ช่วยเหลือหรือส่งเสียหรือให้การช่วยเหลือโจทก์ร่วมเป็นเงินจำนวนเท่าใดก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าโจทก์ร่วมระบุ
จำนวนเงินค่าขาดไร้อุปการะที่เรียกจากจำเลยเท่ากับจำนวนรายได้ที่ผู้ตายจะได้รับหากยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งศาล
สามารถพิจารณากำหนดให้ตามที่เห็นสมควรได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๔๒/๒๕๕๒ ค่าขาดไร้อุปการะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๔๔๓ วรรคสาม นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ตายมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูโจทก์ทั้งสามตาม
กฎหมาย โจทก์ท้ังสาม (บิดา มารดา และภริยา) จึงมีสิทธิได้รับค่าขาดไร้อุปการะดังกล่าว โดยไม่ต้องพิจารณา
ว่าในขณะนั้นผู้ตายได้อุปการะเลี้ยงดูโจทก์ทั้งสามหรือไม่ 

 
๔๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๓ ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้น ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอยา่ง
อื่น ๆ อกีด้วย 

ถ้ามิได้ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนไดแ้ก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายทีต่้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถ
ประกอบการงานนั้นด้วย 

ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซร้ ท่านวา่บุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการนั้น  



๓๔ 

 

 ๑.๒.๒ ค่าสินไหมทดแทนจากการขาดแรงงานในครัวเรือน 

 ค่าสินไหมทดแทนจากการขาดแรงงานในครัวเรือน๔๓ หมายถึงว่าก่อนเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดมีหน้าที่ต้อง
ทำงานให้แก่บุคคลอื ่น พอเกิดเหตุก็ทำให้บุคคลภายนอกนั้นขาดแรงงานจากผู้ถูกทำละเมิด ถือว่าทำให้
บุคคลภายนอกนั้นเสียหาย๔๔ สิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมีผู้กระทำละเมิดต่อคู่ชีวิต
ฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะทำให้ถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจจนไม่อาจประกอบการงานได้  
โดยคู่ชีวิตของผู้ถูกกระทำละเมิดมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนนี้แม้มิได้ถูกกระทำละเมิดเอง แต่กรณีบาดเจ็บ
ทางร่างกายหรือจิตใจนั้นย่อมเรียกได้เพียงเท่าเวลาที่ผู ้ถูกกระทำละเมิดไม่อาจประกอบการงานดังเดิมได้
เท่านั้น  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๑๒/๒๕๓๕ การขาดแรงงานในครอบครัวเป็นการขาดไร้อุปการะอย่างหนึ่ง 
ก่อนตายผู้ตายและโจทก์ที่ ๑ ซึ่งเป็นสามีประกอบกิจการร้านอาหารร่วมกับ ป. โดยผู้ตายทำหน้าที่ดูแล
ร้านอาหาร ถือได้ว่าผู้ตายเป็นผู้ทำการงานในครัวเรือนให้แก่โจทก์ที่ ๑ โจทก์ที่ ๑ จึงมีสิทธิเรียกค่าสินไหม
ทดแทนการขาดแรงงานในครอบครัวได้ด้วย  

 ค่าสินไหมทดแทนการขาดไร้อุปการะและค่าสินไหมทดแทนการขาดแรงงานเป็นหนี้เงินที่จะต้องชำระ
ทันที จำเลยจึงต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่วันกระทำละเมิดซึ่งเป็นวันผิดนัด 

 

 ๑.๓ การไม่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว 
 ในบางครั้งการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวอาจส่งผลเสียหายแก่ร่างกายหรือจิตใจของคู่ชีวิตฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้ เช่น การทะเลาะกันรุนแรงและต่อเนื่อง การที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือวิกลจริตถึง
ขนาดทำร้ายผู้คนรอบข้าง หากยังต้องให้คู ่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวดังเดิมย่อมส่งผลร้าย
มากกว่า คู่ชีวิตอาจร้องต่อศาลเพ่ือให้มีคำสั่งอนุญาตให้ตนอยู่ต่างหากหรือตกลงร่วมกันให้แยกกันอยู่ก็ได้  ซึ่งมี
รายละเอียดที่แตกต่างกันดังนี้ 

 ๑.๓.๑ การแยกกันอยู่โดยคำสั่งศาล  
 “มาตรา ๒๓ ในกรณีที่คู่ชีวิตไม่สามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวโดยปกติสุขได้ หรือถ้าการอยู่ร่วมกัน
จะเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือทำลายความผาสุกอย่างมาก คู่ชีวิตฝ่ายที่ไม่สามารถที่จะอยู่ร่ วมกันเป็น
ครอบครัวโดยปกติสุขได้ หรือฝ่ายที่จะต้องรับอันตรายหรือถูกทำลายความผาสุก อาจร้องต่อศาลเพ่ือให้มีคำสั่ง
อนุญาตให้ตนอยู่ต่างหากในระหว่างที่ เหตุนั้น  ๆ ยังมีอยู่ก็ ได้  ในกรณีเช่นนี้ศาลจะกำหนดจำนวน
ค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ฝ่ายหนึ่งจ่ายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามควรแก่พฤติการณ์ก็ได้”  

 
๔๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๕ ในกรณีทำให้เขาถึงตาย หรือให้เสียหายแก่ร่างกายหรอือนามยัก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพ
ก็ดี ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแกบุ่คคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้น
ไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานอันนั้นไปด้วย 
๔๔ เพ็ง เพ็งนิต,ิ คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยละเมิด (กรุงเทพฯ: จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๔๔๐.  



๓๕ 

 

 พฤติการณ์ที่ถือได้ว่าทำให้คู่ชีวิตไม่สามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวโดยปกติสุขได้ เช่น คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่ง
ชอบดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดและอาละวาดสร้างความวุ่นวายแก่ครอบครัวเป็นประจำ หรือชอบเล่นการพนัน
ก่อหนี้สินให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนเสมอ ๆ เป็นต้น ซึ่งต้องพิจารณาจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
คู่ชีวิตนั้นประกอบด้วย ส่วนกรณีท่ีการอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือทำลายความผาสุกอย่าง
มากนั้น อาจเกิดจากการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่ง แม้มิได้กระทำโดยเจตนาก็ตาม เช่น 
คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือวิกลจริต หรือเป็นคนโรคจิตเภทมักอาละวาดทำร้ายผู้คน เป็นต้น 

 ทั้งนี้จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลนั้นคือคู่ชีวิตฝ่ายที่ไม่สามารถที่
จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวโดยปกติสุขได้ หรือฝ่ายที่จะต้องรับอันตรายหรือถูกทำลายความผาสุกเท่านั้น หาก
เป็นกรณีคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเจ็บป่วยหรือวิกลจริตก็คงแน่ชัดว่า ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอย่อมเป็นคู่ชีวิตฝ่ายที่ ไม่ป่วย
หรือไม่วิกลจริต แต่มีข้อน่าพิจารณาว่า ความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตที่ไม่ปกติสุขนั้นอาจมีเหตุปัจจัยหลายประการ และการ
มีความสุขหรือไม่ก็เป็นเรื่องอัตวิสัย คู่ชีวิตที่ไม่ป่วยหรือไม่วิกลจริตอาจพอใจที่จะดูแลรักษาและใช้ชีวิ ตร่วมกัน
กับคู่ชีวิตที่ป่วย แต่กลับเป็นคู่ชีวิตที่ป่วยที่ต้องการแยกกันอยู่เพราะความสงสารและไม่ต้องการให้คู่รักอีกฝ่าย
ต้องเดือดร้อนลำบากอยู่กับคนป่วยเรื้อรังก็เป็นได้ เช่นนี้ก็น่าจะต้องถือว่าคู่ชีวิตที่เจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิยื่นคำ
ร้องต่อศาลได้โดยถือว่าเป็นคู่ชีวิตฝ่ายที่ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวโดยปกติสุขได้ โดยถือเป็นฝ่าย
ที่ถูกทำลายความผาสุกได้เช่นกัน  

 หากการไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวโดยปกติสุขได้เกิดจากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่ง เช่น นายเอกซึ่ง
เป็นคู่ชีวิตของนายชัยไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงคนหนึ่งซึ่งทำงานที่เดียวกัน นายชัยหึงหวงและไป
ระรานนายเอกกับหญิงดังกล่าวยังที่ทำงานหลายครั้ง ดังนี้นายเอกจะร้องต่อศาลเพ่ือให้มีคำสั่งอนุญาตให้ตนอยู่
ต่างหากโดยอ้างว่าถูกทำลายความผาสุกได้หรือไม่ ประเด็นนี้ไม่มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานไว้ 
ซึ่งผู้เขียนมีข้อพิจารณาเป็น ๒ แนวทางคือ แนวทางแรก นายเอกควรฟ้องคดีได้เพราะต้องตีความกฎหมาย
ในทางที่จะช่วยระงับข้อพิพาทและทำให้คู่ชีวิตสามารถมีครอบครัวที่เป็นปกติสุขมากที่สุด ในกรณีนี้จึงต้องถือ
ว่านายเอกเป็นคู่ชีวิตฝ่ายที่ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวโดยปกติสุขและมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลได้ 
เพื่อให้ศาลช่วยพิจารณาระงับข้อพิพาทดังกล่าว ซึ่งดีกว่าการปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายต้องทนทุกข์หรืออยู่ในสภาพ
บีบคั้นและอาจเกิดปัญหาที่ร้ายแรงตามมา แนวทางที่สอง เห็นว่ากฎหมายต้องบังคับใช้เพื่อคุ้มครองผู้สุจริต 
การกระทำของนายชัยเป็นผลมาจากการกระทำของนายเอกที่ทำให้คู่ชีวิตไม่สามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว
โดยปกติสุขได้ การที่นายเอกกลับมาใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามประมวล
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๔๕ นายเอกจึงไม่มีอำนาจฟ้องนายชัย ซึ่งโดยส่วนตัวผู้เขียนมีความเห็นไปในแนวทาง
ที่สอง เนื่องจากหากให้นายเอกใช้สิทธิฟ้องคดีได้ย่อมเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้คู่ชีวิตที่ต้องการให้ศาลมีคำสั่ง
อนุญาตให้ตนอยู่ต่างหากโดยไม่ต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูก่อเหตุอันเป็นการทำลายความผาสุกอย่างมากของ
คู่ชีวิตจนคู่ชีวิตอีกฝ่ายทนไม่ได้และต้องก่อเหตุอันเป็นการทำลายความผาสุกอย่างมากขึ้นเอง เพื่อใช้เป็น

 
๔๕ มาตรา ๕ ในการใช้สิทธแิห่งตนก็ดี ในการชำระหนีก้็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต 



๓๖ 

 

ช่องทางให้ตนเป็นฝ่ายฟ้องคดีและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝ่ายได้โดยไม่สุจริต อันเป็นผลเสียต่อสถาบัน
ครอบครัวในภาพรวม 

 ๑.๓.๒ การแยกกันอยู่ตามข้อตกลงของคู่ชีวิต 
 คู่ชีวิตอาจทำข้อตกลงกันเองเพ่ือแยกกันอยู่ในระหว่างเวลาที่คู่ชีวิตมีความขัดแย้งกันเองก็ได้ หากคู่ชีวิต
สามารถตกลงกันเองได้แล้วก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าการให้ศาลมีคำสั่ง เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  และไม่ต้อง
นำความขัดแย้งภายในครอบครัวไปเปิดเผยต่อศาลหรือบุคคลอื่น ข้อตกลงดังกล่าวอาจทำด้วยวาจาหรือเป็น
ลายลักษณ์อักษรก็ได้ ทั้งนี้คู่ชีวิตอาจตกลงกันในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการแยกกันอยู่ด้วยก็ได้ เช่น การจ่าย
ค่าอุปการะเลี้ยงดู สถานที่พักอาศัยของแต่ละฝ่าย การเลี้ยงดูบุตร ระยะเวลาที่จะแยกกันอยู่ เป็นต้น  

 ข้อตกลงเพ่ือแยกกันอยู่ต่างหากนี้อยู่ในบังคับของหลักท่ัวไปในเรื่องการทำสัญญา จึงอาจตกเป็นโมฆะ
หรือเป็นโมฆียะด้วยเหตุเช่นเดียวกับการเป็นโมฆะหรือโมฆียะของสัญญาอื่น  ๆ ทั่วไป เช่น ความสำคัญผิด 
ถูกฉ้อฉล ถูกข่มขู่ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน๔๖ ดังนั้น การที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่ง
หลอกลวงว่าป่วยเป็นโรคติดต่อเพื่อให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งทำข้อตกลงเพื่อแยกกันอยู่ต่างหาก จึงเป็นโมฆียะตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง 

 การทำข้อตกลงเพ่ือแยกกันอยู่ต่างหากของคู่ชีวิตมีผลให้คู่ชีวิตดังกล่าวไม่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว 
และอาจไม่ต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตนตามมาตรา ๒๒ อีกต่อไป ทั้งนี้
แล้วแต่ข้อตกลงเพ่ือแยกกันอยู่ดังกล่าว แต่มิได้ทำให้สถานะความเป็นคู่ชีวิตตามกฎหมายสิ้นสุดลงหรือเป็นการ
เลิกการเป็นคู่ชีวิตแต่อย่างใด ดังนั้น หากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งไปจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตกับบุคคลอ่ืน
ในระหว่างที่แยกกันอยู่ การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตครั้งใหม่จึงเป็นการจดทะเบียนสมรสหรือ
จดทะเบียนคู่ชีวิตที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือท่ีเรียกกันว่าจดทะเบียนซ้อน มีผลเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๕ ประกอบมาตรา ๑๔๕๒ และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๒๙ ประกอบ
มาตรา ๙ (๓)  

 อนึ่ง การที่คู่ชีวิตสมัครใจแยกกันอยู่หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาล หากเป็นเวลาเกิน ๓ ปี แล้ว ถือ
เป็นเหตุให้คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ตามมาตรา ๓๖ (๖) แต่ไม่ถือเป็นการจงใจละทิ้งร้าง
อีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นแม้คู่ชีวิตจะสมัครใจแยกกันอยู่หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งศาลไปเกิน ๑ ปี คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจะ
ฟ้องเลิกกการเป็นคู่ชีวิตตามมาตรา ๓๖ (๔) ไม่ได้ แต่ต้องแยกกันอยู่จนเกิน ๓ ปี จึงฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ 
และหากในระหว่างที่ยังไม่ครบเวลาดังกล่าวคู่ชีวิตกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน แต่ภายหลังกลับไปแยกกัน
อยู่อีก ระยะเวลาเกิน ๓ ปี ที่จะใช้สิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตต้องนับแต่การแยกกันอยู่ครั้งหลังสุด เช่นเดียวกับ
การแยกกันอยู่ของคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๔/๒)  

 
๔๖ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว, หน้า ๑๗๖. 



๓๗ 

 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๗/๒๕๖๑ การที่จำเลยมีหนังสือร้องเรียนโจทก์ในเรื ่องความประพฤติ
ส่วนตัวของโจทก์ ซึ่งจำเลยในฐานะภริยาย่อมต้องมีความรักและหึงหวงสามีอันเป็นสิทธิของจำเลยย่อมกระทำ
ได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนโจทก์ อีกท้ังโจทก์ไม่ได้ถูกดำเนินการทางวินัยแต่อย่างใด การที่จำเลย
ฟ้องเรียกค่าทดแทนจาก ส. เป็นอีกคดีหนึ่งจนศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ ส. ชำระค่าทดแทนแก่จำเลย ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ก็แสดงให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำเพื่อรักษาสิทธิในครอบครัวเพื่อไม่ให้ ส. เข้ามาเกี่ยวข้องกับโจทก์ซึ่งเป็นสามี
โดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยอันจะทำให้เกิดความร้าวฉานในครอบครัว แม้จำเลยจะเป็นผู้ออกจากบ้านพัก
โจทก์ไปก็เพราะโจทก์เปลี่ยนกุญแจบ้านทำให้จำเลยกลับเข้าไปในบ้านไม่ได้ ก็ไม่ใช่กรณีที่จำเลยสมัครใจ
แยกกันอยู่กับโจทก์ ทั้งพฤติกรรมของโจทก์ก็เป็นฝ่ายไปยกย่องหญิงอื่นคือ ส. เป็นภริยา จึงถือไม่ได้ว่าจำเลย
ละทิ้งร้างโจทก์ไปเกินกว่าหนึ่งปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๔) 

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๔๕/๒๕๕๒ โจทก์ฟ้องโดยอาศัยเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๔) โดยอ้างว่าจำเลยจงใจละทิ้งร้างโจทก์ไปเกินหนึ่งปีไม่ได้ระบุถึงการสมัครใจแยกกันอยู่
เพราะไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมา แม้โจทก์จะอ้างข้อตกลงแยกทางตามเอกสารท้าย
คำฟ้องก็ตาม แต่เหตุหย่าตาม มาตรา ๑๕๑๖ (๔/๒) นั้น ไม่ได้มีเพียงระยะเวลาที่แยกกันอยู่เกินสามปีเท่านั้น 
ยังต้องมีองค์ประกอบอื่นอีก คือต้องเป็นเพราะเหตุที่ ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยา ได้โดยปกติสุข
ตลอดมา ซึ่งโจทก์ไม่ได้บรรยายถึงองค์ประกอบดังกล่าวไว้ ฟ้องของโจทก์ในประเด็นนี้จึงไม่ชอบ ถือว่าคำฟ้อง
ของโจทก์ไม่มีเหตุหย่าตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๕๑๖ (๔/๒) 

  โจทก์ยอมรับว่าโจทก์เป็นผู้ออกจากบ้านพักของจำเลยไปเอง กรณีจึงถือว่าโจทก์สมัครใจแยกกันอยู่กับ
จำเลยฝ่ายเดียว จำเลยหาได้สมัครใจแยกกันอยู่กับโจทก์แต่อย่างใดไม่ จำเลยจึงไม่ได้ละทิ้งร้างโจทก์เกินกว่า
หนึ่งปี อันจะเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๔) 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๗๑/๒๕๔๐ โจทก์กับจำเลยได้แยกกันอยู่โดยมิได้อยู่กินฉันสามีภริยาตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๓๑ ระหว่างที่โจทก์แยกไปนั้นจำเลยเองก็ทราบดีกว่าโจทก์ไปพักอยู่ที่ใดแต่จำเลยก็มิได้ขวยขวายที่จะ
ไปอยู่กินฉันสามีภริยา โดยต่างคนต่างอยู่นับถึงวันฟ้องเป็นเวลานานถึง ๖ ปี ตามพฤติการณ์ฟังได้ว่าจำเลย
สมัครใจแยกกันอยู่กับโจทก์เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี โจทก์
จึงมีสิทธิฟ้องหย่าจำเลยได ้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๐๔/๒๕๓๙ โจทก์และจำเลยจดทะเบียนสมรสกันแล้วได้อยู่กินด้วยกันที่
บ้านเลขท่ี ๖๑๑ แสดงว่าบ้านเลขท่ี ๖๑๑ ดังกล่าวเป็นบ้านที่โจทก์และจำเลยใช้เป็นที่อยู่อาศัยกินอยู่หลับนอน
ฉันสามีภริยาซึ่งต่อมาก็มีบุตรด้วยกัน ๑ คน แม้ในระหว่างอยู่กินด้วยกันโจทก์ต้องเดินทางไปรับราชการใน
ต่างจังหวัดและบางครั้งโจทก์และจำเลยได้ทะเลาะกันก็ตามโจทก์ก็ต้องกลับมากินอยู่หลับนอนฉันสามีภริยากับ
จำเลยเช่นปกติที่สามีภริยาพึงต้องปฏิบัติต่อกันแต่โจทก์กลับไปมีภริยาใหม่และไปอยู่กับภริยาใหม่ถือว่าโจทก์
สมัครใจแยกกันอยู่กับจำเลยแต่ฝ่ายเดียว จำเลยไม่ได้สมัครใจแยกกันอยู่กับโจทก์ การที่โจทก์ได้ส่งเงินให้บุตร
และจำเลยไม่ได้ไปมาหาสู่ร่วมอยู่กินหลับนอนกับโจทก์ฉันสามีภริยามิใช่พฤติการณ์ที่แสดงว่าจำเลยสมัครใจ



๓๘ 

 

แยกกันอยู่กับโจทก์จึงไม่ถือว่าเป็นกรณีที่สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามี
ภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน ๓ ปี อันเป็นเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ 
(๔/๒) 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๙๖/๒๕๓๘ โจทก์กับจำเลยแยกกันอยู่มากว่า ๓ ปี แต่การแยกกันอยู่นั้น
มิใช่ด้วยความสมัครใจของจำเลยเป็นเพียงลำพังความสมัครใจของโจทก์ฝ่ายเดียวจึงหาทำให้โจทก์เกิดสิทธิฟ้อง
หย่าจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๔/๒) ไม่ 

 

๒. ผลทางกฎหมายและสิทธิที่ได้รับจากการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
 นอกเหนือจากความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิตด้วยกันเองภายในครอบครัวแล้ว การจดทะเบียนคู่ชีวิตยัง
ส่งผลให้คู่ชีวิตได้รับสิทธิทางกฎหมายอีกหลายประการที่สำคัญได้แก่ 

 

 ๒.๑ การบรรลุนิติภาวะ (มาตรา ๑๖) 
 โดยทั่วไปบุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี ่สิบปีบริบูรณ์ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙ แต่ในกรณีที่ผู้เยาว์ได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตามกฎหมายก็มีผลให้ผู้เยาว์
บรรลุนิติภาวะได้เช่นกันตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๖ เช่นเดียวกันกับกรณีท่ีผู้เยาว์ทำการ
สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐ เมื่อผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะจากการจดทะเบียนคู่ชีวิต
แล้ว แม้ต่อมาได้เลิกการเป็นคู่ชีวิตโดยความสมัครใจหรือตามคำสั่งศาล หรือคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งตาย ก็ไม่ทำให้
ฐานะความเป็นผู้บรรลุนิติภาวะนั้นเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นผู้เยาว์แต่อย่างใด  

 ส่วนกรณีผู้เยาว์จดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๓๓ 
เช่น จดทะเบียนคู่ชีวิตขณะอายุยังไม่ครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ หรือจดทะเบียนคู่ชีวิตขณะเป็นผู้เยาว์โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากบิดามารดา ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์ แล้วต่อมาศาลมีคำพิพากษา
เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตเพราะเหตุว่าเป็นโมฆียะ เช่นนี้ถือว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะเป็นการ
จดทะเบียนคู่ชีวิตที่มีผลสมบูรณ์และคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายเป็นคู่ชีวิตกันตามกฎหมายนับแต่จดทะเบียนจนกระทั่ง
ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอน เมื่อเป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่มีผลสมบูรณ์ย่อมมีผลให้คู่ชีวิตนั้นเป็นผู้บรรลุนิติ
ภาวะโดยผลของกฎหมายทันทีและไม่อาจกลับไปเป็นผู้เยาว์อีกแม้ภายหลังศาลจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนการ
จดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะนั้นก็ตาม   

 ส่วนกรณผีู้เยาว์จดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆะ เช่น การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลวิกลจริตหรือเป็น
บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา เป็นต้น  
มาตรา ๑๔๙๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “...ไม่ทำให้ชายหรือหญิงผู้สมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการ
สมรสก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นโมฆะ” และการบรรลุนิติภาวะก็ถือว่าเป็นสิทธิที่ได้มาเพราะการสมรส



๓๙ 

 

เช่นเดียวกัน๔๗ เมื่อนำมาใช้กับคู่ชีวิตโดยอนุโลมจึงมีผลว่า คู่ชีวิตที่จดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสุจริ ตย่อมบรรลุนิติ
ภาวะจากการจดทะเบียนคู่ชีวิตแม้ภายหลังศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นเป็นโมฆะก็
ตาม ส่วนกรณีที่ผู้เยาว์จดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆะเนื่องจากบุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่
ก่อนแล้ว มาตรา ๑๔๙๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “...ไม่ทำให้ชายหรือหญิงผู้สมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ได้มา 
เพราะการสมรสก่อนที่ชายหรือหญิงนั้นรู้ถึงเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะ” ดังนั้นคู่ชีวิตที่จดทะเบียนคู่ชีวิต
โดยสุจริตย่อมบรรลุนิติภาวะจากการจดทะเบียนคู่ชีวิตแม้ภายหลังจะทราบเหตุที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีคู่สมรสหรือ
คู่ชีวิตอยู่ก่อนแล้วเช่นกัน 

 ในบางกรณีการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่มีผลให้การจดทะเบียน
นั้นเป็นทั้งโมฆะและโมฆียะ เช่น การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตซึ่งเป็นผู้เยาว์อายุ ๑๘ ปี 
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดาของคนวิกลจริตนั้น การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลวิกลจริตเป็น
โมฆะตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๓๐ ประกอบมาตรา ๙ (๑) ส่วนการจดทะเบียนคู่ชีวิตของ
ผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดานั้นมีผลเป็นโมฆียะตามมาตรา ๓๓ (๕) ประกอบมาตรา 
๑๒ (๑) ต้องถือว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นเป็นโมฆะซึ่งเป็นผลที่ร้ายแรงกว่า การจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นเป็นอัน
เสียเปล่า ไม่ก่อให้เกิดผลใด ๆ ทางกฎหมาย แม้ต่อมาคู่ชีวิตที่เป็นผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่ทำให้การจด
ทะเบียนคู่ชีวิตนั้นมีผลสมบูรณ์ข้ึนได้เพราะยังเป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะอยู่เช่นเดิม  

 

 ๒.๒ ภูมิลำเนา (มาตรา ๑๗) 
 โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะมีภูมิลำเนาตามกฎหมายอย่างไรต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดา ได้แก่ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่ง
สำคัญ แต่เมื่อบุคคลสองคนสมัครใจร่วมใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว โดยปกติย่อมต้องอาศัยอยู่ด้วยกัน
เว้นแต่มีเหตุจำเป็นชั่วคราวที่ต้องพักอาศัยอยู่ต่างหากจากกัน ดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดให้ภูมิลำเนาของคู่ชีวิต 
ได้แก่ ถิ่นที่อยู่ที่คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว เว้นแต่คู่ชีวิตฝ่ายใดได้แสดงเจตนาให้ปรากฏว่ามี
ภูมิลำเนาแยกต่างหากจากกัน (มาตรา ๑๗) ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๔๓ ดังนั้นคู่ชีวิตที่จดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วแม้ทำงานต่ างท้องที่กัน แต่ในช่วงวันหยุดจะใช้ชีวิต
ร่วมกันที่บ้านของคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่ง เช่นนี้บ้านดังกล่าวถือเป็นภูมิลำเนาของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายด้วย 

 ในบางกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายใดได้แสดงเจตนาให้ปรากฏว่ามีภูมิลำเนาแยกต่างหากจากกัน หรือกรณีที่มี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ภูมิลำเนาของข้าราชการ ซึ่งได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ทำการตามตำแหน่ง
หน้าที่ หากมิใช่เป็นตำแหน่งหน้าที่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือเป็นเพียงแต่งตั้งไปเฉพาะการครั้งเดียวคราว
เดียว๔๘ หรือภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง

 
๔๗ ไพโรจน์ กัมพูสิริ, ย่อหลักกฎหมายครอบครัว ,(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๖๑), หน้า ๔๘. 
๔๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๖ 



๔๐ 

 

ได้แก่เรือนจำหรือทัณฑสถานที่ถูกจำคุกอยู่ จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัว๔๙ เป็นต้น จะถือว่าคู่ชีวิตฝ่ายนั้นมี
ภูมิลำเนาตามถิ่นที่อยู่ที่คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเพียงแห่งเดียวไม่ได้  แต่ต้องถือว่าคู่ชีวิตฝ่าย
นั้นมีภูมิลำเนาแยกต่างหากจากกันหรือมีภูมิลำเนาตามที่กฎหมายบัญญัติ หรืออาจถือได้ว่าคู่ชีวิตนั ้นมี
ภูมิลำเนาหลายแห่งตามแต่พฤติการณ์ไป  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๕๘/๒๕๔๑ เมื่อปรากฏว่าจำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับหมายนัดและสำเนา
อุทธรณ์ตลอดจนหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เนื่องจากจำเลยทั้งสองใช้บ้านเลขที่ตามฟ้องเป็นสถานที่
สำหรับเก็บยางรถยนต์เก่าเท่านั้นโดยไม่มีผู้ใดพักอาศัยอยู่เลย แม้จำเลยที่ ๒ ผู้เป็นสามีจะมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านตามฟ้อง แต่จำเลยที่ ๒ ก็ได้อยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๑ ที่บ้านเลขที่ ๓๕๕๘/๑๗ - ๑๘ จังหวัด
ปทุมธานี จำเลยที่ ๒ ไม่ได้ใช้บ้านเลขที่ตามฟ้องเป็นสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย กรณีเช่นนี้
ต้องถือว่าจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ท่ีบ้านเลขท่ี ๓๕๕๘/๑๗ – ๑๘ 

 

 ๒.๓ การเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (มาตรา ๑๘) 
 ในระหว่างที่บุคคลสองคนเป็นคู่ชีวิตกันมีหน้าที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกลายเป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีลักษณะเป็นคนเสมือน
ไร้ความสามารถตามกฎหมาย คู่ชีวิตอีกฝ่ายจึงควรต้องมีหน้าที่ในการเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย 
กล่าวคือ  

 กรณีคนไร้ความสามารถ หากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งมีลักษณะเป็นคนวิกลจริต คือ บุคคลซึ่งมีอาการทางจิต
ผิดปกติถึงขนาดขาดความสามารถโดยสิ้นเชิงในการกำหนดเจตนาของตนเองได้อย่างอิสระ กล่าวคือ ผู้ที่ขาด
สติสัมปชัญญะ ขาดความรำลึก ความรู้สึกสำนึก หรือผู้ที่แม้รู้สำนึก แต่การแสดงเจตนาของบุคคลนั้นก็เ ป็นไป
โดยปราศจากความสามารถไตร่ตรองด้วยเหตุผล คือเจตนาของบุคคลเป็นไปภายใต้บังคับแห่งอำนาจที่ไม่อาจ
ควบคุมด้วยเหตุผลเช่นคนปกติได้ ไม่ว่าจะเป็นบังคับแห่งแรงผลักดันภายในร่างกายและ/หรือภาวะซึ่งเกิดขึ้น
ในจิตใจ หรือที่เรียกว่าเป็นไปโดยไม่รู ้ผิดชอบ๕๐ และมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๐/๒๕๐๙ ตีความคำว่า 
“บุคคลวิกลจริต” ไว้ด้วยว่า มิได้หมายเฉพาะถึงบุคคลผู้มีจิตผิดปกติหรือตามที่เข้าใจกันทั่ว  ๆ ไปว่าเป็นบ้า
เท่านั้นไม่ แต่หมายรวมถึงบุคคลที่มีกิริยาอาการผิดปกติเพราะสติวิปลาส คือขาดความรำลึก ขาดความรู้สึก 
และขาดความรู้สึกผิดชอบด้วย เพราะบุคคลดังกล่าวนี้ไม่สามารถประกอบกิจการงานของตนหรือประกอบกิจ
ส่วนตัวของตนได้ทีเดียว  

 ในกรณีดั งกล่ าวคู่ ชี วิ ตอีกฝ่ ายมีสิทธิ ยื่ นคำร้องต่อศาลขอให้สั่ ง ให้คู่ ชี วิตที่ วิ กลจริต เป็น
คนไร้ความสามารถตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
๔๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๗ 
๕๐ กิตติศักดิ์ ปรกติ, หลักกฎหมายบุคคล (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๕๖), หนา้ ๙๖. 



๔๑ 

 

มาตรา ๒๘ เมื่อศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาลและแต่งตั้งผู้อนุบาล ซึ่ง
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มิได้บัญญัติไว้ว่าให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายเป็นผู้อนุบาล ดังเช่นกรณีสามีภริยาตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๓ ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่ศาลสั่งให้สามีหรือภริยาเป็นคนไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ภริยาหรือสามีย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แต่เมื่อผู้มีส่วนได้เสีย
หรืออัยการร้องขอ และถ้ามีเหตุสำคัญ ศาลจะตั้งผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ก็ได้” แต่เมื่อพิจารณาถึงการ
ให้สิทธิคู่ชีวิตในการร้องขอต่อศาลตามมาตรา ๑๘ และลักษณะความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตที่เป็นเช่นเดียวกับสามี
ภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ย่อมเห็นได้ว่าเมื่อศาลมีคำสั่งให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นคนไร้
ความสามารถแล้ว หากมิได้มีผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการร้องขอและมีเหตุสำคัญอย่างอื่น ศาลต้องมีคำสั่งให้
คู่ชีวิตอีกฝ่ายเป็นผู้อนุบาลตามกฎหมายเท่านั้น โดยเป็นการนําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวมาใช้บังคับแก่คู่ชีวิตด้วยโดยอนุโลมตามมาตรา ๑๕ และถ้าเหตุที่ทำให้เป็น
คนไร้ความสามารถได้สิ้นสุดไปแล้ว คู่ชีวิตหรือผู้อนุบาลมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้
เป็นคนไร้ความสามารถนั้นก็ได้ตามมาตรา ๑๘ 

 ส่วนกรณีคนเสมือนไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๒ คือบุคคลที่มี
กายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมี
เหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะ
เสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว คู่ชีวิตอีกฝ่ายมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งให้คู่ชีวิตที่มี
ลักษณะดังกล่าวเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามร่างพระราชบัญญัติคู ่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘ และ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๒ เมื่อศาลมีคำสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วต้องจัดให้
อยู่ในความพิทักษ์ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มิได้บัญญัติไว้ว่าให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายเป็นผู้พิทักษ์ จึงต้อง
นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว มาตรา ๑๔๖๓ มาใช้บังคับแก่คู่ชีวิตใน
กรณีดังกล่าวด้วยโดยอนุโลมตามมาตรา ๑๕ คือหากมิได้มีผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการร้องขอและมีเหตุสำคัญ
อย่างอ่ืน ศาลต้องมีคำสั่งให้คู่ชีวิ ตอีกฝ่ายเป็นผู้ พิทักษ์ตามกฎหมายเท่านั้น และถ้าเหตุที่ทำให้เป็น
คนเสมือนไร้ความสามารถได้สิ้นสุดไปแล้ว คู่ชีวิตหรือผู้พิทักษ์มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้เป็น
คนไร้ความสามารถนั้นก็ได้ตามมาตรา ๑๘ 

 

 ๒.๔ สิทธิกรณีคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ไม่อยู่ (มาตรา ๑๙) 
 ในกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยมิได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปไว้ 
และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๘ บัญญัติให้ผู้มี
ส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการสามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดไปพลาง
ก่อนตามที่จำเป็นเพื่อจัดการทรัพย์สินของบุคคลผู้ไม่อยู่นั้นก็ได้ ครั้นเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ไม่
อยู่นั้นไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีผู้ใดได้รับข่าวเกี่ยวกับบุคคลนั้นประการใดเลยก็ดี หรือหนึ่งปี



๔๒ 

 

นับแต่วันมีผู้ได้พบเห็นหรือได้ทราบข่าวมาเป็นครั้งหลังสุดก็ดี ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการสามารถยื่นคำ
ร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ขึ้นก็ได้ โดยผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่อาจเป็นบุคคลใดก็ได้ 
มิได้จำกัดว่าต้องเป็นญาติพ่ีน้องหรือคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้น 

  ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลทั้งสองกรณีดังกล่าวนอกจากพนักงานอัยการแล้วยังได้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ตามกฎหมายด้วย ซึ่งอาจเป็นบิดา มารดา บุตร หรือคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่ผู้ไม่อยู่นั้นมิได้
ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปไว้ด้วย เพราะหากมีการตั้งตัวแทนไว้ก่อนแล้วตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่ วไป
ดังกล่าวย่อมมีอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุคคลผู้ไม่อยู่นั้นหรือเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ได้ในฐานะ
ผู้รับมอบอำนาจอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุขัดข้องที่ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะต้องร้องขอต่อศาลอีก แต่
หากมีการตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปไว้แล้ว แต่ต่อมาสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไป เช่น การตั้งผู้รับมอบ
อำนาจทั่วไปสิ้นสุดลงตามกำหนดระยะเวลาที่ตั้งไว้ หรือผู้รับมอบอำนาจทั่วไปจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ใน
ลักษณะที่อาจเสียหายแก่บุคคลดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการก็มีอำนาจยื่นคำร้องขอต่อศาลตาม
มาตรา ๔๘ ได้เช่นกัน  

 เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่แล้ว ผู้จัดการทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องทำบัญชีทรัพย์สิน
ของผู้ไม่อยู่ด้วยตามมาตรา ๕๒ โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๓ คือ
ต้องมีพยานอย่างน้อยสองคน พยานสองคนนั้นต้องเป็นคู่สมรสหรือญาติของผู้ไม่อยู่ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่
ถ้าไม่มีคู่สมรสหรือหาญาติไม่ได้ หรือคู่สมรสและญาติไม่ยอมเป็นพยาน จะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติ ภาวะแล้วเป็น
พยานก็ได้ ในกรณีที่ผู้ไม่อยู่มีคู่ชีวิตสิทธิและหน้าที่ของคู่สมรสในกรณีดังกล่าวย่อมได้แก่คู่ชีวิตของผู้ไม่อยู่นั้น
ตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๙ 

 นอกจากนี้ ไม่ว่าจะมีการตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่หรือไม่ก็ตาม หากคู่ชีวิ ตฝ่ายหนึ่งได้ไปจาก
ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปีหรือสองปีใน
กรณีพิเศษ เช่น บุคคลนั้นอยู่หรือหายไปในการรบหรือสงคราม หรืออยู่ในยานพาหนะที่ถูกทำลายหรือสูญ
หายไป หรือบุคคลนั้นตกอยู่ในเหตุอันตรายแก่ชีวิตกรณีอ่ืน ๆ ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการอาจร้องขอต่อ
ศาลให้สั่งว่าคู่ชีวิตฝ่ายนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้ ทั้งนี้แม้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มิได้บัญญัติให้
คู่ชีวิตอีกฝ่ายมีสิทธิและสถานะเช่นเดียวกับคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังเช่นกรณีของผู้ไม่
อยู่ตามมาตรา ๑๙ แต่ย่อมต้องตีความกฎหมายไปในทางเดียวกันว่าคู่ชีวิตอีกฝ่ายนั้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มี
อำนาจร้องขอต่อศาลเช่นเดียวกับคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย ส่วนสิทธิและหน้าที่ของ
คู่ชีวิตของผู้ไม่อยู่หรือบุคคลสาบสูญจะเป็นอย่างไรนั้นย่อมเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
บรรพ ๑ ลักษณะ ๒ หมวด ๑ ส่วนที่ ๔ สาบสูญ ซึ่งเป็นเรื่องแยกย่อยไปต่างหากจึงไม่ขอกล่าวโดยละเอียดในที่นี้ 
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 ๒.๕ สิทธิในการเป็นผู้เสียหาย (มาตรา ๒๑) 
 สิทธิการเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นเดียวกับคู่สมรสเป็นสิทธิที่คู่รักเพศเดียวกันเรียกร้องกันมาเป็น
เวลานานแล้ว เนื่องจากในบางกรณีคู่รักเพศเดียวกันอาจอาศัยอยู่ร่วมกันเพียงสองต่อสอง ไม่มีญาติพ่ีน้อง หรือ
มีแต่ไม่สะดวกแก่การที่จะต้องให้ญาติพี่น้องดังกล่าวดำเนินคดีอาญาแทน คู่รักเหล่านี้แม้จะอยู่ร่วมกันนาน
เพียงใดก็ไม่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังเช่นสามีหรือภริยา 
จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีใดคดีหนึ่งเท่านั้น เช่น นายเอกถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายได้รับ
อันตรายสาหัสไม่สามารถไปแจ้งความร้องทุกข์ได้เอง นายชัยซึ่งใช้ชีวิตคู่ร่วมกับนายเอกไม่อาจร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนแทนนายเอกได้ นายเอกต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้นายชัยร้องทุกข์ดำเนินคดีแทนตน
เท่านั้น ในขณะที่ภริยามีอำนาจตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ (๒) ในการร้องทุกข์คดีซึ่งสามีเป็นผู้ เสียหาย
ถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ เป็นต้น ดังนั้นร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
จึงได้บัญญัติให้สิทธิเดียวกันกับคู่สมรสแก่คู่ชีวิตไว้ในมาตรา ๒๑ ดังนี้ 

 “มาตรา ๒๑ คู่ชีวิตมีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายเช่นเดียวกับสามีหรือภริยาตามมาตรา ๓ และ
มาตรา ๕ (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา และมีอำนาจดำเนินคดีต่างผู ้ตายต่อไป
เช่นเดียวกับสามีหรือภริยาตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 “มาตรา ๓ บุคคลดังระบุในมาตรา ๔, ๕ และ ๖ มีอำนาจจัดการต่อไปนี้แทนผู้เสียหายตามเงื่อนไขท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรานั้น  ๆ  

 (๑) ร้องทุกข์ 

 (๒) เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ 

 (๓) เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 

 (๔) ถอนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 

 (๕) ยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัว” 

 “มาตรา ๕ บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้ 

 (๑) ... 

 (๒) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา ซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตาย
หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้...” 

 “มาตรา ๒๙ เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาจะดำเนินคดี
ต่างผู้ตายต่อไปก็ได้...” 
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 จากบทบัญญัติดังกล่าวคู่ชีวิตมีสิทธิดำเนินคดีอาญาแทนคู่ชีวิตอีกฝ่ายเช่นเดียวกับสามีภริยาดังต่อไปนี้ 

 ๒.๕.๑ คดีที่คู่ชีวิตมีอำนาจจัดการแทนคู่ชีวิตอีกฝ่ายที่เป็นผู้เสียหาย 

 คู่ชีวิตอีกฝ่ายมีอำนาจจัดการแทนคู่ชีวิตอีกฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายโดยผลของกฎหมายเฉพาะในคดี
ความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้เท่านั้น เช่น คดีที่คู่ชีวิต
ถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายจนเสียชีวิต หรือถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลไม่สามารถ
ออกไปดำเนินคดีอาญาได้เอง เป็นต้น สิทธิดังกล่าวเป็นกรณีที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติ
ไว้คู่ชีวิตนั้นจึงไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจใด ๆ อีก  

 คู ่ช ีว ิตที ่มีอำนาจจัดการแทนดังกล่าวต้องจดทะเบียนคู ่ช ีว ิตกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
เช่นเดียวกับกรณีคู่สมรส (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๖/๒๕๐๓) และผู้เสียหายนั้นต้องเป็นผู้ เสียหาย
โดยนิตินัยด้วยคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งจึงมีอำนาจจัดการแทนในส่วนที่เป็นคดีอาญาได้ แต่ในส่วนที่เป็นการฟ้องคดี
แพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญาคือการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาจากจำเลย แม้ผู้เสียหาย
มิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยคืออาจมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดการกระทำความผิดร่วมอยู่ด้วย ก็ยังมีสิทธิฟ้องเรียก
ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาของอีกฝ่ายได้ ดังนั้นคู่ชีวิตอีกฝ่ายจึงมีอำนาจจัดการแทนได้เช่นกัน 
(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๕๓/๒๕๖๑) 

 หากมิใช่เป็นคดีที่ความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเอง
ได้ เช่น คดีลักทรัพย์ คดีหมิ่นประมาท คดีทำร้ายร่างกายไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ เป็น
ต้น แม้คู่ชีวิตอีกฝ่ายไม่มีอำนาจจัดการแทนคู่ชีวิตอีกฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายโดยผลของกฎหมาย แต่คู่ชีวิตนั้นก็มี
สิทธิร ับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนคู ่ช ีวิตอีกฝ่ายได้เช่นกัน โดยต้องทำหนังสือมอบอำนาจไปแสดง
เช่นเดียวกับผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีอาญาแทนทั่วไป 

 ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔ วรรคสอง ให้สิทธิแก่สามีใน
การฟ้องคดีอาญาแทนภริยาได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากภริยา นอกเหนือจากการมีอำนาจจัดการ
แทนในคดีความผิดอาญาซึ่งภริยาเป็นผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้อีก
ด้วย ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมิได้นำมาใช้กับคู่ชีวิตด้วย ทั้งนี้เพราะบทบัญญัติดังกล่าวมีเหตุผลมาจากอดีตที่ให้
ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวมีอำนาจจัดการเรื ่องต่าง ๆ แทนบุคคลในครอบครัวด้วย นอกจากนี้หากนำ
บทบัญญัติดังกล่าวมาใช้กับคู่ชีวิตก็อาจมีข้อขัดข้องที่ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าคู่ชีวิตคนใดควรมีอำนาจฟ้องคดีอาญา
แทนคู่ชีวิตอีกฝ่ายได้ อีกทั้งคู่ชีวิตก็สามารถมอบอำนาจให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายดำเนินคดีได้ไม่แตกต่างจากกรณีที่สามี
ฟ้องคดีอาญาแทนภริยาได้เมื่อได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากภริยามากนัก จึงเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่น่าจะ
เป็นข้อขัดข้องในทางปฏิบัติแต่อย่างใด  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๓/๒๕๖๑ ผู้ตายมีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดอยู่ด้วย จึงไม่ใช่
ผู้เสียหายโดยนิตินัย โจทก์ร่วมซึ่งเป็นมารดาของผู้ตายไม่มีอำนาจเข้ามาจัดการแทนผู้ตาย และไม่มีสิทธิขอเข้า
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ร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการซึ่งเป็นโจทก์เดิม ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามฟ้องและให้
จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมโดยวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายกระทำความผิด
เพียงฝ่ายเดียว จึงไม่ชอบ แต่อย่างไรก็ดี บ. มารดาของผู้ตายยังคงมีสิทธิเรียกร้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ โดยไม่ต้องคำนึงว่า
ผู้ตายเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยหรือไม่ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๙๑๕/๒๕๕๘ โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยทั้งห้ากับพวกร่วมกันปล้นทรัพย์ของ 
ส. ไปและร่วมกันใช้กำลังประทุษร้าย ผลักและฉุดกระชาก ส. เข้าไปในรถยนต์ของจำเลยทั้งห้ากับพวก อันเป็น
การข่มขืนใจ ส. ให้ต้องจำยอมเข้าไปในรถยนต์ของจำเลยทั้งห้ากับพวกด้วยการทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกายหรือเสรีภาพ และขณะนี้ไม่ทราบว่า ส. ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ แม้คำบรรยายฟ้องจะแสดงว่า จำเลย
ทั้งห้ากับพวกร่วมกันใช้กำลังทำร้าย ส. แต่เมื่อโจทก์มิได้ฟ้องยืนยันว่า ส. เสียชีวิตแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า ส. ถูก
ทำร้ายถึงตายตามความหมายของกฎหมาย แม้ต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งว่า ส. เป็นคนสาบสูญซึ่งถือว่า
ถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๒ ก็ตาม แต่ก็เป็นการตายโดยผลของ
กฎหมาย มิใช่เป็นกรณีถูกทำร้ายถึงตายตามความเป็นจริง  

 ขณะที่ภริยาและผู้สืบสันดานของ ส. ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในปี ๒๕๔๗ และปี ๒๕๔๘ 
ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ส. ถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ ประกอบกับโจทก์แถลง
ยอมรับต่อศาลชั้นต้นตามรายงานกระบวนพิจารณาว่า อ. ภริยาของ ส. ไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์ได้ ดังนี้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ของ อ. โจทก์ร่วมที่ ๑ และบุตรของ ส. โจทก์
ร่วมที่ ๒ ถึงท่ี ๕ จึงเป็นไปโดยถูกต้องและชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๕ (๒) แล้ว 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๘๗/๒๕๕๘ ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๔๔/๑ วรรคหนึ่ง หมายรวมถึงบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๔, ๕ 
และ ๖ โดยเฉพาะมาตรา ๕ (๒) ได้แก่ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา เฉพาะแต่ในความผิดอาญาซึ่ง
ผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ เมื่อผู้เสียหายถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุ
เหนื่อยหอบ มิใช่กรณีที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ตาม มาตรา ๕ (๒) 
แม้ผู้ร้องจะเป็นบุตรของผู้ตาย ก็ไม่อาจเข้ามาจัดการแทนผู้เสียหายโดยการยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑  

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๓๓๙/๒๕๕๗ ผู้เสียหายถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย
สาหัส ไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงเป็นกรณีผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงบาดเจ็บจนไม่สามารถจะ
จัดการเองได้ ถ้าผู้เสียหายจะเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการต้องกระทำโดยผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี
หรือภริยาของผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓ (๒) ประกอบมาตรา ๕ (๒) 
การที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ด้วยตนเองโดยมีการพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในใบแต่งทนายความ 



๔๖ 

 

แม้จะมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง ๒ คน ก็ถือไม่ได้ว่าผู้เสียหายพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือด้วยตนเอง เนื่องจาก
ผู้เสียหายไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้เสียหายเข้าร่วมเป็นโจทก์กับ
พนักงานอัยการ จึงมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เป็นการไม่ถูกต้อง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๒๖/๒๕๔๖ โจทก์ฟ้องว่า จำเลยและ ส. (ผู้ตาย) ต่างขับขี่รถจักรยานยนต์
ด้วยความประมาท ส. จึงมีส่วนในการกระทำผิดทางอาญาด้วย ดั งนั้น ตามคำฟ้องของโจทก์ถือว่า ส. มิใช่
ผู้เสียหายโดยนิตินัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) ป. โจทก์ร่วมซึ่งเป็นภริยาของ 
ส. จึงไม่มีอำนาจเข้ามาจัดการแทน ส. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕ (๒) และไม่มี
สิทธิขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการซึ่งเป็นโจทก์เดิมได้ การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ ป. เข้ามา
เป็นโจทก์ร่วมจึงไม่ชอบ ป. ไม่มีสิทธิฎีกา 

 ๒.๕.๒ เรื่องที่คู่ชีวิตมีอำนาจจัดการแทนคู่ชีวิตที่เป็นผู้เสียหาย 

 เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้แล้ว 
คู่ชีวิตอีกฝ่ายมีอำนาจในการจัดการแทนผู้เสียหายในคดีอาญาดังต่อไปนี้  

(๑) ร้องทุกข์ 
(๒) เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ 
(๓) เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
(๔) ถอนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
(๕) ยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัว 

 อำนาจในการดำเนินคดีดังกล่าวนับว่าครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ในคดีอาญานับแต่เริ่มต้นคดีไป
จนถึงการสิ้นสุดของคดีแล้ว กฎหมายในส่วนนี้จึงนับว่าช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่คู่รักเพศเดียวกันดังที่กล่าวมา
ได้และสร้างความเท่าเทียมแก่คู่ชีวิตเช่นเดียวกับคู่สมรสแล้ว 

 ๒.๕.๓ การดำเนนิคดีอาญาตา่งผู้ตาย 
 การดำเนินคดีอาญาต่างผู้ตายนี้มิได้จำกัดเฉพาะในคดีความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือ
บาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้เท่านั้น ดังนั้นในคดีความผิดอาญาอื่น  ๆ เช่น ลักทรัพย์ หมิ่นประมาท 
หรือทำร้ายร่างกายไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ เป็นต้น หากผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีอาญา
ดังกล่าวไว้แล้วต่อมาตายลง คู่ชีวิตมีอำนาจดำเนินคดีอาญาต่างผู้ตายต่อไปได้ แต่หากผู้เสียหายตายขณะยังมิได้
ยื่นฟ้องคดีอาญาไว้ คู่ชีวิตจะใช้อำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง  ไม่ได้ จะมีอำนาจดำเนินคดีเฉพาะความผิด
อาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ตามมาตรา ๕ (๒) เท่านั้น  

 คำว่า “ผู ้เสียหาย” ตามมาตรา ๒๙ นี ้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานตลอดมาว่า หมายถึง
ผู ้เสียหายโดยตรงเท่านั ้น หาได้มีความหมายรวมถึง “บุคคลอื ่นที ่มีอำนาจจัดการแทนได้ดั ่งบัญญัติไว้  



๔๗ 

 

ในมาตรา ๔, ๕ และ ๖” ไม่๕๑ ดังนั้น หากคู่ชีวิตที่เป็นผู้เสียหายยื่นฟ้องคดีแล้วตายลง คู่ชีวิตอีกฝ่ายจะ
ดำเนินคดีแทนคู่ชีวิตผู้ตายต่อไปได้ แต่หากต่อมาคู่ชีวิตที่ดำเนินคดีแทนตายลงด้วย ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดาน
ของคูช่ีวิตที่ตายในภายหลังนี้จะเข้าดำเนินคดีอาญาต่างคู่ชีวิตผู้ตายรายนี้อีกไม่ได้ เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้เสียหาย
ซึ่งได้ยื่นฟ้องคดีอาญาไว้แล้วตายลง หากผู้สืบสันดานเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตายแล้วต่อมาผู้สืบสันดานนั้นตายลง
ด้วย คู่ชีวิตของผู้สืบสันดานไม่มีสิทธิเข้าดำเนินคดีแทนผู้สืบสันดานนั้นแต่อย่างใด หรือในกรณีที่คู่ชีวิตนั้นใช้
อำนาจจัดการแทนคู่ชีวิตอีกฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายในคดีความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บ
จนไม่สามารถจะจัดการเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕ (๒) ดังที่กล่าวมาแล้ว 
หากต่อมาคู่ชีวิตที่จัดการแทนนั้นได้ยื่นฟ้องคดีอาญาแล้วตายลง ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่ชีวิตที่ตาย
ดังกล่าวก็ไม่อาจดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปได้ เพราะคู่ชีวิตที่ตายนั้นมิใช่ผู้เสียหายที่แท้จริงในคดีเป็นแต่เพียง
ผู้ใช้อำนาจจัดการแทนผู้เสียหายเท่านั้น 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๘๔/๒๕๕๐ โจทก์ร่วมที่ ๒ เป็นบิดาเด็กหญิง ร. มีสิทธิเข้าร่วมเป็นโจทก์ได้
ก็โดยฐานะเป็นผู้จัดการแทนเด็กหญิง ร. ผู้ตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕ (๒) 
ต่อมาระหว่างพิจารณาของศาล โจทก์ร่วมที่ ๒ ถึงแก่ความตาย ส. ภริยาโจทก์ร่วมที่ ๒ หามีสิทธิเข้าดำเนินคดี
ต่างโจทก์ร่วมที่ ๒ ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๙ ไม่ เพราะโจทก์ร่วม
ที่ ๒ เป็นเพียงผู้จัดการแทนเด็กหญิง ร. ผู้ตายเท่านั้น โจทก์ร่วมที่ ๒ ไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานกระทำโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายโดยตรง ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ ส. เข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วมที่ ๒ จึง
เป็นการไม่ชอบ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๘๗/๒๕๔๓ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๘๘ โจทก์ร่วมซึ่งเป็นบิดาของผู้ตาย จึงเข้าจัดการแทนผู้ตายได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๕ (๒) แต่เมื่อโจทก์ร่วมถึงแก่ความตายในระหว่างพิจารณา ทายาทของโจทก์ร่วมย่อมไม่มีสิทธิที่
จะดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วมผู้ถึงแก่ความตายต่อไปตามความหมายของบทบัญญัติมาตรา ๒๙ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๘/๒๕๓๕ ในส่วนที่เด็กชาย ป. ถูกฆ่า โจทก์ร่วมซึ่งเป็นบิดาเด็กชาย ป. 
เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการในฐานะผู้เข้าจัดการแทนเด็กชาย ป. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๕ (๒) ต่อมาโจทก์ร่วมตายลง ว. พี่ชายเด็กชาย ป. ซึ่งเป็นบุตรของโจทก์ร่วมหามีสิทธิเข้า
ดำเนินคดีต่างผู้ตายตามมาตรา ๒๙ ไม่ เพราะโจทก์ร่วมเป็นเพียงผู้จัดการแทนเด็กชาย ป. ซึ่งเป็นผู้เสียหาย
เท่านั้น ไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานฆ่าเด็กชาย ป.  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๑๙/๒๕๒๑ จำเลยกระทำความผิดต่อ ช. เจ้ามรดกในขณะที่ ช. ยังมีชีวิต
อยู่ ช. จึงเป็นผู้เสียหาย เมื่อ ช. ถึงแก่ความตาย โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกและทายาทโดยธรรมของ ช. ไม่มี

 
๕๑ ธานิศ เกศวพิทักษ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา ภาค ๑-๒ (มาตรา ๑-๑๕๖) (กรุงเทพ: พลสยาม พริ้นต้ิง, ๒๕๕๔), หนา้ 
๔๙๑. 



๔๘ 

 

อำนาจฟ้องคดีแทน ช. เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔ , ๕ และ ๖ ไม่ได้ให้อำนาจ
โจทก์ไว้ ทั้งสิทธิฟ้องคดีอาญาไม่ตกทอดมายังโจทก์ แม้จะพิจารณาได้ความตามฟ้องว่าทรัพย์มรดกของ ช.  
ตกได้แก่โจทก์ก็ตาม แต่ทรัพย์มรดกนั้นก็เพิ่งตกมาเป็นของโจทก์ภายหลังวันที่จำเลยกระทำความผิด โจทก์จึง
ไม่ใช่ผู้เสียหายและไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย  

 อนึ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังมีบทบัญญัติอีกหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
สามีภริยาของคู่ความในคดี เช่น หน้าที่ในการแจ้งความตายผิดธรรมชาติที่เกิดขึ้นแก่สามีหรือภริยาของตน 
สิทธิในการเข้าไต่สวนการตายของสามีหรือภริยาของตน สิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาลให้สั่งทุเลาการบังคับการ
จำคุกไว้ก่อน (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๙ , ๑๕๐ และ ๒๔๖) แม้บทบัญญัติในแต่
ละเรื่องดังกล่าวยังให้สิทธิแก่ญาติของผู้นั้นด้วยก็ตาม แต่คำว่า “ญาติ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุความหมายไว้ว่า “ญาติ หมายความว่า คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือ
ฝ่ายแม่”๕๒ หากมีการประกาศใช้กฎหมายคู่ชีวิตโดยไม่มีการแก้ไขบทบัญญัติในกฎหมายเหล่านี้ ก็อาจเกิด
ปัญหาในการตีความได้ว่าคู่ชีวิตเป็นสามีหรือภริยา หรือเป็นญาติของผู้ตายหรือของคู่ความหรือไม่ เพราะคู่ชีวิต
นั้นมิได้จดทะเบียนสมรสดังเช่นสามีภริยา และมิได้เป็นคนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือ
ฝ่ายแม่จึงมิใช่ญาติของผู้นั้น แม้ตามความเห็นของผู้เขียนจะเห็นได้ว่าการตีความกฎหมายในส่วนนี้ต้องตีความ
ว่าคู่ชีวิตเป็นบุคคลที่มีสิทธิเช่นเดียวกับสามีหรือภริยาคือเป็นบุคคลที่ผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันโดยผลของ
กฎหมายลักษณะเดียวกันกับคู่สมรส แต่เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการตีความก็น่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเหล่านี้ต่อไป 

 นอกจากนั้นยังมีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๓ วรรคสอง ที่บัญญัติด้วยว่า “ถ้า
ผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหาย
ร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย” ซึ่งเป็นข้อยกเว้นของการดำเนินคดีอาญาต่างผู้ตายซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อ
ผู้เสียหายได้ดำเนินคดีอาญาไว้ก่อนแล้วจึงตายลงดังที่กล่าวมา และมิใช่กรณีการใช้อำนาจจัดการแทนคู่ชีวิตอีก
ฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายในคดีความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเอง
ได้ เพราะเป็นกรณีความผิดฐานหมิ่นประมาทเท่านั้น โดยร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มิได้ให้สิทธิในส่วน
นี้ไว้ อีกท้ังการตีความประมวลกฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดตามตัวบทกฎหมาย หากมิได้มีการแก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนนี้หรือระบุไว้ชัดแจ้งในพระราชบัญญัติคู่ชีวิตที่ประกาศใช้เป็นกฎหมาย อาจทำ
ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายไม่มีสิทธิในการดำเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาทแทนคู่ชีวิตผู้ เสียหายที่ตายเสียก่อนร้อง
ทุกข์ได ้ 

 

 
๕๒ พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔[ระบบออนไลน์]. (ม.ป.ป.). แหล่งที่มา: https://dictionary.apps.royin.go.th/ [๓ มกราคม 
๒๕๖๔]  



๔๙ 

 

 ๒.๖ สิทธิในคดีอาญา 
 นอกเหนือจากสิทธิในการเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทแทนผู้เสียหายที่ตายดังที่กล่าว
มาแล้ว สถานะความเป็นคู่สมรสหรือคู่ชีวิตยังเกี่ยวพันกับประมวลกฎหมายอาญาในประเด็นอื่น  ๆ อีกด้วย 
กล่าวคือในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น มาตรา ๓๒๗ ยังบัญญัติด้วยว่า “ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อ
บุคคลที่สาม และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง  
ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท...” ซึ่งเป็นการบัญญัติให้คู่สมรสของผู้ตายที่
ถูกใส่ความเป็นผู้เสียหายในความผิดดังกล่าวได้ด้วย แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดให้คู ่ชีวิตมีสิทธิใน
ลักษณะเดียวกันกับคู่สมรส จึงต้องมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๗ เมื่อมีการประกาศใช้ร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ด้วย  

 นอกจากนี้ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานข่มขืนกระทำชำเราตามมาตรา ๒๗๖ ที่ให้
อำนาจศาลลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ในกรณีที่ผู้กระทำผิดกับผู้เสียหายเป็นคู่สมรสกัน
และมีพฤติการณ์ไม่ร้ายแรงตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งก็มิได้รวมความถึงคู่ ชีวิตด้วยเช่นกัน ทั้งที่คู่ชีวิต
สามารถกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราได้เช่นเดียวกับคู่สมรส เนื่องจากคำว่า “กระทำชำเรา” ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑๘) หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้
อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น มิใช่จำกัดเพียงการใช้อวัยวะเพศ
ของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศของผู้อื ่นแต่อย่างใด นอกจากนั้นยังมีบทบัญญัติในมาตรา ๒๘๑ (๑) ที่ให้
ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและฐานกระทำอนาจารในบางกรณีระหว่างคู่สมรสเป็นความผิดอันยอมความ
ได้อีกด้วย การให้อำนาจศาลลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้และกำหนดให้เป็น
ความผิดอันยอมความได้ดังกล่าวยังจำกัดอยู่เฉพาะในกรณีท่ีผู้กระทำผิดกับผู้เสียหายเป็นคู่สมรสกันเท่านั้น จึงต้องมี
การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในส่วนดังกล่าวเมื่อมีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ด้วยเช่นกัน  

 

 ๒.๗ ชื่อสกุล 
 เดิมพระราชบัญญัติขนานนามสกุล พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มาตรา ๖ บัญญัติว่า“หญิงได้ทำงาน
สมรสมีสามีแล้วให้ใช้ชื่อสกุลของสามี แลคงใช้ชื่อตัวแลชื่อสกุลเดิมของตนก็ได้” ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่หญิงใน
การเลือกใช้ชื ่อสกุลของสามีหรือชื ่อสกุลเดิมของตนก็ได้ ต่อมามีการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวและตรา
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ ขึ้นใช้แทน แต่กฎหมายใหม่กลับบัญญัติให้หญิงมีสามีและหญิงม่ายโดย
ความตายของสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามี๕๓ ส่วนหญิงม่ายโดยการหย่า ให้กลับใช้ชื่อสกุลเดิมของตน๕๔ ซึ่งเป็น
การออกกฎหมายบังคับแก่หญิงมีสามีโดยไม่ให้โอกาสเลือกดังเช่นกฎหมายเดิม แม้ต่อมาในปี ๒๕๓๐ จะมีการ
แก้ไขกฎหมายให้หญิงม่ายโดยความตายของสามีมีสิทธิในการเลือกใช้ชื่อสกุลของสามีหรือกลับมาใช้ชื่อสกุล

 
๕๓ มาตรา ๑๒, ๑๔ 
๕๔ มาตรา ๑๓ 



๕๐ 

 

เดิมของตนได้ก็ตาม แต่สำหรับหญิงมีสามียังคงไม่มีสิทธิเลือกใด ๆ จนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ ๒๑/
๒๕๔๖ ซึ่งวินิจฉัยว่า มาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นบทบังคับให้หญิงมีสามีต้องใช้
ชื่อสกุลของสามีเท่านั้น อันเป็นการลิดรอนสิทธิในการใช้ชื่อสกุลของหญิงมีสามี ทำให้ชายและหญิงมีสิทธิไม่เท่า
เทียมกัน เกิดความไม่เสมอภาคทางกฎหมายด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล โดย
ศาลรัฐธรรมนูญมองว่า การใช้ชื่อสกุลเป็นสิทธิของบุคคลที่จะแสดงเผ่าพันธุ์ เทือกเถาเหล่ากอของตน เป็นสิทธิ
ที่ทุกคนมีอยู่อย่างเท่าเทียมกัน โดยมิได้แบ่งแยกว่าเป็นสิทธิของชายหรือหญิง อีกท้ังยังเป็นการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรม เพราะเป็นการบังคับเอากับหญิงมีสามีให้ใช้ชื่อสกุลของสามีแต่เพียงฝ่ายเดียว ด้วยเหตุนี้ ศาล
รัฐธรรมนูญจึงมีคำวินิจฉัยว่า มาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติชื ่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มีปัญหาเกี ่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นอันใช้บังคับมิได้ เพราะขัดต่อหลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญ๕๕ 

 ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้ว รัฐสภาได้ดำเนินการปรับปรุงบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมาตรา ๑๒ ที่แก้ไขใหม่ บัญญัติว่า  

 “มาตรา ๑๒ คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุล
เดิมของตน  

 การตกลงตามวรรคหนึ่ง จะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้  

 ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง คู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้” 

 ส่วนกรณีท่ีการสมรสสิ้นสุดลง การใช้ชื่อสกุลจะเป็นประการใดนั้นเป็นไปตามมาตรา ๑๓ คือ 

 “มาตรา ๑๓ เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่าหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส ให้ฝ่ายซึ่งใช้
ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน 

 เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยความตาย ให้ฝ่ายซึ่งยังมีชีวิตอยู่และใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิใช้  
ชื่อสกุลนั้นได้ต่อไป แต่เมื่อจะสมรสใหม่ ให้กลับไปใช้ชื่อสกุลเดิม” 

 บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่กล่าวมาเป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะ
แก่คู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น การให้สิทธิบุคคลที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในการเลือกใช้ชื่อ
สกุลเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่จะแสดงเผ่าพันธุ์ เทือกเถาเหล่ากอของตน เป็นสิทธิที่ทุกคนมีอยู่อย่างเท่า
เทียมกัน โดยมิได้แบ่งแยกว่าเป็นสิทธิของชายหรือหญิงดังที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้แล้ว ทั้งเรื่องดังกล่าว
สามารถบังคับใช้ได้โดยมิได้มีความแตกต่างกันระหว่างคู่สมรสกับคู่ชีวิต ดังนั้นเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมาย
คู่ชีวิตจึงควรต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้หมายรวมถึงคู่ชีวิตด้วย 

 
๕๕ ดูเพิ่มเติมใน https://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/file_import/center21_46.pdf 



๕๑ 

 

 ๒.๘ สัญชาติ  
 กรณีที่สามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสมีสัญชาติต่างกันโดยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยนั้นมีผลทาง
กฎหมายที่แตกต่างกัน เนื่องจากพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๙ บัญญัติว่า “หญิงซึ่งเป็นคน
ต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทย ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
แบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง...” ดังนั้นผู้มีสิทธิยื่นคำขอได้สัญชาติไทยจากรณีสมรสจึงมีได้เฉพาะ
หญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายไทยเท่านั้น ส่วนกรณีหญิงไทยสมรสกับชายต่างด้าว หากชายต้องการได้สัญชาติ
ไทยต้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเท่านั้น ตามมาตรา ๑๐ (๑) ถึง (๓) และ ๑๑ (๔) โดยต้องมีคุณสมบัติคือ เป็น
ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ มีความประพฤติดี และมีอาชีพเป็น
หลักฐาน  

 การที่กฎหมายบัญญัติให้การได้สัญชาติไทยแตกต่างกันระหว่างคู่สมรสชายกับหญิงนั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดว่า
เป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักการที่บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน และเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ด้วย
เหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ อันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

 นอกจากนั้นในส่วนของคู่ชีวิตก็มิได้มีการระบุไว้ในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... เกี่ยวกับการได้
สัญชาติไทยของคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไว้เป็นพิเศษเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๘ แต่ข้อที่ต้องพิจารณาคือเมื่อกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้สิทธิแก่คู่สมรสของชายกับหญิงที่มีสัญชาติไทย
ให้มีสิทธิได้รับสัญชาติไทยในลักษณะแตกต่างกัน เมื่อต้องแก้ไขกฎหมายให้ใช้กับคู่ชีวิตจะถือว่าคู่ชีวิตที่มี
สัญชาติไทยมีสถานะเช่นเดียวกับ “ชายไทย” คือให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้ าหน้าที่ตามแบบ
และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ หรือมีสถานะเช่นเดียวกับ “หญิงไทย” คือให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายที่
ต้องการได้สัญชาติไทยต้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีฝ่ายนิติบัญญัติต้องพิจารณาต่อไป  

 

 ๒.๙ สิทธิทางภาษี 
 ประเด็นเรื่องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่ชีวิตเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการเรียกร้อง
ในการสัมมนาและประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากคู่สมรสมีสิทธิได้รับ
สิทธิทางภาษีต่างจากบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้สมรสหลายประการ เช่น การหักค่าลดหย่อน การเลือกแยกหรือรวมยื่น
แบบแสดงรายการเสียภาษี เป็นต้น ในขณะที่คู่รักเพศเดียวกันมิได้รับสิทธิดังกล่าว ทั้งตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต 
พ.ศ. .... ก็มิได้ระบุเรื่องนี้ไว้เนื่องจากต้องเป็นไปตามประมวลรัษฎากร ดังนั้นเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
คู่ชีวิตแล้วก็ควรต้องแก้ไขประมวลรัษฎากรให้คู่ชีวิตมีสิทธิลักษณะเดียวกันกับคู่สมรสด้วย 

------------------------------------------------------ 



๕๒ 

 

บทท่ี ๓  
ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างคู่ชีวิต 

 
 การใช้ชีวิตร่วมกันของคู่ชีวิตก็เช่นเดียวกันกับคู่สามีภริยาคือบางครั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย
อาจมีทรัพย์สินหรือหนี้สินเป็นจำนวนมากมาก่อนที่จะใช้ชีวิตด้วยกัน เมื่อมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวหรือ
คู่ชีวิตแล้วทั้งสองฝ่ายอาจประกอบอาชีพรวมกันหรือแยกต่างหากจากกัน แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว
แล้วก็ย่อมมีการใช้ทรัพย์สินเงินทองเพื่อประโยชน์ร่วมกันของครอบครัว  และส่วนใหญ่มักใช้ทรัพย์สินเงินทอง
ไม่ว่าของตนที่มีมาอยู่ก่อนใช้ชีวิตร่วมกันหรือที่ทำมาหาได้ขณะใช้ชีวิตร่วมกันระคนปนกันไปในเรื่องส่วนตัวและ
เรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันของครอบครัวหรือคู่ชีวิต 

 ดังนั้นเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายครอบครัวของไทยคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ 
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ จึงมีการแบ่งแยกทรัพย์สินของคู่สมรสไว้เป็นหลายประเภทคือ สินส่วนตัว สินบริคณห์  
สินเดิม และสินสมรส กระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ จึงมีการแก้ไขกฎหมายให้แบ่งประเภททรัพย์สินของคู่สมรส
เหลือเพียงสินส่วนตัวและสินสมรสดังเช่นปัจจุบัน  

 ส่วนร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... กำหนดรูปแบบใหม่ในการจัดทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิตคือสิน
ส่วนตัวประเภทหนึ่ง และทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตอีกประเภทหนึ่ง โดยกำหนดที่มา ลักษณะ และการจัดการ
สินส่วนตัวของคู่ชีวิตเช่นเดียวกับสินส่วนตัวของคู่สมรสและทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตมีลักษณะเช่นเดียวกับ
สินสมรสของคู่สมรส ดังนั้นในส่วนนี้ผู้เขียนจึงได้นำเนื้อหาสาระตลอดจนแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ที่เกี่ยวกับ
การจัดการทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ลักษณะ ๑ หมวด ๔ 
มาใช้เทียบเคียง 

 อนึ่ง เนื่องจากการใช้ชีวิตร่วมกันของชายและหญิงอาจเป็นการอยู่ร่วมกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส ซึ่ง
ในกรณีดังกล่าวตามหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาถือว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สินที่ทำมา
หาได้ร่วมกัน ดังนั้นหากบุคคลเพศเดียวกันใช้ชีวิตร่วมกันโดยมิได้จดทะเบียนคู่ชีวิตก็น่าจะต้องถือตามหลัก
กฎหมายแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเช่นเดียวกัน และประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากในสังคม 
ดังนั้นผู้เขียนจึงขอนำมากล่าวไว้ในส่วนนี้ด้วย 

 

๑. สัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิต (PRE - CIVIL PARTNERSHIP AGREEMENTS) 
 บทบัญญัติตามมาตรา ๒๕ แสดงให้เห็นว่าคู่ชีวิตสามารถทำสัญญากันไว้ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษ
ก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตได้เช่นเดียวกันกับคู่สมรส แนวคิดของกฎหมายในเรื่องนี้มาจากการที่กฎหมายเปิด
โอกาสให้สามีและภริยามีสิทธิที่จะเลือกระบบทรัพย์สินที่ตนเห็นว่าเหมาะสมกับครอบครัวของตนเองมาใช้โดย
การกำหนดระบบทรัพย์สินตามสัญญา (Regime conventional) ขึ้นอันเป็นการยกเว้นไม่ใช้ระบบทรัพย์สิน



๕๓ 

 

ตามกฎหมาย (Regime legal) ที่กฎหมายกำหนดไว้ หลักการเช่นว่านี้มาจากกฎหมายโรมันที่ยอมให้ภริยา
กำหนดทรัพย์สินที ่ตนนำติดตัวมาหรือสินเดิม (Dowry) ให้ยังคงเป็นสิทธิของตนอยู่โดยไม่นำไปรวมกับ
ทรัพย์สินของสามีหลังการสมรสแล้ว ฉะนั้น ก่อนที่ชายและหญิงจะจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภริยากัน มาตรา 
๑๔๖๕ จึงให้สิทธิคู่สมรสที่จะทำสัญญาก่อนสมรสในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในเรื่องทรัพย์สิน อัน
เป็นการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว 
ลักษณะ ๑ หมวด ๔ ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ตั้งแต่มาตรา ๑๔๖๕ ถึงมาตรา ๑๔๙๓๕๖ 

 ผลของการทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู ่ชีวิตไว้ก็คือ  คู่ชีวิตแต่ละฝ่ายมีสิทธิใน
ทรัพย์สินและอำนาจในการจัดการทรัพย์สินส่วนที่ทำสัญญาไว้ไปตามข้อตกลงในสัญญา ทั้งนี้หากทรัพย์สินส่วน
ใดที่มีอยู่ก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตแต่มิได้ระบุไว้ในสัญญา หรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังจดทะเบียนคู่ชีวิตโดย
มิได้เป็นดอกผลของทรัพย์สินที่ระบุไว้ในสัญญา สิทธิและอำนาจในการทรัพย์สินเหล่านั้นย่อมเป็นไปตามร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น นายเอกกับนายชัยจดทะเบียน
คู่ชีวิตกันโดยทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตไว้ว่า ให้นายเอกมีสิทธิในเงินฝากตามบัญชีเงิน
ฝากประจำของนายเอกแต่เพียงผู้เดียว ดังนี้นายเอกย่อมมีอำนาจจัดการและใช้สอยเงินรวมถึงดอกเบี้ยที่ได้ใน
บัญชีดังกล่าวเพียงผู้เดียว แต่หากนายเอกยังมีเงินในบัญชีประเภทเผื่อเรียกอีกบัญชีหนึ่ง นายเอกย่อมมีสิทธิใน
ต้นเงินและดอกเบี้ยในบัญชีดังกล่าวจนถึงวันที่จดทะเบียนคู่ชีวิต หลังจากนั้นดอกเบี้ยของเงินในบัญชีดังกลา่ว
เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามมาตรา ๒๗ (๓) 

 ในทางปฏิบัติคู่สมรสที่ทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินกันก่อนสมรสมีจำนวนไม่มากนัก ซึ่งอาจมาจากเหตุผล
หลายประการ เช่น ไม่ทราบว่าสามารถทำสัญญาในลักษณะดังกล่าว หรือเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มีบทบัญญัติในเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาไว้เหมาะสมแล้ว แต่บทบัญญัติเรื่องทรัพย์สินก่อนสมรส
ยังคงมีความจำเป็นและน่าจะได้มีการใช้เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนสมรสย่อมทำให้คู่สมรส
สามารถกำหนดขอบเขตและวิธีการจัดการทรัพย์สินของแต่ละฝ่ายได้ตรงตามความประสงค์ของตนมากกว่า  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีคู่สมรสมีฐานะทางการเงินที่แตกต่างกันมาก เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๓) นั้นกำหนดให้ดอกผลของสินส่วนตัวเป็นสินสมรส ดังนั้นหากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งมี
ฐานะร่ำรวยมาก่อนสมรส ดอกผลของทรัพย์สินทั้งหมดของคู่สมรสที่ร่ำรวยก็จะกลายเป็นสินสมรสซึ่งทั้งสามี
และภริยามีอำนาจจัดการร่วมกันตามกฎหมาย ในกรณีนี้หากคู่สมรสที่ร่ำรวยต้องการได้รับและจัดการดอกผล
ของทรัพย์สินนั้นเองทั้งหมดก็ต้องทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนสมรสไว้ก่อน ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวก็น่าจะไม่
แตกต่างกันนักกับกรณีของคู่ชีวิต 

 

 
๕๖ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว, หน้า ๒๐๑. 



๕๔ 

 

 ๑.๑ รูปแบบของสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มิได้กำหนดรูปแบบของสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียน
คู่ชีวิตไว้ แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๖ มีบทบัญญัติที่แสดงถึงรูปแบบของสัญญา
เรื่องทรัพย์สินก่อนสมรสไว้ซึ่งนำมาใช้ได้โดยอนุโลม ๒ รูปแบบคือ 

 รูปแบบที่ ๑ โดยจดแจ้งข้อตกลงของสัญญาไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตพร้อมกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต 

 รูปแบบที่ ๒ โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่ชีวิตและพยานอย่างน้อย ๒ คนแนบไว้ท้ายทะเบียน
คู่ชีวิต และจดไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตพร้อมกับการจดทะเบียนคู่ชีวิตว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้  

 สัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่มิได้ทำตามรูปแบบดังกล่าวถือเป็นโมฆะ กล่าวคือไม่
มีผลบังคับใช้ คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายจะมีสิทธิในทรัพย์สินระหว่างการเป็นคู่ชีวิตกันอย่างไรย่อมเป็นไปตามที่ร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ ทั้งนี้หากคู่ชีวิตเป็นผู้เยาว์ที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ การทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตของผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยเนื่องจากเป็นการทำนิติกรรมประเภทหนึ่ง มิฉะนั้นมีผลเป็นโมฆียะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๑๕๗ กล่าวคือ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือผู้มี
ส่วนได้เสียอาจบอกล้างนิติกรรมดังกล่าวทำให้เป็นนิติกรรมที่เป็นโมฆะได้ตามมาตรา ๑๗๕ และ ๑๗๖ หรือ
อาจให้สัตยาบันแก่นิติกรรมทำให้การนั้นเป็นอันสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรกก็ได้ แต่ย่อมไม่กระทบกระเทือนถงึสิทธิ
ของบุคคลภายนอกตามมาตรา ๑๗๗ 

 สัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตต้องทำก่อนหรือขณะจดทะเบียนคู่ชีวิตเท่านั้น หากมี
การจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วจึงทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินกันจะทำให้สัญญาดังกล่าวกลายเป็นสัญญาอีกประเภท
หนึ่ง คือสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู ่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิต เช่นเดียวกับสัญญาเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่สามีภริยาได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๔๖๙ ซึ่งมีผลทางกฎหมายแตกต่างกันมาก เนื่องจากเมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้ว คู่ชีวิตจะเปลี่ ยนแปลงเพิก
ถอนสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตกันเองไม่ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน  
ในขณะที่สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิตนั้น คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอก
ล้างเสียในเวลาใดที่เป็นคู่ชีวิตกันอยู่หรือภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นคู่ชีวิตกันก็ได้  

 - สัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ไม่ทำตามแบบ มีผลเป็นโมฆะ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๔๖/๒๕๓๒ สัญญาก่อนสมรสที่ผู้ร้องและจำเลยทำขึ้นมีข้อความว่า ให้
ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมรสตกเป็นสินสมรสนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องและจำเลยมิได้จดแจ้งข้อความอันเป็นสัญญา
ก่อนสมรสไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส หรือมิได้ทำสัญญาก่อนสมรสเป็นหนังสือลง

 
๕๗ มาตรา ๒๑ ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอม
เช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอยา่งอื่น 



๕๕ 

 

ลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อยสองคนแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรส และได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อม
กับการจดทะเบียนสมรสว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้ สัญญาก่อนสมรสดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๖  

 - จดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วภายหลังจึงขอทำบันทึกเพิ ่มเติมเรื ่องทรัพย์สิน ไม่มีผลเป็นสั ญญาเรื ่อง
ทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิต แต่เป็นสัญญาเก่ียวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิต 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๙๗/๒๕๕๒ การสมรสระหว่างโจทก์จำเลยเสร็จสมบูรณ์เมื่อจัดทำทะเบียน
สมรสแผ่นที่ ๑ แล้วเสร็จโดยไม่มีการจดแจ้งข้อตกลงกันเป็นสัญญาก่อนสมรสไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการ
จดทะเบียนสมรส เพราะโจทก์จำเลยแจ้งในขณะจดทะเบียนสมรสเกี่ยวกับทรัพย์สินว่าทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์
ให้มีการบันทึก ดังนั้น เมื่อมีการตกลงกันหลังจากนั้นว่าจำเลยตกลงจะยกที่ดินให้โจทก์แล้วโจทก์จำเลยมาแจ้ง
นายทะเบียนให้ทำบันทึกเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ว่าจำเลยมีที่ดิน ๑ แปลง ยินยอมยกให้โจทก์ตามทะเบียนสมรสแผ่น
ที่ ๒ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจดแจ้งข้อตกลงไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส บันทึก
เพิ ่มเติมดังกล่าวจึงมิใช่สัญญาก่อนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๖ บันทึก
ข้อตกลงเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ตามทะเบียนสมรสแผ่นที่ ๒ จึงเป็นเพียงสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สามีภริยาได้ทำไว้
ต่อกันในระหว่างเป็นสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะบอกล้างได้ในขณะที่ยังเป็นสามีภริยากันอยู่หรือภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดจากการ
เป็นสามีภริยากันก็ได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการสุจริต 

 

 ๑.๒ หลักเกณฑ์การทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิต  
 คู่ชีวิตสามารถทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ 

 ๑. สัญญานั้นต้องเป็นเรื ่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ในทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต
ด้วยกันเท่านั้น หากมิใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิตโดยตรงยัง
ไม่ถือว่าเป็นสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตและไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายหรืออาจมีผลเป็น
โมฆะหากสัญญานั้นเป็นเรื่องขัดต่อกฎหมายซึ่งเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เช่น การทำสัญญากำหนดเหตุให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา 
การกำหนดให้คู่ชีวิตไม่ต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน การกำหนดให้คู่ชีวิตฝ่ายที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันเป็น
ครอบครัวโดยปกติสุขได้จากการกระทำของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูจากฝ่ายที่ก่อเหตุ 
หรือทำสัญญาระบุว่าเมื่อเลิกการเป็นคู่ชีวิตแล้วให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งได้รับทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปฝ่ายเดยีว 
เพราะข้อสัญญาเหล่านี้มิใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินระหว่างที่ทั้งสอง
ฝ่ายเป็นคู่ชีวิตกัน 



๕๖ 

 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๑๑/๒๕๓๗ การที่โจทก์จำเลยทำความตกลงในเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามี
ภริยา โดยจำเลยให้สัญญาว่าบ้านพร้อมที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัวของจำเลยให้เป็นสินสมรส จึงเป็นกรณีที่คู่สมรส
จดแจ้งข้อความอันเป็นสัญญาก่อนสมรสไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๖ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีข้อความขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ย่อมมีผลใช้บังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๕ วรรคสอง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๑๔/๒๕๓๔ โจทก์จำเลยยังเป็นสามีภริยากันอยู่และไม่ปรากฏว่าได้ทำ
สัญญากันไว้ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาของโจทก์จำเลยในเรื่อง
ทรัพย์สินนั้นก็ต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ หมวด ๔ ว่าด้วย
ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา และโจทก์จำเลยซึ่งเป็นสามีภริยากัน จะฟ้องร้องกันด้วยเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามี
ภริยาไม่ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น กรณีตามคำฟ้องโจทก์เป็นเรื่องโจทก์ขอแบ่งเงินค่าขาย
ที่ดินสินสมรสจากจำเลยกึ่งหนึ่งซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้ฟ้องแบ่งได้  

 ๒. สัญญาดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มิฉะนั้นสัญญา
ดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๕ วรรคสอง ความเป็นโมฆะ
ดังกล่าวมีผลเฉพาะข้อสัญญาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๖๕ วรรคสองเท่านั้น มิได้ทำให้สัญญาข้ออื่นหรือสัญญาทั้ง
ฉบับตกเป็นโมฆะแต่อย่างใด เพราะย่อมเป็นเรื่องที่พึงสันนิษฐานได้โดยพฤติการณ์แห่งกรณีว่า คู่ชีวิตทั้งสอง
ฝ่ายมีเจตนาจะให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๗๓๕๘ 

 ตัวอย่างเช่น นางนิดกับนางหน่อยทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตไว้ โดยมีข้อตกลง
เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินส่วนหนึ่ง แต่มีสัญญาข้อหนึ่งระบุว่าให้นางหน่อยมีอำนาจปกครองดูแลบุตรซึ่งยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของนางนิดที่เกิดจากสามีเก่าของนางนิดด้วย เรื่องนี้เฉพาะสัญญาข้อที่ว่าด้วยอำนาจปกครอง
ดูแลบุตรย่อมตกเป็นโมฆะเพราะมิใช่สัญญาเรื่องทรัพย์สิน ทั้งยังเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๖ ที่ให้บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดาแม้บิดา
มารดาจะหย่ากัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๗๑/๒๕๔๔) สัญญาดังกล่าวจึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย แต่สัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตข้ออื่นยังมีผลใช้บังคับได้
เนื่องจากพึงสันนิษฐานได้โดยพฤติการณ์แห่งกรณีว่า ทั้งนางนิดและนางหน่อยเจตนาจะให้ส่วนที่เกี ่ยวกับ
ทรัพย์สินอันไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนของอำนาจปกครองบุตรที่เป็นโมฆะได้  

 
๕๘ มาตรา ๑๗๓ ถา้ส่วนหนึ่งส่วนใดของนติิกรรมเป็นโมฆะ นิติกรรมนั้นยอ่มตกเปน็โมฆะทั้งสิ้น เว้นแต่จะพึงสันนิษฐานได้โดยพฤติการณ์แห่งกรณี
ว่า คู่กรณีเจตนาจะให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้ 



๕๗ 

 

 ๓. สัญญาดังกล่าวต้องไม่ระบุให้ใช้กฎหมายประเทศอ่ืนบังคับเรื่องทรัพย์สินนั้น มิฉะนั้นสัญญาเฉพาะ
ส่วนดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๕ วรรคสองเช่นเดียวกับ
กรณีสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 ตัวอย่างเช่น นายเอกทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัยว่า ให้จัดการเรื่อง
ทรัพย์สินเมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วตามกฎหมายของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียเนื่องจากนายเอกเป็นผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม อย่างนี้ถือว่าสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตทั้งฉบับตกเป็นโมฆะเนื่องจากฝ่าฝืน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๕ ประกอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๕ แต่
หากทั้งสองฝ่ายทำสัญญากันโดยนำเนื้อหาของกฎหมายต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพย์สินของคู่สมรสหรือคู่ชีวิตมาระบุไว้ในสัญญา เช่น เมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วให้นายเอกมีอำนาจขาย
อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเพียงผู้เดียว ซึ่งอาจเป็นการนำมาจากกฎหมายครอบครัว
ของต่างประเทศมาระบุไว้ ดังนี้ก็ถือมิได้ว่าสัญญาตกเป็นโมฆะ เพราะมิได้ระบุโดยตรงว่าให้นำกฎหมาย
ประเทศอ่ืนมาใช้บังคับเรื่องทรัพย์สิน  

 ส่วนปัญหาว่าการทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตจะรวมความถึงการทำข้อตกลง
เกี่ยวกับหนี้สินระหว่างคู่ชีวิตกับบุคคลภายนอกด้วยได้หรือไม่นั ้น หากเปรียบเทียบกับกรณีคู่สมรสแล้ว 
ศาสตราจารย์ประสพสุข บุญเดช ในคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว 
เห็นว่า สามีภริยาจะทำสัญญาก่อนสมรสในเรื่องหนี้สินไม่ได้ แม้บทบัญญัติเรื่องหนี้สินของสามีภริยาจะอยู่ใน
หมวด ๔ ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาก็ตาม เช่น สามีภริยาทำสัญญาก่อนสมรสว่าหนี้เกี่ยวแก่การศึกษาของ
บุตรให้เป็นหนี้ส่วนตัวของสามี หรือหนี้ที่เกิดข้ึนเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกันให้เป็นหนี้ส่วนตัวของ
ภริยา สัญญาก่อนสมรสเช่นนี้ไม่มีผลบังคับ หนี้ดังกล่าวยังคงเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยาตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้เช่นเดิม แต่ถ้าสามีภริยาทำสัญญาก่อนสมรสว่าในการชำระหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยาต้องชำระหนี้นั้น
ด้วยสินสมรสก่อน สัญญาเช่นว่านี้เป็นสัญญาในเรื่องทรัพย์สินเพราะเป็นการกำหนดให้ทรัพย์สินระหว่างสามี
ภริยาต้องรับผิดในหนี ้จ ึงใช้บังคับได้ แต่ทั ้งนี ้ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าหนี ้หากเจ้าหนี ้เป็น
บุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริต๕๙ ซึ่งกรณีคู่ชีวิตก็ย่อมใช้หลักการเดียวกัน 

 

 ๑.๓ ผลของการทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
 เมื่อคู่ชีวิตทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตไว้อย่างถูกต้องดังที่กล่าวมาและได้จด
ทะเบียนคู่ชีวิตกันแล้ว สัญญาเรื่องทรัพย์สินดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการทรัพย์สินระหว่าง
คู่ชีวิตนั้นรวมทั้งบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทันที เช่น นายเอกและนายชัยจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยมิได้ทำสัญญา
เรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตไว้ หากนายเอกนำเงินเดือนส่วนตัวที่ได้ระหว่างเป็นคู่ชีวิตกันไปซื้อ
ที่ดินแปลงหนึ่ง ที่ดินดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามมาตรา ๒๗ (๑) นายเอกจะขายที่ดิน

 
๕๙ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว, หน้า ๒๐๔. 



๕๘ 

 

ดังกล่าวเองโดยลำพังไม่ได้เพราะขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๕ (๑) ประกอบร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๕ แต่หากนายเอกและนายชัยทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจด
ทะเบียนคู่ชีวิตไว้ว่า ทรัพย์สินที่คู่ชีวิตแต่ละฝ่ายทำมาหาได้ระหว่างเป็นคู่ชีวิตกันให้เป็นสิ นส่วนตัวของแต่ละ
ฝ่าย ดังนี้นายเอกย่อมขายที่ดินดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกได้เอง แต่หากทั้งสองฝ่ายทำสัญญากันไว้แต่ต่อมา
มิได้จดทะเบียนคู่ชีวิตกันหรือการจดทะเบียนคู่ชีวิตต้องตกเป็นโมฆะ สัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียน
คู่ชีวิตย่อมไม่มีผลผูกพันคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายด้วย และระบบการจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิตต้องกลับไปใช้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลมตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๕ 

 

 ๑.๔ การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
 เมื่อคู่สมรสทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนสมรสกันแล้ว หากยังมิได้จดทะเบียนสมรสกันบุคคลทั้งสอง
ฝ่ายย่อมมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนสัญญาดังกล่าวได้ตามความสมัครใจเช่นเดียวกันกับการทำ
สัญญาอ่ืน ๆ แต่เมื่อมีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วคู่สมรสจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสกันเอง
ไม่ได้ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๗ และ
เมื่อได้มีคำสั่งของศาลถึงที่สุดให้เปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสแล้ว ให้ศาลแจ้งไปยังนา ยทะเบียน
สมรสเพื่อจดแจ้งไว้ในทะเบียนสมรสนั้น ซึ่งกรณีคู่ชีวิตก็ต้องใช้กฎหมายดังกล่าวโดยอนุโลมเช่นกัน เหตุผลที่
เป็นเช่นนี้เนื่องจากคู่ชีวิตได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวแล้วอาจมีคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตกอยู่ในภาวะจำยอม
จากสาเหตุความรัก ความเกรงใจ หรือความกลัว ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพย์สินรวมถึงเรื่องอื่น ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเช่นก่อนการใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญา
เรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตไปด้วยอิทธิพลจากเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวได้โดยง่าย กฎหมายถึงให้ศาล
ในฐานะคนกลางเป็นผู้ดูแลประโยชน์ของคู่ชีวิตในส่วนนี้ 

 ข้อห้ามเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตหากไม่ได้รับอนุญาตจาก
ศาลนั้นเป็นบทบัญญัติอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้นคู่ชีวิตจะทำสัญญากันเพื่อยกเลิก
การใช้บังคับของบทบัญญัติดังกล่าวไว้ก่อน เช่น ทำสัญญากันว่าเมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
หรือทั้งสองฝ่ายเปลี่ยนแปลงถอนสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต
จากศาล ข้อสัญญาในส่วนนี้ย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ 

 

 ๑.๕ ผลของสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตต่อบุคคลภายนอก 
 การทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นเรื่องระหว่างคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายที่ตกลงทำ
สัญญากัน แม้กฎหมายจะบัญญัติให้ต้องจดแจ้งข้อตกลงของสัญญาไว้ในทะเบียนพร้อมกับการจดทะเบียน
คู่ชีวิต หรือทำสัญญาแนบไว้ท้ายทะเบียนคู่ชีวิตและจดไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตพร้อมกับการจดทะเบียนคู่ชีวิตว่าได้
มีสัญญานั้นแนบไว้ หรือให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเบียนเพื่อจดแจ้งไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตเมื่อได้มีคำสั่งของศาลถึง



๕๙ 

 

ที่สุดให้เปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาเรื่องทรัพย์สินดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่บุคคลภายนอกจะต้องมี
หน้าที่ตรวจสอบบุคคลที่มาทำนิติกรรมหรือสัญญากับตนว่าได้ทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียน
คู่ชีวิตไว้เช่นไรหรือไม่ นอกจากนั้นในการทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทุก
คนกระทำการโดยสุจริต ดังนั้นบุคคลภายนอกผู้สุจริตจึงต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ได้รับความเสียหายจาก
การทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตและการเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาดังกล่าวได้ ดังนั้น
จึงกล่าวได้ว่าการทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือความรับผิด
ของคู่ชีวิตที่มีต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตแต่อย่างใดเช่นเดียวกับการทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนสมรสของสามี
ภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๘๖๐  

 ตัวอย ่างเช ่น นางนิดทำส ัญญาเร ื ่องทร ัพย ์ส ินก่อนการจดทะเบียนคู ่ช ีว ิตก ับนางหน่อยว่า 
รถจักรยานยนต์ที่ทั้งสองฝ่ายจัดซื้อภายหลังจดทะเบียนคู่ชีวิตให้เป็นสินส่วนตัวของนางนิด หากต่อมานาง
หน่อยนำรถจักรยานยนต์ดังกล่าวไปขายแก่นายรวยเพื่อนำเงินมาจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลส่วนตัว โดยที่นาย
รวยไม่ทราบถึงส ัญญาเร ื ่องทรัพย์ส ินดังกล ่าว นางนิดจะปฏิเสธความรับผิดในหนี ้ส ินและการขาย
รถจักรยานยนต์ดังกล่าวไม่ได้ และหากนายรวยได้รับรถจักรยานยนต์ที่ชำรุดไม่ถูกต้องตามสัญญาก็ยังมีสิทธิ
ฟ้องนางนิดและนางหน่อยเพื่อบังคับชำระหนี้ให้ถูกต้องได้อีกด้วย เพราะนายรวยเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจรติที่
ไม่ทราบถึงการทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตดังกล่าว แต่หากนายรวยทราบถึงสัญญา
ดังกล่าวแล้วนายรวยย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นางนิดอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ 
เว้นแต่นางนิดได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้ว หรือในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นนายรวยได้กระทำโดยสุจริตและ
เสียค่าตอบแทนเช่นเดียวกับกรณีของสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ วรรค
หนึ่ง ประกอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๕  

 

๒. สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิต (POST - CIVIL PARTNERSHIP 
AGREEMENTS) 
 ภายหลังจากจดทะเบียนคู่ชีวิตกันแล้ว คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายยังสามารถทำสัญญาร่วมกันเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพย์สินเพื่อใช้บังคับระหว่างกันได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่เนื่องจากการใช้ชีวิตเป็นครอบครัว
เดียวกันอาจมีคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตกอยู่ในภาวะจำยอมจากสาเหตุความรัก ความเกรงใจ หรือความกลัว  
ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพย์สินรวมถึงเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายจึงอนุญาตให้
คู่ชีวิตทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิตเฉพาะแต่สัญญาที่มีความสำคัญน้อยและอาจ
กระทบต่อระบบทรัพย์สินของคู่ชีวิตไม่มากนัก หากเป็นการจัดการทรัพย์สินที่สำคัญร่วมกันของคู่ชีวิตลักษณะ

 
๖๐ มาตรา ๑๔๖๘ ขอ้ความในสัญญาก่อนสมรสไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตไม่วา่จะได้เปลี่ยนแปลงเพิก
ถอนโดยคำสั่งของศาลหรือไม่ก็ตาม 

 



๖๐ 

 

ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ บัญญัติให้สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกัน
หรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไป เช่น ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี 
หรือให้กู้ยืมเงิน เป็นต้น คู่ชีวิตจะทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิตไม่ได้ 
หากฝ่าฝืนคู่ชีวิตฝ่ายที่ต้องเสียหายอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ เว้นแต่คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้
สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้ว หรือในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้ กระทำโดยสุจริตและเสีย
ค่าตอบแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ วรรคหนึ่ง ประกอบร่างพระราชบัญญัติ
คู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๕ 

  อนึ่ง เนื่องจากสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิตเป็นนิติกรรมสัญญา
ประเภทหนึ่ง จึงอาจมีผลเป็นสัญญาประเภทอื่น เป็นโมฆะ โมฆียะ หรือเสื่อมเสียไปด้วยเหตุประการอื่นตาม
หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญาได้ เช่น การทำสัญญาประนีประนอมเกี่ยวกับสินสมรสและศาลมีคำพิพากษาตาม
ยอม การทำสัญญาโดยถูกข่มขู่ ฉ้อฉล หรือมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นต้น  ผล
ของสัญญาในกรณีเหล่านี้ย่อมเป็นไปตามหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญาหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่ง
ด้วย แต่การให้ทรัพย์สินพอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวแก่คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งขณะยังเป็นคู่ชีวิตกันอยู่นั้น แม้
มีลักษณะนิติกรรมให้ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๑ ผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะ
เหตุผู้รับประพฤติเนรคุณได้ก็ตาม แต่เมื่อการให้ดังกล่าวเป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันใน
ระหว่างเป็นคู่ชีวิต คู่ชีวิตผู้ให้จึงมีสิทธิที่จะบอกล้างได้โดยไม่จำต้องมีการประพฤติเนรคุณของอีกฝ่ายหนึ่ง 
(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๔๗๔๔/๒๕๓๙) 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๔๗๔๔/๒๕๓๙ การที่โจทก์ยกที่ดินให้จำเลยมีกรรมสิทธิ์รวมตามบันทึก
ข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมในระหว่างสมรส มีผลทำให้ที่ดินตกเป็นสินส่วนตัวของจำเลย ซึ่งบันทึกดังกล่าวเป็น
สัญญาระหว่างสมรสที่สมบูรณ์ใช้บังคับกันได้ กรณีมิใช่การยกให้ซึ่งจะถอนคืนการให้ได้ต่อเมื่อมีเหตุเนรคุณ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๑ โจทก์จึงมีสิทธิที่จะบอกล้างได้ตามมาตรา ๑๔๖๙ 

 

 ๒.๑ การบอกล้างสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิต  
 ดังที่กล่าวมาแล้วว่าการทำนิติกรรมระหว่างกันของคู่ชีวิตขณะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนั้นมีปัจจัยอื่น  
ๆ ที่นอกเหนือจากเหตุผลประกอบอยู่ด้วยมาก กฎหมายจึงให้สิทธิคู ่ชีวิตในการบอกล้างสัญญาเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่ได้ทำไว้ระหว่างเป็นคู่ชีวิตกันได้ง่ายแตกต่างจากการบอกเลิ กสัญญาตามปกติซึ่งต้องมีเหตุตาม
สัญญาหรือกฎหมายระบุไว้เฉพาะ หรือเป็นกรณีท่ีคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาด้วยกันเท่านั้น  

 คู่ชีวิตมีสิทธิบอกล้างหรือเลิกสัญญาเฉพาะที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งทำไว้ร่วมกันขณะเป็นครอบครัว ได้
ด้วยวาจา เป็นหนังสือ หรือโดยการฟ้องคดีหรือยื่นคำให้การต่อศาลเพ่ือเลิกสัญญานั้นระหว่างที่ยังคงเป็นคู่ชีวิต
กันอยู่ก็ได้ การใช้สิทธิบอกล้างหรือเลิกสัญญาต้องกระทำภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่สิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตกัน 
กล่าวคือหากเป็นกรณีเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันโดยความยินยอม ต้องนับ ๑ ปีนับแต่วันจดทะเบียนเลิกการเป็น



๖๑ 

 

คูช่ีวิต แต่หากสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตเนื่องจากศาลพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตเพราะว่าเป็นโมฆียะ 
หรือกรณีศาลพิพากษาให้เลิกการเป็นคู่ชีวิต ต้องนับระยะเวลาวันที่ศาลมีคำพิพากษาดังกล่าวถึงท่ีสุด  

 ส่วนกรณีที่ความเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลงด้วยความตาย โดยยังไม่มีคู่ชีวิตฝ่ายใดบอกล้างสัญญานั้น สิทธิ
บอกล้างย่อมระงับสิ้นไป เนื่องจากการบอกล้างสัญญาดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลนั้นที่ต้องบอกล้าง
แก่คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง กรณีนี้คู่ชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่จึงไม่อาจบอกล้างสัญญาดังกล่าวได้ตามนัยคำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ ๒๒๓๖/๒๕๖๒ และสิทธิเฉพาะตัวดังกล่าวย่อมไม่ตกทอดไปยังทายาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกอง
มรดกของผู้ตาย ทายาทจึงไม่มีสิทธิบอกล้างได้เช่นกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๙๐/๒๕๑๗) แต่หากคู่ชีวิตนั้น
ได้บอกล้างสัญญาไว้ก่อนตายแล้ว ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิในการดำเนินคดีแทนผู้ตายต่อ ไปได้ซึ่งเป็นไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

 เมื่อมีการบอกล้างสัญญาแล้วย่อมมีผลให้สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็น
คู่ชีวิตสิ้นผลผูกพัน คู่ชีวิตแต่ละฝ่ายคงมีสิทธิในทรัพย์สินเช่นเดิมดังเช่นไม่เคยมีการทำสัญญากันมาก่อน คู่ชีวิต
ที่ได้รับทรัพย์สินไปตามสัญญามีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์นั้นกลับเข้าเป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิตผู้โอนหรือทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตแล้วแต่กรณี หากทรัพย์สินนั้นต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมีหลักฐานที่ระบุชื่อ
ทางทะเบียน คู่ชีวิตที่ต้องได้รับทรัพย์สินคืนมีสิทธิขอให้เพิกถอนทางทะเบียนด้วย อย่างไรก็ดีแม้จะยังไม่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หากมีการบอกล้างสัญญาแล้ว ก็ยังต้องถือว่าทรัพย์สินนั้นกลับคืนไปเป็นสิน
ส่วนตัวของคู่ชีวิตผู้โอนหรือทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตทันทีโดยไม่จำต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนก่อน  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๓๖/๒๕๖๒ ใบสมัครสมาชิกของพลโท บ. มีข้อความยินยอมของผู้ร้องสอด
ที่ ๑ ซึ่งเป็นภริยามีข้อความระบุว่า ผู้ร้องสอดท่ี ๑ ยินยอมให้พลโท บ. ทำนิติกรรมจัดการสินสมรสของตนและ
พลโท บ. กับสหกรณ์ออมทรัพย์จำเลยได้ทุกกรณีนับแต่วันสมัครสมาชิกและถือว่าคำยินยอมในเอกสารนี้เป็น
คำยินยอมของผู้ร้องสอดที่ ๑ ในการทำนิติกรรมทุกฉบับกับจำเลยจึงมีลักษณะเป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
พลโท บ. และผู้ร้องสอดท่ี ๑ ได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างสมรสอันเป็นสัญญาระหว่างสมรสตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ เมื่อพลโท บ. ซึ่งเป็นคู่สมรสฝ่ายหนึ่งตายก็ไม่มีคู่กรณีที่ผู้ร้องสอดที่ ๑ ซึ่งเป็น
คู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ที่จะบอกล้าง จะนำระยะเวลา ๑ ปี หลังการสมรสสิ้นสุดลงมาใช้บังคับไม่ได้ เนื่องจากการ
สมรสสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๔๖๙ ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตาย ดังนั้นสัญญาเพื่อประโยชน์
บุคคลภายนอกที่พลโท บ. ทำไว้กับจำเลยจึงมีผลผูกพันผู้ร้องสอดที่ ๑ ด้วย 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๙๐/๒๕๑๗ (ประชุมใหญ่) การบอกล้างสัญญาระหว่างสมรสซึ่งมิใช่กรณีบอก
ล้างโมฆียะกรรม แต่เป็นการขอบอกล้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๑ นั้น โดยสภาพ
เป็นการเฉพาะตัวของสามีหรือภริยาเท่านั้น เมื่อฝ่ายใดถึงแก่กรรม สิทธิบอกล้างย่อมระงับสิ้นไป ไม่ตกทอดไป
ยังทายาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกองมรดกของผู้ตาย ทายาทไม่มีสิทธิบอกล้างได้  
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 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๘๕/๒๕๕๒ แม้ข้อความที่ ธ. ให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้าว่าจะไม่เพิกถอน
การให้ความยินยอมแก่ น. ในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินพิพาทจะตกเป็นโมฆะ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ขัด
ต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ ที่ให้สิทธิสามีหรือภริยาสามารถบอกล้างสัญญาที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นสามีภริยาได้ในระหว่างที่ยังเป็นสามีภริยากันอยู่หรือภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันขาดจากการเป็นสามีภริยากันก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า น. ได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่
โจทก์แล้วตั้งแต่ขณะ น. ยังมีสิทธิตามข้อตกลงในการแบ่งสินทรัพย์ เนื่องจากยังมิได้ถูกบอกล้าง ผลของการ
บอกล้างดังกล่าวจึงไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าโจทก์รับ
โอนที่ดินพิพาทไปโดยไม่สุจริต ตามความตอนท้ายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ เมื่อ
โจทก์รับโอนที่ดินพิพาทไปโดยสุจริต โจทก์จึงยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทอยู่ 

 

 ๒.๒ ผลของสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิตต่อบุคคลภายนอก 
 การทำสัญญาและการบอกล้างสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิตเป็น
เรื่องระหว่างคู่ชีวิตสองฝ่าย ซึ่งบุคคลภายนอกไม่อาจทราบข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้เสียยิ่งกว่าการทำสัญญาเรื่อง
ทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตซึ่งยังมีกฎหมายบัญญัติให้ต้องจดแจ้งข้อตกลงของสัญญาไว้ในทะเบียน
พร้อมกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต หรือทำสัญญาแนบไว้ท้ายทะเบียนคู่ชีวิตและจดไว้ในทะเบี ยนคู่ชีวิต ดังนั้น
กฎหมายจึงบัญญัติเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกในกรณีดังกล่าวไว้ด้วยเช่นกัน กล่าวคือการบอกล้างสัญญา
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิตสามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนถึง
สิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตด้วยตามมาตรา ๑๔๖๙ ทั้งนี้แม้สิทธิของบุคคลภายนอกจะเกิดมีขึ้น
ภายหลังที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งบอกล้างสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิตแล้ว แต่
หากบุคคลภายนอกไม่ทราบถึงการบอกล้างดังกล่าวก็ยังคงถือเป็นผู้ทำการโดยสุจริตที่ได้รับความคุ้มค รองใน
ส่วนนี้ด้วย 

 ตัวอย่างเช่น เมื่อนายเอกจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัยแล้ว นายเอกยกรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินร่วมกัน
ของคู่ชีวิตให้แก่นายชัยมีกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียว รถยนต์ดังกล่าวจึงเป็นสินส่วนตัวที่นายชัยได้มาโดยการให้โดย
เสน่หา ต่อมาอีก ๓ เดือน นายเอกบอกล้างสัญญาการให้รถยนต์ดังกล่าวไปยังนายชัยแล้ว นายชัยทราบจึงรีบ
ขายรถยนต์ดังกล่าวแก่นายรวยทันทีโดยนายรวยไม่ทราบเรื่องดังกล่าว ดังนี้นายเอกจะเรียกรถยนต์ดังกล่าวคืน
จากนายรวยไม่ได้ เพราะนายรวยเป็นบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริต 

 - การฟ้องคดีหรือการยื่นคำให้การอาจถือเป็นการบอกล้างสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สิน ฯ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๕๗/๒๕๖๒ ที่ดินและอาคารพิพาทเป็นสินส่วนตัวของโจทก์ การที่โจทก์ตก
ลงให้จำเลยจดทะเบียนซื้อขายที่ดินและอาคารพิพาทร่วมกัน และให้ใส่ชื่อโจทก์และจำเลยมีชื่อถือกรรมสิทธิ์
รวม จึงเป็นกรณีที่โจทก์และจำเลยทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินในระหว่างเป็นสามีภริยา ซึ่งโจทก์มีสิทธิบอกล้าง
เสียในเวลาใดที่เป็นสามีภริยากัน หรือภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นสามีภริยากันก็ได้ตาม
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ในระหว่างที่โจทก์และจำเลยเป็นสามี
ภริยากันอยู่ ถือว่าเป็นการบอกล้างภายในกำหนดตามกฎหมายข้างต้น (กรณียื่นคำให้การก็มีผลเช่นเดียวกัน
ตามคำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๐๓๙/๒๕๔๔)  

 - สัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลพิพากษาตามยอม มิได้มุ ่งหมายให้เป็นสัญญาเกี ่ยวกับ
ทรัพย์สินฯ โดยแท้ จึงบอกล้างไม่ได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓๔๕/๒๕๕๙ สัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลพิพากษาตามยอมแล้ว 
มีข้อตกลงในการหย่าระหว่างโจทก์และจำเลย การแบ่งทรัพย์สินและความรับผิดเกี่ยวกับหนี้สินอันเป็นหนี้ร่วม
ระหว่างโจทก์กับจำเลย จึงเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๒ เพ่ือระงับข้อพิพาท
ระหว่างโจทก์กับจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ ซึ่งมิได้มุ่งหมายให้เป็นสัญญา
เกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสมรสโดยแท้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ ที่โจทก์จะมีสิทธิ
บอกล้างได้ เพราะหากให้โจทก์ใช้สิทธิบอกล้างได้ในกรณีนี้ก็เท่ากับยอมให้โจทก์เปลี่ยนแปลงผลของสัญญา
ประนีประนอมยอมความซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาตามยอมของศาล ย่อมเป็นการไม่ชอบและขัดต่อ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕ 

 - แต่ข้อตกลงตามรายงานประจำวันของตำรวจเกี่ยวกับทรัพย์สินของคู ่ชีวิตเป็นสัญญาเกี ่ยวกับ
ทรัพย์สินฯ จึงบอกล้างได ้

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๐๖๗/๒๕๕๕ ข้อตกลงตามรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานนอกจาก
เรื่องหย่าแล้วยังมีเรื่องทรัพย์สินรวมทั้งเงินที่จำเลยตกลงแบ่งให้แก่โจทก์ โดยในขณะที่ตกลงกันนั้นโจทก์และ
จำเลยยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากัน ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่สามีภริยาได้ทำไว้ต่อกัน
ในระหว่างเป็นสามีภริยากัน จำเลยย่อมบอกล้างสัญญาดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๔๖๙ อันเป็นผลให้ข้อตกลงระหว่างโจทก์และจำเลยสิ้นความผูกพัน โจทก์ไม่อาจบังคับให้จำเลยแบ่ง
ทรัพย์สินรวมทั้งเงินได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๐๓๗/๒๕๕๕ สัญญาให้ทรัพย์สินโดยเสน่หา ทำขึ้นขณะที่โจทก์จำเลยเป็น
สามีภริยากัน ซึ่งข้อความในสัญญาเป็นการตกลงแบ่งทรัพย์สินระหว่างโจทก์กับจำเลยโดยไม่มีข้อความใดใน
สัญญากล่าวถึงการระงับข้อพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลย ดังนี้ ข้อตกลงตามสัญญาให้ทรัพย์สินโดยเสน่หาจึง
เป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยตรงที่โจทก์จำเลยทำไว้ต่อกันในระหว่างที่เป็นสามีภริยากัน จึงถือเป็นสัญญา
ระหว่างสมรส โจทก์มีสิทธิบอกล้างสัญญาดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ 
อันเป็นผลให้ข้อตกลงระหว่างโจทก์ จำเลยสิ้นผลผูกพัน ผลของการบอกล้างดังกล่าวย่อมทำให้โจทก์จำเลย
กลับคืนสู่ฐานะเดิม 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๔๒๑๑/๒๕๓๑ โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาข้อหาทำร้ายร่างกาย ในวันนัดไต่
สวนมูลฟ้องโจทก์จำเลยตกลงกัน ศาลได้บันทึกข้อตกลงไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาว่า “จำเลยรับว่าได้ทำ
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ร้ายร่างกายโจทก์จริง โจทก์ว่าเมื่อจำเลยรับแล้ว ก็ไม่ติดใจจะว่ากล่าวกับจำเลย เงินในบัญชีธนาคารซึ่งใส่ชื่อ
ร่วมกันอยู่ จำเลยจะคืนให้โจทก์และจะให้อีก ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะชำระให้ภายใน ๖ เดือนแรก ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ที่เหลือภายใน ๖ เดือนหลัง นอกจากข้อตกลงนี้แล้วคู่ความไม่ติดใจเรียกร้องอะไรต่อกัน โจทก์ขอถอน
ฟ้อง จำเลยไม่ค้านจำหน่ายคดี” ดังนี้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวที่โจทก์ไม่ติดใจว่ากล่าวกับจำเลยเพราะจำเลยรับ
ว่าได้ทำร้ายโจทก์ ไม่มีเงื่อนไขหรือมีความหมายว่าจำเลยจะให้เงินโจทก์เมื่อโจทก์ถอนฟ้อง และเป็ นบันทึก
ข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ มิได้มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันจะเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๓ และมิได้เป็นสัญญาเก่ียวกับทรัพย์สินระหว่างสามภีริยาโดยตรง ซึ่งจำเลยมีสิทธิ
บอกล้างได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ บันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวจึงใช้บังคับได้ 

 - สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินฯ ต้องนำหลักกฎหมายในเรื่องนิติกรรมสัญญาและหลักกฎหมายอื่นตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับด้วย  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๖๙๒/๒๕๕๕ โจทก์และจำเลยที่ ๑ ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสินส่วนตัวของ
แต่ละฝ่ายแก่กัน กรณีแม้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในทางทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ อันเป็นคดีครอบครัว แต่การพิจารณาพิพากษาคดีก็ต้องอาศัยหลักกฎหมายใน
เรื่องนิติกรรมสัญญาและหลักกฎหมายอ่ืนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาพิจารณาประกอบกัน เมื่อ
ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ตกลงให้โจทก์โอนที่ดินของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ ๒ ผู้เป็นมารดา โดยให้ทำเป็นนิติกรรมซื้อ
ขายกันระหว่างจำเลยที่ ๒ กับโจทก์เพื่อแลกเปลี่ยนกับรถยนต์ของจำเลยที่ ๑ และโจทก์ทำนิติกรรมขายที่ดิน
ดังกล่าวแก่จำเลยที่ ๒ แล้วถือได้ว่าการแลกเปลี่ยนสินส่วนตัวระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ มีผลสมบูรณ์ แม้
รถยนต์ที่ตกลงแลกเปลี่ยนยังคงมีชื่อจำเลยที่ ๑ ในทางทะเบียน แต่รถยนต์เป็นสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ต้องจด
ทะเบียนโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อคู่กรณีมีการตกลงโอนกรรมสิทธิ์แก่กันก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว 

  แม้การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินกันนี้จะมีลักษณะเป็นสัญญาระหว่างสมรส ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกล้าง
ในเวลาใดที่เป็นสามีภริยากันอยู่หรือภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นสามีภริยากันได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ ก็ตาม แต่สัญญาดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นสัญญาเพ่ือ
ประโยชน์ของบุคคลภายนอกตามมาตรา ๓๗๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้เข้าถือเอา
ประโยชน์จากสัญญาแล้วตามมาตรา ๓๗๔ วรรคสอง โจทก์จึงไม่อาจบอกล้างสัญญาดังกล่าวซึ่งจะมีผลให้เป็น
การระงับสิทธิของจำเลยที่ ๒ ได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๘๕/๒๕๕๒ แม้ข้อความที่ ธ. ให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้าว่าจะไม่เพิกถอน
การให้ความยินยอมแก่ น. ในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินพิพาทจะตกเป็นโมฆะ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ขัด
ต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ ที่ให้สิทธิสามีหรือภริยาสามารถบอกล้างสัญญาที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นสามีภริยาได้ในระหว่างที่ยังเป็นสามีภริยากันอยู่หรือภายใน



๖๕ 

 

หนึ่งปีนับแต่วันขาดจากการเป็นสามีภริยากันก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า น. ได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่
โจทก์แล้วตั้งแต่ขณะ น. ยังมีสิทธิตามข้อตกลงในการแบ่งสินทรัพย์ เนื่ องจากยังมิได้ถูกบอกล้าง ผลของการ
บอกล้างดังกล่าวจึงไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าโจทก์รับ
โอนที่ดินพิพาทไปโดยไม่สุจริต ตามความตอนท้ายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ เมื่อ
โจทก์รับโอนที่ดินพิพาทไปโดยสุจริต โจทก์จึงยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทอยู่ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๘๗๓๙/๒๕๕๑ แม้สัญญาระหว่างสมรสเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ทำไว้ต่อกันระหว่าง
ที่เป็นสามีภริยากันจะมีข้อตกลงห้ามไม่ให้บอกล้างหรือยกเลิกสัญญามีกำหนดเวลา ๒๐ ปี ก็ตามแต่ก็เป็น
ข้อตกลงที่ฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของ
คู่สมรสโดยทั่วไปที่ได้ทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินไว้ในระหว่างสมรสโดยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเสน่หา
หรือเหตุอื่นใดอันทำให้ตนต้องเสียประโยชน์ มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกข่มเหงโดยไม่เป็นธรรมและเ ป็น
การป้องกันมิให้ครอบครัวต้องร้าวฉานแตกแยกกัน ข้อตกลงจะไม่บอกล้างหรือบอกเลิกสัญญาที่เกี ่ยวกับ
ทรัพย์สินในระหว่างสมรส จึงมีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อบทกฎหมายดังกล่าว ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ จำเลยที่ ๑ จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ 

 

๓. ระบบทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินของคู่ชีวิต 
 เรื่องเก่ียวกับระบบทรัพย์สิน (Marital property systems) และการจัดการทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของ
คู่สมรสหรือคู่ชีวิตล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัว ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ลักษณะ ๑ หมวด ๔ จึงบัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ถึง ๒๗ มาตรา ระหว่างมาตรา 
๑๔๗๐ ถึงมาตรา ๑๔๙๓ ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้เพียง ๓ มาตรา 
โดยบัญญัติเฉพาะลักษณะของทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิตซึ่งแบ่งเป็นสินส่วนตัวกับทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
เท่านั้น ดังนั้นในส่วนของการจัดการทรัพย์สินของคู่ชีวิตถึงต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๑๕ ด้วย 

 

 ๓.๑ สินส่วนตัวของคู่ชีวิต (Separate property) 
 สินส่วนตัวของคู่ชีวิต โดยทั่วไปแล้วหมายถึงทรัพย์สินที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนการเป็นคู่ชีวิต 
หรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาหรือการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา สินส่วนตัวนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคู่ชีวิต
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงผู้เดียว คู่ชีวิตฝ่ายนั้นจึงมีอำนาจในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวเพียงลำพังผู้
เดียว  

 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... บัญญัติเรื่องสินส่วนตัวของคู่ชีวิตไว้ดังนี้ 



๖๖ 

 

 “มาตรา ๒๕ ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต นอกจากที่ได้แยกไว้เป็นสินส่วนตัวย่อมเป็นทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิต”  

 “มาตรา ๒๖ สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สินต่อไปนี้  

 (๑) ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนการเป็นคู่ชีวิต  

 (๒) ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือ
เครื่องมือเครื่องใช้ทีจ่ำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  

 (๓) ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างการเป็นคู่ชีวิตโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดย
เสน่หา” 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวสินส่วนตัวของคู่ชีวิตถึงแบ่งได้เป็น ๓ ประเภทดังนี้ 

 ๓.๑.๑ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนการเป็นคู่ชีวิต 

 ทรัพย์สินประเภทนี้คือทรัพย์สินที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยเด็ดขาด
แล้วแต่ลักษณะของทรัพย์สินอยู่ก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิต เมื่อทั้งสองฝ่ายจดทะเบียนคู่ชีวิตกันแล้วทรัพยส์ิน
ดังกล่าวยังคงเป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิตฝ่ายนั้นโดยไม่จำต้องระบุไว้ในข้อตกลงหรือเอกสารทางทะเบียนของ
ทรัพย์สินนั้นแต่อย่างใด ทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นของคู่ชีวิตที่เป็นเจ้ากรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตลอดไป  
ตราบเท่าที่มิได้โอนให้แก่ผู้อ่ืนหรือมีการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิต
ให้เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตหรือให้เป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง จนกระท่ังการเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ระบบเกี่ยวกับทรัพย์สินของคู่ชีวิตก็จะสิ้นสุดลงไปด้วย  กล่าวคือคู่ชีวิตแต่ละฝ่ายยังคงเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนการเป็นคู่ชีวิต  โดยไม่แบ่งแยกเปลี่ยนสินส่วนตัว
กับทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตอีก ส่วนกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งตายทรัพย์สินดังกล่าวย่อมตกเป็นมรดกแก่ทายาท
ตามกฎหมายหรือพินัยกรรมของคู่ชีวิตผู้ตาย 

 ในทางปฏิบัติมักมีข้อโต้แย้งกันอยู่เสมอว่า ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนการเป็นคู่ชีวิต 
ซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ 

 (๑) ทรัพย์สินที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายที่สมบูรณ์แล้วก่อนจดทะเบียน
คู่ชีวิตย่อมเป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิต แม้ทรัพย์สินดังกล่าวมีกฎหมายระบุให้ต้องจดทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ด้วย 
เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ประเภทต่าง ๆ) หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เป็นต้น 
หรือมีเอกสารต่าง ๆ อันอาจแสดงสิทธิดังกล่าว เช่น ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เป็นต้น 
แต่ยังไม่มีการจดเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหรือได้จดเปลี่ยนแปลงภายหลังจดทะเบียนคู่ชีวิต หรือมีการผ่อน
ชำระเงินจากการซื้อทรัพย์สินนั้นภายหลังจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วก็ตาม  



๖๗ 

 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๑๗๗๖/๒๕๕๘ การที ่ผู ้ตายและจำเลยร่วมกันกู ้เงินซื ้อที ่ดินโฉนดเลขที่ 
๘๘๔๖๕ พร้อมทาวน์เฮาส์ ก่อนจดทะเบียนสมรสและช่วยกันผ่อนชำระหนี้ธนาคารเข้าลักษณะเป็นหุ้นส่วนกัน
มาแต่เดิม แต่การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมทาวน์เฮาส์ไม่ปรากฏว่ามีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน จึงเป็นการถือ
กรรมสิทธิ์รวมของผู้ตายและจำเลยคนละครึ่ง ดังนั้น เมื่อที่ดินพร้อมทาวน์เฮาส์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของผู้ตาย
และจำเลยมีอยู่ก่อนสมรสจึงเป็นสินส่วนตัวของผู้ตายและจำเลยฝ่ายละครึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๑) ส่วนการที่ผู้ตายและจำเลยร่วมกันกู้ยืมเงินในการซื้อตอนแรกก่อนสมรส โดยนำ
ที่ดินพร้อมทาวน์เฮาส์ไปจำนองเป็นประกันหนี้แล้วมีการผ่อนชำระหนี้เรื่อยมาจนมีการจดทะเบียนไถ่ถอน
จำนองมาเป็นชื่อผู้ตายกับจำเลยภายหลังจดทะเบียนสมรสนั้น เป็นเพียงขั้นตอนการชำระหนี้ของผู้ตายและ
จำเลยเท่านั้น ไม่อาจทำให้ที่ดินพร้อมทาวน์เฮาส์ซึ่งเป็นสินส่วนตัวของผู้ตายและจำเลยมาก่อนสมรสต้อง
กลายเป็นสินสมรส 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๓๐/๒๕๔๙ จำเลยที่ ๑ ซื้อบ้านและที่ดินเพื่อเป็นเรือนหอ อยู่กินฉันสามี
ภริยากับจำเลยที่ ๒ แต่เมื่อจำเลยที่ ๑ ซื้อบ้านและที่ดินมาก่อนจดทะเบียนสมรสกับจำเลยที่ ๒ บ้านและที่ดิน
จึงเป็นสินส่วนตัวของจำเลยที่ ๑ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๑) 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๗๔/๒๕๓๙ โจทก์มีที่ดินอยู่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ การที่โจทก์
สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองและได้สิทธิในการขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์สำหรับที ่ดิน
ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๘ และ ๑๑ ก็ดี และต่อมาโจทก์ได้
ขอออก น.ส. ๓ ก. สำหรับที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายที่ดินก็ดี เป็นเพียงข้ันตอนที่โจทก์จะได้รับหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินดังกล่าวเท่านั้น ไม่กระทบถึงสิทธิของโจทก์ที่มีเหนือที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ต้น 
เมื่อที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์ที่โจทก์มีมาก่อนที่จะอยู่กินและจดทะเบียนสมรสกับจำเลย จึงมิใช่ทรัพย์ที่โจทก์
ได้มาระหว่างสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) ไม่เป็นสินสมรส 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๗๓/๒๕๕๑ จ. ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ แม้จะยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนจากบิดามารดา
มาเป็นชื่อ จ. ก็ตาม และเมื่อ จ. ยกที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องในปี ๒๕๑๐ ผู้ร้องก็ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท
ตั้งแต่ได้รับการยกให้จาก จ. ที่ดินพิพาทจึงเป็นสินส่วนตัวของผู้ร้องเพราะผู้ร้องได้มาก่อนจดทะเบียนสมรสกับ
จำเลยในปี ๒๕๑๙ การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ในปี 
๒๕๓๐ จึงไม่มีผลทำให้ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินส่วนตัวของผู้ร้องกลายเป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องกับจำเลยแต่
อย่างใด 

 (๒) ทรัพย์สินที่ได้รับจากมรดกก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิต หากเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกไม่ว่าจะเป็น
ทายาทโดยธรรมหรือโดยพินัยกรรม แม้จะยังไม่มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกก็ถือว่าทรัพย์มรดกส่วนนั้นตกทอดแก่
ทายาทแล้ว หากภายหลังทายาทนั้นจดทะเบียนคู่ชีวิตก็ยังถือเป็นสินส่วนตัวที่คู่ชีวิตฝ่ายนั้นมีอยู่ก่อนการเป็น
คู่ชีวิต 



๖๘ 

 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๙/๒๔๙๒ ทรัพย์ซึ ่งเป็นมรดกตกทอดแก่สามีก่อนสมรสกับภริยาและ
ทายาทตกลงแบ่งปันกันในระหว่างสมรส ทรัพย์นั้นเป็นสินเดิม (สินส่วนตัว) ของสามี หาใช่เป็นสินสมรสไม่ 

 (๓) สิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิต เช่น การให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินไปก่อนการจด
ทะเบียนคู่ชีวิต สิทธิเรียกร้องในเงินกู้ยืมถือเป็นสินส่วนตัวแม้จะครบกำหนดเวลาชำระหนี้หรือผู้กู้ยืมผิดนัด
ภายหลังการจดทะเบียนคู่ชีวิตก็ตาม แต่หากมีข้อตกลงให้เรียกดอกเบี้ยด้วย ดอกเบี้ยก่อนวันจดทะเบียนคู่ชีวิต
ย่อมเป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิตผู้ให้กู้ ส่วนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วเป็นทรัพย์สินร่วมกัน
ของคู่ชีวิต เพราะดอกผลของสินส่วนตัวเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
มาตรา ๒๗ (๓)  

 อนึ่ง สินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายนั้นย่อมคงสภาพความเป็นสินส่วนตัว  แม้มีการนำสินส่วนตัวนั้นมา
รวมกันไม่ว่าก่อนหรือภายหลังจดทะเบียนคู่ชีวิต ก็ไม่ทำให้ความเป็นสินส่วนตัวของทรัพย์สินนั้นเปลี่ยนแปลง
ไป เช่น นายเอกกับนายชัยซื้อห้องชุดโดยนำมาจากเงินส่วนตัวคนละกึ่งหนึ่งก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิต นายเอกกับ
นายชัยย่อมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในห้องชุดดังกล่าว  แม้ทั้งสองคนจะใช้ชีวิตเป็นคู่รักร่วมกันในห้องชุด
ดังกล่าวยาวนานเท่าใดโดยไม่ได้จดทะเบียนคู่ชีวิต ห้องชุดนั้นก็ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างบุคคลทั้งสอง 
หากต่อมามีการจดทะเบียนคู่ชีวิตกัน ห้องชุดนั้นย่อมโดยเป็นสินส่วนตัวที่แต่ละฝ่ายมีกรรมสิทธิ์รวมคนละกึ่ง
หนึ่ง มิได้ทำให้ห้องชุดกลายเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต หรือนางนิดกับนางหน่อยซึ่งจดทะเบียนคู่ชีวิตกัน
แล้วนำเงินสินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายรวมกันไปซื้อรถยนต์  ต่อมาจึงได้จดทะเบียนคู่ชีวิตกันแล้วขายรถยนต์
ดังกล่าวได้เงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ต้องถือว่าเงินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวของนางนิดกับนางหน่อยคนละ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๗๑๘/๒๕๕๕ เงินที่โจทก์และจำเลยทำมาหาได้ร่วมกันเป็นกรรมสิทธิ์
ร่วมกันก่อนที่โจทก์และจำเลยจดทะเบียนสมรสกัน เมื่อนำเงินดังกล่าวไปซื้อที่ดินและบ้าน ที่ดินและบ้านที่ซื้อ
จึงเป็นกรรมสิทธิ์รวมของโจทก์และจำเลย การจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังไม่มีผลทำให้ที่ดินและบ้าน
ดังกล่าวกลายเป็นสินสมรสแต่อย่างใด จึงยังคงเป็นสินส่วนตัวของทั้งโจทก์และจำเลย ซึ่งต้องแบ่งกันคนละกึ่ง
หนึ่ง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๘๖/๒๕๔๖ ที่ดินที่จำเลยถือกรรมสิทธิ์รวมกับพ่ีชายจำเลย เป็นทรัพย์สินที่
มีมาก่อนที่จำเลยจะจดทะเบียนสมรสกับโจทก์ อันถือเป็นสินส่วนตัวของจำเลย และมีการนำไปแลกเปลี่ยนกับ
ที่ดินพิพาท ๒ แปลง ทรัพย์สินที่ได้มาใหม่จึงย่อมเป็นสินส่วนตัวของจำเลย เพราะเป็นการได้ที่ดินมาแทน
ทรัพย์เดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๒ วรรคหนึ่ง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓๘๒/๒๕๔๐ โจทก์ฟ้องขอแบ่งที่ดินที่โจทก์อ้างว่าโจทก์จำเลยหามาได้
ร่วมกันในระหว่างอยู่กินฉันสามีภริยาก่อนจดทะเบียนสมรส จึงเท่ากับโจทก์ฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินที่โจทก์อ้างว่า
มีอยู่ก่อนสมรสอันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๑) ซึ่งแต่ละ



๖๙ 

 

ฝ่ายในฐานะเจ้าของย่อมมีอำนาจจัดการเองได้โดยลำพังตามมาตรา ๑๔๗๓ และมาตรา ๑๓๓๖ แม้ต่อมา
โจทก์จำเลยจะจดทะเบียนสมรสกัน ก็ไม่ทำให้สินส่วนตัวนั้นกลับเป็นสินสมรสได้ หรืออีกนัยหนึ่ง การมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใดร่วมกันของสามีภริยาที่มีอยู่ก่อนสมรส แม้จะยังไม่แบ่งปันกันเป็นสัดส่วนภายหลัง
สมรสก็หาทำให้ทรัพย์สินนั้นกลายเป็นสินสมรสหรือเป็นทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายไปไม่ เหตุนี้ที่โจทก์ฟ้องจำเลยขอแบ่งที่ดินที่โจทก์อ้างว่ามีกรรมสิทธิ์ร่วมกันกับจำเลยอยู่ก่อนการ
สมรส เนื่องจากโจทก์จำเลยไม่ได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาอีกต่อไป จึงไม่ใช่การฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สิ น
ระหว่างสามีภริยา อันต้องห้ามมิให้ฟ้องร้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ 
หมวด ๔ ว่าด้วยทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๗๔/๒๕๓๙ โจทก์มีที่ดินอยู่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ การที่โจทก์
สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองและได้สิทธิในการขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์สำหรับที ่ดิน
ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๘ และ ๑๑ ก็ดีและต่อมาโจทก์ได้
ขอออก น.ส. ๓ ก. สำหรับที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายที่ดินก็ดี เป็นเพียงข้ันตอนที่โจทก์จะได้รับหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินดังกล่าวเท่านั้น ไม่กระทบถึงสิทธิของโจทก์ที่มีเหนือที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ต้น 
เมื่อที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์ที่โจทก์มีมาก่อนที่จะอยู่กินและจดทะเบียนสมรสกับจำเลยจึงมิใช่ทรัพย์ที่โจทก์
ได้มาระหว่างสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) ไม่เป็นสินสมรส 

 (๔) ทรัพย์สินที่มีการทำนิติกรรมสัญญาไว้ก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิต  แต่คู ่ชีวิตได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมายภายหลังจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้ว เนื่องจากมีสัญญาเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาบังคับเช่นนั้น 
เมื่อการได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองยังไม่สมบูรณ์เป็นสินส่วนตัว กรณีต้องถือว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตเพราะเป็นทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้มาระหว่างการเป็นคู่ชีวิตตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา 
๒๗ (๑)  

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๓๕๓/๒๕๓๖ ที่ดินและบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อ
ขายกับผู้ขาย ทรัพย์สินดังกล่าวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ร้องต่อเมื่อผู้ร้องได้จด
ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ขายแล้ว เมื่อผู้ร้องได้ชำระเงินส่วนใหญ่และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และบ้านพิพาทจากผู้ขายภายหลังที่ได้จดทะเบียนสมรสกับจำเลยแล้ว ต้องถือว่าที่ดินและบ้านพิพาทเป็น
ทรัพย์สินที่ผู้ร้องได้มาในระหว่างสมรสจึงเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ 
(๑) 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๒๘/๒๕๓๓ จำเลยยื่นความจำนงขอซื้อที่ดินพิพาทจากกองทัพอากาศ และ
จำเลยยอมให้กองทัพอากาศหักเงินเดือนของจำเลยทุกเดือนเป็นการผ่อนชำระราคาที่ดิน เมื่อผ่อนชำระ
ครบถ้วนแล้ว ผู้ขายได้จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยในระหว่างสมรส ดังนี้ที่ดินพิพาทเป็นสินสมรส
ระหว่างโจทก์จำเลย 



๗๐ 

 

 (๕) ของขวัญที่มีผู้มอบให้คู่ชีวิตจากการที่ได้จดทะเบียนคู่ชีวิตนั้น หากเป็นของที่ได้รับภายหลังการจด
ทะเบียนคู่ชีวิตแล้วย่อมเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๒๗ (๑) 
จึงไม่ใช่สินส่วนตัว แต่หากได้มาก่อนเวลาจดทะเบียนคู่ชีวิตย่อมเป็นสินส่วนตัวที่ทั้งสองฝ่ายมีกรรมสิทธิ์รวมกัน 
เว้นแต่เห็นได้โดยชัดแจ้งตามพฤติการณ์ว่าผู้ให้ประสงค์จะให้ทรัพย์สินนั้นแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงถือว่าเป็น
สินส่วนตัวเฉพาะของผู้ที่ได้รับการให้นั้น เช่น บิดาและมารดาของนายเอกมอบรถยนต์ให้เป็นของขวัญเมื่อจะมี
การจดทะเบียนคู่ชีวิต ส่วนบิดาและมารดาของนายชัยมอบบ้านให้เป็นของขวัญ ตามพฤติการณ์ของทั้งสองฝ่าย
เป็นเรื่องการนำทรัพย์สินของแต่ละฝ่ายมาใช้ชีวิตร่วมกัน  ย่อมต้องถือว่ารถยนต์เป็นสินส่วนตัวของนายเอก 
บ้านเป็นสินส่วนตัวของนายชัย  

 อย่างไรก็ดี เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าของขวัญที่เป็นของใช้ในครอบครัว ผู้ให้ย่อมมีเจตนาที่
จะให้คู่สมรสได้ใช้สอยเมื่ออยู่ร่วมกัน แม้มอบให้ก่อนวันแต่งงาน ๑ วัน ก็เป็นสินสมรส 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๕๙/๒๕๒๙ ของขวัญที่เป็นของใช้ในครอบครัวซึ่งญาติและเพื่อนของคู่
สมรสมอบให้เนื่องในวันสมรสนั้นผู้ให้ย่อมมีเจตนาที่จะให้คู่สมรสได้ใช้สอยเมื่ออยู่ร่วมกันถ้าไม่ปรากฏว่าผู้ให้
รายใดได้แสดงเจตนาไว้เป็นพิเศษว่ามอบให้แก่คู่สมรสฝ่ายใดโดยเฉพาะแล้วแม้จะเป็นของที่มอบให้ก่อนวัน
แต่งงาน ๑ วันก็ตามก็ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสตกเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๔๗๔ (๑) ของใช้ในครอบครัวแม้จะเป็นของขวัญวันแต่งงานหรือเป็นของที่ซื้อมาหลัง
การสมรสแล้วก็ตามก็เป็นสินสมรส 

 (๖) การนำสินส่วนตัวของฝ่ายหนึ่งมาใช้ระหว่างการเป็นคู่ชีวิต เมื่อทรัพย์สินเสียหายก็มีการซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนแปลงโดยใช้เงินจากทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตก็ดี  หรือการนำทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไป
ปรับปรุงหรือเพ่ิมมูลค่าของสินส่วนตัวก็ดี ต้องพิจารณาตามหลักกรรมสิทธิ์ ส่วนควบและอุปกรณ์ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกรณีไป เช่น นางนิดและนางหน่อยจดทะเบียนคู่ชีวิตและอาศัยอยู่ในบ้านอันเป็น
ส่วนตัวของนางนิด ต่อมาท้ังสองใช้เงินที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตซ่อมแซมและต่อเติมบ้านดังกล่าว ถือว่า
บ้านทั้งหมดยังเป็นสินส่วนตัวของนางนิดตามหลักส่วนควบ  (มาตรา ๑๔๔) แต่หากมีลักษณะเป็นโรงเรือน
ชั่วคราวที่นางนิดยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดินแปลงเดียวกัน โรงเรือนดังกล่าวจึงไม่เป็นส่วนควบ (มาตรา ๑๔๖) 
และถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต ส่วนการซ่อมแซมต่อเติมดังกล่าวหากทำให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเสียหาย 
หรือเป็นการทำไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว คู่ชีวิตที่เสียหายก็มีสิทธิได้รับชดใช้คืนตามมาตรา ๑๕๓๔ ซึ่ง
จะได้กล่าวถึงต่อไป 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๕/๒๕๖๓ โจทก์ใช้เงินสินส่วนตัวของโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูก
สร้างเป็นบ้านเล็ก ๆ มีแต่หลังคาแต่ไม่มีฝาบ้านมาในระหว่างสมรส และใช้เงินสินส่วนตัวของโจทก์ในการ
ก่อสร้างบ้าน โรงจอดรถ คอกวัว และศาลาริมน้ำในที่ดินพิพาทของโจทก์ แม้เป็นการก่อสร้างในระหว่างที่โจทก์
กับจำเลยที่ ๑ เป็นสามีภริยากันก็จะถือว่าบ้านพิพาทเป็นทรัพย์สินที่โจทก์กับจำเลยที่ ๑ ได้มาระหว่างสมรสหา
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ได้ไม่ บ้านพิพาทย่อมเป็นสินส่วนตัวของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๒ วรรค
หนึ่ง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากบ้านพิพาทและเรียกค่าเสียหายได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๙๖๔/๒๕๕๘ ที่ดินพิพาทเป็นสินส่วนตัวของโจทก์ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๑) และ ๑๔๗๒ วรรคหนึ่ง หลังจากสมรสโจทก์ร่วมกับจำเลยปลูกสร้างรี
สอร์ต ร้านอาหาร และต่อเติมบ้านเป็นร้านเสริมสวย สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส แม้
โจทก์จะเป็นผู้ออกเงินค่าก่อสร้างก็ตามแต่ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือจากจำเลย ที่สำคัญสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
โจทก์กับจำเลยใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบธุรกิจร่วมกัน ตามพฤติการณ์เห็นได้ว่าโจทก์ยินยอมให้ใช้ที่ดิน
พิพาทปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว กรณีเข้าข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖ 
จำเลยจึงเป็นผู้มีสิทธิอยู่ในที่ดินพิพาท สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมบนที่ดินพิพาทไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน คงเป็น
สินสมรสที่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์และจำเลยร่วมกัน 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๙๖๔/๒๕๕๘ ที่ดินพิพาทเป็นสินส่วนตัวของโจทก์ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๑) และ ๑๔๗๒ วรรคหนึ่ง หลังจากสมรสโจทก์ร่วมกับจำเลยปลูกสร้างรี
สอร์ต ร้านอาหาร และต่อเติมบ้านเป็นร้านเสริมสวย สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส แม้
โจทก์จะเป็นผู้ออกเงินค่าก่อสร้างก็ตามแต่ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือจากจำเลย ที่สำคัญสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
โจทก์กับจำเลยใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบธุรกิจร่วมกัน ตามพฤติการณ์เห็นได้ว่าโจทก์ยินยอมให้ใช้ที่ดิน
พิพาทปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว กรณีเข้าข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖ 
จำเลยจึงเป็นผู้มีสิทธิอยู่ในที่ดินพิพาท สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมบนที่ดินพิพาทไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน คงเป็น
สินสมรสที่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์และจำเลยร่วมกัน 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๘/๒๕๓๕ ผู้ตายกับโจทก์ที่ ๑ ซึ่งเป็นภริยาร่วมกันทำกิจการโรงแรมมี
เจตนาเป็นเจ้าของร่วมกัน เงินที่ใช้เป็นทุนปลูกสร้างโรงแรมจะเกิดจากฝ่ายใดหามาไม่สำคัญ ต้องถือว่าโรงแรม
เป็นทรัพย์สินร่วมกันระหว่างผู้ตายกับโจทก์ที่ ๑ เมื่อผู้ตายยินยอมให้ใช้ที่ดินดังกล่าวปลูกสร้างโรงแรมเพื่อทำ
กิจการค้าร่วมกันกับโจทก์ที่ ๑ โรงแรมจึงไม่เป็นส่วนควบกับที่ดินเข้าข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๐๙ จำเลยที่ ๕ จดทะเบียนสมรสกับผู้ตาย แม้จำเลยที่ ๕ จะเลิกร้างกับผู้ตายไปนานแล้ว แต่
เมื่อไม่ได้จดทะเบียนหย่ากัน ทรัพย์ที่ผู้ตายได้มาระหว่างที่เป็นสามีภริยากับจำเลยที่ ๕ ย่อมเป็นสินสมรส เงิน
รายได้จากกิจการโรงแรมรวมทั้งร้านตัดผมที่ได้มาหลังจากที่ผู้ตายถึงแก่กรรมแล้ว มิใช่ทรัพย์มรดกของผู้ตาย
เพราะมิใช่ทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนหรือในขณะที่ผู้ตายถึงแก่กรรม แต่เป็นดอกผลของโรงแรมตกได้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของ
โรงแรมตามสัดส่วนแห่งความเป็นเจ้าของโรงแรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๑ และ
มาตรา ๑๓๖๐ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๔๙/๒๕๓๓ จำเลยที่ ๑ ปลูกสร้างบ้านพิพาทบนที่ดินส่วนตัวของตน แม้
สามีจะช่วยออกเงินในการปลูกสร้างด้วยถึงหนึ่งในสาม แต่ตามพฤติการณ์เป็นการช่วยเหลือกันฉันสามีภริยา 
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หาใช่เป็นการร่วมลงทุนปลูกบ้านพิพาทด้วยไม่ ดังนี้บ้านพิพาทจึงเป็นส่วนควบของที่ดินและเป็นสินส่วนตัวของ
จำเลยที่ ๑ การที่จำเลยที่ ๑ ปลูกสร้างบ้านพิพาทในระหว่างสมรสจึงไม่ทำให้บ้านพิพาทเป็นสินสมรส 

 ๓.๑.๒ ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวหรือที่จำเป็น 

 ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกาย ตามควรแก่ฐานะ หรือ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิต
ฝ่ายนั้น 

 เครื่องใช้สอยส่วนตัว คือสิ่งของสำหรับใช้การต่าง ๆ เฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตามปกติแล้ว
ย่อมไม่ใช่ร่วมกันกับบุคคลอื่น เช่น เสื้อผ้า รองเท้า แว่นตา นาฬิกาข้อมือ เป็นต้น ส่วนเครื่องแต่งกาย หรือ
เครื่องประดับกาย คือสิ่งของสำหรับประกอบกันหรือเป็นพวกเดียวกันเพื่อใช้ในการแต่งกายหรือเพื่อ
ประดับกาย เช่น หมวก เนคไท ต่างหู กำไลข้อมือ สร้อยคอ เป็นต้น เครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับกายนั้นต้องมีมูลค่าตามสมควรแก่ฐานะของผู้ใช้ด้วยจึงถือเป็นสินส่วนตัว หากมีมูลค่าสูงเกิน
สมควรแก่ฐานะต้องถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต ส่วนกรณีใดจะถือว่ามีมูลค่าตามสมควรแก่ฐานะหรือไม่
เป็นเรื่องของแต่ละครอบครัว เช่น นาฬิกาข้อมือราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท อาจเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวของที่มีมูลค่า
ตามสมควรแก่ฐานะของบุคคลที่ร่ำรวยและถือเป็นสินส่วนตัว แต่ไม่สมควรแก่ฐานะของบุคคลที่ยากจนจึงไม่
เป็นสินส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น ข้อเท็จจริงตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาแต่ละคดีที่นำมาแสดงถึง
เป็นเพียงกรณีของแต่ละครอบครัวเท่านั้น  

 เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ คือสิ่งของ อุปกรณ์ ที่บุคคลนั้นต้องใช้สำหรับการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของตน เช่น บันได คีม ไฟฉาย สำหรับช่างประปา เครื ่องเขียนและเครื ่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับครู เป็นต้น แต่เครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าวต้องเป็นสิ่งจำเป็ นในการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพเท่านั้นถึงจะเป็นสินส่วนตัว หากไม่ใช่สิ่งจำเป็นย่อมเป็นสินสมรส เช่น รถจักรยานยนต์เป็นเครื่องมือที่
จำเป็นสำหรับผู้มีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างจึงเป็นสินส่วนตัวของบุคคลนั้น แต่รถจักรยานยนต์นั้นย่อม
เป็นเพียงยานพาหนะสำหรับผู้มีอาชีพทนายความ จึงต้องถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต  

 ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องมือเครื่องใช้ที่ จำเป็นใน
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพเหล่านี้ แม้ใช้ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตซื้อมาในระหว่างการเป็นคู่ชีวิตก็ถือเป็น
สินส่วนตัว  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๐๓/๒๕๕๘ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๒) หมายถึงเครื่องมือ
เครื ่องใช้ที ่โดยสภาพเป็นสิ ่งเฉพาะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพของคู่ สมรสฝ่ายนั ้นเท่านั้น รถยนต์ที่
โจทก์จำเลยซื้อมาระหว่างสมรสเพ่ือความสะดวกในการรับส่งบุตรไปโรงเรียน ภายหลังจำเลยนำมาใช้รับจ้างส่ง



๗๓ 

 

นักเรียน แสดงให้เห็นว่ารถยนต์เป็นทรัพย์ที่มิได้มุ่งหมายใช้ในการประกอบอาชีพรับจ้างแต่เพียงประการเดียว 
รถยนต์จึงเป็นสินสมรสมิใช่สินส่วนตัวของจำเลย 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๖๖/๒๕๓๕ สร้อยคอทองคำและพระเครื่องที่จำเลยซื้อให้แก่โจทก์ระหว่าง
สมรสเป็นทรัพย์ที่เป็นเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะของโจทก์โดยเฉพาะ จึงเป็นสินส่วนตัว  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๒/๒๕๓๓ เครื่องทองรูปพรรณ เครื่องเพชร แหวน เข็มขัดนาก และ
เครื่องประดับอื่น ๆ ตามฟ้องเป็นเครื่องประดับกายซึ่งรวมกันแล้วมีราคาไม่มาก เมื่อพิจารณาตามฐานะและ
รายได้ของบิดาโจทก์และผู้ตายแล้ว เป็นเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะของผู้ตายแม้ผู้ตายได้มาโดยบิดา
โจทก์เป็นผู้หามาให้หรือผู้ตายหาเองในระหว่างสมรสก็ตาม ก็เป็นสินส่วนตัวของผู้ตาย  

 ๓.๑.๓ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างการเป็นคู่ชีวิตโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดย
เสน่หา 

 การที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับทรัพย์สินจากมรดกไม่ว่าในฐานะทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม 
ทรัพย์สินนั้นถือเป็นสินส่วนตัวของผู้ได้รับมรดกนั้น ส่วนกรณีได้ทรัพย์สินจากการให้โดยเสน่หานั้นหากมิได้เป็น
การให้ที่ผู้ให้กำหนดไว้ชัดเจนว่าให้เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแล้ว ต้องถือว่าเป็นสินส่วนตัวของผู้รับการให้
เพียงคนเดียว เพราะการให้ที่จะเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตต้องเป็นการให้เป็นหนังสือโดยระบุว่าเป็น
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีข้อพิจารณาคือ การให้โดยเสน่หาแตกต่างจากการให้รางวัล
ตามคำมั่นโฆษณาจะให้รางวัลในเมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๖๒ หรือ
คำมั่นโฆษณาจะให้รางวัลในการประกวดชิงรางวัลตามมาตรา ๓๖๕ เพราะตามมาตรา ๕๒๑ นั้น การให้โดย
เสน่หาเป็นสัญญาสองฝ่ายที่ไม่เป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยผู้รับไม่ต้องทำหน้าที่ตอบแทนผู้ให้แต่อย่างใด คง
รับเอาประโยชน์จากผู้ให้แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น ฉะนั้นในกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์จากการกระทำสิ่งใด
หรือจากการประกวดชิงรางวัล รางวัลที่ได้รับมานั้นไม่เป็นสินส่วนตัว๖๑ แต่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 

 การให้โดยเสน่หานั้นหากผู้ให้คือคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็มีผลให้ทรัพย์สินที่ให้นั้นเป็นสินส่วนตัวของผู้รับ
การให้เช่นกัน เช่น นายเอกจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัยแล้วใช้เงินอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตซื้อที่ดิน
แปลงหนึ่ง ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต ต่อมานายเอกจดทะเบียนให้ที่ดินดังกล่าวแก่นายชัย 
ที่ดินดังกล่าวจึงเปลี่ยนจากการเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเป็นสินส่วนตัวของนายชัย เป็นต้น ทั้งนี้การให้
ของนายเอกเกิดขึ้นระหว่างเป็นคู่ชีวิตกับนายชัย จึงเป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู ่ชีวิตได้ทำ ไว้ต่อกันใน
ระหว่างเป็นคู่ชีวิตซึ่งอาจถูกบอกล้างได้ดังที่กล่าวมาแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๙๑ /๒๕๔๐ และ 
๓๘๕๗/๒๕๖๒) 

 ในส่วน “ของหมั้น” ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จัดเป็นสินส่วนตัวประเภทหนึ่งตาม
มาตรา ๑๔๗๑ (๔) นั้น หากพิจารณาตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... เห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวมิได้มี

 
๖๑ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว, หน้า ๒๒๙.  



๗๔ 

 

บทบัญญัติเกี ่ยวกับ “การหมั้น” ดังเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ลักษณะ ๑ หมวด ๑ 
ดังนั้นแม้คู่ชีวิตจะได้มีการหมั้น ไม่ว่าเป็นเพียงการมอบทรัพย์สินบางอย่างแก่กันโดยจัดพิธีหรือไม่ได้จัดพิธีหมั้น
ก็ตาม ทรัพย์สินดังกล่าวไม่ถือเป็นของหมั้น และจะนำมาตรา ๑๔๗๑ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 
๑๕ ไม่ได ้ 

 อย่างไรก็ดี การที่คู ่สมรสมอบทรัพย์สินบางอย่างแก่กันอย่างของหมั้นก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้น 
ทรัพย์สินดังกล่าวย่อมตกเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนการเป็นคู่ชีวิต จึงเป็นสินส่วนตัวเช่นกันตาม
มาตรา ๒๖ (๑) แต่หากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งให้ทรัพย์สินแก่อีกฝ่ายหนึ่งภายหลังจดทะเบียนคู่ชีวิต ทรัพย์สินนั้นเป็น
สินส่วนตัวของผู้รับและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิต
ซึ่งอาจถูกบอกล้างได้ ส่วนกรณีบุคคลอ่ืนให้ของหมั้นภายหลังจดทะเบียนคู่ชีวิตแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทรัพย์สินนั้น
เป็นสินส่วนตัวของผู้รับ แต่ถ้าเป็นการให้โดยระบุว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต ทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็น
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามมาตรา ๒๗ (๒) ซึ่งในกรณีนี้แม้เป็นของหมั้นในกรณีคู่สมรสก็ไม่ได้มีผลแตกต่าง
กัน เพราะของหมั้นซึ่งต้องตกเป็นสิทธิแก่หญิงและเป็นสินส่วนตัวนั้น ฝ่ายชายต้องได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สิน
อันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงก่อนสมรส มิฉะนั้นการหมั้นจะไม่สมบูรณ์ตามมาตรา ๑๔๓๗  

 - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๓) ที่บัญญัติให้ทรัพย์สินที่สามีภริยาฝ่ายใดฝา่ย
หนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการให้โดยเสน่หาเป็นสินส่วนตัวนั้น มิได้กำหนดให้ใช้บังคับแต่เฉพาะกรณีที่
บุคคลภายนอกเป็นผู้ยกทรัพย์สินให้เท่านั้น แต่ได้รวมถึงกรณีที่สามีภริยายกทรัพย์สินให้แก่กันในระหว่างสมรส
ด้วย ดังนั้นการให้ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตส่วนของตนทั้งหมดแก่อีกฝ่าย ย่อมทำให้ทรัพย์สินนั้ นหมดสภาพ
จากการเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตและตกเป็นสินส่วนตัวของผู้รับ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๐๓/๒๕๕๙ รถยนต์ยี่ห้อเมอร์ซีเดสเบนซ์และรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า โจทก์ซื้อ
มาใส่ชื่อจำเลยในใบคู่มือจดทะเบียน ก่อนจดทะเบียนสมรส จำเลยได้ครอบครองใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งรถยนต์ยี่ห้อเมอร์ซีเดสเบนซ์ จำเลยนำสืบประกอบภาพในสื่อสังคมออนไลน์ ( facebook) ที่ลงภาพเพ่ือ
ขอบคุณโจทก์ มีของใช้ส่วนตัวของจำเลยวางในรถ มีสติ๊กเกอร์ชื่อจำเลยแปะกระจกรถ โจทก์ได้แสดงความเห็น
ในเชิงหยอกล้อการขับรถของจำเลย และโจทก์เองก็มีรถยนต์ใช้อยู่แล้ว ถือว่าโจทก์ให้จำเลยโดยเสน่หา เป็นสิน
ส่วนตัวจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๑) 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐๐๕/๒๕๕๘ ตามหนังสือสัญญาให้ที่ดินระบุว่า ผู้ให้ยอมยกที่ดินทั้งแปลง
พร้อมสิ ่งปลูกสร้างให้แก่ผู ้รับโดยเด็ดขาดนับแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป เป็นการยกให้โดยเสน่หาไม่มี
ค่าตอบแทนเพราะเป็นสามีภริยา แม้หนังสือดังกล่าวจะไม่ได้ระบุไว้ชัดว่าให้เป็นสินส่วนตัว แต่การที่โจทก์ยก
ที่ดิน ๘ แปลง ดังกล่าวให้จำเลยก็เพ่ือตอบแทนการที่จำเลยยอมยุติปัญหาที่โจทก์ไปมีภริยาอีกคนหนึ่ง จึงแปล
เจตนาจากข้อความในเอกสารตามพฤติการณ์แห่งกรณีได้ว่า โจทก์ได้ให้เป็นสินส่วนตัวของภริยาเด็ดขาดแล้ว  



๗๕ 

 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๙๑/๒๕๔๐ ทรัพย์พิพาทที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอน
ระหว่างจำเลยทั้งสอง เป็นทรัพย์ที่โจทก์และจำเลยที่ ๑ ได้มาในระหว่างสมรส ควรเป็นสินสมรสตามกฎหมาย 
และพฤติการณ์ที่โจทก์แสดงออกยืนยันว่าบ้านนั้นเป็นของจำเลยที่ ๑ เพียงคนเดียว โจทก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้วยและยอมให้ระบุชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว แม้กระท่ังนามสกุลของจำเลยที่ ๑ ที่ระบุในเอกสาร
ก็ให้ใช้นามสกุลเดิมของจำเลยที่ ๑ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญญาระหว่างสมรสที่ยอมให้ทรัพย์พิพาทเป็นสินส่วนตัว
ของจำเลยที่ ๑ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ ดังนี้ทรัพย์พิพาทย่อมไม่เป็นสินสมรส
อีกต่อไป แม้ตามมาตรา ๑๔๖๙ บัญญัติว่า สัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินใดที่สามีภริยาได้ทำไว้ต่อกันในระหว่าง
เป็นสามีภริยากันนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกล้างเสียในเวลาใดที่เป็นสามีภริยากันอยู่หรือภายในกำหนดหนึ่งปี
นับแต่วันที่ขาดจากการเป็นสามีภริยากันก็ได้ก็ตาม การที่จำเลยที่ ๑ กลับจากต่างประเทศแล้วอาศัยอยู่กับ
โจทก์ได้ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ โจทก์พูดขอแบ่งบ้านจากจำเลยที่ ๑ ทุกวันเพราะไม่ประสงค์อยู่กินกับจำเลยที่ ๑ ซึ่ง
ถือได้ว่าโจทก์บอกล้างสัญญาระหว่างสมรสแล้ว ทำให้ทรัพย์พิพาทกลับเป็นสินสมรสดังเดิม แต่การบอกล้าง
ดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ แม้จำเลยที่ ๑ จดทะเบียนโอนขายทรัพย์พิพาททั้งหมดแก่จำเลยที่ ๒ โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากโจทก์ แต่เมื่อจำเลยที่ ๒ ซื้อทรัพย์พิพาทจากจำเลยที่ ๑ โดยสุจริต การที่โจทก์บอกล้าง
สัญญาที่โจทก์และจำเลยที่ ๑ ทำกันไว้เกี่ยวกับทรัพย์พิพาทนั้นไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของจำเลยที่ ๒ 
บุคคลภายนอกที่มีต่อทรัพย์ดังกล่าว จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายทรัพย์พิพาทระหว่าง
จำเลยทั้งสอง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๕/๒๕๓๖ หนังสือยกให้ไม่ได้ระบุว่าให้เป็นสินสมรสจึงต้องถือว่าที่ดินของ
จำเลยเป็นสินส่วนตัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๓) จำเลยจึงมีอำนาจจัดการ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๗/๒๕๓๐ โจทก์จำเลยเป็นสามีภริยากัน โจทก์มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ในที่ดินสินสมรสแต่ผู้เดียว ในระหว่างสมรสจำเลยได้ทำหนังสือสัญญาและจดทะเบียนยกท่ีดินดังกล่าวพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างให้แก่โจทก์ แสดงว่าจำเลยมีเจตนายกทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรสส่วนของตนทั้งหมดให้แก่โจทก์ ย่อม
ทำให้ทรัพย์สินนั้นหมดสภาพจากการเป็นสินสมรสและตกเป็นสินส่วนตัวของโจทก์ และสัญญานี้เป็นสัญญา
ระหว่างสมรสที่สมบูรณ์ใช้บังคับกันได้ เมื่อจำเลยยกทรัพย์สินให้แก่โจทก์และทรัพย์สินนั้นตกเป็นสินส่วนตัว
ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๓) แล้ว จำเลยก็ไม่มีสิทธิในทรัพย์สินนั้น
ต่อไป  

 - เมื่อเป็นการให้ระหว่างเป็นคู่ชีวิตกัน จึงเป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกัน ผู้ให้จงึมี
สิทธิบอกล้างเสียในเวลาใดที่เป็นคู่ชีวิตกันกัน หรือภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นคู่ชีวิตกัน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๕๗/๒๕๖๒ เงินที่ ฉ. บิดาของโจทก์โอนเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยมี
จำนวนมากถึง ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยที่ ฉ. จะยกให้แก่จำเลยถึงกึ่งหนึ่งโดยเสน่หา ทั้ง



๗๖ 

 

จำเลยไม่เคยโทรศัพท์ติดต่อขอเงินจาก ฉ. แม้ ฉ. จะเป็นบิดาของโจทก์แต่ก็หาเป็นข้อระแวงว่าจะเบิกความ
ช่วยเหลือโจทก์ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ วินิจฉัยไม่ ดังนั้นเงินจำนวนดังกล่าวที่  ฉ. โอนเข้าบัญชีเงินฝากของ
จำเลยเป็นเงินที่ ฉ. ให้โจทก์โดยเสน่หาอันเป็นสินส่วนตัวของโจทก์ เมื่อนำเงินดังกล่าวไปซื้อที่ดินและอาคาร
พิพาท เช่นนี้ที่ดินและอาคารพิพาทจึงเป็นสินส่วนตัวของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๔๗๒ วรรคหนึ่ง การที่โจทก์ตกลงให้จำเลยจดทะเบียนซื้อขายที่ดินและอาคารพิพาทร่วมกัน และให้ใส่ชื่อ
โจทก์และจำเลยมีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวม จึงเป็นกรณีที่โจทก์และจำเลยทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินในระหว่าง
เป็นสามีภริยา ซึ่งโจทก์มีสิทธิบอกล้างเสียในเวลาใดที่เป็นสามีภริยากัน หรือภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่
ขาดจากการเป็นสามีภริยากันก็ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๔๔/๒๕๓๙ การที่โจทก์ยกที่ดินให้จำเลยมีกรรมสิทธิ์รวมตามบันทึก
ข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมในระหว่างสมรส มีผลทำให้ที่ดินตกเป็นสินส่วนตัวของจำเลย ซึ่งบันทึกดังกล่าวเป็น
สัญญาระหว่างสมรสที่สมบูรณ์ใช้บังคับกันได้ กรณีมิใช่การยกให้ซึ่งจะถอนคืนการให้ได้ต่อเมื่อมีเหตุเนรคุณ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๑ โจทก์จึงมีสิทธิที่จะบอกล้างได้ตามมาตรา ๑๔๖๙ 

 - หากเป็นการให้หรือโอนตามสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลมีคำพิพากษาตามยอม แม้เป็น
สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิตก็ไม่อาจบอกล้างได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๗/๒๕๕๘ โจทก์และจำเลยที่ ๑ ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและ
ศาลมีคำพิพากษาตามยอมขณะที่ยังไม่จดทะเบียนหย่ากันให้จำเลยที่ ๑ ได้รับโอนที่ดินพิพาทมาเป็นสินส่วนตัว 
แสดงให้เห็นเจตนาชัดเจนว่าโจทก์และจำเลยที่ ๑ มีความประสงค์ให้ทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสและมีข้อพิพาท
กันได้จัดการแบ่งปันให้เป็นสัดส่วนชัดเจน เป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายรวมทั้งยกให้บุคคลภายนอกเพื่อระงับ
ข้อพิพาทไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันอีก สัญญาดังกล่าวแม้เป็นสัญญาระหว่างสมรส แต่มีคำพิพากษารับรองและ
บังคับตามสัญญาเสร็จสิ้นแล้วไม่อาจบอกล้างได้ ที่ดินพิพาทจึงไม่ใช่สินสมรสของโจทก์และจำเลยที่ ๑ แต่เป็น
สินส่วนตัวของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ มีสิทธิจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๒ ได้โดยไม่ต้องขอ
ความยินยอมจากโจทก ์

 - ที่ดินที่มีเพียงสิทธิครอบครอง เช่น หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือแบบแจ้งการครอบครอง
ที่ดิน (ส.ค. ๑) หากมีการให้และส่งมอบการครอบครองแก่ผู้รับการให้แล้วย่อมมีผลทันทีแม้ไม่มีการจดทะเบียน
ที่ดินนั้น 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๐/๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ มีเจตนาโอนที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน 
(ส.ค. ๑) เลขที่ ๘๖ หมู่ที ่ ๓ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ที่ปลูกสร้าง
บ้านเลขที่ ๔๕/๒, ๔๕/๓, ๔๕/๖ และโรงจอดรถซึ่งเป็นสินส่วนตัวของจำเลยที่ ๑ ให้แก่โจทก์อันเป็นสัญญาที่
สมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นสินส่วนตัวของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๔๗๑ (๓) ไม่ใช่สินส่วนตัวของจำเลยที่ ๑ อีกต่อไป 



๗๗ 

 

 - ใช้เงินสินส่วนตัวซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิต แต่ถูกรางวัลหลังจดทะเบียนถือเป็น
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๓/๒๕๓๗ จำเลยใช้เงินของจำเลยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนสมรสกับ
โจทก์ สลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลหลังจากท่ีโจทก์จำเลยสมรสกันแล้ว และถูกรางวัล เงินรางวัลที่จำเลยได้
รับมาจากการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลระหว่างสมรสถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสย่อมเป็นสินสมรส 

 

 ๓.๒ ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มาแทนสินส่วนตัว 
 ในกรณีที่มีการนำสินส่วนตัวไปแลกเปลี่ยน จำหน่าย หรือสินส่วนตัวเสียหาย ทำให้เกิดทรัพย์สินใหม่
หรือได้เงินมาแทนสินส่วนตัวนั้น ทรัพย์สินหรือเงินดังกล่าวถือเป็นสินส่วนตัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๒๖๒ เช่น นางนิดมีรถยนต์ ๑ คันเป็นสินส่วนตัว เมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนางหน่อยแล้ว 
นางนิดนำรถยนต์คันเดิมไปเปลี่ยนเป็นรถยนต์คันใหม่หรือขายได้เงินมา ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือประสบอุบัติเหตุ
เสียหายทั้งคันทำให้ได้เงินจากการประกันภัยรถยนต์ดังกล่าว รถยนต์คันใหม่หรือเงินดังกล่าวถือเป็นสินส่วนตัว
ของนางนิด เป็นต้น แต่หากมีการนำทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปรวมกับสินส่วนตัวแล้วเกิดเป็นทรัพย์สนิใหม่ 
เช่น นางนิดนำเงินที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปรวมกับเงินที่ได้จากการขายรถยนต์
ดังกล่าวแล้วซื้อรถยนต์คันใหม่ เช่นนี้ต้องถือว่านางนิดกับนางหน่อยเป็นเจ้าของรวมในรถยนต์ดังกล่าว โดยนาง
นิดมีสิทธิในรถยนต์เป็นสินส่วนตัวสามส่วนและนางนิดกับนางหน่อยมีสิทธิในรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตอีกหนึ่งส่วน แต่หากเป็นกรณีที่มีการนำทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปรวมกับสินส่วนตัวในลักษณะที่แยก
ออกจากกันได้ มิได้ระคนเป็นทรัพย์สินเดียวกัน เช่น สร้อยคอกับพระเครื่อง เครื่องปรับอากาศที่ติดอยู่ใน
อาคาร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๘/๒๕๒๒) หรือหากเป็นทรัพย์ที่เมื่อรวมกันแล้วแบ่งแยกจากกันไม่ได้แต่มี
ลักษณะเป็นส่วนควบคือมีสินส่วนตัวเป็นทรัพย์ประธานและทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเป็นส่วนควบนั้น เช่น 
บ้านที่ปลูกบนที่ดิน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๘๙/๒๕๓๒) ดังนี้มิใช่กรณีเป็นทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มาแทน
สินส่วนตัว ต้องถือว่าทรัพย์สินที่แยกจากกันได้แต่ละส่วนเป็นสินส่วนตัวหรือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
แล้วแต่กรณี ส่วนทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบนั้นต้องเป็นไปตามทรัพย์ประธานว่าเป็นสินส่วนตัวหรือเป็น
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๙๖/๒๕๕๔ ผู้ร้องซื้อรถยนต์คันพิพาทในระหว่างที่เป็นภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายของจำเลย โดยผู้ร้องรวบรวมเงินมาซื้อโดยได้นำเงินบางส่วนที่ผู ้ร้องเก็บสะสมมาตั ้งแต่ก่อนจด
ทะเบียนสมรสกับจำเลย และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเงินกู้ท่ีได้มาเป็นเงินที่ผู้ร้องได้มา
ในระหว่างเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายกับจำเลย ย่อมถือเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

 
๖๒ มาตรา ๑๔๗๒ สินส่วนตวันั้น ถา้ได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นก็ดี ซื้อทรัพย์สินอื่นมาก็ดี หรือขายได้เป็นเงินมาก็ดี ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มา
นั้นเป็นสินส่วนตัว 



๗๘ 

 

พาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ หาใช่เป็นเงินที่ได้มาจากการเปลี่ยนสินส่วนตัวของผู้ร้องมาเป็นสินสมรสดังเช่นที่ผู้ร้อง
กล่าวอ้าง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๘๖/๒๕๔๖ ที่ดินที่จำเลยถือกรรมสิทธิ์รวมกับพ่ีชายจำเลย เป็นทรัพย์สินที่
มีมาก่อนที่จำเลยจะจดทะเบียนสมรสกับโจทก์ อันถือเป็นสินส่วนตัวของจำเลย และมีการนำไปแลกเปลี่ยนกับ
ที่ดินพิพาท ๒ แปลง ทรัพย์สินที่ได้มาใหม่จึงย่อมเป็นสินส่วนตัวของจำเลย เพราะเป็นการได้ที่ดินมาแทน
ทรัพย์เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๔๗๒ วรรคหนึ่ง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๓๙/๒๕๒๒ เมื่อจำเลยต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นสินส่วนตัวทั้งสาม
แปลงนั้นให้แก่ ล. ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเหตุให้จำเลยได้มาซึ่งที่ดินโฉนดที่ ๑๑๗๖ กับมีสิทธิ
ได้เงินค่าตอบแทน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็ต้องถือว่าที่ดินและเงินค่าตอบแทนดังกล่าวเข้ามาแทนที่ที่ดินทั้งสาม
แปลง อันเป็นสินส่วนตัวของจำเลยซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการขายหรือแลกเปลี่ยนตามนัยแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๕ (๑) ดังนั้น ที่ดินโฉนดที่ ๑๑๗๖ กับเงินค่าตอบแทน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง
เป็นสินส่วนตัวของจำเลย หาใช่สินสมรสระหว่างโจทก์จำเลยไม่ 

 

 ๓.๓ ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต (Community property) 
 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มีบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไว้ในมาตรา ๒๕ 
และ ๒๗ ดังนี้ 

 “มาตรา ๒๕ ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต นอกจากที่ได้แยกไว้เป็นสินส่วนตัวย่อมเป็นทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิต” 

 “มาตรา ๒๗ ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตได้แก่ทรัพย์สินต่อไปนี้  

 (๑) ทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้มาระหว่างการเป็นคู่ชีวิต  

 (๒) ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างการเป็นคู่ชีวิตโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือ 
เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต  

 (๓) ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว  

 ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างใดเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตหรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต” 

 การที่กฎหมายกำหนดให้ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิตเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต เว้นแต่เป็นทรัพยส์ิน
ส่วนที่ได้แยกไว้เป็นสินส่วนตัวนั้น มีลักษณะเช่นเดียวกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ที่นอกจากส่วนที่ได้แยกไว้
เป็นสินส่วนตัวย่อมเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๐ ส่วนการกำหนด
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ลักษณะของทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตซึ่งมี ๓ ประเภทนั้น ก็มีลักษณะเดียวกันกับสินสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ นอกจากนั้นการกำหนดข้อสันนิษฐานของกฎหมายในกรณีทรัพย์สิน
นั้นเป็นที่สงสัยว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตหรือไม่ ให้ถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนั้น ก็มีลักษณะ
เช่นเดียวกับข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่ถือว่าเป็นสินสมรสด้วย จึงกล่าวได้ว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตนั้นถือเอาตามบทบัญญัติเกี่ยวกับสินสมรสของสามีภริยานั่นเอง ดังนั้นแนวคำพิพากษาศาล
ฎีกาในเรื่องสินสมรสจึงนำมาเทียบเคียงได้กับทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตด้วยเช่นกัน โดยทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 

 ๓.๓.๑ ทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้มาระหว่างการเป็นคู่ชีวิต 

 ทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้มาระหว่างการเป็นคู่ชีวิตเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับ
สินสมรสที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) เนื่องจากเมื่อ
บุคคลสองคนใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวแล้วย่อมต้องร่วมหัวจมท้ายทั้งในด้านส่วนตัวและด้านเศรษฐกิจด้วย 
คู่ชีวิตแต่ละครอบครัวอาจมีรูปแบบการทำงานและหารายได้แตกต่างกัน คู่ชีวิตบางครอบครัวอาจทำงานหา
รายได้ร่วมกัน บางครอบครัวอาจต่างฝ่ายต่างทำงานมีรายได้ แต่บางครอบครัวอาจมีฝ่ายหนึ่งทำงานมีรายได้
ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งทำงานบ้านดูแลครอบครัวโดยไม่มีรายได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่คู่ชีวิตแต่ละครอบครัวสมัครใจเลือก
รูปแบบครอบครัวและการหารายได้เลี้ยงครอบครัวเช่นนั้นเอง ดังนั้นหากจะถือว่าคู่ชีวิตฝ่ายใดทำงานมีรายได้
เท่าไรก็เป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิตฝ่ายนั้น ย่อมไม่เป็นธรรมแก่คู่ชีวิตที่อาจต้องรับหน้าที่ดูแลครอบครัวและ
ทำงานบ้านซึ่งไม่มีรายได้ กฎหมายจึงต้องกำหนดให้ทรัพย์สินที่คู่ชีวิตไม่ว่าฝ่ายใดได้มาระหว่างการเป็นคู่ชีวิต
ถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะได้มาจากการที่ฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่งทำงาน
ส่วนตัว เงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญ ค่าชดเชย เงินทดแทนต่าง ๆ ตามกฎหมายแรงงาน หากคู่ชีวิตฝ่ายนั้น
ได้มาระหว่างการจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้ว ล้วนแต่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตทั้งสิ้น 

  ทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้มาระหว่างการเป็นคู่ชีวิตที่ถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อมี
การจดทะเบียนคู่ชีวิตจนกระทั่งสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต ไม่ว่าจากการตายของคู่ชีวิต ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการ
เป็นคู่ชีวิต หรือเลิกการเป็นคู่ชีวิต ดังนั้นแม้คู่ชีวิตจะตกลงแยกกันอยู่หรือทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไป หากการเป็ น
คู่ชีวิตยังไม่สิ้นสุดกันแล้ว ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างนั้นยังคงต้องเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตทั้งสิ้น  เช่น 
นายเอกจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัยแล้ว ต่อมาแยกทางกันโดยนายชัยไปใช้ชีวิตคู่กับนายชอบ โดยไม่ได้จด
ทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนายเอก หากระหว่างนั้นนายชัยได้เงินค่าจ้างแรงงานมา เงินดังกล่าวกึ่งหนึ่งถือ
เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตคือนายเอกและนายชัยด้วย เป็นต้น 

 ส่วนกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งนำสินส่วนตัวไปลงทุนหรือใช้เพื่อให้ได้ทรัพย์สินใหม่มาทดแทนเพิ่มขึ้น ต้อง
ถือว่าสินส่วนตัวดังกล่าวถูกทำลายไปทั้งหมดหรือแต่บางส่วน แต่ได้ทรัพย์สินอื่นหรือเงินมาทดแทน ทรัพย์สิน
อื่นหรือเงินที่ได้มานั ้นยังคงเป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิตฝ่ายนั ้นตามมาตรา ๑๔๗๒ วรรคสอง ประกอบร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... แต่ผลประโยชน์ที่ได้งอกเงยขึ้นในระหว่างที่จดทะเบียนคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันต้องถือ
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เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต เช่น นางนิดนำที่ดินอันเป็นสินส่วนตัวไปขายได้เงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แล้วนำไป
รวมกับเงินที่ เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต อีก ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท เพ่ือซื้อสินค้ามาขายได้ เ งินมา  
๕๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้นางนิดต้องได้เงินสินส่วนตัวก่อน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนอีก ๑๓๐,๐๐๐ บาท เป็น
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 

 ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘ หมายถึงวัตถุมีรูปร่างหรือวัตถุไม่มี
รูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ ฉะนั้น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า 
ชื่อเสียงในการค้า (Goodwill) ที่คู่ชีวิตได้มาระหว่างการเป็นคู่ชีวิตจึงเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต นอกจากนี้
สัมปทานเหมืองแร่ สัมปทานขุดเจาะน้ำมัน สัมปทานโทรศัพท์ที่ได้มาระหว่างการเป็นคู่ชีวิต ก็เป็นทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตเช่นเดียวกัน แต่ใบอนุญาตในอาชีพ (Professional license) ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมูลค่า
ของใบอนุญาตขึ้นอยู่กับการทำงานในอนาคตของผู้รับใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตว่าความ ใบอนุญาตตรวจ
บัญชี ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่ง เหล่านี้แม้จะได้มาระหว่างการ เป็นคู่ชีวิตก็ไม่ใช่
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต ส่วนใบอนุญาตที่เป็นเรื่องเฉพาะตัว เช่น ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน ใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ หรือปริญญาบัตร ก็ไม่ใช่ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต อย่างไรก็ดี ใบอนุญาตทำการค้าหรือบริการที่
เปลี่ยนมือได้ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงรับจำนำ ใบอนุญาตตั้ง
สถานบริการ ที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างการเป็นคู่ชีวิตจึงเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตได้๖๓ 

 แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเกี ่ยวกับทรัพย์สินที ่คู ่สมรสได้มาระหว่างสมรสซึ ่งถือว่าเป็นสินสมรส
เช่นเดียวกับการเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตคือ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๒๓๖/๒๕๖๒ เงินช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิตที่สหกรณ์ออมทรัพย์จำเลยจ่ายใน
กรณีเสียชีวิตของพลโท บ. ซึ่งเป็นสมาชิกของจำเลยไม่ใช่เงินที่พลโท บ. ได้มาระหว่างสมรสกับผู้ร้องสอดที่ ๑ 
จึงไม่ใช่สินสมรส 

  ใบสมัครเป็นสมาชิกของจำเลยที่พลโท บ. ทำไว้ มีข้อความระบุว่า "ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา
หรือเจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า หักเงินค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชำระหนี้...” จากข้อความ
ดังกล่าวแสดงว่าเงินที่นำไปชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้นเป็นเงินเดือนของพลโท บ. ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาระหว่างสมรส
จึงเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) เมื่อชำระแล้วกลายเป็นทุนเรือนหุ้น
ของจำเลยที่สมาชิกมีสิทธิเรียกร้องต่อเมื่อความเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง ดังนั้น สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้นจึงคง
เป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องสอดท่ี ๑ และพลโท บ. อยู่ 

  คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๗๘๙/๒๕๖๐ แม้จำเลยที่ ๑ ซื้อที่ดินทั้งสองแปลงเอง และปรากฏชื่อจำเลยที่ 
๑ เพียงผู้เดียวถือกรรมสิทธิ์ แต่เป็นการได้ทรัพย์สินมาในระหว่างสมรส ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ใช้
เงินสินส่วนตัวไปซื้อที่ดินดังกล่าวมา ที่ดินทั้งสองแปลงย่อมเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

 
๖๓ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๒๔๑. 



๘๑ 

 

พาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) เมื่อจำเลยที่ ๑ นำที่ดินสินสมรสไปขายฝากแก่จำเลยที่ ๒ โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากโจทก์ซึ่งเป็นคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ (๑) และจำเลยที่ ๒ 
ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว โจทก์ย่อมฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการขายฝากนั้นได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๖/๒๕๖๐ โจทก์บรรยายฟ้องว่าที่ดินพิพาททั้ง ๙ แปลง เป็นสินสมรส
ระหว่างโจทก์และจำเลย โดยได้มาระหว่างสมรส จำเลยไม่ปฏิเสธข้ออ้างดังกล่ าว แต่ต่อสู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มี
การนำเงินของบริษัท อ. ซื้อไว้โดยใส่ชื่อจำเลยแทน เมื่อที่ดินพิพาททั้ง ๙ แปลง เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่โจทก์
และจำเลยได้มาระหว่างสมรสจึงเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๙๖/๒๕๕๔ ผู้ร้องซื้อรถยนต์คันพิพาทในระหว่างที่เป็นภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายของจำเลย โดยผู้ร้องรวบรวมเงินมาซื้อโดยได้นำเงินบางส่วนที่ผู ้ร้องเก็บสะสมมาตั้งแต่ก่อนจด
ทะเบียนสมรสกับจำเลย และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเงินกู้ท่ีได้มาเป็นเงินที่ผู้ร้องได้มา
ในระหว่างเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายกับจำเลย ย่อมถือเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๕๗๐/๒๕๕๑ จำเลยซื้อที่ดินและรถยนต์ในระหว่างสมรส ที่ดินและรถยนต์
จึงเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) แม้เงินที่ใช้
ในการผ่อนหนี้ค่าซื้อที่ดินเป็นเงินที่จำเลยกู้มาจากธนาคาร และเงินที่ใช้ในการผ่อนหนี้ค่าซื้อที่ดินเป็นเงินที่
จำเลยกู้มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจำเลยเป็นผู้ผ่อนชำระหนี้ด้วยเงินเดือนของจำเลยทั้งสิ้น
ก็ตาม แต่เงินเดือนของจำเลยดังกล่าวก็เป็นเงินที่จำเลยได้มาระหว่างสมรสจึงเป็นเงินสินสมรสนั่นเอง ส่วนเงิน 
๑๓๐,๐๐๐ บาท ที่นำไปรวมกับเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ 
วรรคสอง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเงินที่จำเลยได้มาระหว่างสมรสเป็นสินสมรส จำเลยจะต้องพิสูจน์หกัล้าง 
เมื่อพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นสินสมรส 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๖๕/๒๕๓๗ เงินบำนาญเป็นเงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการผู้ที่พ้น
จากราชการแล้วตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเมื่อข้าราชการผู้นั ้นมีคู ่สมรสที่ชอบด้วย
กฎหมายยังมีชีวิตอยู่จึงเป็นการได้เงินมาในระหว่างสมรส ย่อมถือว่าเงินบำนาญนั้นเป็นสินสมรส เมื่อนำเงินนั้น
มาซือ้ที่ดินและต่อมาได้ปลูกสร้างบ้านซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดินในระหว่างสมรส ที่ดินและบ้านจึงเป็นสินสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑)  

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๓๕๓/๒๕๓๖ ที่ดินและบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อ
ขายกับผู้ขาย ทรัพย์สินดังกล่าวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ร้องต่อเมื่อผู้ร้องได้จด
ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ขายแล้ว เมื่อผู้ร้องได้ชำระเงินส่วนใหญ่และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และบ้านพิพาทจากผู้ขายภายหลังที่ได้จดทะเบียนสมรสกับจำเลยแล้ว ต้องถือว่าที่ดิ นและบ้านพิพาทเป็น



๘๒ 

 

ทรัพย์สินที่ผู้ร้องได้มาในระหว่างสมรสจึงเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ 
(๑) 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๒๘/๒๕๓๓ จำเลยยื่นความจำนงขอซื้อที่ดินพิพาทจากกองทัพอากาศ และ
จำเลยยอมให้กองทัพอากาศหักเงินเดือนของจำเลยทุกเดือนเป็นการผ่อนชำระราคาที่ดิน เมื่อผ่อนชำระ
ครบถ้วนแล้ว ผู้ขายได้จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยในระหว่างสมรส ดังนี้ ที่ดินพิพาทเป็นสินสมรส
ระหว่างโจทก์จำเลย  

 - หากคู่ชีวิตทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลมีคำพิพากษาตามยอมให้โอนทรัพย์สินแก่กัน 
แม้ทำสัญญาขณะยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิตและเป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกัน
ในระหว่างเป็นคู่ชีวิต แต่ก็เป็นสินส่วนตัวและบอกล้างสัญญาฯ ไม่ได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๗/๒๕๕๘ ในคดีก่อนโจทก์กับจำเลยทั้งสี่ตกลงทำสัญญาประนีประนอม
ยอมความกันว่าโจทก์และจำเลยที่ ๑ จะหย่ากันและในสัญญาข้อ ๒ ตกลงว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ ๑ 
เช่นเดิม โดยจำเลยที่ ๔ จะไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ภายใน ๑๕ วัน และข้อ ๑ 
ในสัญญาระบุว่า จำเลยที่ ๑ สัญญาว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวรบกวนโจทก์ทุกประการ หากจำเลยที่ ๑ ผิดสัญญา 
ยินยอมให้ถือเอาสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาเพื่อหย่าขาดกับโจทก์
ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม แม้ปรากฏว่าขณะที่จำเลยที่ ๑ ได้รับโอนที่ดินพิพาทกลับคืนมา โจทก์และจำเลย
ที่ ๑ ยังไม่จดทะเบียนหย่ากัน อันมีผลทำให้ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์ที่จำเลยที่ ๑ ได้มาโดยสัญญาในระหว่าง
สมรส ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) บัญญัติว่าเป็นสินสมรสก็ตาม แต่ข้อตกลงใน
เรื่องสินสมรสอื่นได้แสดงให้เห็นเจตนาชัดเจนว่าโจทก์และจำเลยที่ ๑ มีความประสงค์ให้ทรัพย์สินที่เป็น
สินสมรสและมีข้อพิพาทกันได้จัดการแบ่งปันให้เป็นสัดส่วนชัดเจนเป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายรวมทั้งยกให้
บุคคลภายนอกเพ่ือระงับข้อพิพาทไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันอีก สัญญาดังกล่าวแม้เป็นสัญญาระหว่างสมรส แต่มี
คำพิพากษารับรองและบังคับตามสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว ไม่อาจบอกล้างได้ ที่ดินพิพาทจึงไม่ใช่สินสมรสของโจทก์
และจำเลยที่ ๑ แต่เป็นสินส่วนตัวของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ มีสิทธิจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย
ที่ ๒ ได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ 

 - ได้ที่ดินตามคำพิพากษาและสัญญาประนีประนอมยอมความขณะยังเป็นคู่ชีวิตกัน แม้ยังไม่ได้จด
ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์แต่เสียชีวิตก่อน ก็ถือว่าสิทธิที่จะบังคับคดีเอาแก่ที่ดินเป็นทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๖๕๐๙/๒๕๕๗ เมื ่อขณะที ่ศาลจังหวัดชลบุร ีได้พิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่ ท. กับจำเลยตกลงกันว่า จำเลยจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที ่ดินโฉนดเลขที่ 
๑๑๘๕๒ เนื้อท่ี ๓ ไร่ ให้แก่ ท. นั้น ท. กับโจทก์เป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ ท. จะถึงแก่ความตาย
ไปก่อนที่จะถึงกำหนดจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความและ



๘๓ 

 

ปัจจุบันยังมิได้มีการจดทะเบียนการได้มาซึ่งที่ดินตามสัญญาประนีประนอมยอมความกับพนักงานเจ้าหน้าที่ก็
ตาม แต่ก็ไม่ทำให้สิทธิของ ท. ที่จะได้รับที่ดินตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วต้องสูญสิ้น
ไป และสิทธิที่จะบังคับคดีเอาแก่ที่ดินตามคำพิพากษาตามยอมเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่ ท. กับโจทก์ได้มาใน
ระหว่างสมรส จึงเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) ซึ่งย่อมมีผลทำให้
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๘๕๒ เนื้อที่ ๓ ไร่ ที่ ท. จะได้รับตามสิทธินั้นตกเป็นสินสมรสระหว่าง ท. กับโจทก์ด้วย
เช่นเดียวกัน โจทก์จึงมีส่วนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับ ท. ในที่ดินดังกล่าวคนละครึ่ง 

 - สิทธิการเช่าก็เป็นทรัพย์สินจึงเป็นทรัพย์สินร่วมกันระหว่างคู่ชีวิตได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๘๖/๒๕๕๗ อาคารพาณิชย์เลขที่ ๓๕ และ ๓๖ ที่โจทก์และจำเลยเช่าจาก
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แม้มีเพียงสิทธิการเช่า แต่สิทธิการเช่าก็เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่มี
ราคาและถือเอาได้ เมื่อได้มาระหว่างสมรสจึงเป็นสินสมรส และตรงตามบันทึกท้ายทะเบียนการหย่าตามที่
โจทก์บรรยายฟ้อง จำเลยจึงต้องแบ่งสินสมรสให้โจทก ์

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๗๐/๒๕๕๖ แม้ทรัพย์สินที่จำเลยที่ ๑ ได้มาในระหว่างสมรสกับโจทก์จะ
เป็นทรัพย์สินที่จำเลยที่ ๑ มีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นก็ต้องถือว่าในส่วนที่จำเลยที่ ๑ มีกรรมสิทธิ์เป็น
สินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ เพราะสินสมรสไม่จำต้องเป็นทรัพย์สินที่ทั้งสองเป็นฝ่ายร่วมกันทำมาหา
ได้ หากแต่คู ่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาก็ย่อมมีผลให้เป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๔๗๔ (๑) โดยไม่จำต้องมีข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินระหว่างเจ้าของรวมก่อนจึงจะเป็นสินสมรส 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๙๒/๒๕๕๑ เงินที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีของศาลแรงงานกลางนำไป
วางศาลเพื่อชำระหนี้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีก่อนนั้นเป็นเงินค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้า ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชยและค่าเสียหายตามสิทธิที่ผู้ร้องพึงได้
ตามกฎหมาย ซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายแก่ผู้ร้องผู้เป็นลูกจ้าง แม้ผู้ร้องใช้สิทธิเรียกร้องของตนมาฟ้องนายจ้าง แต่
เมื่อผู้ร้องชนะคดีจนได้เงินดังกล่าวมาก็เป็นการได้มาระหว่างสมรส เงินดังกล่าวย่อมเป็นสินสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑)  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๖๒๔๔/๒๕๕๐ การเช่าซื้อรถยนต์พิพาท บิดาโจทก์เป็นผู้วางเงินจองให้ 
๑๐,๐๐๐ บาท และบิดามารดาโจทก์ออกเงินดาวน์ให้อีกส่วนหนึ่ง รถยนต์คันดังกล่าวโจทก์จำเลยได้ออกเงิน
บางส่วนเป็นค่ารถยนต์ด้วย ทั้งเงินที่บิดามารดาโจทก์ช่วยออกเป็นค่ารถยนต์ ภายหลังก็ไม่ปรากฏว่าบิดา
มารดาโจทก์ได้ทวงถามให้โจทก์จำเลยชำระหนี้ส่วนนี้แต่อย่างไร แสดงว่าบิดามารดาโจทก์มีเจตนาที่จะออกเงิน
ค่ารถยนต์ส่วนนี้ให้แก่โจทก์จำเลย รถยนต์คันดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่โจทก์จำเลยได้มาในระหว่างสมรส เป็น
สินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จึงเป็น
สินสมรส การที่โจทก์โอนสิทธิการเช่าซื้อรถยนต์ให้แก่ ว. ในระหว่างที่โจทก์จำเลยยังเป็นสามีภริยากัน โดย
จำเลยไม่ทราบเรื่องจึงเป็นการจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิการเช่าซื้ อรถยนต์อันเป็นสินสมรสไปโดยมีเจตนาทำให้



๘๔ 

 

จำเลยได้รับความเสียหายซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๔ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าทรัพย์สิน
นั้นยังคงมีอยู่เพื่อจัดแบ่งสินสมรสตามมาตรา ๑๕๓๓ โจทก์ต้องแบ่งสินสมรสดังกล่าวให้แก่จำเลยกึ่งหนึ่ง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๗๖/๒๕๑๘ ภริยาทำสัญญาจะซื้อที่ดินชำระราคาแล้วบางส่วน เมื่อหย่ากัน
สิทธิตามสัญญานี้เป็นสินสมรสที่จะต้องแบ่งกันด้วย 

 สินเดิม (สินส่วนตัว) ของภริยาซึ่งสูญไประหว่างสมรส การเอาสินสมรสใช้ต้องคิดตามราคาเดิม ไม่ใช่
ราคาเมื่อหย่ากัน 

 - ใช้เงินสินส่วนตัวซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิต แต่ถูกรางวัลหลังจดทะเบียนถือเป็น
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๓/๒๕๓๗ จำเลยใช้เงินของจำเลยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนสมรสกับ
โจทก์สลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลหลังจากที่โจทก์จำเลยสมรสกันแล้ว และถูกรางวัล เงินรางวัลที่ จำเลยได้
รับมาจากการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลระหว่างสมรสถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสย่อมเป็นสินสมรส 

 - ซื้อที่ดินระหว่างเป็นคู่ชีวิตแม้จะใส่ชื่อคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ก็ต้องถือว่าเป็นทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่าย 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๖๑/๒๕๕๘ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า เดิมผู้ร้องเคยสมรสกับจำเลยที่ ๓ ต่อมา
เมื่อปี ๒๕๓๕ ผู้ร้องหย่ากับจำเลยที่ ๓ และได้ตกลงสัญญาในการหย่าให้ที่ดินพิพาทตกแก่ผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียว 
ผู้ร้องได้ครอบครองทำประโยชน์ตลอดมาโดยจำเลยที่ ๓ ไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้อง โจทก์ให้การต่อสู้คดี โดยมิได้ให้
การปฏิเสธข้ออ้างดังกล่าวของผู้ร้อง ถือได้ว่าโจทก์ยอมรับว่าผู้ร้องกับจำเลยที่ ๓ จดทะเบียนหย่ากันและได้ทำ
บันทึกข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ ๓ ว่าให้ที่ดินพิพาทตกเป็นของผู้ร้องตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๘๔ (๓) เช่นนี้ เมื่อผู้ร้องกับจำเลยที่ 
๓ จดทะเบียนสมรสกันในปี ๒๕๒๗ ต่อมาปี ๒๕๓๔ ผู้ร้องซื้อที่ดินพิพาทแม้จะใส่ชื่อผู้ร้องถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พิพาทเพียงคนเดียวก็ตาม ที่ดินพิพาทก็เป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ 
(๒) ซึ่งเมื่อทั้งสองจดทะเบียนหย่ากันและทำบันทึกข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ ๓ ว่าให้
ที่ดินพิพาทตกเป็นของผู้ร้อง สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๒ ผู้ร้องมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเพียงคนเดียวอยู่แล้ว แม้ไม่ได้จด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ที่ดินพิพาทจึงตกเป็นสิทธิของผู้ร้องนับแต่เวลาจด
ทะเบียนหย่า และเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องมีอยู่ก่อนสมรสกับจำเลยที่ ๓ ใหม่ ในปี ๒๕๔๙ จึงเป็นสินส่วนตัวของผู้
ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๑) ที่ดินพิพาทมิใช่ทรัพย์สินของจำเลยที่ ๓ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๒๕๐/๒๕๕๗ โจทก์ร่วมกับจำเลยจดทะเบียนสมรสที่ประเทศออสเตรเลีย 
และลงทุนทำไร่องุ่น ต่อมาจำเลยย้ายกลับมาอยู่ในประเทศไทย แต่ยังไม่ได้หย่าขาดกับโจทก์ร่วม เงินค่าชดเชย
ที่รัฐบาลออสเตรเลียจ่ายให้แก่โจทก์ร่วมและจำเลยกรณีเลิกทำไร่องุ่น เป็นเงินที่ได้มาในระหว่างสมรสจึงเป็น



๘๕ 

 

สินสมรส การทีโ่จทก์ร่วมส่งเงินชดเชยมาให้แก่จำเลย แล้วจำเลยนำเงินดังกล่าวไปซื้อทรัพย์พิพาท แม้มีการจด
ทะเบียนใส่ชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียว ทรัพย์พิพาทยังคงเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลย 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๒๙/๒๕๓๘ แม้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๗๔ 
มาตรา ๓๓ ซึ่งใช้บังคับอยู่ขณะเกิดข้อพิพาทจะได้บัญญัติถึงการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่าจะสมบูรณ์ได้
ก็ต่อเมื่อต้องจดทะเบียนเสียก่อนก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้คิดและออกแบบเครื่องหมายการค้า CLOY 
เครื่องหมายการค้าตราหัวช้าง และเครื่องหมายการค้าตราหญิงกระโดดเชือก แล้วนำไปจดทะเบียนโดยใช้ชื่อ
สามีโจทก์เป็นผู้จดทะเบียนในระหว่างเป็นสามีภริยากันเช่นนี้ เครื่องหมายการค้าพิพาททั้งสามลักษณะเป็น
ทรัพย์สินที่สามีโจทก์กับโจทก์ผู้เป็นคู่สมรสได้มาระหว่างสมรส จึงเป็นสินสมรสทั้งสามีโจทก์และโจทก์ย่อมเป็น
เจ้าของสิทธิร่วมกันในเครื่องหมายการค้าทั้งสามลักษณะดังกล่าวแม้โจทก์จะมิได้มีชื่อเป็นเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าทั้งสามในทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ตาม 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๒๔/๒๕๕๗ การที่ทายาทจะเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแทนสมาชิกท่ี
ตายก่อนได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของที่ดินได้ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๓๐ นั้น ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรมจากคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรมว่ามีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ ก่อน ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกทายาทจาก
คุณสมบัติเฉพาะตัวของทายาท จึงไม่ใช่สิทธิตกทอดแก่ทายาทในทันทีที่สมาชิกตาย ภายหลังที่ ม. ถึงแก่ความ
ตาย จำเลยและ บ. ไปยื่นคำร้องต่อนิคมสร้างตนเองลำตะคลอง เพ่ือขอรับสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท
แทน ม. และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทายาทพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยและ บ. มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงประกาศจัดสรรที่ดินพิพาทท้ังสองแปลงให้จำเลยและ บ. ในระหว่างที่โจทก์กับจำเลยเป็น
สามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย หลังจากท่ีจำเลยได้สิทธิครอบครองตามประกาศดังกล่าวจำเลยได้ทำกินกับ
โจทก์ในที่ดินพิพาท แม้โจทก์จะไม่มีชื่อในเอกสารสิทธิและไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกของนิคมสร้าง
ตนเองลำตะคลองก็ตาม แต่โจทก์ในฐานะภริยาของจำเลยก็ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะทำกินหาผลประโยชน์จากที่ดิน
พิพาทรวมทั้งผลประโยชน์ที่หาได้จากที่ดินพิพาท ที่ดินพิพาทย่อมเป็นสินสมรสของโจทก์กับจำเลย แม้ที่ดิน
พิพาทจะอยู่ในเงื่อนไขว่า ภายในห้าปีนับแต่ได้สิทธิครอบครองหรือได้กรรมสิทธิ์จะโอนแก่ผู้อ่ืนไม่ได้ก็ตาม แต่ก็
มิใช่ข้อห้ามโดยเด็ดขาด เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวจำเลยก็ได้สิทธิครอบครองหรื อกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์
เช่นเดียวกับสิทธิครอบครองหรือกรรมสิทธิ์โดยทั่วไป อันเป็นผลมาจากการที่จำเลยได้สิทธิดังกล่าวมาตั้งแตย่ัง
เป็นสามีภริยากับโจทก์นั่นเอง เมื่อที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาในระหว่างสมรส จึงเป็นสินสมรส
ระหว่างโจทก์กับจำเลยซึ่งจะต้องนำมาแบ่งให้แก่โจทก์กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๔๗๔ (๑) และมาตรา ๑๕๓๓ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๓๒/๒๕๔๐ ที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๑๗๒ 
เดิมมีชื่อ ส. ภริยาเป็นเจ้าของ ส่วนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๑๗๓ มีชื่อ บ. สามีเป็น
เจ้าของ ส. และ บ. ต่างนำที่ดินพิพาททั้งสองแปลงดังกล่าวไปขายฝากไว้กับ อ. มีกำหนด ๕ ปี แล้วไม่ไถ่ถอน 
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ต่อมา บ. ได้ซื้อที่ดินพิพาททั้งสองแปลงดังกล่าวจาก อ. ซึ่งขณะนั้น บ. และ ส. เป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วย
กฎหมาย เงินที่นำไปซื้อที่ดินเป็นเงินจากการขายส่วนของ บ. ซึ่งเป็นสินสมรสระหว่าง บ. และ ส. ดังนั้น ที่ดิน
พิพาทท้ังสองแปลงจึงเป็นสินสมรสระหว่าง บ. และ ส. 

 - กรณีที่จดทะเบียนคู่ชีวิตกันแล้วต่อมาไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยไม่ได้จดทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิต  
ต้องถือว่าทั้งสองฝ่ายยังคงเป็นคู่ชีวิตกันตามกฎหมาย ทรัพย์สินที่แต่ละฝ่ายทำมาหาได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ยังคงเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๙๒/๒๕๔๘ การที่จำเลยกับโจทก์สมัครใจแยกกันอยู่ แต่มิได้จดทะเบียน
หย่ากัน จำเลยกับโจทก์ก็ยังคงมีฐานะเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย ทรัพย์สินที่คู่สมรส ได้มาใน
ระหว่างสมรสย่อมเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) ดังนั้น เงินกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ เงินชดเชย เงินค่าตอนแทนพิเศษเนื่องจากการลาออก เงินค่าหุ้นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  
และเงินโบนัส ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาระหว่างสมรส จึงเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์และจำเลย โจทก์ย่อม
มีสิทธิในจำนวนเงินพิพาทร่วมกับจำเลย 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๔๙/๒๕๔๗ โจทก์จำเลยซื้อท่ีดินพิพาทมาในระหว่างสมรส ที่ดินพิพาทย่อม
ตกเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์จำเลย แม้ต่อมาโจทก์จำเลยจะแยกกันอยู่หรือหย่ากันในทางศาสนาอิสลาม ก็จะ
ถือว่าโจทก์จำเลยขาดจากการเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วมิได้ เพราะมูลคดีมิได้เกิดขึ้นในจังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล จึงนำพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ มาปรับใช้มิได้ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในเรื่องทรัพย์สินต้อง
บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๓ เมื่อโจทก์จำเลยยังมีสถานะเป็นสามีภริยาต่อกัน
ตามกฎหมาย จำเลยจึงฟ้องขอแบ่งสินสมรสมิได้ 

 ๓.๓.๒ ทรัพย์สินที่ได้มาโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือที่ระบุว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกัน
ของคู่ชีวิต 

 การทำหนังสือยกให้หรือทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายต้องระบุให้ชัดแจ้งว่าเป็น
การยกให้แก่คู่ชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๒) หากไม่ปรากฏชัดแจ้งย่อมถือ
เป็นการให้หรือทำพินัยกรรมยกให้แก่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับการให้หรือเป็นผู้รับพินัยกรรมเท่านั้น
เป็นสินส่วนตัวตามมาตรา ๑๔๗๑ (๓) ทั้งนี้ไม่ว่าทรัพย์สินที่ยกให้หรือทำพินัยกรรมจะเป็นทรัพย์สินประเภทที่
ต้องมีเอกสารสิทธิ หรือเป็นประเภทที่การให้จะสมบูรณ์เมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เช่น หากบิดาของนายเอกต้องการยกนาฬิกาข้อมือให้แก่นายเอกและคู่ชีวิตคือนายชัย  
ก็ต้องทำเป็นหนังสือระบุข้อความยกให้แก่ทั้งนายเอกและนายชัยจึงจะเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต  หาก
เพียงส่งมอบนาฬิกาให้แก่นายเอกรับไว้ นาฬิกาดังกล่าวถือเป็นสินส่วนตัวของนายเอกเท่านั้น 
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 การให้ซึ่งต้องทำเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๔๗๔ (๒) นี้ หมายความรวมถึงการให้โดยมีค่าภาระติดพัน
หรือมีเงื่อนไขด้วย มิใช่เฉพาะการให้โดยเสน่หา การให้โดยมีค่าภาระติดพันหรือมีเงื่อนไขคือการให้ที่ผู้รับการ
ให้อาจต้องชำระค่าติดพันหรือกระทำการบางอย่างด้วยการให้จึงจะสมบูรณ์ด้วย เช่น มารดาของนางนิดนำ
สร้อยคอไปจำนำไว้กับโรงรับจำนำ ต่อมาได้ทำหนังสือยกสร้อยคอให้แก่นางนิดและคู่ชีวิตคือนางหน่อย แต่ทั้ง
สองต้องนำเงินไปไถ่จากโรงรับจำนำเอง เป็นต้น  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๓๔๖/๒๕๕๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๒) 
บัญญัติว่า สินสมรสได้แก่ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็น
หนังสือ เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส จึงเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดชัดเจนแล้วว่า หาก
ผู้ให้ทรัพย์สินแก่สามีหรือภริยาคนใดคนหนึ่งในระหว่างสมรสประสงค์จะยกให้เป็นสินสมรส ผู้ยกให้ต้องระบุไว้
ในหนังสือยกให้ให้ชัดเจน และกฎหมายมิได้จำกัดว่าต้องเป็นการยกให้โดยเสน่หาเท่านั้น ที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๓) บัญญัติว่า สินส่วนตัวได้แก่ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาในระหว่าง
สมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หานั้น เป็นการขยายความว่า เมื่อเป็นการให้ไม่ว่าจะเป็นการให้
โดยเสน่หาหรือไม่ ผู้ให้ต้องระบุให้ชัดแจ้งว่าประสงค์จะให้เป็นสินสมรส ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุตวิ่า 
น. บิดาของจำเลยที่ ๑ ทำหนังสือยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยเสน่หา โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นสินสมรสก็
ต้องถือเป็นสินส่วนตัวของจำเลยที่ ๑ แม้จะมีข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำสืบว่า น. ยกท่ีดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๑ 
โดยมีเงื่อนไขและค่าตอบแทนเนื่องจากโจทก์และจำเลยที่ ๑ นำเงินไปชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาท
ตามคำขอร้องของ น. ก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงผลตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ชัดแจ้งแล้วได้ ส่วนที่ดินที่แบ่งแยกจาก
ที่ดินพิพาทหลังจากได้รับการยกให้มาแล้วก็ย่อมเป็นสินส่วนตัวของจำเลยที่ ๑ เช่นกัน 

 ๓.๓.๓ ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว  
 กรณีใดเป็นดอกผลของทรัพย์นั้นมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘ ดังนี้ 

 “มาตรา ๑๔๘ ดอกผลของทรัพย์ ได้แก่ ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัย 

 ดอกผลธรรมดา หมายความว่า สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของทรัพย์ ซึ่งได้มาจากตัวทรัพย์ โดยการมี
หรือใช้ทรัพย์นั้นตามปกตินิยม และสามารถถือเอาได้เมื่อขาดจากทรัพย์นั้น 

 ดอกผลนิตินัย หมายความว่า ทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้มาเป็นครั้งคราวแก่เจ้าของทรัพย์จาก
ผู้อื่นเพ่ือการที่ได้ใช้ทรัพย์นั้น และสามารถคำนวณและถือเอาได้เป็นรายวันหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้” 

 ตามปกติแล้วผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินย่อมเป็นเจ้าของดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้นด้วยตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖ การที่ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๒๗ (๓) บัญญัติให้
ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตจึงเป็นข้อยกเว้นของมาต รา ๑๓๓๖ 
ดังกล่าว  



๘๘ 

 

 ตัวอย่างของดอกผลธรรมดา เช่น ลูกของสัตว์ที่เกิดจากสัตว์นั้น ผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้นั้น เหล่านี้หาก
เกิดข้ึนระหว่างเป็นคู่ชีวิต แม้แม่สัตว์หรือต้นไม้นั้นเป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่ง ลูกสัตว์หรือผลไม้นั้นก็ถือ
เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามกฎหมาย ส่วนกรณีท่ีไม่ใช่ดอกผลธรรมดา เช่น งาช้าง เขาสัตว์ หรือนอแรด 
เหล่านี้มิใช่การได้มาจากตัวทรัพย์โดยการมีหรือใช้ทรัพย์นั้นตามปกตินิยม เพราะเป็นทรัพย์ที่ได้มาเมื่อต้องฆ่า
หรือทำให้สัตว์นั้นเสียหาย จึงไม่เป็นดอกผลธรรมดาและยังคงเป็นสินส่วนตัว 

 ตัวอย่างของดอกผลนิตินัย เช่น ดอกเบี้ย เงินค่าเช่าจากการได้ใช้ทรัพย์สิน เหล่านี้หากเกิดขึ้นระหว่าง
เป็นคู่ชีวิตย่อมถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามกฎหมาย เช่น นายเอกมีบ้านให้เช่าในอัตราเดือนละ 
๖,๐๐๐ บาท ก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัย บ้านและเงินค่าเช่าบ้านก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตย่อมเป็นสิน
ส่วนตัวของนายเอก ส่วนเงินค่าเช่าบ้านหลังจดทะเบียนคู ่ชีวิตแล้วเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู ่ชีวิต แต่
ผลประโยชน์หรือราคาทรัพย์ของสินส่วนตัวที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ใช่ดอกผลธรรมดาหรือดอกผลนิตินัยของทรัพย์สิน
นั้น จึงยังคงเป็นส่วนตัวเช่นเดิม 

 ดอกผลของสินส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นดอกผลธรรมดาหรือดอกผลนิตินัยที่เป็นสินสมรสนี้ คู่ชีวิตผู้เป็น
เจ้าของสินส่วนตัวมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพ่ือให้เกิดดอกผลเช่นว่านั้นออกเสียก่อน เฉพาะดอกผล
ส่วนที่เหลือจากการชดใช้ค่าใช้จ่ายแล้วเท่านั้นถึงจะเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต๖๔ เช่น นายเอกมีบ้านให้เช่า
ในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัย แต่ต้องเสียค่าดูแลทำความสะอาดเดือนละ 
๑,๐๐๐ บาท เงินค่าเช่าบ้านหลังจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วที่จะเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตจึงคงเหลือเดือนละ 
๕,๐๐๐ บาท หรือนางนิดมีแม่ม้า ๑ ตัว ต่อมาจึงจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนางหน่อย นางนิดต้องจ่ายค่าผสมพันธุ์
ม้า ๓,๐๐๐ บาท แล้วได้ลูกม้า ๑ ตัว ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท เช่นนี ้นางนิดอาจนำเงินค่าผสมพันธุ์มาจาก
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตและลูกม้านั้นเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตทั้งหมดก็ได้ หรือเมื่อจำหน่ายลูกม้าแล้ว
จึงหักเงินค่าผสมพันธุ์ม้าที่จ่ายจากสินส่วนตัวก่อน ส่วนเงินที่เหลือจึงตกเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตก็ได้  

 โดยหลักการแล้วดอกผลของสินส่วนตัวที่เกิดขึ้นในระหว่างเป็นคู่ชีวิตกันย่อมเป็นทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตเสมอ แต่มีกรณียกเว้นที่ดอกผลของสินส่วนตัวไม่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแต่เป็นสินส่วนตัว
เหมือนกับตัวแม่ทรัพย์ คือกรณีที่มีการแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตโดยผลของกฎหมายหรือโดยคำสั่งศาล 
ดอกผลของสินส่วนตัวที่ได้มาภายหลังจากที่ได้แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตชีวิตแล้วมาตรา ๑๔๙๒ วรรค
ท้าย กำหนดให้เป็นสินส่วนตัว ไม่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเหมือนเช่นกรณีปกติ เช่น คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็น
คนล้มละลายมีเงินทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต ๔๐๐,๐๐๐ บาท เงินจำนวนนี้ต้องแยกเป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิต
อีกฝ่ายหนึ่ง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากคู่ชีวิตดังกล่าวนำเงินนี้ไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยมา ๔,๐๐๐ บาท เงิน
ดอกเบี้ย ๔,๐๐๐ บาทนี้เป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิตฝ่ายนั้น ไม่เป็นสินสมรส๖๕ 

 
๖๔ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๒๔๓. 
๖๕ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๒๔๔. 



๘๙ 

 

 ๓.๓.๔ ทรัพย์สินที่ต้องสันนิษฐานว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 

 ระหว่างการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้น คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายจะมีทรัพย์สินงอกเงยขึ้นรวมทั้งมี
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตอยู่เสมอ ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะแบ่งแยกทรัพย์สินหรือแยกแยะว่าทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ที่ได้มาระหว่างการเป็นคู่ชีวิตชิ้นใดเป็นสินส่วนตัว ชิ้นใดเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต กฎหมายจึง
บัญญัติเป็นข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่ างใดเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
หรือไม่ ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา 
๒๗ วรรคสอง  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๐๓/๒๕๕๙ เงินฝากในบัญชีธนาคารและสลากออมสินนั้น โจทก์นำสืบว่า 
ระหว่างสมรสจำเลยนำเงินส่วนที่โจทก์มอบให้ไปเปิดบัญชีเงินฝากและซื้อสลากออมสิน ทางนำสืบจำเลยไม่
ปรากฏว่าทรัพย์สินดังกล่าวที่อ้างว่าเป็นสินส่วนตัวของจำเลยได้มาอย่างไร จึงเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาจาก
โจทก์ท่ีให้เงินมาในระหว่างเป็นสามีภริยา จึงเป็นการได้มาภายหลังจากท่ีโจทก์จำเลยจดทะเบียนสมรสกันแล้ว 
ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่า ทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือไม่ กรณีต้องถือตามข้อสันนิษฐานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ วรรคท้ายว่า เงินฝากในบัญชีธนาคารและสลากออมสินเป็นสินสมรส 
ชายและหญิงพึงได้ส่วนเท่ากัน โจทก์มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งจากสินสมรสดังกล่าวกึ่งหนึ่งมีผลย้อนหลังไปจนถึงวัน
ฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๒ (ข) และ ๑๕๓๓ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๕๗๐/๒๕๕๑ จำเลยซื้อที่ดินและรถยนต์ในระหว่างสมรส ที่ดินและรถยนต์
จึงเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) แม้เงินที่ใช้
ในการผ่อนหนี้ค่าซื้อที่ดินเป็นเงินที่จำเลยกู้มาจากธนาคาร และเงินที่ใช้ในการผ่อนหนี้ค่าซื้อที่ดินเป็นเงินที่
จำเลยกู้มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจำเลยเป็นผู้ผ่อนชำระหนี้ด้วยเงินเดือนของจำเลยทั้งสิ้น
ก็ตาม แต่เงินเดือนของจำเลยดังกล่าวก็เป็นเงินที่จำเลยได้มาระหว่างสมรสจึงเป็นเงินสินสมรสนั่นเอง ส่วนเงิน 
๑๓๐,๐๐๐ บาท ที่นำไปรวมกับเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ 
วรรคสอง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเงินที่จำเลยได้มาระหว่างสมรสเป็นสินสมรส จำเลยจะต้องพิสูจน์หกัล้าง 
เมื่อพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นสินสมรส 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๙๒/๒๕๔๙ ปรากฏตามสำเนาทะเบียนสมรสว่าจำเลยจดทะเบียนสมรสกับ 
ส. เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๔ และทางราชการได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๕๒๖ ให้แก่ ส. เมื่อวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยไม่ปรากฏว่า ส. ได้ที่ดินมาด้วยเหตุใด กรณีจึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าที่ดินแปลงนี้เป็น
สินสมรสระหว่างจำเลยกับ ส. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) และวรรคสอง  

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๗๘๖/๒๕๔๖ โจทก์นำเงินของโจทก์ไปเป็นเงินดาวน์รถยนต์วอลโว่ในระหว่าง
ที่โจทก์จำเลยยังมิได้หย่าขาดจากกัน ประกอบจำเลยยังได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ วรรคสองว่า กรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินใดเป็นสินสมรส



๙๐ 

 

หรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส รถยนต์วอลโว่จึงมีสถานะเป็นสินสมรสซึ่งจำเลยต้องได้รับส่วน
แบ่งครึ่งหนึ่ง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๘๘/๒๕๒๓ สุนัขในบ้านจำเลยออกจากบ้านไปกัดโจทก์ ภริยาจำเลยรับว่า
เป็นเจ้าของ เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ต้องสันนิษฐานว่าสุนัขเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๔๗๔ 

 - ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏแจ้งชัดปราศจากข้อสงสัยว่าเป็นสินส่วนตัวแล้วก็ไม่ต้องสันนิษฐานว่าเป็น
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตอีก 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๖๒/๒๕๓๕ จำเลยได้ที่ดินมาโดยบิดาจำเลยยกให้ แม้จะเป็นการยกให้ใน
ระหว่างสมรสแต่เมื่อการยกให้มิได้ทำเป็นหนังสือระบุว่าให้เป็นสินสมรส ที่ดินจึงตกเป็นสินส่วนตัวตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๔๗๑ (๓) ส่วนที่มาตรา ๑๔๗๔ วรรคสอง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็น
สินสมรสนั้น จะต้องเป็นกรณีที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ที่ดินเป็นสินส่วนตัวโดยแจ้งชัดปราศจากข้อสงสัยแล้ว จึงไม่อาจนำอ้างมาใช้บังคับได้ 

 - ถ้าเป็นเรื่องโต้เถียงว่าเป็นทรัพย์ของบุคคลอ่ืนหรือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตจะใช้ข้อสันนิษฐาน
ไม่ได ้

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๓/๒๕๒๐ เมื่อที่ดินเป็นสินสมรส ตึกแถวซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดินจึงตก
เป็นสินสมรสด้วย  

 ข้อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๖ วรรคท้ายใช้เฉพาะกรณีที่
โต้เถียงกันว่าทรัพย์นั้นเป็นสินเดิม สินส่วนตัว หรือสินสมรสเท่านั้น จะนำมาใช้ในกรณีที่มีข้อโต้เถียงว่าเป็น
ทรัพย์ของบุคคลอื่นไม่ได้ 

 

๔. การจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 

 ๔.๑ อำนาจในการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 
 แม้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... จะมิได้บัญญัติถึงวิธีการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไว้
อย่างเช่นกรณีของสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ยังเห็นได้ว่าหากต้องให้คู่ชีวิตทั้งสอง
ฝ่ายจัดการหรือทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตในทุกกรณีย่อมเกิดข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ  
ดังนั้นบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการสินสมรสร่วมกันของสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๔๗๖ จึงต้องนำมาใช้โดยอนุโลมสำหรับคู่ชีวิตด้วยเพื่อความสะดวกและสอดคล้องกับการดำเนินชีวิต
ตามปกติของคู่ชีวิตด้วย การจัดการทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่ไม่สำคัญมากนัก คู่ชีวิตแต่
ละฝ่ายถึงมีอำนาจในการจัดการหรือทำนิติกรรมโดยลำพังเพียงผู้เดียวและมีผลผูกพันคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายไม่ว่า
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คู่ชีวิตที่มิได้เป็นผู้จัดการหรือทำนิติกรรมนั้นจะรู้เห็นหรือยินยอมให้มีการจัดการหรือทำนิติกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินนั้นหรือไม่ ส่วนกรณีทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่คู่ชีวิตแต่ละฝ่ายจะจัดการหรือทำนิติกรรมเพียง
ลำพังไม่ได้ แต่ต้องทำร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา ๑๔๗๖ มีดังนี้ 

 “มาตรา ๑๔๗๖ สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

 (๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนอง ซึ่งอสังหาริมทรัพย์
หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ 

 (๒) ก่อตั้งหรือกระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน 
สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ 

 (๓) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี 

 (๔) ให้กู้ยืมเงิน 

 (๕) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวเพ่ือการกุศล เพ่ือการสังคม หรือ
ตามหน้าที่ธรรมจรรยา 

 (๖) ประนีประนอมยอมความ 

 (๗) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 

 (๘) นำทรัพย์สินไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล 

 การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยาจัดการได้โดยมิต้องได้รับ
ความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง” 

 วิธีการให้ความยินยอมในการจัดการทรัพย์สินร่วมกันนั ้นเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๙ คือต้องพิจารณาตามกฎหมายว่านิติกรรมที่ต้องให้ความยินยอมนั้นมีกฎหมายบัญญัติ
ให้ทำเป็นหนังสือหรือให้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ เช่น การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ การจำนอง การขายฝาก การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า ๓ ปีขึ้นไป เป็น
ต้น หากเป็นกรณีที่นิติกรรมนั้นมีกฎหมายบัญญัติให้ทำเป็นหนังสือหรือให้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
การให้ความยินยอมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายต้องทำเป็นหนังสือด้วย แต่ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือต่อหน้าเจ้า
พนักงาน เพียงทำกันเองหรือเพียงลงชื่อเป็นพยานในนิติกรรมก็มีผลใช้บังคับได้ 

 ส่วนกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ เช่น การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่มีราคา
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป หรือการกู้ยืมเงินเกินกว่า ๒,๐๐๐ บาทข้ึนไป มิใช่กรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให้ต้องทำ
เป็นหนังสือหรือให้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การให้ความยินยอมของคู่ชีวิตจึงไม่จำต้องทำเป็นหนังสือ 
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อาจให้ความยินยอมด้วยวาจา ด้วยกริยา หรือแสดงออกโดยปริยายก็ได้ เช่น นางนิดนำเงินอันเป็นทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตคือนางหน่อยไปให้นายหนึ่งกู้ยืม ขณะที่นางหน่อยยืนอยู่ร่วมด้วยโดยนางหน่อยมิได้โต้แย้ง
หรือแสดงอาการปฏิเสธ ย่อมถือว่านางหน่อยให้ความยินยอมโดยปริยายแล้ว นางหน่อยจึงต้องผูกพันตาม
สัญญากู้ยืมเงินด้วย 

 อนึ่ง การให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมหรือจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตอาจเป็นการใ ห้
ความยินยอมไว้เป็นการล่วงหน้าและตลอดไปก็ได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๘๖/๒๕๓๘ ความยินยอมให้ทำนิติกรรมของสามีภริยาไม่มีกฎหมายบังคับ
ว่าต้องให้ความยินยอมเฉพาะเรื่องเฉพาะรายจะให้ความยินยอมเป็นการล่วงหน้าและตลอดไปไม่ได้และโดย
สภาพแล้วความยินยอมให้ทำนิติกรรมผู้ให้ความยินยอมสามารถให้ความยินยอมเฉพาะเรื่องเฉพาะรายหรือ
ตลอดไปได้ หนังสือให้ความยินยอมมีข้อความว่าจำเลยยินยอมให้ จ. สามีทำนิติกรรมในการกู้เงินกู้เบิกเงินเกิน
บัญชีค้ำประกันและมีข้อความต่อไปอีกว่าหรือทำนิติกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้โดยจำเลยตกลงให้ความยินยอม
ในการกระทำนั้นตลอดไปสัญญาค้ำประกันที่ จ. ทำกับโจทก์จึงมีผลใช้บังคับโดยชอบจำเลยไม่มีอำนาจขอให้
เพิกถอน 

 การที่คู่ชีวิตทำนิติกรรมหรือจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๗๖ หรือการให้
ความยินยอมของคู่ชีวิตมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๗๙ นั้น มิได้มีผลเป็นโมฆะหรือโมฆียะแต่อย่างใด แต่นิติ
กรรมที่ทำลงไปนั้นยังคงมีผลผูกพันคู่ชีวิตและบุคคลภายนอก จนกว่าคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งจะยื่นคำร้องขอเพิกถอน
นิติกรรมภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้เหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน หรือภายในสิบปีนับแต่วันที่ได้ทำนิติกรรมนั้น
และศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมหรือการจัดการทรัพย์สินนั้น แต่หากคู่ชีวิตที่มิได้เป็นผู้ทำนิติกรรม
หรือจัดการทรัพย์สินนั้นได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้ว หรือในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้
กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน คู่ชีวิตนั้นย่อมสิ้นสิทธิในการขอเพิกถอนนิติกรรมนั้นตามมาตรา ๑๔๘๐ 

 ส่วนกรณีท่ีคู่ชีวิตต้องจัดการหรือทำนิติกรรมร่วมกันตามมาตรา ๑๔๗๖ มีรายละเอียดคือ 

 ๔.๑.๑ การขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนอง ซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ท่ีอาจจำนองได้ 
 อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบ
เป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือ
ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน อาคารชุด เป็นต้น ส่วนสังหาริมทรัพย์หมายความว่า 
ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่กรณี
สังหาริมทรัพย์นั้นต้องเป็นประเภทที่อาจจำนองได้ กล่าวคือมีกฎหมายบัญญัติให้จำนองได้เท่านั้น โดยอาจเป็น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ เช่น เรือกำปั่นหรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป 
เรือกลไฟ หรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป แพ สัตว์พาหนะ รถยนต์ อากาศยาน  เป็นต้น ทรัพย์สิน
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เหล่านี้ล้วนมีราคาสูงและสำคัญต่อการใช้ชีวิตร่วมกันของคู่ชีวิต ดังนั้นคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะนำทรัพย์สิน
เหล่านี้ไปขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนองโดยลำพังหรือโดยไม่ได้
รับความยินยอมจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่ได้ทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตกันไว้
เช่นนั้น ข้อห้ามดังกล่าวมีลักษณะป้องกันมิให้ทรัพย์สินเหล่านี้เสียไปหรือเสื่อมค่าลง ดังนั้นการนำเงินที่เป็น
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปซื้อหรือรับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ซึ่งมิใช่การ
ให้กู ้ยืมเงินจึงสามารถกระทำได้เพียงลำพัง เช่น นายเอกนำที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปจด
ทะเบียนจำนองไว้กับนายรวยโดยได้รับความยินยอมจากนายชัยซึ่งเป็นคู่ชีวิต นิติกรรมดังกล่าวมีผลสมบูรณ์
ผูกพันทั้งนายเอกและนายชัย ส่วนนางนิดนำเงินซึ่งเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปซื้อห้องชุ ด ๑ หน่วย 
ต่อมาขายห้องชุดดังกล่าวแล้วนำเงินกลับเข้าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตโดยทั้งการซื้อและการขายห้องชุด
ไม่ได้รับความยินยอมจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งคือนางหน่อย ต้องถือว่าการซื้อห้องชุดมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
ส่วนการขายห้องชุดเป็นนิติกรรมที่นางหน่อยอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนเสียได้  

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๗๘๙/๒๕๖๐ แม้จำเลยที่ ๑ ซื้อที่ดินทั้งสองแปลงเอง และปรากฏชื่อจำเลยที่ 
๑ เพียงผู้เดียวถือกรรมสิทธิ์ แต่เป็นการได้ทรัพย์สินมาในระหว่างสมรส ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ใช้
เงินสินส่วนตัวไปซื้อที่ดินดังกล่าวมา ที่ดินทั้งสองแปลงย่อมเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) เมื่อจำเลยที่ ๑ นำที่ดินสินสมรสไปขายฝากแก่จำเลยที่ ๒ โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากโจทก์ซึ่งเป็นคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ (๑) และจำเลยที่ ๒ 
ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว โจทก์ย่อมฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรม การขายฝากนั้นได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๑๓/๒๕๕๗ การที่ อ. ภริยา ทำสัญญาขายฝากที่พิพาทให้แก่จำเลยโดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ซ่ึงเป็นคู่สมรส นิติกรรมการขายฝากที่พิพาทไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ (๑) โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการขายฝากดังกล่าวได้ตาม
มาตรา ๑๔๘๐ วรรคหนึ่ง แม้คำขอบังคับของโจทก์เพียงขอให้จำเลยจดทะเบียนใส่ชื ่อโจทก์เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์รวมในที่พิพาท โดยมิได้ขอให้เพิกถอนนิติกรรมการขายฝาก ก็เป็นกรณีที่โจทก์ใช้สิทธิติดตามเอา
ทรัพย์สินของโจทก์คืน เท่ากับมีผลเป็นการเพิกถอนนิติกรรมการขายฝากด้วยเช่นกัน 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๓๑/๒๕๕๗ ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์ที่ ว. ได้มาขณะที่ ว. มีโจทก์เป็นภริยา
โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นสินสมรสที่สามีภริยาต้องจัดการร่วมกันหรือจัดการโดยได้รับความยินยอมจากอีก
ฝ่ายหนึ่ง เมื่อมีการขายฝากที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ (๑) แต่ปรากฏว่ามีการ
ปลอมลายมือชื่อโจทก์ในฐานะผู้ให้ความยินยอมไปทำนิติกรรมขายฝาก จึงเป็นการทำนิติกรรมที่ ว. ทำไปลำพัง
ฝ่ายเดียว เป็นนิติกรรมไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีผลให้คู่สมรสที่ไม่ให้ความยินยอมอาจขอให้ศาลเพิกถอนได้ เว้นแต่นิติ
กรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  



๙๔ 

 

มาตรา ๑๔๘๐ วรรคหนึ่ง แต่กฎหมายมิได้บัญญัติว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะหรือโมฆียะ ดังนั้นตราบใดที่สัญญา
ขายฝากท่ีดินยังไม่ถูกศาลเพิกถอน บุคคลภายนอกที่เป็นคู่สัญญาย่อมมีสิทธิสมบูรณ์ในท่ีดิน 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๒๒/๒๕๕๗ ตามมาตรา ๑๔๘๐ วรรคหนึ่ง การจัดการสินสมรสที่ไม่ได้รับ
ความยินยอมจากคู่สมรสตามมาตรา ๑๔๗๖ คู่สมรสอีกฝ่ายจะขอให้เพิกถอนนิติกรรมได้ เว้นแต่ในขณะทำนติิ
กรรมบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน คำว่า โดยสุจริต หมายความว่า บุคคลภายนอก
ได้กระทำนิติกรรมกับคู่สมรสฝ่ายหนึ่งโดยมิได้ล่วงรู้ว่าเป็นการทำนิติกรรมผูกพันสินสมรสที่ต้องได้รับความ
ยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง การที่จำเลยที่ ๒ ทำนิติกรรมซื้อที่ดินโดยรู้แล้วว่าเป็นสินสมรสและโจทก์มิได้
ยินยอมให้ทำนิติกรรม จำเลยที่ ๒ จึงไม่ใช่บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต จำเลยที่ ๓ ซื้อที่ดินพิพาทโดย
มิได้สนใจไปดูที่ดินพิพาทและจ่ายเงินให้จำเลยที่ ๒ ให้ไปไถ่ถอนที่ดินด้วยเงินจำนวนมากโดยมิได้มีหลักประกัน
ใดว่าจะมีการดำเนินการตามข้อตกลง และชำระราคาท่ีดินที่เหลือโดยไม่ปรากฏหลักฐาน ทำให้ไม่น่าเชื่อว่าการ
ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ ๒ และท่ี ๓ เป็นไปโดยสุจริต 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๖๓๓/๒๕๕๑ โจทก์และจำเลยที่ ๑ ได้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาระหว่าง
สมรส จึงเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) การที่จำเลยที่ ๑ ทำสัญญา
ขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๒ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ ซึ่งเป็นคู่สมรส 
นิติกรรมการขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ (๑) และเม่ือจำเลยที่ ๒ รับซื้อฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยไม่สุจริต โจทก์จึงมีสิทธิ
ขอให้เพิกถอนนิติกรรมการขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ ได้ทั้งหมดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๖๐๗/๒๕๔๔ แม้จะฟังว่าสิทธิการเช่าอาคารพิพาทเป็นสินสมรสระหว่าง
จำเลยกับจำเลยร่วมก็ตาม แต่การโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทก็หาใช่เป็นกรณีที่จำเลยและจำเลยร่วมจะต้อง
จัดการร่วมกันหรือจะต้องได้รับความยินยอมจากจำเลยร่วมก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
๑๔๗๖ (๑) ถึง (๘) ดังนั้น ย่อมเป็นอำนาจของจำเลยที่จัดการได้ตามลำพังโดยมิต้องได้รับความยินยอมจาก
จำเลยร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ วรรคสอง แม้
จำเลยจะโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทให้โจทก์โดยจำเลยร่วมมิได้รู้เห็นยินยอมก็ตาม จำเลยร่วมก็ไม่อาจจะ
เพิกถอนการโอนดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ ได ้ 

 

 



๙๕ 

 

 ๔.๑.๒ ก่อตั้งหรือกระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือ
พื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์  
 ภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์เป็นสทิธิที่
จะใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ ตามบรรพ ๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การ
ห้ามก่อตั้งหรือกระทำให้สิ้นสุดลงทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสิทธิดังกล่าว กฎหมายมิได้บัญญัติว่าต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ ดังนั้นแม้เป็นการก่อตั้งหรือกระทำให้สิ้นสุดทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสิทธิดั งกล่าว
โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ก็เป็นการต้องห้ามทั้งสิ้น 

 ๔.๑.๓ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี  
 เป็นการห้ามเฉพาะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน ๓ ปีเท่านั้น หากเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 
๓ ปี หรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์แม้เป็นประเภทที่ต้องจดทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น รถยนต์ เครื่องบิน หรื อ
สัตว์พาหนะ เกินกว่า ๓ ปี คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมมีอำนาจจัดการได้เพียงผู้เดียว 

 หากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งทำสัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเกิน ๓ ปี เช่น เอา
ที่ดินทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปให้เช่า ๕ ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง สัญญาเช่าที่ดิน
ดังกล่าวไม่สมบูรณ์ทั้ง ๕ ปี มิใช่ไม่สมบูรณ์เฉพาะ ๒ ปีส่วนที่เกินอำนาจ ทั้งนี้ เพราะเป็นการจัดการทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตที่คู่ชีวิตมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันโดยมีมาตรา ๑๔๗๖ กำหนดหลักการไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะซึ่งร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... นำมาใช้โดยอนุโลม หากฝ่าฝืนหลักการนี้คู่ชีวิตที่มิได้ให้ความยินยอมหรือร่วม
ในการจัดการมีสิทธิฟ้องศาลขอให้เพิกถอนหรือให้สัตยาบันสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปีนี้ได้ตามมาตรา 
๑๔๘๐ การฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๗๖ (๕) โดยการให้เช่าที่ดินทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต ๕ ปี จึงมีผลทำให้สัญญา
เช่าที่ดินดังกล่าวไม่สมบูรณ์ทั้ง ๕ ปี หรือการให้สัตยาบันก็ต้องให้สัตยาบันทั้ง ๕ ปี มิใช่สมบูรณ์ ๓ ปี แล้วให้
สัตยาบัน ๒ ปี ในส่วนที่เกินอำนาจ๖๖ ส่วนการเช่าอสังหาริมทรัพย์คือคู่ชีวิตเป็นฝ่ายผู้เช่านั้นมิใช่การให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ที ่กฎหมายบัญญัติห ้ามไว ้ ด ังนั ้นการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือการโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งได้เช่าไว้จากบุคคลภายนอกจึงไม่ใช่ทรัพย์สินร่ วมกันของคู่ชีวิตที่ต้องจัดการ
ร่วมกัน 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๗๗๒/๒๕๕๕ สิทธิการเช่าที่ดินพิพาทซึ่งจำเลยที่ ๑ เป็นผู้เช่าจาก ป. เป็น
สินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ แต่การโอนสิทธิการเช่าที่ดินพิพาทด้วยการนำออกให้จำเลยที่ ๒ เช่าช่วง 
หาใช่เป็นกรณีที่โจทก์และจำเลยที่ ๑ จะต้องจัดการร่วมกันหรือจะต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ก่อนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ (๑) ถึง (๘) ไม่ เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๔๗๖ (๓) ห้ามจัดการสินสมรสเพียงฝ่ายเดียวเฉพาะการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรส ซึ่งไม่
รวมถึงการจัดการสิทธิการเช่าซึ่งไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์และไม่เป็นทรัพยสิทธิอันจะถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ใน
ตัวเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๙ ด้วย จึงเป็นอำนาจของจำเลยที่ ๑ ที่จะจัดการได้

 
๖๖ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๒๕๖ – ๒๕๗. 



๙๖ 

 

ตามลำพังโดยมิต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ วรรค
สอง ดังนั้นแม้จำเลยที่ ๑ จะโอนสิทธิการเช่าที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ ๒ โดยโจทก์มิได้รู้เห็นยินยอมก็ตาม โจทก์ก็
ไม่อาจจะเพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ 

 ๔.๑.๔ ให้กู้ยืมเงิน 

 การให้กู้ยืมเงินนั้นไม่ว่าจะเป็นจำนวนเพียงใดคู่ชีวิตจะกระทำเพียงลำพังไม่ได้ แต่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งด้วย เพราะการให้กู้ยืมเงินอาจทำให้ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตต้องเสียหายจาก
การให้กู้ยืมเงินนั้น ส่วนการกู้ยืมเงินนั้นเป็นการก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกมิใช่การจัดการทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตโดยตรง คู่ชีวิตจึงกู้ยืมเงินได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๙๓/๒๕๕๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ (๔) มุ่ง
หมายให้การให้กู้ยืมเงินเป็นนิติกรรมที่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการจัดการสินสมรส 
ส่วนการกู้ยืมเงินมิใช่การให้กู้ยืมเงิน กรณีจึงหาต้องด้วยมาตรา ๑๔๗๖ ไม ่ 

 ๔.๑.๕ ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวเพื่อการกุศล เพื่อการ
สังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา 

 การให้โดยเสน่หาในที่นี้กฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องเป็นการให้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน 
ดังนั้นแม้เป็นการให้โดยมีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันก็ต้องถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หาตามความในมาตรานี้ 
เช่น นายเอกให้แหวนมูลค่า ๕๐๐ บาทอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแก่น้องชายโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากคู่ชีวิตคือนายชัย แต่แหวนดังกล่าวจำนำไว้กับบุคคลอ่ืนซึ่งน้องชายของนายเอกต้องเสียค่าไถ่ถอนแหวนเอง
ในราคา ๔๐๐ บาท เป็นต้น 

 การให้เพื่อการกุศล (Charitable gift) หมายถึงการให้เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์บุคคลหรือองค์การที่
มิได้มีวัตถุประสงค์เป็นการค้ากำไร ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นการกุศลสาธารณะ๖๗ เช่น ให้เงินแก่ มูลนิธิ วัด 
โรงพยาบาล คนอนาถา เด็กยากจน เป็นต้น 

 การให้เพื่อสังคม (Social duty) หมายถึงการให้ตามหน้าที่ในสังคมที่มนุษย์เราจำเป็นต้องติดต่อ
สัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ อันเป็นธรรมเนียมประเพณีว่าควรจะต้องมีการให้ทรัพย์สินแก่กัน๖๘ เช่น การให้เงิน
ทำบุญงานศพ การให้เงินหรือของขวัญในวันแต่งงานหรือวันขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น 

 การให้ตามหน้าที่ธรรมจรรยา (Moral duty) หมายถึงการให้ซึ่งผู้ให้ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้อง
ให้ แต่มีหน้าที่ทางศีลธรรมหรือธรรมจรรยาอันเป็นความรู้สึกทางจิตใจที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับ ๖๙ 
เช่น การให้ทรัพย์สินแก่บุตรหลาน บุพการี หรือผู้มีพระคุณ เป็นต้น 

 
๖๗ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว, หน้า ๒๕๙. 
๖๘ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว, หน้า ๒๕๙. 
๖๙ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว, หน้า ๒๕๙. 
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 การให้เพื่อการกุศล การให้เพื่อสังคม และการให้ตามหน้าที่ธรรมจรรยาซึ่งเป็นข้อยกเว้นให้คู่ชีวิตให้
โดยเสน่หาได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งนั้นต้องเป็นการให้ที่พอสมควรแก่ฐานานุรูป
ของครอบครัวด้วย กล่าวคือต้องเป็นการให้ตามสมควรแก่ฐานะ แก่ตำแหน่งและแก่เหตุการณ์ทั้งฝ่ายผู้ให้คือ
คู่ชีวิตและแก่ผู้รับซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่แตกต่างไปตามแต่ละเหตุการณ์ เช่น ครอบครัวที่มีฐานะปานกลางมอบ
เงินเป็นของขวัญแต่งงานแก่ญาติจำนวน ๑,๐๐๐ บาท หรือบริจาคแก่โรงพยาบาล ๕๐๐ บาท ย่อมถือเป็นการ
ให้ที่พอสมควรแก่ฐานานุรูป แต่หากเป็นการบริจาคเงินแก่วัดจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ย่อมเป็นการให้ที่เกิน
สมควรแก่ฐานานุรูป เป็นต้น 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๔๕๑/๒๕๕๘ พ. มีทรัพย์สินเป็นที่ดินราคาเป็นหมื่นล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ที่ดินพิพาทที่ยกให้แก่จำเลยที่ ๑ บุตรของ พ. กับภริยาคนก่อนซึ่งมีราคาเพียงเล็กน้อย ทั้ง พ. ก็เคยยกที่ดิน
ให้แก่บุตรทั้งสามคนที่เกิดกับโจทก์ การยกที่ดินพิพาทดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๑ จึงเป็นการยกให้แก่บุตรทุกคน
อย่างเสมอกันตามกำลังทรัพย์ของผู้ยกให้ จึงเป็นการให้โดยเสน่หาที่พอสมควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวหรือ
ตามหน้าที่ธรรมจรรยา ตาม มาตรา ๑๔๗๖ (๕) แม้โจทก์จะไม่ให้ความยินยอมก็ฟ้องเพิกถอนการให้โดยเสน่หา
ระหว่าง พ. กับจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๗๑/๒๕๕๘ การที่จำเลยที่ ๑ และ ช. ได้ร่วมกันซื้อที่ดินพิพาทมา ที่ดิน
พิพาทเฉพาะส่วนของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสกับโจทก์ เป็นสินสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ บัญญัติว่า สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความ
ยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้ (๕) ให้โดยเสน่หา และมาตรา ๑๔๘๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การ
จัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา ๑๔๗๖ ถ้าคู่สมรส
ฝ่ายหนึ่งได้ทำนิติกรรมไปแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือโดยปราศจากความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สมรสอีก
ฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ กฎหมายมิได้บัญญัติให้นิติกรรมในการจัดการสินสมรสที่คู่
สมรสทำไปโดยลำพังนั้น เป็นโมฆะหรือโมฆียะ บัญญัติแต่เพียงว่านิติกรรมนั้นอาจถูกเพิกถอนได้ในภายหลัง
เท่านั้น เมื่อศาลยังไม่มีคำพิพากษาให้เพิกถอน นิติกรรมการให้ที่ดินโดยเสน่หาระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ 
๒ ย่อมสมบูรณ์ โจทก์ไม่จำต้องบอกล้างโมฆียะกรรมแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อที่ดินพิพาทจำเลยที่ ๑ ได้มา
ระหว่างสมรสกับโจทก์จึงเป็นสินสมรส อำนาจในการจัดการสินสมรสดังกล่าว จำเลยที่ ๑ และโจทก์จึงต้อง
จัดการร่วมกัน การที่จำเลยที่ ๑ ทำนิติกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๒ โดยเสน่หา โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากโจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ วรรคหนึ่ง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๑๙/๒๕๔๓ แม้ ว. ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องอุปการะเลี้ยงดูจำเลยซึ่ง
เป็นบุตรนอกกฎหมาย แต่โดยทางธรรมจรรยาซึ่งเป็นความรู้สึกผิดชอบภายในจิตใจที่เกิดจากพื้นฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เป็นบิดา ว. ย่อมมีความผูกพันที่จะให้การเลี้ยงดูจำเลยซึ่งเกิดมาโดยปราศจาก
ความผิดใด ๆ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของจำเลยเป็นสำคัญซึ่ง ว. ก็ได้จัดให้จำเลยได้รับการศึกษา
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และดูแลจำเลยตลอดมาจนกระทั่ง ว. ถึงแก่ความตาย การที่ ว. โอนบ้านและที่ดินพิพาทเพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของจำเลยและ ศ. ซึ่งเป็นมารดาของจำเลย โดยบ้านและที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินส่วนน้อยเมื่อเทียบกับ
ทรัพย์สินทั้งหมดที่ ว. มีอยู่ร่วมกับโจทก์ จึงเป็นการให้ตามหน้าที่ธรรมจรรยาอันพอสมควรแก่ฐานานุรูปของ
ครอบครัวโจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๔๘๐ 

 ๔.๑.๖ ประนีประนอมยอมความ 

 การประนีประนอมยอมความคือการทำสัญญาซึ่งผู ้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใด
อันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน๗๐ การทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความของคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงอาจส่งผลต่อทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตหรือการได้เปรียบเสียเปรียบของ
ทรัพย์สินกับบุคคลภายนอกได้ กฎหมายจึงกำหนดให้การจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตในเรื่องนี้ต้องได้รับ
ความยินยอมจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งด้วย เช่น รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตคือนางนิดกับ
นางหน่อยถูกน้องชายของนางนิดลักไป นางนิดทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามที่น้องชายนางนิดเสนอ
ชดใช้ค่าเสียหายให้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากนางหน่อย นางหน่อยจึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้ แต่หากเป็นการทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตโดยตรงแล้ว คู่ชีวิตแต่เพียงลำพังมีอำนาจจัดการได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๙๑๐/๒๕๓๑) 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๗๐/๒๕๕๖ การที่จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สมรสของโจทก์ตกลงกับจำเลยที่ ๒ 
เกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินซึ่งส่วนของจำเลยที่ ๑ เป็นสินสมรสจึงมิใช่เป็นการแบ่งทรัพย์สินระหว่างเจ้าของรวม
ตามปกติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๔ หากแต่มีลักษณะเป็นการทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ และเป็นการ
จัดการสินสมรส ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ (๖) วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ต้องจัดการ
ร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อโจทก์มิได้ให้ความยินยอมแก่จำเลยที่ ๑ ในการทำนิติกรรม
ดังกล่าว โจทก์ชอบที่จะฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมแบ่งทรัพย์สินได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ จำเลยที่ ๒ ย่อมไม่มีสิทธินำที่ดินพิพาททั้งแปลงไปขายให้แก่จำเลยที่ ๓ เพราะการ
จำหน่ายตัวทรัพย์สินจะกระทำได้ก็แต่ด้วยความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๑ วรรคสอง การที่จำเลยที่ ๓ ทราบดีว่าจำเลยที่ ๑ ฟ้องเรียกที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยที่ 
๒ และคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ ๓ จึงกระทำการโดยไม่สุจริตและไม่มีสิทธิดีไป
กว่าจำเลยที่ ๒ โจทก์ขอให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายระหว่างจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เฉพาะทรัพย์ส่วนที ่เป็น
สินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ได ้

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๑๐/๒๕๓๑ ส. ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและบ้านอันเป็นสินสมรสของ
โจทก์และ ส. ให้กับจำเลยแล้วผิดสัญญา จำเลยจึงฟ้องเรียกเบี้ยปรับและมัดจำคืน ส. ทำสัญญาประนีประนอม

 
๗๐ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ 



๙๙ 

 

ยอมความในศาลยอมชำระเบี้ยปรับและคืนเงินมัดจำให้จำเลย ดังนี้ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและบ้านได้ระงับ
ไปแล้วด้วยผลแห่งสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๒ โจทก์
ซึ่งเป็นสามีจะฟ้องขอให้เพิกถอนมิได้ ส่วนสัญญาประนีประนอมยอมความก็เป็นนิติกรรมเกี่ยวกับหนี้เงิน มิได้
ทำขึ้นเพื่อผูกพันสินสมรสโดยเฉพาะ จึงมิใช่เป็นการจัดการสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๔๗๖, ๑๔๗๗ และ ๑๔๘๐ โจทก์ซ่ึงเป็นสามีจะฟ้องขอให้เพิกถอนมิได้เช่นเดียวกัน 

 ๔.๑.๗ มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 

 อนุญาโตตุลาการ หมายถึง บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนที่คู่กรณีตกลงกันให้เป็นผู้ระงับข้อพิพาททาง
แพ่งและพาณิชย์ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเกิดจากนิติสัมพันธ์ทาง
สัญญาหรือไม่๗๑ การตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คู่ชีวิตต้องจัดการร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง 

 ๔.๑.๘ นำทรัพย์สินไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล 

 การนำทรัพย์สินไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาลนั้นคู่ชีวิตต้องจัดการร่วมกัน
หรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง มิฉะนั้นคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนได้ การนำ
ทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันนั้นอาจเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ก็ได้ และไม่จำกัดเฉพาะคดีอาญา
เท่านั้นแต่รวมถึงไปเป็นหลักประกันในคดีแพ่งด้วย อย่างไรก็ดีกฎหมายห้ามเฉพาะการนำทรัพย์สินไปเป็น
หลักประกันต่อศาลหรือเจ้าพนักงานคือเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ตำรวจ พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 
เป็นต้น จึงไม่รวมถึงการนำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันต่อเอกชน เช่น เป็นหลักประกันในการทำงาน หรือเป็น
หลักประกันในการทำสัญญา เป็นต้น ซึ่งคู่ชีวิตทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๔๖/๒๕๓๕ การที่ น. ภริยาโจทก์ทำสัญญาค้ำประกันการกู้เบิกเงินเกิน
บัญชีของ ส. โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม มิใช่เป็นการจัดการสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖, ๑๔๗๗ ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอเพิกถอน 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๐๗๕/๒๕๒๓ โจทก์ท่ี ๑ ทำสัญญาค้ำประกันการเบิกเงินเกินบัญชีของ ท. ต่อ
จำเลย เป็นการยอมผูกพันตนต่อจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของ ท. เพื่อชำระหนี้ในเมื่อ ท. ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้อันเป็น
การผูกพันตัวโจทก์ที่ ๑ มิได้เกี่ยวกับสินสมรสและหาได้ก่อให้เกิดภารติดพันซึ่งสินสมรสไม่ จึงมิใช่เป็นการ
จัดการสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ มาตรา ๑๔๗๖, ๑๔๗๗ 
อันโจทก์ที่ ๒ ซึ่งเป็นภริยาจะต้องให้ความยินยอมร่วมกันเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๔๗๙ โจทก์ที่ ๒ จึงฟ้อง
ขอให้ศาลเพิกถอนสัญญาค้ำประกันดังกล่าวตามมาตรา ๑๔๘๐ วรรคสอง ไม่ได้  

 อย่างไรก็ดี คู่ชีวิตอาจตกลงกันให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจจัดการหรือทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตแตกต่างไปจากที่กฎหมายบัญญัติก็ได้ แต่ข้อตกลงดังกล่าวต้องทำไว้ในสัญญาเรื่องทรัพย์สิน

 
๗๑ พระราชบัญญัตอินุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑ 



๑๐๐ 

 

ก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตเท่านั้น หากมีข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียน
คู่ชีวิตแตกต่างไปจากที่มาตรา ๑๔๗๖ บัญญัติไว้ ต้องถือตามข้อตกลงในสัญญานั้น ส่วนการจัดการทรัพย์สิน
เรื่องอ่ืนที่มิได้กำหนดไว้ในสัญญายังคงต้องถือตามที่มาตรา ๑๔๗๖ บัญญัติไว้ กล่าวคือต้องให้คู่ชีวิตจัดการหรือ
ทำนิติกรรมร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วยทั้งนี้ตามมาตรา ๑๔๗๖/๑ แต่ในกรณีที่คู่ชีวิต
นั้นได้จดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วโดยมิได้ทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิต คู่ชีวิตจะทำสัญญา
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู ่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิตเพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามมาตรา ๑๔๗๖ ไม่ได้ เพราะจะมีผลเป็นโมฆะ เนื่องจากในขณะที่ทั้งสองฝ่ายใช้
ชีวิตคู่ร่วมกันนั้นย่อมมีทั้งความรัก ความเกรงใจ หรือความกลัว ทำให้ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือการ
ครอบงำจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การตัดสินใจทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็น
คู่ชีวิตจึงอาจบกพร่องหรือไม่ถูกต้องได้ ซึ่งกฎหมายเองก็ให้อำนาจคู่ชีวิตอีกฝ่ายบอกล้างสัญญานั้นได้ กฎหมาย
จึงห้ามมิให้คู่ชีวิตทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่ชีวิตเพื่อเปลี่ ยนแปลงการ
จัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามมาตรา ๑๔๗๖ ซึ่งเป็นการจัดการทรัพย์สินสำคัญของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่าย
ด้วย 

 นอกจากนี้ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่ทำให้การจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตอาจไม่เป็นไปตามมาตรา 
๑๔๗๖ คือกรณีที่คู ่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอต่อศาลให้ตนเป็นผู้จัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
โดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเข้าร่วมจัดการในการนั้นได้ ถ้าการที่จะทำเช่นนั้นจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรา ๑๔๘๕ กล่าวคือ ในการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตประเภทที่ต้องจัดการร่วมกันนั้น 
หากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจัดการทรัพย์สินนั้นแต่ฝ่ายเดียวแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์ยิ่งกว่าการจัดการร่วมกัน คู่ชีวิต
ฝ่ายนั้นอาจฟ้องคู่ชีวิตอีกฝ่ายเป็นคดีต่อศาลเพ่ือพิพากษาให้คู่ชีวิตฝ่ายนั้นมีอำนาจจัดการทรัพย์สินดังกล่าวแต่
ฝ่ายเดียวได้ เช่น นางนิดประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ส่วนนางหน่อยซึ่งเป็นคู่ชีวิตทำหน้าที่เป็น
แม่บ้านมิได้รวมประกอบอาชีพดังกล่าวด้วย หากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์แต่ละครั้งนางนิดต้องรวมจัดการ
กับนางหน่อยตามมาตรา ๑๔๗๖ (๑) ย่อมเป็นการไม่สะดวกและเห็นได้ว่าหากนางนิดเป็นผู ้ให้เช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์แต่เพียงฝ่ายเดียวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เป็นต้น  

 ส่วนกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตได้โดยลำพังตามมาตรา 
๑๔๗๖ วรรคสอง หากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเข้าร่วมจัดการทรัพย์สินดังกล่าวแล้วจะเป็นประโยชน์แก่การจัดการ
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตยิ่งกว่า คู่ชีวิตฝ่ายนั้นอาจฟ้องคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคดีต่อศาลให้ตนเข้าร่วมในการ
จัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตโดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น นายเอกและนายชัยมีทรัพย์สินร่วมกัน
ของคู่ชีวิตคือเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งฝากไว้ในบัญชีเงินฝากของนายเอก แต่นายเอกเป็นคนเกียจคร้าน
หากนำเงินไปทำลงทุนเพียงฝ่ายเดียวอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ นายชัยย่อมมีอำนาจฟ้องศาลขอให้ตนเข้า
ร่วมในการจัดการทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้ เป็นต้น  

 



๑๐๑ 

 

 ๔.๒ การร้องขอให้ลงช่ือเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 
 ดังที่กล่าวมาแล้วว่าหากเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแล้ว แม้ระบุชื่อในเอกสารหรือทะเบียนว่า 
คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ก็ยังมีผลทางกฎหมายว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตทั้ งสองฝ่าย 
ดังนั้นเพื่อให้บุคคลภายนอกได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งเพื่อความชัดเจนและถูกต้อง
ในการจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต กฎหมายจึงให้อำนาจคู่ชีวิตฝ่ายที่ไม่ถูกระบุชื่อในเอกสารหรือทะเบียนว่า
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่จะขอใส่ชื่อตนเองลงในเอกสารทะเบียนทรัพย์สินที่สำคัญตามที่กฎหมายบัญญัติด้วยโดย
เทียบเคียงกับกรณีสินสมรสของคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๕ 

 “มาตรา ๑๔๗๕ ถ้าสินสมรสใดเป็นจำพวกที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๕๖๗๒ แห่งประมวลกฎหมายนี้ หรือที่
มีเอกสารเป็นสำคัญ สามีหรือภริยาจะร้องขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของรวมกันในเอกสารนั้นก็ได้” 

 ทรัพย์สินจำพวกที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๕๖ คือ อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ดิน และ
กฎหมายยังให้รวมถึงเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพ และสัตว์พาหนะด้วย ส่วนทรัพย์สินที่มีเอกสารเป็น
สำคัญ เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๑/๒๕๓๖) ใบหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ หรือ
ทะเบียนรถยนต์๗๓ เป็นต้น   

 การร้องขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของรวมกันในเอกสารตามมาตรา ๑๔๗๕ นั้น กฎหมายให้อำนาจสามี
หรือภริยาร้องขอต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งในกรณีของคู่ชีวิตย่อมได้แก่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งร้องขอต่อคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งให้ลง
ชื่อตนเป็นเจ้าของรวมกันในเอกสาร หากร้องขอแล้วคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมหรือไม่ดำเนินการ คู่ชีวิตผู้ร้อง
ขอถือว่าถูกโต้แย้งสิทธิจึงฟ้องคดีต่อศาลให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการตามกฎหมายมาตรานี้ได้ และการร้อง
ขอจำกัดอยู่เพียงการลงชื่อตนเป็นเจ้าของรวมกันในเอกสารเท่านั้น จะร้องขอหรือฟ้องคดีให้แบ่งกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินดังกล่าวในระหว่างที ่ยังเป็นคู ่ชีวิตกันอยู ่หรือให้ลงชื ่อตนเป็นเจ้าของรวมกันในเอกสารอื ่นที่
นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๗๕ ไม่ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ นอกจากนี้สิทธิดังกล่าว
ยังเป็นสิทธิเฉพาะตัวและเป็นสิทธิที่มีอยู่ขณะยังเป็นคู่ชีวิตกันเท่านั้น  หาคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตหรือ
สิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตกันแล้วยังไม่อาจร้องขอหรือยื่นฟ้องต่อศาลได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๕๖/๒๕๒๗ ที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์จำเลยที่มีเอกสารคือโฉนด
เป็นสำคัญ โจทก์ซ่ึงเป็นภริยาจะร้องขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของรวมในโฉนดนั้นก็ได้ 

 
๗๒ มาตรา ๔๕๖ การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ ถา้มิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ วิธีนี้ให้ใช้ถึงซ้ือขายเรือมีระวาง
ตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งซ้ือขายแพและสัตว์พาหนะด้วย 

สัญญาจะขายหรอืจะซื้อ หรือคำมั่นในการซ้ือขายทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลง
ลายมือชื่อฝา่ยผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ หรือได้วางประจำไว ้หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว จะฟอ้งร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 

บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี ้ให้ใช้บังคับถึงสัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพยซ่ึ์งตกลงกันเป็นราคาสองหมื่นบาท หรือกว่านั้นขึ้นไปด้วย 
๗๓ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว, หน้า ๒๕๐ – ๒๕๑. 



๑๐๒ 

 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๒๖/๒๕๓๙ บทบัญญัติในมาตรา ๑๔๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เป็นเรื่องที่กฎหมายให้สิทธิคู่สมรสฝ่ายที่ไม่มีชื่อในสินสมรสที่มีเอกสารเป็นสำคัญร้องขอต่อคู่สมรสอีก
ฝ่ายหนึ่งซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของในเอกสารนั้นเพื่อให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของร่วมด้วย และกำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้อง
ปฏิบัติตามคำร้องขอนั้นหาใช่เป็นกรณีท่ีกฎหมายให้คู่สมรสดังกล่าวร้องขอต่อศาลไม่ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๑๓/๒๕๓๕ สิทธิของสามีหรือภริยาที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๗๕ นั้น เป็น
การที่กฎหมายกำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องปฏิบัติตามคำร้องขอของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่มีชื่อในเอกสารสำคัญให้
ต้องยินยอมให้ฝ่ายนั้นลงชื่อตนเป็นเจ้าของร่วมด้วย โจทก์กล่าวในฟ้องแล้วว่าได้มีหนังสือขอให้จำเลยจัดการให้
โจทก์ลงชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อ้างว่าเป็นสินสมรส จำเลยมิได้ให้การปฏิเสธว่ามิได้รับหนังสือดังกล่าว ของ
โจทก์กรณีจึงต้องถือว่าจำเลยทราบคำบอกกล่าวของโจทก์แล้วเพิกเฉยอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ที่มีตาม
กฎหมาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยได้  

 สิทธิของคู่สมรสที่จะร้องขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของรวมในเอกสารสำคัญตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๔๗๕ นั้น เป็นบทบัญญัติในหมวดทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตราบใดที่
ความเป็นสามีภริยายังมีอยู่ คู่สมรสก็ยังมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในมาตรานี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะช้านานเท่าใด เมื่อ
โจทก์จำเลยยังเป็นสามีภริยากันอยู่โจทก์ย่อมจะใช้สิทธิร้องขอให้ลงชื่อตนด้วยได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่
ต้องคำนึงถึงว่าได้ล่วงเลยเวลาที่ได้สินสมรสมาแล้วนานเท่าไร เพราะมิใช่กรณีที่จะต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายใน
ระยะเวลาอันกฎหมายกำหนดไว้ คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๑๕-๓๗๑๖/๒๕๔๘ โจทก์ฟ้องขอให้ลงชื่อโจทก์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมใน
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๕๔ ซึ่งเป็นสินสมรส เป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นสามีร้องขอให้ลงชื่อโจทก์เป็นเจ้าของรวมใน
เอกสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๕ ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสามีหรือ
ภริยาแล้วแต่กรณี เมื่อโจทก์ถึงแก่กรรมไปแล้ว จึงไม่อาจใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของรวมได้  

  คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๙๐๑/๒๕๓๖ โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วย
กฎหมายมีสินสมรสเป็นเงินฝากธนาคารจำนวนหนึ่ง จำเลยได้ถอนเงินจากธนาคารจนหมดสิ้น โดยไม่แจ้งให้
โจทก์ทราบ และนำไปฝากไว้ที่ธนาคารอื่นโจทก์ขอให้จำเลยยินยอมให้โจทก์ลงชื่อร่ วมในบัญชีเงินฝาก แต่
จำเลยไม่ยินยอมเป็นการขัดขวางการจัดการสินสมรสของโจทก์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ขอให้ศาลสั่งแยก
สินสมรสหรือให้โจทก์ลงชื่อร่วมในบัญชีเงินฝากเช่นนี้ แม้ตามคำฟ้องของโจทก์จะมิใช่กรณีท่ีโจทก์อาจร้องขอให้
ศาลสั่งให้แยกสินสมรสได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๔ เพราะจำเลยมิใช่ผู้มีอำนาจ
จัดการสินสมรสฝ่ายเดียวก็ตาม แต่โจทก์ก็ขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของรวมในบัญชีเงินฝากเพื่อการเบิกถอนเงิน
ด้วย เงินฝากในธนาคารเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นสินสมรสจำพวกที่มีเอกสารเป็นสำคัญซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๕ ให้สิทธิแก่โจทก์ท่ีจะร้องขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของรวมในเอกสารนั้นได้ เมื่อจำเลย
ไม่ยินยอมกรณีจึงถือได้ว่ามีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกิดข้ึนแล้ว 



๑๐๓ 

 

 แต่ทรัพย์สินที่มีเอกสารเป็นสำคัญซึ่งเป็นสิทธิหรือต้องอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวหรือที่ไม่อาจโอนให้แก่
กันได้ ก็จะร้องขอให้ลงชื ่อตนเป็นเจ้าของรวมกันในเอกสารไม่ได้ เช่น ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 
ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารและสถานบริการ เป็นต้น 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๒๙/๒๕๕๙ ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารและสถานบริการชื่อ บ. 
คาราโอเกะ และ ป. คันทรีคลับ เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากการจะได้รับอนุญาตหรือไม่ 
ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาน
บริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งห้ามมิให้ผู ้ใดตั้งสถานบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖ หากผู้ใดฝ่าฝืนตั้งสถาน
บริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต้องรับโทษตามมาตรา ๒๖ ทั้งไม่มีบทบัญญัติอนุญาตให้มีการโอนใบอนุญาตแก่
กันได้ แม้โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในใบอนุญาตฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินเพราะเป็นสินสมรสของโจทก์จำเลยที่
ประกอบธุรกิจขณะเป็นสามีภริยากัน แต่การที่จำเลยได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเป็นเรื่องเฉพาะตัวของ
ผู้รับอนุญาต ตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวที่ไม่ประสงค์ให้โอนใบอนุญาตกัน โจทก์ไม่อาจ
ฟ้องบังคับให้ลงชื่อโจทก์ในใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการดังกล่าวได้ 

  

 ๔.๓ อำนาจของคู่ชีวิตฝ่ายเดียวในการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 

 การสงวนบำรุงรักษาทรัพย์สินเป็นหน้าที่ตามปกติของเจ้าของทรัพย์ที่พึงปฏิบัติ ดังนั้นผู้มีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินร่วมกันดังเช่นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมหรือคู่สมรสที่มีกรรมสิทธิ์ในสินสมรสร่วมกัน จึงมีอำนาจหน้าที่ใน
การสงวนบำรุงรักษาทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวมนั้นด้วยกัน แต่ในบางครั้งการสงวนบำรุงรักษาทรัพย์สิน
อาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยซึ่งเจ้าของรวมหรือคู่สมรสฝ่ายหนึ่งสามารถกระทำได้เพียงฝ่ายเดียว ทั้งยังเห็นได้ชัด
ว่าเจ้าของรวมหรือคู่สมรสย่อมประสงค์จะสงวนบำรุงรักษาทรัพย์สินนั้นด้วยเช่นกัน ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๗ จึงบัญญัติให้สามีภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับการ
สงวนบำรุงรักษาสินสมรส หรือเพ่ือประโยชน์แก่สินสมรส และหากมีหนี้อันเกิดแต่การฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดี
ดังกล่าว กฎหมายยังถือว่าเป็นหนี้ที ่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันด้วย เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวเกิดขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดการสินสมรสด้วย ส่วนคู่ชีวิตนั้นก็ต้องนำหลักกฎหมายดังกล่าวมาบังคับใช้ด้วยโดยอนุโลม
เช่นกัน 

 การฟ้องคดี การต่อสู้คดี หรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสงวนบำรุงรักษาทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
หรือเพื่อประโยชน์แก่ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งดำเนินไปโดยลำพังนี้ ในระหว่างการดำเนิน
กระบวนพิจารณาในศาล คู่ชีวิตที่เป็นโจทก์หรือจำเลยย่อมมีอำนาจดำเนินการใด  ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินคดีได้อย่างเต็มที่โดยลำพังตนเอง รวมถึงการถอนฟ้อง ถอนคำให้การ หรือการถอนทนายความด้วย และ
การดำเนินการทางคดีต่าง ๆ ของคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งย่อมผูกพันคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งด้วย คู่ชีวิตฝ่ายที่มิได้ดำเนินคดี
เองจะกล่าวอ้างในภายหลังว่าไม่ยินยอมหรือไม่ผูกพันตนไม่ได้  



๑๐๔ 

 

 อย่างไรก็ด ี ถ ้าศาลไกล่เกลี ่ยจนคู ่ความตกลงประนีประนอมยอมความกันได้ หรือไปตกลง
ประนีประนอมยอมความกันเองนอกศาลแล้วเสนอสัญญาประนีประนอมยอมความหมายให้ศาลเพื่อมีคำ
พิพากษาตามยอมนั้น สัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลทำให้คู ่ความทำกันเองแล้วเสนอมาให้ศาล
พิจารณานั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่ชีวิตที่มิได้เป็นคู่ความด้วยเพราะยังต้องอยู่ในบังคับมาตรา ๑๔๗๖ 
(๖) ประกอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๕ ในเรื่องการประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่คู่ชีวิตจะต้องจัดการร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งเช่นเดียวกัน๗๔ 
เช่น นายนิดขับรถยนต์ไปชนกับรถยนต์ของนายเอกซึ่งเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตคือนายชั ยโดยละเมิด 
นายเอกสามารถฟ้องคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายจากนายนิดได้โดยลำพังตามมาตรา ๑๔๗๗ โดยค่าใช้จ่ายในการ
ฟ้องคดีทั้งหมดถือเป็นหนี้สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบเช่นเดียวกับค่าเสียหายที่ได้รับจากนาย
นิดก็เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตด้วย แต่หากระหว่างการพิจารณาคดีนายเอกจะทำสัญญาประนีประนอม
ยอมความกับนายนิด นายเอกต้องได้รับความยินยอมจากนายชัยก่อนตามมาตรา ๑๔๗๖ (๖) 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๐๓/๒๕๕๒ การฟ้องและการดำเนินคดีไม่อยู่ในบังคับของการจัดการ
สินสมรสที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ บัญญัติให้สามีและภริยาต้องจัดการร่วมกันหรือ
ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งตามมาตรา ๑๔๗๗ ยังได้บัญญัติรับรองให้สามีภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มีสิทธิฟ้องต่อสู้หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับการสงวนบำรุงรักษาสินสมรสหรือเพื่อประโยชน์แก่สินสมรสได้ด้วย 
ดังนั้น แม้จะได้ความตามข้อนำสืบของจำเลยโดยโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นว่าโจทก์เป็นหญิงมีสามี
โดยชอบด้วยกฎหาย โจทก์ก็มีอำนาจฟ้อง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๕๗/๒๕๕๒ คดีก่อนสามีผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการบังคับคดีโดยอ้าง
เหตุอย่างเดียวกับผู้ร้องแต่ไม่มีพยานมาไต่สวน ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าสามีผู้ร้องอยู่อาศัยในที่ดินและบ้านพิพาท
ในฐานะบริวารของจำเลยไม่ได้มีอำนาจพิเศษที่จะครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทโดยอาศัยสิทธิความเป็น
เจ้าของได้ การยื่นคำร้องของสามีผู ้ร้องถือเป็นการจัดการทรัพย์สินบ้านพิพาทซึ่งถือว่าเป็นสินสมรสหรือ
กรรมสิทธิ์รวมระหว่างสามี ผู้ร้องกับผู้ร้องในนามของผู้ร้องด้วย ข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความดังกล่าวจึงมผีล
ผูกพันผู้ร้อง ทั้งตามคำร้องผู้ร้องก็มิได้อ้างอำนาจพิเศษนอกเหนือจากที่สามีผู้ร้องอ้าง กรณีจึงต้องถือว่าผู้ร้อง
เป็นบริวารของจำเลยและไม่มีสิทธิมายื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการบังคับคดีได้อีก 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๒/๒๕๔๗ โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินสมรส
ระหว่างโจทก์และภริยาซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๗ ถือว่าการที่โจทก์ฟ้องขับไล่
จำเลยออกจากที่ดินพิพาทย่อมเป็นการสงวนบำรุงรักษาสินสมรสหรือเพ่ือประโยชน์แก่สินสมรส โจทก์จึงมีสิทธิ
ฟ้องจำเลยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากภริยา 

 

 
๗๔ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๒๖๖. 



๑๐๕ 

 

 ๔.๔ การขอให้ศาลสั่งอนุญาตแทนความยินยอมในการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 
 ในกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งต้องทำนิติกรรมหรือจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตซึ่งมาตรา ๑๔๗๖ 
บัญญัติให้ต้องจัดการร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งนั้น หากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความ
ยินยอมหรือไม่ยอมลงชื่อโดยปราศจากเหตุผล หรือเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในสภาพที่อาจให้ความยินยอมได้ เช่น ทิ้ง
ร้างอีกฝ่ายหนึ่งและไม่อาจติดตามตัวได้ หรือป่วยเจ็บจนไม่อาจให้ความยินยอมได้ อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอต่อ
ศาลให้สั่งอนุญาตแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๘  

 เมื่อศาลมีคำสั่งแทนการอนุญาตแล้วคู่ชีวิตอีกฝ่ายก็ไม่ต้องให้ความยินยอมหรือให้สัตยาบันกับการทำ
นิติกรรมในการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตดังกล่าวอีก เช่น นายเอกป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับสมองไม่
สามารถรับรู้ผลแห่งการกระทำได้ นายชัยซึ่งเป็นคู่ชีวิตต้องการนำที่ดินอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไป
ขายเพ่ือนำเงินมารักษานายเอก นายชัยต้องยื่นคำร้องขอขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแผนการให้ความยินยอมของ
นายเอกได้ ต่อมาเม่ือนายเอกหายป่วยก็ไม่ต้องให้นายเอกให้ความยินยอมหรือให้สัตยาบันแก่การขายที่ดินของ
นายชัยอีก 

 

 ๔.๕ การขอเพิกถอนนิติกรรมที่ไม่ได้รับความยินยอมจากคู่ชีวิต 
 การทำนิติกรรมหรือจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามมาตรา ๑๔๗๖ โดยไม่ได้รับความยินยอม
จากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งหรือมิได้มีคำสั่งศาลอนุญาตให้ทำนิติกรรมแทนการให้ความยินยอม มีผลให้คู่ชีวิตฝ่ายนั้น
มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ ประกอบร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๕ คือ 

 “มาตรา ๑๔๘๐ การจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง
ตามมาตรา ๑๔๗๖ ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ทำนิติกรรมไปแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือโดยปราศจากความยินยอมของ
คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ เว้นแต่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้
สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้ว หรือในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน 

 การฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ่งห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รู้เหตุอันเป็น
มูลให้เพิกถอน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่ได้ทำนิติกรรมนั้น” 

 การทำนิติกรรมหรือจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามมาตรา ๑๔๗๖ โดยไม่ได้รับความยินยอม
จากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง รวมถึงมิได้มีคำสั่งศาลอนุญาตให้ทำนิติกรรมแทนการให้ความยินยอมของคู่ชีวิตอีกฝา่ย
หนึ่งนั้น ไม่ได้มีผลให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะแต่อย่างใด ดังนั้นนิติกรรมดังกล่าวจึงยังมีผลผูกพัน
คู่สัญญาตลอดจนบุคคลภายนอกอย่างเช่นสัญญาที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เพียงแต่กฎหมายให้สิทธิคู่ชีวิต
ฝ่ายที่มิได้ให้ความยินยอมมีสิทธิฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมได้เท่านั้น เช่น นางนิดนำที่ดินซึ่งเป็นทรัพ ย์สิน



๑๐๖ 

 

ร่วมกันของคู่ชีวิตไปขายให้แก่นายดำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนางหน่อยซึ่งเป็นคู่ชีวิต สัญญาซื้อขายที่ดิน
มีผลผูกพันนางนิดและนายดำ และตราบเท่าที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมนั้นต้องยังถือว่านาย
ดำเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทสามารถฟ้องขับไล่ผู้ที่เข้ามาบุกรุกในที่ดินได้อย่างเช่นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั่วไป 
แต่หากต่อมานางหน่อยฟ้องต่อศาลและศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินแล้ว นายดำย่อมสิ้น
สิทธิในที่ดินนั้น เป็นต้น 

 สิทธิในการขอเพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวมีข้อยกเว้น ๒ กรณีคือ 

 (๑) กรณีที่คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้ว การให้สัตยาบันคือการยอมรับหรือ
รับรองนิติกรรมที่คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้กระทำลงโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยอาจเป็นการให้สัตยาบันโดยชัด
แจ้งหรือโดยปริยายก็ได้ และแม้เป็นนิติกรรมที่มีกฎหมายบัญญัติให้ทำเป็นหนังสือหรือให้จดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งตามมาตรา ๑๔๗๙ บัญญัติว่าการให้ความยินยอมต้องทำเป็นหนังสือก็ตาม แต่การให้
สัตยาบันนั้นมิใช่การให้ความยินยอมก่อนทำนิติกรรมดังกล่าวถึงไม่จำต้องให้สัตยาบันเป็นหนังสือแต่อย่างใด  
เช่น นายเอกขายบ้านและที่ดินอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตกับนายชัยโดยที่นายชัยมิได้ให้ความยินยอม
เป็นหนังสือ แต่เมื่อได้เงินจากการขายบ้านและที่ดินแล้วนายชัยนำเงินดังกล่าวไปซื้อบ้านหลังใหม่ร่วมกับนาย
เอก หรือยินยอมย้ายออกจากบ้านหลังเก่าโดยไม่โต้แย้งใด ๆ ถือได้ว่านายชัยให้สัตยาบันแก่การขายบ้านและ
ที่ดินของนายเอกแล้ว เป็นต้น เมื่อมีการให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้วคู่ชีวิตดังกล่าวจะยื่นคำร้องขอต่อศาล
ให้เพิกถอนนิติกรรมนั้นไม่ได้อีก  

 (๒) กรณีที่บุคคลภายนอกทำนิติกรรมโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน กล่าวคือบุคคลภายนอกผู้ทำนิติ
กรรมกับคู่ชีวิตนั้นอาจเข้าใจว่าคู่สัญญาของตนไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิต หรือเข้าใจว่าคู่ชีวิต
อีกฝ่ายให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมแล้ว และในการทำนิติกรรมดังกล่าวบุคคลนั้นต้องเสียค่าตอบแทนใน
การทำนิติกรรม ดังนี้คู่ชีวิตอีกฝ่ายยังไม่อาจขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมได้ เช่น นางนิดที่ดินอันเป็นทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตกับนางหน่อยไปให้นายดำเช่าเป็นเวลา ๕ ปี โดยนางนิดปลอมลายมือชื่อของนางหน่อยใน
หนังสืออนุญาตให้นางนิดทำสัญญาเช่าดังกล่าวและนายดำไม่ทราบถึงเหตุดังกล่าวด้วย กรณีนี้แม้นางหน่อยจะ
สุจริตแต่ก็ไม่อาจยกเป็นข้อต่อสู้หรือขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวได้เนื่องจากนายดำเป็นผู้สุจริตและเสีย
ค่าตอบแทนคือค่าเช่า แต่หากเป็นกรณีที่นายดำทราบอยู่แล้วว่าลายมือชื่อของนางหน่อยในหนังสืออนุญาตเป็น
ลายมือชื่อปลอม ย่อมถือว่านายดำมิใช่ผู้สุจริตที่จะขอเพิกถอนนิติกรรมได้ หรือนางนิดนำเงินอันเป็นทรัพยส์ิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตไปให้นายดำกู้ยืมและนายดำยังไม่ได้เสียดอกเบี้ยใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากนาง
หน่อย นางหน่อยขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวได้เนื ่องจากแม้นายดำจะเป็นผู ้สุจริตแต่มิได้เสีย
ค่าตอบแทนในการทำนิติกรรม เป็นต้น 

 ในการเพิกถอนนิติกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามข้อยกเว้น ๘ ประการที่
คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งกระทำไปโดยลำพังโดยไม่ได้รับความยินยอมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งนั้น การเพิกถอนนิติกรรม
ดังกล่าวจะต้องเพิกถอนทั้งหมด มิใช่เพิกถอนเฉพาะส่วนของคู่ชีวิตที่ไม่ได้ให้ความยินยอม ซึ่งต่างกับกรณี



๑๐๗ 

 

กรรมสิทธิ์รวมที่เจ้าของรวมคนหนึ่งจำหน่าย จำนำ จำนอง หรือก่อให้เกิดภาระติดพันในตัวทรัพย์สินไปโดย
ลำพังนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๑ วรรคสอง เพิกถอนได้แต่เฉพาะส่วนของ
เจ้าของร่วมคนอื่น ๆ เท่านั้น ฉะนั้นการที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งโอนที่ดินอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตให้โดย
เสน่หาแก่บุคคลอ่ืน โดยคู่ชีวิตอีกฝ่ายมิได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ คู่ชีวิตดังกล่าวขอให้เพิกถอนได้ การเพิก
ถอนต้องทำทั้งหมด มิใช่เพิกถอนเฉพาะส่วนของคู่ชีวิตฝ่ายนั้น แต่หากคู่ชีวิตขอให้ศาลเพิกถอนแต่เฉพาะสว่น
ของตนเท่านั้น ศาลก็มิอาจพิพากษาให้เกินไปกว่าหรือนอกเหนือจากที่ปรากฏในคำฟ้อง คงต้องเพิกถอนแต่
เฉพาะส่วนของคู่ชีวิตผู้นั้น สำหรับสิทธิของคู่ชีวิตฝ่ายที่ไม่ได้ให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมที่จะเพิกถอนนิติ
กรรมในการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนี้ไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัว หากคู่ชีวิตผู้ทรงสิทธิถึงแก่ ความตาย สิทธิ
ดังกล่าวตกเป็นมรดกแก่ทายาทถึงอาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมนั้นได้๗๕  

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๗๘๙/๒๕๖๐ แม้จำเลยที่ ๑ ซื้อที่ดินทั้งสองแปลงเอง และปรากฏชื่อจำเลยที่ 
๑ เพียงผู้เดียวถือกรรมสิทธิ์ แต่เป็นการได้ทรัพย์สินมาในระหว่างสมรส ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ใช้
เงินสินส่วนตัวไปซื้อที่ดินดังกล่าวมา ที่ดินทั้งสองแปลงย่อมเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) เมื่อจำเลยที่ ๑ นำที่ดินสินสมรสไปขายฝากแก่จำเลยที่ ๒ โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากโจทก์ซึ่งเป็นคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ (๑) และจำเลยที่ ๒ 
ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว โจทก์ย่อมฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการขายฝากนั้นได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๒๗/๒๕๖๐ ตามหนังสือรับรองระบุว่า โจทก์กับจำเลยที่ ๑ ทำเอกสารขึ้น
วันเดียวกับวันที่จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก ม. โดยทำต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน  
มีข้อความว่า โจทก์รับรองว่าเงินที่จำเลยที่ ๑ นำมาซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนี้เป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์
ส่วนตัวของจำเลยที่ ๑ ทั้งหนังสือรับรองฉบับนี้มีคำแปลภาษาสหราชอาณาจักรทุกข้อความ โจทก์ย่อมเข้าใจ
ความหมายทั้งหมด เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารราชการเก็บอยู่ที่สำนักงานที่ดิน บุคคลอื่นสามารถตรวจสอบได้
ก่อนทำสัญญาขายฝาก จำเลยที่ ๒ ได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วทำให้เชื่อว่า จำเลยที่ ๑ มีอำนาจทำนิติ
กรรมเกี่ยวกับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามที่ระบุในเอกสารได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ซึ่งเป็น
สามี อีกทั้งตามสำเนาโฉนดที่ดินระบุว่า ในวันทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับ ม. จำเลยที่ ๑ นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างนี้ไปจดทะเบียนจำนองไว้กับธนาคาร ซึ่งในสัญญาจำนองก็ระบุว่า จำเลยที่ ๑ เป็นผู้กู้และผู้จำนองเพียงผู้
เดียว ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ให้ความยินยอมในการทำสัญญาดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ ๒ เชื่อโดยสุจริตว่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในคดีนี้เป็นสินส่วนตัวของจำเลยที่ ๑ ที่จำเลยที่ ๒ รับซื้อฝากที่ดินจากจำเลยที่ ๑ ไว้ 
จึงเป็นการกระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน โจทก์จึงไม่อาจขอให้เพิกถอนนิติกรรมการขายฝากได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๔๕๑/๒๕๕๘ พ. มีทรัพย์สินเป็นที่ดินราคาเป็นหมื่นล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ที่ดินพิพาททั้งสามแปลงที่ยกให้แก่จำเลยที่ ๑ บุตรของ พ. กับภริยาคนก่อนซึ่งมีราคาเพียงเล็กน้อย ทั้ง พ. ก็

 
๗๕ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๒๗๙. 



๑๐๘ 

 

เคยยกท่ีดินให้แก่บุตรทั้งสามคนที่เกิดกับโจทก์ การยกที่ดินพิพาทท้ังสามแปลงดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๑ จึงเป็น
การยกให้แก่บุตรทุกคนอย่างเสมอกันตามกำลังทรัพย์ของผู้ยกให้ จึงเป็นการยกให้โดยเสน่หาที่พอสมควรแก่
ฐานานุรูปของครอบครัวหรือตามหน้าที่ธรรมจรรยาตามมาตรา ๑๔๗๖ (๕) แม้โจทก์จะไม่ให้ความยินยอมก็
ฟ้องเพิกถอนการให้โดยเสน่หาระหว่าง พ. กับจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๙๑๒๖/๒๕๕๘ แม้การขายฝากที่ดินสินสมรสพิพาทจะมีการทำนิติกรรมต่อเจ้า
พนักงานที่ดินตามหนังสือสัญญาขายฝากที่ดิน แต่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ราคาขายฝากที่ดินต่ำกว่าราคาตลาด 
ทั้ง ส. ซึ่ง จ. ผู้ขายฝากอ้างว่าเป็นภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนั้น ก็เป็นญาติกับจำเลยผู้รับซื้อฝาก และ
ราคาขายฝากนั้นจำเลยยอมรับว่าได้นำหนี้ของ ส. มารวมเข้าในราคาขายฝากด้วย แต่ไม่ปรากฏว่าเป็นหนี้
เท่าใด รวมทั้งไม่มีหลักฐานการเป็นหนี้มาแสดง นอกจากนี้ในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นโจทก์เสนอไถ่ถอน
ที่ดินพิพาทคืนในราคา ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่จำเลยไม่ยินยอม อันแสดงให้เห็นว่าที่ดินพิพาทมีราคาสูงกว่า
ราคาท่ีขายฝาก ตามพฤติการณ์แห่งคดีพอรับฟังได้ว่าจำเลยรับซื้อที่ดินพิพาทไว้โดยไม่สุจริต 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๗๑/๒๕๕๘ การที่จำเลยที่ ๑ และ ช. ได้ร่วมกันซื้อที่ดินพิพาทมา ที่ดิน
พิพาทเฉพาะส่วนของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสกับโจทก์ เป็นสินสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ บัญญัติว่า สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความ
ยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้ (๕) ให้โดยเสน่หา และมาตรา ๑๔๘๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การ
จัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา ๑๔๗๖ ถ้าคู่สมรส
ฝ่ายหนึ่งได้ทำนิติกรรมไปแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือโดยปราศจากความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สมรสอีก
ฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ กฎหมายมิได้บัญญัติให้นิติกรรมในการจัดการสินสมรสที่คู่
สมรสทำไปโดยลำพังนั้น เป็นโมฆะหรือโมฆียะ บัญญัติแต่เพียงว่านิติกรรมนั้นอาจถูกเพิกถอนได้ในภายหลัง
เท่านั้น เมื่อศาลยังไม่มีคำพิพากษาให้เพิกถอน นิติกรรมการให้ที่ดินโดยเสน่หาระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ 
๒ ย่อมสมบูรณ์ โจทก์ไม่จำต้องบอกล้างโมฆียะกรรมแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อที่ดินพิพาทจำเลยที่ ๑ ได้มา
ระหว่างสมรสกับโจทก์จึงเป็นสินสมรส อำนาจในการจัดการสินสมรสดังกล่าว จำเลยที่ ๑ และโจทก์จึงต้อง
จัดการร่วมกัน การที่จำเลยที่ ๑ ทำนิติกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๒ โดยเสน่หา โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากโจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ วรรคหนึ่ง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๗/๒๕๕๘ ในคดีก่อนโจทก์กับจำเลยทั้งสี่ตกลงทำสัญญาประนีประนอม
ยอมความกันว่าโจทก์และจำเลยที่ ๑ จะหย่ากันและในสัญญาข้อ ๒ ตกลงว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ ๑ 
เช่นเดิม โดยจำเลยที่ ๔ จะไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ภายใน ๑๕ วัน และข้อ ๑ 
ในสัญญาระบุว่า จำเลยที่ ๑ สัญญาว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวรบกวนโจทก์ทุกประการ หากจำเลยที่ ๑ ผิดสัญญา 
ยินยอมให้ถือเอาสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาเพื่อหย่าขาดกับโจทก์
ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม แม้ปรากฏว่าขณะที่จำเลยที่ ๑ ได้รับโอนที่ดินพิพาทกลับคืนมา โจทก์และจำเลย
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ที่ ๑ ยังไม่จดทะเบียนหย่ากัน อันมีผลทำให้ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์ที่จำเลยที่ ๑ ได้มาโดยสัญญาในระหว่าง
สมรส ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) บัญญัติว่าเป็นสินสมรสก็ตาม แต่ข้อตกลงใน
เรื่องสินสมรสอื่นได้แสดงให้เห็นเจตนาชัดเจนว่าโจทก์และจำเลยที่ ๑ มีความประสงค์ให้ทรัพย์สินที่เป็น
สินสมรสและมีข้อพิพาทกันได้จัดการแบ่งปันให้เป็นสัดส่วนชัดเจนเป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายรวมทั้งยกให้
บุคคลภายนอกเพ่ือระงับข้อพิพาทไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันอีก สัญญาดังกล่าวแม้เป็นสัญญาระหว่างสมรส แต่มี
คำพิพากษารับรองและบังคับตามสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว ไม่อาจบอกล้างได้ ที่ดินพิพาทจึงไม่ใช่สินสมรสของโจทก์
และจำเลยที่ ๑ แต่เป็นสินส่วนตัวของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ มีสิทธิจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย
ที่ ๒ ได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๑๓๔/๒๕๕๗ แม้โจทก์กับจำเลยที่ ๑ เป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วย
กฎหมาย และที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสของโจทก์กับจำเลยที่ ๑ แต่การที่จำเลยที่ ๑ แจ้งจำเลยที่ ๒ ผู้ซื้อฝาก
ที่ดินพิพาทและเจ้าพนักงานที่ดินว่า จำเลยที่ ๑ แยกกันอยู่กับโจทก์ ไม่สามารถตามโจทก์มาลงลายมือชื่อให้
ความยินยอมได้ ทั้งอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ ๑ เจือสมกับที่โจทก์เบิกความตอบคำถามค้านของทนาย
จำเลยที่ ๒ ว่า ได้แยกกันอยู่กับจำเลยที่ ๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ดังนั้น การที่ปรากฏจากการจดทะเบียนว่าหลังจาก
จำเลยที่ ๑ ได้ที่ดินพิพาทจำเลยที่ ๑ ทำนิติกรรมแต่เพียงผู้เดียวมาหลายครั้ง โดยโจทก์ไม่เคยให้ความยินยอม
ย่อมทำให้มีเหตุให้จำเลยที่ ๒ เชื่อโดยสุจริตว่าสามารถทำนิติกรรมได้ จึงไม่ถือว่าจำเลยที่ ๒ มีความประมาทแต่
อย่างใด เมื่อจำเลยที่ ๒ ทำนิติกรรมขายฝากกับจำเลยที่ ๑ โดยสุจริตในราคา ๒๖๕,๐๐๐ บาท ต่อมาเมื่อ
จำเลยที่ ๑ ไม่สามารถไถ่ถอนได้ก็มีการเพ่ิมราคาให้เป็น ๓๐๐,๐๐๐ บาท ถือว่าเป็นราคาที่สมควรเพราะโจทก์
อ้างในคำขอท้ายคำฟ้องว่า หากโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคืนโจทก์ไม่ได้ให้ใช้ราคา ๒๓๐,๖๗๒ บาท แก่โจทก์ 
จึงฟังได้ว่า จำเลยที่ ๒ รับซื้อฝากโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน เมื่อจำเลยที่ ๒ นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไป
ขายให้แก่จำเลยร่วมทั้งสองจึงถือว่าจำเลยร่วมทั้งสองได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ วรรคแรก ตอนท้าย โจทก์ไม่สามารถฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๑๓/๒๕๕๗ การที่ อ. ภริยา ทำสัญญาขายฝากที่พิพาทให้แก่จำเลยโดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ซึ่งเป็นคู่สมรส นิติกรรมการขายฝากที่พิพาทไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ (๑) โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการขายฝากดังกล่าวได้ตาม
มาตรา ๑๔๘๐ วรรคหนึ่ง แม้คำขอบังคับของโจทก์เพียงขอให้จำเลยจดทะเบียนใส่ชื ่อโจทก์เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์รวมในที่พิพาท โดยมิได้ขอให้เพิกถอนนิติกรรมการขายฝาก ก็เป็นกรณีที่โจทก์ใช้สิทธิติดตามเอา
ทรัพย์สินของโจทก์คืน เท่ากับมีผลเป็นการเพิกถอนนิติกรรมการขายฝากด้วยเช่นกัน และการเพิกถอนนิติ
กรรมการขายฝากดังกล่าวต้องเพิกถอนนิติกรรมทั้งหมดจะเพิกถอนเฉพาะส่วนของโจทก์หาได้ไม่ แต่เมื่อโจทก์
ขอมาเพียงเฉพาะส่วนของโจทก์เท่านั้น ศาลก็มิอาจเพิกถอนทั้งหมดได้เพราะจะเป็นการพิพากษาให้เกินไปกว่า
หรือนอกเหนือจากที่ปรากฏในคำฟ้อง 
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 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๓๑/๒๕๕๗ ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์ที่ ว. ได้มาขณะที่ ว. มีโจทก์เป็นภริยา
โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นสินสมรสที่สามีภริยาต้องจัดการร่วมกันหรือจัดการโดยได้รับความยินยอมจากอีก
ฝ่ายหนึ่ง เมื่อมีการขายฝากที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ (๑) แต่ปรากฏว่ามีการ
ปลอมลายมือชื่อโจทก์ในฐานะผู้ให้ความยินยอมไปทำนิติกรรมขายฝาก จึงเป็นการทำนิติกรรมที่ ว. ทำไปลำพัง
ฝ่ายเดียว เป็นนิติกรรมไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีผลให้คู่สมรสที่ไม่ให้ความยินยอมอาจขอให้ศาลเพิกถอนได้ เว้นแต่นิติ
กรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๔๘๐ วรรคหนึ่ง แต่กฎหมายมิได้บัญญัติว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะหรือโมฆียะ ดังนั้นตราบใดที่สัญญา
ขายฝากท่ีดินยังไม่ถูกศาลเพิกถอน บุคคลภายนอกที่เป็นคู่สัญญาย่อมมีสิทธิสมบูรณ์ในท่ีดิน 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๒๒/๒๕๕๗ ตามมาตรา ๑๔๘๐ วรรคหนึ่ง การจัดการสินสมรสที่ไม่ได้รับ
ความยินยอมจากคู่สมรสตามมาตรา ๑๔๗๖ คู่สมรสอีกฝ่ายจะขอให้เพิกถอนนิติกรรมได้ เว้นแต่ในขณะทำนติิ
กรรมบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน คำว่า โดยสุจริต หมายความว่า บุคคลภายนอก
ได้กระทำนิติกรรมกับคู่สมรสฝ่ายหนึ่งโดยมิได้ล่วงรู้ว่าเป็นการทำนิติกรรมผูกพันสินสมรสที่ต้องได้รับความ
ยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง การที่จำเลยที่ ๒ ทำนิติกรรมซื้อที่ดินโดยรู้แล้วว่าเป็นสินสมรสและโจทก์มิได้
ยินยอมให้ทำนิติกรรม จำเลยที่ ๒ จึงไม่ใช่บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต จำเลยที่ ๓ ซื้อที่ดินพิพาทโดย
มิได้สนใจไปดูที่ดินพิพาทและจ่ายเงินให้จำเลยที่ ๒ ให้ไปไถ่ถอนที่ดินด้วยเงินจำนวนมากโดยมิได้มีหลักประกัน
ใดว่าจะมีการดำเนินการตามข้อตกลง และชำระราคาท่ีดินที่เหลือโดยไม่ปรากฏหลักฐาน ทำให้ไม่น่าเชื่อว่าการ
ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ ๒ และท่ี ๓ เป็นไปโดยสุจริต 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๘/๒๕๓๘ จำเลยดำเนินการปลอมลายมือชื่อจำเลยร่วมซึ่งเป็นคู่สมรสลงใน
เอกสารจัดการโอนสิทธิการเช่าซื้อที่ดินและบ้านพิพาทอันเป็นสินสมรสให้แก่โจทก์โดยปราศจากความยินยอม
ของจำเลยร่วมแต่เมื่อโจทก์เป็นบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนจำเลยร่วมจึงจะขอให้
ศาลเพิกถอนการโอนดังกล่าวไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๔๘๐ วรรคแรก 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๓๒/๒๕๕๒ จำเลยที่ ๒ รู้จักกับโจทก์ตั ้งแต่เด็กและทราบว่าโจทก์และ
จำเลยที่ ๑ สมรสกันแล้วมีทรัพย์สินเป็นที่ดินพิพาท โดยโจทก์และจำเลยที่ ๑ พักอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาท จำเลย
ที่ ๒ จึงทราบดีว่าที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนที่มีชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นสินสมรสของโจทก์กับ
จำเลยที่ ๑ การที่จำเลยทั้งสองทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนที่มีชื ่อจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์โดยปราศจากความยินยอมของโจทก์ แม้จำเลยที่ ๒ เสียค่าตอบแทน แต่ก็เป็นการกระทำโดยไม่
สุจริต โจทก์จึงมีสิทธิขอให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ 
วรรคหนึ่ง ซึ่งต้องเพิกถอนนิติกรรมที่ผูกพันสินสมรสทั้งหมด มิใช่เฉพาะส่วนของคู่สมรสที่ไม่ยินยอมเท่านั้น 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๔๙/๒๕๕๑ จำเลยไม่ทราบว่าโจทก์จดทะเบียนสมรสกับนางสาว พ. จำเลย
ซื้อที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นสินสมรสของโจทก์และนาง พ. จากนาง พ. โดยเข้าใจว่านาง พ. เป็น
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หม้ายเนื่องจากโจทก์ไปมีภริยาใหม่และได้ทิ้งร้างนาง พ. จำเลยทำนิติกรรมกับนาง พ. โดยสุจริต โจทก์จึงไม่มี
อำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมระหว่างจำเลยกับนาง พ. ซึ่งถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๗๙/๒๕๓๙ เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์และจำเลยที่ ๑ ได้ทำสัญญากันไว้ใน
เรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรส การที่จำเลยที่ ๑ โอนขายที่ดินพิพาทซึ่งมีชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของแก่
จำเลยที่ ๒ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์นิติกรรมการซื้อขายที่ดินพิพาทดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยมาตร
๑๔๗๖ (๑) และเมื่อจำเลยที่ ๒ รับโอนที่ดินพิพาทมาโดยไม่สุจริตโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติ
กรรมซื้อขายที่ดินพิพาทดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๔๘๐ และการเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายดังกล่าวจะต้องเพิก
ถอนนิติกรรมนั้นทั้งหมดจะเพิกถอนเฉพาะส่วนโจทก์หาได้ไม่แต่เมื่อโจทก์ขอมาเพี ยงเฉพาะส่วนของโจทก์
เท่านั้นศาลก็มิอาจพิพากษาให้เกินไปกว่าหรือนอกเหนือจากท่ีปรากฎในคำฟ้อง 

 การใช้สิทธิร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนนิติกรรมที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งไม่ได้ให้ความยินยอมนั้นต้องยื่นฟ้อง
ภายใน ๑ ปีนับจากวันที่ได้รู้เหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนหรือ ๑๐ ปีนับแต่วันทำนิติกรรมนั้น หากไม่ดำเนินการ
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าคดีขาดอายุความ เช่น นายเอกซึ่งเป็นคู่ชีวิตกับนายชัยนำเงินอันเป็นทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตไปให้นายเขียวกู้ยืมจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยนายชัยไม่ได้มี
ความยินยอม ต่อมานายชัยทราบเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นายชัยต้องยื่นคำฟ้องต่อศาล
ขอให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คือภายใน ๑ ปีนับจากวันที่ได้รู้เหตุอันเป็น
มูลให้เพิกถอน แต่หากนายชัยไม่ทราบเรื่องจนกระทั่งวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายชัยต้องยื่นคำฟ้องต่อศาล
ภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ มิฉะนั้นคดีขาดอายุความเนื่องจากพ้น ๑๐ ปีนับแต่วันทำนิติกรรมนั้น เป็นต้น 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๓๙/๒๕๖๐ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความจากโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยทั้ง
สองถามค้านยอมรับว่า โจทก์ไปขอตรวจสอบดูเอกสารสิทธิเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินสินสมรสพิพาท เมื่อวันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่บ้านของจำเลยที่ ๒ ตามภาพถ่ายหมาย ล.๓ ทั้งยังได้ไปเจรจาไกล่เกลี่ยที่บ้านของ ส. 
กำนันตำบลตาลชุม เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินพิพาทจริงย่อมแสดงว่าโจทก์ทราบ
ว่าจำเลยที่ ๑ ขายที่ดนิพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๒ แล้วตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แต่โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อ
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงเกิน ๑ ปี นับแต่วันที่โจทก์ได้รู้เหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน คดีของโจทก์จึงขาดอายุ
ความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ วรรคสอง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๘๕๙๔/๒๕๕๙ เมื่อนิติกรรมการให้ที่ดินสินสมรสพิพาทระหว่างจำเลยที่ ๑ กับ
จำเลยที่ ๒ และท่ี ๓ กระทำลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๒ โจทก์ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการให้เมื่อวันที่ 
๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการฟ้องหลังจากพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ได้ทำนิติกรรมนั้น ฟ้องโจทก์ในส่วนนี้
ย่อมขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๐ วรรคสอง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๑๒๖/๒๕๕๘ นางชุติมาผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความว่า ทราบเรื่องการ
ขายฝากที่ดินสินสมรสเมื่อต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ โดยทราบจากการที่นายจันทร์กับนางสุวรรณาไปพบเพ่ือ



๑๑๒ 

 

ขอยืมเงินไปไถ่ถอนที่ดินพิพาทที่ขายฝากกับจำเลย โดยโจทก์มีนางสุวรรณามาเบิกความเป็นพยานได้ความ
ทำนองเดียวกัน ส่วนจำเลยมิได้นำสืบหักล้างให้รับฟังเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า โจทก์เพิ่งทราบ
เรื่องการขายฝากที่ดินพิพาทเมื่อต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ การที่โจทก์ฟ้องคดีวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คดี
โจทก์จึงไม่ขาดอายุความ 

 

 ๔.๖ การทำพินัยกรรมในทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 
 พินัยกรรมคือกำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเอง หรือในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผล
บังคับได้ตามกฎหมายเมื ่อตนตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔๖ ดังนั ้นการทำ
พินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ผู้อ่ืนจึงมีได้เฉพาะในทรัพย์สินที่ผู้ทำพินัยกรรมมีอยู่ขณะเสียชีวิตเท่านั้น คู่ชีวิตฝ่าย
หนึ่งไม่มีอำนาจทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่เกินกว่าส่วนของตนให้แก่บุคคลอื่นได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๑ ในกรณีของคู่ชีวิตซึ่งมีทั้งสินส่วนตัวและทรัพย์สินร่วมกัน
ของคู่ชีวิต การทำพินัยกรรมจึงทำได้เฉพาะส่วนที่เป็นสินส่วนตัวและทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเฉพาะส่วนที่
ผู้ทำพินัยกรรมมีสิทธิเท่านั้น หากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งทำพินัยกรรมยกสินส่วนตัวของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งหรือยก
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตส่วนที่เป็นสิทธิของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งให้แก่ผู้รับพินัยกรรมแล้ว แม้กระทำโดยความ
ยินยอมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง พินัยกรรมในส่วนนี้ก็ไม่มีผลบังคับ คงมีผลบังคับเฉพาะแต่ส่วนที่พินัยกรรมระบุ
เกี่ยวกับสินส่วนตัวและทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตผู้ทำพินัยกรรมเท่านั้น  

 การทำพินัยกรรมยกสินส่วนตัวของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหรือทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตส่วนที่เป็นสิทธิของ
คู่ชีวิตอีกฝ่ายซึ่งไม่มีผลบังคับนั้น เฉพาะแต่คู่ชีวิตอีกฝ่ายเท่านั้นที่มีสิทธิโต้แย้งการทำพินัยกรรมนี้และมีสิทธิ
ติดตามเอาทรัพย์ดังกล่าวคืนโดยไม่มีกำหนดอายุความ ส่วนผู้รับพินัยกรรม รายอื่น หรือทายาทโดยธรรมของ
คู่ชีวิตฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านเพราะไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการทำพินัยกรรมดังกล่าว 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๗๔/๒๕๕๙ ที่ดินพิพาทส่วนที่เหลือเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๘๗ ตารางวา เป็น
สินสมรสส่วนของโจทก์เพียง ๘ ไร่ ๒ งาน ๗,๐๖๒๕ ตารางวา โจทก์จึงมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินส่วนดังกล่าว
หลังจากที่จดทะเบียนหย่า การที่ ส. ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองยกที่ดินพิพาทส่วนที่เหลือดังกล่าว
ให้แก่จำเลย จึงไม่ใช่กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๑ เพราะขณะทำพินัยกรรม
โจทก์และ ส. ไม่ได้เป็นสามีภริยากันแล้ว ทั้งบทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ใช่บทมาตราที่จะตกเป็นโมฆะตามที่มาตรา 
๑๗๐๕ บัญญัติ แต่เป็นการทำพินัยกรรมกำหนด การเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ใช่ในเรื่องทรัพย์สิน
ของตนเองตามมาตรา ๑๖๔๖ ก็มีผลเพียงว่า ข้อกำหนดที่ยกที่ดินพิพาทส่วนของผู้อ่ืนไม่มีผลบังคับเท่านั้น ส่วน
ข้อกำหนดอื่น เช่น การตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกคงมีผลบังคับได้ ดังนี้ หาทำให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะไม่
เนื่องจากไม่ต้องด้วยกรณีตามมาตรา ๑๗๐๕ เช่นกัน 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๔๔/๒๕๔๒ แม้ ร. มีสิทธิทำพินัยกรรมยกบ้านพิพาทที่เป็นสินสมรส
ระหว่าง ร. กับโจทก์ที่ ร. มีกรรมสิทธิ์อยู่ครึ่งหนึ่งให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 



๑๑๓ 

 

๑๔๗๖ วรรคสอง ได้ก็ตาม แต่ ร. ไม่มีสิทธิทำพินัยกรรมยกกรรมสิทธิ์ในบ้านส่วนของโจทก์อีกครึ่งหนึ่งให้แก่
จำเลยได้ การที่ ร. ทำพินัยกรรมยกบ้านสินสมรสทั้งหลังให้แก่จำเลยจึงไม่มีผลผูกพันส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
โจทก์ โจทก์ในฐานะเป็นเจ้าของมีสิทธิฟ้องติดตามเอาคืนทรัพย์ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนได้ โดยไม่มี
กำหนดเวลาการใช้สิทธิ เว้นแต่จะถูกจำกัดด้วยอายุความได้สิทธิ โดยโจทก์ไม่ต้องฟ้องขอให้เพิกถอนพินัยกรรม
ของ ร. ก่อน 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๐๘๓/๒๕๔๐ โจทก์และ ช. ซึ่งสมรสกัน ต่างตกลงยินยอมให้แต่่ละฝ่ายทำนิติ
กรรมยกที่ดินสินสมรสส่วนของตนให้บุคคลอ่ืน ในการทำพินัยกรรมที่เกี่ยวกับสินสมรสระหว่างโจทก์และ ช. นี้
ต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๑ แม้
โจทก์ตกลงยินยอมให้ ช. ทำพินัยกรรมดังกล่าวข้อตกลงยินยอมนั้นย่อมฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข้างต้นและยังขัดต่อความมุ่งหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔๖ ที่กำหนดให้บุคคลใด 
ๆ มีสิทธิทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้บุคคลอื่นได้ก็แต่เฉพาะทรัพย์สินที่เป็นของตนเท่านั้น เหตุนี้ข้อตกลง
ยินยอมดังกล่าวจึงไม่ทำให้พินัยกรรมที่ ช. จัดทำมีผลผูกพันไปถึงที่ดินสินสมรสที่เป็นส่วนของโจทก์ด้วย โจทก์
ย่อมฟ้องขอให้ศาลพิพากษาแสดงว่าพินัยกรรมไม่มีผลผูกพันสินสมรสที่เป็นส่วนส่วนของโจทก์ได้  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๕๐๕/๒๕๐๙ บุคคลจะทำพินัยกรรมกำหนดการเผื ่อตายได้ก็แต่เฉพาะ
ทรัพย์สินของตนเองเท่านั้น จะกำหนดการเผื่อตายในทรัพย์สินของคนอ่ืนไม่ได้ หากเป็นทรัพย์สินที่สามีภริยามี
กรรมสิทธิ์ร่วมกัน สามีหรือภริยาไม่มีอำนาจทำพินัยกรรมยกสินบริคณห์ (สินสมรส) ให้ผู้อื่นเกินกว่าส่วนของ
ตน  

 แม้ในพินยักรรมจะปรากฏข้อความว่า "เพื่อมิให้ยุ่งยากจึงให้นางจ้อยภริยาของข้าพเจ้าเป็นพยานยกให้
ด้วย" และภริยาได้พิมพ์ลายมือไว้ในช่องพยานด้วยก็ตาม ก็ไม่ใช่ในฐานะผู้ทำพินัยกรรม หากเป็นเพียงพยาน
รับรู้ว่าสามีได้ทำพินัยกรรมจริงเท่านั้น แม้จะถือว่าภริยายินยอมให้สามีทำพินัยกรรม พินัยกรรมก็ไม่มีผลผูกพัน
ถึงสินบริคณห์ส่วนของภริยา 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑-๒๕๒/๒๕๐๘ บุตรไม่อาจอ้างว่าบิดานำสินสมรสของบิดามารดามาทำ
พินัยกรรมในเมื่อมารดาผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงมิได้โต้แย้งคัดค้าน 

 

 ๔.๗ การจัดการบ้านเรือน 
 การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง
เมื่อคู่ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวแล้วเช่นเดียวกับคู่สมรสชายหญิง ดังนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๔๘๒ จึงบัญญัติเรื่องงดังกล่าวไว้เป็นพิเศษดังนี้ 



๑๑๔ 

 

 “มาตรา ๑๔๘๒ ในกรณีที่สามีหรือภริยามีอำนาจจัดการสินสมรสแต่ฝ่ายเดียวคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งก็ยัง
มีอำนาจจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวตามสมควรแก่อัตภาพได้ ค่าใช้จ่ายในการนี้ย่อม
ผูกพันสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย 

 ถ้าสามีหรือภริยาจัดการบ้านเรือนหรือจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวเป็นที่เสียหายถึงขนาด อีกฝ่าย
หนึ่งอาจร้องขอให้ศาลสั่งห้ามหรือจำกัดอำนาจนี้เสียได้” 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวเมื่อนำมาเทียบเคียงกับกรณีของคู่ชีวิตแล้วแสดงให้เห็นว่า ตามปกติคู่ชีวิตฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งย่อมมีอำนาจจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวตามสมควรแก่อัตภาพได้เสมอ 
แต่ที่มาตรา ๑๔๘๒ นำมาบัญญัติเพิ่มเติมนั้นเนื่องจากในบางกรณีคู่ชีวิตที่มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตอาจมีเพียงฝ่ายเดียวได้คือกรณีมีการทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิต หรือ
กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คู่ชีวิตฝ่ายเดียวมีอำนาจจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามมาตรา ๑๔๘๔ ในกรณี
เหล่านี้หากไม่มีบทบัญญัติของมาตรา ๑๔๘๒ การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวตาม
สมควรย่อมตกเป็นอำนาจของคู่ชีวิตที่ระบุไว้ในสัญญาหรือคำสั่งศาลเท่านั้น ซึ่งย่อมไม่สะดวกและขัดต่อการ
ดำรงชีวิตตามปกติของคู่ชีวิต เพราะแม้แต่เรื่องการจัดการบ้านเรือนเพียงเล็กน้อย เช่น การซ่อมแซมบ้านเรือน 
การจ่ายค่าไฟฟ้า ประปา หรือซื้อหาอาหารและเครื่องใช้จำเป็นแก่การดำรงชีวิต ก็ต้องให้คู่ชีวิตที่ระบุไว้ใน
สัญญาหรือคำสั่งศาลเป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้นมาตรา ๑๔๘๒ จึงบัญญัติให้คู่ชีวิตแต่ละฝ่ายมีอำนาจหน้าที่เหล่านี้
แม้มีสัญญาหรือคำสั่งศาลระบุให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งมีอำนาจจัดการทรัพย์สินเพียงฝ่ายเดียวก็ตาม 

 เมื่อมีการจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวตามสมควรแก่อัตภาพแล้ว โดยปกติ
ย่อมก่อให้เกิดหนี้สินจากการจัดการเหล่านั้น หนี้สินเหล่านี้ยอมผูกพันเป็นหนี้ร่วมระหว่างคู่ชีวิต เจ้าหนี้มสีิทธิ
ได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย เช่น บ้านของคู่ชีวิตมีหลังคารั่ว 
คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจ้างช่างมาซ่อมแซม หรือคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งซื้อโทรทัศน์มาใช้แทนเครื่องเดิมที่ชำรุด หนี้ค่าซ่อม
หลังคาและค่าโทรทัศน์ย่อมผูกพันทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตและทรัพย์สินส่วนตัวของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่าย 
อย่างไรก็ดีการจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวนั้นต้องเป็นไปตามสมควรแก่อัตภาพด้วย 
เนื่องจากแต่ละครอบครัวย่อมมีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน การใช้จ่ายและก่อหนี้ของแต่ละครอบครัวจึง
อาจจะแตกต่างกันด้วย หากการจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวเกินสมควรแก่อัตภาพ
ไปมาก ย่อมถือเป็นการจัดการบ้านเรือนหรือจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวอันเป็นที่เสียหายถึงขนาดซึ่ง
คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการจัดการดังกล่าวหรือจำกัดอำนาจการจัดการของคู่ชีวิตอีก
ฝ่ายหนึ่งได้ เมื่อศาลมีคำสั่งห้ามดังกล่าวแล้วจะแจ้งไปยังนายทะเบียนที่มีหน้าที่จดทะเบียนคู่ชีวิตเพ่ือจดแจ้งไว้
ในทะเบียนคู่ชีวิตด้วย เช่น หากครอบครัวมีฐานะยากจน แต่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งกลับนำเงินอันเป็นทรัพย์สินร่วมกัน
ของคู่ชีวิตไปซื้อโทรทัศน์และเครื่องเสียงราคาแพงเนื่องจากความพอใจส่วนตน อย่างนี้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งอาจ
ร้องขอให้ศาลสั่งห้ามหรือจำกัดอำนาจในการจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวของคู่ชวีิต
ดังกล่าวได้ แต่หากคู่ชีวิตฝ่ายนั้นได้ชำระเงินค่าโทรทัศน์และเครื่องเสียงไปแล้ว คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งย่อมไม่อาจ



๑๑๕ 

 

ขอให้ศาลสั่งห้ามหรือจำกัดอำนาจในการซื้อโทรทัศน์และเครื่องเสียงครั้งนั้นได้ แต่ต้องถือว่าค่าใช้จ่ายในการนี้
ผูกพันเฉพาะสินส่วนตัวของคู่ชีวิตฝ่ายที่ก่อหนี้นั้น เพราะผู้ขายสินค้านั้นโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครอง 

 นอกจากนั้น กรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนี้ หากมีเหตุที่ทำ
ให้เห็นได้ว่าคู่ชีวิตที่มีอำนาจจัดการดังกล่าวกระทำการหรือกำลังกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการ
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตในประการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายถึงขนาด คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งยังมีอำนาจฟ้อง
ขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้กระทำการนั้นได้ตามมาตรา ๑๔๘๓ เช่น นายเอกทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินก่อนการจด
ทะเบียนคู่ชีวิตไว้กับนายชัยโดยระบุให้นายเอกแต่เพียงผู้เดียวมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 
หากทั้งสองฝ่ายมีฐานะยากจนแต่นายเอกกำลังจะนำเงินอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตทั้งหมดไปให้บุคคล
อื่นกู้ยืมโดยไม่มีหลักประกัน นายชัยมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้นายเอกกระทำการนั้น โดยไม่จำต้องให้
นายมีการกู้ยืมเงินกันก่อน เป็นต้น เมื่อศาลมีคำสั่งห้ามดังกล่าวแล้วจะแจ้งไปยังนายทะเบียนที่มีหน้าที่จด
ทะเบียนคู่ชีวิตเพ่ือจดแจ้งไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตด้วย  

 ส่วนกรณีที่คู่ชีวิตนั้นไม่มีทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเหลืออยู่แล้ว ไม่ว่าจากการใช้จนหมดสิ้นไปหรือมี
การแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปเป็นสินส่วนตัวจนหมด หรือกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลาย
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตย่อมแยกจากกันโดยอำนาจกฎหมายนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลายตาม
มาตรา ๑๔๙๑ นั้น คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายต้องใช้สินส่วนตัวของตนออกค่าใช้สอยสำหรับการบ้านเรือนตามส่วนมาก
และน้อยแห่งสินส่วนตัวของตนตามมาตรา ๑๔๙๓ ด้วย กล่าวคือฝ่ายใดมีสินส่วนตัวมากก็ต้องออกค่าใช้สอย
มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวยังคงดำรงอยู่ได้ต่อไป 

  

 ๔.๘ การขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้จัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือสั่งแยก
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 
 มีการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตทั้งในกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายเดียวมีอำนาจจัดการได้เอง แล้วกรณีที่
ต้องได้รับความยินยอมตามมาตรา ๑๔๗๖ นั้น หากมีกรณีเหตุสำคัญตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๘๔ โดย
อนุโลมแล้ว คู่ชีวิตฝ่ายที่มิได้ก่อเหตุสำคัญมีอำนาจร้องขอต่อศาลให้สั่งอนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตได้ 

 “มาตรา ๑๔๘๔ ถ้าสามีหรือภริยาฝ่ายซึ่งมีอำนาจจัดการสินสมรส 

 (๑) จัดการสินสมรสเป็นที่เสียหายถึงขนาด 

 (๒) ไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง 

 (๓) มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือทำหนี้เกินก่ึงหนึ่งของสินสมรส 

 (๔) ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 



๑๑๖ 

 

 (๕) มีพฤติการณ์ปรากฏว่าจะทำความหายนะให้แก่สินสมรส 

 อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกสินสมรส
ได ้

 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีคำขอ ศาลอาจกำหนดวิธีคุ้มครองชั่วคราวเพื่อจัดการสินสมรสได้ตามที่
เห็นสมควร และหากเป็นกรณีฉุกเฉินให้นำบทบัญญัติเรื ่องคำขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ” 

 ๔.๘.๑ เหตุแห่งการขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้เป็นผู้จัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแต่ผู้เดียวหรือ
ส่ังให้แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต  
  (๑) คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเป็นที่เสียหายถึงขนาด การจัดการทรัพย์สินอัน
เป็นที่เสียหายถึงขนาดนั้นหมายถึงการที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตในลักษณะที่สร้าง
ความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินนั้นอย่างร้ายแรงพอสมควรมิใช่เพียงเล็กน้อย เช่น นางนิดซึ่งเป็นคู่ชีวิตของนาง
หน่อยนำเงินอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปเล่นการพนันบ่อยครั้ง นางหน่อยอาจร้องขอให้ศาลสั่ง
อนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกสินสมรสได้  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๔๕/๒๕๔๘ การที่โจทก์มาฟ้องจำเลยคดีนี้เพ่ือขอเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่
ฝ่ายเดียว โดยมีเหตุจำเลยปลอมลายมือชื่อโจทก์ในการจัดการเกี่ยวกับที่ดินสินสมรส ชอบที่โจทก์จะขอเป็น
ผู้จัดการสินสมรสฝ่ายเดียวและจัดการแยกสินสมรส 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๒๖/๒๕๓๙ มาตรา ๑๔๘๔ เป็นบทบัญญัติในหมวดทรัพย์สินระหว่างสามี
ภริยาดังนั้นสามีหรือภริยาจะมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในมาตรานี้ต่อเมื่อยังคงมีความเป็นสามีภริยากันอยู่แต่ขณะ
ยื่นคำร้องผู้ร้องได้หย่าขาดกันด้วยความสมัครใจกับ น. ไปก่อนแล้วฉะนั้นตั้งแต่วันจดทะเบียนหย่าผู้ร้องกับ น. 
จึงไม่มีสิทธิหน้าที่และความสัมพันธ์ฉันสามีภริยากันอีกผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องมี
อำนาจจัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๔ 

 (๒) คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง คู่ชีวิตมีหน้าที่ตามฎหมายในการอุปการะเลี้ยงดูซึ่ง
กันและกัน การที่ฝ่ายหนึ่งไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งย่อมทำให้เกิดความเดือดร้ อนแก่คู ่ชีวิตดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ชีวิตนั้นไม่ได้ทำงานมีรายได้ แต่การอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งนั้นยอมไม่รวมถึงญาติพ่ีน้อง
ของฝ่ายถึงกล่าวด้วย การไม่อุปการะเลี้ยงดูบุพการี ญาติพ่ีน้อง หรือผู้สืบสันดานของอีกฝ่ายหนึ่งถึงไม่ใช่เหตุที่
จะขอให้ศาลสั่งอนญุาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกสินสมรสได้  

 (๓) คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือทำหนี้เกินกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต การเป็น
บุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นไม่ได้หมายความถึงขนาดว่าต้องเป็นบุคคลล้มละลาย และไม่จำกัดว่าเหตุถึงความมี
หนี้สินล้นพ้นตัวหรือทำหนี้เกินกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินร่วมกันดังกล่าวต้องเกิดจากความด้อยประสิทธิภาพหรือ



๑๑๗ 

 

ความผิดพลาดในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ดังนั้นแม้เหตุเกิดจากสภาพเศรษฐกิจไม่เอ้ืออำนวยคู่ชีวิตอีกฝ่ายก็
มีอำนาจยื่นคำร้องขอต่อศาลได้เช่นกัน 

 (๔) คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งขัดขวางการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หากการขัดขวางดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรแม้จะเป็นเหตุผลที่แตกต่างกันย่อมไม่ใช่การขัดขวางโดยไม่
มีเหตุผลอันสมควรที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาลได้ เช่น คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน
เนื่องจากอากาศร้อน แต่คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองถึงไม่ยินยอมให้ดำเนินการ เมื่อต่างฝ่ายต่าง
มีเหตุผลของตนที่น่ารับฟัง ย่อมไม่ใช่กรณีท่ีจะยื่นคำร้องขอต่อศาลได้  

 (๕) คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งมีพฤติการณ์ปรากฏว่าจะทำความหายนะให้แก่ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต ใน
ประเด็นนี้ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช ในหนังสือคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว เห็นว่า การใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยนี้จะต้องกระทำเป็นอาจิณจนเป็น
นิสัย มิใช่เป็นการกระทำเพียงครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้น๗๖ แต่ผู้เขียนเห็นว่า พฤติการณ์ที่จะทำความหายนะ
ให้แก่ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนั้นไม่จำต้องกระทำเป็นอาจิณจนเป็นนิสัย เนื่องจากในบางกรณีอาจเกิดขึ้น
จากการกระทำเพียงครั้งเดียวก็ได้ เช่น การนำทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเกือบทั้งหมดไปทุ่มเล่นการพนัน หรือ
คู่ชีวิตที่มีฐานะปานกลางโอนบ้านและที่ดินอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่มีมูลค่ามากที่สุดไปให้ผู้อื่นโดย
ไม่ได้รับค่าตอบแทน อีกทั้งมาตรา ๑๔๘๔ (๕) ยังบัญญัติว่า “มีพฤติการณ์ปรากฏว่าจะทำความหายนะให้แก่
สินสมรส” มิได้ระบุว่าต้องกระทำเป็นอาจิณจนเป็นนิสัยแต่อย่างใด  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๓๓๙๒/๒๕๔๘ จำเลยเป็นฝ่ายจัดการสินสมรส แต่จำเลยมอบอำนาจให้
สหกรณ์ออมทรัพย์รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินชดเชย เงินโบนัส และเงินได้อ่ืน ๆ ที่จำเลยมีสิทธิได้รับจากการ
ไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งเงินค่าหุ้นของจำเลยในสหกรณ์ออมทรัพย์ชำระหนี้จำนองโดยโจทก์มิได้รู้เห็นหรือให้
สัตยาบันในหนี้จำนองส่วนนี้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับเงินค่าหุ้นของจำเลย ๑๘๖,๐๐๐ บาท และรับเงิน
จากการไฟฟ้านครหลวง ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๘๖,๐๐๐ บาท นำมาชำระหนี้จำนองของจำเลย
บางส่วนแล้ว จำเลยยังได้รับเงิน ๕๖๔,๘๒๕ บาท ไปจากการไฟฟ้านครหลวงอีกด้วย ซึ่งเงินจำนวนหลังนี้
จำเลยได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของจำเลยฝ่ายเดียวโดยโจทก์และบุตรมิได้รับการช่วยเหลือเลี้ยงดูจากจำเลย 
คงเหลือเงินสินสมรสอยู่เพียง ๑,๒๒๑,๓๔๐ บาท ถือได้ว่าเป็นการจัดการสินสมรสเป็นที่เสียหายถึงขนาด และ
ทำความเสียหายให้แก่สินสมรส รวมทั้งไม่นำเงินสินสมรสนั้นมาอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ด้วย โจทก์จึงมีเหตุสมควร
ร้องขอให้แยกสินสมรสได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๔ (๑) (๒) (๕) 

 
๗๖ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว, หน้า ๒๙๑.  



๑๑๘ 

 

 ๔.๘.๒ ผลของคำสั่งให้เป็นผู้จัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิต 

 มาตรา ๑๔๘๔ บัญญัติให้คู่ชีวิตมีอำนาจร้องขอให้ศาลสั่งได้ ๒ รูปแบบคือ ๑. การอนุญาตให้ตนเป็น
ผู้จัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแต่ผู้เดียว หรือ ๒. สั่งให้แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต ซึ่งมีลักษณะ
แตกต่างกันคือ หากเป็นการอนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแต่ผู้เดียว คู่ชีวิตที่ได้เป็น
ผู้จัดการดังกล่าวย่อมมีอำนาจจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการจัดการ
ทรัพย์สินสำคัญซึ่งตามมาตรา ๑๔๗๖ บัญญัติให้ต้องจัดการร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง 
คู่ชีวิตที่เป็นผู้จัดการดังกล่าวมีอำนาจกระทำได้เองโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ส่วนคู่ชีวิตอีก
ฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจใด ๆ ในการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตอีก เมื่อศาลมีคำสั่งแล้วจะต้องแจ้งไปยังนาย
ทะเบียนเพื่อจดแจ้งไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตด้วย  

 ส่วนกรณีท่ีศาลมีคำสั่งให้แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนั้น จะมีผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๙๒ 
คือต้องมีการแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตให้ได้รับคนละกึ่งหนึ่ง เมื่อแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแล้วส่วน
ที่แต่ละฝ่ายได้รับการแบ่งจะตกเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้น แต่ละฝ่ายจึงมีอำนาจจัดการสินส่วนตัวของตนเอง
โดยลำพังและบรรดาทรัพย์สินที่ฝ่ายใดได้มาในภายหลังจะไม่ถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตอีก แต่จะตก
เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้น ส่วนดอกผลของสินส่วนตัวที่ได้มาหลังจากที่ได้แยกสินสมรสแล้วก็จะตกเป็นสิน
ส่วนตัวเช่นกัน สำหรับทรัพย์สินที่ได้มาโดยพินัยกรรมที่ระบุให้เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตหรือการให้เป็น
หนังสือที่ระบุให้เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนั้นต้องตกเป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิตฝ่ายละครึ่ง 

 อนึ่ง การจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตโดยมีเหตุสำคัญตามมาตรา ๑๔๘๔ นั้นในบางครั้งอาจเป็น
เรื่องเร่งด่วนที่หากศาลไม่มีคำสั่งคู่ชีวิตผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกสินสมรสแล้วอาจ
ทำให้ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตต้องเสียหายร้ายแรง เช่น การจัดการสินสมรสเป็นที่เสียหายถึงขนาด หรือมี
พฤติการณ์ปรากฏว่าจะทำความหายนะให้แก่สินสมรส เป็นต้น ดังนั้นกฎหมายจึงบัญญัติให้ศาลอาจกำหนดวิธี
คุ้มครองชั่วคราวเพื่อจัดการสินสมรสได้ตามที่เห็นสมควร และหากเป็นกรณีฉุกเฉินให้นำบทบัญญัติเรื่องคำขอ
ในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ กล่าวคือศาลอาจมีคำสั่งอย่างเร่งด่วนให้
อายัดทรัพย์สินหรือมีคำสั่งห้ามจำหน่ายหรือโอนทรัพย์สินเป็นการชั่วคราวเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 

 

 ๔.๙ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งห้ามหรือจำกัดอำนาจจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 
 ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งห้ามหรือจำกัดอำนาจจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตอันเนื่องมาจากคู่ชีวิตอีก
ฝ่ายจัดการบ้านเรือนหรือจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวเป็นที่เสียหายถึงขนาด (มาตรา ๑๔๘๒) การจัดการ
สินสมรสอันพึงเห็นได้ว่าจะเกิดความเสียหายถึงขนาด (มาตรา ๑๔๘๓) หรือก่อเหตุสำคัญในการจัดการ
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต (มาตรา ๑๔๘๔) แล้วต่อมาเหตุที่ศาลใช้ในการออกคำสั่งห้ามหรือจำกัดอำนาจ



๑๑๙ 

 

จัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนั้นหรือพฤติการณ์ที่ เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนแปลงไป คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจ
ร้องขอต่อศาลให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ห้ามหรือจำกัดอำนาจจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนั้นได้ 
โดยศาลจะมีคำสั่งใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ เช่น นายเอกซึ่งเป็นคู่ชีวิตกับนายชัยไปหลงรักชายอีกคนหนึ่ง
และนำทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปปรนเปรอชายดังกล่าวโดยไม่อุปการะเลี้ยงดูนายชัย นายชัยจึงยื่นคำร้อง
และศาลมีคำสั่งให้นายชัยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแต่ผู้เดียว หากต่อมานายเอกกลับใจคืนดีกับ
นายชัยโดยไม่ติดต่อชายอื่นอีก นายเอกหรือนายชัยอาจร้องขอต่อศาลให้ยกเลิกการจำกัดอำนาจจัดการ
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตของนายชัยก็ได้ เป็นต้น และเมื่อศาลมีคำสั่งดังกล่าวแล้วศาลต้องแจ้งไปยังนาย
ทะเบียนเพื่อจดแจ้งไว้ในทะเบียนทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตด้วย 

 

๕. หนี้สินของคู่ชีวิต 
 เมื่อคู่ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนอกจากจะมีทรัพย์สินร่วมกันแล้วยังเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมี
การก่อหนี้สินขึ้น หนี้สินดังกล่าวหากเป็นหนี้สินส่วนตัวที่เกิดขึ้นก่อนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือเกิดขึ้นระหว่างเป็น
คู่ชีวิตกัน แน่นอนว่าคู่ชีวิตผู้ก่อหนี้ย่อมต้องรับผิดในหนี้สินนั้นเป็นการส่วนตัวมิใช่หนี้ร่วมกันของคู่ชีวิต ในการ
บังคับชำระหนี้ของเจ้าหนี้นั้นต้องบังคับจากสินส่วนตัวของคู่ชีวิตฝ่ายที่ก่อนหนี้ก่อน เมื่อไม่พอจึงให้ชำระด้วย
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่เป็นส่วนของฝ่ายผู้ก่อหนี้นั ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๔๘๘  

 ส่วนกรณีที่เป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นระหว่างเป็นคู่ชีวิตกันก็อาจเป็นได้ว่าเป็นหนี้สินที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เป็นส่วนตัว หรือก็ขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของคู่ชีวิต หรือบางครั้งอาจเป็นหนี้ต่อคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ ซึ่งใน
แต่ละกรณีมีรายละเอียดและการจัดการหนี้สินตามกฎหมายที่แตกต่างกันคือ 

 

 ๕.๑ หนี้สินที่เกิดขึ้นระหว่างเป็นคู่ชีวิต 
 หนี้สินที่เกิดขึ้นระหว่างเป็นคู่ชีวิตคือหนี้สินที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายก็ขึ้นระหว่างเป็น
คู่ชีวิตกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นระหว่างเป็นคู่ชีวิตแล้วจะทำให้คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายต้องรับ
ผิดในหนี้สินนั้นร่วมกันหรือต้องนำทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตมาชำระหนี้ เพราะหนี้สินดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ของคู่ชีวิตผู้ก่อหนี้แต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งย่อมไม่เป็นธรรมหากจะต้องให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายต้องรับผิดใน
หนี้สินดังกล่าวด้วย ดังนั้นกฎหมายจึงแยกความรับผิดทั้งสองกรณีไว้แตกต่างกันดังนี้ 

 ๕.๑.๑ หนี้สินร่วมกันของคู่ชีวิต 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติกรณีที่ถือเป็นหนี้สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตไว้ในมาตรา ๑๔๙๐ ซึ่งคู่ชีวิตนำมาโดยอนุโลมด้วยคือ  



๑๒๐ 

 

 “มาตรา ๑๔๙๐ หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นใน
ระหว่างสมรส ดังต่อไปนี้ 

 (๑) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอด
ถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ 

 (๒) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส 

 (๓) หนี้ที่เกิดข้ึนเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน 

 (๔) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพ่ือประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน” 

 หนี้สินที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นเฉพาะหนี้ตามมาตรา ๑๔๙๐ (๑) - (๕) นี้เท่านั้นที่เป็นหนี้สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิต ซึ่งเจ้าหนี้สามารถบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตได้ทั้งหมด โดยหนี้สินแต่ละ
ประเภทดังกล่าวมีรายละเอียดคือ 

 (๑) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดู ตลอด
ถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ  หนี้สินในกรณีนี้เห็นได้
ชัดว่าเป็นหนี้สินอันจำเป็นที่ทำให้ครอบครัวอยู่ได้อย่างปกติสุขและเป็นหนี้สินที่ทุกครอบครัวต้องก่อขึ้นเป็น
ธรรมดา หนี้ดังกล่าวมิได้จำกัดเฉพาะเพ่ือใช้จ่ายแก่บุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลที่อยู่
ในความดูแลอุปการะของคู่ชีวิตนั้นด้วย เช่น บุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่ง หรือคนรับใช้ เป็นต้น 

 หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว  เช่น การซื้อเฟอร์นิเจอร์ 
การปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท ์เป็นต้น ส่วนการอุปการะเลี้ยงดูคือ
หนี้ที่เกิดจากการจัดหาปัจจัยสี่และสิ่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิตของบุคคลในครอบครัว ตลอดจนหนี้สินที่เกิดขึ้น
จากการประกอบอาชีพเพ่ือนำรายได้มาใช้อุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวด้วย 

 ส่วนหนี้สินจากการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว  ผู้เขียนเห็นว่ามิได้หมายความเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการเจ็บป่วยทั้งกายหรือจิตใจของบุคคลในครอบครัวเท่านั้น  แต่น่าจะรวมถึง
การดำเนินการทางการแพทย์เพ่ือป้องกันมีให้เกิดโรคด้วย เช่น การฉีดวัคซีน การปลูกฝ ีหรือการขูดหินปูน เป็น
ต้น 

 ส่วนการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพนั้นเป็นเรื่องน่าพิจารณาว่าสามารถนำมาอนุโลมใช้กับ
คู่ชีวิตได้เพียงใด เพราะคู่ชีวิตไม่อาจมีบุตรสืบสายโลหิตร่วมกันได้ตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรจึงน่าจะมีได้เฉพาะกรณีบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายเท่านั้น  หากเป็นค่าใช้จ่ายของ
บุตรบุญธรรมหรือบุตรสืบสายโลหิตของคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวย่อมไม่เป็นบุตรของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่าย  และ
น่าจะไม่ถือว่าเป็นหนี้สินร่วมกันของคู่ชีวิต 



๑๒๑ 

 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๐๖/๒๕๕๑ สัญญากู้ยืมเงินเป็นหนี้ที่จำเลยซึ่งเป็นภริยาผู้ร้องก่อให้เกิดขึ้น
ในระหว่างสมรส และเป็นหนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะ
เลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ ถือได้ว่า
เป็นหนี้ร่วมกันระหว่างผู้ร้องและจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ (๑) 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๔๔/๒๕๕๐ แม้การกู้เงินของจำเลยทั้งสองครั้งจะเป็นการกู้หลังจากจำเลย
แยกมาอยู่กับบิดามารดาจำเลยแล้ว แต่จำเลยได้นำบุตรไปเลี้ยงดูด้วย จึงต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โจทก์
เป็นบิดาต้องมีส่วนอุปการะเลี้ยงดูบุตรเช่นกัน จำเลยนำสืบว่าจำเลยกู้เงินในการกู้ปี ๒๕๔๓ จำเลยได้ระบุใน
วัตถุประสงค์ขอกู้ว่า ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีหลักฐานใบสั่งซื้อสินค้า ส่วนการกู้ในปี ๒๕๔๖ เป็นการกู้เงิน
เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฟังได้ว่า จำเลยกู้เงินสองครั้งดังกล่าว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบุตรอันเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นใน
ครอบครัวและเป็นหนี้ที่จำเลยก่อขึ้นในระหว่างสมรสจึงเป็นหนี้ที่โจทก์จำเลยต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๓๔/๒๕๔๕ จำเลยที่ ๑ นำเงินที่กู้มาได้ไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านป้า เพราะ
ป้าดูแลจำเลยที่ ๑ มาตั้งแต่เล็กรวมทั้งดูแลบุตรของจำเลยที่ ๑ ด้วย การนำเงินกู้ไปซ่อมแซมบ้านของป้าก็เพ่ือ
ประโยชน์และความผาสุกของบุตรทั้งสามคนของจำเลยทั้งสอง กรณีจึงเป็นหนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ (๑) จึงเป็นหนี้ร่วมที่จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นสามีต้องร่วมรับ
ผิดด้วย 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๖๐๕/๒๕๓๗ ขณะที่จำเลยที่ ๑ ไปติดต่อขอสินเชื่อจากโจทก์ จำเลยที่ ๑ กับ
ผู้ร้องได้แยกกันอยู่ และจำเลยที่ ๑ ไม่ได้นำเงินสินเชื่อที่ได้รับจากโจทก์ไปใช้อุปการะเลี้ยงดูผู้ร้อง หนี้ที่จำเลยที่ 
๑ เป็นหนี้โจทก์เป็นหนี้ที่จำเลยที่ ๑ ก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ ๑ ฝ่ายเดียว จึงไม่ใช่หนี้ร่วมระหว่าง
จำเลยที่ ๑ กับผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๘๔๖/๒๕๓๕ การที่จำเลยทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีโดยจำนองทรัพย์พิพาท
เป็นประกันต่อโจทก์ก็เพ่ือนำเงินมาใช้ในกิจการค้าพืชไร่ของจำเลยผู้ร้องซึ่งเป็นภริยาของจำเลยให้ความยินยอม
เป็นหนังสือกิจการค้าของจำเลยเป็นสิ่งจำเป็นในครอบครัวจำเลยเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดู
บุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตลอดถึงการรักษาพยาบาล เมื่อมีหนี้เกิดขึ้นจึงเป็นหนี้ร่วมระหว่าง
ผู้ร้องกับจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ (๑) และผูกพันทรัพย์พิพาทอันเป็น
สินสมรส 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๒๕๑๕/๒๕๓๑ การที ่จำเลยที ่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกันกับโจทก์เพื ่อการ
ปฏิบัติงานและเพื่อความเสียหายอันเกิดจากจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นบุตรทำงานกับโจทก์ โดยที่ผู้ร้องผู้เป็นมารดา
ของจำเลยที่ ๑ และเป็นภริยาของจำเลยที่ ๒ ไม่คัดค้าน แต่ผู้ร้องมิได้เป็นคู่สัญญาหรือยินยอมด้วย กรณีเป็น



๑๒๒ 

 

การเฉพาะตัวของจำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกันโดยตรง ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการอันจำเป็นในครอบครัว หรือเกี่ยวข้อง
กับสินสมรสหรือเกิดจากการงานที่ผู้ร้องกับจำเลยที่ ๒ ทำด้วยกัน จึงไม่เป็นหนี้ร่วมตามนัยมาตรา ๑๔๙๐  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๑๐/๒๕๒๒ สามีเอาที่ดินสินสมรสไปจำนองธนาคารเอาเงินไปปรนเปรอ
ภริยาน้อยหนี้นี้ไม่เป็นหนี้ร่วมตามมาตรา ๑๔๘๒ (๑) 

 (๒) หนี้ที่เกี่ยวข้องกบัทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต คือหนี้เกี่ยวกับการจัดการดูแลและรักษาทรัพย์สินอัน
เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต เช่น หนี้จากการซ่อมแซมบ้านหรือหนี้ค่าภาษีบ้านอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิต เป็นต้น ส่วนกรณีท่ีต้องมีการฟ้องร้องต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตด้วย หนี้อันเกิดแต่การ
ฟ้องร้องหรือดำเนินคดีเกี่ยวกับการสงวนบำรุงรักษาทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต หรือเพ่ือประโยชน์แก่ทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตย่อมถือเป็นหนี้ร่วมกันของคู่ชีวิตด้วยเช่นเดียวกันกับกรณีสินสมรสตามมาตรา ๑๔๗๗  

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๑๓๗/๒๕๕๙ หนี้ที่จำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดต่อโจทก์เป็นมูลหนี้ละเมิดที่จำเลยที่ 
๑ กระทำข้ึนแต่ฝ่ายเดียวเป็นการเฉพาะตัว โดยไม่ปรากฎว่าจำเลยที่ ๒ ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทำละเมิด
ของจำเลยที่ ๑ ต่อโจทก์ และมูลหนี้ละเมิดไม่อาจให้สัตยาบันได้ ดังนั้น แม้จำเลยที่ ๑ จะนำเงินที่ได้จากการ
ละเมิดต่อโจทก์มาซื้อทรัพย์สินหรือฝากไว้ในธนาคารระบุชื่อจำเลยที่ ๑ และท่ี ๒ เป็นเจ้าของร่วมกัน ก็มิใช่หนี้
ร่วมตามความหมายแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมกับ
จำเลยที่ ๑ รับผิดต่อโจทก์ร่วม 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๖๙๑/๒๕๕๕ หนี้ระหว่างสมรสที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยร่วมรับผิดคดีนี้เป็น
หนี้อันเกิดจากการที่โจทก์ซื้อที่ดินพร้อมตึกแถว ๓ ชั้น เมื่อปี ๒๕๓๒ เพ่ือให้จำเลยและบุตรอยู่อาศัยซึ่งระหว่าง
นั้นโจทก์กับจำเลยยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า ต่อมาเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ โจทก์ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ 
ตราด จำกัด และเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ระยอง จำกัด เพื่อชำระหนี้ค่า
ที่ดินพร้อมตึกแถวดังกล่าว ดังนั้น ที่ดินพร้อมตึกแถวจึงเป็นสินสมรสและหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมดังกล่าวถือว่า
เป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสที่โจทก์และจำเลยเป็นลูกหนี้ร่วมกันและต้องรับผิดร่วมกัน  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๒๔/๒๕๔๒ จำเลยที่ ๒ เป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ ๑ แม้
จำเลยที่ ๒ ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแต่จำเลยที่ ๒ ก็รับว่าที่ดินพิพาทได้มาหลังจากจำเลยทั้ง
สองแต่งงานกัน อันถือได้ว่าเป็นสินสมรส ซึ่งในวันทำสัญญาจะซื้อขายและวันจะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินพิพาท จำเลยที่ ๒ ได้ร่วมไปด้วย แสดงว่าจำเลยที่ ๒ รู้เห็นให้ความยินยอมในการ ที่จำเลยที่ ๑ ทำนิติ
กรรมขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ จำเลยที่ ๒ จึงต้องผูกพันร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ด้วย 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๔๑/๒๕๓๒ จำเลยกู้เงินโจทก์ไปไถ่จำนองที่ดินและบ้านอันเป็นสินสมรส 
หนี้รายนี้จึงเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสอันเป็นหนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ (๒) 



๑๒๓ 

 

 (๓) หนี้ที ่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งคู่ชีวิตทำด้วยกัน หมายถึงการทำงานในลักษณะที่เป็นการ
ประกอบอาชีพหรือทำมาหากินร่วมกัน เช่น เปิดร้านขายอาหารร่วมกัน แม้ฝ่ายหนึ่งจะมีหน้าที่ทำครัวโดยไม่
เกี่ยวข้องกับการเงินของร้านก็ตาม  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๕๓/๒๕๔๐ ในการกู้ยืมเงินจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของจำเลยที่ ๑ ได้รู้เห็นยินยอมด้วย โดยจำเลยที่ ๒ เคยไปรับเงินกู้จากโจทก์พร้อมกับจำเลยที่ ๑ หลายครั้ง
นอกจากนี้เมื่อสามีโจทก์ไปพบจำเลยที่ ๒ และได้พูดเรื่อง หนี้สินกับจำเลยที่ ๒ กับขอให้จำเลยที่ ๒ ลงชื่อ
ค้ำประกัน จำเลยที่ ๒ ก็รับปากจะใช้หนี้สินทั้งหมดให้แต่ต่อมาจำเลยที่ ๒ กลับไม่ยอมลงชื่อในสัญญาค้ำ
ประกันดังนี้ เป็นพฤติการณ์ที่ฟังได้แล้วว่าจำเลยที่ ๒ รู้เห็นยินยอมให้จำเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงิน
ตลอดมา แม้จำเลยที่ ๒ จะไม่ได้ลงชื่อในสัญญากู้ฉบับดังกล่าว แต่เมื่อจำเลยที่ ๒ รับรู้ในหนี้ที่จำเลยที่ ๑ ก่อขึ้น
ตลอดมา ถือได้ว่าหนี้ที่จำเลยที่ ๑ ก่อขึ้นเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกันจึงเป็นหนี้
ร่วมระหว่างจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ (๓) ซึ่งจำเลยที่ ๑ 
และท่ี ๒ ต้องรับผิดใช้หนี้ร่วมกันต่อโจทก์ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๕๒/๒๕๓๕ การที่จำเลยที่ ๒ สามีโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องทำ
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์โดยผู้ร้องยินยอมและให้ผู้ร้องสามารถเบิกจ่ายจากบัญชีได้และจำนองทรัพย์
พิพาทไว้แก่โจทก์ ย่อมมีเหตุผลให้เชื่อว่าจำเลยที่ ๒ กับผู้ร้องร่วมกันกระทำการดังกล่าวเพ่ือนำเงินมาลงทุนทำ
การค้าขายพืชไร่ร่วมกัน ถือว่าเป็นหนี้ร่วมอันเกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามี ภริยาทำด้วยกันตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ (๓) จำเลยที่ ๒ กับผู้ร้องต้องร่วมกันรับผิด ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอกัน
ส่วนของผู้ร้องจากทรัพย์พิพาท. 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๑๗/๒๕๓๓ พฤติการณ์ที่ร้านค้าของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นสามีภริยากันชื่อ
เหมือนกับชื่อหมู่บ้านที่โจทก์ส่งวัสดุก่อสร้างมาให้จำเลยทั้งสองเคยไปดูแลการทำงานของช่างก่อสร้างใน
หมู่บ้านดังกล่าวและบ้านของจำเลยทั้งสองถูกใช้เป็นสำนักงานโดยมีเสมียนเข้าไปทำงานในบ้ านของจำเลยทั้ง
สองจำเลยที่ ๒ ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาชำระหนี้และบันทึกข้อความในฐานะภริยาผู้ให้ความยินยอมแสดงให้
เห็นได้ว่ากิจการก่อสร้างหมู่บ้านดังกล่าวเป็นการงานที่จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นสามีภริยาทำด้วยกัน ดังนั้นหนี้ที่
เกิดข้ึนเนื่องจากการงานดังกล่าวจึงเป็นหนี้ที่จำเลยที่ ๒ ต้องเป็นลูกหนี้ร่วมกันกับจำเลยที่ ๑ ด้วยตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๔๙๐ (๓) 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๐๐/๒๕๓๓ การที่จำเลยที่ ๒ ได้ให้คำรับรองต่อธนาคารผู้ให้กู้ว่าจำเลยที่ ๒ 
ทำงานเกษตรกับจำเลยที่ ๑ ผู้เป็นสามีและรับผูกพันว่าเงินที่จำเลยที่ ๑ กู้นั ้นเป็นเงินที่นำไปเพื ่อใช้ใน
การเกษตรหนี้เงินกู้ดังกล่าวจึงเป็นหนี้อันเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน จำเลยทั้งสองจึงมีฐานะเป็น
ลูกหนี้ร่วม แม้จำเลยที่ ๒ ไม่ได้ลงชื่อในหนังสือกู้ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ก็ตาม 



๑๒๔ 

 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๘๔/๒๕๒๘ จำเลยที่ ๑ เป็นสามีของจำเลยที่ ๒ จำเลยทั้งสองประกอบการ
ค้าร่วมกันในสถานที่เดียวกัน จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดในหนี้สินที่ทำการค้าร่วมกัน 

 (๔) หนี้ที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน ตามปกติหนี้ที่
คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแม้ก่อขึ้นขณะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็ย่อมต้องเป็นหนี้ของคู่ชีวิตฝ่ายนั้น
เพียงผู้เดียว แต่หากคู่ชีวิตอีกฝ่ายได้ให้สัตยาบันคือการยอมรับการก่อหนี้สินนั้นไม่ว่าโดยวาจาหรือโดยกิริยาว่า
เป็นหนี้สินของคู่ชีวิตอีกฝ่ายด้วย ต้องถือว่าหนี้สินดังกล่าวกลายเป็นหนี้ร่วมกันของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่าย เช่น  
นายเอกเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มอบให้น้องชายของตน ต้องถือว่าหนี้จากการเช่าซื้อเป็นหนี้ที่นายเอกก็ขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ตนฝ่ายเดียว แต่หากนายชัยซึ่งเป็นคู่ชีวิตลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาเช่าซื้อ หรือนำเงินอันเป็น
สินส่วนตัวของนายชัยไปจ่ายค่าเช่าซื้อเมื่อนายเอกถูกทวงหนี้ ต้องถือว่านายชัยให้สัตยาบันแก่การก่อหนี้ของ
นายเอกดังกล่าวและเป็นหนี้ร่วมกันแล้ว 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๒๘๑/๒๕๕๘ คู่สมรสของจำเลยทั้งสี่ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ตาม
สัญญากู้ยืมเงินของบริษัท น. ต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ว. เจ้าหนี้เดิม โดยจำเลยทั้งสี่ลงลายมือชื่อเป็นพยาน
และเป็นผู้ให้ความยินยอมในฐานะเป็นภริยาของคู่สมรสที่ทำสัญญาค้ำประกัน จำเลยทั้งสี่จึงเป็นลูกหนี้ร่วมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ (๔) ซึ่งต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๔๘๙ แต่จำเลยทั้งสี่ก็มิใช่ผู้ค้ำประกันหนี้ต่อโจทก์โดยตรง ความรับผิดของจำเลยทั้งสี่ต่อโจทก์เป็น
เพียงลูกหนี้ร่วมตามบทบัญญัติของกฎหมายครอบครัวซึ่งมิใช่ความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันในฐานะ
ผู้ค้ำประกัน กรณีจึงไม่อาจนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๙๒ มาใช้บังคับกับ
จำเลยทั้งสี่ได้ ส่วนการที่โจทก์นำคดีไปฟ้องคู่สมรสของจำเลยทั้งสี่ แม้จะมีผลทำให้อายุความในหนี้ที่คู่สมรส
ของจำเลยทั้งสี่ที่ต้องรับผิดต่อโจทก์สะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๒) 
ก็ตาม แต่อายุความที่สะดุดหยุดลงดังกล่าวย่อมเป็นโทษเฉพาะคู่สมรสของจำเลยทั้งสี่ในฐานะผู้ค้ำประกัน  
ไม่มีผลเป็นโทษแก่จำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๙๕ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๖๓/๒๕๕๘ จำเลยที่ ๓ นำที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๙๘๕ ไปจำนองเป็นประกัน
หนี้แก่ธนาคาร ท. โดยผู้ร้องลงชื่อเป็นพยานในการทำนิติกรรม แสดงให้เห็นถึงผู้ร้องได้ทราบดีแล้วว่าจำเลยที่ 
๓ จะนำสินสมรสไปจำนองเป็นประกันหนี้ การทำนิติกรรมของจำเลยที่ ๓ จึงเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส 
หนี้ที่เกิดขึ้นจึงเป็นหนี้ร่วมที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นระหว่างสมรสเนื่องจากเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส 
หนี้ดังกล่าวจึงเป็นหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๓๑/๒๕๕๒ สามีจำเลยกู้เงินโจทก์ จำเลยลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญา
กู้ ถือว่าจำเลยได้ให้สัตยาบันในการทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว หนี้กู้ยืมเงินจึงเป็นหนี้ร่วมของสามีจำเลยและ
จำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ (๔) โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ย่อมมีอำนาจฟ้องลูกหนี้
ทุกคนพร้อมกันให้ชำระหนี้เป็นส่วน ๆ หรือจะฟ้องลูกหนี้ทีละคนจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนก็ได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๙๑ โจทก์ไม่ได้ฟ้องจำเลยคดีนี้เป็นจำเลยในคดีก่อนให้ร่วมกับ



๑๒๕ 

 

สามีชำระหนี้เงินกู้แก่โจทก์ด้วย จำเลยคดีนี้จึงถือไม่ได้ว่าเป็นคู่ความเดียวกันกับจำเลยในคดีก่อน ฟ้องของ
โจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๘๖/๒๕๕๒ ผู้ร้องเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของ ส. การที่ ส. กู้ยืมเงิน
โจทก์เป็นจำนวนมาก น่าเชื่อว่านำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและให้การศึกษาบุตร ทั้งยังต้องใช้เงินรักษาตัว
เป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ส. นำโฉนดที่ดินไปวางเป็นประกันเงินกู้ให้แก่โจทก์ ผู้ ร้องน่าจะทราบดีเพราะผู้ร้อง
ยืนยันว่า ส. ไม่เคยหยิบโฉนดที่ดินโดยไม่บอกกล่าวผู้ร้องก่อน ทั้งผู้ร้องยังเบิกความยอมรับว่า ภายหลังได้รับ
หนังสือทวงถามหนี้ ผู้ร้องเคยไปพบโจทก์รวม ๒ ครั้ง คดีรับฟังได้ว่า ผู้ร้องรู้เห็นในการที่ ส. กู้ยืมเงินจากโจทก์
หนี้รายนี้จึงเป็นหนี้ร่วมระหว่างผู้ร้องกับ ส. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ (๔) ผู้ร้อง
จะต้องร่วมรับผิดกับ ส. ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรสได้
ทั้งหมด 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๔๘/๒๕๕๐ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์โดยจำเลยที่ ๒ ภริยาของ
จำเลยที่ ๑ ลงลายมือชื่อให้ความยินยอมในหนังสือให้ความยินยอมซึ่งมีข้อความระบุว่าจำเลยที่ ๒ ยินยอมให้
จำเลยที่ ๑ ทำนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อและจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และกู้ยืมเงินจากโจทก์ได้โดยไม่
คัดค้าน ถือได้ว่าจำเลยที่ ๒ ร่วมรับรู้หนี้กู้ยืมเงินที่จำเลยที่ ๑ ผู้เป็นสามีได้ก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวใน
ระหว่างสมรสและจำเลยที่ ๒ ให้สัตยาบันในหนี้ดังกล่าวแล้ว จึงเป็นหนี้ร่วมระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ (๔) จำเลยที่ ๒ ต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ รับผิดต่อโจทก ์

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๕๕/๒๕๔๘ จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ในระหว่างที่จำเลยกับผู้ร้องเป็นสามีภริยา
กัน หนี้ดังกล่าวจึงเป็นหนี้ที่จำเลยได้ก่อขึ้นในระหว่างสมรส แม้ตอนที่จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ผู้ร้องจะมิได้ร่วมอยู่
ด้วยและไม่ปรากฏว่าจำเลยนำเงินกู้มาใช้ในกิจการใดก็ตาม แต่การที่ผู้ร้องขับรถยนต์พาจำเลยไปที่บ้านโจทก์
หลายครั้งและผู้ร้องขอผัดผ่อนการชำระหนี้เงินกู้รายนี้ เมื่อโจทก์ทวงถาม พฤติการณ์ของผู้ร้องดังกล่าวเชื่อได้
ว่าผู้ร้องได้ร่วมรู้เห็นและยินยอมให้จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ ถือได้ว่าผู้ร้องให้สัตยาบันหนี้ดังกล่าวแล้ว หนี้รายนี้จึง
เป็นหนี้ร่วมระหว่างผู้ร้องกับจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ (๔) ผู้ร้องต้องร่วม
รับผิดกับจำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๔๒๕/๒๕๔๕ การที่จำเลยที่ ๒ เป็นภริยาจำเลยที่ ๑ ได้ลงลายมือชื่อให้ความ
ยินยอมแก่จำเลยที่ ๑ เข้าทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของบริษัท ส. ต่อโจทก์ แม้บริษัท ส. เป็นผู้รับเงินไปใช้ใน
กิจการของบริษัท ส. โดยจำเลยที่ ๑ มิได้มีส่วนรับเงินไปใช้เป็นการส่วนตัวหรือกิจการของครอบครัวก็ตาม แต่
หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่จำเลยที่ ๑ สามีก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว ที่จำเลยที่ ๒ 
ผู้เป็นภริยาได้ให้สัตยาบันแล้ว จึงเป็นหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ (๔) 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๑๘/๒๕๒๔ ผู้ร้องกับจำเลยจดทะเบียนสมรสเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ แต่อยู่กินกัน
มาประมาณ ๓๐ ปีแล้ว จำเลยกับผู้ร้องร่วมกันสร้างบ้านพิพาทก่อนจดทะเบียนสมรส จึงมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันคน
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ละครึ่ง และถือว่าเป็นสินส่วนตัวของผู้ร้องครึ่งหนึ่ง หนี้ตามฟ้องจำเลยก่อให้เกิดขึ้นก่อนสมรส จึงมิใช่เป็นหนี้
ร่วมตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ (๔)  

 ๕.๑.๒ หนี้สินส่วนตัวของคู่ชีวิต 

 หนี้สินที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งก็ขึ้นโดยไม่เข้ากรณีตามมาตรา ๑๔๙๐ ย่อมต้องถือว่าเป็นหนี้สินส่วนตัวของ
คู่ชีวิตที่ก่อหนี้นั้น เช่น การกู้ยืมเงินมาใช้ส่วนตัว หรือหนี้ละเมิดที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งก่อขึ้น หรือกรณีอื่น ๆ ดังที่
กล่าวมาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๐๕/๒๕๓๗, ๒๕๑๕/๒๕๓๑, ๑๕๑๐/๒๕๒๒ และ ๑๑๓๗/๒๕๕๙ กรณี
เหล่านี้คู่ชีวิตผู้ก่อหนี้ต้องรับผิดแต่เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่คู่ชีวิตอีกฝ่ายได้ให้สัตยาบันแก่การก่อหนี้สินนั้นตาม
มาตรา ๑๔๙๐ (๔) ดังที่กล่าวมาแล้ว ในการบังคับชำระหนี้ของเจ้าหนี้นั้นต้องบังคับจากสินส่วนตัวของคู่ชีวิต
ฝ่ายที่ก่อนหนี้ก่อน เมื่อไม่พอจึงให้ชำระด้วยทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่เป็นส่วนของฝ่ายผู้ก่อห นี้นั้นตาม
มาตรา ๑๔๘๘ 

 

 ๕.๒ การชำระหนี้ของคู่ชีวิต 
 นอกจากหนี้สินที่มีต่อบุคคลภายนอกซึ่งคู่ชีวิตอาจก่อขึ้นในรูปแบบหนี้สินที่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
และหนี้สินที่ต้องรับผิดร่วมกันกับคู่ชีวิตอีกฝ่ายแล้ว ยังมีกรณีที่คู่ชีวิตอาจเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันเองได้อีกด้วย ซึ่ง
การบังคับชำระหนี้จากสินส่วนตัวหรือทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตในแต่ละกรณีกฎหมายบัญญัติไว้แตกต่างกัน
ดังนี้ 

 ๕.๒.๑ หนี้สินระหว่างคู่ชีวิตด้วยกันเอง  
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติถึงกรณีหนี้สินระหว่างสามีภริยาด้วยกันเองไว้ในมาตรา 
๑๔๘๗ คือ 

 “มาตรา ๑๔๘๗ ในระหว่างที่เป็นสามีภริยากัน ฝ่ายใดจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งไมไ่ด้ 
เว้นแต่เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคดีที่ฟ้องร้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาสิทธิระหว่างสา มีภริยา
ตามที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายนี้หรือที่ประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้สามีภริยา
ฟ้องร้องกันเองได้ หรือเป็นการยึด หรืออายัดทรัพย์สินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าฤชาธรรมเนียมที่ยังมิได้
ชำระตามคำพิพากษาของศาล” 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหากคู่ชีวิตมีหนี้สินระหว่างกันไม่ว่าหนี้นั้นจะเกิดขึ้นก่อนการ
เป็นคู่ชีวิตกันหรือเกิดขึ้นภายหลังการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน คู่ชีวิตที่เป็นเจ้าหนี้จะบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สิน
ของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตส่วนของคู่ชีวิตผู้นั้นก็ตาม เช่น 
นายเอกขับรถยนต์ของนายชัยซึ่งเป็นคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไปชนต้นไม้เสียหาย จึงต้องเสียค่าสินไหมทดแทนแก่กัน 
แม้นายชัยจะฟ้องคดีต่อศาลและศาลมีคำพิพากษาให้นายเอกต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่นายชัย  แต่นายชัยก็ไม่
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อาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายเอกได้ จนกว่านางเอกและนายชัยจะสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
กฎหมายไม่ต้องการให้เกิดข้อพิพาทบาดหมางกันภายในครอบครัว 

 ข้อยกเว้นที่ทำให้คู่ชีวิตสามารถบังคับชำระหนี้จากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้มี ๓ กรณ ีได้แก่ 

 (๑) คดีที่ฟ้องร้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาสิทธิระหว่างสามีภริยาตามที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะใน
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งนำมาอนุโลมใช้กับคู่ชีวิตได้ คือคดี
ที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย  หรือเพื่อรักษา
สิทธิของคู่ชีวิตที่กฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิไว้ เช่น การฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แก่ฝ่ายที่วิกลจริต  
(มาตรา ๑๔๖๔) การฟ้องขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้
แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต (มาตรา ๑๔๘๔) การขอให้ศาลสั่งชั่วคราวในเรื่องทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
และการอุปการะเลี้ยงดูขณะคดีฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตอยู่ในระหว่างพิจารณา (มาตรา ๑๕๓๐) เป็นต้น  

 (๒) คดีที ่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และร่างพระราชบัญญัติคู ่ชีวิต  พ.ศ. .... บัญญัติไว้
โดยเฉพาะให้คู ่ชีวิตฟ้องร้องกันเองได้  เช่น คดีฟ้องขอให้แยกกันอยู ่และเรียกค่าอุปการะเลี ้ยงดู  (ร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๒๓) คดีฟ้องเรียกค่าทดแทนหรือค่าเลี้ยงชีพจากการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่
เป็นโมฆะ (ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๓๑) คดีฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตและขอให้จ่ายค่าเลี้ยงชีพ
ภายหลังเลิกการเป็นคู่ชีวิต (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๖) 

 (๓) เป็นการยึด หรืออายัดทรัพย์สินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าฤชาธรรมเนียมที่ยังมิได้ชำระตาม
คำพิพากษาของศาล ซึ่งอาจเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต  
พ.ศ. .... ก็ได้ เช่น คดีฟ้องขอให้แยกกันอยู่และเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู (ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
มาตรา ๒๓) คดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แก่ฝ่ายที่วิกลจริต (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๔๖๔) หากศาลมีคำพิพากษาให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่อีกฝ่ายหนึ่งแล้ว แต่คู่ชีวิต
ดังกล่าวไม่จ่ายตามกำหนด คู่ชีวิตฝ่ายที่มีสิทธิได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูสามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึด
หรืออายัดทรัพย์สินเพ่ือนำมาชำระเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดู ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมในคดีนั้นที่ยังมิได้ชำระได้
ด้วย 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓๘๒/๒๕๔๐ โจทก์ฟ้องจำเลยขอแบ่งที่ดินที่โจทก์อ้างว่ามีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
กับจำเลยอยู่ก่อนการสมรส เนื่องจากโจทก์จำเลยไม่ได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาอีกต่อไป จึงไม่ใช่การฟ้องร้อง
เกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา อันต้องห้ามมิให้ฟ้องร้องตามบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บรรพ ๕ หมวด ๔ ว่าด้วยทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา และการห้ามมิให้สามีหรือภริยายึดหรืออายัด
ทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๔๘๗ ก็ไม่ใช่บทบัญญัติห้ามมิให้ฝ่าย
หนึ่งฟ้องร้องอีกฝ่ายหนึ่งให้แบ่งทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมที่มีอยู่ก่อนสมรสดังกรณีของโจทก์ 



๑๒๘ 

 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๑๔/๒๕๓๔ โจทก์จำเลยยังเป็นสามีภริยากันอยู่และไม่ปรากฏว่าได้ทำ
สัญญากันไว้ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาของโจทก์จำเลยในเรื่อง
ทรัพย์สินนั้นก็ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ หมวด ๔ ว่าด้วยทรัพย์สินระหว่าง
สามีภริยา และโจทก์จำเลยซึ่งเป็นสามีภริยากัน จะฟ้องร้องกันด้วยเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาไม่ได้ เว้น
แต่จะมีกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นกรณีตามคำฟ้องโจทก์เป็นเรื่องโจทก์ขอแบ่งเงินค่าขายที่ ดินสินสมรสจาก
จำเลยกึ่งหนึ่งซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้ฟ้องแบ่งได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง 

 ๕.๒.๒ หนี้สินส่วนตัวของคู่ชีวิต  
 คู่ชีวิตผู้ก่อหนี้ย่อมต้องรับผิดต่อหนี้สินส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตหรือ
ภายหลังก็ตาม โดยเจ้าหนี้มีสิทธิบังคับคดีจากทรัพย์สินของคู่ชีวิตที่เป็นลูกหนี้ส่วนที่เป็นสินส่วนตัวก่อน หากไม่
พอจึงให้ชำระด้วยทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตส่วนที่เป็นของฝ่ายนั้นโดยอนุโลมตามมาตรา ๑๔๘๘ โดยการ
บังคับคดีจากทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตสามารถกระทำได้ทันทีเมื่อเจ้าหนี้บังคับคดีส่วนที่เป็นสินส่วนตัวของ
คู่ชีวิตที่เป็นลูกหนี้นั้นได้ไม่เพียงพอโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องฟ้องศาลขอให้มีการแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชี วิตก่อน 
เช่น นายเอกเช่าซื้อรถยนต์มาใช้ส่วนตัวก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตและผ่อนชำระหนี้เรื่อยมา  ภายหลังจดทะเบียน
คู่ชีวิตกับนายชัยแล้วนายเอกผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิยึดรถยนต์อันเป็นส่วนตัวของนายเอกมาชำระหนี้ได้ 
หากไม่พอก็สามารถยึดบ้านอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตได้ด้วย โดยนายชัยจะโต้แย้งหรือไม่ยินยอมให้ยึด
บ้านดังกล่าวไม่ได้ นายชัยมีสิทธิเพียงขอกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดบ้าน  ตามส่วนที่ตนมีสิทธิใน
บ้านอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเท่านั้น 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๙/๒๕๓๗ โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นสามีโจทก์ได้สมยอมแกล้งเป็นหนี้
จำเลยที่ ๒ พ่ีสาว และสมยอมทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันให้ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม ขอให้ศาล
พิพากษาว่า จำเลยที่ ๒ จะอ้างสิทธิตามคำพิพากษาตามยอมยึดทรัพย์สินอันเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับ
จำเลยที่ ๑ มิได้ หรือให้ถือว่าจำเลยที่ ๒ ไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินของจำเลยที่ ๑ และให้ถอนการ
ยึดทรัพย์ทั้งหมดที่จำเลยที่ ๒ ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้แล้ว ตามคำฟ้องดังกล่าว การยอมความของ
จำเลยที่ ๑ และท่ี ๒ เป็นเรื่องของบุคคลทั้งสองไม่มีผลเป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ซึ่งเป็นภริยาของ
จำเลยที่ ๑ เลยเพราะการบังคับคดีของจำเลยที่ ๒ ต่อจำเลยที่ ๑ นั้น จำเลยที่ ๒ คงยึดได้เฉพาะสินส่วนตัวและ
สินสมรสที่เป็นส่วนของจำเลยที่ ๑ เท่านั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๘ จะยึด
สินสมรสส่วนของโจทก์ไม่ได้ ถ้านำยึดโจทก์ก็ขอกันสินสมรสส่วนของตนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๒๘๗ เมื่อจำเลยที่ ๒ มีสิทธิยึดสินสมรสส่วนของจำเลยที่ ๑ ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๘ ดังกล่าวเช่นนี้ โจทก์จะฟ้องขอห้ามมิให้จำเลยที่ ๒ ยึดสินสมรสระหว่างโจทก์กับ
จำเลยที่ ๑ มิได้ เพราะจำเลยที่ ๑ เป็นลูกหนี้ของจำเลยที่ ๒ ตามคำพิพากษา จำเลยที่ ๒ ย่อมมีสิทธิบังคับคดี
เอาแก่ทรัพย์สินส่วนของจำเลยที่ ๑ ได้ และท่ีโจทก์ขอให้ถอนการยึดทรัพย์ที่จำเลยที่ ๒ นำยึดไว้นั้นเมื่อจำเลย
ที่ ๒ เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา และจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา จำเลยที่ ๒ ย่อมมีสิทธิยึดทรพัย์
ของจำเลยที่ ๑ ได้ โจทก์ไม่มีอำนาจใดที่จะขอให้จำเลยที่ ๒ ถอนการยึดทรัพย์ได้ การที่จำเลยที่ ๒ นำยึดทรัพย์



๑๒๙ 

 

อันเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๕๕ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๙/๒๕๓๒ การร่วมกันกระทำละเมิดเป็นหนี้ร่วมธรรมดา โจทก์มิได้ฟ้องผู้
ร้องเป็นจำเลยด้วย ย่อมจะบังคับคดีให้กระทบกระทั่งถึงสิทธิของผู้ร้องที่มีอยู่เหนือสินสมรสมิได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗ ทั้งการทำละเมิดของจำเลยก็เป็นการเฉพาะตัวของผู้กระทำ
โดยตรง ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการอันจำเป็นในครอบครัว หรือเกี่ยวข้องกับสินสมรสหรือเกิดจากการงานที่ผู้ร้อง
กับจำเลยทำด้วยกันในฐานะ ที่เป็นสามีภริยากันจึงไม่เป็นหนี้ร่วมตามนัยมาตรา ๑๔๙๐ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ผู้ร้องไม่ต้องผูกพันในมูลหนี้ดังกล่าว และมีสิทธิร้องขอกันส่วนของตนได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๔๙/๒๕๒๓ โจทก์นำยึดที่ดินซึ่งเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยและผู้ร้องโดย
ไม่ต้องขอแบ่งส่วนของจำเลยออกก่อนได้ ผู้ร้องเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์ที่ถูกยึดชอบที่จะร้องขอต่ อศาลให้กัน
ส่วนของผู้ร้องออกได้ แต่จะร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ท่ีถูกยึดไม่ได้ 

 ๕.๒.๓ หนี้ร่วมกันระหว่างคู่ชีวิต  

 กรณีที่คู่ชีวิตเป็นลูกหนี้ร่วมกัน เจ้าหนี้มีสิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายและ
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตได้ตามมาตรา ๑๔๘๙ โดยสามารถบังคับชำระหนี้จากสินส่วนตัวและทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายพร้อมกัน หรือจะบังคับเอาจากสินส่วนตัวของคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือจาก
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแต่เพียงอย่างเดียวก็ได้ซึ่งเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะเลือกบังคับ  แต่ทั้งนี้เจ้าหนี้จะ
บังคับชำระหนี้จากสินส่วนตัวของคู่ชีวิตรายใดได้ เจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องคู่ชีวิตรายนั้นเป็นจำเลยในคดีด้วย เพราะ
การพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลย่อมผูกพันเฉพาะคู่ความในคดี แต่ไม่ผูกพันบุคคลภายนอกคดีที่ไม่ได้ถูก
ฟ้องร้องด้วย ส่วนทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนั้นแม้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้ถูกฟ้องในคดีด้วย  เมื่อเจ้าหนี้ยึด
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแล้ว คู่ชีวิตที่ไม่ถูกฟ้องจะขอกันส่วนทรัพย์สินนั้นไม่ได้เพราะเป็นลูกหนี้ด้วย 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๐/๒๕๕๘ การที่สามีภริยารับผิดในหนี้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๙ และมาตรา ๑๔๙๐ นั้น จะต้องรับผิดต่อเมื่อสามีหรือภริยาชำระหนี้ร่วมให้แก่
เจ้าหนี้ไปแล้ว หากฝ่ายที่ชำระหนี้ร่วมให้แก่เจ้าหนี้ไปเกินส่วนที่ตนได้สินสมรสไปเท่าใดก็มีสิทธิเรียกร้องอีกฝ่าย
หนึ่งชดใช้ให้ มิใช่ว่าหากสามีหรือภริยาหย่าและแบ่งสินสมรสแล้วจะต้องนำหนี้ร่วมมาหักออกจากสินสมรสให้
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเก็บรักษาไว้เพ่ือชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ก่อนแล้วจึงจะแบ่งสินสมรสส่วนที่เหลือกัน เพราะหากไม่นำ
เงินที่หักไว้ไปชำระให้แก่เจ้าหนี้ เจ้าหนี้อาจเรียกให้อีกฝ่ายรับผิดชำระหนี้เงินกู้เต็มจำนวนได้อยู่ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๙๓/๒๕๔๘ หนี้ตามคำพิพากษาเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจการค้าอันเป็น
การงานที่จำเลยทั้งสองทำด้วยกันระหว่างสมรส แม้มีชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและเป็นเจา้หนี้
ตามคำพิพากษาเพียงลำพังก็ตาม แต่ก็เป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสของจำเลยทั้งสองจึงเป็นสินสมรส
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ของจำเลยทั้งสองที่ยังไม่มีการแบ่งแยกและต้องนำมาชำระหนี้ที่โจทก์นำมาเป็นมูลฟ้องคดีนี้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๙, ๑๔๙๐ (๓) 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๕/๒๕๔๐ จำเลยที่ ๒ สามีของผู้ร้องได้ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของบริษัท 
บ. แก่โจทก์ โดยผู้ร้องได้ให้ความยินยอมในภายหลังและให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการกระทำของผู้ร้องเอง ถือได้
ว่า หนี้ตามสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ ๒ เป็นผู้กอ่ขึ้นในระหว่างสมรส ผู้ร้องได้ให้สัตยาบันแล้ว จึงเป็นหนี้ร่วม
ระหว่างผู้ร้องและจำเลยที่ ๒ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๔๙๐ (๔) แต่สินส่วนตัวของ
ภริยาไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นของภริยาซึ่งตามกฎหมายอาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือ
เป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๒ 
วรรคท้าย โจทก์มิได้ฟ้องผู้ร้องเป็นจำเลย ผู้ร้องมิได้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของโจทก์ แม้หนี้ที่จำเลยที่ ๒ 
เป็นหนี้โจทก์จะเป็นหนี้ร่วมระหว่างจำเลยที่ ๒ กับผู้ร้อง โจทก์ก็ไม่มีอำนาจยึดสินส่วนตัวของผู้ร้องเพ่ือชำระหนี้
แก่โจทก์ได้ 

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๕๒/๒๕๓๙ หนี้คดีนี้เป็นหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๔๙๐ ซึ่งจำเลยและผู้ร้องจะต้องร่วมกันรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วม โจทก์จึงชอบที่จะบังคับชำระหนี้จาก
สินสมรสได้ทั้งหมด เมื่อจำเลยนำที่ดินและบ้านพิพาทซึ่งเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยกับผู้ร้องไปจำนองเป็น
ประกัน โจทก์จึงมีสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้จากท่ีดินและบ้านพิพาทอันเป็นสินสมรสได้ทั้งหมดโดยไม่จำต้องฟ้อง
ผู้ร้องเป็นจำเลยด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๔๘๙ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอกันส่วนของตน 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๓/๒๕๓๔ แม้หนี้ที่โจทก์ฟ้องจำเลยจะเป็นหนี้ร่วมระหว่างจำเลยกับผู้ร้อง
ซึ่งเคยเป็นสามีภริยากันหรือไม่ก็ตาม โจทก์ก็จะนำยึดสินส่วนตัวของผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลนอกคดีไม่ได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๔๕/๒๕๓๐ จำเลยกับผู้ร้องเป็นสามีภริยากันได้ร่วมกันประกอบอาชีพ
จัดสรรที่ดินและสร้างตึกแถวขาย หนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องเกิดจากจำเลยผิดสัญญาขายที่ดินพร้อมตึกแถวที่จำเลย
เป็นผู้จัดสรรดังกล่าวให้แก่โจทก์ จึงเป็นหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ และมี
ผลให้เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้จากสินสมรสและสินส่วนตัวได้ตามมาตรา ๑๔๘๙ โจทก์ชอบที่จะบังคับชำระหนี้
จากสินสมรสได้ทั้งหมด ผู้ร้องไม่มีสิทธิกันส่วนของตนไว้ 

 

 ๕.๓ คู่ชีวิตต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
 เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้เจ้าหนี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทอาจถูก
เจ้าหนี้ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพิพากษาให้ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย  
พ.ศ. ๒๔๘๓ เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตย่อมแยกจากกันโดยอำนาจ
กฎหมายนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลายนั้นตามมาตรา ๑๔๙๑ กล่าวคือเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้คู่ชีวิต
ฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลล้มละลายแล้วต้องมีการแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตออกโดยผลของกฎหมาย ทรัพย์สิน
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ที่แยกออกมานี้จะตกเป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิตแต่ละฝ่าย ส่วนทรัพย์สินที่ได้มาในภายหลังแม้การเป็นคู่ชีวิตยัง
ไม่สิ้นสุดลง แต่ทรัพย์สินดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตอีกและต้องเป็นสินส่วนตัวของแต่ละ
ฝ่าย ส่วนทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่ได้มาโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือตามมาตรา ๑๔๗๔ (๒) 
ในภายหลัง ให้ตกเป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิตฝ่ายละครึ่ง สำหรับดอกผลของสินส่วนตัวที่ได้มาหลังจากที่ได้แยก
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแล้วก็ยังคงเป็นสินส่วนตัวเช่นเดิม ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๔๙๒ โดยทรัพย์สินส่วนที่แยก
ออกมาของคู่ชีวิตที่ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลายจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๒๒ (๒) 

 ทั้งนี้เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งล้มละลาย  ศาลจะต้องแจ้งไปยังนายทะเบียน
คู่ชีวิตให้จดแจ้งเรื่องดังกล่าวไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตด้วย และเมื่อผู้นั้นพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้วศาล
ต้องแจ้งไปยังนายทะเบียนคู่ชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพ่ือจะแจ้งเรื่องดังกล่าวใหม่ ทั้งนี้เพ่ือให้สาธารณชนทราบถึงเรื่อง
ดังกล่าวได้อันจะมีผลต่อการทำนิติกรรมของคู่ชีวิต 

  อนึ่ง มีข้อสังเกตว่าการดำเนินคดีล้มละลายนั้น ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายจะต้องมี
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดก่อน หลังจากนั้นลูกหนี้ไม่ได้ขอประนอมหนี้หรือประนอมหนี้ไม่สำเร็จจึง
ถูกพิพากษาให้ล้มละลาย และผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคือ ห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของตนอีก และอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตกอยู่แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๒๔ และ ๒๒ ดังนั้นการแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตหรือ
สินสมรสของสามีภริยาออกโดยผลของกฎหมาย ถึงน่าจะต้องเกิดขึ้นทันทีเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
มิใช่เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลายซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นภายหลังเป็นเวลาหลาย
เดือน อย่างไรก็ดีในประเด็นนี้ยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้แน่ชัด  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๑๖๔๘/๒๕๑๑ สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
สินบริคณห์ย่อมแยกจากกันโดยอำนาจกฎหมายนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลายนั้น เป็นหน้าที่ของอีก
ฝ่ายที่จะต้องขอกันส่วนของตนไว้ 

 

 ๕.๔ การแยกและยกเลิกการแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 

 ๕.๔.๑ การแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต  
 โดยปกติแล้วเมื่อคู่ชีวิตจดทะเบียนคู่ชีวิตด้วยกันแล้วระบบทรัพย์สินของคู่ชีวิตจะแบ่งเป็นสินส่วนตัว
และทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตจนกว่าจะสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  แต่มีบางกรณีที่กฎหมาย
บัญญัติให้สามารถแยกทรัพย์สินของคู่ชีวิตออกจากกันได้ทั้งท่ียังไม่สิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตคือ  

 (๑) ศาลมีคำสั่งให้แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเนื่องจากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจัดการทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิต ให้เป็นที่เสียหายตามมาตรา ๑๔๘๔  
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 (๒) ศาลมีคำพิพากษาให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลล้มละลายตามมาตรา ๑๔๙๑ 

 (๓) ศาลมีคำสั่งให้แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเนื่องจากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นคนไร้ความสามารถและ
ศาลเห็นไม่สมควรให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายเป็นผู้อนุบาลตามมาตรา ๑๕๙๘/๑๗ 

 การที่กฎหมายมีบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากเมื่อมีเหตุตามกฎหมายเช่นนั้นแล้ว หาก
คู่ชีวิตยังต้องมีทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเช่นเดิมอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และอาจ
เป็นการไม่สะดวกแก่การจัดการในกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลาย  

 เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแล้ว  ผลคือส่วนที่แยกออกตกเป็น
สินส่วนตัวของคู่ชีวิตแต่ละฝ่าย และบรรดาทรัพย์สินที่ฝ่ายใดได้มาในภายหลังไม่ให้ถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิต แต่ให้เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้น และทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่คู่ชีวิตได้มาโดยพินัยกรรมหรือโดยการ
ให้เป็นหนังสือตามมาตรา ๑๔๗๔ (๒) ในภายหลัง ให้ตกเป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิตฝ่ายละครึ่ง ส่วนดอกผลของ
สินส่วนตัวที่ได้มาหลังจากที่ได้แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแล้วให้เป็นสินส่วนตัว  ตามมาตรา ๑๔๙๒ เช่น 
นางนิดและนางหน่อยเป็นคู่ชีวิตกันมีทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตคือ รถยนต์ ๑ คัน และเงินฝากในบัญชีธนาคาร 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หากศาลมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑ มกราคม... ให้แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเนื่องจากนางนิดไม่
อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา ๑๔๘๔ (๒) นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าวรถยนต์จะเปลี่ยนจาก
ทรัพย์สินรวมกันของคู่ชีวิตเป็นทรัพย์อันมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างนางนิดและนางหน่อย ส่วนเงินฝากแยก
เป็นกรรมสิทธิ์ของนางนิด ๑๐๐,๐๐๐ บาท และนางหน่อย ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต้องแบ่งกันคนละครึ่งหนึ่ง และดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ จะเป็นสิน
ส่วนตัวของแต่ละฝ่าย สำหรับกรณีที่คู ่ชีวิตได้ทรัพย์สินมาโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อ
พินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินค้าร่วมกันของคู่ชีวิต หากเป็นเงินสดหรือทรัพย์อันสามารถแบ่งแยก
ได้ก็ถือว่าคู่ชีวิตมีสิทธิได้รับคนละครึ่งหนึ่ง แต่หากเป็นทรัพย์ที่เมื่อแบ่งแยกแล้วจะทำให้เสียหาย เช่น รถยนต์ 
บ้าน หรือที่ดิน ก็ถือว่าคู่ชีวิตมีกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน  

 นอกจากการแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามกฎหมายดังกล่าวมาแล้ว แนวคำพิพากษาศาลฎีกายัง
ยอมรับการแยกสินสมรสโดยเจตนาของคู่สมรสด้วย กล่าวคือคู่สมรสสามารถแยกสินสมรสอย่างใดอย่างหนึ่งให้
เป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายได้ เช่น สามีและภริยามีสินสมรสเป็นที่ดินหลายแปลง ต่อมาทั้งสองฝ่ายตกลงนำ
ที่ดินแปลงหนึ่งไปแบ่งแยกเป็น ๒ แปลงและออกโฉนดในชื่อของแต่ละฝ่าย ดังนี้ที่ดินที่ถูกแบ่งแยกดังกล่าวตก
เป็นสินส่วนตัวซึ่งแต่ละฝ่ายมีอำนาจจัดการได้โดยลำพัง ส่วนที่ดินแปลงอื่น ๆ ยังคงเป็นสินสมรสเช่นเดิม (คำ
พิพากษาศาลฎีกาที ่๗๙/๒๕๒๙) ซึ่งกรณีของคู่ชีวิตก็น่าจะต้องถือว่าแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวสามารถ
นำมาปรับใช้ได้ด้วยเช่นกันนำมา  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๙๐/๒๕๕๒ โจทก์ยินยอมให้จำเลยจัดการสินสมรสเพียงผู้เดียวตลอดมา 
จนกระท่ังปี ๒๕๔๓ โจทก์เพ่ิงทราบว่าจำเลยมีภริยาอีกคน โจทก์จึงขอให้จำเลยแบ่งสินสมรสให้โจทก์และศาล



๑๓๓ 

 

ฎีกาเห็นพ้องด้วยกับศาลชั้นต้นที่วินิจฉัยว่าการที่จำเลยปฏิเสธไม่ยอมแบ่งถือว่าจำเลยจัดการสินสมรสเป็นที่
เสียหายถึงขนาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๔ (๑) โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลสั่ง
แยกสินสมรสได้ตามมาตรา ๑๔๘๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๔๙๒  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๗/๒๕๓๐ โจทก์จำเลยเป็นสามีภริยากัน โจทก์มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ในที่ดินสินสมรสแต่ผู้เดียว ในระหว่างสมรส จำเลยได้ทำหนังสือสัญญาและจดทะเบียนยกที่ดินดังกล่าวพร้อม
สิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ แสดงว่าจำเลยมีเจตนายกทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรสส่วนของตนทั้งหมดให้แก่โจทก์ 
ย่อมทำให้ทรัพย์สินนั้นหมดสภาพจากการเป็นสินสมรสและตกเป็นสินส่วนตัวของโจทก์ และสัญญานี้เป็น
สัญญาระหว่างสมรสที่สมบูรณ์ใช้บังคับกันได้ เมื่อจำเลยยกทรัพย์สินให้แก่โจทก์และทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิน
ส่วนตัวของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๓) แล้ว จำเลยก็ไม่มีสิทธิในทรัพย์สิน
นั้นต่อไป โจทก์จำเลยหย่ากัน โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากทรัพย์สินดังกล่าวได ้

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙/๒๕๒๙ โจทก์และจำเลยที่ ๑ เป็นสามีภริยากันต่างประสงค์จะแบ่งที่ดิน
สินสมรสซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันอยู่ออกเป็นสัดส่วนได้มีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของที่ดิน
ดังกล่าวส่วนใหญ่ในชื่อของโจทก์ผู้เดียวแล้วขายไปโดยจำเลยที่ ๑ รู้เห็นด้วยต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้รับหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เหลือคือที่พิพาทในชื่อของจำเลยที่ ๑ ผู้เดียวเช่นนี้ถือได้ว่าโจทก์กับ
จำเลยที่ ๑ ได้ตกลงแบ่งที่ดินทั้งแปลงดังกล่าวออกเป็นของแต่ละฝ่ายแล้วที่พิพาทจึงหมดสภาพจากการเป็น
สินสมรสตกเป็นสินส่วนตัวของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ย่อมมีอำนาจขายที่พิพาทโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากโจทก์ 

 ๕.๔.๒ การยกเลิกการแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต  
 เมื่อมีการแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแล้ว หากเป็นการแยกเนื่องจากศาลมีคำสั่งให้แยกทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตเนื่องจากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตให้เป็นที่เสียหายตามมาตรา ๑๔๘๔ 
หรือศาลมีคำสั่งให้แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเนื่องจากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นคนไร้ความสามารถและศาลเห็น
ไม่สมควรให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายเป็นผู้อนุบาลตามมาตรา ๑๕๙๘/๑๗ คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอต่อศาลเพ่ือให้
ศาลมีคำสั่งยกเลิกการแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตดังกล่าวได้  แม้ว่าเหตุแห่งการแยกทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตดังกล่าวยังคงมีอยู่ก็ตาม แต่หากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านต่อศาล ศาลจะมีคำสั่งยกเลิกการแยกทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตได้ก็ต่อเมื่อเหตุแห่งการแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว  ทั้งนี้ตามมาตรา 
๑๔๙๒/๑ วรรคหนึ่ง 

 ส่วนกรณีที่ศาลมีคำสั่งแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตด้วยเหตุที่มีคำพิพากษาให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็น
บุคคลล้มละลายตามมาตรา ๑๔๙๑ นั้น การแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตจะสิ้นสุดลงทันทีโดยผลของ
กฎหมายเมื่อคู่ชีวิตนั้นพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายตามมาตรา ๑๔๙๒/๑ วรรคสอง  



๑๓๔ 

 

 เมื่อการแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตสิ้นสุดลงไม่ว่าโดยคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย ทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตที่ได้แยกออกเป็นสินส่วนตัวเมื่อศาลมีคำสั่งหรือเมื่อคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลายไว้
อย่างไรก็ยังคงเป็นสินส่วนตัวเช่นนั้น ไม่กลับไปเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตอีก ส่วนทรัพย์สินที่ทำมาหาได้
ร่วมกันภายหลังการแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตสิ้นสุดลงเท่านั้นที่จะเริ่มเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตใหม่ 
เช่น นางนิดและนางหน่อยเป็นคู่ชีวิตกัน ขณะที่ศาลมีคำพิพากษาให้นางนิดล้มละลาย ทั้งสองมีทรัพย์สิน
รว่มกันของคู่ชีวิตคือ รถยนต์ ๑ คัน และเงินฝากในบัญชีธนาคาร ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
จึงแยกออกโดยผลของกฎหมาย รถยนต์ดังกล่าวซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมของนางนิดและนางหน่อยโดยเป็นสิน
ส่วนตัว และเงินฝากแยกเป็นของนางนิด ๑๐๐,๐๐๐ บาท ของนางหน่อย ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อต่อมานางนิด
พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย รถยนต์และเงินฝากยังคงเป็นสินส่วนตัวไม่กลับไปเป็นทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตอีก หากต่อมานางนิดและนางหน่อยประกอบอาชีพร่วมกันได้เงินมา ๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเงิน ๕,๐๐๐ 
บาทเท่านั้นที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต ทั้งนี้ศาลจะต้องแจ้งไปยังนายทะเบียนคู่ชีวิตให้จดแจ้งเรื ่อง
ดังกล่าวไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตด้วย  

  

 ๕.๕ การออกค่าใช้สอยสำหรับบ้านเรือนในกรณีที่ไม่มีทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแล้ว 
 ในกรณีที่คู่ชีวิตไม่มีทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเหลืออยู่ ไม่ว่าด้วยเหตุที่มีการแยกทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตดังที่กล่าวมา หรือทั้งสองฝ่ายไม่มีทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเลย หรือกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคล
ล้มละลายทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตย่อมแยกจากกันโดยอำนาจกฎหมายนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย
ตามมาตรา ๑๔๙๑ นั้น หากมีค่าใช้จ่ายสำหรับบ้านเรือนเกิดขึ้น เช่น ค่าไฟฟ้า หรือค่าน้ำประปา คู่ชีวิตทั้งสอง
ฝ่ายต้องช่วยกันออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามมาตรา ๑๔๙๓ โดยฝ่ายใดต้องจ่ายเพียงใดให้พิจารณาจากสิน
ส่วนตัวของแต่ละฝ่ายว่าใครมีมากก็ต้องจ่ายมาใครมีน้อยก็ต้องจ่ายน้อย ซึ่งเป็นความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ
เพ่ือดำรงรักษาครอบครัวให้คงอยู่ได้ 

 

๖. ระบบทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินของคู่ชีวิตกรณีอ่ืน 

 ๖.๑ การอยู่ร่วมกันโดยไม่จดทะเบียนคู่ชีวิต 
 กรณีที่ชายกับหญิงอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยาโดยไม่จดทะเบียนสมรส  มีปัญหาว่าทรัพย์สินที่ทั้งสอง
ฝ่ายทำมาหาได้ระหว่างใช้ชีวิตร่วมกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสนี้ หากต่อมาท้ังฝ่ายแยกทางกันหรือมีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเสียชีวิต จะแบ่งปันทรัพย์สินหรือการตกทอดของทรัพย์มรดกกันอย่างไร ในประเด็นนี้เห็นได้ว่าไม่เกิด
ระบบทรัพย์สินที่แยกเป็นสินส่วนตัวและสินสมรสดังเช่นการจดทะเบียนสมรส ซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาเป็น
แนวมาโดยตลอดว่า ทรัพย์สินในลักษณะดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์รวมของชายและหญิงนั้นตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๔ ลักษณะ ๒ หมวด ๓ และหากกรณีมีข้อสงสัยต้องสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผู้เป็นเจ้าของรวมกันมีส่วนเท่ากันตามมาตรา ๑๓๕๗ ส่วนกรณีของชายกับชายหรือหญิงกับหญิงที่ใช้



๑๓๕ 

 

ชีวิตคู่ร่วมกันโดยไม่ได้จดทะเบียนคู่ชีวิตนั้น ก็ต้องใช้หลักกฎหมายเรื่องกรรมสิทธิ์รวมปรับเข้ากับกรณีดังกล่าว
ด้วยเช่นเดียวกัน  

 นอกจากนั้น กรณีที่ทั้งสองฝ่ายอยู่กินร่วมกันก่อนระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงจดทะเบียนคู่ชีวิตในภายหลัง 
ทรัพย์สินที่ทั้งสองฝ่ายทำมาหาได้ในระหว่างอยู่กินร่วมกันก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตก็ถือเป็นกรรมสิทธิ์รวมเช่นกัน 
เมื่อได้จดทะเบียนคู่ชีวิตกันแล้วทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ภายหลังจึงเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต ส่วนทรัพย์สิน
อันเป็นกรรมสิทธิ์รวมคงเป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายที่ถือกรรมสิทธิ์รวมด้วยกัน 

 ส่วนกรณีที่คู่ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยไม่จดทะเบียนคู่ชีวิตในระหว่างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายจด
ทะเบียนคู่ชีวิตกับบุคคลอ่ืนหรือจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอื่นอยู่ ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการอยู่กินกันโดยไม่
จดทะเบียนคู่ชีวิตก็ถือเป็นกรรมสิทธิ์รวมดังที่กล่าวมา แต่ทรัพย์สินในส่วนของฝ่ายที่จดทะเบียนคู่ชีวิตหรือจด
ทะเบียนสมรสกับบุคคลอ่ืนอยู่นั้นต้องถือเป็นสินสมรสหรือทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตฝ่ายนั้นกับบุคคลอ่ืนด้วย
แล้วแต่กรณี เช่น นายเอกจดทะเบียนสมรสกับนางสวย ต่อมานายเอกไปใช้ชีวิตคู่ ร่วมกับนายชัยโดยไม่ได้จด
ทะเบียนหย่ากับนางสวยและไม่ได้จดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัย ระหว่างที่นายเอกและนายชัยใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมี
ทรัพย์สินคือเงินสด ๔๐๐,๐๐๐ บาท ถือว่าเงินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์รวมของนายเอกและนายชัย นายเอกจึงมี
สิทธิในเงินดังกล่าว ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถือเป็นสินสมรสของนายเอกกับนางสวยด้วย นายเอกและนางสวยจึงมี
สิทธิในเงินดังกล่าวคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 แม้หลักกฎหมายเรื่องกรรมสิทธิ์รวมจะมีข้อสันนิษฐานตามกฎหมายไว้ก่อนว่าผู้เป็นเจ้าของรวมกันมี
ส่วนเท่ากันเช่นเดียวกับข้อสันนิษฐานตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ที่ว่า ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างใด
เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตหรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต และประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ วรรคสอง ที่มีบทบัญญัติทำนองเดียวกันก็ตาม แต่เรื่องกรรมสิทธิ์
รวมมิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสินส่วนตัวและทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตอย่างเช่นมาตรา ๒๖ และ ๒๗ ดังนั้น
ระบบทรัพย์สินของชายกับชายหรือหญิงกับหญิงที่อยู่กินร่วมกันโดยไม่จดทะเบียนคู่ชีวิตจึงมีข้อแตกต่างกับ
คู่ชีวิตอยู่บ้าง โดยมีส่วนที่สำคัญคือ  

 (๑) ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการรับมรดกหรือการให้ เนื่องจากเรื่องกรรมสิทธิ์รวมไม่มีบทบัญญัติดังเช่น
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๒๖ (๓) และ มาตรา ๒๗ (๒) ดังนั้นเมื่อมีทรัพย์สินตกทอดเป็น
มรดกหรือการให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทรัพย์สินนั้นยอมเป็นของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกหรือผู้รับการให้
เท่านั้น เว้นแต่เป็นมรดกที่ระบุตัวผู้รับมรดกเป็นบุคคลทั้งสองฝ่ายถึงถือเป็นกรรมสิทธิ์รวมได้  เช่น มารดาของ
นางนิดยกรถยนต์ ๑ คัน ให้แก่นางนิดในระหว่างที่นางนิดอยู่กินร่วมกับนางหน่อยดังเช่นคู่ชีวิต กรณีต้องถือว่า
รถยนต์ดังกล่าวเป็นของนางนิดแต่เพียงผู้เดียว มิใช่เป็นสินส่วนตัวของนางนิดตามมาตรา ๒๖ (๓) หรือหาก
มารดาของนางนิดให้รถยนต์ดังกล่าวแก่ท้ังนางนิดและนางหน่อย ก็ถือว่ารถยนต์ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์รวมของ
นางนิดและนางหน่อย มิได้เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามมาตรา ๒๗ (๒) เป็นต้น  



๑๓๖ 

 

 (๒) ดอกผลของทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนใช้ชีวิตร่วมกัน ในกรณีของการจดทะเบียนคู่ชีวิตดอกผลของสิน
ส่วนตัวยอมเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามมาตรา ๒๗ (๓) แต่ในเรื่องกรรมสิทธิ์รวมไม่มีบทบัญญัติใน
ลักษณะดังกล่าว จึงต้องถือว่าดอกผลของทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนใช้ชีวิตร่วมกันต้องเป็นของเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์นั้น มิได้เป็นกรรมสิทธิ์รวมหรือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่าย เช่น นายเอกมีเงินฝากในบัญชี
ธนาคาร ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อมาได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับนายชัย ดอกเบี้ยของเงินฝากดังกล่าวภายหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเอกแต่เพียงผู้เดียว เป็นต้น 

 (๓) ทรัพย์สินที่คู่ชีวิตแต่ละฝ่ายได้มาระหว่างการเป็นคู่ชีวิต  ทรัพย์สินดังกล่าวไม่ถือเป็นทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิต แต่แนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมของทั้งสองฝ่ายซึ่งกฎหมายให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เป็นเจ้าของรวมกันมีส่วนเท่ากันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๕๗ ซ่ึง
ข้อสันนิษฐานดังกล่าวมีลักษณะแตกต่างจากข้อสันนิษฐานตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต  พ.ศ. .... มาตรา ๒๗ 
วรรคสองที่ว่า “กรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างใดเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตหรือมิใช่  ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต” เนื่องจากข้อสันนิษฐานเรื่องกรรมสิทธิ์รวมดังกล่าวเป็นกรณีที่ต้องได้
ความก่อนว่าทรัพย์นั ้นเป็นกรรมสิทธิ ์รวมจึงให้สันนิษฐานว่าเจ้าของรวมกันมีส่วนเท่ากัน  ในขณะที่ข้อ
สันนิษฐานตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง เป็นกรณีที่ได้ความไม่แน่ชัดว่าทรัพย์นั้นเป็นของบุคคลใดจึงสันนิษฐานว่า
เป็นของคู่ชีวิตร่วมกัน ดังนั้นเมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินระหว่างบุคคลที่ ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดย
ไม่ได้จดทะเบียนคู่ชีวิต ถึงต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำมาหาได้ทรัพย์สินนั้นด้วยกัน 
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเปรียบเทียบกับกรณีชายหญิงที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันแล้ว
ปรากฏว่า ศาลฎีกาตีความกฎหมายส่วนนี้ในลักษณะที่ผ่อนคลายและสอดคล้องกับความเป็นจริงในการใช้ชีวิต
คู ่กล่าวคือ แม้ฝ่ายหนึ่งจะประกอบอาชีพมีรายได้ส่วนอีกฝ่ายเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้ แต่ศาลก็ถือว่าเป็นกรณีที่
ไม่อาจแยกได้ว่าฝ่ายใดประกอบอาชีพมีรายได้มากน้อยแตกต่างกันอย่างไร  การที่ฝ่ายหนึ่งมีรายได้มากก็
เนื่องจากอีกฝ่ายทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน ทั้งสองฝ่ายจึงเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สิน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 
๑๕๙๓-๑๕๙๔/๒๕๔๔)  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๗๓๔/๒๕๕๘ แม้ที่ดินและหุ้นจะได้มาในระหว่างโจทก์อยู่กินฉันสามีภริยา
กับผู้ตาย แต่เมื่อโจทก์กับผู้ตายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ที่ดินและหุ้นดังกล่าวจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่าง
สมรส อันจะถือเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑)  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๐๒/๒๕๕๑ จำเลยกับผู้ตายอยู่กินฉันสามีภริยากันโดยไม่จดทะเบียนสมรส 
จึงไม่ต้องพิจารณาว่าทรัพย์พิพาทเป็นสินสมรสหรือไม่ คงต้องพิจารณาเฉพาะเรื่องกรรมสิทธิ์รวมว่าเป็น
ทรัพย์สินที่ซื้อหามาด้วยเงินที่ร่วมกันทำมาหาได้หรือไม่ เมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ผู้ตายได้รั บมาโดยการรับ
มรดกและโดยการให้โดยเสน่หา ย่อมไม่ใช่ทรัพย์ที่จำเลยเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์สิน
ของผู้ตายเพียงผู้เดียว 



๑๓๗ 

 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๙๓-๑๕๙๔/๒๕๔๔ ทรัพย์สินพิพาทได้มาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ อยู่
กินฉันสามีภริยาต้องถือว่าเป็นทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกันโดยไม่อาจแยกได้ว่าฝ่ายใดประกอบอาชีพมีรายได้
มากน้อยแตกต่างกันอย่างไรการที่จำเลยที่ ๑ มีรายได้มากก็เนื่องจากโจทก์ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านดูแลโจทก์จึง
เป็นเจ้าของรวมทรัพย์สินพิพาทด้วย และสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมมีส่วนเท่ากันตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๕๗ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๗๐/๒๕๕๖ โจทก์กับจำเลยที่ ๑ เป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ใน
ระหว่างสมรสจำเลยที่ ๑ ได้จำเลยที่ ๒ เป็นภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส จำเลยที่ ๑ และท่ี ๒ ได้นำเงินที่ทำ
มาหาได้ร่วมกันไปซื้อที่ดินพิพาทโดยใส่ชื่อจำเลยที่  ๒ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ดังนี้แม้ทรัพย์สินที่จำเลยที่ ๑ ได้มา
ในระหว่างสมรสกับโจทก์จะเป็นทรัพย์สินที่จำเลยที่ ๑ มีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอ่ืนก็ต้องถือว่าในส่วนที่จำเลย
ที่ ๑ มีกรรมสิทธิ์เป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ เพราะสินสมรสไม่จำต้องเป็นทรัพย์สินที่ทั้งสองเป็น
ฝ่ายร่วมกันทำมาหาได้ หากแต่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาก็ย่อมมีผลให้เป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) โดยไม่จำต้องมีข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินระหว่างเจ้าของรวมก่อนจึงจะเป็น
สินสมรส 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๓๙๖/๒๕๓๕ โจทก์และจำเลยแต่งงานในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยมิได้จดทะเบียน
สมรสกัน ภายหลังจากแต่งงานกันประมาณ ๒ เดือน โจทก์ทำสัญญาเช่าร้านพิพาท โจทก์และจำเลยได้พัก
อาศัยและทำการค้าร่วมกันในร้านพิพาทเป็นเวลาประมาณ ๙ เดือน หลังจากนั้น โจทก์ได้เลิกร้างกับจำเลยและ
ออกจากบ้านพิพาทไป กรณีไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นคนชำระเงินค่าเซ้ง สิทธิการเช่า หรือเป็นผู้เช่าร้านพิพาท สิทธิ
การเช่าร้านพิพาทเกิดขึ้นภายหลังที่โจทก์และจำเลยอยู่ร่วมฉันสามีภริยากันโจทก์และจำเลยได้พักอาศัย และ
ร่วมทำการค้าอยู่ในร้านพิพาทด้วยกันเรื่อยมา แสดงว่าสิทธิการเช่าบ้านพิพาทเป็นทรัพย์ที่หามาได้โดยโจทก์
และจำเลยมีเจตนาเป็นเจ้าของร่วมกัน การที่โจทก์ลงชื่อเป็นผู้เช่าร้านพิพาทแต่เพียงผู ้เดียว ไม่เป็นข้อ
สันนิษฐานว่าจำเลยไม่มีส่วนร่วมด้วย สิทธิการเช่าร้านพิพาทเป็นของโจทก์และจำเลยร่วมกัน ดังนี้ โจทก์จึงไม่มี
สิทธิฟ้องขับไล่ และเรียกค่าเสียหายจากเหตุที่จำเลยไม่ยอมออกจากร้านพิพาท  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๒๘/๒๕๐๖ การที่โจทก์อยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลย แต่มิได้จดทะเบียน
สมรสตามกฎหมายนั้น ทรัพย์ที่โจทก์ได้รับมรดกมาในระหว่างอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลย  จำเลยก็ไม่มีสิทธิ
เป็นเจ้าของทรัพย์ร่วมกับโจทก์ เพราะการที่โจทก์ได้รับมรดกทรัพย์นั้นมาย่อมไม่ใช่ทรัพย์ที่โจทก์และจำเลย
ร่วมกันหามา 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๐/๒๕๐๖ จำเลยเป็นภริยาของเจ้ามรดกโดยมิได้จดทะเบียนสมรส เจ้า
มรดกมีที่ไร่มาก่อนได้จำเลยเป็นภริยา การที่จำเลยช่วยเจ้ามรดกทำไร่และต่อมาดัดแปลงเป็นนา จะถือว่าเจ้า
มรดกให้จำเลยมีส่วนเป็นเจ้าของร่วมด้วยไม่ได้ นานี้ยังต้องถือว่าเป็นทรัพย์เดิมของเจ้ามรดก เมื่อเจ้ามรดกตาย
แล้วจำเลยไม่มีส่วนได้ด้วย 



๑๓๘ 

 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๑๐๒๕/๒๕๐๑ ชายและหญิงอยู ่กินร่วมกันโดยไม่จดทะเบียนสมรส  เงิน
ของขวัญและสิ่งของของขวัญที่ชายหญิงได้รับในวันแต่งงาน ชายหญิงนั้นย่อมเป็นเจ้าของร่วมกัน เมื่อชายหญิง
ได้เอาเงินของขวัญใช้จ่ายร่วมกันเป็นค่าเลี้ยงแขกในวันแต่งงานหมดแล้ว ชายจะมาฟ้องเรียกเอาส่วนครึ่งหนึ่ง
ของจำนวนเงินของขวัญนั้นไม่ได้ ส่วนสิ่งของของขวัญ เมื่อได้ความว่าอยู่กับหญิงเช่นนี้ ชายย่อมฟ้องเรียก เอา
ครึ่งหนึ่งได ้

 (๔) การจัดการทรัพย์อันเป็นกรรมสิทธิ์รวม เจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวม
ด้วยกัน โดยหากเป็นการจัดการเพ่ือรักษาทรัพย์สินนั้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งในฐานะเจ้าของรวมมีสิทธิจัดการได้
เองโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น การว่าจ้างช่างประปามาซ่อมท่อประปาภายในบ้าน 
การซื้อดินมาถมหลุมบ่อภายในสวน เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างช่างและในการซื้อดินสามารถนำเงินอัน
เป็นกรรมสิทธิ์รวมของทั้งสองฝ่ายมาชำระได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๓๕๘ ส่วนใน
เรื่องจัดการตามธรรมดานั้นเจ้าของรวมคนใดคนหนึ่งอาจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางจัดการตามธรรมดาได้  เว้นแต่
ฝ่ายข้างมากได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น เช่น นายเอกและนายชัยใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยไม่ได้จดทะเบียนคู่ชีวิตและ
ประกอบธุรกิจร่วมกันคือให้เช่ารถยนต์ การซื้อรถยนต์มาให้เช่าเพ่ิมเป็นการจัดการตามธรรมดาทางธุรกิจ นาย
เอกหรือนายชัยจึงกระทำได้เอง เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน เป็นต้น 

 ส่วนการจัดการทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมอันเป็นสาระสำคัญ เช่น การนำเงินที่ทำมาหาได้ร่วมกันไป
ซื้อบ้านหลังใหม ่การนำบ้านที่พักอาศัยอยู่และเป็นกรรมสิทธิ์รวมไปจำนองเป็นประกันหนี้ เป็นต้น ทั้งสองฝ่าย
ต้องตกลงกันโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวม และคะแนนข้างมากนั้นต้องมีส่วนไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแห่งค่า
ทรัพย์สินด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๕๘ 

 นอกจากนั้นการจัดการทรัพย์สินในฐานะเจ้าของรวมยังแตกต่างจากการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตในสาระสำคัญอีกบางประการคือ เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ จะจำหน่ายส่วนของตน หรือจำนอง หรือ
ก่อให้เกิดภาระติดพันในทรัพย์ส่วนของตนก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย และเจ้าของรวมแต่ละ
ฝ่ายมีสิทธิเรียกให้แบ่งทรัพย์สินได้เสมอเว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติยกเว้นไว้ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๑ และ ๑๓๖๓ ซึ่งต่างจากกรณีทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่ไม่อาจแบ่งแยกได้
จนกว่าการเป็นคู่ชีวิตจะสิ้นสุดลง  

 ส่วนเรื่องการใช้สอยทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ ์รวมและดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวนั้น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๐ บัญญัติว่า 

 “มาตรา ๑๓๖๐ เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิใช้ทรัพย์สินได้ แต่การใช้นั้นต้องไม่ขัดต่อสิทธิแห่ง
เจ้าของรวมคนอื่น ๆ  

 ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิได้ดอกผลตามส่วนของตนที่มีในทรัพย์สิน
นั้น”  



๑๓๙ 

 

 ดังนั้นสิทธิในการใช้สอยทั่วไปและดอกผลของทรัพย์สินในกรณีคู่ชีวิตไม่จดทะเบียนคู่ชีวิตกันนั้นจึงไม่
ต่างจากกรณีที่จดทะเบียนคู่ชีวิตนัก เพราะต่างมีสิทธิใช้สอยเช่นเดียวกัน ส่วนดอกผลนั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายมี
กรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สินคนละกึ่งหนึ่งก็ย่อมได้ดอกผลตามส่วนของตนคือคนละกึ่งหนึ่งของดอกผลที่ได้
ทั้งหมดเช่นเดียวกันกรณีทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่แม้ดอกผลจะเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตด้วย แต่หาก
สิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตและต้องแบ่งทรัพย์สินกันแล้ว แต่ละฝ่ายก็มีสิทธิได้รับฝ่ายละกึ่งหนึ่งของดอกผลนั้นเช่นกัน  

 เรื่องที่แตกต่างกันอยู่มากเกี่ยวกับสิทธิในการใช้สอยและนิติกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการใช้สอยทรัพย์อัน
เป็นกรรมสิทธิ์รวมกับทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตคือ การที่เจ้าของรวมคนหนึ่งทำนิติกรรมที่สำคัญบางอย่าง 
เช่น ขาย ขายฝาก หรือจำนอง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมอีกฝ่าย นิติกรรมนั้นมีผลผูกพันเฉพาะ
เจ้าของรวมที่ทำนิติกรรมเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันเจ้าของรวมคนอื่น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๘๐/๒๕๓๘) 
ในขณะที่การทำนิติกรรมลักษณะเดียวกันของทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต มีผลคือคู่ชีวิตที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นทั้งหมด มิใช่เพียงส่วนของตน ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๐๙/๒๕๕๒ ส. เป็นเจ้าของรวมในที่ดินที่เช่าและการให้เช่าที่ดินเป็นการ
จัดการตามธรรมดาเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามสภาพปกติของทรัพย์สินซึ่งเจ้าของรวมคน
หนึ่งมีสิทธิจัดการได้เสมอแต่ต้องไม่ขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๓๕๘ วรรคสอง และ ๑๓๖๐ วรรคหนึ่ง การที่จำเลยทำสัญญาเช่าฉบับใหม่กับ ส. ซึ่งเป็นเจ้าของรวม
ในที่ดินที่จำเลยเช่า โดยเสียค่าเช่าเพียงเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท น้อยกว่าเดิมที่เคยเสียค่าเช่าเดือนละ ๓,๐๐๐ 
บาท ย่อมทำให้เจ้าของรวมคนอื่นซึ่งได้มอบหมายให้โจทก์เป็นผู้ทำสัญญาเช่ากับจำเลยได้รับความเสียหาย ส. 
จึงไม่มีอำนาจที่จะทำสัญญาเช่ากับจำเลย สัญญาเช่าที่ดินจึงไม่ผูกพันโจทก์ซ่ึงเป็นเจ้าของรวมคนหนึ่ง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๒๐/๒๕๔๙ โจทก์กับจำเลยร่วมทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร
พิพาทร่วมกัน เดิมโจทก์ให้บริษัทจำเลยใช้อาคารพิพาทประกอบการค้า ต่อมาโจทก์แจ้งให้จำเลยออกจาก
อาคารพิพาท แต่หลังจากนั้นจำเลยร่วมทั้งสองให้จำเลยเช่าอาคารพิพาท แม้การทำหนังสือสัญญาเช่าระหว่าง
จำเลยร่วมทั้งสองจำเลยดังกล่าวโจทก์จะไม่ทราบ แต่การให้เช่าอาคารพิพาทถือเป็นการจัดการธรรมดาตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๕๘ วรรคสอง ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของรวมและ
นอกจากจะไม่เสียหายแล้วกลับมีประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะเดิมโจทก์เพียงให้จำเลยอาศัยโดยไม่มีค่าตอบแทน แต่
จำเลยร่วมทั้งสองให้จำเลยเช่าอาคารพิพาทโดยคิดค่าเช่า กรณีไม่เป็นการใช้ทรัพย์สินในทางขัดต่อสิทธิของ
โจทก์ซ่ึงเป็นเจ้าของรวมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๐ วรรคหนึ่ง แม้โจทก์จะไม่ตกลง
ยินยอมด้วยก็ตามแต่จำเลยร่วมทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของรวมย่อมมีสิทธิใช้สอยทรัพย์สินได้เช่นกันจึงมีสิทธิทำ
สัญญาให้จำเลยเช่า 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๘๐/๒๕๓๘ จำเลยและจำเลยร่วมเป็นสามีภริยากันและเป็นเจ้าของที่ดิน
พิพาทร่วมกัน การที่โจทก์กับจำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทโดยจำเลยร่วมมิได้รู้เห็นหรือให้ความ
ยินยอมด้วย สัญญาดังกล่าวไม่ผูกพันจำเลยร่วม คงสมบูรณ์มีผลผูกพันเฉพาะที่ดินพิพาทส่วนของจำเลยเท่านั้น 



๑๔๐ 

 

แม้โจทก์จะไม่อาจบังคับให้จำเลยโอนขายที่ดินพิพาททั้งแปลงตามสัญญาได้ก็ตาม แต่โจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกให้
จำเลยโอนขายที่ดินพิพาทส่วนของจำเลยได้  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๑/๒๕๒๐ โจทก์จำเลยเป็นสามีภริยากันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ได้
ร่วมกันซื้อที่ดินและปลูกบ้านพิพาทด้วยเงินที่ทำมาหากินได้มาด้วยกันจึงเป็นเจ้าของร่วมกันต่อมาจำเลยรื้อ
บ้านปลูกใหม่เพราะห้องน้ำและตัวบ้านชำรุดการก่อสร้างใหม่ใช้ส่วนประกอบของบ้านเดิมผสมสร้างด้วยเพ่ืออยู่
อาศัยและทำการค้าตามเดิม ดังนี้จำเลยในฐานะภริยาโจทก์และเป็นเจ้าของบ้านร่วมกับโจทก์มีสิทธิจัดการ
ดังกล่าวเพื่อรักษาบ้านให้ถาวรขึ้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๕๘ การกระทำของ
จำเลยไม่เป็นการละเมิด โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙/๒๕๐๖ จำเลยกับผู้ร้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา โดยมิได้จดทะเบียน
สมรส ระหว่างนั้นได้ออกเงินช่วยกันซื้อที่ดินและร่วมกันครอบครองมา เมื่อจำเลยผู้เป็นสามีนำรังวัดที่ดินนี้เพ่ือ
ออกโฉนดและใบไต่สวนผู้ร้องก็ทราบ แต่ก็ยอมให้ลงชื่อจำเลยเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว ภายหลังจำเลยนำที่ดินนี้
ไปจำนองไว้กับโจทก์ เมื่อโจทก์บอกกล่าวการบังคับจำนองผู้ร้องก็ติดต่อขอผ่อนผันกับโจทก์โดยได้รับมอบ
อำนาจจากจำเลย ต่อมาผู้ร้องปลูกป้องแถวลงในที่ดินนี้ ผู้ร้องก็ขออนุญาตโจทก์ และยังยอมให้สิ่งปลูกสร้างตก
อยู่ในสัญญาจำนองด้วย เมื่อจำเลยถูกโจทก์ฟ้องบังคับจำนองตลอดจนกระทั่งโจทก์ชนะคดีแล้วนำยึดที่ดิน
จำนองขายทอดตลาด ผู้ร้องก็ไม่เคยโต้แย้งเลย ดังนี้ ผู้ร้องจะเพิ่งมาโต้แย้งภายหลังที่ขายทอดตลาดแล้วว่า
ทรัพย์รายนี้เป็นของผู้ร้องร่วมอยู่ด้วย และว่าจำเลยไม่มีอำนาจจำนองทรัพย์ส่วนของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงขอแบ่งเงิน
ที่ได้จากการขายทอดตลาดเช่นนี้หาได้ไม่ เพราะตามพฤติการณ์ของผู้ร้องแสดงชัดแจ้งแล้วว่าผู้ร้องรับรองต่อ
โจทก์ว่าที่จำเลยจำนองท่ีดินนี้แก่โจทก์นั้นเป็นการสมบูรณ์และโดยมีอำนาจ 

 (๕) หนี้สินของบุคคลที่ไม่จดทะเบียนคู่ชีวิต หากเป็นหนี้ที่เก่ียวเนื่องกับทรัพย์อันเป็นกรรมสิทธิ์รวม ไม่
ว่าจะเป็น ค่าจัดการ ค่าภาษีอากร ค่ารักษา และค่าใช้ทรัพย์สินรวมด้วยกันนั้น เจ้าของรวมต้องช่วยกันออก
ค่าใช้จ่ายและชำระหนี้สินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๒ และ ๑๓๖๕ หากยัง
มีหนี้ค้างชำระ เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ จะเรียกให้เอาทรัพย์สินรวมนั้นชำระหนี้เสียก่อน หรือให้เอาทรัพย์สินรวม
นั้นเป็นหลักประกันการชำระหนี้ก่อนก็ได้ หรือหากเจ้าของรวมคนหนึ่งคนใดได้ชำระหนี้ดังกล่าวไปก่อน 
เจ้าของรวมผู้นั้นก็จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิเอาทรัพย์สินรวมนั้นชำระหนี้ ก่อนส่วนที่เหลื อจึงแบ่งแก่
เจ้าของรวมอีกฝ่าย หรือเป็นหลักประกันก่อนก็ได้เช่นกัน 

 ส่วนหนี้สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวมหรือการทำมาหาได้ร่วมกัน ย่อมถือเป็น
หนี้สินเฉพาะของบุคคลนั้นเช่นเดียวกับกรณีคู่ชีวิตที่จดทะเบียนคู่ชีวิต  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๕๐/๒๕๔๑ จำเลยมีภริยาชื่อ อ. โดยจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย
ต่อมาจำเลยกับโจทก์ได้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และได้รับจ้างทำทองรูปพรรณและดูแลกิจการรับจ้างทำ
ทองรูปพรรณจนถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๖ แล้วได้เลิกร้างกันในระหว่างที่โจทก์อยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลย
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นั้น จำเลยได้ทรัพย์สินมาคือ ที่ดินมีโฉนดและอาคารพาณิชย์และนำไปจำนองไว้แก่ธนาคาร สิทธิตามสัญญา
เช่าซื ้อรถยนต์จำนวน ๒ คัน สิทธิตามสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า เครื ่องทองรูปพรรณในร้านทอง
เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์ วิทยุ นาฬิกาข้อมือวิทยุโทรศัพท์ และเข็มขัดเงิน การที่โจทก์กับจำเลยได้ประกอบ
กิจการรับจ้างทำทองรูปพรรณร่วมกัน แม้โจทก์จะไม่ได้ร่วมลงทุนเป็นทรัพย์สิน แต่โจทก์ก็ได้ลงทุนด้วยแรงงาน 
ดังนั้น ทรัพย์สินที่โจทก์และจำเลยทำมาหาได้ระหว่างที่อยู่กินร่วมกันดังกล่าวย่อมเป็นของโจทก์และจำเลยคน
ละเท่า ๆ กันโจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องขอแบ่งส่วนของโจทก์จากจำเลยได้ แต่การประกอบกิจการรับจ้างทำ
ทองรูปพรรณของโจทก์ที ่ทำร่วมกับจำเลยได้แยกต่างหากจากการที ่จำเลยประกอบกิจการรับจ้างทำ
ทองรูปพรรณร่วมกับ อ. ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจำเลยได้นำเงินส่วนที่จำเลยทำมาหาได้ร่วมกับโจทก์ 
กับเงินส่วนที่เป็นสินสมรสของจำเลยกับ อ. ไปซื้อทรัพย์ที่พิพาทระคนปนกัน ไม่ได้ความแน่ชัดว่าเป็นเงินสว่น
ใดมากกว่ากันจึงต้องแบ่งทรัพย์ที่พิพาทดังกล่าวเป็นสี่ส่วน เป็นของจำเลยสองส่วน คือส่วนที่จำเลยทำมาหาได้
ร่วมกับโจทก์หนึ่งส่วน และส่วนของจำเลยที่มีอยู่ในฐานะที่เป็นสินสมรสระหว่างจำเลยกับ อ. อี กหนึ่งส่วน 
โจทก์คงมีสิทธิเรียกร้องเอาจากจำเลยได้เพียงหนึ่งในสี่ส่วน สำหรับทรัพย์ที่พิพาทส่วนที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างจำเลยได้มาหลังจากที่โจทก์อยู่กินเป็นภริยาจำเลยแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิหนึ่งในสี่ส่วน ส่วนดินและสิ่งปลูก
สร้างที่จำเลยกู้เงินจากธนาคารมาซื้อ และจำเลยได้จำนองที่ดินดังกล่าวแก่ธนาคาร โจทก์ต้องรับผิดชอบในหนี้
จำนองดังกล่าวร่วมกับจำเลยตามส่วนของโจทก์ที่มีอยู่ในทรัพย์สินดังกล่าว คือจำนวนหนึ่งในสี่ส่วนด้วย 

 

 ๖.๒ การอยู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนคู่ชีวิตไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 การอยู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนคู่ชีวิตไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นได้ในหลายกรณีคือ การจดทะเบียน
คู่ชีวิตที่เป็นโมฆะตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๔ และการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆียะซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อศาลพิพากษา 
ซึ่งในกรณีของคู่สมรสนั้นการอยู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสไม่ชอบด้วยกฎหมายที่พบได้บ่อยที่สุดคงได้แก่ 
การจดทะเบียนสมรสโดยคู่สมรสฝ่ายหนึ่งคู่สมรสอยู่แล้วหรือที่เรียกว่าสมรสซ้อน ดังนั้นในส่วนนี้จึงขอกล่าว
เฉพาะกรณีการจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนเท่านั้นเนื่องจากการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็น
โมฆะหรือโมฆียะในกรณีอ่ืนจะได้กล่าวถึงในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 การจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนนั้นอาจเกิดขึ้นได้ใน ๒ กรณี คือ ชายกับชายหรือหญิงกับหญิงจดทะเบียน
คู่ชีวิตในขณะที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีคู่สมรสอยู่แล้วกรณีหนึ่ง และชายกับชายหรือหญิงกับหญิงจดทะเบียนคู่ชีวิตใน
ขณะที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีคู่ชีวิตอยู่ก่อนแล้วอีกกรณีหนึ่ง ทั้ง ๒ กรณีล้วนเป็นการฝ่าฝืนร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต 
พ.ศ. .... มาตรา ๙ (๓) มีผลคือการจดทะเบียนคู่ชีวิตหลังการจดทะเบียนสมรส หรือการจดทะเบียนคู่ชีวิตครั้ง
หลังต้องตกเป็นโมฆะ ซึ่งบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้โดยไม่จำต้องรอให้ศาลพิพากษา
ให้เป็นโมฆะก่อนอย่างเช่นการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะในกรณีอื่น หรือผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้ศาล
พิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะก็ได้ตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๓๐ วรรคสาม 
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 ส่วนทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันของบุคคลทั้งสองฝ่ายขณะจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนนั้นแตกต่างจาก
กรณีการจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยชอบหรือกรณีอยู่ร่วมกันโดยไม่จดทะเบียนคู่ชีวิต เนื่องจากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะและต้องนำมาใช้กับคู่ชีวิตโดยอนุโลมดังนี้ 

 “มาตรา ๑๔๙๘ การสมรสที่เป็นโมฆะ ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา 

 ในกรณีที่การสมรสเป็นโมฆะ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีหรือได้มาไม่ว่าก่อนหรือหลังการสมรสรวมทั้งดอกผล
คงเป็นของฝ่ายนั้น ส่วนบรรดาทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึ่ง เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรสั่งเป็น
ประการอื่น เมื่อได้พิเคราะห์ถึงภาระในครอบครัว ภาระในการหาเลี้ยงชีพ และฐานะของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
ตลอดจนพฤติการณ์อ่ืนทั้งปวงแล้ว” 

 ดังนั้น การจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนทั้ง ๒ กรณีดังกล่าวจึงมีผลว่า ผู้จดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนไม่เป็นคู่ชีวิต
กันตามกฎหมาย แต่ยังเป็นคู่ชีวิตหรือสามีภริยากับคู่ชีวิตหรือสามีภริยาเก่าที่จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย 
ทรัพย์สินของบุคคลที่จดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนทำมาหาได้ร่วมกันไม่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตและกฎหมาย
มิได้ระบุให้เป็นกรรมสิทธิ์รวม แต่ให้แบ่งกันคนละครึ่ง เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรสั่งเป็นประการอื่น กล่าวคือ
หากศาลพิเคราะห์ถึงภาระในครอบครัว ภาระในการหาเลี้ยงชีพ และฐานะของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ตลอดจน
พฤติการณ์อื่นทั้งปวง เช่น ความสุจริตของคู่ชีวิตแต่ละฝ่ายแล้ว ศาลอาจสั่งให้แบ่งทรัพย์สินให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ โดยทรัพย์สินของฝ่ายที่จดทะเบียนซ้อนยังคงเป็นสินสมรสหรือทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตกับคู่สมรสหรือคู่ชีวิตเดิมด้วย เช่น นายเอกจดทะเบียนสมรสกับนางนิด ต่อมานายเอกเลิกรากับนางนิด
โดยยังไม่จดทะเบียนหย่ากับนางนิด แล้วนายเอกมาใช้ชีวิตคู่และจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัย ระหว่างนั้นทั้ง
สองฝ่ายประกอบอาชีพร่วมกันได้เงินมา ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต้องถือว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตของนายเอกและนาย
ชัยเป็นโมฆะ ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างนายเอกและนายชัย นายเอกยังมีสถานะตาม
กฎหมายเป็นคู่สมรสของนางนิด ศาลอาจสั่งให้แบ่งเงินดังกล่าวแก่นายเอกและนายชัยคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
พร้อมด้วยดอกผลของเงินดังกล่าว แต่หากนายเอกหลอกลวงนายชัยว่าตนไม่เคยมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตมาก่อน 
ศาลอาจสั่งให้นายชัยได้ส่วนแบ่งมากกว่านายเอกก็ได้ 

 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการจดทะเบียนสมรสซ้อนและจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนคงเป็นไปได้ยาก  เนื่องจาก
หน่วยราชการที่เก่ียวข้องได้จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันและสามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลใดเคยจดทะเบียน
สมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต สิ้นสุดการสมรส หรือสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตหรือไม่และเมื่อใด คู่ สมรสและคู่ชีวิตจึง
สามารถตรวจสอบข้อมูลของแต่ละฝ่ายได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๒๔/๒๕๖๐ คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยขอให้เพิกถอนการสมรสที่ตกเป็นโมฆะ 
เพราะผู้ตายจดทะเบียนกับจำเลยในขณะที่ผู้ตายมี บ. เป็นคู่สมรส การจดทะเบียนสมรสดังกล่าวจึงตกเป็น
โมฆะตามมาตรา ๑๔๙๕ โดยไม่จำต้องคำนึงถึงว่าจำเลยได้จดทะเบียนสมรสโดยสุจริตหรือไม่  



๑๔๓ 

 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๐๘/๒๕๕๘ โจทก์ฟ้องระบุว่า โจทก์จดทะเบียนสมรสและอยู่กินกับ ป. 
ผู้ตาย แต่เป็นการสมรสซ้อน ต้องห้ามตามมาตรา ๑๔๕๒ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นโมฆะ
ตามมาตรา ๑๔๙๕ ซึ่งมีผลตามมาตรา ๑๔๙๘ โดยมาตรา ๑๔๙๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การสมรสที่เป็นโมฆะ 
ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา” ซึ่งมีความหมายว่า โจทก์ไม่อาจอ้างประโยชน์จาก
การอยู่กินฉันสามีภริยากับ ป. ผู้ตายเพื่อกำหนดประโยชน์หรือส่วนแบ่งจากทรัพย์สินของ ป. ผู้ตายได้ เพราะ
การสมรสโมฆะไปแล้ว และในทางกลับกันการสมรสระหว่างจำเลยกับ ป. ผู้ตายยังมีผลสมบูรณ์ ทำให้ทรัพย์สิน
ของ ป. ผู้ตายต้องพิจารณาไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ลักษณะ ๑ 
หมวด ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ซึ่งต้องถือว่าทรัพย์สินของ ป. ผู้ตาย มีผลเป็นทรัพย์สินระหว่าง ป. 
ผู้ตาย สามีกับจำเลยภริยาเพียงใด ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าเป็นสินส่วนตัวของ ป. ผู้ตาย หรือสินส่วนตัวของจำเลย
เพียงใด และเป็นสินสมรสระหว่าง ป. ผู้ตายกับจำเลยเพียงใด ซึ่งมาตรา ๑๔๗๔ วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้ากรณี
เป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส” ส่วนโจทก์จะมี
สิทธิในทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างอยู่กินกับ ป. ผู้ตายเพียงใด ต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของมาตรา ๑๔๙๘ 
วรรคสอง ที่ว่า “ในกรณีที่การสมรสเป็นโมฆะ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีหรือได้มาไม่ว่าก่อนหรือหลังการสมรส
รวมทั้งดอกผลคงเป็นของฝ่ายนั ้น ส่วนบรรดาทรัพย์สินที ่ทำมาหาได้ร่วมกันให้แบ่ งคนละครึ ่ง...” ตาม
บทบัญญัติดังกล่าว โจทก์มีหน้าที่นำสืบว่า โจทก์มีทรัพย์สินใดที่โจทก์มีหรือได้มาก่อนหรือหลังสมรส ให้เป็น
ของโจทก์ ส่วนบรรดาทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึ่ง  

 ทรัพย์สินที่โจทก์อ้างว่าได้ประกอบธุรกิจตั้งบริษัท ส. กิจการขาดทุนและโจทก์ปิดบริษัทแล้ว ทรัพย์สิน
รายการอื่น ๆ เงินฝากตามสมุดคู่ฝาก ของ ป. หนังสือรับรองหักภาษี หรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือหน่วยลงทุน
โฉนดที่ดิน รายการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นชื่อ ป. ผู้ตายทั้งสิ้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างไร ทรัพย์สินตามที่กล่าวมาจึงเป็นทรัพย์สินที่กฎหมายถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสของ ป. 
ผู้ตายกับจำเลยทั้งสิ้น ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีส่วนร่วมในการทำมาหาได้ในทรัพย์สินร่วมกับ ป. ผู้ตาย 
โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวได้  

 ป. ผู้ตายแสดงออกต่อบุคคลภายนอก โดยระบุในสำเนาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ป. ผู้ตายแจ้งว่า คู่สมรสคือจำเลย ป. ผู้ตายและจำเลยซึ่งเป็นสามีภริยาโดยชอบ มีผลให้
ทรัพย์สินที่ ป. ผู้ตายได้มาในระหว่างสมรสกับจำเลยเป็นสินสมรสตามผลของมาตรา ๑๔๗๔ (๑) การที่ ป. 
ผู้ตายซื้อที่ดินมาขายได้เงิน จึงเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส เป็นสินสมรสระหว่าง ป. ผู้ตายกับจำเลย 
การที่ ป. ผู้ตายแบ่งเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์จึงหากระทำได้ไม่ เพราะเป็นการให้โดยเสน่หาที่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากจำเลยซึ่งเป็นภริยาตามมาตรา ๑๔๗๖ (๕) โจทก์ไม่อาจอ้างสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินตามฟ้อง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๕๒/๒๕๕๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๔๙๗ บัญญัติว่า “การสมรสที่เป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคน
หนึ่งจะกล่าวอ้างขึ้นหรือจะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้” เมื่อจำเลยร่วมที่ ๑ ยื่นคำร้อง



๑๔๔ 

 

กล่าวอ้างในคดีนี้ว่า การสมรสระหว่างตนเองกับ ช. เป็นการสมรสซ้อน ผลคือทำให้การสมรสเป็นโมฆะตามบท
กฎหมายดังกล่าว การสมรสที่เป็นโมฆะดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตาม
มาตรา ๑๔๙๘ วรรคแรก ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทซึ่งมีชื่อจำเลยร่วมที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์จึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่
ได้มาระหว่างสมรส ไม่ใช่สินสมรส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 



๑๔๕ 

 

บทท่ี ๔ 
ความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต 

 

๑. ลักษณะของการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะ 
 โดยทั่วไปแล้วการทำนิติกรรมหรือการแสดงเจตนาที่กฎหมายกำหนดให้เป็นโมฆะตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นมีได้หลายกรณี เช่น การทำนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัด
แจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ การทำนิติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ตาม
มาตรา ๑๕๒ การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง หรือการแสดง
เจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามมาตรา ๑๕๖ ซึ่งผลแห่งความเป็นโมฆะของ
นิติกรรมคือ นิติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วในทางข้อเท็จจริง กล่าวคือมีองค์ประกอบต่าง  ๆ ในทางข้อเท็จจริง
ที่ดูเหมือนว่านิติกรรมนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว แต่เนื่องจากนิติกรรมนั้นเกิดขึ้ นโดยมีความผิดปกติอย่างร้ายแรงใน
องค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งของนิติกรรม จนกฎหมายไม่อาจยอมรับรองให้บังเกิดผลในทางกฎหมายได้ นิติกรรม
จึงกลายเป็นนิติกรรมที่เสียเปล่า (ในทางกฎหมาย) และไม่ก่อให้เกิดผลใด ๆ ในทางกฎหมายเลย นิติกรรม
ที่เป็นโมฆะจึงเป็นนิติกรรมที่ไม่มีอยู่ในสายตาของกฎหมาย๗๗ ผลของการแสดงเจตนาหรือทำนิติกรรมที่เป็น
โมฆะนั้นเป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ คือ ผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นกล่าว
อ้างก็ได้ และเป็นกรณีที่ไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้ (การให้สัตยาบันคือการที่บุคคลที่มีสิทธิให้สัตยาบันตาม
มาตรา ๑๗๕ เช่น ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
ว่ามีการยอมรับว่าการแสดงเจตนาหรือนิติกรรมนั้นมีผลผูกพันหรือมีผลสมบูรณ์)  

 ส่วนความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นมีลักษณะและผลเช่นเดียวกันกับความเป็นโมฆะของ
การจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ลักษณะ ๑ หมวด ๕ ซึ่งแตกต่างจาก
ความเป็นโมฆะของนิติกรรมสัญญาดังที่กล่าวมา เนื่องจากการเป็นครอบครัวของคู่ชีวิตและของสามีภริย านั้น
มิได้มีแต่ความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สิน หากแต่ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในทางส่วนตัวและบุตรอีกด้วย  
การจดทะเบียนคู่ชีวิตจึงเป็นโมฆะได้เฉพาะกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... กำหนดไว้ตามมาตรา ๒๘ 
และ ๒๙ เท่านั้น ผู้มีส่วนได้เสียจะใช้เหตุอื่นดังกรณีของความเป็นโมฆะในการทำนิติกรรมสัญญา เช่น เป็นเรื่อง
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มาอ้างเป็นเหตุให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ
ไม่ได้ และการจดทะเบียนคู่ชีวิตจะเป็นโมฆะก็เมื่อกล่าวอ้างหรือศาลมีคำพิพากษาให้เป็นโมฆะตามมาตรา ๓๐ 
มิใช่เป็นโมฆะทันทีที่ทำนิติกรรมดังเช่นความเป็นโมฆะของนิติกรรมทั่วไป ดังนั้นในช่วงที่ยังไม่มีการกล่าวอ้าง
หรือมีคำพิพากษาดังกล่าว ต้องถือว่าการเป็นคู่ชีวิตนั้นยังมีผลผูกพันอยู่ อีกทั้งผลแห่งการโมฆะของนิติกรรม
ทั่วไปนั้นถือว่านิติกรรมนั้นตกเป็นเสียเปล่า ไม่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายใด ๆ ไม่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหว

 
๗๗ จำป ีโสตถิพันธุ์, คำอธิบายหลกักฎหมายนิติกรรม – สัญญา (กรุงเทพฯ: วญิญูชน, ๒๕๔๕), หน้า ๑๕๒.  



๑๔๖ 

 

ในสิทธิและหน้าที่อย่างใด ๆ ในทางกฎหมายทุกอย่างยังคงอยู่สภาพเช่นเดียวกับสภาพก่อนทำนิติกรรม๗๘ 
ในขณะที่ความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้น คู่ชีวิตที่สุจริตยังคงมีสิทธิตามที่ตนได้มาก่อนมี
คำพิพากษาถึงที่สุดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะได้ โดยรายละเอียดจะได้กล่าวถึงต่อไป 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๖๓/๒๕๑๙ บิดาโจทก์จดทะเบียนสมรสกับจำเลยในระหว่างที่ยังเป็นสามีที่
ชอบด้วยกฎหมายของมารดาโจทก์ แม้ต่อมาบิดาโจทก์จะจดทะเบียนหย่าขาดจากกันก็ตาม การสมรสระหว่าง
บิดาโจทก์และจำเลยย่อมตกเป็นโมฆะ โจทก์ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียย่อมจะกล่าวอ้างขึ้นได้ และโมฆะกรรมนั้นไม่
อาจให้สัตยาบันแก่กันได้ การหย่ากันระหว่างบิดามารดาโจทก์ในภายหลังก็ไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการสมรส
ระหว่างบิดาโจทก์กับจำเลย ซึ่งตกเป็นโมฆะไปก่อนแล้ว 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๐/๒๕๐๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘๘ หมายความ
ว่าตราบใดที่ศาลยังไม่ได้พิพากษาว่า การสมรสเป็นโมฆะหรือโมฆียะ การสมรสที่จดทะเบียนแล้วย่อมสมบรูณ์
อยู่เสมอ ส่วนมาตรา ๑๔๔๕ (๓) (๔) เป็นแต่เพียงเหตุที่จะฟ้องขอให้ศาลพิพากษาแสดงว่าการสมรสที่ได้
จดทะเบียนแล้วเป็นโมฆะ หาใช่เหตุที่แสดงในตัวเองว่า การสมรสเป็นโมฆะไม่ 

 

๒. กรณีที่ทำให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ 
 การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะมีได้เฉพาะกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... บัญญัติไว้ตาม
มาตรา ๒๘ และ ๒๙ เท่านั้น ส่วนกรณีอ่ืน เช่น การแต่งงานตามประเพณีทางศาสนาพุทธหรือคริสต์โดย
ไม่จดทะเบียนคู่ชีวิต การอยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนคู่ชีวิต เหล่านี้ถือว่าทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์จะจดทะเบียน
คู่ชีวิตตามกฎหมาย จึงไม่เป็นคู่ชีวิตตามกฎหมายตั้งแต่ต้น แม้ว่าจะมีเหตุที่ทำให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็น
โมฆะเกิดขึ้นด้วยก็ตาม เช่น นายเอกและนายชัยเป็นพี่น้องร่วมแต่บิดาเดียวกันจัดพิธีผูกข้อมือตามประเพณี
แล้วใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยไม่จดทะเบียนคู่ชีวิต ดังนี้ไม่ถือเป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะ แม้ว่าทั้งสองฝ่าย
จะเป็นญาติตามสายโลหิตเดียวกันซึ่งหากจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วจะมีผลเป็นโมฆะตามมาตรา ๙ และมาตรา ๒๙ 
ก็ตาม เนื่องจากไม่มีการจดทะเบียนคู่ชีวิตกันตั้งแต่ต้น 

 ส่วนมากเหตุแห่งการเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิตจะเป็นเหตุเดียวกันกับการเป็นโมฆะของ
การสมรส ยกเว้นกรณีการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยทั้งสองฝ่าย ดังนั้นหลักกฎหมายและ
แนวคำพิพากษาของศาลฎีกาในกรณีการเป็นโมฆะของการสมรสจึงนำมาปรับใช้กับการเป็นโมฆะของ
การจดทะเบียนคู่ชีวิตตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ด้วย  

 

 
๗๘ จำป ีโสตถิพันธุ์, เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๕๔. 



๑๔๗ 

 

 ๒.๑ การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยทั้งสองฝ่าย (มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๘)  
 การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองมีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย
ตามมาตรา ๘ ดังนั้นการจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยไม่มีคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยย่อมเป็นโมฆะ และ
ในทางปฏิบัตินายทะเบียนคู่ชีวิตก็จะไม่จดทะเบียนคู่ชีวิตให้กับคู่ชีวิตที่ไม่มีสัญชาติไทยทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้เงื่อนไข
ของการจดทะเบียนคู่ชีวิตต้องพิจารณาขณะขอจดทะเบียนคู่ชีวิต ดังนั้นหากขณะขอจดทะเบียนคู่ชีวิตทั้งสองฝ่าย
ไม่มีสัญชาติไทย การจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นย่อมเป็นโมฆะ แม้ต่อมาภายหลังจะมีคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้
สัญชาติไทยก็ไม่ทำให้ความเป็นโมฆะนั้นกลับมาสมบูรณ์ข้ึนได้ 

 เหตุที่กฎหมายกำหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองมีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย ซึ่งแตกต่างจากกรณีการสมรสซึ่งแม้มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยทั้งสองฝ่ายก็สามารถ
จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได้ เพราะการจดทะเบียนคู่ชีวิตมิใช่เรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายในบางประเทศ 
ต่างจากการสมรสที่ทุกประเทศมีกฎหมายบัญญัติให้บุคคลสมรสกันได้ หากกฎหมายอนุญาตให้บุคคลสองฝา่ย
ทีไ่ม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตกันภายใต้กฎหมายไทยได้ ก็อาจเป็นช่องทางให้บุคคลสองฝ่ายที่
มีสัญชาติของประเทศที่ไม่มีกฎหมายอนุญาตให้จดทะเบียนคู่ชีวิตมาขอจดทะเบียนคู่ชีวิตในประเทศไทยได้ ซึ่ง
อาจกระทบต่อนิตินโยบายของประเทศที่บุคคลเหล่านั้นถือสัญชาติอยู่ 

 

 ๒.๒ การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่บุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เปน็คน
ไร้ความสามารถ (มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๙ (๑))  
 เนื่องจากเมื่อมีการจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้ว คู่ชีวิตต้องใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและมีหน้าที่ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ
ต่อกันตามกฎหมาย เช่น การอุปการะเลี้ยงดูกัน การจัดการทรัพย์สินร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งหากเป็นคนวิกลจริต
หรือเป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วย่อมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เป็นคู่ชีวิตโดยปกติสุขได ้ 

 ทั้งนี้หากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริตอยู่ก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้ว  แม้ขณะจดทะเบียนบุคคล
นั้นจะมิได้จริตวิกลก็ต้องถือว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะเช่นกัน  แต่หากขณะจดทะเบียนไม่ได้เป็น
ผู้วิกลจริตแล้ว ภายหลังจึงมีอาการวิกลจริต เช่นนี้ไม่ถือว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะแต่อย่างใด 

 

 ๒.๓ การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่บุคคลทั้งสองคนเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา เป็นพี่
น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ไม่ว่าจะเป็นญาติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ (มาตรา 
๒๙ ประกอบมาตรา ๙ (๒))  
 การเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาหมายถึง การเป็นทวด ปู่ ย่า ตา ยาย บิดา มารดา 
ลูก หลาน เหลน หรือลื่อกัน บุคคลเหล่านี้จึงจดทะเบียนคู่ชีวิตกันไม่ได้ ส่วนพี่น้องที่ไม่อาจจดทะเบียนคู่ชีวิตกัน
นั้นถือตามสายโลหิตไม่ถือตามกฎหมาย เช่น นายยอดจดทะเบียนสมรสกับนางยิ่ง มีบุตรคือนายใหญ่ ต่อมา



๑๔๘ 

 

นายยอดไปอยู่กินกับนางหญิงโดยไม่จดทะเบียนสมรส มีบุตรคือนายยศ ดังนี้แม้นายใหญ่กับนายยศจะมิได้เป็น
บุตรร่วมมารดาเดียวกันและมิใช่พ่ีน้องกันตามกฎหมาย แต่ก็เป็นบุตรที่สืบสายโลหิตจากนายยอดด้วยกัน หาก
จดทะเบียนคู่ชีวิตกันย่อมเป็นโมฆะ ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องขัดต่อศีลธรรมอันดีและเป็นเรื่องที่สังคมส่วนใหญ่เห็น
ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรปฏิบัติกันมาแต่โบราณ  

 

 ๒.๔ การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่บุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ก่อนแล้ว  (มาตรา ๒๙ 
ประกอบมาตรา (๓))  
 เดิมกฎหมายครอบครัวของประเทศไทยยินยอมให้ชายสามารถมีภริยาได้หลายคนตามกฎหมาย
ลักษณะผัวเมีย ต่อมาเม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ 
ครอบครัว มีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายลักษณะผัวเมียทั้งหมด แต่ไม่กระทบถึงการสมรส การใช้อำนาจ
ปกครอง สิทธิ และหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวของคู่สมรสและบุตรที่เกิดข้ึนก่อนการประกาศใช้กฎหมาย 
ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว เปลี่ยนหลักการจากท่ีชายสามารถมีภริยาที่ชอบด้วย
กฎหมายได้หลายคนในขณะเดียวกัน (Polygyny) ไปเป็นชายและหญิงมีคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายได้
เพียงคนเดียวในขณะเดียวกัน (Monogamy) ปัจจุบันการมีคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายหลายคนจึงเป็นเรื่อง
ต้องห้ามทางกฎหมาย หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งจดทะเบียนสมรสกับบุคคลหนึ่งแล้วไปจดทะเบียนสมรสกับ
บุคคลอื่นย่อมเป็นการสมรสซ้อนซึ่งมีผลให้การสมรสครั้งหลังเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
มาตรา ๑๔๕๒ หลักการดังกล่าวจึงถูกนำมาใช้กับคู่ชีวิตด้วย 

 การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่บุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ก่อนแล้วหรือการจดทะเบียน
คู่ชีวิตซ้อนนั้นต้องพิจารณาขณะที่จดทะเบียนคู่ชีวิตครั้งหลังเป็นสำคัญว่าขณะนั้นคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ได้จดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตหรือจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอื่นโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่หรือไม่ หากเป็น
การจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนแล้ว แม้ต่อมาการสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตครั้งก่อนจะสิ้นสุดลง เช่น การหย่า 
หรือคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอีกฝ่ายตาย ก็ไม่ทำให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนนั้นสมบูรณ์ขึ้นได้ตามกฎหมาย  

 ส่วนกรณีที่คู่สมรสหรือคู่ชีวิตเลิกกันหรือทิ้งร้างไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นเวลานาน 
ก็ไม่เป็นเหตุให้การสมรสหรือการเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง ดังนั้นหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจดทะเบียนคู่ชีวิตกับบุคคลอ่ืนก็
ถือว่าเป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนเช่นกัน 

 ทั้งนี้ในบางกรณีแม้ไม่มีการจดทะเบียนสมรสครั้ งแรกก็มีการจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนได้ คือกรณีที่
บางประเทศถือว่าการสมรสโดยผ่านพิธีกรรมทางศาสนาเป็นการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว หากบุคคลที่
สมรสโดยวิธีดังกล่าวและยังไม่ได้หย่ามาจดทะเบียนคู่ชีวิตในประเทศไทย ก็ถือเป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อน
เช่นกัน ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่ชายหรือหญิงสมรสกันตามกฎหมายลักษณะผัวเมียซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสก็
เป็นการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย หากชายหรือหญิงนั้นจดทะเบียนคู่ชีวิตในขณะที่ยังไม่ได้หย่าและคู่สมรส
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ของตนยังมีชีวิตอยู่ก็ถือเป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนเช่นกัน แต่กรณีนี้เกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากกฎหมาย
ลักษณะผัวเมียถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี ๒๔๗๘  

 อนึ่ง การจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนย่อมมีผลเป็นโมฆะแม้ว่าคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจะจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสุจริต 
กล่าวคือไม่ทราบว่าคู่ชีวิตอีกฝ่ายมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว  

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๙๐๐๖/๒๕๕๗ ขณะที่จำเลยจดทะเบียนสมรสกับ ท. นั้น ท. จดทะเบียนสมรส
กับโจทก์แล้วและยังคงเป็นคู่สมรสกับโจทก์ตลอดมาจนกระทั่ง ท. ถึงแก่ความตาย การสมรสระหว่างจำเลยกับ 
ท. จึงเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๒ และตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๕ 
ผู้มีส่วนได้เสียจะกล่าวอ้างขึ้นหรือจะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้ตามมาตรา  ๑๔๙๗ 
แม้ภายหลัง ท. ถึงแก่ความตายเป็นเหตุให้การสมรสระหว่างจำเลยกับ ท. สิ้นสุดลงไปก่อนโจทก์ฟ้องก็ตาม 
แต่เมื่อการจดทะเบียนสมรสระหว่างจำเลยกับ ท. ยังเป็นโมฆะอยู่ โจทก์ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีอำนาจฟ้อง
ขอให้การสมรสระหว่างจำเลยกับ ท. เป็นโมฆะได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๓๑/๒๕๕๖ โจทก์สมรสกับพันตรี จ. ในขณะที่พันตรี จ. มีคู่สมรสอยู่แล้ว
เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๔๕๒ ย่อมตกเป็นโมฆะตาม
มาตรา ๑๔๙๕ ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงโจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะกล่าวอ้างหรือมีคำร้องขอให้ศาลพิพากษาว่า
การสมรสเป็นโมฆะได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๗ ซึ่งความเป็นโมฆะของการสมรส
ย่อมมีผลไปถึงวันที่โจทก์จดทะเบียนสมรสกับพันตรี  จ. หาใช่มีผลนับตั้งแต่วันที่โจทก์จดทะเบียนหย่าใน
ปี ๒๕๓๒ ไม่ ฉะนั้นในขณะที่โจทก์จดทะเบียนสมรสกับผู้ตายจึงถือไม่ได้ว่าในขณะนั้นโจทก์ยังมีคู่สมรสอยู่  
การสมรสระหว่างโจทก์กับผู้ตายจึงไม่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๑๔๕๒ เมื่อจำเลยจดทะเบียนสมรสกับผู้ตาย
ในปี ๒๕๓๓ โดยโจทก์กับผู้ตายยังเป็นคู่สมรสกันอยู่การสมรสระหว่างจำเลยกับผู้ตายจึงฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ
แห่งมาตรา ๑๔๕๒ ย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๕ 

 การร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๗ มิใช่เรื่องอายุความในกรณีใช้
สิทธิเรียกร้องซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ ที่ให้มีกำหนด ๑๐ ป ี
ผู้มีส่วนได้เสียชอบที่จะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะเมื่อใดก็ได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๙๒/๒๕๔๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๑ เป็น
บทบัญญัติในหมวด ๓ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ซึ่งเป็นเรื่องภายหลังการสมรสตามหมวด ๒ เรื่อง 
เงื่อนไขแห่งการสมรส กล่าวคือ เมื่อสมรสกันแล้วหากฝ่ายใดปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๖๑ ดังกล่าวก็จะเป็นเหตุ
ฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๔) หรือ (๖) ที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจนำมา
ฟ้องร้องได้เท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องหย่าระหว่างโจทก์กับพลตำรวจตรี  ว. และไม่มีคำพิพากษาของ
ศาลให้หย่ากัน การสมรสระหว่างโจทก์กับพลตำรวจตรี ว. จึงยังสมบูรณ์ตามกฎหมาย แม้หากโจทก์กับ
พลตำรวจตรี ว. จะมิได้อยู่ด้วยกันและมิได้ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันในระยะหลังก็มิได้มีผลต่อความสมบูรณ์
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ของการสมรสระหว่างโจทก์กับพลตำรวจตรี ว. โจทก์จึงยังเป็นภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของพลตำรวจตรี ว. 
อยู่ตลอดมา เมื่อจำเลยมาจดทะเบียนสมรสกับพลตำรวจตรี ว. ขณะที่พลตำรวจตรี ว. มีโจทก์เป็นคู่สมรสอยู่จึง
เป็นการสมรสที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขแห่งการสมรสในมาตรา ๑๔๕๒ และเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๕ แม้ต่อมา
พลตำรวจตรี ว. ถึงแก่ความตาย โจทก์ก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีอำนาจฟ้องขอให้การสมรสระหว่างจำเลยกับ
ตำรวจตรี ว. เป็นโมฆะได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๕๑/๒๕๔๐ เมื่อการสมรสระหว่างโจทก์และ ส. ผู้ตายเป็นการสมรสที่ชอบ
ด้วยกฎหมายของรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๔๕๙ วรรคหนึ่งแล้ว ต่อมาจำเลยได้จดทะเบียนสมรสกับ ส. สามีโจทก์ตามกฎหมายไทยอีก จึงเป็น
การจดทะเบียนในขณะที่ ส. มีคู่สมรสอยู่ก่อนแล้ว เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๒ ตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๖ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่จำเลยจดทะเบียนสมรสกับ ส. 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๕๔/๒๕๓๙ ผู้ตายกับโจทก์ได้อยู่กินกันฉันสามีภริยามาตั้งแต่ปี  ๒๔๖๒ 
ก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ เดิม มีผลบังคับใช้ และมีบุตรด้วยกันถึง ๖ คน และตาม
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่  
พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๕ บัญญัติไว้ว่า บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้
ตรวจชำระใหม่ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการหมั้น การสมรส ฯลฯ ที่ได้มี
อยู่แล้วในวันใช้บังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่  
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ เมื่อมีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าผู้ตายกับโจทก์อยู่กินเป็นสามีภริยากันโดยเปิดเผย  
เป็นที่รู้กันทั่วไปและมิได้ทิ้งร้างกันแต่อย่างใด ผู้ตายกับโจทก์จึงยังเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่
ตลอดมา ส่วนจำเลยนั้นเพ่ิงอยู่กินกับผู้ตายเมื่อปี ๒๔๙๑ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ ๕ เดิม ใช้บังคับแล้ว แม้จำเลยกับผู้ตายจะมีบุตรด้วยกัน ๔ คน แต่เมื่อรับฟังได้ว่าผู้ตายกับ
โจทก์ยังเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว การที่ผู้ตายได้จดทะเบียนสมรสกับจำเลยอีกเช่นนี้  
การสมรสระหว่างจำเลยกับผู้ตายจึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ ๕ ที่ได้ตรวจ
ชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๑๔๕๒ และมาตรา ๑๔๙๖ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๔๒/๒๕๒๕ ด. จดทะเบียนสมรสกับโจทก์ที่ ๑ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับเดิม) ในขณะที่ ด. มีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
บรรพ ๕ อยู่แล้ว การสมรสระหว่างโจทก์ที่  ๑ กับ ด. จึงเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๐ และ ๑๔๔๕ (เดิม) 
โจทก์ที่ ๑ จึงมิใช่ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ด. ไม่มีสิทธิได้รับมรดกของ ด. แม้การสมรสระหว่าง ด. กับ
โจทก์ท่ี ๑ จะยังไม่มีคำพิพากษาเพิกถอนหรือพิพากษาว่าเป็นโมฆะ แต่ศาลยกข้ึนวินิจฉัยว่าการสมรสเป็นโมฆะ
ได ้เพราะจำเลยได้ต่อสู้เป็นประเด็นไว้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๑๖/๒๕๒๓ ป. จดทะเบียนสมรสกับจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๔๙๕ ต่อมาได้จดทะเบียนสมรสกับโจทก์เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓ และจดทะเบียนสมรสกับจำเลยที่ ๒ 
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เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๗ ป. จดทะเบียนหย่ากับจำเลยที่ ๑ แต่ต่อมา
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๐๗ ได้จดทะเบียนสมรสกับจำเลยที่ ๑ อีก และหลังจากนั้นคือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๗ 
โจทก์กับ ป. จึงได้จดทะเบียนสมรสกันซ้ำอีกครั้งหนึ่ง  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๙ ป. ถึงแก่กรรมเช่นนี้
การจดทะเบียนสมรสระหว่าง ป. กับโจทก์ครั ้งแรกและระหว่าง ป. กับจำเลยที่ ๒ ไม่ชอบด้วยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๕ (๓) เพราะในขณะนั้น ป. เป็นคู่สมรสของจำเลยที่ ๑ อยู่แล้ว 
จึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๔๙๐ สำหรับจำเลยที่ ๑ แม้จะปรากฏว่า
ได้จดทะเบียนหย่ากับ ป. ทำให้การสมรสขาดลง แต่ต่อมาก็ได้จดทะเบียนสมรสกันใหม่โดยสมบูรณ์ชอบด้วย
กฎหมาย เพราะการสมรสระหว่าง ป. กับโจทก์และจำเลยที่ ๒ ได้เป็นโมฆะมาตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนสมรส
แล้ว การที่โจทก์มาจดทะเบียนสมรสกับ ป. ครั้งหลังอีกจึงเป็นโมฆะเพราะขณะนั้น ป. เป็นคู่สมรสของ
จำเลยที ่๑ ฉะนั้น จำเลยที่ ๑ จึงเป็นภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ผู้เดียวของ ป. มีอำนาจฟ้องขอให้พิพากษาว่า
การจดทะเบียนสมรสระหว่างโจทก์กับ ป. เป็นโมฆะ 

 

 ๒.๕ การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่บุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่ยินยอมเป็นคู่ชีวิตกัน (มาตรา 
๒๙ ประกอบมาตรา ๑๑)  
 คือกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายจดทะเบียนคู่ชีวิตกันโดยไม่ประสงค์จะใช้ชีวิตร่วมกัน
เป็นครอบครัวหรือผูกพันกันตามที่จดทะเบียนคู่ชีวิตนั้น โดยมีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในกรณีของคู่สมรสที่
จดทะเบียนสมรสโดยไม่ยินยอมเป็นสามีภริยากัน  เช่น  จดทะเบียนสมรสเพื่อให้หญิงได้สิทธิ เบิก
ค่ารักษาพยาบาลจากราชการ หรือหญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับชายต่างชาติเพ่ือให้ชายดังกล่าวได้รับอนุญาต
ให้พักอาศัยในประเทศไทย (VISA) เป็นต้น ซึ่งการสมรสในลักษณะดังกล่าวก็มีผลเป็นโมฆะเช่นเดียวกับกรณี
ของคู่ชีวิต  

 ส่วนบางกรณีที่มีการจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งมีเจตนาบกพร่อง  เช่น การสำคัญผิดในตัว
คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง การจดทะเบียนคู่ชีวิตเพราะถูกกลฉ้อฉล หรือเพราะถูกข่มขู่ ตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต 
พ.ศ. .... มาตรา ๓๓ (๒), (๓), (๔) นั้น เป็นกรณีที่คู่ชีวิตผู้แสดงเจตนาโดยบกพร่องดังกล่าวยินยอมจดทะเบียน
คู่ชีวิตจึงไม่มีผลให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นเป็นโมฆะ  แต่เป็นกรณีที่เหตุแห่งการแสดงเจตนานั้นเพราะ
สำคัญผิด ถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่แล้วแต่กรณี กฎหมายจึงบัญญัติให้มีผลเป็นโมฆียะเท่านั้น ซึ่งจะกล่าวโดย
ละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อไป  

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๐๔๔๒/๒๕๕๘ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า การจดทะเบียนสมรสระหว่าง
โจทก์กับจำเลยเป็นการจดทะเบียนที่ปราศจากความยินยอมที่จะอยู่กินฉันสามีภริยากันอย่างแท้จริง เนื่องจาก
โจทก์กับจำเลยจดทะเบียนสมรสกันเพราะโจทก์ตกลงว่าจ้างจำเลยให้ตั้งครรภ์บุตรให้แก่โจทก์ด้วย
วิธีการผสมเทียม โดยต่างไม่ยินยอมเป็นสามีภริยากันอย่างแท้จริงและไม่ประสงค์ที่จะอยู่กินร่วมกัน
ฉันสามีภริยา จึงเป็นการสมรสที่ผิดเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๔๕๘ ซึ่งมีผลให้



๑๕๒ 

 

การสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๔๙๖ วรรคหนึ่ง 
การที่จำเลยให้การต่อสู้คดีว่าการสมรสเป็นโมฆะ ถือได้ว่าเป็นกรณีที่จำเลยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาล
ให้การสมรสเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๖ วรรคสอง  

 แม้การสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นโมฆะ แต่เมื่อบุตรผู้เยาว์คลอดระหว่างที่ศาลยังไม่ได้มี
คำพิพากษาว่าการสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นโมฆะ ผู้เยาว์จึงเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๖ วรรคสอง 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๕๑/๒๕๔๕ ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องอ้างว่าได้จดทะเบียนสมรสกันหลอก ๆ 
เพื่อหวังประโยชน์ในทางการค้า มิได้มีเจตนาจะอยู่กินเป็นสามีภริยากันอย่างแท้จริง ทั้งไม่เคยอยู่ร่วมกัน
ฉันสามีภริยาแต่อย่างใด เหตุที่จดทะเบียนสมรสกันเนื่องจากเชื่อตามหมอดูทำนายเท่านั้น แต่ผู้ร้องทั้งสองมิได้
นำพยานอ่ืนเข้าสืบประกอบว่าตนมิได้อยู่กินฉันสามีภริยากันจริง และมิได้ส่งสำเนาทะเบียนบ้านว่ามิได้อยู่บ้าน
หลังเดียวกัน นอกจากนี้ผู้ร้องทั้งสองยังปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาถึง ๓ ปีเศษ จึงมายื่นคำร้องขอให้ศาลพิพากษา
ว่าการสมรสเป็นโมฆะ พฤติการณ์ที่นำสืบเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ร้องทั้งสองยินยอมเป็นสามีภริยากันตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๘ แล้วไม่มีเหตุที่จะมายื่นคำร้องขอให้ศาลพิพากษาว่า
การสมรสของผู้ร้องทั้งสองตกเป็นโมฆะได้ 

 

๓. การกล่าวอ้างว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะและการบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนคู่ชีวิต 
 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....  

 “มาตรา ๓๐ คำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่จะแสดงว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ฝ่าฝืนมาตรา ๘ มาตรา 
๙ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๑ เป็นโมฆะ  

 คู่ชีวิต บิดามารดา หรือผู้สืบสันดานของคู่ชีวิตอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่า การจดทะเบียนคู่ชีวิต
เป็นโมฆะได้ ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้อัยการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลก็ได้  

 การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๙ (๓) บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะกล่าว
อ้างข้ึน หรือจะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะก็ได้  

 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตใดเป็นโมฆะ ให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเบียน
เพ่ือบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนคู่ชีวิต” 

 บทบัญญัติดังกล่าวสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๔๙๖, ๑๔๙๗ และ 
๑๔๙๗/๑ ดังนั้นหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาในเรื่องการกล่าวอ้างว่าการจดทะเบียนสมรส
เป็นโมฆะและการบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนสมรสจึงนำมาปรับใช้กับกรณีของคู่ชีวิตได้เช่นกัน 



๑๕๓ 

 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะมีทั้งกรณีที่ต้องร้องขอต่อศาลก่อนจึง
จะเป็นโมฆะตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง กับกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกล่าวอ้างความเป็นโมฆะขึ้นได้เองตาม
มาตรา ๓๐ วรรคสาม ดังนี้ 

 

 ๓.๑ กรณีที่ต้องร้องขอต่อศาลเท่านั้น  
 ได้แก่การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยทั้งสองฝ่าย (มาตรา ๘) การจดทะเบียนคู่ชีวิต
ของคนวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ (มาตรา ๙ (๑)) การจดทะเบียนคู่ชีวิตของญาติ
สืบสายโลหิตหรือพ่ีน้อง (มาตรา ๙ (๒)) กรณีเหล่านี้คู่ชีวิตดังกล่าวหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่อาจกล่าวอ้างความเป็น
โมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ทันทีที่จดทะเบียนคู่ชีวิต  แต่ต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำพิพากษาว่า
การจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นเป็นโมฆะเสียก่อนถึงจะกล่าวอ้างความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นได้ 

 การร้องขอต่อศาลในกรณีนี้ คู่ชีวิต บิดามารดาของคู่ชีวิต หรือผู้สืบสันดานของคู่ชีวิตสามารถร้องขอได้
เอง แต่หากไม่มีบุคคลดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียต้องขอให้พนักงานอัยการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลแทน ผู้มีส่วนได้เสีย
ดังกล่าว เช่น นายทะเบียนที่มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนคู่ชีวิต เป็นต้น  

 การกล่าวอ้างความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิตนี้จึงแตกต่างจากการกล่าวอ้างความเป็นโมฆะ
ในการทำนิติกรรมซึ่งผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๔๔๒/๒๕๕๘ การจดทะเบียนสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลย เป็น
การจดทะเบียนที่ปราศจากความยินยอมที่จะอยู่กินฉันสามีภริยากันอย่างแท้จริง  เนื่องจากโจทก์กับจำเลย
จดทะเบียนสมรสกันเพราะโจทก์ตกลงว่าจ้างจำเลยให้ตั้งครรภ์บุตรให้แก่โจทก์ด้วยวิธีการผสมเทียม  โดย
ต่างไม่ยินยอมเป็นสามีภริยากันอย่างแท้จริงและไม่ประสงค์ที่จะอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยา จึงเป็นการสมรสที่
ผิดเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๘ ซึ่งมีผลให้การสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลย
เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๖ วรรคหนึ่ง การที่จำเลยให้การต่อสู้คดีว่า
การสมรสเป็นโมฆะ ถือได้ว่าเป็นกรณีที่จำเลยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลให้การสมรสเป็นโมฆะตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๖ วรรคสองแล้ว 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๘๙๘/๒๕๔๘ บุคคลที่จะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสที่ฝ่าฝืนประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๘ ตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๕ ได้แก่ คู่สมรส บิดามารดา หรือ
ผู้สืบสันดานของคู่สมรสหรืออัยการ เมื่อผู้คัดค้านเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ตาย  ไม่ใช่บุคคล
ดังกล่าว จึงไม่อาจขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสระหว่างผู้ตายกับผู้ร้องเป็นโมฆะได้ 

  ผู้ร้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกับผู้ตาย ผู้ร้องย่อมเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย 
หากการสมรสไม่ถูกต้องตามกฎหมายคำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่จะแสดงว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะตาม



๑๕๔ 

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๖ เมื่อยังไม่มีฝ่ายใดฟ้องและศาลไม่มีคำพิพากษาว่าการสมรส
ระหว่างผู้ร้องกับผู้ตายเป็นโมฆะ การสมรสระหว่างผู้ร้องกับผู้ตายจึงยังคงมีอยู่ ผู้ร้องจึงยังเป็นคู่สมรสของผู้ตาย 
เป็นทายาทโดยธรรมคนหนึ่ง มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามมาตรา ๑๖๒๙ วรรคสอง และมีสิทธิขอตั้งผู้จัดการ
มรดกของผู้ตาย 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๘๐/๒๕๔๔ โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสระหว่างจำเลยกับ
นาง ส. มารดาโจทก์เป็นโมฆะ โดยอ้างว่า จำเลยจดทะเบียนสมรสกับหญิงอื่น โดยหญิงนั้นแอบอ้างชื่อว่าเป็น
นาง ส. เป็นการกล่าวอ้างว่ามีการจดทะเบียนสมรสไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยนาง ส. ไม่ได้ให้ความยินยอมอัน
เป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๘ ย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๕ ซึ่ง
จะต้องมีคำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่จะแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะ โดยคู่สมรส บิดามารดา หรือผู้สืบสันดาน
ของคู่สมรสอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่า การสมรสเป็นโมฆะได้ตามมาตรา ๑๔๙๖ ดังนั้น แม้นาง ส. ถึงแก่
ความตายทำให้การสมรสสิ้นสุดลงก่อนโจทก์ฟ้อง แต่เมื่อยังปรากฏความเป็นโมฆะอยู่โดยยังไม่มีคำพิพากษาให้
เป็นโมฆะ ย่อมกระทบกระเทือนสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นผู้สืบสันดาน โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้การสมรสเป็น
โมฆะได ้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๒๗/๒๕๓๖ เมื่อพฤติการณ์แห่งคดีปรากฏว่าช่วงเกิดเหตุจำเลยที่  ๒ ยังอยู่
กินฉันสามีภริยากับนาย บ. ส่วนจำเลยที่ ๑ มีฐานะเป็นเพียงลูกจ้างของบุคคลทั้งสอง การที่จำเลยทั้งสอง
ร่วมกันไปขอจดทะเบียนสมรสโดยแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่ามีเจตนาจะสมรสกันและต่างไม่เคยมีคู่สมรสมาก่อนจึง
ผิดไปจากเจตนาที่แท้จริง และไม่น่าเชื่อว่าจำเลยทั้งสองยินยอมเป็นสามีภริยากันอันเป็นเงื่อนไขแห่งการสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๘ โจทก์ซ่ึงเป็นนายอำเภอเมืองอุบลราชธานีและเป็นนาย
ทะเบียนครอบครัวอำเภอเมืองอุบลราชธานีจึงมีสิทธิร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสระหว่างจำเลยทั้งสอง
เป็นโมฆะได้ 

 

 ๓.๒ กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกล่าวอ้างความเป็นโมฆะได้เอง 

 กรณีการจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยที่บุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ก่อนแล้วหรือที่เรียกว่า
การจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนนั้น  บุคคลผู้มีส่วนได้ เสียคนใดคนหนึ่งจะกล่าวอ้างความเป็นโมฆะของ
การจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนขึ้นได้โดยไม่จำต้องนำคดีไปร้องขอให้ศาลพิพากษาก่ อน หรือจะร้องขอให้ศาล
พิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะก็ได้ ทั้งนี้มีข้อแตกต่างระหว่างการที่ผู้มีส่วนได้เสียกล่าวอ้าง
ความเป็นโมฆะขึ้นเองกับการร้องขอต่อศาลให้พิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะคือ  การที่ผู้มีส่วนได้
เสียกล่าวอ้างขึ้นเองย่อมมีผลระหว่างผู้กล่าวอ้างกับผู้รับทราบข้อกล่าวอ้างเท่านั้น เช่น นายเอกจดทะเบียน
สมรสกับนางสวยแล้วมาจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัยในขณะที่ยังมิได้หย่าขาดกับนางสวย  นางสวยสามารถ
กล่าวอ้างความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิตดังกล่าวกับนายชัยได้  แต่ย่อมมีผลรับรู้กันเฉพาะนายเอก 
นายชัย และนางสวย ในขณะที่เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ ศาลต้องแจ้งไป



๑๕๕ 

 

ยังนายทะเบียนเพ่ือบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบความเป็นโมฆะ
ที่ปรากฏในทะเบียนคู่ชีวิตได้  

 บุคคลผู้มีส่วนได้เสียที่สามารถกล่าวอ้างความเป็นโมฆะหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาได้ เช่น คู่สมรส
ของผู้จดทะเบียนซ้อน หรือคู่ชีวิตฝ่ายที่มิได้จดทะเบียนซ้อน บิดา มารดา บุตร หรือทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิรับ
มรดกของบุคคลเหล่านั้น แต่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะกล่าวอ้างได้นั้นต้องเป็นผู้สุจริตด้วย  ดังนั้นกรณีที่คู่ชีวิต
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายที่ทราบว่าขณะจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย
จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตกับบุคคลอ่ืนอยู่ก่อนแล้ว ย่อมไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะไม่เป็นผู้สุจริต 

 การกล่าวอ้างหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนเป็นโมฆะนั้น กฎหมายมิได้
กำหนดระยะเวลาหรืออายุความไว้ ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิยกความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนขึ้น
กล่าวอ้างหรือฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติเรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ เพราะมิใช่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้อง เช่น นายเอก
จดทะเบียนสมรสกับนางสวยแล้วมาจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัย แม้นายเอกจะจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัยมา
นานเกิน ๑๐ ปีแล้วก็ตาม นางสวยก็มีสิทธิกล่าวอ้างหรือฟ้องคดีขอให้พิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตระหว่าง
นายเอกกับนายชัยเป็นโมฆะได้ คดีไม่ขาดอายุความ นอกจากนี้แม้นายเอกจะถึงแก่ความตายไปแล้ว นายชัยก็
ยังมีสิทธิกล่าวอ้างว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตระหว่างตนกับนายเอกเป็นโมฆะได้  หากเจ้าหนี้ของนายเอกมายึด
ทรัพย์สินของนายชัยไปชำระหนี้โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันระหว่างคู่ชีวิตของนายเอกกับนายชัย  
และนายชัยมีสิทธิเสนอคดีโดยทำเป็นคำร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตของตนกับนายเอกเป็น
โมฆะได้โดยไม่ต้องฟ้องนายเอกเป็นจำเลย๗๙  

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๒๔/๒๕๖๐ แม้จำเลยจะให้การตั้งประเด็นต่อสู้ว่าผู้ตายแจ้งกับจำเลยว่า
เป็นโสด ยังไม่ได้แต่งงาน จำเลยจึงตกลงจดทะเบียนสมรสแต่งงานอยู่กินกับผู้ตายมาถึง ๓๕ ปี โดยเข้าใจว่า
ผู้ตายมิได้มีภริยามาก่อนก็ตาม แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๒ บัญญัติเง่ือนไขการสมรส
ว่า ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้  และมาตรา ๑๔๙๖ (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่
ใช้บังคับในขณะจดทะเบียนสมรสบัญญัติว่า การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ ตกเป็นโมฆะ โดยมิได้บัญญัติว่า
การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ จะต้องกระทำโดยสุจริตหรือไม่ ดังนั้น หากชายหรือหญิงทำการสมรสใน
ขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ว่าจะกระทำโดยสุจริตหรือไม่ ย่อมตกเป็นโมฆะ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๑๓๖/๒๕๕๗ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าการสมรสระหว่าง  ก. 
กับผู้คัดค้านเป็นโมฆะ เนื่องจากเป็นการสมรสซ้อนกับการสมรสระหว่าง ก. กับผู้ร้อง ซึ่งมาตรา ๑๔๙๗ 
กำหนดให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะกล่าวอ้างหรือจะร้องขอให้ศาลพิพากษาก็ได้  กรณีจึงเป็นเรื่องที่
กฎหมายให้สิทธิบุคคลใช้สิทธิทางศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ ซึ่งตาม

 
๗๙ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๓๔๙. 



๑๕๖ 

 

มาตรา ๑๗๑ กำหนดให้เสนอคดีได้ทั้งรูปคำฟ้องหรือคำร้องขอก็ได้แล้วแต่รูปเรื่องแห่งคดี  และไม่ว่าจะเป็น
การฟ้องคดีหรือการร้องขอก็ถือเป็นคำฟ้องเช่นกัน ผู้ร้องจึงมีอำนาจฟ้องด้วยการยื่นคำร้องขอตามมาตรา ๑๗๑ 
ได ้

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๙๐๐๖/๒๕๕๗ ขณะที่จำเลยจดทะเบียนสมรสกับ ท. นั้น ท. จดทะเบียนสมรส
กับโจทก์แล้วและยังคงเป็นคู่สมรสกับโจทก์ตลอดมาจนกระทั่ง ท. ถึงแก่ความตาย การสมรสระหว่างจำเลยกับ 
ท. จึงเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๒ และตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๕ 
ผู้มีส่วนได้เสียจะกล่าวอ้างขึ้นหรือจะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้ตามมาตรา  ๑๔๙๗ แม้
ภายหลัง ท. ถึงแก่ความตายเป็นเหตุให้การสมรสระหว่างจำเลยกับ ท. สิ้นสุดลงไปก่อนโจทก์ฟ้องก็ตาม แต่เมื่อ
การจดทะเบียนสมรสระหว่างจำเลยกับ ท. ยังเป็นโมฆะอยู่ โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้
การสมรสระหว่างจำเลยกับ ท. เป็นโมฆะได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๓๑/๒๕๕๖ โจทก์สมรสกับพันตรี จ. ในขณะที่พันตรี จ. มีคู่สมรสอยู่แล้ว
เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๔๕๒ ย่อมตกเป็นโมฆะตาม
มาตรา ๑๔๙๕ ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงโจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะกล่าวอ้างหรือมีคำร้องขอให้ศาลพิพากษาว่า
การสมรสเป็นโมฆะได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๗ ซึ่งความเป็นโมฆะของการสมรส
ย่อมมีผลไปถึงวันที่โจทก์จดทะเบียนสมรสกับพันตรี  จ. หาใช่มีผลนับตั้งแต่วันที่โจทก์จดทะเบียนหย่าใน
ปี ๒๕๓๒ ไม่ ฉะนั้นในขณะที่โจทก์จดทะเบียนสมรสกับผู้ตายจึงถือไม่ได้ว่าในขณะนั้นโจทก์ยังมีคู่สมรสอยู่  
การสมรสระหว่างโจทก์กับผู้ตายจึงไม่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๑๔๕๒ เมื่อจำเลยจดทะเบียนสมรสกับผู้ตาย
ในปี ๒๕๓๓ โดยโจทก์กับผู้ตายยังเป็นคู่สมรสกันอยู่การสมรสระหว่างจำเลยกับผู้ตายจึงฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ
แห่งมาตรา ๑๔๕๒ ย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๕ 

  การร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๗ มิใช่เรื่องอายุความในกรณีใช้
สิทธิเรียกร้องซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ ที่ให้มีกำหนด ๑๐ ป ี
ผู้มีส่วนได้เสียชอบที่จะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะเมื่อใดก็ได้ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๖๓๖๕/๒๕๔๗ ขณะจำเลยจดทะเบียนสมรสกับพันโท ส. เมื ่อวันที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๒๕ พันโท ส. จดทะเบียนสมรสกับนาง ส. อยู่ก่อนแล้ว ฉะนั้น การสมรสระหว่างจำเลยกับ
พันโท ส. จึงฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๒ ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๖ (เดิม) การตกเป็นโมฆะดังกล่าวมีผลเท่ากับจำเลยและพันโท ส. มิได้ทำการสมรส
กัน จึงไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้ แม้ต่อมาภายหลังพันโท ส. จะได้จดทะเบียนหย่ากับนาง ส. เมื่อวันที่ ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๓๕ ก็หาทำให้การสมรสระหว่างจำเลยและพันโท ส. กลับมีผลเป็นการสมรสที่ชอบข้ึนมาไม่  



๑๕๗ 

 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๗๙/๒๕๔๒ สามีที่จดทะเบียนสมรสซ้อนเป็นผู้ทำการสมรสโดยไม่สุจริต
จึงมิใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสซ้อนของตนเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๗  

 ภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสซ้อนของสามี
เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๗  

 บุตรนอกกฎหมายแม้บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ต าม บุตรเช่นว่านี้
ก็มีสิทธิแต่เพียงรับมรดกของบิดากับมารดาของตนเมื่อบุคคลทั้งสองถึงแก่ความตายแล้วเท่านั้น  ฉะนั้น การที่
บิดาจดทะเบียนสมรสซ้อนจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของบุตร ไม่อยู่ในฐานะเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
ที่จะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสซ้อนของบิดาเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๔๙๗ เช่นเดียวกัน 

 

 ๓.๓ การบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนคู่ชีวิต 
 เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะแล้ว ศาลต้องแจ้งไปยังนายทะเบียนที่
ได้จดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆะนั้นเพื่อบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตด้วย  การบันทึกความเป็น
โมฆะดังกล่าวก็เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบจากทะเบียนคู่ชีวิตและทราบได้ว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิต
ดังกล่าวเป็นโมฆะ ทั้งนี้แม้เป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถกล่าวอ้างความเป็นโมฆะได้
เองโดยไม่ต้องให้ศาลมีคำพิพากษาก่อน แต่ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่อาจแจ้งให้นายทะเบียนบันทึกความเป็น
โมฆะไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำพิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นเป็นโมฆะ
เสียก่อนจึงจะมีการบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตได้ 

 อนึ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๐ ยังบัญญัติด้วยว่า “การสมรสที่เป็นโมฆะ
ไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตซึ่งได้มาก่อนมีการบันทึกความเป็นโมฆะไว้ใน
ทะเบียนสมรสตามมาตรา ๑๔๙๗/๑” ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มิได้บัญญัติถึงสิทธิของ
บุคคลภายนอกในกรณีที่ยังไม่ได้บันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตดังเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๐ จึงต้องนำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้กับกรณีคู่ชีวิตโดยอนุโลมตามมาตรา ๑๕ ดังนั้น 
แม้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะเป็นโมฆะด้วยเหตุใดก็ตาม หากยังไม่มีการบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียน
คู่ชีวิตก็ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต  เช่น นายเอกจดทะเบียนคู่ชีวิตกับ
นายชัยภายหลังจากที่นายเอกจดทะเบียนสมรสกับนางสวยก่อนแล้ว เมื่อนายชัยทราบเรื่องจึงกล่าวอ้างความ
เป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายเอกและยื่นคำร้องขอต่อศาลให้พิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิต
เป็นโมฆะ ระหว่างนั้นนายเอกจ้างช่างมาซ่อมแซมรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตก่อนที่
จะมีการบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนคู่ชีวิต ดังนี้นายเอกและนายชัยต้องรับผิดในหนี้สินดังกล่าวร่วมกัน 
เป็นต้น 



๑๕๘ 

 

๔. ผลของการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะ 
 การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะไม่อาจกลับมากลับมาสมบูรณ์ได้แม้ว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้น
ทั้งสองฝ่ายกระทำโดยสุจริต หรือเหตุแห่งการโมฆะจะได้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม และยังคงเป็นโมฆะอยู่เช่นนี้
ตลอดไป ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งสามารถกล่าวอ้างหรือขอให้ศาลพิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะได้
ไม่ว่าเหตุแห่งความเป็นโมฆะจะเกิดขึ้นมานานเพียงใดแล้วก็ได้โดยไม่มีกำหนดอายุความ  แม้กระทั่งคู่ชีวิต
อีกฝ่ายจะถึงแก่ความตายอันเป็นเหตุให้การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการรับมรดกก็ยังคงมีสิทธิกล่าวอ้างเหตุแห่งความโมฆะดังกล่าวได้ 

 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... บัญญัติถึงผลของการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะไว้เพียงกรณี
เดียวในมาตรา ๓๑ ซึ่งเป็นการเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๘ คือ การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลทั้งสองที่ไม่
มีสัญชาติไทย แต่ไม่ได้หมายความว่าการสมรสอันเป็นโมฆะด้วยเหตุอ่ืนไม่ก่อให้เกิดผลตามกฎหมายแต่อย่างใด 
หากแต่ต้องนำบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๘ และ ๑๔๙๙ มา
บังคับใช้โดยอนุโลม ดังนี้ 

 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....  

 “มาตรา ๓๑ การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๘ ไม่ทำให้ฝ่ายที่จดทะเบียนคู่ชีวิต
โดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการจดทะเบียนคู่ชีวิตก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นโมฆะ  

 ในกรณีที่การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๘ ถ้าคู่ชีวิตฝ่ายใดได้จดทะเบียนคู่ชีวิต
โดยสุจริต ฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ และถ้าการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะนั้นทำให้ฝ่ายที่ได้
จดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสุจริตต้องยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สิน หรือจากการงานที่เคยทำอยู่ก่อนมี
คำพิพากษาถึงที่สุด หรือก่อนที่จะได้รู้ว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตของตนเป็นโมฆะ แล้วแต่กรณี ฝ่ายนั้นมีสิทธิ
เรียกค่าเลี้ยงชีพได้ด้วย สิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพในกรณีนี้ให้นํามาตรา ๑๕๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๒๘ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

 สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนหรือค่าเลี้ยงชีพตามวรรคสองมีกำหนดอายุความสองปี  นับแต่วันที่มี
คำพิพากษาถึงที่สุด” 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 “มาตรา ๑๔๙๘ การสมรสที่เป็นโมฆะ ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา 

 ในกรณีที่การสมรสเป็นโมฆะ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีหรือได้มาไม่ว่าก่อนหรือหลังการสมรสรวมทั้งดอกผล
คงเป็นของฝ่ายนั้น ส่วนบรรดาทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึ่ง เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรสั่งเป็น
ประการอื่น เมื่อได้พิเคราะห์ถึงภาระในครอบครัว ภาระในการหาเลี้ยงชีพ และฐานะของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
ตลอดจนพฤติการณ์อ่ืนทั้งปวงแล้ว” 



๑๕๙ 

 

 “มาตรา ๑๔๙๙ การสมรสที่เป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ หรือมาตรา ๑๔๕๘ 
ไม่ทำให้ชายหรือหญิงผู้สมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการสมรสก่อนมีคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้เป็นโมฆะ 

 การสมรสที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ ไม่ทำให้ชายหรือหญิงผู้สมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่
ได้มา เพราะการสมรสก่อนที่ชายหรือหญิงนั้นรู้ถึงเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะ แต่การสมรสที่เป็นโมฆะ
ดังกล่าว ไม่ทำให้คู่สมรสเกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง 

 การสมรสที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ หรือมาตรา ๑๔๕๘ หรือฝ่าฝืน
มาตรา ๑๔๕๒ ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดได้สมรสโดยสุจริตฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ และถ้าการสมรสที่เป็น
โมฆะนั้นทำให้ฝ่ายที่ได้สมรสโดยสุจริตต้องยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สิน  หรือจากการงาน
ที่เคยทำอยู่ก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุด หรือก่อนที่จะได้รู้ว่าการสมรสของตนเป็นโมฆะ แล้วแต่กรณี ฝ่ายนั้นมี
สิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพได้ด้วย สิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพในกรณีนี้ให้นำมาตรา ๑๕๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๒๘ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 สิทธิเรียกร้องค่าทดแทน หรือค่าเลี้ยงชีพตามวรรคสาม มีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่มี
คำพิพากษาถึงที่สุด สำหรับกรณีการสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ หรือ
มาตรา ๑๔๕๘ หรือนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะ สำหรับกรณีการสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืน
มาตรา ๑๔๕๒” 

 จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๓๑ มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๙ วรรคหนึ่ง วรรคสาม และวรรคสี่ ในขณะที่การสมรสที่เป็น
โมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ คือการสมรสซ้อนนั้น มาตรา ๑๔๙๙ วรรคสองบัญญัติไว้ต่างจากการสมรส
อันเป็นโมฆะในกรณีอื่น จึงกล่าวได้ว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะมีผลทางกฎหมายที่แตกต่างกัน
เป็น ๒ กรณ ีได้แก่ 

 

 ๔.๑ ผลทางกฎหมายโดยท่ัวไปของการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะ  
 กล่าวคือเป็นผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะในทุกกรณีซึ่งมีผล
หลายประการได้แก ่

 (๑) ผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต  เมื่อศาลมีคำพิพากษาว่าการจดทะเบียน
คู่ชีวิตเป็นโมฆะแล้ว ผลของคำพิพากษาทำให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นเสียเปล่าสิ้นผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่
จดทะเบียนคู่ชีวิต กฎหมายที่กำหนดว่าการจดทะเบียนคู ่ชีวิตที ่เป็นโมฆะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทาง
ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต ดังนั้นจึงต้องถือว่าความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินหรือระบบทรัพย์สินของคู่ชีวิตที่แบ่งเป็น
สินส่วนตัวและทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไม่เกิดขึ้นเลย ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีอยู่ก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตจึงไม่เป็น
ส่วนตัว และทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังจดทะเบียนคู่ชีวิตก็ไม่ใช่ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเช่นกัน  หากแต่เป็น
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ทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองทั้งสิ้น เช่น นายเอกและนายชัยจดทะเบียนคู่ชีวิตกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีโดยไม่มี
เจตนาจะเป็นคู่ชีวิตกัน ก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตนายเอกมีเงินฝากในบัญชีธนาคาร ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อ
จดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วได้รับดอกเบี้ย ๕๐๐ บาท ส่วนนายชัยได้รับมรดกเป็นรถยนต์ ๑ คัน และทั้งสอง
ทำมาหาได้ร่วมกันเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะแล้ว  
เงินฝากในบัญชีพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดจึงเป็นเงินของนายเอก ส่วนรถยนต์เป็นของนายชัย ส่วนเงินที่ทำมาหาได้
ร่วมกันเป็นกรรมสิทธิ์รวมซึ่งปกติแล้วต้องนำมาแบ่งกันคนละกึ่งหนึ่ง  โดยไม่ถือว่าเงินฝากและรถยนต์เป็น
สินส่วนตัว หรือดอกเบี้ยและเงินที่ทำมาหาได้ร่วมกันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแต่อย่างใด 

 ทั้งนี้ ในส่วนของทรัพย์สินที่คู่ชีวิตทำมาหาได้ร่วมกันก่อนศาลมีคำพิพากษาให้การจดทะเบียนคู่ชีวิต
เป็นโมฆะนั้น โดยปกติแล้วย่อมถือเป็นกรรมสิทธิ์รวมของทั้งสองฝ่าย คือต่างฝ่ายต่างมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
นั้นคนละกึ่งหนึ่ง แต่มาตรา ๑๔๙๘ ยังให้อำนาจศาลในการพิจารณาถึงภาระในครอบครัว ภาระในการเลี้ยงชีพ 
และฐานะของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ตลอดจนพฤติการณ์อ่ืนทั้งปวงแล้ว  ศาลสามารถมีคำสั่งให้แต่ละฝ่าย
มีกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินดังกล่าวในอัตราส่วนที่แตกต่างกันได้  เช่น นางนิดมีอาชีพรับราชการและ
จดทะเบียนสมรสกับนายเอกโดยยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า นางนิดไปจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนางหน่อยซึ่งประกอบ
อาชีพค้าขาย โดยนางหน่อยไม่ทราบว่านางนิดมีคู่สมรสอยู่ก่อนแล้ว หากศาลมีคำพิพากษาให้การจดทะเบียน
คู่ชีวิตเป็นโมฆะแล้ว โดยปกติเงินเดือนที่นางนิดได้รับและรายได้จากการค้าขายที่นางหน่อยได้รับภายหลัง
จดทะเบียนคู่ชีวิตต้องถือเป็นกรรมสิทธิ์รวมของนางนิดและนางหน่อย แต่ศาลอาจพิจารณาจากพฤติการณ์แห่ง
คดีดังกล่าวแล้วมีคำสั่งให้นางนิดได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินจากเงินเดือนที่ได้รับ ส่วนนางหน่อยได้รับส่วนแบ่งจาก
การค้าขายของตนก็ได้  

 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิตในทางส่วนตัวนั้น เมื่อการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะมีผลเท่ากับ
ไม่มีการจดทะเบียนคู่ชีวิต คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีสิทธิและหน้าที่ต่อกันในทางส่วนตัว คู่ชีวิตไม่ต้องอยู่กินกัน
ฉันคู่ชีวิต ไม่ต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามมาตรา ๒๒ หากไม่สามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว
โดยปกติสุขได้จะมาใช้สิทธิตามมาตรา ๒๓ เพ่ือขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว
และกำหนดจำนวนค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กันไม่ได้ อย่างไรก็ดี การที่ศาลจะปฏิเสธไม่พิพากษาหรือมีคำสั่งบังคับ
ตามความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิตในทางส่วนตัวนี้จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงต่อศาลว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็น
โมฆะด้วย เช่น นายเอกเป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากในชัย  นายชัยให้การและฟ้องแย้งว่า
การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะเพราะเป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อน  ขอให้ยกฟ้องและพิพากษาว่า
การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะนั้น เมื่อนายชัยให้การแก้ฟ้องแย้งยอมรับข้อเท็จจริงว่านายชัยจดทะเบียนคู่ชีวิต
กับนายเอกในขณะที่นายชัยยังเป็นคู่สมรสของบุคคลอื่นแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องสืบพยานโจทก์จำเลยในประเด็น
แห่งคดีที่พิพาทกันต่อไป ศาลชอบที่จะมีคำสั่งให้งดชี้สองสถานและการสืบพยานโจทก์จำเลยและพิพากษาว่า
การจดทะเบียนคู่ชีวิตระหว่างนายเอกและนายชัยเป็นโมฆะ  นายเอกผู้ เป็นโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียก
ค่าอุปการะเลี้ยงดูจากนายชัยและพิพากษายกฟ้องโจทก์ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๔๙/๒๕๓๑) แต่ถ้าพ่ีชาย
กับน้องชายจดทะเบียนคู่ชีวิตกันซึ่งเป็นโมฆะ น้องชายเป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากพ่ีชาย พ่ีชายให้
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การต่อสู้คดีว่าน้องชายมีความสามารถและฐานะดีกว่าพี่ชายมาก พี่ชายจึงไม่ต้องอุปการะเลี้ยงดูโดยไม่ได้อ้าง
ว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ เช่นนี้ประเด็นเรื่องการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะจึงไม่มีให้ศาลวินิจฉัย คงมี
แต่เฉพาะประเด็นเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูที่ว่าโจทก์สมควรได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูจากจำเลยหรือไม่เท่านั้น  
ต้องถือว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตยังคงมีอยู่ ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลที่แสดงว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ
ตามมาตรา ๓๐ หากข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์มีฐานะยากจน ไม่มีรายได้เพียงพอแก่อัตภาพและจำเลยมี
รายได้และทรัพย์สินมากพอที่จะอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ได้แล้ว ศาลก็จะพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู
ให้โจทก์ได้๘๐ 

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๐๘/๒๕๕๘ โจทก์ฟ้องระบุว่า โจทก์จดทะเบียนสมรสและอยู่กินกับ ป. 
ผู้ตาย แต่เป็นการสมรสซ้อน ต้องห้ามตามมาตรา ๑๔๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นโมฆะ
ตามมาตรา ๑๔๙๕ ซึ่งมีผลตามมาตรา ๑๔๙๘ โดยมาตรา ๑๔๙๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การสมรสที่เป็นโมฆะ 
ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา” ซ่ึงมีความหมายว่า โจทก์ไม่อาจอ้างประโยชน์จาก
การอยู่กินฉันสามีภริยากับ ป. ผู้ตายเพื่อกำหนดประโยชน์หรือส่วนแบ่งจากทรัพย์สินของ ป. ผู้ตายได้ เพราะ
การสมรสโมฆะไปแล้ว และในทางกลับกันการสมรสระหว่างจำเลยกับ ป. ผู้ตายยังมีผลสมบูรณ์ ทำให้ทรัพย์สิน
ของ ป. ผู้ตายต้องพิจารณาไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ ๕ ลักษณะ ๑ 
หมวด ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ซึ่งต้องถือว่าทรัพย์สินของ ป. ผู้ตาย มีผลเป็นทรัพย์สินระหว่าง ป. 
ผู้ตาย สามีกับจำเลยภริยาเพียงใด ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าเป็นสินส่วนตัวของ ป. ผู้ตาย หรือสินส่วนตัวของจำเลย
เพียงใด และเป็นสินสมรสระหว่าง ป. ผู้ตายกับจำเลยเพียงใด ซึ่งมาตรา ๑๔๗๔ วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้ากรณี
เป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส” ส่วนโจทก์จะมี
สิทธิในทรัพย์สินที่เกิดข้ึนในระหว่างอยู่กินกับ ป. ผู้ตายเพียงใด ต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของมาตรา ๑๔๙๘ 
วรรคสอง ที่ว่า “ในกรณีที่การสมรสเป็นโมฆะ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีหรือได้มาไม่ว่าก่อนหรือหลังการสมรส
รวมทั้งดอกผลคงเป็นของฝ่ายนั ้น ส่วนบรรดาทรัพย์สินที ่ทำมาหาได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึ ่ง...” ตาม
บทบัญญัติดังกล่าว โจทก์มีหน้าที่นำสืบว่า โจทก์มีทรัพย์สินใดที่โจทก์มีหรือได้มาก่อนหรือหลังสมรส ให้เป็น
ของโจทก์ ส่วนบรรดาทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึ่ง  

 ทรัพย์สินที่โจทก์อ้างว่าได้ประกอบธุรกิจตั้งบริษัท ส. กิจการขาดทุนและโจทก์ปิดบริษัทแล้ว ทรัพย์สิน
รายการอื่น ๆ เงินฝากตามสมุดคู่ฝาก ของ ป. หนังสือรับรองหักภาษี หรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือหน่วยลงทุน
โฉนดที่ดิน รายการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นชื่อ ป. ผู้ตายทั้งสิ้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างไร ทรัพย์สินตามที่กล่าวมาจึงเป็นทรัพย์สินที่กฎหมายถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสของ  ป. 
ผู้ตายกับจำเลยทั้งสิ้น ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีส่วนร่วมในการทำมาหาได้ในทรัพย์สินร่วมกับ ป. ผู้ตาย 
โจทก์จงึไม่มีสิทธิขอแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวได้ 

 
๘๐ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๓๕๔ -๓๕๕. 
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 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๕๒/๒๕๕๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๗ บัญญัติว่า 
“การสมรสที่เป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะกล่าวอ้างขึ้นหรือจะ
ร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้” เมื่อจำเลยร่วมที่  ๑ ยื่นคำร้องกล่าวอ้างในคดีนี้ว่า 
การสมรสระหว่างตนเองกับ ช. เป็นการสมรสซ้อน ผลคือทำให้การสมรสเป็นโมฆะตามบทกฎหมายดังกล่าว 
การสมรสที่เป็นโมฆะดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามมาตรา  ๑๔๙๘ 
วรรคแรก ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทซึ่งมีชื่อจำเลยร่วมที่  ๑ ถือกรรมสิทธิ์จึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่าง
สมรส ไม่ใช่สินสมรส 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๒๗/๒๕๔๘ จำเลยจดทะเบียนสมรสกับเรือเอก ช. ซึ่งเป็นข้าราชการ
บำนาญของกองทัพเรือโจทก์ เมื่อเรือเอก ช. ถึงแก่ความตายจำเลยได้ขอรับเงินบำเหน็จตกทอดจากโจทก์ และ
โจทก์จ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่จำเลย ๒๐๗,๗๕๐ บาท ต่อมาศาลฎีกาพิพากษาว่าจำเลยจดทะเบียนสมรส
โดยมิได้มีเจตนาที่จะเป็นสามีภริยากัน หากแต่กระทำเพื่อต้องการได้รับเงินบำเหน็จตกทอด การสมรสของ
จำเลยฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๘ ตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๔๙๕ โจทก์จึงมี
หนังสือแจ้งให้จำเลยคืนเงินดังกล่าว เมื่อศาลพิพากษาว่าการสมรสตกเป็นโมฆะจึงไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามมาตรา ๑๔๙๘ วรรคหนึ่ง และมีผลเท่ากับจำเลยกับเรือเอก ช. มิได้เป็น
สามีภริยากันมาแต่แรกจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและสิทธิของจำเลยดังกล่าวก็ไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
มาตรา ๑๔๙๙ เพราะจำเลยมิได้สมรสโดยสุจริต จำเลยจึงต้องคืนเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่โจทก์ฐาน
ลาภมิควรได้ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๔๐๖ 

 (๒) การไม่เสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ กรณีที่การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็น
โมฆะเนื่องจากคู่ชีวิตทั้ง ๒ ฝ่ายไม่มีสัญชาติไทย หรือกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่ง
ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือกรณีที่คู่ชีวิตเป็นญาติสืบสายโลหิตหรือเป็นพ่ีน้องกัน หรือกรณีที่
ทั้งสองฝ่ายไม่ยินยอมเป็นคู่ชีวิตกัน (ไม่รวมถึงกรณีจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป)  เมื่อศาลมีคำ
พิพากษาให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะแล้ว คู่สมรสที่สุจริตย่อมไม่เสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการจดทะเบยีน
คู่ชีวิตก่อนหน้าที่ศาลจะมีคำพิพากษาให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ เช่น นางนิดจดทะเบียนคู่ชีวิตกับ
นางหน่อยซึ่งรับราชการโดยไม่ทราบว่านางหน่อยเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงลงมา เมื่อนางนิดป่วยได้ใช้สิทธิ
เบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการในฐานะที่เป็นคู่ชีวิตของนางหน่อยไปเพียงใด  ก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ
โดยชอบ และหากต่อมานางนิดเสียชีวิต นางหน่อยก็ได้รับสิทธิในฐานะทายาทโดยธรรมในการรับมรดกของ
นางนิดด้วย แม้ภายหลังศาลมีคำพิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตระหว่างนางนิดและนางหน่อยเป็นโมฆะก็ไม่
มีผลย้อนหลังทำให้คู่ชีวิตที่สุจริตต้องเสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้น แต่หากนางหน่อยทราบ
อยู่แล้วว่านางนิดเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป นางหน่อยย่อมมิใช่ผู้สุจริตจึงไม่มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะ
ทายาทโดยธรรม  



๑๖๓ 

 

 (๓) สิทธิในการเรียกค่าทดแทนของผู้จดทะเบียนคู่ชีวิตที่สุจริต  คู่ชีวิตที่จดทะเบียนโดยสุจริตมีสิทธิ
เรียกค่าทดแทนจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ งที่ทำ ให้ เกิดการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆะได้  ในกรณีที่
การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะเนื่องจากบุคคลทั้งสองฝ่ายไม่มีสัญชาติไทยนั้น  สิทธิในการเรียกค่าทดแทน
เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๓๑ วรรคสอง ส่วนกรณีท่ีการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ
ด้วยเหตุอื่น สิทธิในการเรียกค่าทดแทนเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๔๙๙ 
วรรคสาม ซึ่งบัญญัติไว้ในลักษณะเดียวกัน  

 การเรียกร้องค่าทดแทนดังกล่าว หากเป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะด้วยเหตุจดทะเบียนคู่ชวีิต
ซ้อน คู่ชีวิตผู้สุจริตต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่ทำให้การจดทะเบียนคู่ชวีิต
เป็นโมฆะ ส่วนการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะด้วยเหตุอ่ืน คู่ชีวิตผู้สุจริตต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 
๒ ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นเป็นโมฆะ 

 ส่วนค่าทดแทนที่สามารถเรียกร้องได้คืออะไรบ้างนั้น ทั้งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา 
๓๑ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๙ มิได้บัญญัติไว้ชัดแจ้ง แต่ตามมาตรา ๑๔๔๐๘๑ ได้
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการเรียกค่าทดแทนในกรณีที่การหมั้นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้น  อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ
เรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทนซึ่งนำมาอนุโลมใช้ได้คือ  

 - ค่าทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง  เช่น นายเอกจดทะเบียนคู่ชีวิต
กับนายชัยซึ่งรับราชการเป็นนายอำเภอจึงเป็นผู้มีชื่อเสียงและได้รับความนับถือภายในอำเภอนั้น โดยนายเอกมี
คู่สมรสแล้วแต่หลอกลวงนายชัยว่ายังไม่มีคู่สมรสหรือคู่ชีวิต เมื่อศาลมีคำพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะแล้ว 
นายชัยมีสิทธิเรียกค่าทดแทนความเสียหายต่อชื่อเสียงของตนได้ 

 - ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจดทะเบียนคู่ชีวิต เช่น นายเอกเป็นบุคคลสัญชาติลาวจดทะเบียนคู่ชีวิต
กับนายชัย โดยนายชัยเป็นบุคคลสัญชาติลาวแต่หลอกลวงนายเอกและนายทะเบียนคู่ชี วิตว่าเป็นผู้มีสัญชาติ
ไทย ก่อนจะทะเบียนคู่ชีวิตนายเอกนำเงินส่วนตัวไปซื้อเครื่องเรือนเพ่ือใช้ชีวิตคู่ร่วมกับนายชัย  เมื่อศาลมี
คำพิพากษาให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะแล้วนายเอกย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ 

 - ค่าเสียหายในการจัดการทรัพย์สินหรือการอ่ืนอันเกี่ยวแก่อาชีพหรือทางทำมาหาได้โดยสมควรด้วย
การคาดหมายว่าจะได้จดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสุจริต เช่น นางนิดเปิดร้านค้าขายอยู่ที่จังหวัดสงขลา ต่อมาได้

 
๘๑ มาตรา ๑๔๔๐ ค่าทดแทนนั้นอาจเรียกได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชือ่เสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น 
(๒) ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้น บิดามารดา หรือบุคคลผู้กระทำการในฐานะเช่นบิดามารดาได้ใช้จ่ายหรือต้องตกเป็น
ลูกหนี้เน่ืองในการเตรียมการสมรสโดยสจุริตและตามสมควร 
(๓) ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้นได้จัดการทรัพย์สินหรือการอื่นอนัเกี่ยวแก่อาชพีหรือทางทำมาหาได้ของตนไปโดย

สมควรด้วยการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรส 
ในกรณีที่หญิงเป็นผู้มีสิทธิได้ค่าทดแทน ศาลอาจชี้ขาดว่า ของหมั้นที่ตกเป็นสิทธแิก่หญิงนั้นเป็นค่าทดแทนทั้งหมดหรือเป็นส่วนหนึ่งของ

ค่าทดแทนที่หญิงพึงได้รับ หรือศาลอาจให้ค่าทดแทนโดยไม่คำนึงถึงของหมั้นทีต่กเป็นสิทธิแกห่ญิงนั้นก็ได้ 



๑๖๔ 

 

จดทะเบียนคู่ชีวิตกับนางหน่อยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดน่าน นางนิดจึงขายทรัพย์สินและร้านค้าของตนไปใน
ราคาถูกเพื่อเตรียมการไปใช้ชีวิตคู่กับนางหน่อย ต่อมานางนิดทราบว่านางหน่อยได้จดทะเบียนคู่ชีวิตไว้กับ
บุคคลอื่นและศาลมีคำพิพากษาให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะแล้ว นางนิดย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายใน
ส่วนนี้ได ้

 อย่างไรก็ดี สิทธิเรียกค่าทดแทนไม่จำกัดเฉพาะค่าทดแทนตามมาตรา ๑๔๔๐ เท่านั้น แต่รวมถึง
ค่าทดแทนความเสียหายอย่างใด ๆ เช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นจากการที่การจดทะเบียนคู่ชีวิตตกเป็นโมฆะ
ด้วย๘๒ 

 ส่วนค่าทดแทนจะเป็นจำนวนเท่าใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นความเสียหาย
เช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่พฤติการณ์นั้น รวมถึงความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ หากว่าคู่ชีวิต
อีกฝ่ายได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว โดยศาลจะวินิจฉัยให้ตาม
พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๒ และมาตรา ๔๓๘ 

 (๔) สิทธิในการเรียกค่าเลี้ยงชีพของผู้จดทะเบียนคู่ชีวิตที่สุจริต หากการจดทะเบียนคู่ชีวิตเกิดขึ้นจาก
การที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งปิดบังหรือหลอกลวงคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งถึงเหตุแห่งการเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
เมื่อศาลมีคำพิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะแล้ว ถ้าการจดทะเบียนคู่ชีวิตดังกล่าวทำให้ฝ่ายที่ได้
จดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสุจริตต้องยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สิน หรือจากการงานที่เคยทำอยู่ก่อนมี
คำพิพากษาถึงที่สุด หรือก่อนที่จะได้รู้ว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตของตนเป็นโมฆะ คู่ชีวิตที่สุจริตมีสิทธิเรียกค่า
เลี้ยงชีพจากอีกฝ่ายได้ เช่น นางนิดจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนางหน่อยโดยนางนิดไม่ทราบว่านางหน่อยเป็น
น้องสาวของตน ส่วนนางหน่อยทราบเรื่องดังกล่าว หากก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิตนางนิดต้องลาออกจาก
งานประจำเพื่อเตรียมตัวเป็นแม่บ้าน เมื่อศาลมีคำพิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะแล้ว นางนิดซึ่ง
ต้องยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากการงานที่เคยทำอยู่ก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดย่อมมีสิทธิได้รับ
ค่าเลี้ยงชีพจากนางหน่อย แต่หากนางหน่อยไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเช่นกัน นางนิดและนางหน่อยจึงจดทะเบียน
คู่ชีวิตกันโดยสุจริต แต่ละฝ่ายจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพจากอีกฝ่ายหนึ่ง  

 สิทธิในการได้รับค่าเลี้ยงชีพมีเพียงใดนั้นร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๓๑ วรรคสาม และ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๔๙๙ บัญญัติไว้ตรงกันว่าให้นำมาตรา ๑๕๒๖ วรรคหนึ่ง๘๓ และ
มาตรา ๑๕๒๘๘๔ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม กล่าวคือค่าเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้โดย

 
๘๒ ปรับปรุงจาก ไพโรจน์ กัมพูสิริ, ยอ่หลกักฎหมายครอบครัว (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๖๑), หนา้ ๔๘. 
๘๓ มาตรา ๑๕๒๖ ในคดีหยา่ ถา้เหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว และการหย่านั้นจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจน
ลง เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ตอ้งรับผิดจ่ายค่าเล้ียงชีพให้ได้ 
ค่าเล้ียงชีพนี้ศาลอาจให้เพยีงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับและให้นำบทบัญญตัิมาตรา ๑๕๙๘/๓๙ มาตรา 
๑๕๙๘/๔๐ และมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

สิทธิเรียกร้องค่าเล้ียงชีพเป็นอันสิ้นสุด ถ้ามิได้ฟ้องหรือฟ้องแย้งในคดีหย่านั้น 
๘๔ มาตรา ๑๕๒๘ ถา้ฝ่ายที่รับค่าเล้ียงชีพสมรสใหม่ สิทธิรับค่าเล้ียงชีพย่อมหมดไป 



๑๖๕ 

 

คำนึงถึงความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับ ซึ่งโดยปกติศาลจะให้ชำระเป็นเงินโดยอาจเป็นเงินก้อนเดียว
หรือชำระเป็นครั้งคราวตามกำหนดก็ได้ นอกจากนี้เมื่อศาลสั่งจ่ายค่าเลี้ยงชีพไปจำนวนเท่าใดแล้ว ศาลอาจสั่ง
แก้ไขค่าเลี้ยงชีพดังกล่าวโดยให้เพิกถอน ลด หรือเพิ่มอีกก็ได้โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ รายได้ หรือฐานะของ
คู่กรณีที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคู่ชีวิตผู้สุจริตมีสิทธิขอแก้ไขค่าเลี้ยงชีพดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่หากคู่ชีวิตผู้สุจริต
ดังกล่าวได้สมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตใหม่ สิทธิรับค่าเลี้ยงชีพย่อมหมดไปด้วย 

 อนึ่ง เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้นำมาตรา ๑๕๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๒๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลมเท่านั้น ดังนั้นบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๒๖ วรรคสอง จึงไม่นำมาใช้ด้วย กล่าวคือแม้คู่ชีวิตอีกฝ่ายจะ
ไม่ได้ฟ้องหรือฟ้องแย้งเพื่อเรียกค่าเลี้ยงชีพดังกล่าวในคดีที่ขอให้พิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโ มฆะ 
คู่ชีวิตนั้นก็ยังมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพจากอีกฝ่ายเป็นคดีใหม่ได้ 

 การเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพดังกล่าว หากเป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะด้วยเหตุจดทะเบียนคู่ชีวิต
ซ้อน คู่ชีวิตผู้สุจริตต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่ทำให้การจดทะเบียนคู่ชวีิต
เป็นโมฆะ ส่วนการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะด้วยเหตุอ่ืน คู่ชีวิตผู้สุจริตต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 
๒ ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นเป็นโมฆะ 

 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๑๓๔/๒๕๓๐ ขณะที่โจทก์จดทะเบียนสมรสกับจำเลยโจทก์ไม่ทราบว่าจำเลย
ได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงอื่นอยู่แล้ว โจทก์จึงเป็นผู้สมรสโดยสุจริต เมื่อโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา
แสดงว่าการสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นโมฆะ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าทดแทนและค่าเลี้ยงชีพจากจำเลยได้ 

 

 ๔.๒ ผลทางกฎหมายเพิ่มเติมของการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะกรณีจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อน 
 กรณีการจดทะเบียนคู่ชีวิตขณะที่บุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ก่อนแล้ว  หรือ
การจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนนั้น มีผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๙ วรรคสอง คือไม่ทำ
ให้ผู้จดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการจดทะเบียนคู่ชีวิต  ก่อนที่ผู้นั้นจะรู้ถึงเหตุที่ทำให้
การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ แต่การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะดังกล่าวไม่ทำให้คู่ชีวิตเกิดสิทธิรับมรดกใน
ฐานะทายาทโดยธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง กฎหมายในส่วนนี้ถูกบัญญัติขึ้นให้สัมพันธ์กับการกล่าวอ้างความ
เป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิตในกรณีจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างได้
โดยไม่จำต้องให้ศาลมีคำพิพากษาก่อน เมื่อผู้มีส่วนได้เสียกล่าวอ้างถึงความเป็นโมฆะแล้วคู่ชีวิตผู้สุจริตย่อมต้อง
รู้ถึงเหตุที่ทำให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ  ดังนั้นคู่ชีวิตดังกล่าวย่อมไม่อาจได้สิทธิใด ๆ เพราะ
การจดทะเบียนคู่ชีวิตอีกภายหลังเวลาดังกล่าว เช่น นายเอกซึ่งมีคู่สมรสแล้วและยังไม่ได้หย่าไปจดทะเบียน
คู่ชีวิตกับนายชัยโดยนายชัยไม่ทราบเหตุดังกล่าว  นายเอกถูกนายโททำร้ายบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ นายชัยสามารถใช้สิทธิของตนฟ้องเรียกค่าขาดแรงงานในครัวเรือนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๕ ได้ หากต่อมาภริยาของนายเอกกล่าวอ้างต่อนายชัยว่าตนเป็นคู่สมรสของ
นายเอก ต้องถือว่านับแต่การกล่าวอ้างดังกล่าวนายชัยได้รู้ถึงเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะแล้ว  ภายหลังเมื่อ



๑๖๖ 

 

นายเอกถึงแก่ความตาย นายชัยไม่มีสิทธิเรียกค่าปลงศพและค่าขาดแรงงานในครัวเรือนอันเนื่องมาจาก
การตายของนายชัยอีก 

 สำหรับสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๔๙๙ วรรคสอง ซึ่งนำมาใช้กับคู่ชีวิตโดยอนุโลม มีผลให้สิทธิได้รับมรดกของคู่ชีวิตอีกฝ่ายในฐานะ
ทายาทโดยธรรมกรณีการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆะเนื่องจากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ก่อน
แล้ว มีความแตกต่างจากสิทธิของคู่ชีวิตที่จดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะในกรณีอื่น  ๆ กล่าวคือแม้จะเป็น
การจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสุจริต และไม่มีผู้กล่าวอ้างความเป็นโมฆะหรือศาลมีคำพิพากษาว่าการจดทะเบียน
คู่ชีวิตเป็นโมฆะ แต่คู่ชีวิตนั้นก็ไม่มีสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมแม้ว่าเป็นผู้จดทะเบียนคู่ชีวิต
โดยไม่ทราบว่าอีกฝ่ายมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ก่อนแล้วก็ตาม แต่กฎหมายมิได้ห้ามมิให้คู่ชีวิตที่จดทะเบียนคู่ชีวิต
ซ้อนในการรับมรดกในฐานะผู้รับมรดกตามพินัยกรรม ดังนั้นแม้ว่าคู่ชีวิตจะจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนโดยสุจริต
หรือไม่ก็ตาม ก็ยังมีสิทธิโดยสมบูรณ์ท่ีจะเป็นผู้รับมรดกตามพินัยกรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้ เช่น นายเอกมี
คู่สมรสคือนางสวยแล้วแต่นายเอกหลอกลวงนายชัยว่ายังไม่มีคู่สมรสหรือคู่ชีวิต  ภายหลังจากนายเอก
จดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัยแล้วนายเอกเสียชีวิตโดยทำพินัยกรรมยกรถยนต์ให้นายชัย แต่นายเอกยังมีมรดกที่
มิได้ทำพินัยกรรมอีกคือเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท ดังนี้นายชัยย่อมไม่มีสิทธิรับมรดกในส่วนเงินสดดังกล่าวในฐานะ
ทายาทโดยธรรมเนื่องจากเป็นคู่ชีวิตที่จดทะเบียนคู่ชีวิตขณะที่นายเอกมีคู่สมรสอยู่แล้ว แม้ยังไม่มีการกล่าวอ้าง
ความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิตหรือยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็น
โมฆะก็ตาม แต่นายชัยมีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมคือรถยนต์ได้ 

 

 ๔.๓ ผลของการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะต่อบุคคลภายนอก 
 การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตซึ่งได้มา
ก่อนมีการบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนคู่ชีวิต กล่าวคือเมื่อมีการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆะแล้ว 
ตราบใดที่ยังไม่มีการบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนคู่ชีวิต บุคคลภายนอกที่ทำนิติกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
คู่ชีวิตดังกล่าวย่อมได้รับความคุ้มครอง  ทั้งนี้แม้ผู้มีส่วนได้เสียจะได้กล่าวอ้างถึงความเป็นโมฆะของ
การจดทะเบียนคู่ชีวิตในกรณีการจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อน หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิต
เป็นโมฆะแล้วก็ตาม เนื่องจากบุคคลภายนอกย่อมไม่อาจทราบได้ถึงความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต  
จนกว่าจะมีการบันทึกความเป็นโมฆะดังกล่าวไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตจึงจะถือว่าบุคคลภายนอกต้องทราบถึง
ความเป็นโมฆะดังกล่าว เช่น นายเอกซึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัย ภายหลังจดทะเบียน
คู่ชีวิตแล้วนายเอกและนายชัยเช่าซื้อรถยนต์คันหนึ่งเพื่อนำไปใช้ร่วมกัน  ต่อมาศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้
การจดทะเบียนคู่ชีวิตดังกล่าวเป็นโมฆะและแจ้งให้นายทะเบียนบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนคู่ชีวติแล้ว  
หากทั้งสองยังมีหนี้ค่าเช่าซื้อรถยนต์ค้างชำระอยู่ก่อนการบันทึกความเป็นโมฆะดังกล่าว  ผู้ขายย่อมมีสิทธิฟ้อง



๑๖๗ 

 

เรียกค่าเช่าซื้อค้างชำระจากนายชัยและนายเอกได้โดยถือเป็นหนี้สินร่วมกันของคู่ชีวิต ส่วนหนี้ค่าเช่าซื้อที่เหลือ
นับแต่วันที่มีการบันทึกความเป็นโมฆะดังกล่าวต้องถือเป็นหนี้สินส่วนตัวของทั้งนายเอกและนายชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------ 



๑๖๘ 

 

บทท่ี ๕  
การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต 

 
การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เป็นสัจธรรมของชีวิต การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวของคู่ชีวิตก็อยู่ใน

หลักการดังกล่าว เมื่อบุคคลสองคนจดทะเบียนคู่ชีวิตด้วยกันและใช้ชีวิตเป็นครอบครัวร่วมกันอันเป็น
การเริ่มต้นแห่งการเป็นคู่ชีวิตแล้ว การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งย่อมต้องเกิดขึ้นแน่นอนเช่นกัน 
การเป็นคู่ชีวิตต้องสิ้นสุดลงอาจด้วยเหตุที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ งสองฝ่ายไม่ปลงใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไป
กรณีหนึ่ง หรือมีคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายถึงแก่ความตายกรณีหนึ่ง หรือมีเหตุอันเนื่องมาจาก
การจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายบางประการอีกกรณีหนึ่ง  ซึ่งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
มาตรา ๓๒ ก็ได้บัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวไว้เช่นเดียวกับกรณีของคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๑ ดังนี้ 

“มาตรา ๓๒ การเป็นคู่ชีวิตย่อมสิ้นสุดลงด้วยความตาย ศาลพิพากษาให้เพิกถอน หรือการเลิก
การเป็นคู่ชีวิต”  

กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ ล้วนไม่ทำให้สิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตได้ เช่น การที่
คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งทอดทิ้งอีกฝ่ายหนึ่งไป หรือกรณีที่คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายสมัครใจแยกกันอยู่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออก
บวช เหล่านี้แม้เป็นเวลานานเพียงใดก็ไม่ทำให้การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง 

 

๑. การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุความตาย 
เมื่อบุคคลถึงแก่ความตาย สถานะความเป็นคู่ชีวิตย่อมสิ้นสุดลงโดยสภาพ กฎหมายจึงต้องบัญญัติ

รับรองให้การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลงด้วยความตายด้วย โดยคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต หรือ
หากมีการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตอยู่แล้วระหว่างนั้นคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งตายลง ก็ถือว่าการเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลงด้วย
เหตุแห่งความตายทันท ีไม่มีประโยชน์ที่ศาลจะต้องพิจารณาคดีต่อจึงต้องจำหน่ายคดี 

ผลของการสิ้นสุดความเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุความตายที่สำคัญประการหนึ่งคือ  การจัดการทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตและทรัพย์มรดกของคู่ชีวิตที่ตาย ในส่วนนี้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๔๕ 
บัญญัติว่า “เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายให้คู ่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับคู่สมรสตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก” ซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ในมาตรา ๑๖๒๕ และ
มาตรา ๑๖๓๕ คือ 
 “มาตรา ๑๖๒๕ ถ้าผู้ตายเป็นผู้สมรสแล้ว การคิดส่วนแบ่งและการปันทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่
สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นให้เป็นไปดังนี้ 

(๑) ในเรื่องส่วนแบ่งในทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
นี้ว่าด้วยการหย่าโดยยินยอมทั้งสองฝ่าย อันมีบทบัญญัติเพ่ิมเติมให้บริบูรณ์ในมาตรา ๑๖๓๗ และ ๑๖๓๘ และ



๑๖๙ 

 

โดยเฉพาะต้องอยู่ในบังคับแห่งมาตรา ๑๕๑๓ ถึง ๑๕๑๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ แต่การคิดส่วนแบ่งนั้นมีผล
ตั้งแต่วันที่การสมรสได้สิ้นไปด้วยเหตุความตายนั้น 

(๒) ในเรื่องส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของผู้ตาย ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งบรรพนี้  นอกจาก
มาตรา ๑๖๓๗ และ ๑๖๓๘” 

“มาตรา ๑๖๓๕ ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไป
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่
ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร 

(๒) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๓) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ หรือถ้าไม่มี
ทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) แต่มีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๒) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิ
ได้รับมรดกก่ึงหนึ่ง 

(๓) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๔) หรือ (๖) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ 
หรือมีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๕) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิได้มรดกสองส่วนในสาม 

(๔) ถ้าไม่มีทายาทดังที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖๒๙ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมด” 
ดังนั้นเมื่อคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายและการเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว ระบบทรัพย์สินของคู่ชีวิตที่

แบ่งเป็นส่วนตัวและทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตก็ยุติลงและต้องแบ่งออกมาว่าทรัพย์สินส่วนใดเป็นสินส่วนตัว
ของคู่ชีวิตผู้ตาย ส่วนใดเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต โดยส่วนที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตครึ่งหนึ่ งถือ
เป็นมรดกของคู่ชีวิตผู้ตายที่ต้องนำไปรวมกับสินส่วนตัวและถือเป็นกองมรดกเพ่ือนำไปแบ่งปันแก่ทายาท ทั้งนี้
หากผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมไว้การแบ่งปันทรัพย์มรดกย่อมเป็นไปตามมาตรา ๑๖๒๙ และมาตรา ๑๖๓๐ โดย
ถือว่าคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิรับมรดกของคู่ชีวิตผู้ตายด้วยตามมาตรา ๑๖๓๕ แต่หาก
คู่ชีวิตผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้ การแบ่งปันทรัพย์มรดกย่อมเป็นไปตามพินัยกรรม ส่วนทรัพย์มรดกที่มิได้ระบุไว้
ในพินัยกรรมจึงตกเป็นของทายาทโดยธรรม เช่น นายเอกจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัย โดยนายเอกมีสินส่วนตัว
คือรถยนต์ ๑ คัน ส่วนในชัยมีสินส่วนตัวคือเงินสด ๓๐๐,๐๐๐ บาท นายเอกและนายชัยมีทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตคือบ้าน ๑ หลัง และเงินสด ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมานายชัยถึงแก่ความตาย ดังนี้ต้องแยกสินส่วนตัวของ
แต่ละฝ่ายออกก่อนและแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตคนละกึ่งหนึ่ง ทรัพย์มรดกของนายชัยจึงได้แก่เงินสด 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นสินส่วนตัวเดิม เงินสด ๒๐๐,๐๐๐ บาท และกรรมสิทธิ์กึ ่งหนึ่งของบ้านอันเป็น
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเดิม หากนายชัยมีบิดาและมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่  ทายาทโดยธรรมของนายชัยย่อม
ได้แก่ นายเอก บิดา และมารดาของนายชัย ซึ่งจะได้ส่วนแบ่งทรัพย์มรดกคนละเท่ากัน แต่หากนายเอกทำ
พินัยกรรมยกมรดกคือเงินสด ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้มารดาของตนแล้ว ทรัพย์มรดกที่จะนำมาแบ่งให้แก่ทายาท
โดยธรรมทั้งสามคนย่อมคงเหลือแต่กรรมสิทธิ์กึ่งหนึ่งของบ้านเท่านั้น เป็นต้น 

อนึ่ง เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ได้บัญญัติเรื่องมรดกไว้เป็นการเฉพาะในหมวด ๔ ซึ่ง
ผู้เขียนได้แยกอธิบายไว้ในบทที่ ๗ แล้ว จึงขอกล่าวถึงการรับมรดกของคู่ชีวิตในส่วนนี้แต่พอสังเขป 



๑๗๐ 

 

๒. การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุโมฆียะ 
การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆียะมีลักษณะเช่นเดียวกับการสมรสที่เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ คือการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่มีเหตุตามที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. 
.... มาตรา ๓๓ ดังนี้ 

“มาตรา ๓๓ การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆียะสิ้นสุดลงเมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอน  
เหตุที่จะขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิต เพราะเหตุว่าเป็นโมฆียะ มีเฉพาะในกรณี 

ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ฝ่าฝืนมาตรา ๗  
(๒) เป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ได้กระทำไปโดยคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่ง สำคัญผิดในตัวคู่ชีวิต  
(๓) คู่ชีวิตจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยถูกกลฉ้อฉลอันถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีกลฉ้อฉลนั้นจะไม่ ทำการจด

ทะเบียนคู่ชีวิต เว้นแต่กลฉ้อฉลนั้นเกิดข้ึนโดยบุคคลที่สาม โดยคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมิได้รู้เห็นด้วย  
(๔) คู่ชีวิตจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยถูกข่มขู่อันถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่ นั้นจะไม่ทำการจดทะเบียน

คู่ชีวิต  
(๕) เป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตของผู้เยาว์ที่มิได้รับความยินยอมของบุคคลในมาตรา ๑๒” 
 การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆียะคือการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ  

โดยถือว่าคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายเป็นคู่ชีวิตกันตามกฎหมายนับแต่จดทะเบียน แต่เนื่องจากการจดทะเบียนคู่ชีวิต
ดังกล่าวมีเหตุบางประการที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายบัญญัติสามารถ
ใช้สิทธิร้องขอต่อศาลให้พิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะนั้นได้  เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึง
ที่สุดให้เพิกถอนแล้วสถานะความเป็นคู่ชีวิตตามกฎหมายจึงสิ้นสุดลง แต่หากคู่ชีวิตที่มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้
เพิกถอนมิได้ใช้สิทธินั้นภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือกระทำการอันเป็นการให้สัตยาบันแก่การอันเป็น
โมฆียะนั้นแล้ว คู่ชีวิตดังกล่าวจะไม่มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะนั้นได้
อีกต่อไป ซึ่งแตกต่างจากการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะซึ่งเสียเปล่ามาแต่เริ่มจดทะเบียนจึงถือว่าไม่เป็น
คู่ชีวิตกันมาตั้งแต่ต้น ดังนั้นคู่ชีวิตที่จดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะจึงมีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตาม
กฎหมายทุกประการ เหตุที่ทำให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆียะมีรายละเอียดดังนี้ 

  

 ๒.๑ การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลอายุไม่ครบสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ 
เหตุที่กฎหมายบัญญัติให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆียะเนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติ

เห็นว่าบุคคลที่อายุยังไม่ครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ยังมีสภาพร่างกายและจิตใจไม่พร้อมแก่การใช้ชีวิตครอบครัว  
ซึ่งเกณฑ์เรื่องอายุดังกล่าวบัญญัติไว้ตรงกันกับกรณีการสมรสของชายและหญิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘ และมาตรา ๑๕๐๓ กฎหมายที่กำหนดอายุของผู้ที่สามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ในแต่
ละประเทศมีความแตกต่างกันอยู ่บ้าง เช่น Civil Partnership Act 2004 ของประเทศสหราชอาณาจักร 



๑๗๑ 

 

กำหนดไว้ที่อายุ ๑๖ ปีบริบูรณ์๘๕ กฎหมายครอบครัวของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ที่
อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ๘์๖ เป็นต้น 

แม้การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลที่อายุยังไม่ครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์จะมีผลเป็นโมฆียะก็ตาม แต่หาก
บุคคลดังกล่าวใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนกระทั่งบุคคลนั้นอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ แม้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. 
.... จะมิได้บัญญัติไว้ว่าต้องมีผลเช่นไร แต่กรณีของคู่สมรสนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๕๐๔ วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้าศาลมิได้สั่งให้เพิกถอนการสมรสจนชายหญิงมีอายุครบตามมาตรา ๑๔๔๘ 
หรือเมื่อหญิงมีครรภ์ก่อนอายุครบตามมาตรา ๑๔๔๘ ให้ถือว่าการสมรสสมบูรณ์มาตั้งแต่เวลาสมรส” ซึ่งกรณี
ของคู่ชีวิตจึงต้องนำบทบัญญัติของมาตราดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย  จึงต้องถือว่าการจดทะเบียน
คู่ชีวิตนั้นสมบูรณ์มาต้ังแต่มีการจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยศาลมิอาจเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยถือเป็นกรณี
โมฆียะได ้

เมื่อมีการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะด้วยเหตุดังกล่าวแล้ว ปัญหาว่าบุคคลใดจะมีอำนาจยื่นคำ
ร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตดังกล่าวได้บ้าง ในประเด็นนี้แม้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต  
พ.ศ. .... จะมิได้ระบุไว้แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๔ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติว่า 
“ผู้มีส่วนได้เสียขอให้เพิกถอนการสมรสได้ แต่บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ให้ความยินยอมแล้วจะขอให้เพิก
ถอนการสมรสไม่ได้” จึงต้องนำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้กับกรณีของคู่ชีวิตโดยอนุโลม ดังนั้นผู้มีสิทธิขอให้เพิก
ถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะในกรณีนี้จึงได้แก่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ของคู่ชีวิตดังกล่าวก็มีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตดังกล่าวได้  เว้นแต่บิดามารดา
หรือผู้ปกครองนั้นได้ให้ความยินยอมแก่คู่ชีวิตดังกล่าวในการจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วตั้ งแต่เมื่อมีการจดทะเบยีน
คู่ชีวิต ส่วนกรณีของตัวคู่ชีวิตเองนั้นแม้จะทราบว่าคู่ชีวิตอีกฝ่ายยังมีอายุไม่ครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ขณะจดทะเบียน
คู่ชีวิตก็ยังถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ 

อนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๔ วรรคสอง ยังได้บัญญัติไว้ว่า ถ้าศาลมิได้
สั่งให้เพิกถอนการสมรสจนหญิงมีครรภ์ก่อนอายุครบตามมาตรา ๑๔๔๘ ให้ถือว่าการสมรสสมบูรณ์มาตั้งแต่
เวลาสมรส ซึ่งมีข้อน่าพิจารณาว่าบทบัญญัติในส่วนนี้จะนำมาใช้กับกรณีของคู่ชีวิตด้วยได้หรือไม่  ทั้งนี้แม้
ตามปกติคู่ชีวิตย่อมไม่อาจมีบุตรร่วมกันได้ตามธรรมชาติ แต่ด้วยเหตุที่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วย
ให้หญิงสามารถตั้งครรภ์ได้โดยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์กับชาย หรือหญิงอาจตั้งครรภ์อยู่ก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิต 
เช่น นางนิดอายุ ๒๐ ปี จดทะเบียนคู่ชีวิตกับนางหน่อยอายุ ๑๖ ปีเศษ ขณะที่นางหน่อยตั้งครรภ์ได้  
๑ เดือนเศษ หรือกรณีที่นางนิดและนางหน่อยเมื่อได้จดทะเบียนคู่ชีวิตกันแล้วได้ใช้เทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ทำให้นางหน่อยตั้งครรภ์ เช่นนี้นางนิดจะใช้สิทธิร้องขอต่อศาลให้เพิกถอน
การจดทะเบียนคู่ชีวิตได้หรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่าการท่ีมาตรา ๑๕๐๔ วรรคสองบัญญัติไว้ในลักษณะดังกล่าวก็เพ่ือ
คุ้มครองเด็กที่เกิดมาเพื่อให้ได้อยู่กับบิดามารดา เพราะเด็กที่เกิดขณะบิดามารดาสมรสกันนั้นถือเป็ นบุตร

 
๘๕ Civil Partnership Act 2004, Section 3, 86, 138. 
๘๖ Family Code, Section 297 



๑๗๒ 

 

โดยชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดานั้นตามมาตรา ๑๕๓๖ ในขณะที่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังมิได้ให้สิทธิแก่คู่ชีวิตในการมีบุตรร่วมกัน
โดยอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ อีกทั้งตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชี วิต พ.ศ. .... ก็มีแต่เพียงเรื่อง
บุตรบุญธรรม ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับบิดามารดากับบุตรดังเช่นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และจะ
นำมาตรา ๑๕๓๖ ให้สันนิษฐานว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของคู่ชีวิตอีกฝ่ายมาใช้ไม่ได้  ดังนั้นกรณีของ
นางนิดจึงไม่เป็นบิดาของบุตรนางหน่อย ผู้เขียนจึงเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๔ 
วรรคสอง ส่วนที่ว่าถ้าศาลมิได้สั่งให้เพิกถอนการสมรสจนหญิงมีครรภ์ก่อนอายุครบตามมาตรา ๑๔๔๘  
ให้ถือว่าการสมรสสมบูรณ์มาตั้งแต่เวลาสมรสนั้นจะนำมาใช้กับคู่ชีวิตโดยอนุโลมไม่ได้ กรณีของนางนิดและ
นางหน่อยจึงใช้สิทธิร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตได้แม้นางหน่อยจะมีครรภ์ก่อนอายุครบ  
๑๗ ปีบริบูรณ์ก็ตาม 

  

 ๒.๒ การจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยฝ่ายหนึ่งสำคัญผิดในตัวคู่ชีวิต 
 การสำคัญผิดในตัวคู่ชีวิตหมายถึงการที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดว่าบุคคลที่ตนจดทะเบียนคู่ชีวิตด้วย
เป็นบุคคลอีกคนหนึ่ง เช่น นายเอกรักกับนายชัยและนัดหมายไปจดทะเบียนคู่ชีวิตกัน แต่นายชิตน้องฝาแฝด
ของนายชัยกลับไปแสดงตนเป็นนายชัยและจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายเอก หรือนางนิดรู้จักกับนางหน่อยทาง 
Facebook และโทรศัพท์พูดคุยกันโดยไม่เคยพบหน้ากันเนื่องจากมีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลกันมาก เมื่อคบหากัน
ได้ระยะหนึ่งก็นัดหมายไปจดทะเบียนคู่ชีวิตกัน แต่ปรากฏว่าบุคคลที่ไปจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนางหน่อยมิใช่
นางนิดที่เคยติดต่อกับนางหน่อย แต่เป็นนางน้อยที่มาอ้างตัวเป็นนางนิดแทน เหล่านี้ถือว่าการจดทะเบียน
คู่ชีวิตเกิดจากการสำคัญผิดในตัวคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง จึงเป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะ 
 ส่วนกรณีที่มิใช่เกิดจากความเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลอีกคนหนึ่ง แต่เป็นความเข้าใจผิดในความสามารถ 
คุณสมบัติ หรือฐานะ ย่อมไม่เป็นการสำคัญผิดในตัวคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งและไม่เป็นโมฆียะ เช่น เข้าใจผิดว่าเป็น
บุคคลเรียบร้อย เป็นแม่บ้านแม่เรือน เป็นผู้มีฐานะดี หรือเป็นผู้มีชื ่อเสียง เป็นต้น ส่วนกรณีที่ฝ่ายหนึ่งใช้
ภาพถ่ายของบุคคลอ่ืนแสดงต่ออีกฝ่ายหนึ่งให้เข้าใจว่าตนคือบุคคลตามภาพถ่าย เช่น นายเอกใช้ภาพบุคคลอ่ืน
แสดงว่าเป็นตนเองใน Facebook หรือโปรแกรม Line แล้วติดต่อพูดคุยกับนายชัยจนกระทั่งนายชัยตกลง
จดทะเบียนคู่ชีวิตด้วย เมื่อถึงวันจดทะเบียนก็หาเหตุปกปิดใบหน้าแล้วจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัย  กรณีนี้
แม้ผู้ติดต่อพูดคุยกับนายชัยจะเป็นตัวนายเอกมาโดยตลอด และอาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์อันนำมาสู่
การจดทะเบียนคู่ชีวิตระหว่างนางเอกและนายชัยส่วนหนึ่งจะมาจากการศึกษาดูใจผ่านการพูดคุยระหว่างกันซึ่ง
มิได้เป็นไปโดยสำคัญผิดก็ตาม แต่ความสัมพันธ์ระหว่างกันดังกล่า วส่วนหนึ่งเกิดจากความพึงพอใจใน
รูปร่างหน้าตาซึ่งกันและกันด้วย การที่นายชัยรักและปรารถนาจะเป็นคู่ชีวิตของนายเอกก็ย่อมหมายถึงนายเอก
ที่มีรูปลักษณ์ตามภาพถ่ายที่ปรากฏแก่นายชัย เมื่อบุคคลตามภาพถ่ายมิใช่นายเอกจึงน่าจะเป็นการสำคัญผิด
ในตัวคู่ชีวิตด้วยเช่นกัน 



๑๗๓ 

 

  ผู้มีสิทธิขอต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยฝ่ายหนึ่งสำคัญผิดในตัวคู่ชีวิตนั้นต้องอนุโลม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๘๘๗ คือต้องเป็นคู่ชีวิตฝ่ายที่สำคัญผิดตัว และการใช้สทิธิ
ดังกล่าวต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยอนุโลมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๕ วรรคสอง ทั้งนี้ไม่ว่าคู่ชีวิตอีกฝ่ายจะรู้ถึงเหตุแห่งความสำคัญผิดตัวคู่ชีวิตเมื่อใดก็ตาม 
 ทั้งนี้ในกรณีที่คู่ชีวิตที่มีสิทธิขอเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นตกเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็น
คนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คู่ชีวิตดังกล่าวย่อมไม่สามารถขอต่อศาลให้เพิกถอน
การจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะดังกล่าวได้ด้วยตนเอง มาตรา ๑๕๐๘ จึงบัญญัติให้คู่ชีวิตอีกฝ่าย ผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ หรือพนักงานอัยการ มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้
เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะแทนได้ แต่หากบุคคลนั้นเป็นคนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็น
คนไร้ความสามารถ การร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตจะต้องขอให้ศาลสั่งให้คนวิกลจริตนั้นเป็น
คนไร้ความสามารถไปในคดีเดียวกันด้วย หากศาลไต่สวนไม่ได้ความว่าบุคคลนั้นเป็นคนไร้ความสามารถ ศาล
ต้องมีคำสั่งให้ยกคำขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ ในกรณีนี้ย่อมแสดงว่าบุคคลนั้นสามารถตัดสินใจใช้
สิทธิร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตเองได้  ศาลจึงต้องมีคำสั่งยกคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
คู่ชีวิตไปด้วย และในกรณีท่ีศาลมีคำสั่งยกคำขอเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตดังกล่าว คู่ชีวิตที่สำคัญผิดเองยัง
มีสิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตเองได้ภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้
ยกคำขอเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตดังกล่าว 
  

 ๒.๓ การจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยถูกกลฉ้อฉลอันถึงขนาด 
การแสดงเจตนาโดยถูกกลฉ้อฉลอันถึงขนาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๙ 

วรรคสอง คือ การแสดงเจตนาหลอกลวงบุคคลอื่นให้ทำนิติกรรมกับตน โดยที่ฝ่ายตนได้เปรียบ ซึ่งถ้า
ไม่มีการหลอกลวงเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่มีการทำนิติกรรมนั้นเลย๘๘ ซึ่งหลักการดังกล่าวได้นำมาใช้กับการสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๖ และการจดทะเบียนคู่ชีวิต ตามร่างพระราชบัญญัติ
คู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๓๓ (๓) ด้วย ผู้ทำกลฉ้อฉลอันเป็นเหตุให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆียะได้นั้นต้อง

 
๘๗ มาตรา ๑๕๐๘ การสมรสท่ีเป็นโมฆียะเพราะคู่สมรสสำคัญผิดตัวหรือถูกกลฉ้อฉลหรือถูกข่มขู ่เฉพาะแต่คู่สมรสที่สำคัญผิดตัวหรือถูกกลฉ้อฉล
หรือถูกข่มขู่เท่านั้นขอเพิกถอนการสมรสได้ 

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิขอเพิกถอนการสมรสเป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้บุคคลซ่ึงอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคล
วิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถ ตามมาตรา ๒๙ ขอเพิกถอนการสมรสได้ด้วย แต่ถ้าผู้มีสิทธิขอเพกิถอนการสมรสเป็นคนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่ง
ให้เป็นคนไร้ความสามารถ บุคคลดังกล่าวจะรอ้งขอเพิกถอนการสมรสก็ได้ แตต่้องขอให้ศาลสั่งให้คนวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถพร้อมกันด้วย 
ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ยกคำขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ ก็ให้ศาลมีคำสั่งยกคำขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลดังกล่าวนั้นเสียด้วย 

คำสั่งศาลให้ยกคำขอเพกิถอนการสมรสของบุคคลตามวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิการขอเพิกถอนการสมรสของคู่สมรส แต่คู่
สมรสจะต้องใช้สิทธินั้นภายในกำหนดระยะเวลาที่คู่สมรสมีอยู่ ถา้ระยะเวลาดังกล่าวเหลืออยู่ไม่ถึงหกเดือนนับแต่วันทีศ่าลมีคำสั่งให้ยกคำขอเพกิ
ถอนการสมรสของบุคคลดังกล่าวหรือไมม่ีเหลืออยู่เลย ก็ให้ขยายระยะเวลานั้นออกไปได้ให้ครบหกเดือนหรืออีกหกเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้
ยกคำขอเพกิถอนการสมรสของบุคคลดังกล่าว แลว้แต่กรณี  
๘๘ อธิราช มณีภาค, , คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์นิติกรรมและสญัญา และข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ, 
๒๕๔๘), หน้า ๑๓๐. 



๑๗๔ 

 

เป็นคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง หรือเป็นกรณีที่คู่ชีวิตดังกล่าวสมรู้กับบุคคลภายนอกให้เป็นผู้กระทำก็ได้ แต่หากเป็น
กรณีที่บุคคลภายนอกกระทำกลฉ้อฉลเองโดยคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ร่วมรู้เห็นด้วยย่อมไม่เป็นโมฆียะ  และกล
ฉ้อฉลดังกล่าวต้องเป็นอันถึงขนาดที่วิญญูชนเห็นได้ว่าหากมิได้มีการทำกลฉ้อฉลนั้นจะไม่มีการจดทะเบียน
คู่ชีวิตกัน หากเป็นการหลอกลวงเพียงเล็กน้อยย่อมไม่ทำให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆียะ เช่น นายเอกรับ
ราชการเป็นผู้พิพากษารักกับนายชัยซึ่งหลอกลวงว่าเป็นพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่ง  แต่ความจริงแล้วนายชัย
เป็นผู้จำหน่ายยาเสพติด ซึ่งหากนายเอกทราบเรื่องดังกล่าวย่อมไม่อาจจะทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัยได้ การที่
นายเอกถูกฉ้อฉลและจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัยจึงเป็นการฉ้อฉลอันถึงขนาด การจดทะเบียนคู่ชีวิตจึงเป็น
โมฆียะ แต่หากเป็นกรณีที่แท้จริงแล้วนายชัยประกอบอาชีพค้าขายอาหาร เช่นนี้ย่อมไม่เป็นกลฉ้อฉลอัน
ถึงขนาดเพราะการประกอบอาชีพค้าขายก็เป็นอาชีพสุจริตเช่นเดียวกับการเป็นพนักงานบริษัท เป็นต้น 

การทำกลฉ้อฉลให้มีการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกลวงให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งทำ
การจดทะเบียนคู่ชีวิตกับตน การนิ่งเฉยเสียไม่ไขข้อความจริงไม่ถือว่าเป็นการทำกลฉ้อฉล เว้นแต่จะเป็นการนิ่ง
ในพฤติการณ์ที่ตนมีหน้าที่ควรจะบอกความจริง หรือเป็นการนิ่งประกอบพฤติการณ์อันแสดงออกซึ่งทำให้อีก
ฝ่ายหนึ่งหลงสำคัญผิดก็ถือว่าเป็นการทำกลฉ้อฉลได้  เช่น การไม่เปิดเผยข้อความจริงที่ตนเคยถูกจำคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับศีลธรรมอันดีของประชาชน การปิดบังเกี่ยวกับการที่ตนตั้งครรภ์โดยใช้อ่ืนอยู่แล้ว หรือเป็น
โรคทางเพศสัมพันธ์ หรือติดยาเสพติด เป็นต้น๘๙ 
  ผู้มีสิทธิขอต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยถูกกลฉ้อฉลอันถึงขนาดนั้นต้องอนุโลมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๘ คือต้องเป็นคู่ชีวิตฝ่ายที่ถูกกลฉ้อฉล และการใช้สิทธิ
ดังกล่าวต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรได้รู้ถึงกลฉ้อฉล แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่
วันจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยอนุโลมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๖ วรรคสาม  

ทั้งนี้ในกรณีที่คู่ชีวิตที่มีสิทธิขอเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นตกเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็น
คนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คู่ชีวิตดังกล่าวย่อมไม่สามารถขอต่อศาลให้เพิกถอน
การจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะดังกล่าวได้ด้วยตนเอง มาตรา ๑๕๐๘ จึงบัญญัติให้คู่ชีวิตอีกฝ่าย ผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ หรือพนักงานอัยการ มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้
เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะแทนได้เช่นเดียวกับกรณีการจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสำคัญผิดดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว 
 

 ๒.๔ การจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยถูกข่มขู่อันถึงขนาด 
การจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยถูกข่มขู่อันถึงขนาดซึ่งถ้าไม่ได้มีการข่มขู่นั้นจะไม่ทำให้การจดทะเบียนคู่ชีวิต

มีผลเป็นโมฆียะเช่นเดียวกับกรณีของคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๐๗ การถูก
ข่มขู่เพียงใดจึงจะถือว่าถึงขนาดนั้นต้องพิจารณาจากบุคคลทั่วไปที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ว่า หากถูกข่มขู่เช่น
ว่านั้นจะเกิดความหวาดกลัวต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือชื่อเสียงของผู้ถูกข่มขู่หรือญาติพี่น้องถึงขนาดที่

 
๘๙ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว, หน้า ๓๗๖. 



๑๗๕ 

 

ต้องจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยไม่เป็นไปตามความประสงค์ของตนหรือไม่  เช่น ญาติของนายเอกจับตัวบิดามารดา
หรือญาติของนายชัยไว้แล้วข่มขู่นายชัยว่า หากนายชัยไม่จดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายเอกจะทำร้ายบิดา มารดา 
หรือญาติที่ถูกจับตัวไว้ หรือบิดาของนายเอกทุบตีทำร้ายและข่มขู่นายเอกให้จดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัย เป็น
ต้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่โดยตัวคู่ชีวิตอีกฝ่ายหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ข่มขู่ก็ตาม  

แต่ถ้าเป็นการข่มขู่อันไม่ถึงขนาด ข่มขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม หรือเป็นเพราะความนับถือเกรงใจ
กัน เหล่านี้ไม่ถือเป็นการข่มขู่อันถึงขนาด การจดทะเบียนคู่ชีวิตจึงไม่เป็นโมฆียะ เช่น นางนิดข่มขู่นางหน่อยว่า
หากไม่จดทะเบียนคู่ชีวิตด้วยจะไม่คืนเงินที่ยืมไปจำนวน ๕,๐๐๐ บาท หรือนางนิดมีเพศสัมพันธ์กับนางหน่อย
แล้วพูดข่มขู่นางหน่อยว่าหากไม่ไปจดทะเบียนคู่ชีวิตด้วยจะไปบอกให้บิดามารดาของนางนิดรับผิดชอบหรือ
ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหาย หรือบุตรที่ยอมจดทะเบียนคู่ชีวิตกับบุคคลที่บิดาตนต้องการด้วย
ความนับถือเกรงใจ เป็นต้น 
 ผู้มีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเนื่องมาจากการข่มขู่นั้นต้องเป็นตัวคู่ชีวิตที่ถูกข่มขู่
เท่านั้น โดยอนุโลมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๘ ส่วนระยะเวลาที่อาจใช้สิทธิ
เพิกถอนนั้นต้องอนุโลมตามมาตรา ๑๕๐๗ วรรคสอง จึงต้องขอเพิกถอนภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่พ้นจาก
การข่มขู่ มิใช่วันจดทะเบียนคู่ชีวิต ทั้งนี้เพราะการข่มขู่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานกว่าที่ผู้นั้นจะพ้นภัยอันเกิด
จากการข่มขู่ก็ได้ หากพ้นเวลาดังกล่าวแล้วคู่ชีวิตที่ถูกข่มขู่ไม่ใช้สิทธิเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตต่อศาล ก็ถือ
ว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นสมบูรณ์และไม่อาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุการข่มขู่ดังกล่าวอีกต่อไป 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๖๘/๒๕๔๒ พฤติการณ์ที่โจทก์ถูกจำเลยใช้กำลังข่มขู่บังคับจากจังหวัด
สมุทรปราการให้จำต้องมาที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องถูกควบคุมตัวอยู่ตลอดเวลา ๑๒ วันและถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ แม้ขณะจดทะเบียนสมรสก็ยังอยู่ในความควบคุมของจำเลยเช่นนี้ โจทก์เพียงลำพังย่อมต้องเกรงกลัว
การบังคับและคำขู่ของจำเลยที่ว่าจะไม่พาโจทก์กลับบ้าน จะทำร้ายร่างกายและพาโจทก์ไปอยู่ในป่าหาก
ไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับจำเลย วิญญูชนที่ตกอยู่ในภาวะการณ์เช่นนี้ย่อมมีมูลต้องเกรงกลัวว่าจะเกิด
อันตรายต่อร่างกายและเสรีภาพของตนหากไม่ยินยอมปฏิบัติตนตามคำข่มขู่เช่นเดียวกับโจทก์การสมรส
ระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นการสมรสโดยถูกข่มขู่อันถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่นั้นโจทก์จะไม่ทำการสมรส
กับจำเลย การสมรสจึงเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๗ วรรคหนึ่ง 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๒๘/๒๕๕๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๘ วรรคหนึ่ง 
บัญญัติว่า การสมรสที่เป็นโมฆียะเพราะคู่สมรสสำคัญผิดตัว หรือถูกฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่ เฉพาะแต่คู่สมรสที่
สำคัญผิดตัว หรือถูกฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่เท่านั้นขอเพิกถอนการสมรสได้ โจทก์ทั้งเจ็ดเป็นเพียงหลานของผู้ตาย
แม้จะมีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย แต่มิใช่ผู้ถูกข่มขู่ จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอเพิกถอนการสมรสระหว่าง
ผู้ตายกับจำเลยที่อ้างว่าเกิดจากการข่มขู่ของจำเลยได ้
 



๑๗๖ 

 

 ๒.๕ การจดทะเบียนคู่ชีวิตของผู้เยาว์ที่มิได้รับความยินยอมตามมาตรา ๑๒ 
 ผู้เยาว์ที่ประสงค์จะจดทะเบียนคู่ชีวิตต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลตามที่ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต 
พ.ศ. .... มาตรา ๑๒ กำหนดไว้คือ 

(๑) บิดาและมารดา ในกรณีที่มีท้ังบิดามารดา  
(๒) บิดาหรือมารดา ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอำนาจปกครอง หรือไม่อยู่ในสภาพหรือ

ฐานะที่อาจให้ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ์ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้  
(๓) ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม  
(๔) ผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมตาม (๑) (๒) และ (๓) หรือมีแต่บุคคล

ดังกล่าวถูกถอนอำนาจปกครอง  
ในกรณีที่ไม่มีผู้ที่มีอำนาจให้ความยินยอมดังกล่าว หรือมีแต่บุคคลนั้นไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อยู่ใน

สภาพที่อาจให้ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ์นั้นผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมได้ ผู้เยาว์อาจร้องขอต่อศาล
เพ่ืออนุญาตให้จดทะเบียนคู่ชีวิตก็ได้ 

ดังนั้นในกรณีที่ผู้เยาว์จดทะเบียนคู่ชีวิตโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
ดังกล่าว การจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นมีผลเป็นโมฆียะ เช่น นายเอกอายุ ๑๙ ปี และยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นบุตร
ของนายหนึ่งและนางสอง นายเอกจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัยอายุ ๒๐ ปี โดยนายเอกได้รับความยินยอมจาก
นางสองแล้ว แต่นายหนึ่งบวชเป็นพระภิกษุ นายเอกจึงไม่ได้ไปขอความยินยอมจากนายหนึ่งด้วย ดังนี้
การจดทะเบียนคู่ชีวิตระหว่างนายเอกและนายชัยเป็นโมฆียะเนื่องจากนายเอกมิได้รับความยินยอมจากบิดา
และมารดาซึ่งในขณะนั้นทั้งบิดาและมารดายังคงเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองนายเอกอยู่  หรือกรณีที่นางนิดอายุ 
๒๑ ปี จดทะเบียนคู่ชีวิตกับนางหน่อยอายุ ๑๘ ปี โดยนางหน่อยเป็นบุตรของนายใหญ่และเป็นบุตรบุญธรรม
ของนายมาก ส่วนมารดาเสียชีวิตแล้ว นางหน่อยไม่ได้รับความยินยอมจากนายมากให้จดทะเบียนคู่ชีวิตจึงไป
ขอความยินยอมจากนายใหญ่แทน ดังนี้แม้นายใหญ่จะให้ความยินยอมก็ยังถือว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็น
โมฆียะ เนื่องจากขณะนั้นผู้มีอำนาจปกครองนางหน่อยและมีอำนาจให้ความยินยอมคือนายมากเท่านั้น 

ผู้มีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนคู ่ชีวิตอันเนื ่องมาจากการไม่ได้รับความยินยอมและ
ระยะเวลาที่อาจใช้สิทธิเพิกถอนนั้นต้องอนุโลมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๐ กล่าวคือ
เฉพาะบุคคลที่อาจให้ความยินยอมตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๒ เท่านั้น ที่มีสิทธิ
ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ และต้องร้องขอให้เพิกถอนภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่บุคคลที่อาจ
ให้ความยินยอมนั้นทราบถึงการจดทะเบียนคู่ชีวิต ทั้งนี้หากคู่ชีวิตนั้นอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์หรือหญิงมีครรภ์
ก่อนศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิต สิทธิในการขอเพิกถอนเป็นอันระงับลงเช่นเดียวกับ
กรณีการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลอายุไม่ครบสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ เช่น กรณีของนายเอกซึ่งเป็นบุตรของนาย
หนึ่งและนางสองนั้น นายหนึ่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตของนายเอกและนายชัยได้
ภายใน ๑ ป ีนับแต่นายหนึ่งทราบถึงการจดทะเบียนคู่ชีวิตดังกล่าว แม้ขณะนั้นจะเกิน ๑ ปี นับแต่จดทะเบียน
คู่ชีวิตก็ตาม แต่หากก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิต นายเอกอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 



๑๗๗ 

 

ศาลจะมีคำพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตไม่ได้อีกต่อไป ทั้งนี้หากขณะจดทะเบียนคู่ชีวิตนายเอกอายุ 
๑๖ ปี และไม่ได้รับความยินยอมจากนายหนึ่งและนางสอง ซึ่งมีผลเป็นโมฆียะตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต 
พ.ศ. .... มาตรา ๓๓ (๑) และ (๕) แม้สิทธิในการเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบิดาและมารดาตาม
มาตรา ๓๓ (๑) คือการจดทะเบียนคู่ชีวิตขณะอายุยังไม่ครบอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์จะหมดไปเมื่อนายเอกอายุครบ 
๑๗ ปีก็ตาม แต่หากยังไม่ครบ ๑ ปี นับแต่วันที่บิดามารดาทราบถึงการจดทะเบียนคู่ชีวิตดังกล่าวและนายเอก
ยังอายุไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ นายหนึ่งและนายสองก็ยังมีสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ไม่ได้รับ
ความยินยอมได้ตามมาตรา ๓๓ (๑)  
  

 ๒.๖ ผลของการเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆียะ 
เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะแล้วจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

ต่อไปนั้นมิได้บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... จึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้
โดยอนุโลมซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๑๑ ถึงมาตรา ๑๕๑๓ ดังนี้ 

“มาตรา ๑๕๑๑ การสมรสที่ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนนั้น ให้ถือว่าสิ้นสุดลงในวันที่คำพิพากษาถึง
ที่สุด แต่จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตไม่ได้ เว้นแต่จะได้จดทะเบียน
การเพิกถอนการสมรสนั้นแล้ว” 
  “มาตรา ๑๕๑๒ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยผลของการหย่าโดยคำพิพากษามาใช้บังคับแก่ผลของ
การเพิกถอนการสมรสโดยอนุโลม” 

การจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะเป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่มีผลสมบูรณ์โดยถือว่าคู่ชีวิตทั้ง
สองฝ่ายเป็นคู่ชีวิตกันตามกฎหมายนับแต่จดทะเบียนจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอน ซึ่งแตกต่างจาก
กรณีการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆะซึ่งเสียเปล่ามาแต่เริ่มจดทะเบียนจึงถือว่าไม่เป็นคู่ชีวิตกันมาตั้งแต่ต้น 
ดังนั้นคู่ชีวิตที่จดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะจึงมีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตามกฎหมายทุกประการ  เช่น 
หน้าที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวและช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน ระบบ
ทรัพย์สินคือสินส่วนตัวและทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต หรือสิทธิในการรับมรดก เป็นต้น แม้ต่อมาศาลมี
คำพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะแล้วสิทธิและหน้าที่อันได้เกิดขึ้นแล้วก็ยังคงอยู่
เช่นเดิม มิได้เพิกถอนไปกับทะเบียนคู่ชีวิตแต่อย่างใด เช่น นายเอกกับนายชัยอายุ ๑๘ ปี จดทะเบียนคู่ชีวิตกัน
โดยนายชัยไม่ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ย่อมมีผลให้บุคคลทั้ งสองบรรลุนิติภาวะตาม
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๖ แม้ต่อมาบิดาของนายชัยจะฟ้องคดีและศาลมีคำพิพากษา
ให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตของนายเอกและนายชัยเป็นโมฆะก็ไม่ทำให้นายเอกและนายชัยกลับไปเป็นผู้เยาว์อีก 
หรือหากนายเอกเสียชีวิตก่อนศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอน นายชัยย่อมเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย
เอกตามกฎหมายทุกประการ แม้ต่อมาศาลมีคำพิพากษาให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตของนายเอกและนายชัยเป็น
โมฆะ นายชัยก็ไม่ต้องคืนทรัพย์มรดกหรือเสียสิทธิในการรับมรดกท่ีมีอยู่แต่อย่างใด 



๑๗๘ 

 

สำหรับทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่มีอยู่ระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอน
การจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นต้องนำมาแบ่งให้เท่ากัน โดยคำพิพากษาส่วนที่บังคับทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนั้นจะ
มีผลย้อนหลังไปถึงวันฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๕๓๒ และมาตรา ๑๕๓๓ และหากมีทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำหน่ายไป
เพ่ือประโยชน์ตนฝ่ายเดียว หรือจำหน่ายไปโดยเจตนาทำให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเสียหาย หรือจำหน่ายไปโดยมิได้
รับความยินยอมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่กฎหมายบังคับว่าการจำหน่ายนั้นจะต้องได้รับความยินยอม
ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย หรือจงใจทำลายให้สูญหายไป ก็ให้ถือเสมือนว่าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่เพื่อจัดแบ่งกัน
ต่อไปตามมาตรา ๑๕๓๔ ส่วนหนี้สินก็ต้องแบ่งความรับผิดตามส่วนเท่ากันตามมาตรา ๑๕๓๕  

ในส่วนของนิติกรรมสัญญาที่คู่ชีวิตทำไว้แก่กันหรือทำไว้แก่บุคคลภายนอกก็มีผลสมบูรณ์เช่นเดียวกัน 
กล่าวคือสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้แก่กันระหว่างเป็นคู่ชีวิตก็เป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คู่ชีวิตได้ทำไว้ต่อกัน
ในระหว่างเป็นคู่ชีวิตที่มีผลสมบูรณ์ หากมิได้มีการบอกล้างสัญญานี้ระหว่างการเป็นคู่ชีวิตกันก็สามารถบอกล้าง
ได้ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที ่ศาลพิพากษาถึงที ่ส ุดให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู ่ชี วิต ส่วนคู ่สัญญาที ่เป็น
บุคคลภายนอกนั้นย่อมไม่เสื่อมสิทธิที่ตนได้มาก่อนการเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิต และแม้ศาลจะมี
คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นโมฆียะแล้วก็ตาม แต่ตราบเท่าที่ยังไม่มี
การจดทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิต หากบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตและไม่ทราบถึง
การเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นได้เข้าทำสัญญากับคู่ชีวิตดังกล่าว สิทธิของคนภายนอกดังกล่าว
ย่อมไม่ถูกกระทบและไม่เสื่อมเสียไปแต่อย่างใด เช่น นางนิดจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนางหน่อยขณะที่นางหน่อย
อายุ ๑๖ ปี ต่อมาศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนการจดทะเบียนอันเป็นโมฆียะดังกล่าว แต่ก่อนที่
นายทะเบียนจะบันทึกการเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตไว้ในทะเบียนคู ่ชีวิต  นางนิดกู ้ยืมเงินนายรวย 
๑๐,๐๐๐ บาท โดยนางหน่อยให้ความยินยอม ดังนี้นายรวยมีสิทธิฟ้องเรียกเงินจากท้ังนางนิดและนางหน่อยได้ 
แต่หากเป็นการกู้ยืมเงินภายหลังจากที่นายทะเบียนบันทึกการเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตไว้ในทะเบียน
คู่ชีวิตแล้ว แม้นายรวยจะไม่ทราบถึงการเพิกถอนดังกล่าว นายรวยก็ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินจากนางหน่อยหรือ
จากทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตได้ คงเรียกได้จากนางนิดในฐานะคู่สัญญาของตนเท่านั้น 

ส่วนบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตจะได้รับผลของการเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตอย่างไรนั ้น  ต้อง
พิจารณาก่อนว่าบุตรบุญธรรมนั้นเป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งแต่ผู้เดียวหรือของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่าย หาก
เป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตฝ่ายเดียว เมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตก็ย่อมไม่ส่งผล
กระทบต่ออำนาจปกครอง สิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายไม่เปลี่ยนแปลงไปเพราะคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมิได้เป็น
ผู้รับบุตรบุญธรรมด้วย ส่วนกรณีที่คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นผู้เยาว์ร่วมกันนั้น เนื่องจาก
มาตรา ๑๕๙๘/๒๖ บัญญัติว่า “ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน
อีกในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม” ดังนั้นหากคู่ชีวิตทั้งสอง
มิได้เป็นคู่ชีวิตกันตามกฎหมายแล้ว ผู้เยาว์จึงต้องเป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น โดยคู่ชีวิต
อาจตกลงกันเองว่าให้ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ใด แต่หากไม่อาจตกลงกันได้อาจต้องฟ้องเลิกการรับบุตร



๑๗๙ 

 

บุญธรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ส่วนกรณีที่บุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้วกฎหมายมิได้บังคับว่าต้องเป็นบุตร
บุญธรรมของบุคคลเพียงคนเดียวและไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๑๕๙๘/๒๖ แต่อย่างใด 

 

 ๒.๗ การชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายและค่าเลี้ยงชีพ 
การเพิกถอนการจดทะเบียนคู ่ชีวิตย่อมทำให้คู ่ชีวิตผู้สุจริตต้องได้รับความเสียหาย  กฎหมายจึง

กำหนดให้คู่ชีวิตผู้สุจริตมีสิทธิเรียกค่าเสียหายบางประการจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายด้วยโดยการนำประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วยดังนี้ 

“มาตรา ๑๕๑๓ ถ้าปรากฏว่าคู ่สมรสที ่ถูกฟ้องเพิกถอนการสมรสได้ร ู ้เห็นเป็นใจในเหตุแห่ง
โมฆียะกรรม คู่สมรสนั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนความเสียหายซึ่งคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้รับต่อกาย ชื่อเสียง
หรือทรัพย์สิน เนื่องจากการสมรสนั้น และให้นำมาตรา ๑๕๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าหากการเพิกถอนการสมรสตามวรรคหนึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง และไม่มีรายได้พอจาก
ทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส คู่สมรสที่ถูกฟ้องนั้นจะต้องรับผิดในค่าเลี้ยงชีพดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๒๖ ด้วย” 

คู่ชีวิตที่ถูกฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตอาจเป็นคู่ชีวิตที่อายุไม่ครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์แต่ปกปิดเรื่อง
ดังกล่าว คู่ชีวิตที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสำคัญผิดในตัวคู่ชีวิตนั้น เป็นผู้กระทำกลฉ้อฉลหรือรู้เห็นด้วยกับการที่
บุคคลอื่นกระทำกลฉ้อฉล เป็นผู้ข่มขู่คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง หรือหลอกลวงว่าตนได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจ
ให้ความยินยอมในการจดทะเบียนคู่ชีวิต คู่ชีวิตเหล่านี้อาจถูกคู่ชีวิตฝ่ายที่สุจริตฟ้องให้รับผิดใช้ค่าทดแทน
ความเสียหายซึ่งคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้รับต่อกาย ชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน เนื่องจากการจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็น
โมฆียะนั้น ค่าทดแทนดังกล่าวศาลจะวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์ โดยจะสั่งให้ชำระครั้งเดียวหรือแบ่งชำระ
เป็นงวด ๆ มีกำหนดเวลาตามที่ศาลจะเห็นสมควรก็ได้ ในการกำหนดจำนวนค่าทดแทนนั้นศาลต้องคำนึงถึง
จำนวนทรัพย์สินที่คู่ชีวิตนั้นได้รับไปจากการแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตจากการเพิกถอนการจดทะเบียน
คู่ชีวิตด้วยตามมาตรา ๑๕๒๕ เช่น นายเอกรักกับนายชัยและนัดหมายไปจดทะเบียนคู่ชีวิตกัน แต่นายชิตน้อง
ฝาแฝดของนายชัยกลับไปแสดงตนเป็นนายชัยและจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายเอก จึงเป็นการจดทะเบียนคู่ชวีิต
โดยฝ่ายหนึ่งสำคัญผิดในตัวคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง นายเอกมีสิทธิเรียกค่าทดแทนความเสียหายซึ่งตนได้รับต่อกาย
จากการต้องมีเพศสัมพันธ์กับนายชิต ต่อชื่อเสียงที่ต้องได้รับความอับอายต่อญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนร่วมงาน หรือ
หากนายเอกต้องขายบ้านของตนในราคาต่ำเพื่อย้ายถิ่นฐานมาใช้ชีวิตครอบครัวกับนายชิต  นายเอกก็มีสิทธิ
เรียกค่าทดแทนความเสียหายต่อทรัพย์สินจากนายชิตได้ เป็นต้น 
 นอกจากนั้นหากคู่ชีวิตผู้สุจริตต้องยากจนลงและไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่
เคยทำอยู่ระหว่างเป็นคู่ชีวิต คู่ชีวิตที่ถูกฟ้องนั้นจะต้องรับผิดในค่าเลี้ยงชีพแก่คู่ชีวิตผู้สุจริตด้วย เช่น กรณีของ
นายเอกและนายชิตดังกล่าว หากนายเอกต้องย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดกระบี่มาพักอาศัยใช้ชีวิตครอบครัวอยู่กับ
นายชิตที่กรุงเทพมหานครและเปิดร้านค้าขาย เมื่อนายเอกฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วต้องย้าย
กลับไปอยู่ที่จังหวัดกระบี่โดยต้องขายกิจการร้านค้าของตนทั้งหมดในราคาขาดทุน  นายเอกก็มีสิทธิเรียกค่า



๑๘๐ 

 

เลี้ยงชีพจากนายชิตในส่วนนี้ โดยค่าเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถและ
ฐานะของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่าย และคู่ชีวิตผู้สุจริตต้องฟ้องไปพร้อมกับการฟ้องคดีเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิต
ด้วย มิฉะนั้นสิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพเป็นอันสิ้นสุดลง เมื่อกำหนดค่าเลี้ยงชีพแล้วหากต่อมาพฤติการณ์ รายได้ 
หรือฐานะของคู่กรณีได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้เปลี่ยนแปลงได้ หรือในกรณีที่ศาล
ไม่กำหนดค่าเลี้ยงชีพให้เนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ได้ในขณะนั้นแล้วต่อมาพฤติการณ์  รายได้ 
หรือฐานะของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจร้องขอให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำสั่งเรื ่องค่าเลี้ยงชีพได้
เช่นกัน โดยปกติศาลจะกำหนดให้จ่ายค่าเลี้ยงชีพเป็นเงินโดยวิธีชำระเป็นครั้งคราวตามกำหนด เว้นแต่คู่กรณี
จะตกลงกันให้ชำระเป็นอย่างอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืน 
 

๓. การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตด้วยความยินยอมของท้ังสองฝ่าย 
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
“มาตรา ๓๔ การเลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้นจะทำได้แต่โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย หรือโดย

คำพิพากษาของศาล”  
“มาตรา ๓๕ การเลิกการเป็นคู่ชีวิตโดยความยินยอมต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออย่าง

น้อยสองคน  
การเลิกการเป็นคู่ชีวิตโดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคู่ชีวิตได้จดทะเบียนการเลิกการเป็นคู่ชีวิต

นั้นแล้ว” 
 การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือการเลิกการเป็นคู่ชีวิตมีลักษณะ

เช่นเดียวกับการหย่าของคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๔ และมาตรา ๑๕๑๕ 
โดยกฎหมายกำหนดให้คู่ชีวิตที่ต้องการสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตด้วยความยินยอมต้องทำเป็นหนังสือคือต้องเป็น
เอกสารที่ระบุข้อความที่แสดงว่าคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายต้องการสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตกันและลงลายมือชื่อของคู่ชวีิต
ทั้งสองฝ่าย รวมทั้งลงลายมือชื่อของพยานอย่างน้อยสองคนที่รู้เห็นถึงการแสดงเจตนาของทั้งสองฝ่าย  โดย
หนังสือเลิกการเป็นคู่ชีวิตสามารถทำท่ีใดก็ได้ ไม่จำต้องทำท่ีสำนักงานเขตหรือท่ีว่าการอำเภอ  

คุณสมบัติของพยานในหนังสือเลิกการเป็นคู่ชีวิตกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เหมือนกับพยานในพินัยกรรม 
บุคคลใดที่สามารถเข้าใจและตอบคำถามได้ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๕ (๑) ยอมให้
ศาลรับฟังเป็นพยานบุคคลก็สามารถเป็นพยานในหนังสือเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ ฉะนั้นผู้เยาว์จึงอาจเป็นพยานได้ 
แต่ผู้เยาว์เช่นว่านี้น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีอันเป็นบุคคลที่มีสิทธิทำพินัยกรรมได้แล้วจึงจะถือว่าโตพอที่จะ
สามารถเข้าใจเรื่องราวการเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันของคู่ชีวิตได้๙๐  

เมื่อคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายทำหนังสือเลิกการเป็นคู่ชีวิตแล้ว หนังสือดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาที่มีผลผูกพัน
คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายแล้ว แต่ยังไม่มีผลสมบูรณ์ผูกพันบุคคลภายนอกเนื่องจากทะเบียนคู่ชีวิตที่ทั้งสองฝ่ายได้จดไว้

 
๙๐ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๔๐๑. 



๑๘๑ 

 

ยังมีผลผูกพันตามกฎหมายอยู่ ดังนั้นจึงต้องนำหนังสือเลิกการเป็นคู่ชีวิตดังกล่าวไปแสดงต่อนายทะเบียนคู่ชีวิต
เพ่ือจดทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยจึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

การทำหนังสือเลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้น คู่ชีวิตต้องมีเจตนาเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันอย่างแท้จริงด้วย หาก
ทั้งสองฝ่ายทำหนังสือเลิกการเป็นคู่ชีวิตโดยไม่มีเจตนาเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันจริง เช่น เพ่ือหลบเลี่ยงหนี้สิน หรือ
เพื่อลวงบุคคลอื่น หนังสือเลิกการเป็นคู่ชีวิตย่อมไม่มีผลบังคับ หรือในกรณีที่คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายทำหนังสือเลิก
การเป็นคู่ชีวิตโดยมีเจตนาเลิกการเป็นคู่ชีวิตจริง แต่ภายหลังทั้งสองฝ่ายให้อภัยแก่กันและใช้ชีวิตครอบครัว
ร่วมกันอีกครั้ง ต้องถือว่าหนังสือเลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้นสิ้นผลไป ทั้งสองฝ่ายจะนำหนังสือเลิกการเป็นคู่ชีวิตมา
ฟ้องก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งจดทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันอีกไม่ได้ 

อนึ่ง การที่คู่ชีวิตจดทะเบียนคู่ชีวิตกันตามกฎหมายของต่างประเทศโดยมิได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตามร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ย่อมไม่มีทะเบียนคู่ชีวิตตามกฎหมายไทยของทั้งสองฝ่ายที่จะจดทะเบียนเลิกได้ 
แต่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ได้บัญญัติรับรองไว้ในมาตรา ๒๖ 
แล้วว่า “การหย่าโดยความยินยอมย่อมสมบูรณ์ถ้ากฎหมายสัญชาติแห่งสามีและภริยาทั้งสองฝ่ายยอมให้
กระทำได้” ดังนั้นหากมีการแก้ไขมาตรา ๒๖ ดังกล่าวให้รวมความถึงคู่ชีวิตด้วยแล้ว และตามกฎหมายของ
ประเทศที่คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายมีสัญชาติอยู่ยอมให้มีการเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ เมื่อคู่ชีวิตนั้นได้ทำหนังสือเลิก
การเป็นคู่ชีวิตโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นแล้วย่อมมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายทันทีโดยไม่จำต้อง
จดทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิตอีก (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๑๐/๒๔๙๖)  

เมื่อคู่ชีวิตทำหนังสือเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันแล้ว หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไปจดทะเบียนหย่า คู่ชีวิต
อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องต่อศาลขอให้บังคับคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไปจดทะเบียนหย่าหรือขอให้ถือเอาคำสั่งศาลแทน
การแสดงเจตนาของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ภายในอายุความ ๑๐ ปี นับแต่วันทำหนังสือเลิกการเป็นคู่ชีวิต  
 

๔. การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต 
 การฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตคือกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะเป็นคู่ชีวิตกับอีกฝ่ายหนึ่ง

ต่อไป แต่คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วย คู่ชีวิตฝ่ายที่ประสงค์จะเลิกการเป็นคู่ชีวิตจึง
ต้องฟ้องคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งต่อศาลเพ่ือขอให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตกัน ทั้งนี้การฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตจะต้องปรากฏ
เหตุใดเหตุหนึ่งตามที่ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๓๖ บัญญัติไว้คือ  

 “มาตรา ๓๖ เหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต มีดังต่อไปนี้  
(๑) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อ่ืนฉันคู่ชีวิตหรือฉันภริยาหรือสามี ร่วมประเวณี

กับผู้อื่นเป็นอาจิณ หรือกระทำกับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทำของผู้อื่น เพื่อสนองความใคร่ของตนหรือผู้อ่ืน
เป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้  

(๒) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ อีกฝ่าย
หนึ่งฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้น  

(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง  



๑๘๒ 

 

(ข) ได้รับความดถููกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นคู่ชีวิตของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ  
(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉัน

คู่ชีวิตมาคำนึงประกอบ  
(๓) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยาม

อีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี ้ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้  
(๔) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี  อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกการเป็น

คู่ชีวิตได้  
(๕) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก และได้ถูกจําคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่

อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิด หรือยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ ในการกระทำความผิดนั้น
ด้วย และการเป็นคู่ชีวิตกันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร  อีกฝ่าย
หนึ่งนั้นฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้  

(๖) คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้โดยปกติสุข
ตลอดมาเกินสามป ีหรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต
ได ้ 

(๗) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนา หรือถิ่นท่ีอยู่เป็นเวลาเกิน
สามปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้  

(๘) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร หรือทำการเป็น
ปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่ชีวิตกันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรใน
เมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันคู่ชีวิตมาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต
ได ้ 

(๙) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ 
กับท้ังความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันคู่ชีวิตต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้  

(๑๐) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้อง
เลิกการเป็นคู่ชีวิตได้  

(๑๑) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่ง  และโรคมี
ลักษณะเรื้อรังไม่มีทางท่ีจะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้  

(๑๒) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสภาพแห่งกายทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจกระทำหรือยอมรับการกระทำเพ่ือ
สนองความใคร่ได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้” 

คู่ชีวิตที่ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตจะอาศัยเหตุอื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๖ ฟ้อง
เลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้แม้เหตุนั้นจะทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถใช้ชีวิตครอบครัวได้อย่างปกติสุขก็ ตาม 
การฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตนี้ใช้บังคับทั้งกรณีของคู่ชีวิตที่จดทะเบียนคู่ชีวิตตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต  พ.ศ. 
.... และคู่ชีวิตที่จดทะเบียนคู่ชีวิตตามกฎหมายของต่างประเทศด้วย กล่าวคือหากคู่ชีวิตนั้นได้จดทะเบียนใน



๑๘๓ 

 

ต่างประเทศ เช ่น Civil union, Civil partnership หรือ Domestic partnership และต่อมาขณะอยู ่ ใน
ประเทศไทยได้เกิดเหตุที่จะฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตขึ้น คู่ชีวิตดังกล่าวสามารถฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตต่อศาลไทย
ได้ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ มาตรา ๒๗ บัญญัติว่า 
“ศาลไทยจะไม่พิพากษาให้หย่ากัน เว้นแต่กฎหมายสัญชาติแห่งสามีและภริยาทั้งสองฝ่ายยอมให้หย่าได้  
เหตุหย่า ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นที่ยื่นฟ้องหย่า” ซึ่งต้องตีความกฎหมายนี้ว่ารวมถึงกรณีฟ้องเลิก
การเป็นคู่ชีวิตด้วย แต่ทั้งนี้คู่ชีวิตที่จดทะเบียนในต่างประเทศหากจะฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตต่อศาลไทยต้องนำ
สืบให้เห็นด้วยว่าตามกฎหมายของประเทศท่ีคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายมีสัญชาติอยู่นั้นยอมให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ หาก
ไม่นำสืบศาลก็จะพิพากษาให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตกันไม่ได้  แต่หากนำสืบแล้วกรณีมีเหตุให้เลิกการเป็นคู่ชีวิต
หรอืไม่ต้องพิจารณาตามมาตรา ๓๖ เท่านั้น ไม่ต้องพิจารณาตามกฎหมายที่คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายมีสัญชาติอยู่อีก  

 อนึ่ง มีข้อน่าพิจารณาว่ากรณีท่ีชาวต่างชาติจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกันตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร จะฟ้องหย่าในประเทศไทยโดย
อาศัยเหตุเลิกการเป็นคู่ชีวิตตามมาตรา ๓๖ ได้หรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า ตามกฎหมายของต่างประเทศนั้นถือว่า
การจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกันมีสถานะทางกฎหมายสูงกว่าหรือมีความผูกพันกันทางกฎหมาย
มากกว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิต การกระทำบางอย่างเป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้แต่ไม่เป็นเหตุแห่งการฟ้องเลิก
การเป็นคู่ชีวิต เช่น ในสหราชอาณาจักรนั้นการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลอื่นที่มิใช่คู่สมรสเป็นเหตุให้
ฟ้องหย่าได้สำหรับคู่สมรสเพศเดียวกันแต่ไม่เป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต๙๑ ในขณะที่กฎหมายไทยนั้นเหตุ
ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตตามมาตรา ๓๖ มีลักษณะตรงกันกับเหตุฟ้องหย่าของคู่สมรสชายหญิงตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ ดังนั้นน่าจะถือได้ว่าเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตเป็นเหตุเดียวกันหรือ
เป็นมาตรฐานขั้นต่ำกว่าเหตุฟ้องหย่าของคู่สมรสเพศเดียวกัน การฟ้องหย่าของบุคคลเพศเดียวกันที่จดทะเบียน
สมรสตามกฎหมายของต่างประเทศต่อศาลไทยจึงน่าจะกระทำได้โดยถือว่ามาตรา ๓๖ เป็นกฎหมายที่ใกล้เคียง
อย่างยิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔ แต่หากพิจารณาในแง่ว่าการสมรสของ
บุคคลเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย คู่สมรสเพศเดียวกันย่อมไม่อาจมีการหย่า ฟ้องหย่า 
หรือฟ้องเลิกการสมรสในประเทศไทยได้เช่นกัน จึงต้องรอแนววินิจฉัยของศาลฎีกาเพ่ือเป็นบรรทัดฐานในกรณี
นี้ต่อไป  

เหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตแต่ละกรณีมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๙๑Marriage and Civil Partnership in England and Wales[Online]. (n.d.). Available from: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/851152/Marriage_and_Ci
vil_Partnership_in_England_and_Wales.pdf [2021,March 12] 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/851152/Marriage_and_Civil_Partnership_in_England_and_Wales.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/851152/Marriage_and_Civil_Partnership_in_England_and_Wales.pdf
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 ๔.๑ คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่ชีวิตหรือฉันภริยาหรือสามี  ร่วม
ประเวณีกับผู้อ่ืนเป็นอาจิณ หรือกระทำกับผู้อ่ืนหรือยอมรับการกระทำของผู้อ่ืน เพื่อสนองความใคร่ของตน
หรือผู้อ่ืนเป็นอาจิณ 

 การอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่ชีวิตหรือฉันภริยาหรือสามีอันเป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการเป็น
คู่ชีวิตได้นั้นหมายถึง การที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นไม่ว่าชายหรือหญิงในฐานะที่
ชายหรือหญิงนั้นเป็นคู่ชีวิต ภริยา หรือสามีของตน เช่น ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือเครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งนี้
การอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อ่ืนดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายหลังจากจดทะเบียนคู่ชีวิตกันแล้ว หากเกิดขึ้นและ
สิ้นสุดลงก่อนมีการจดทะเบียนคู่ชีวิตแม้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทราบเรื่องดังกล่าวแต่มาทราบภายหลัง
การจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้  หากมีการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง
ภายหลังจากจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้ว แม้คู่ชีวิตนั้นจะอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องต่อเนื่องกันมาก่อนที่คู่ชีวิตทั้งสอง
ฝ่ายจะจดทะเบียนคู่ชีวิตกันโดยคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งทราบเรื่องดังกล่าวแล้วการจดทะเบียนคู่ชีวิตก็ตาม คู่ชีวิต
ดังกล่าวก็มีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตเนื่องจากการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อ่ืนฉันคู่ชีวิตหรือฉันภริยาหรือ
สามีได้ เช่น นายเอกอยู่กินฉันสามีภริยากับนางนิดและมีบุตรด้วยกัน ๑  คน นายเอกให้การอุปการะเลี้ยงดู
นางนิดและบุตรโดยบอกแก่บุคคลอ่ืน ๆ ว่านางนิดเป็นภริยาของตน ต่อมานายเอกจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัย
โดยนายชัยทราบความสัมพันธ์ระหว่างนายเอกกับนางนิดเป็นอย่างดี  หลังจากนั้นนายเอกยังคงส่งเสียให้เงิน
นางนิดดังเช่นขณะที่ตนเป็นสามีของนางนิดแม้จะมิได้แนะนำแก่บุคคลอื่นว่านางนิดเป็นภริยาของตนอีกต่อไป 
ก็ยังถือว่านายเอกให้การอุปการะเลี้ยงดูนางนิดฉันภริยา ซึ่งเป็นเหตุให้นายชัยฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ แต่หาก
นายเอกให้เงินส่งเสียเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรแก่นางนิดย่อมไม่ถือว่าเป็นการอุปการะเลี้ยงดูนางนิดฉันภริยาอันเป็น
เหตุที่จะฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ เป็นต้น หรือหากเป็นกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งไปอยู่กินกับบุคคลอื่นฉันคู่ชีวิต
หรือฉันภริยาหรือสามีโดยไม่มีการอุปการะเลี้ยงดูกัน ทั้งยังอยู่กันอย่างปกปิดเป็นความลับโดยไม่มีการยกย่อง
บุคคลนั้นเช่นคู่ชีวิต ภริยา หรือสามี ย่อมไม่อาจฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุนี้ แต่อาจเข้าเหตุฟ้องเลิก
การเป็นคู่ชีวิตอย่างอ่ืน เช่น เป็นการประพฤติชั่วให้ฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร เป็นต้น 

ส่วนการร่วมประเวณีกับผู้อ่ืน และการกระทำกับผู้อ่ืนหรือยอมรับการกระทำของผู้อ่ืน เพ่ือสนอง
ความใคร่ของตนหรือผู้อื่น คือการที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่ชีวิตของตนโดยการใช้
อวัยวะเพศสอดใส่ในอวัยวะเพศหรือไม่ก็ได้ และอาจเป็นการกระทำต่อบุคคลเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ได้ แต่
ไม่รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์หรือสิ่งไม่มีชีวิตหรือการกระทำกับตัวเอง (Masturbation) และต้องมี
การกระทำเป็นอาจิณคือทำบ่อย ๆ หรือทำเป็นประจำในช่วงเวลาหนึ่ง หากเป็นการซื้อบริการทางเพศหรือมี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลอื่นนาน ๆ ครั้ง ย่อมไม่เป็นอาจิณและไม่เป็นเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต ส่วน
กรณีการซื้อบริการทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลอื่นบ่อย ๆ โดยไม่ซ้ำหน้ากัน ก็น่าจะถือเป็น
เหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้เพราะการร่วมประเวณีกับผู้อื่น และการกระทำกับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทำ
ของผู้อื่น เพ่ือสนองความใคร่ของตนหรือผู้อ่ืนนั้น คำว่า “ผู้อื่น” มิได้จำกัดว่าต้องเป็นบุคคลเพียงคนเดียว การ
กระทำกับบุคคลหลายคนก็เป็นการกระทำกับผู้อ่ืนเช่นกัน 



๑๘๕ 

 

การฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุดังกล่าวนี้ หากคู่ชีวิตฝ่ายที่ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ยินยอมหรือ
รู้เห็นเป็นใจให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งกระทำการอันเป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตตามมาตรา  ๓๖ (๑) นี้ คู่ชีวิต
ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นจะยกเหตุดังกล่าวมาฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิ ตไม่ได้ตามมาตรา ๓๗ เช่น 
นายเอกเป็นคู่ชีวิตกับนายชัย ต่อมานายเอกป่วยและไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับนายชัยจึงไปว่าจ้างผู้อื่นมามี
เพศสัมพันธ์กลับนายเอกแทนตนบ่อยครั้ง ดังนี้นายเอกจะนำเหตุที่นายชัยร่วมประเวณีกับผู้อ่ืนมาเป็นเหตุฟ้อง
เลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้ เป็นต้น  

 อนึ่ง มีข้อสังเกตว่าเหตุฟ้องหย่าของคู่สมรสชายหญิ งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๕๑๖ (๑) นั้น มีกรณี “เป็นชู้” รวมอยู่ด้วย ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๓๖ 
(๑) ซึ่งมีบทบัญญัติทำนองเดียวกันมิได้มีกรณีเป็นชู้ด้วย ดังนั้นหากชายคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งไปร่วมประเวณีกับหญิงที่
มีสามีแล้วโดยทราบว่าหญิงนั้นสมรสแล้ว ถ้ามิได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงดังกล่าวฉันภริยาด้วย 
หรือเป็นการร่วมประเวณีกับผู้นั้นเป็นอาจิณก็ย่อมไม่เป็นเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตตามมาตรา ๓๖ (๑) แต่อาจ
เป็นการประพฤติชั่วเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๓๖ (๒) 

นอกจากนั้นการฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๑) ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
คล้ายคลึงกับมาตรา ๓๖ (๑) นั้น กฎหมายยังให้สิทธิเพิ่มเติมแก่ภริยาหรือสามีที่ศาลพิพากษาให้หย่ากันด้วย
เหตุดังกล่าวตามมาตรา ๑๕๒๓ วรรคหนึ่งและวรรคสองอีกด้วยว่า ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจาก
สามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น นอกจากนั้น
สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอ่ืนที่
แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้  ซึ ่งมิได้มีบัญญัติไว้ในร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....  

สำหรับการได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง 
หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้นย่อมเห็นได้ว่าสามารถนำมาอนุโลมใช้กับคู่ชีวิต กล่าวคือคู่ชีวิตที่ฟ้องเลิกการ
เป็นคู่ชีวิตมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งและจากผู้ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องอันเป็น
เหตุให้เกิดการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้นได้ด้วย เช่น นายเอกจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัยแล้ว ต่อมานายเอกได้
เลี้ยงดูอุปการะหรือยกย่องนายโทเป็นคู่ชีวิตอีกคนหนึ่ง เมื่อนายชัยฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนายเอกแล้วยังมี
สิทธิเรียกค่าทดแทนจากนายเอกและนายโทได้ด้วย เป็นต้น แต่ในส่วนของค่าทดแทนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคสองที่บัญญัติว่า “สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปใน
ทำนองชู ้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื ่นที ่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื ่อแสดงว่าตนมี
ความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้” ย่อมเป็นปัญหาแก่การนำมาบังคับใช้กับคู่ชีวิตโดยอนุโลม เนื่องจาก
คู่ชีวิตมิได้แบ่งแยกเป็นสามีหรือภริยาดังเช่นคู่สมรส และกฎหมายกำหนดเกณฑ์ในการมีสิทธิเรียกค่าทดแทน
จากผู้อื่นที่กระทำต่อสามีและภริยาไว้ในระดับแตกต่างกัน กล่าวคือกรณีภริยานั้น เมื่อผู้อื่นล่วงเกินภริยาไปใน
ทำนองชู้สาวย่อมถูกฟ้องเรียกค่าทดแทนได้ แต่กรณีสามีนั้นต้องมีการแสดงตนโดยเปิดเผยด้วยว่าผู้อื่นนั้นมี
ความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวด้วย จึงน่าจะต้องมีการเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... เกี่ยวกับ



๑๘๖ 

 

สิทธิในการเรียกค่าทดแทนดังกล่าวให้ชัดเจน หรือแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ 
วรรคสอง ให้ชัดแจ้งว่ากรณีของคู่ชีวิตนั้นจะมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งในทำนอง
ชู้สาว หรือมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากผู้อื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตอีกฝ่าย
ในทำนองชู้สาว 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๙๔๓/๒๕๕๗ ภริยามีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากหญิงอ่ืนที่มีความสัมพันธ์
ฉันชู้สาวกับสามีได้โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๒๓ วรรคหนึ่ง ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่า “เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา ๑๕๑๖  (๑) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับ
ค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่า
นั้น” ดังนั้น การที่โจทก์จะได้รับค่าทดแทนจากจำเลยได้จึงต้องเป็นกรณีที่ศาลพิพากษาให้โจทก์และ น. หย่า
กันและเหตุที่ น. อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องจำเลยฉันภริยา มีชู้ หรือร่วมประเวณีกับจำเลยเป็นอาจิณ เมื่อ
ปรากฏว่าโจทก์กับ น. หย่ากันโดยทำสัญญาประนีประนอมต่อศาล แม้ศาลมีคำพิพากษาตามยอม 
การทำสัญญาประนีประนอมกันนั้นหาใช่การที่คู่ความยอมรับตามคำฟ้องและคำให้การกันไม่  จึงไม่ใช่กรณีที่
ศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะมีเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๑) โจทก์จึงไม่
มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากจำเลยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๑๖/๒๕๕๒ แม้จำเลยที่ ๑ จะไม่เคยพาจำเลยที่ ๒ ออกงานสังคม หรือ
แนะนำให้บุคคลอื่นรู้จักในฐานะภริยาแต่การที่จำเลยทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเปิดเผยอยู่ในบ้านซึ่ง
ปลูกสร้างในแหล่งชุมชนด้วยกันในเวลากลางคืน ขับรถรับส่งเมื่อไปทำกิจธุระหรือซื้ออาหารด้วยกัน ย่อมบ่งชี้
ว่าจำเลยทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวและเอื้ออาทรดูแลเอาใจใส่ต่อกัน แสดงว่าจำเลยที่ ๑ ยกย่องจำเลยที่ 
๒ ฉันภริยาอันเป็นเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๑) แล้ว และโจทก์ยังมีสิทธิ
เรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่ ๒ ที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับจำเลยที่  ๑ ซึ่งเป็นสามี
โจทก์ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคหนึ่ง ได้
อีกด้วย 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๗๘/๒๕๕๒ โจทก์เป็นภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ ๑ ขณะโจทก์
ยื่นฟ้องคดีนี้จำเลยที่ ๑ ยังคงอุปการะเลี้ยงดูและยกย่องจำเลยที่ ๒ ฉันภริยาอันเป็นพฤติการณ์ต่อเนื่องตั้งแต่
โจทก์รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว เหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๑) จึงยังคงมี
อยู่ตลอดมาและโจทก์ย่อมยกเป็นเหตุหย่าได้ โดยไม่สำคัญว่าโจทก์จะรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวก่อนฟ้องเกิน ๑ ปี
หรือไม ่สิทธิฟ้องร้องของโจทก์ไม่ระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๙ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๙๘/๒๕๕๒ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๕ วรรค
หนึ่ง บัญญัติว่า การกำหนดค่าทดแทนกรณีศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดู
หรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามีเป็นชู้ หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) 
ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากหญิงอื่นหรือชู้ ตามมาตรา ๑๕๒๓ วรรคหนึ่ง 
นั ้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์โดยศาลจะสั ่งให้ชำระครั ้งเดียวหรือแบ่งชำระเป็นงวด  ๆ มี



๑๘๗ 

 

กำหนดเวลาตามที่ศาลจะเห็นสมควรก็ได้ และวรรคสองบัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้จะต้องชำระค่าทดแทนเป็น
คู่สมรสของอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ศาลคำนึงถึงจำนวนทรัพย์สินที่คู่สมรสนั้นได้รับไปจากการแบ่งสินสมรสเพราะ
การหย่านั้นด้วย เมื่อโจทก์เรียกค่าทดแทนจากจำเลยซึ่งเป็นคู่สมรสเป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมิได้แสดง
พฤติการณ์พิเศษให้เห็นว่าเพราะเหตุใดโจทก์จึงควรได้ค่าทดแทนจำนวนดังกล่าว  ศาลจึงต้องกำหนดโดย
คำนึงถึงฐานานุรูปของโจทก์ จำเลยและพฤติการณ์แห่งคดี อีกทั้งทรัพย์สินที่โจทก์ได้รับจากการแบ่งสินสมรส
ตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองตามบทบัญญัติมาตรา ๑๕๒๕ ดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ศาลล่างทั้ง
สองกำหนดค่าทดแทนเพราะเหตุจำเลยอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นฉันภริยาเป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับว่า
เหมาะสมตามควรแก่พฤติการณ์แล้วไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะกำหนดค่าทดแทนให้มากไปกว่านี้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๙๐/๒๕๔๙ การยินยอมและให้อภัยที่จะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๑๘ หมายถึง คู่สมรสฝ่ายที่
ยินยอมและให้อภัยได้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดสิทธิฟ้องหย่านั้น แต่แสดง
ให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าอนุญาตให้กระทำหรือจะไม่ใช้สิทธิฟ้องหย่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่าสาเหตุที่โจทก์ไม่
ฟ้องหย่าจำเลยแต่แรกที่ทราบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับ ส. เนื่องจากโจทก์ไม่ทราบแน่ชัด และไม่
คาดคิดว่าจำเลยจะจริงจังกับ ส. เพราะขณะนั้นจำเลยยังมีหญิงอื่นอีกหลายคน จนกระทั่งเมื่อโจทก์ทราบว่า
จำเลยกับ ส. มีบุตรด้วยกันจึงนำคดีมาฟ้อง พฤติการณ์ของโจทก์ดังกล่าว ถือไม่ได้ว่าโจทก์เคยยินยอมหรือให้
อภัยในเรื่องท่ีจำเลยอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง ส. ฉันภริยา โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องหย่าด้วยเหตุหย่าดังกล่าวได้ 

การอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอ่ืนเป็นเหตุฟ้องหย่าที่มีพฤติการณ์ต่อเนื่อง ดังนั้นตราบที่จำเลยยัง
อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง ส. ฉันภริยา เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) ก็ยังคงมีอยู่ แม้โจทก์จะทราบ
พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยมาเกิน ๑ ปีแล้ว โจทก์ก็ยกเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ สิทธิฟ้องร้องของโจทก์จึงไม่ระงับ
ไปตามมาตรา ๑๕๒๙ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๙๔/๒๕๓๙ สิทธิเรียกค่าทดแทนจากหญิงอ่ืนที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่าตนมี
ความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู ้สาวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๒๓ วรรคสอง 
กฎหมายมิได้มีเงื่อนไขว่าภริยาต้องฟ้องหรือหย่าขาดจากสามีเสียก่อนจึงจะฟ้องได้จึงไม่ต้องอาศัยเหตุหย่าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๑) 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๘๘/๒๕๓๗ จำเลยที่ ๑ อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องจำเลยที่  ๒ ฉันภริยา
และมีความสัมพันธ์กันในทำนองชู้สาว โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องหย่าจำเลยที่ ๑ ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๑) เมื่อเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของจำเลยที่ ๑ แต่ฝ่ายเดียวและการหย่านั้นจะ
ทำให้โจทก์ยากจนลง โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๕๒๖ นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด เพราะการหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาคดีถึง
ที่สุดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๑ วรรคสอง 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๖๑/๒๕๓๖ โจทก์นำหญิงอื่นมาอยู่ในบ้านและมาอยู่กินด้วยกันฉันสามี
ภริยามีบุตรด้วยกัน ๑ คนโดยโจทก์ให้ใช้นามสกุลโจทก์ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์อุปการะเลี้ยงดูหรือ



๑๘๘ 

 

ยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาจำเลยจึงฟ้องหย่าโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๑๖ (๑) 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๒๐ โจทก์จำเลยทะเลาะทุบตีกัน จำเลยไล่โจทก์ออกจากบ้าน แต่หลังจากนั้นโจทก์ยังไป
มาหาสู่จำเลยและเคยรับจำเลยไปรับประทานอาหารด้วยกัน ประมาณปี ๒๕๒๓ โจทก์ไปรับจำเลยมาอยู่ด้วย 
๓-๔ เดือน จำเลยถูกบิดาโจทก์ไล่ออกจากบ้าน จึงกลับไปอยู่บ้านเดิม แต่โจทก์ยังไปมาหาสู่จำเลยโดยให้เงินใช้
เดือนละ ๔,๐๐๐บาท ในปี ๒๕๒๗ จำเลยบวชชีโจทก์ทราบก็พูดว่าบวชก็ดีและไปเยี่ยมจำเลยกับส่งเงินให้
จำเลยเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เพ่ิงจะงดส่งเงินนับแต่เดือนมกราคม ๒๕๒๙ เป็นต้นมา ดังนี้ แม้โจทก์
จะมีเหตุหย่าจำเลยตามกฎหมายก็ตาม แต่พฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏถือได้ว่าโจทก์ให้อภัยในการกระทำของ
จำเลยแล้ว สิทธิฟ้องหย่าของโจทก์ย่อมหมดไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๘  

 

 ๔.๒ คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งประพฤติชั่ว 

“คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่  
อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้น  

(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง  
(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นคู่ชีวิตของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ  
(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉัน

คู่ชีวิตมาคำนึงประกอบ” 
ความประพฤติชั่วหมายถึงการกระทำหรือการปฏิบัติตนที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยาซึ่งบุคคลทั่วไป

เห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความร้ายแรงพอสมควร ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ก็ตาม โดย
คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในครอบครัวและสังคมประกอบด้วย เช่น เป็นโจร เป็นเจ้าของบ่อนการพนัน จำหน่าย
ยาเสพติด ดื่มสุรามากเป็นอาจิณจนไม่สามารถประกอบอาชีพและดูแลครอบครัวได้  เป็นต้น แต่หากเป็นการ
กระทำที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยาซึ ่งแม้เป็นความผิดอาญาที่มีโทษเล็กน้อย  หรือตามสภาพแวดล้อม หรือ
พฤติการณ์แห่งกรณีเป็นเรื่องที่อาจประพฤติเช่นนั้นได้ก็อาจไม่ถึงขั้นเป็นความประพฤติชั่วอันเป็นเหตุฟ้องเลิก
การเป็นคู่ชีวิตได้ เช่น การเล่นการพนันนาน ๆ ครั้ง การดื่มสุราในงานสังคมหรือเมื่อมีเรื่องกลัดกลุ้มใจ หรือ
คู่ชีวิตไประรานแสดงอาการหึงหวงคู่ชีวิตอีกฝ่ายในสถานที่ทำงานเนื่องจากคู่ชีวิตดังกล่าวมีพฤติกรรมฉันชู้สาว
กับเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น  

ความประพฤติชั่วที่จะทำให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ต้องเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
มาตรา ๓๖ (๒) (ก), (ข) หรือ (ค) ด้วย โดยผลทั้งสามกรณีดังกล่าวต้องพิจารณาจากตัวคู่ชีวิตที่ถูกประพฤติชั่ว
และสภาพการณ์ขณะประพฤติชั่ว และสถานะความเป็นอยู่ร่วมกันของคู่ชีวิตเป็นสำคัญ คือ 

(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง เช่น นายเอกด่าว่าบิดามารดาของนายชัยซึ่งเป็น
คู่ชีวิตของตนในตลาดที่บุคคลทั้งสองค้าขายอยู่อย่างหยาบคาย โดยขณะนั้นบิดามารดาของนายชัยมิได้อยู่ด้วย
และผู้ค้าขายในตลาดมีการด่าว่ากันด้วยถ้อยคำเช่นนั้นอยู่เสมอ ย่อมไม่เป็นความประพฤติชั่วที่ทำให้นายชัย
ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง ในขณะที่นางนิดด่าว่าบิดามารดาของนางหน่อยซึ่งเป็นคู่ชีวิตของตน



๑๘๙ 

 

ในโรงเรียนที่บุคคลทั้งสองเป็นครูอยู่ด้วยถ้อยคำเดียวกับที่นายเอกด่า ก็อาจเป็นความประพฤติชั่วที่ทำให้
นางหน่อยได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงแล้ว เป็นต้น  

(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นคู่ชีวิตของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป เช่น นาย
เอกชอบเล่นการพนันเป็นอาจิณ เมื่อเสียพนันก็จะไปขอยืมเงินจากญาติพ่ีน้องของนายชัยซึ่งเป็นคู่ชีวิตอยู่เสมอ 
แม้นายเอกห้ามปรามอย่างไรก็ยังทำเช่นนั้น ย่อมเป็นความประพฤติชั่วที่ทำให้นายชัยได้รับความดูถูกจากญาติ
พ่ีน้องเพราะเหตุที่คงเป็นคู่ชีวิตของนายเอกอยู่ต่อไป จึงเป็นเหตุให้นายชัยฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนายเอกได้ 
เป็นต้น 

(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกัน
ฉันคู่ชีวิตมาคำนึงประกอบ เช่น เช่น นายเอกไปดื่มสุรากับเพื่อนทุกวันทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เมื่อ
ไม่มีเงินก็จะทำร้ายร่างกายนายชัยซึ่งเป็นคู่ชีวิตหรือกู้ยืมเงินชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเพื่อนำเงินไปดื่มสุรา  
ทำให้นายชัยซึ่งมีอาชีพครูต้องเดือดร้อนและถูกชาวบ้านเรียกให้ชดใช้หนี้ดังกล่าว  ย่อมเป็นการทำให้นายชัย
ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรอันเป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ เป็นต้น 

การฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุดังกล่าวนี้ หากคู่ชีวิตฝ่ายที่ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ยินยอมหรือ
รู้เห็นเป็นใจให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งกระทำการอันเป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตตามมาตรา ๓๖ (๒) นี้ คู่ชีวิต
ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นจะยกเหตุดังกล่าวมาฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้ตามมาตรา ๓๗ เช่น นางนิด
ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นคู่ชีวิตกับนางหน่อยซึ่งหารายได้ด้วยการจำหน่ายยาเสพติด บางครั้งเม่ือนางหน่อยนำ
ยาเสพติดไปส่งให้ผู้เสพนางนิดก็ขับรถไปส่ง ถือว่านางนิดรู้เห็นเป็นใจในการจำหน่ายยาเสพติดของนางหนอ่ย 
จึงอ้างเหตุที่นางหน่อยประพฤติชั่วมาฟ้องขอให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้ เป็นต้น 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๐๘๒/๒๕๕๘ จำเลยดื่มสุราเป็นอาจิณและกลับบ้านดึก เมื่อเมาสุรากลับมา
จะด่าว่าโจทก์และมารดาโจทก์รวมทั้งบุตรด้วยถ้อยคำหยาบคาย อาท ิ“อีดอกทอง” “อีเหี้ย” “อีสัตว์” “กะหรี่
ยังดีกว่ามึงเสียอีก” “อีดอกทองทั้งแม่ทั้งลูก” เป็นต้น จำเลยเคยถือมีดทำครัวขู่จะทำร้ายโจทก์จนโจทก์ต้องวิ่ง
หนีขึ้นชั้นบนบ้านและเคยนำสากกะเบือซ่อนไว้ใต้หมอนเพ่ือเตรียมทำร้ายโจทก์ การที่โจทก์อดทนอยู่กับจำเลย
อีกหลายปีนั้น มิใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ให้อภัยตามที่จำเลยเข้าใจเอาเอง เพราะการให้อภัยเป็นเรื่องที่ผู้กระทำผิด
สำนึกผิดแล้วอีกฝ่ายไม่เอาโทษ แต่กรณีนี้เป็นเรื่องที่โจทก์ให้โอกาสจำเลยปรับปรุงตนเองเป็นเวลาหลายปี แต่
จำเลยหาได้สำนึกและกลับตนไม่ จนกระทั่งโจทก์และบุตรสาวไม่สามารถอดทนอยู่กับจำเลยได้  จึงพากันย้าย
หนีจำเลยไปอาศัยอยู่กับมารดาโจทก์ ดังนั้น พฤติการณ์ของจำเลยเป็นการประพฤติชั่วเป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งเป็น
ภริยาได้รับความเสียหายและเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามา
คำนึงประกอบ โจทก์จึงฟ้องหย่าจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๒) (ค) 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๖/๒๕๔๗ ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลยที่  ๑ ในข้อหาเป็น
เจ้าของผู้ดูแลและผู้จัดการสถานการค้าประเวณีและข้อหาขายหรือให้บริการเทปและวัสดุโทรทัศน์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ซึ่งขณะนั้นโจทก์เป็นปลัดอำเภอในจังหวัดสงขลา จำเลยที่ ๑ เป็นภริยาโจทก์ซึ่งเป็นข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ แต่จำเลยที่ ๑ กลับกระทำความผิดในข้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและเสื่อมเสียศีลธรรมอันดี



๑๙๐ 

 

ของประชาชน จนศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลยที่  ๑ การกระทำของจำเลยที่ ๑ ถือว่าทำให้โจทก์ซึ่ง
เป็นสามีได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง กับได้รับความดูถูกเกลียดชัง นับเป็นเหตุฟ้องหย่าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๒) (ก) (ข) 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๐๒/๒๕๔๖ ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยนับแต่อยู่กินฉันสามีภริยา
กันมาเป็นไปโดยปกติ จำเลยเพิ่งมีความประพฤติเสียหายหลังจากโจทก์ไปทำงานที่ดินแดนไต้หวันและทราบว่า
โจทก์จะมีสามีใหม ่ประกอบกับจำเลยอยู่ในสภาพคนพิการต้องสูญเสียดวงตาไปเมื่อครั้งทำงานที่ประเทศบรูไน
แล้วประสบอุบัติเหตุทำให้ดวงตาพิการและนายจ้างส่งตัวจำเลยกลับประเทศไทย ไม่สามารถทำงานหาเงินเลี้ยง
ครอบครัวได้ดังก่อนจำเลยย่อมเกิดความกลัดกลุ้มใจยิ่งขึ้น โจทก์จึงควรสงสารให้ความเห็นใจจำเลย มิใช่ซ้ำเติม
หรือกระทำการอันเป็นการบั่นทอนสภาพจิตใจจำเลย แม้บางครั้งจำเลยดื่มสุรามากเกินไปจนทำให้มีปากเสียง
กระทบกระทั่งกับบุพการีหรือบุคคลในครอบครัวของโจทก์ก็ตาม แต่พฤติกรรมก้าวร้าวของจำเลยเนื่องมาจาก
ความทุกข์ท่ีเกิดจากการกระทำของโจทก์ที่ส่งจดหมายมาบอกขณะโจทก์อยู่ที่ดินแดนไต้หวันว่าโจทก์มีสามีใหม่
แล้วทั้งจำเลยยินยอมแยกตัวออกไปอยู่ที่บ้านบิดามารดาจำเลยตามความประสงค์ของโจทก์เพื่อมิให้เกิดความ
บาดหมางกับบุพการีของโจทก์ พฤติการณ์ของจำเลยที่ไม่ทำมาหาเลี้ยงครอบครัวหรือดื่มสุราดังกล่าว และไม่
ปรากฏว่าจำเลยใช้ถ้อยคำดุด่าบิดาโจทก์ให้รับความเสียหายอย่างไร ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยประพฤติชั่วหรือ
หมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามบุพการีของโจทก์อย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๒) และ (๓) 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๕๘๑/๒๕๔๒ การที่จำเลยไปเที่ยวกับผู้ชายในเวลากลางคืนโดยไม่ได้ความชัด
ว่าจำเลยประพฤติตนเช่นนั้นเป็นปกติวิสัยหรือไม่ ชายที่จำเลยไปด้วยมีความสัมพันธ์กับจำเลยเกินกว่า
ปกติธรรมดาหรือไม่ และจำเลยไปกับชายดังกล่าวเพียงลำพังสองต่อสองหรือไม่  จึงไม่อาจฟังได้ว่าจำเลย
ประพฤติชั่ว อันจะเป็นเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๒)  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๘๙/๒๕๓๙ การที่ภริยาต่อว่าญาติและเพื่อนของสามีต่อหน้าสามีว่าทำไม
ไม่ออกเงินค่าสุราอาหารเองบ้างและการที่ภริยากล่าวว่าตนโตมาได้เพราะพ่อแม่ชุบเลี้ยงไม่ใช่เพราะแม่ของสามี
ยังไม่ถึงขนาดทำให้สามีได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงหรือเป็นการเหยียดหยามบุพการีของสามี
อย่างร้ายแรงไม่เป็นเหตุหย่าตามกฎหมาย  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๖๑/๒๕๓๗ โจทก์ทราบดีก่อนสมรสกับจำเลยว่า จำเลยชอบดื่มสุราและไป
ตกปลาแต่จำเลยดื่มสุราแล้วไม่เคยก่อความเสียหาย ส่วนการไปตกปลาและนอนค้างที่บ่อปลาจำเลยก็มิได้ไป
ค้างทุกวัน จำเลยอยู่บ้านสัปดาห์ละ ๒-๓ วัน แม้โจทก์ย้ายไปอยู่กับบิดามารดาแล้ว จำเลยยังไปหาโจทก์และ
ช่วยออกเงินต่อเติมห้องเพื่อใช้หลับนอนและไปเยี่ยมเยียนร่วมหลับนอนกับโจทก์ ส่วนที่โจทก์อ้างว่าจำเลย
ร่วมประเวณีกับหญิงอ่ืนทำให้โจทก์เดือดร้อนเกินควรเพราะเกรงว่าจำเลยจะนำโรคร้ายมาแพร่แก่โจทก์  
ก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์เคยได้รับโรคร้ายจากจำเลยทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่น
ฉันภริยาจึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยประพฤติชั่วอันเป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิฟ้องหย่า 



๑๙๑ 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๓๒๑/๒๕๓๗ การที่จำเลยสืบทราบว่าโจทก์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหญิงอ่ืน
จึงเสพสุรา สูบบุหรี่ ทะเลาะวิวาท และติดตามควบคุมโจทก์ในวิทยาลัยที่โจทก์ทำงานอยู่นั้น แม้พฤติการณ์ของ
จำเลยจะก่อให้โจทก์เกิดความเบื่อหน่ายอับอายในหมู่เพ่ือนอาจารย์และนักศึกษา แต่ก็เกิดจากความรักหึงหวง
หวาดระแวงของจำเลยตามวิสัยสตรีเพศที่เป็นภริยาซึ่งอาจปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นได้ถ้าโจทก์ไม่แสดงความรำคาญ
ใจและฝักใฝ่ในสตรีอื ่นให้ปรากฏ ทั ้งจำเลยเองก็ไม่สมัครใจหย่าตัดความสัมพันธ์ฉันสามีภริยากับโจทก์  
พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยจึงยังไม่ถึงขั้นประพฤติชั่วที่เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความอับอายขายหน้าอย่าง
ร้ายแรงหรือได้รับความดูถูกเกลียดชังเดือดร้อนเกินควร หรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีภริยากัน
อย่างร้ายแรง โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิฟ้องหย่าจำเลยได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๖๑/๒๕๓๔ การที่จำเลยร้องเรียนกล่าวโทษโจทก์ต่อผู้บังคับบัญชาว่าโจทก์
กับหญิงอื่นมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว ต่อกันเป็นเหตุให้โจทก์ถูกลงโทษทางวินัยนั้น เห็นว่าจำเลยซึ่งเป็นภริยา
โดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ย่อมมีความชอบธรรมที่จะป้องกันหรือขัดขวางมิให้โจทก์กับหญิงอื่น
มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวต่อกันอันเป็นเหตุให้ครอบครัวเดือดร้อนได้ การกระทำของจำเลยถือไม่ได้ว่าเป็น
การประพฤติชั่วอันเป็นเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๒) 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๘๘/๒๕๒๗ ระหว่างจำเลยอยู่กินเป็นสามีภริยากับโจทก์ จำเลยมีอาชีพผิด
กฎหมายค้ายาเสพติด โจทก์รู้เห็นและร่วมกระทำด้วยโจทก์ให้ญาติของโจทก์นำเฮโรอีนมาจากภาคเหนือ จน
ญาติของโจทก์และจำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับ ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย ๒๐ ปี ถือได้ว่าโจทก์ได้
ยินยอมหรือรู้เห็น เป็นใจในการกระทำของจำเลยที่เป็นเหตุหย่านั้น โจทก์จะยกขึ้นเป็นเหตุฟ้องหย่าจำเลยหา
ได้ไม ่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๔๘/๒๕๒๔ จำเลย (ภริยา) มีเหตุอันควรที่จะเชื่อได้ว่าโจทก์มีความสัมพันธ์
ฉันชู้สาวกับหญิงอื่น จึงทำให้เกิดอารมณ์หึงหวงซึ่งโจทก์มีส่วนก่อให้เกิดขึ้นโดยไปไหนมาไหนกับหญิงอื่นจน
เป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและโจทก์ไม่ได้ร่วมหลับนอนกับจำเลยมานานแล้วการที่จำเลยระงับอารมณ์ไม่
อยู่และเกิดทะเลาะวิวาทกับโจทก์ บางครั้งถึงกับทุบตีและทำร้ายร่างกายกัน แม้จะทะเลาะวิวาทในสถานที่
ทำงานของโจทก์ต่อหน้าผู้ที่มาติดต่อก็เป็นพฤติการณ์ที่ยังเรียกไม่ได้ว่าจำเลยประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
 

 ๔.๓ คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหม่ินประมาทเป็นการร้ายแรง 

การทำร้ายร่างกายคือการใช้กำลังหรืออาวุธเข้าประทุษร้ายต่อเนื้อตัวหรือร่างกายของคู่ชีวิตหรือ
บุพการีของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งอันมีลักษณะเป็นการร้ายแรง เช่น ใช้เท้าเตะคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งจนขาหัก หรือใช้
มีดฟันคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งจนต้องเย็บบาดแผลหลายเข็ม  เป็นต้น ส่วนการทำร้ายจิตใจคู่ชีวิตหรือบุพการีของ
คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งนั้นอาจเป็นการใช้กำลังทำร้ายหรือไม่ก็ได้ เช่น สร้างเรื่องหลอกลวงบิดามารดาของคู่ชีวิตอีก
ฝ่ายหนึ่งว่าคู่ชีวิตดังกล่าวเสียชีวิต หรือนำรูปถ่ายเปลือยของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไปให้เพื่อนร่วมงานของคู่ชีวิต
ดังกล่าวดู เป็นต้น  



๑๙๒ 

 

ส่วนการทรมานร่างกายหรือจิตใจของคู่ชีวิตหรือบุพการีของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งนั้น  คือการทำให้เกิด
ความลำบากหรือกระทำทารุณต่ออีกฝ่ายหนึ่ง เช่น ทราบว่าคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งกลัวผีมากก็สร้างเรื่องผีมาหลอก
อยู่เสมอ หรือการที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งต้องทำร้ายร่างกายคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเสมอก่อนมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น  

ส่วนการหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามคู่ชีวิตหรือบุพการีของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งนั้นคือการใส่ความ
ผู้อื ่นให้เขาเสียหายแก่ชื ่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ซึ่งต้องมีความร้ายแรงด้วย ไม่ว่าเรื ่องที่หมิ่น
ประมาทหรือเหยียดหยามนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม เช่น ด่าว่าคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งและมารดาว่า “ซื้อหมา
อ้วนมาตัวหนึ่ง ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท วัน ๆ ไม่ทำอะไร นอนอยู่แต่หน้าเตา โคตรเหง้าเหล่าอีหมวย กูไม่เอามา
ทำพันธุ์อีกแล้ว” คำว่าหมาอ้วนหมายถึงคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง ส่วนคำว่าอีหมวยหมายถึงมารดาของคู่ชีวิตดังกล่าว 
เป็นการหมิ่นประมาทคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งและบุพการีอย่างร้ายแรง  อันเป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้  
(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๙/๒๕๓๗) แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้เกิดการหมิ่น
ประมาทหรือเหยียดหยามดังกล่าวประกอบด้วย  เช่น คู ่ชีวิตเป็นโรคจิตเภท โกรธคู ่ชีวิตอีกฝ่ายที ่ไปมี
ความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับหญิงอื่น และคืนเกิดเหตุยากันยุงไหม้ผ้าห่มนวมที่ตนห่มภริยาเข้าใจว่าคู่ชีวิตอีกฝา่ย
จะเผาตน ได้รับความกดดันทางจิตอย่างรุนแรงจนโรคจิตกำเริบถึงขนาดคลุ้มคลั่ง ได้ด่าคู่ชีวิตอีกฝ่ายในขณะนั้น
ว่า "อ้ายสัตว์เดรัจฉาน สัตว์เดรัจฉานยังดีกว่ามึงอีก" เมื่อบิดามารดาของคู่ชีวิตอีกฝ่ายเข้ามาห้าม ก็ด่าบิดาว่า 
"อ้ายไหหลำ มึงอย่ามายุ่งเกี่ยวด้วยเลย" และด่ามารดาว่า  "อีแก่ อย่ามายุ่งกับกู" ดังนี้ ยังถือไม่ได้ว่าเป็น
การหมิ่นประมาทคู่ชีวิตอีกฝ่ายและบุพการีของคู่ชีวิตอีกฝ่ายอย่างร้ายแรง อันเป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต
ได ้(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๕๒๓/๒๕๑๗)  

ถ้าการที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยาม
ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นโดยมีเจตนามุ่งประสงค์ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันได้จึงต้องฟ้อง
เลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้น คู่ชีวิตฝ่ายที่ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากคู่ชีวิตฝ่ายที่ต้องรับ
ผิดด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๔ ประกอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
มาตรา ๑๕ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๗/๒๕๖๑ ส่วนที่จำเลยเพียงแต่ใช้นิ้วจิ้มที่หน้าอกและยันที่หน้าอกของ ท. 
มารดาของโจทก์ ๑ ครั้ง การกระทำดังกล่าวเป็นเพียงการใช้กิริยาที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรเยี่ยงบุตรสะใภ้
พึงปฏิบัติต่อมารดาของสามีเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจบุพการีอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
การร้ายแรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๓) จึงไม่มีเหตุฟ้องหย่าจำเลยได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๐๒/๒๕๕๙ แม้โจทก์และจำเลยเป็นสามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๑ วรรคหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการร่วมประเวณีกันบ้าง แต่การ
ร่วมประเวณีต้องเกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย หากอีกฝ่ายไม่ยินยอมก็ไม่อาจบังคับได้ หากขืนใจถือ
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ 



๑๙๓ 

 

การที่จำเลยเรียกบุตรผู้เยาว์มาฟังคำด่าจนโจทก์ยอมให้จำเลยร่วมประเวณีเพื่อให้บุตรผู้เยาว์ไป
พักผ่อน เช่นนี้จะถือว่าโจทก์ยอมให้จำเลยร่วมประเวณีไม่ได้ และการที่โจทก์มดลูกอักเสบจากการร่วมประเวณี
ของจำเลย จำเลยทราบแต่ไม่หยุดร่วมประเวณีกับโจทก์ จนโจทก์ต้องหนีออกจากบ้าน พฤติกรรมของ
จำเลยถือเป็นการทำร้ายหรือทรมานจิตใจโจทก์อย่างร้ายแรง อันเป็นเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๓) และยังถือเป็นพฤติการณ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรงตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๖) ด้วย 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๐๒/๒๕๕๘ จำเลยเรียกโจทก์ว่า บักหลอย บักหน้าส้นตีน เป็นเพียงคำไม่
เหมาะสมที่ภริยาจะใช้เรียกสามีต่อหน้าธารกำนัล ซึ่งเป็นข้อที่จำเลยจะต้องปรับปรุงตนไม่ใช้คำดังกล่าวกับสามี
อีกต่อไป ยังไม่ถึงกับเป็นคำที่เหยียดหยามโจทก์อย่างร้ายแรง ส่วนที่จำเลยเรียกมารดาโจทก์ว่าอีแก่นั้น คำว่า 
“อี” เป็นคำประกอบหน้าชื่อผู้หญิงที่มีฐานะต่ำกว่า หรือเป็นคำใช้ประกอบหน้าชื่อผู้หญิงแสดงการดูหมิ่น
เหยียดหยาม สำหรับคำว่า “แก่” มีความหมายว่ามีอายุมาก คำว่า “อีแก่” จึงเป็นคำไม่สุภาพและไม่เหมาะสม
ที่จำเลยในฐานะบุตรสะใภ้จะใช้เรียกมารดาของสามี  แต่ยังไม่ถึงกับเป็นคำที่เหยียดหยามมารดาโจทก์อย่าง
ร้ายแรง ยังไม่พอฟังว่า จำเลยเหยียดหยามโจทก์หรือบุพการีของโจทก์อย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๓)  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๖๓/๒๕๔๘ โจทก์มีพฤติการณ์ส่อว่าจะมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับผู้หญิง
อื่น จำเลยหึงหวงเป็นเหตุให้ทะเลาะกันมาโดยตลอด ณ. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับโจทก์เคยมาขอยืมเงิน
โจทก์ไปแล้วยังใช้คืนไม่หมด ต่อมา ณ. ขอให้โจทก์นำที่ดินไปจดทะเบียนจำนองเพื่อนำเงินกู้มาเป็นค่าใช้จ่าย
เดินทางไปทำงานต่างประเทศอีก แต่จำเลยไม่ยอมลงชื่อให้ความยินยอมในการจดทะเบียนจำนอง จึงเกิด
ทะเลาะกัน โจทก์จำเลยเขียนบันทึกโต้ตอบกันโดยโจทก์ด่าจำเลยก่อนว่าโจทก์กับจำเลยเป็นบุคคลคนละชั้นกัน 
จำเลยจึงลำเลิกบุญคุณด่ากลับทำนองว่าโดยเลี้ยงดูส่งเสียโจทก์มาก่อน  การที่จำเลยพูดห้ามบุตรสาวจำเลย
ไม่ให้เข้าใกล้โจทก์และว่าไอ้คนนี้ถ้าคลำไม่มีหางมันเอาหมดนั้น เป็นการกระทำไปโดยเจตนาเตือนให้บุตรสาว
ระมัดระวังตัวไว้ เพียงแต่ใช้ถ้อยคำอันไม่สมควรเยี่ยงมารดาทั่วไปเท่านั้น นอกจากนี ้การที่จำเลยพูดว่าทำนอง
เหยียดหยามโจทก์และมารดาโจทก์เกิดจากโจทก์และมารดาโจทก์มีส่วนร่วมก่อให้จำเลยกระทำการดังกล่าวอยู่
มาก จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยเหยียดหยามโจทก์และมารดาโจทก์อย่างร้ายแรงอันโจทก์จะอ้างเป็นเหตุฟ้องหย่า
ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๓) 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๑๒/๒๕๔๓ แม้จะถูกฟ้องหย่าหลายครั้ง จำเลยก็ไม่เคยคิดที่จะฟ้องหย่า
โจทก์หรือมีความประสงค์ที่จะหย่าขาดจากโจทก์แต่อย่างใด รวมทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยมีพฤติกรรมในทำนอง
ชู้สาวกับชายอื่นหรือนอกใจโจทก์ ตรงข้ามกับโจทก์ซ่ึงมีพฤติกรรมอันส่อแสดงว่านอกใจจำเลยและยกย่องหญิง
อื่นฉันภริยา จึงเป็นเหตุที่ทำให้จำเลยต้องทำหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
และสำนักราชเลขาธิการ รวมทั้งทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อบิดาและมารดาของหญิงที่ยุ่งเกี่ยวกับสามีของ



๑๙๔ 

 

ตน ตลอดจนฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงนั้นด้วย การที่จำเลยต้องกล่าวพาดพิงถึงโจทก์ในหนังสือร้องเรียน
และเบิกความเป็นพยานในคดีดังกล่าวเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงนั้นแม้ถ้อยคำบางคำอาจเกิน
เลยและรุนแรงไปบ้างก็ล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่จำเลยกล่าวด้วยความหึงหวงในตัวสามีอันเป็นธรรมชาติของภริยา
โดยทั่วไป ทั้งเป็นการกล่าวโดยสุจริต โดยชอบธรรมเพื่อป้องกันส่วนได้เสียตามคลองธรรม จึงมิใช่เป็น
การหมิ่นประมาท ดังนั้น ถ้อยคำดังกล่าวมิใช่เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงอันต้องด้วยเหตุหย่าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๓) อีกท้ังพฤติการณ์ระหว่างโจทก์และจำเลยยังมิใช่กรณีที่
สมัครใจแยกกันอยู่ตามมาตรา ๑๕๑๖ (๔/๒) แต่เป็นกรณีโจทก์เป็นฝ่ายแยกไปเองโดยยกย่องหญิงอ่ืนฉันภริยา 
เมื่อจำเลยมิได้ประสงค์จะหย่าขาดจากโจทก์โจทก์ก็ไม่อาจอ้างเป็นเหตุฟ้องหย่าจำเลยได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๖๑/๒๕๓๘ การที่จำเลยหึงหวงและโกรธที่โจทก์หนีไปมีความสัมพันธ์ทาง
ชู้สาวกับหญิงอื่นจึงด่าโจทก์และบุพการีว่ามึงมันเลวเหมือนโคตรมึงนั้นไม่เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์หรือ
บุพการีของโจทก์เป็นการร้ายแรงเพราะเป็นเพียงถ้อยคำที่จำเลยกล่าวด้วยความน้อยใจการกระทำของจำเลย
ต่อโจทก์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะโจทก์เป็นผู้ก่อขึ้นถือว่าเป็นเรื่องกระทบกระทั่งกันระหว่างสามีภริยาทั่วไ ปไม่
ร้ายแรงถึงกับเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๓)  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๒๓/๒๕๓๗ โจทก์ให้ความสนิทสนมกับ ส. มากเกินกว่าที่ผู้บังคับบัญชา
ทั่วไปจะพึงประพฤติปฏิบัติ ประกอบกับการที่โจทก์จงใจแยกตัวไปอยู่ต่างหากจากครอบครัวย่อมมีเหตุเพียงพอ
ที่จำเลยในฐานะภริยาจะปักใจเชื่อว่าโจทก์และ ส. มีความสัมพันธ์กันในเชิงชู้สาว การที่จำเลยมีหนังสือขอ
ความเป็นธรรมไปยังผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาผู ้บังคับบัญชาของโจทก์โดยกล่าวถึง
ความสัมพันธ์ในทางชู้สาวระหว่างโจทก์กับ ส. ซึ่งจำเลยเชื่อว่ามีอยู่จริงไว้ด้วยจึงเป็นวิธีการที่จำเลยขวนขวาย
เพ่ือขอความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาของโจทก์และเพ่ือปกป้องสิทธิในครอบครัวของตน กรณียังถือไม่ได้ว่า
เป็นการกระทำท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากัน 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๘๕/๒๕๓๗ การที่จำเลยได้ไปพูดกับเพื่อนนักศึกษาของโจทก์ที่โรงเรียน
เสนาธิการทหารอากาศว่า "โจทก์มีเมียมาก มักมากในกาม โหดร้ายอำมหิต อย่าแนะนำหญิงอ่ืนให้รู้จักกับโจทก์ 
แม้แต่เมียของตนเองก็ตาม โจทก์จะหลอกเอาทำเมียอีกคน" เป็นคำพูดที่ต้องการให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น
หรือถูกเกลียดชัง อันเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๓) เป็นเหตุให้โจทก์นำมาฟ้องหย่าได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๘๐/๒๕๓๕ การที่โจทก์ขายรถยนต์สินสมรสให้แก่บุคคลอื่นโดยที่จำเลยไม่
ทราบและได้ระบุในบันทึกคำแจ้งความเรื่องขอโอนและขอรับโอนทะเบียนรถยนต์ว่าโจทก์เป็นโสด  มีเหตุให้
จำเลยเชื่อว่าโจทก์ขายรถยนต์สินสมรสเพื่อประโยชน์ของโจทก์เพียงฝ่ายเดียว  จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง 
จำเลยย่อมมีสิทธิรักษาประโยชน์ของตนเองได้  ดังนั ้นการแจ้งความของจำเลยต่อพนักงานสอบสวนให้
ดำเนินคดีกับโจทก์ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน จึงเป็นการใช้สิทธิตามที่มีกฎหมายให้อำนาจเพื่อปกป้อง



๑๙๕ 

 

และรักษาประโยชน์ในทรัพย์สินของตนตามปกติ จึงไม่เป็นการหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยามโจทก์อย่าง
ร้ายแรงที่จะถือว่าเป็นเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๓) การที่จำเลยฟ้อง
โจทก์และ พ. เป็นจำเลยในคดีอาญาข้อหาร่วมกันแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จนั้น สืบเนื่องมาจากเหตุที่ได้มี
การฟ้องคดีแพ่งและมีการนำยึดที่ดินพร้อมบ้านที่ปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าว  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์และ
จำเลยร่วมกัน และจำเลยก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหลังนี้โดยมีพฤติการณ์ที่ทำให้จำเลยเข้าใจว่าหนี้สินระหว่าง
โจทก์และ พ. เป็นหนี้สมยอมกันเพ่ือกลั่นแกล้งจำเลย การฟ้องคดีอาญาดังกล่าวของจำเลยจึงเป็นการกระทำที่
จำเลยเข้าใจโดยสุจริตว่า มีสิทธิกระทำได้ เพื่อป้องกันส่วนได้เสียและป้องกันทรัพย์สินที่จำเลยมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของ จึงหาใช่เป็นการหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามโจทก์อย่างร้ายแรงอันจะเป็นเหตุหย่าตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๓) ไม่เช่นเดียวกัน 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๘๓/๒๕๓๔ โจทก์กล่าวอ้างว่า จำเลยซึ่งเป็นภริยาไม่สนใจความเป็นอยู่ของ
โจทก์ ทั้งที่รู้ว่าโจทก์เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงและอายุมาก จำเลยไม่สนใจจัดการบ้านเรือน อาหาร
และแอบไปถอนเงินฝากของโจทก์มาใช้ส่วนตัว เป็นเพียงการกล่าวอ้างว่าจำเลยปฏิบัติตนในฐานะภริยา
บกพร่องไปเทา่นั้น ไม่เป็นเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๓) (๖) 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๘๐/๒๕๓๓ การที่จำเลยเมาสุรากลับเข้าบ้านและด่า โจทก์ว่า "มึงเลว มึงมี
ชู้ ไม่สมควรอยู่กับก ูแม่มึงไม่ดี ไม่เคยสั่งสอน" แล้วจำเลยยังได้ตบ ตีโจทก์ได้รับบาดเจ็บบริเวณขอบตาซ้าย จน
โจทก์ต้องรับการรักษาจากแพทย์ในวันรุ่งขึ้น โจทก์ต้องออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กับน้องสาวเพราะได้รับความ
คับแค้นใจจากการอยู่กินกับจำเลยนั้น การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์และบุพการี
ของโจทก์อย่างร้ายแรง พร้อมทั้งเป็นการทำร้ายร่างกายโจทก์ จงึมีเหตุให้โจทก์หย่าขาดจากจำเลยได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๖๒/๒๕๒๖ จำเลยไปประกอบอาชีพในต่างประเทศเพื่อหารายได้ส่งมาจุน
เจือโจทก์และครอบครัวเป็นเวลาหลายปี เมื่อกลับมาโจทก์กลับเจรจาถึงเรื่องการหย่าซึ่งจำเลยระแวงอยู่แล้วว่า
โจทก์ต้องการหย่าเพื่อไปแต่งงานกับหญิงอื่นจึงด่าโจทก์ขณะพูดโทรศัพท์ว่า  “อ้ายบ้าอ้ายหน้าตัวเมีย กูจะหา
เรื่องให้มึงออกจากงาน กูจะไปฟ้องผู้บังคับบัญชา และจะหย่ากันก็ได้ถ้าหาเงินสดมาให้” ดังนี้ เป็นการด่าโจทก์
ด้วยอารมณ์วู่วาม ขาดความยั้งคิด อันเกิดจากความผิดหวังที่จำเลยต้องยากลำบากเพ่ือความสุขของครอบครัว
แต่กลับถูกโจทก์หาทางทอดทิ้งจำเลยจึงหาได้มีเจตนาหมิ่นประมาทโจทก์จริงไม่ และท่ีจำเลยว่าบิดาของโจทก์
ว่า “อ้ายเฒ่ามึงอย่าเสือกเรื่องของกู” นั้น ก็เป็นการต่อว่ากันทางโทรศัพท์ เป็นการกล่าวด้วยอารมณ์วู่วามที่
ทราบว่าบิดาโจทก์และโจทก์ได้ร่วมกันดำเนินการให้มีการจดทะเบียนการหย่าระหว่างโจทก์กับจำเลย  จึงฟัง
ไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทบิดาโจทก์ และเป็นเพียงคำไม่สุภาพ ขาดสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
เท่านั้น ไม่ร้ายแรงถึงกับเป็นการหมิ่นประมาทบิดาโจทก์ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๘๕/๒๕๒๕ การที่บิดามารดาจำเลยไปแจ้งความต่อตำรวจกล่าวหาว่าโจทก์
ลักทรัพย์แม้จะมิใช่เหตุที่โจทก์จะยกขึ้นอ้างเพ่ือฟ้องขอหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากับจำเลยก็ตามแต่การที่



๑๙๖ 

 

จำเลยนำตำรวจไปจับกุมโจทก์ตามข้อกล่าวหาของบิดามารดานั้น การกระทำของจำเลยย่อมถือได้ว่าเป็นการ
ลบหลู่ดูหมิ่นต่อเกียรติยศและชื่อเสียงของโจทก์ อันเป็นการหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามโจทก์อย่างร้ายแรง 
เป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๓) 

 

 ๔.๔ คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน ๑ ปี 

การละทิ้งร้างคือการที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งไม่พักอาศัยร่วมกันโดยเจตนาที่จะไม่เป็นครอบครัวเดียวกันกับ
คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น ทำร้ายร่างกายคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งแล้วออกจากบ้านไปอยู่กับภริยาเก่าโดยไม่กลับมาอยู่
กับคู่ชีวิตนั้นอีกเลย แม้จะเคยช่วยออกค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ในบ้านที่เคยอาศัยกับคู่ชีวิตดังกล่าวโดยฝาก
ผู้อื่นไปให้แต่เมื่อพบกันก็ไม่พูดกัน (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๔๗/๒๕๓๑) แต่หากเป็นการที่พักอาศัย
แยกต่างหากจากกันเนื่องจากความจำเป็นบางประการ เช่น หน้าที่การงาน หรือความเจ็บป่วย แต่มิได้มีเจตนา
แยกครอบครัวกัน หรือเป็นกรณีท่ีพักอาศัยอยู่คนละบ้านแต่อยู่ในบริเวณเดียวกัน แม้จะไม่ได้หลับนอนร่วมเพศ
กัน เหล่านี ้ไม่ถือเป็นการทิ้งร้าง (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๒/๒๕๑๘) การทิ ้งร้างดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาต่อเนื่องกันถึงวันฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตเกิน ๑ ปี หากก่อนฟ้องคดีคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายได้กลับมาใช้ชีวิต
ครอบครัวร่วมกันแล้วย่อมถือเป็นการยุติการละทิ้งร้างในครั้งก่อนแล้ว แม้ต่อมาจะมีการละทิ้งร้างอีกครั้งหนึ่ง 
คู่ชีวิตที่ถูกละทิ้งร้างจะนับรวมระยะเวลาที่ถูกทิ้งร้างในครั้งก่อนเพ่ือฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตอีกไม่ได้  เว้นแต่การ
ละทิ้งร้างครั้งหลังจะเกินกว่า ๑ ปีแล้ว 

การที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งแยกไปอยู่ที่อ่ื นต่างหาก
ย่อมจะอ้างว่าคู่ชีวิตฝ่ายที่แยกไปจงใจละทิ้งร้างตนไม่ได้  เช่น คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งยินยอมให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไป
ทำงานในต่างประเทศ หรือยินยอมให้ไปบวช เป็นต้น หรือกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายนั้นทำให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายไม่สามารถอยู่
อาศัยร่วมกันเสียเอง ก็จะฟ้องคดีว่าอีกฝ่ายจงใจละทิ้งร้างไม่ได้เช่นกัน เช่น เมื่อทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันแล้ว
คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งกลับไปพักอาศัยที่บ้านบิดามารดาระยะหนึ่งก็กลับมาใช้ชีวิตครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่ง  แต่คู่ชีวิต
อีกฝ่ายกลับเปลี่ยนกุญแจบ้านและห้ามมิให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าบ้าน คู่ชีวิตดังกล่าวจึงต้องกลับไปอาศัยกับบิดา
มารดาของตน ย่อมถือคู่ชีวิตดังกล่าวละทิ้งร้างไม่ได้ เป็นต้น 

ถ้าการที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเพราะมีเจตนามุ่งประสงค์ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่
อาจทนใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันได้จึงต้องฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต คู่ชีวิตฝ่ายที่ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้มีสิทธิ
ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากคู่ชีวิตฝ่ายที่ต้องรับผิดด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๒๔ 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๕ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๗/๒๕๖๑ การที่จำเลยมีหนังสือร้องเรียนโจทก์ในเรื ่องความประพฤติ
ส่วนตัวของโจทก์ ซึ่งจำเลยในฐานะภริยาย่อมต้องมีความรักและหึงหวงสามีอันเป็นสิทธิของจำเลยย่อมกระทำได้ 
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนโจทก์ อีกทั้งโจทก์ไม่ได้ถูกดำเนินการทางวินัยแต่อย่างใด การที่จำเลย
ฟ้องเรียกค่าทดแทนจาก ส. เป็นอีกคดีหนึ ่งจนศาลฎีกามีคำพิพากษาให้  ส. ชำระค่าทดแทนแก่จำเลย 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็แสดงให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำเพื่อรักษาสิทธิในครอบครัวเพื่อไม่ให้  ส. เข้ามาเกี่ยวข้องกับ



๑๙๗ 

 

โจทก์ซึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยอันจะทำให้เกิดความร้าวฉานในครอบครัว แม้จำเลยจะเป็น
ผู้ออกจากบ้านพักโจทก์ไปก็เพราะโจทก์เปลี่ยนกุญแจบ้านทำให้จำเลยกลับเข้าไปในบ้านไม่ได้  ก็ไม่ใช่กรณีที่
จำเลยสมัครใจแยกกันอยู่กับโจทก์ ทั้งพฤติกรรมของโจทก์ก็เป็นฝ่ายไปยกย่องหญิงอื่นคือ ส. เป็นภริยา  
จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยละทิ้งร้างโจทก์ไปเกินกว่าหนึ่งปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๔) 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๘๐/๒๕๕๓ โจทก์กับจำเลยทะเลาะกันรุนแรงถึงขนาดโจทก์ตบตีจำเลย
และโจทก์บอกให้จำเลยย้ายออกไปจากบ้านพักท่ีแฟลตตำรวจไปอยู่ที่บ้านอันเป็นสินสมรสของโจทก์และจำเลย 
โดยโจทก์โทรศัพท์แจ้งบิดาจำเลยให้มารับจำเลยไป จำเลยได้พาบุตรสาวของโจทก์และจำเลยไปอยู่ด้วย แม้
โจทก์และจำเลยจะไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑ ปี การกระทำของจำเลยยังไม่ถือว่าเป็นการละทิ้งร้าง
โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๔) อันจะเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๔๕/๒๕๕๒ โจทก์ฟ้องโดยอาศัยเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๔) โดยอ้างว่าจำเลยจงใจละทิ้งร้างโจทก์ไปเกินหนึ่งปีไม่ได้ระบุถึงการสมัครใจแยกกัน
อยู่เพราะไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมา แม้โจทก์จะอ้างข้อตกลงแยกทางตามเอกสาร
ท้ายคำฟ้องก็ตาม แต่เหตุหย่าตามมาตรา ๑๕๑๖ (๔/๒) นั้น ไม่ได้มีเพียงระยะเวลาที่แยกกันอยู่เกินสามปี
เท่านั้น ยังต้องมีองค์ประกอบอ่ืนอีก คือต้องเป็นเพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอด
มา ซึ่งโจทก์ไม่ได้บรรยายถึงองค์ประกอบดังกล่าวไว้ ฟ้องของโจทก์ในประเด็นนี้จึงไม่ชอบ ถือว่าคำฟ้องของ
โจทก์ไม่มีเหตุหย่าตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๕๑๖ (๔/๒) 

โจทก์ยอมรับว่าโจทก์เป็นผู้ออกจากบ้านพักของจำเลยไปเอง กรณีจึงถือว่าโจทก์สมัครใจแยกกันอยู่กับ
จำเลยฝ่ายเดียว จำเลยหาได้สมัครใจแยกกันอยู่กับโจทก์แต่อย่างใดไม่ จำเลยจึงไม่ได้ละทิ้งร้างโจทก์เกินกว่า
หนึ่งปี อันจะเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๔) 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๙๔/๒๕๕๒ การที่จำเลยมีหนังสือร้องเรียนโจทก์เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ฉันชู้สาวกับหญิงอื่นไปยังผู้บังคับบัญชาและอาจารย์ผู้สอนของโจทก์ เป็นเรื่องความประพฤติส่วนตัวของโจทก์
ซึ่งจำเลยในฐานะภริยาย่อมมีความรักและหึงหวงสามีมีสิทธิที่จะกระทำได้เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและอาจารย์
ผู้สอนของโจทก์ว่ากล่าวตักเตือนโจทก์ให้นึกถึงครอบครัว กรณีถือไม่ได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็น
การประจานโจทก์ให้ต้องอับอายเสียชื่อเสียงแต่อย่างใด อีกทั้งโจทก์มิได้ถูกดำเนินการทางวินัยร้ายแรง จึงมี
เหตุผลที่จะกระทำเพ่ือรักษาสิทธิในครอบครัวมิให้หญิงอ่ืนมาทำให้เกิดความร้าวฉานในครอบครัวได้ ถือไม่ได้ว่า
เป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรง โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องหย่าจำเลยได้ตามกฎหมาย 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๔๘/๒๕๕๐ แม้พฤติการณ์ของโจทก์ในเบื้องต้นเป็นการแสดงออกโดย
ปริยายว่ายินยอมให้จำเลยทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตาม แต่หลังจากนั้นประมาณ ๒ ปี คือตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ 
โจทก์ได้ขอร้องให้จำเลยกลับมาดูแลครอบครัวหลายครั้ง แสดงว่าโจทก์ไม่ยินยอมให้ทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น



๑๙๘ 

 

ต่อไป แต่จำเลยยังคงยืนยันไม่กลับประเทศไทยรวมทั้งไม่ยินยอมกลับประเทศไทยเพื่อมาเบิกความเป็นพยาน
ในคดีนี้ แสดงว่าจำเลยประสงค์ที่จะทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยไม่สนใจที่จะกลับมาดูแลบุตรและอยู่ร่วมกับ
โจทก์ฉันสามีภริยาอีกต่อไป ถือว่าจำเลยจงใจละทิ้งร้างโจทก์ไปเกินกว่า ๑ ปี นับแต่ปี ๒๕๔๒ โจทก์จึงฟ้องหย่า
จำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๔) 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๗๑/๒๕๔๕ หลังจากโจทก์จดทะเบียนสมรสกับจำเลยแล้ว โจทก์กับจำเลย
ไปอยู่กินกันที่บ้านมารดาโจทก์ ต่อมามารดาและพี่สาวโจทก์มีเรื่องทะเลาะกับจำเลย จำเลยกับบุตรจึงต้อง
ออกไปอาศัยอยู่ที่อ่ืนซึ่งโจทก์ก็ตามไปอยู่ด้วย กรณีจึงมิใช่เรื่องที่จำเลยละทิ้งร้างโจทก์ส่วนการที่โจทก์ไปอยู่กับ
จำเลยได้ประมาณ ๓ เดือน แล้วกลับออกมาอยู่กับมารดาโจทก์โดยอ้างว่ามีเรื่องทะเลาะกับจำเลยและจำเลย
ไม่ยอมให้โจทก์เข้าบ้านนั้นก็เป็นเรื่องระหองระแหงกันระหว่างสามีภริยาซึ่งย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาแต่โจทก์
กลับละทิ้งจำเลยและบุตรกลับมาอยู่บ้านมารดาโจทก์โดยไม่สนใจนำพาจำเลยแม้ต่อมาจำเลยจะย้ายบ้านมาอยู่
ข้างบ้านมารดาโจทก์ห่างออกไปเพียง ๕ ถึง ๖ ห้องเพื่อต้องการให้โจทก์มาอยู่กินด้วย แต่โจทก์ก็ไม่มา เมื่อ
จำเลยต้องย้ายที่อยู่ใหม่ห่างประมาณ ๓ ป้ายรถประจำทาง แต่โจทก์ก็ไม่เคยมาหาหรือชักชวนจำเลยกับบุตรให้
กลับไปอยู่ด้วยกัน อันเป็นการผิดปกติวิสัยของสามีที่จะพึงมีต่อภริยาแสดงให้เห็นว่าโจทก์สิ้นความรักความ
ผูกพันต่อจำเลยแล้ว พฤติการณ์ของโจทก์จึงเป็นฝ่ายละทิ้งร้างจำเลย มิใช่จำเลยละทิ้งร้างโจทก์ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๘๑/๒๕๔๒ โจทก์เป็นฝ่ายขอย้ายไปรับราชการที่ต่างจังหวัดตามความ
ประสงค์ของโจทก์โดยมิได้แจ้งให้จำเลยทราบจำเลยยังคงอยู่ที ่บ้านที่เป็นของโจทก์และจำเลยปลูกสร้าง
ตามเดิมจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยจงใจละทิ้งร้างโจทก์ไปเกินกว่าหนึ่งปี อันจะเป็นเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๔) 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๘๙/๒๕๓๙ การที่ภริยาออกจากบ้านที่อยู่กินกับสามีเพราะสามีนำหญิงอ่ืน
มาพักอาศัยในบ้านแล้วขับไล่ภริยาออกจากบ้านถือไม่ได้ว่าภริยาจงใจละทิ้งร้างสามี 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๒๙/๒๕๓๗ เหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๕๑๖ (๔) จะต้องเป็นเรื ่องที่สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่ง การที่โจทก์จำเลยต่างรับ
ราชการและจำเลยมิได้ย้ายตามโจทก์ จึงมีเหตุสมควรในการแยกกันอยู่  จำเลยไม่ได้เดินทางไปหาโจทก์ 
เนื่องจากโจทก์จำเลยทะเลาะกัน ประกอบกับจำเลยมีเหตุระแวงสงสัยว่าโจทก์อุปการะเลี้ยงดูหญิงอ่ืนฉันภริยา 
จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยจงใจละทิ้งร้างโจทก์  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๓๒/๒๕๓๖ จำเลยเคยขอให้โจทก์หาที่พักต่างหากจากที่อาศัยอยู่กับเพื่อน
ในค่ายทหารที่จังหวัดนครพนม แต่โจทก์ไม่ดำเนินการใด ฉะนั้นการที่จำเลยยังคงทำงานและพักอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครจึงเป็นเพราะโจทก์ไม่ขวนขวายหาที่พักอันเหมาะสม เพื่อโจทก์จำเลยจะได้อยู่ร่วมกัน



๑๙๙ 

 

ส่อเจตนาว่าโจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยไปอยู่ร่วมกัน กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยจงใจละทิ้งร้างโจทก์อันจะเป็น
เหตุให้โจทก์ฟ้องหย่า 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๒๓๒/๒๕๓๕ เมื่อกรณีมี เหตุที่ทำให้จำเลยระแวงสงสัยว่าโจทก์
อุปการะ เลี้ยงดูหญิงอื่น ถ้อยคำที่โจทก์อ้างว่าจำเลยกล่าวต่อพลทหารรับใช้ขณะที่โจทก์ไปราชการชายแดน
สาปแช่ง โจทก์ว่า ถ้าพิการก็เลี้ยงดูเอาเอง หากตายจะกลับมาเอาเงิน ทั้งบุพการีของโจทก์เป็นผู้ใหญ่เสียเปล่า 
ทำตัวไม่น่านับถือ หากถ้อยคำดังกล่าวเป็นความจริงก็ไม่เป็นการหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามโจทก์หรือ
บุพการีของโจทก์เป็นการร้ายแรง เป็นเพียงถ้อยคำที่จำเลยกล่าวด้วยความน้อยใจที่ทราบว่าโจทก์อุปการะเลี้ยงดู
หญิงอื่นเท่านั้น โจทก์อุปการะเลี้ยงดูยกย่องหญิงอ่ืนฉันภริยาและทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยา เมื่อ
จำเลยไม่สามารถทนอยู่กินกับโจทก์และแยกไปอยู่ที่อื่น มิใช่เป็นกรณีที่จำเลยจงใจละทิ้งร้างโจทก์อันจะเป็น
เหตุให้โจทก์ฟ้องหย่า แต่กรณีดังกล่าวจำเลยมีสิทธิฟ้องหย่าได้ การที่โจทก์ยังอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นและ
ทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยาตลอดมา การกระทำของโจทก์ยังมีเหตุที่จะให้จำเลยฟ้องหย่าได้
ตลอดเวลาที่การกระทำยังไม่สิ้นสุด ฟ้องแย้งของจำเลยจึงไม่ขาดอายุความ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๓๒/๒๕๓๓ การที่โจทก์ป่วยเป็นอัมพาตได้ประมาณ ๓ เดือนแล้วจำเลยได้
ออกจากบ้านไปโดยมิได้กลับมาอีกเป็นเวลาประมาณ ๗ ปี ทั้งมิได้ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูโจทก์ตาม
สมควรแต่อย่างใดนั้นเป็นการจงใจละทิ้งร้างโจทก์ไปเกินหนึ่งปี  โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องหย่าจำเลยได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๔) 

โจทก์มีอาชีพค้าขายของชำแต่หลังจากป่วยเป็นอัมพาตแล้วโจทก์มิได้ทำมาค้าขายอีก ทำให้ขาดรายได้
ต้องอาศัยญาติพี่น้องออกค่ารักษาพยาบาลและค่าเลี้ยงดูประมาณเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท โจทก์จึงมีฐานะ
ยากจนลงเช่นนี้ จำเลยจึงต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้โจทก์หลังจากหย่าขาดจากกัน จำเลยเป็นข้าราชการมีรายได้
เดือนละ ๓,๔๒๕ บาท ที่ศาลล่างพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ ๗๐๐ บาท 
จึงเหมาะสมดีแล้ว 

  

 ๔.๕ คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  
 การที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้นั้นต้อง
ประกอบด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หากคำพิพากษาดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด หรือศาล
ลงโทษอย่างอื่นแทนโทษจำคุกก็ไม่เป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ ทั้งนี้ไม่ว่าโทษจำคุกดังกล่าวจะมาจาก
การกระทำความผิดโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม เช่น ศาลลงโทษจำคุกแต่ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขัง  
เป็นต้น  

(๒) ต้องถูกจำคุกมาแล้วเป็นเวลาเกิน ๑ ปี โดยอาจมาจากความผิดในคดีเดียวหรือหลายคดีรวมกันก็ได้  



๒๐๐ 

 

(๓) คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิด หรือยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจใน
การกระทำความผิดนั้นด้วย หากคู่ชีวิตฝ่ายนั้นมีส่วนก่อให้เกิด ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด
แล้วก็จะฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้ เช่น นายเอกซึ่งเป็นคู่ชีวิตของนายชัยมีหนี้สินจำนวนมากจากการเล่นการ
พนันจึงพูดยุยงนายชัยให้จำหน่ายยาเสพติด นายเอกจะฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนายชัยไม่ได้เพราะตนมสี่วน
ก่อให้เกิด ยินยอม หรอืรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้น เป็นต้น  

(๔) การเป็นคู่ชีวิตต่อไปจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร โดย
ความเสียหายหรือเดือดร้อนดังกล่าวต้องมาจากเหตุที่คู่ชีวิตอีกฝ่ายต้องถูกจำคุกด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย
จากการขาดผู้อุปการะเลีย้งดู ความว้าเหว่ หรือต้องอับอายญาติพี่น้องจากการกระทำความผิดของอีกฝ่าย หรือ
ความเสียหายเดือดร้อนอื่น ๆ เช่น นางนิดซึ่งเป็นคู่ชีวิตของนางหน่อยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  ๓ ปี 
เมื่อนางนิดถูกจำคุกไปแล้ว ๑ ปี นางหน่อยฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ เนื่องจากนางหน่อยต้องได้รับ
ความเสียหายจากการขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น แต่หากขณะฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต ความเสียหายหรือ
เดือดร้อนดังกล่าวได้หมดสิ้นไปแล้วย่อมจะฟ้องขอเลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้อีก  เช่น หากนางนิดพ้นโทษและ
กลับมาใช้ชีวิตครอบครัวรวมกันตามปกติแล้วก่อนฟ้องคดี นางหน่อยย่อมไม่ได้รับความเสียหายจาก
การขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูอีก เป็นต้น 
 

 ๔.๖ คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายแยกกันอยู่เป็นเวลาเกิน ๓ ปี 

คู่ชีวิตมีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ในกรณีที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งขึ้นดังนี้ 
(๑) คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้โดยปกติสุข

ตลอดมาเกินสามปี คือกรณีที่คู่ชีวิตทั้งสองแยกกันอยู่คนละสถานที่ต่างหากจากกันด้วยความยินยอมโดยชัด
แจ้งของทั้งสองฝ่ายเนื่องจากเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้โดยปกติสุข  ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์
จะใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันอีกต่อไป เมื่อแยกกันอยู่เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๓ ปีแล้ว ต่างฝ่ายต่างมี
สิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่ได้ หากเป็นกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแยกไปอยู่
ต่างหากโดยคู่ชีวิตอีกฝ่ายไม่สมัครใจด้วย ย่อมไม่เป็นการสมัครใจแยกกันอยู่แต่เป็นการทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่ง  
คู่ชีวิตฝ่ายที่แยกไปอยู่ต่างหากจึงฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้แม้เป็นเวลาเกิน ๓ ปีแล้วก็ ตาม แต่คู่ชีวิตฝ่ายที่
ถูกทิ้งร้างมีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ตามมาตรา ๓๖ (๔) เช่น นายเอกเป็นคู่ชีวิตกับนายชัย ต่อมา
ทั้งสองฝ่ายทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันแล้วไปทำบันทึกที่สถานีตำรวจว่าไม่ประสงค์จะเป็นคู่ชีวิตกันอีก
ต่อไป จากนั้นนายชัยย้ายไปอยู่กับน้องชายตน ดังนี้ ถือเป็นกรณีที่คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายสมัครใจแยกกันอยู่
เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้โดยปกติสุขตลอดมา เมื่อแยกกันอยู่เกิน ๓ ปี แล้วทั้งสองฝ่ายมี
สิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ แต่หากนางนิดซึ่งเป็นคู่ชีวิตของนางหน่อยต้องย้ายกลับไปบ้านของบิดามารดา
เพ่ือดูแลมารดาที่ป่วย แม้เป็นเวลาเกิน ๓ ปี นางนิดก็ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้ เพราะการแยกกันอยู่ของ
นางนิดมิใช่มาจากเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้โดยปกติสุข เป็นต้น  



๒๐๑ 

 

(๒) คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี การแยกกันอยู่ตามคำสั่งของ
ศาลกรณีที่คู่ชีวิตไม่สามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวโดยปกติสุขได้  หรือถ้าการอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตรายแก่
กายหรือจิตใจหรือทำลายความผาสุกอย่างมาก คู่ชีวิตฝ่ายที่ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวโดยปกติ
สุขได ้หรือฝ่ายที่จะต้องรับอันตรายหรือถูกทำลายความผาสุก มีสิทธิร้องต่อศาลเพ่ือให้มีคำสั่งอนุญาตให้ตนอยู่
ต่างหากในระหว่างที่เหตุนั้น ๆ ยังมีอยู่ก็ได้ตามมาตรา ๒๓ เมื่อศาลมีคำสั่งดังกล่าวแล้วเป็นเวลาเกิน ๓ ปี 
คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องขอเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อศาลมีคำสั่งให้แยกกัน
อยู่แล้วจะต้องรอจนเวลาเกิน ๓ ปี จึงมีสิทธิฟ้องขอเลิกการเป็นคู่ชีวิตเท่านั้น หากในระหว่างแยกกันอยู่ดังกล่าว
มีเหตุที่ทำให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ก่อนครบกำหนดเวลา ๓ ปี คู่ชีวิตฝ่ายนั้นก็มีสิทธิ
ฟ้องด้วยเหตุอื่นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๖ ได้ เช่น ภายหลังศาลมีคำสั่งให้แยกกันอยู่แล้ว คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่ง
อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่ชีวิต คู่ชีวิตอีกฝ่ายมีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตตามมาตรา ๓๖ (๑) ได้โดย
ไม่ต้องรอให้แยกกันอยู่ครบกำหนดเวลา ๓ ปี แต่อย่างใด 
 

 ๔.๗ คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกิน
สามปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร  

การถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญคือการที่บุคคลนั้นได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่า
ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา ๕ ปี กรณีหนึ่ง หรือ ๒ ปี ในกรณีที่บุคคลนั้นได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่
อยู่เพื่อไปในการรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว และไม่มีใครรู้แน่ว่ายังมีชีวิตอยู่
หรือไม ่หรือ ๒ ปี นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกทำลาย หรือสูญหายไป หรือ ๒ ปี นับ
แต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงาน
อัยการสามารถร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๑ 
แม้ตามมาตรา ๖๒ จะบัญญัติให้บุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบ
กำหนดระยะเวลา ๕ ปี หรือ ๒ ปี ดังกล่าว แต่การตายตามกฎหมายดังกล่าวก็มิใช่การตายตามความเป็นจริง 
การเป็นคู่ชีวิตจึงมิได้สิ้นสุดลงด้วยความตายดังที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต  พ.ศ. .... มาตรา ๓๒ 
ดังนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นคนสาบสูญแล้ว คู่ชีวิตอีกฝ่ายจึงต้องฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยการ
เป็นคู่ชีวิตจึงจะสิ้นสุดลง โดยมีผลเลิกการเป็นคู่ชีวิตนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เลิกการเป็นคู่ชีวิต  
มิได้ย้อนหลังไปถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นคนสาบสูญแต่อย่างใด  ทั้งนี้เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึง
ที่สุดให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตในกรณีนี้แล้ว หากต่อมามีการร้องขอต่อศาลและพิสูจน์ได้ว่าคนสาบสูญนั้นยังคงมี
ชีวิตอยู่ และศาลสั่งถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นแล้วก็ตาม แต่คำสั่งศาลที่ให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตย่อมไม่เสียไป
และยังคงถือว่าคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันแล้ว เพราะการถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญย่อมไม่
กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งการทั้งหลายอันได้ทำไปโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่ศาลมีคำสั่งให้
เป็นคนสาบสูญจนถึงเวลาถอนคำสั่งนั้น 



๒๐๒ 

 

 ส่วนการไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร 
การฟ้องเลิกเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุดังกล่าวนี้แม้มีลักษณะคล้ายกันกับกรณีขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ  ทั้งยังใช้
ระยะเวลาเพียง ๓ ปี ซึ่งน้อยกว่ากรณีเป็นคนสาบสูญซึ่งโดยปกติใช้เวลา ๕ ปี แต่ทั้ง ๒ กรณีนี้ยังมีผลทาง
กฎหมายที่แตกต่างกันอยู่บ้าง กล่าวคือกรณีท่ีขอให้ศาลมีคำสั่งให้คู่ชีวิตเป็นคนสาบสูญก่อนนั้น กฎหมายถือว่า
บุคคลนั้นถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนด ๕ ปี หรือ ๒ ปี ตามแต่กรณีที่ขอให้เป็นคนสาบสูญด้วย เมื่อถือว่า
บุคคลนั้นถึงแก่ความตายแล้วมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาท คู่ชีวิตนั้นย่อมเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกในฐานะ
ทายาทโดยธรรมด้วย ในขณะที่การเลิกการเป็นคู่ชีวิตเมื่อคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็น
เวลาเกินสามปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนั้น ไม่ถือว่าคู่ชีวิตดังกล่าวถึงแก่ความตาย เป็นแต่
เพียงกฎหมายให้สิทธิคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้เท่านั้น  หากต่อมาภายหลังจากเลิกการเป็น
คู่ชีวิตแล้วศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญ คู่ชีวิตอีกฝ่ายย่อมไม่มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาท
โดยธรรม เนื่องจากขณะที่เป็นคนสาบสูญนั้นอีกฝ่ายมิได้เป็นคู่ชีวิตกันแล้ว 
 กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตเพราะเหตุที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่
เป็นเวลาเกิน ๓ ปีดังกล่าวแล้ว หากต่อมาคู่ชีวิตที่ไปจากภูมิลำเนาได้กลับคืนมายังภูมิลำเนาของตนก็ไม่ทำให้
คำพิพากษาที่ให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้นสิ้นผลไป ดังนั้นจึงต้องถือว่าทั้งสองฝ่ายเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันนับแต่วนัที่
ศาลมีคำพิพากษาดังกล่าวอยู่เช่นเดิม 
 

 ๔.๘ คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร หรือทำการเป็น
ปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่ชีวิตกันอย่างร้ายแรง 

การฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตตามมาตรา ๓๖ (๘) มี ๒ กรณีได้แก่ 
(๑) คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรจนถึงขนาดที่อีกฝ่าย

หนึ่งเดือดร้อนเกินควร 
เนื่องจากคู่ชีวิตต้องอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวและช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและ

ฐานะของตนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒ ดังนั้นหากคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู
อีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรและการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินสมควร คู่ชีวิตที่ได้รับความ
เดือดร้อนดังกล่าวจึงมีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้  

ปัญหาว่าการกระทำเช่นไรที่ถือว่าไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูตามสมควรและถึงขนาดที่อีก
ฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินสมควรนั้นมิได้มีมาตรฐานตายตัว แต่ต้องพิจารณาจากสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่
ร่วมกันฉันคู่ชีวิตของแต่ละครอบครัว ตลอดจนพฤติกรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายมาพิจารณาประกอบ เช่น นางนิด
นางหน่อยเดิมมีอาชีพรับราชการ แต่เมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิตกันแล้วนางนิดขอให้นางหน่อยลาออกมาเป็นแม่บ้าน
โดยนางนิดแบ่งเงินเดือนของตนให้ใช้ ต่อมานางนิดชอบเที่ยวเตร่กับเพื่อนทำให้ไม่มีเงินแบ่งให้นางหน่อย 
จนกระทั่งนางหน่อยไม่มีเงินซื้ออาหารและของใช้จำเป็นอื่น ๆ ถือได้ว่านางนิดไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะ



๒๐๓ 

 

เลี้ยงดูนางหน่อยตามสมควรจนถึงขนาดที่นางหน่อยต้องเดือดร้อนเกินควรจึงมีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้  
เป็นต้น 

(๒) คู่ชีวิตทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่ชีวิตกันอย่างร้ายแรงจนถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควร  
 การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่ชีวิตหมายถึง การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมุ่งประสงค์ให้

คู่ชีวิตอีกฝ่ายไม่อาจอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้อย่างปกติสุข หากพิจารณาจากสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่
ร่วมกันฉันคู่ชีวิตของแต่ละครอบครัว ตลอดจนพฤติกรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายมาพิจารณาประกอบแล้ว วิญญูชน
ย่อมเห็นได้ว่าเป็นการกระทำที่มีความร้ายแรงจนถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนแก่ร่างกาย จิตใจ หรือ
การดำรงชีวิตของคู่ชีวิตอีกฝ่ายเกินควรแล้ว คู่ชีวิตที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวมีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต
ได้ เช่น คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งพยายามถ่ายโอนทรัพย์สินหลายรายการไปจากคู่ ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง และอยู่กินฉันสามี
ภริยากับบุคคลอื่นโดยเปิดเผยในระหว่างที่ยังคงเป็นคู่ชีวิตกัน ทั้งยังมิได้ดูแลเอาใจใส่คู ่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง
เท่าท่ีควรในขณะที่คู่ชีวิตนั้นอุปสมบทเป็นภิกษุ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๔๙๔/๒๕๔๗) เป็นต้น 

ถ้าการที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจงใจไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือกระ ทำ
การเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่ชีวิตกันอย่างร้ายแรงนั้นเพราะมีเจตนามุ่งประสงค์ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทน
ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันได้จึงต้องฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต คู่ชีวิตฝ่ายที่ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้มีสิทธิฟ้องเรียก
ค่าทดแทนจากคู่ชีวิตฝ่ายที่ต้องรับผิดด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๔ ประกอบร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๑๕  

 

 ๔.๙ คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี  
การฟ้องเลิกเป็นคู่ชีวิตตามมาตรา ๓๖ (๙) ต้องเป็นกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งวิกลจริตต่อเนื่องตลอดมา

เป็นเวลาเกิน ๓ ปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้  กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่
ร่วมกันฉันคู่ชีวิตต่อไปไม่ได้ คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งจึงมีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชี วิตได้ ทั้งนี้แม้ว่าคู่ชีวิตมีหน้าที่
ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันทั้งในยามปกติและยามป่วยไข้ แต่การที่จะให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งต้องทนทุกข์
ดูแลคู่ชีวิตที่วิกลจริตเป็นระยะเวลาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทั้งยังหมดโอกาสที่จะครองชีวิตคู่เป็นครอบครัว
ร่วมกันอีกเนื่องจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายไม่อาจหายขาดจากความวิกลจริตได้  ย่อมเป็นเรื่องน่าเห็นใจคู่ชีวิตที่มิได้
วิกลจริตนั้นเช่นกัน กฎหมายจึงให้โอกาสคู่ชีวิตดังกล่าวในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตนเองได้ด้วยการฟ้องเลิก
การเป็นคู่ชีวิตดังกล่าว  

ลักษณะความวิกลจริตที่จะเป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้นั้นต้องเป็นความวิกลจริตที่มากถึง
ขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันคู่ชีวิตต่อไปไม่ได้ด้วย ทั้งนี้ความวิกลจริตตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมิได้
หมายเฉพาะถึงบุคคลผู้มีจิตผิดปกติหรือตามท่ีเข้าใจกันทั่ว ๆ ไปว่าเป็นบ้าเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงบุคคลที่
มีกริยาอาการผิดปกติเพราะสติวิปลาสคือขาดความรำลึกและขาดความรับผิดชอบด้วย เพราะบุคคลดังกล่าวนี้
ไม่สามารถประกอบกิจการของตนหรือประกอบกิจส่วนตัวของตนได้ ฉะนั้น บุคคลที่มีอาการไม่รู้สึกตัวเอง ไม่
รู้จักสถานที่และเวลา พูดจารู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง ซึ่งแพทย์เรียกอาการเช่นนี้ว่าสมองเสื่อมหรือวิกลจริต ไม่มี



๒๐๔ 

 

โอกาสที่จะรักษาให้หายได้ ทั้งเดินทางไปไหนไม่ได้อี กด้วย แสดงให้เห็นว่าเป็นคนไม่มีสติสัมปชัญญะ 
ไร้ความสามารถท่ีจะดำเนินการทุกอย่างด้วยตนเองได้ จึงถือได้ว่าเป็นบุคคลวิกลจริตได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 
๗๔/๒๕๒๗) หรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา มีอาการพูดไม่ได้ หูไม่ได้ยิน 
ตาทั้งสองข้างมองไม่เห็น มีอาการอย่างคนไม่มีสติสัมปชัญญะใด ๆ ไร้ความสามารถที่จะดำเนินกิจการ
ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ถือว่าเป็นบุคคลวิกลจริตได้เช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๔๙๐/๒๕๐๙)๙๒  

ทั้งนี้ความวิกลจริตนั้นต้องเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกิน ๓ ปี และมีลักษณะยากจะหายได้ด้วย 
คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งจึงมีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ตามมาตรา ๓๖ (๙) ดังกล่าวมา นอกจากนั้นแล้วในกรณีที่
คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตแม้ยังเป็นเวลาไม่เกิน ๓ ปี แต่มีเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตอื่นเกิดขึ้น หรือ
เป็นกรณีที่มีเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตตามมาตรา ๓๖ (๙) แล้ว นอกจากคู่ชีวิตฝ่ายที่ไม่วิกลจริตจะมีอำนาจ
ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้แล้ว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๙ ยังบัญญัติให้สิทธิผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ หรือพนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องคู่ชีวิต
อีกฝ่ายหนึ่งขอให้ศาลพิพากษาให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตและแบ่งทรัพย์สินกันได้ด้วย  ในการพิจารณาคดีของศาล 
หากศาลเห็นว่าคู่ชีวิตนั้นยังไม่เป็นคนที่ควรสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถก็จะต้องยกฟ้องคดีนั้นเสีย คือยกฟ้อง
ทั้งในส่วนที่ขอให้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและส่วนที่ขอให้เลิกการเป็นคู่ชีวิต แต่ถ้าศาลเห็นว่าเป็นบุคคลที่
ควรสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ แต่ยังไม่สมควรจะให้มีการเลิกการเป็นคู่ชีวิต ศาลจะสั่งให้คู่ชีวิตนั้นเป็นคนไร้
ความสามารถและยกฟ้องแต่เฉพาะข้อที่ขอเลิกการเป็นคู่ชีวิตก็ได้ ส่วนกรณีที่ศาลเห็นว่าคู่ชีวิตนั้นวิกลจริต
อันควรสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและทั้งมีเหตุควรให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วย  ศาลจะสั่งในคำพิพากษาให้
คู่ชีวิตนั้นเป็นคนไร้ความสามารถ ตั้งผู้อนุบาลและให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วย เว้นแต่ถ้าศาลเห็นว่าเหตุฟ้องเลิก
การเป็นคู่ชีวิตที่ยกขึ้นอ้างในการฟ้องร้องนั้นไม่เหมาะสมแก่สภาพของคู่ชีวิตซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถที่จะเลิก
การเป็นคู่ชีวิตกับคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็ดี ตามพฤติการณ์ไม่สมควรที่จะให้มีการเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันก็ดี  ศาลจะ
พิพากษาไม่ให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตกันก็ได้ 

การเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริตนี้  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๕๒๗ กำหนดให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งต้องออกค่าเลี้ยงชีพให้แก่ฝ่ายที่วิกลจริตด้วย โดยคู่ชีวิตที่มีสิทธิ
ได้รับค่าเลี้ยงชีพจะต้องฟ้องหรือฟ้องแย้งในคดีฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วย มิฉะนั้นสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพจะเป็น
อันระงับไป ศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะกำหนดให้หรือไม่ เพียงใด โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ให้และฐานะ
ของผู ้รับเป็นสำคัญ เมื ่อกำหนดค่าเลี ้ยงชีพแล้วหากต่อมาพฤติการณ์  รายได้ หรือฐานะของคู ่กรณีได้
เปลี่ยนแปลงไป ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้เปลี่ยนแปลงได้ หรือในกรณีที่ศาลไม่กำหนดค่าเลี้ยงชีพให้
เนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ได้ในขณะนั้นแล้วต่อมาพฤติการณ์ รายได ้หรือฐานะของอีกฝ่ายหนึ่ง
นั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจร้องขอให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำสั่งเรื ่องค่าเลี้ยงชีพได้เช่นกัน  โดยปกติศาลจะ
กำหนดให้จ่ายค่าเลี้ยงชีพเป็นเงินโดยวิธีชำระเป็นครั้งคราวตามกำหนด เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันให้ชำระเป็น
อย่างอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืน  

 
๙๒ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว, หน้า ๔๗๐ 



๒๐๕ 

 

 

 ๔.๑๐ คู่ชีวิตผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ 
  การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเป็นครอบครัวอาจมีเรื่องกระทบกระทั่งหรือสร้างความไม่พอใจกันได้อยู่เสมอ  
คู่ชีวิตอาจทำหนังสือทัณฑ์บนไว้แก่กัน คือทำหนังสือที่ระบุข้อความว่าคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายจะกระทำ
การใดหรือไม่กระทำการใดในเรื่องที่เกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัวหรือความประพฤติท่ีต้องปฏิบัติต่อคู่ชีวิตอีก
ฝ่ายหนึ่ง และลงลายมือชื่อของผู้ให้ทัณฑ์บนนั้นไว้ เช่น ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ใช้กำลัง
ทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายหนึ่ง หรือคู่ชีวิตที่ชอบเล่นการพนันทำทัณฑ์บนระบุว่าจะไม่เล่นการพนันใด ๆ อีก เช่นนี้
หากคู่ชีวิตที่ทำหนังสือทัณฑ์บนไว้ไม่ปฏิบัติตามข้อความที่ระบุไว้ในหนังสือทัณฑ์บนดังกล่าว คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง
มีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ แต่ทั้งนี้เรื่องที่ทำทัณฑ์บนนั้นต้องมิใช่เป็นเหตุเล็กน้อยหรือไม่สำคัญเกี่ยวแก่
การอยู่ร่วมกันฉันคู่ชีวิตโดยปกติสุขด้วย หากเป็นเพียงเหตุเล็กน้อยดังกล่าวศาลจะไม่พิพากษาให้เลิกการเป็น
คู่ชีวิตก็ได้ เช่น นายเอกทำหนังสือทัณฑ์บนไว้ว่าจะรับประทานอาหารเย็นร่วมกับคู่ชีวิตคือนายชัยทุกวัน แม้วัน
หนึ่งนายเอกเกิดกระทำผิดทัณฑ์บนดังกล่าว ก็ถือเป็นเพียงเหตุเล็กน้อยที่ศาลจะไม่พิพากษาให้เลิกการเป็น
คู่ชีวิตก็ได้ 
  หนังสือทัณฑ์บนดังกล่าวต้องไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความประพฤติอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย มิฉะนั้นจะถือหนังสือทัณฑ์บนนั้นเป็นโมฆะจะนำมาเป็นเหตุฟ้องเลิกการเป็น
คู่ชีวิตไม่ได้ เช่น นางนิดทำหนังสือทัณฑ์บนว่าจะช่วยเหลือนางหน่อยซึ่งเป็นคู่ชีวิตในการจำหน่ายยาเสพติด  
ทัณฑ์บนดังกล่าวเป็นเรื่องความประพฤติอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แม้
นางนิดจะไม่ทำตามหนังสือทัณฑ์บนดังกล่าว นางหน่อยก็จะฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้ หรือหากหนังสือทัณฑ์
บนนั้นมิใช่เรื่องเกี่ยวความประพฤติก็มิใช่เหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตเช่นกัน  เช่น ระบุว่าคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งต้อง
ยินยอมให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งนำญาติพ่ีน้องของตนเข้ามาอาศัยร่วมกันในบ้านด้วย เป็นต้น  
 

 ๔.๑๑ คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงและเรื้อรัง 
 แม้คู่ชีวิตมีหน้าที่อุปการะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในยามปกติในยามป่วยไข้  แต่ในกรณีที่ความ
เจ็บป่วยนั้นมีลักษณะเป็นโรคติดต่อร้ายแรง การที่จะต้องให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเสี่ยงชีวิตของตนเพื่อช่วยเหลือ
ดูแลคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความคุ้มครองดูแลคู่ชีวิตผู้เสี่ยงภัยด้วยเช่นกัน ดังนั้นกฎหมายจึง
กำหนดให้กรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่ง  และโรค
นั้นมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้ คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ ซึ่งปัจจุบันโรคที่มี
ลักษณะดังกล่าวมีไม่มากนัก เช่น โรคเอดส์ ไข้ทรพิษ เป็นต้น หากโรคนั้นมีลักษณะเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่
เป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ เช่น โรคติดต่อร้ายแรงอ่ืน  ๆ ไม่ว่าจะเป็นกาฬโรค อหิวาตกโรค 
หรือวัณโรค แม้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงแต่ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ หรือโรคมะเร็ง โรคหัวใจ แม้เป็น
โรคร้ายแรงและในบางกรณีก็ไม่มีทางที่จะหายได้แต่ก็ไม่ใช่โรคติดต่อ กรณีเหล่านี้จึงไม่เป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการ
เป็นคู่ชีวิต 



๒๐๖ 

 

 การเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นโรคติดต่อนี้  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๕๒๗ กำหนดให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งต้องออกค่าเลี้ยงชีพให้แก่ฝ่ายที่เป็นโรคติดต่อด้วยเช่นเดียวกับกรณี
การเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริตดังที่กล่าวมาแล้ว 
 

 ๔.๑๒ คู่ชีวิตมีสภาพแห่งกายทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจกระทำหรือยอมรับการกระทำเพื่อสนอง
ความใคร่ได้ตลอดกาล 

เหตุผลสำคัญประการหนึ่งของการที่คู่ชีวิตมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวก็คือการมีความสัมพันธ์ทางเพศ
มันเป็นการสนองความใคร่ซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่กระทำหรือยอมรับการกระทำเพ่ือ
สนองความใคร่แก่อีกฝ่ายหนึ่งได้ตลอดกาลย่อมทำให้ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของคู่ชีวิตดังกล่าวไม่สมบูรณ์
จึงเป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ 

เหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตดังกล่าวนี้มีลักษณะแตกต่างจากคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๑๐) ซึ่งบัญญัติว่า “สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วม
ประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้” การมีสภาพแห่งกายอันไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาลจึง
จำกัดเฉพาะที่อวัยวะเพศของชายและหญิงเท่านั้น ส่วนกรณีของคู่ชีวิตนั้นมีขอบเขตกว้างกว่าเพราะการยอมรับ
การกระทำเพื่อสนองความใคร่นั้นอาจทำได้ผ่านทางอวัยวะเพศ ทวารหนัก ปาก หรือมือก็ได้ ซึ่งหากอวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งดังกล่าวมีสภาพแห่งกายทำให้ไม่อาจยอมรับการกระทำเพื่อสนองความใคร่ได้ตลอดกาล  เช่น 
มือขาดทั้งสองข้าง ก็ยังต้องถือว่าบุคคลดังกล่าวยังสามารถยอมรับการกระทำเพื่อสนองความใคร่ด้วยอวัยวะ
ส่วนอื่นได้ คู่ชีวิตอีกฝ่ายจึงไม่อาจฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตเพราะเหตุที่คู่ชีวิตอีกฝ่ายไม่อาจยอมรับการกระทำเพ่ือ
สนองความใคร่ได้ตลอดกาล แต่หากลักษณะความสัมพันธ์ทางเพศของคู่ชีวิตนั้นเป็นกรณีที่การกระทำหรือ
ยอมรับการกระทำเพื่อสนองความใคร่นั้นจำกัดที่อวัยวะเพศ และเกิดเหตุที่ทำให้บุคคลนั้นมีสภาพแห่งกายที่
ไม่อาจกระทำหรือยอมรับการกระทำเพื่อสนองความใคร่ได้ตลอดกลาล เช่น เป็นโรคกามตายด้านถาวร หรือ
อวัยวะเพศชายขาด เหล่านี้ย่อมเป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ เว้นแต่เหตุดังกล่าวเกิดเพราะการกระทำ
ของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเอง คู่ชีวิตดังกล่าวฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้ตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
มาตรา ๓๗ วรรคสอง 

 

๕. กรณีที่ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้ 
ในบางกรณีแม้มีเหตุที่สามารถฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ดังที่กล่าวมาแล้ว  แต่ก็มีข้อยกเว้นที่กฎหมาย

บัญญัติให้ไม่สามารถฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ทั้งตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์คือ 

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 



๒๐๗ 

 

“มาตรา ๓๗ เหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตตามมาตรา ๓๖ (๑) และ (๒) ถ้าคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้
ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็นเหตุให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้น ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้น
จะยกเป็นเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้  

เหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตตามมาตรา ๓๖ (๑๒) ถ้าเกิดเพราะการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่ง
นั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้  

ในกรณีฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตโดยอาศัยเหตุแห่งการผิดทัณฑ์บนตามมาตรา ๓๖ (๑๐) ถ้าศาลเห็นว่า
ความประพฤติของคู่ชีวิตอันเป็นเหตุให้ทำทัณฑ์บนเป็นเหตุเล็กน้อย หรือไม่ สำคัญเกี่ยวแก่การอยู่ร่วมกันเป็น
ครอบครวัโดยปกติสุข ศาลจะไม่พิพากษาให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตก็ได้”  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
“มาตรา ๑๕๑๘ สิทธิฟ้องหย่าย่อมหมดไปในเมื่อฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่าได้กระทำการอันแสดงให้เห็นว่า

ได้ให้อภัยในการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิทธิฟ้องหย่านั้นแล้ว” 
จากบทบัญญัติดังกล่าว กรณีท่ีฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้มีดังนี้ 
 

 ๕.๑ ฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็นเหตุให้เลิก
การเป็นคู่ชีวิตนั้น 

การฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุที่อีกฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อ่ืนฉันคู่ชีวิตหรือฉันภริยา
หรือสามี ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ หรือกระทำกับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทำของผู้อื่น เพื่อสนอง
ความใคร่ของตนหรือผู้อื่นเป็นอาจิณ และกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งประพฤติชั่ว ซึ่งเป็นเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชวีิต
ตามร่างร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... นั้น หากคู่ชีวิตที่ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจใน
การกระทำที่เป็นเหตุให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตดังกล่าว คู่ชีวิตฝ่ายนั้นจะฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้  

การยินยอมที่ทำให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้ดังกล่าวต้องเป็นความยินยอมที่แสดงออกโดยชัดแจ้งว่า
ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายกระทำการเช่นนั้นได้ ไม่หมายรวมถึงความยินยอมโดยปริยายเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้
โดยง่ายว่าอีกฝ่ายให้ความยินยอมโดยปริยายแล้ว เช่น นายเอกซึ่งเป็นคู่ชีวิตของนายชัยบอกนายชัยว่าจะไปพัก
ค้างแรมกับคนรักอีกคนหนึ่งของตนบ่อยครั้ง นายเอกก็ยินยอม ย่อมถือว่านายเอกยินยอมให้นายชัยร่วม
ประเวณีกับผู้อ่ืนเป็นอาจิณแล้ว แต่หากนางนิดซึ่งเป็นคู่ชีวิตของนางหน่อยอ้างว่าออกไปทำงานและพักค้างแรม
ที่ต่างจังหวัดกับคนรักเก่าของนางนิดบ่อยครั้ง แต่ความจริงทั้งสองไปร่วมประเวณีกันเป็นอาจิณ แม้นางหน่อย
ยินยอมให้นางนิดไปพักค้างแรมได้ทั้งที่ก็สงสัยว่าทั้งสองจะไปร่วมประเวณีกัน  ก็ยังถือไม่ได้ว่านางหน่อยให้
ความยินยอมโดยปริยายกับการกระทำดังกล่าวของนางนิด เป็นต้น 

ส่วนการรู้เห็นเป็นใจนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีการกระทำบางอย่างเพื่อความสะดวกแก่อีกฝ่ายหนึ่งใน
การกระทำอันเป็นเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต เช่น นายเอกเป็นคู่ชีวิตกับนายชัย นายเอกมีโรคประจําตัวจึงไม่
สะดวกที่จะมีเพศสัมพันธ์กับนายชัย นายชัยจึงพาคนรักอีกคนหนึ่งเข้ามาอาศัยในบ้านด้วย นายเอกทราบเรื่อง
ดังกล่าวก็จัดเตรียมห้องนอนให้ ย่อมถือว่านายเอกรู้เห็นเป็นใจต่อการกระทำของนายชัยแล้ว หรือนางนิด



๒๐๘ 

 

ทราบว่าคู่ชีวิตของตนคือนางหน่อยจะไปจำหน่ายยาเสพติด นางนิดก็ขับรถไปส่ง ย่อมถือว่านางนิดรู้เห็นเป็นใจ
ต่อการประพฤติชั่วของนางหน่อยแล้ว เป็นต้น แต่หากเป็นกรณีท่ีคู่รักนั้นทราบว่าคู่รักอีกฝ่ายจะกระทำการอัน
เป็นเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตดังกล่าวแล้ว กลับไม่ห้ามปราม ปล่อยให้เกิดการกระทำนั้นขึ้น หรือเปิดโอกาส
ให้มีการกระทำนั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการรู้เห็นเป็นใจ เช่น นายเอกสืบทราบว่านายชัยคู่ชีวิตของตนจะไปพบชู้รัก 
เมื่อนายชัยมาบอกว่าจะออกไปทำงาน นายเอกไม่ห้ามปรามแต่กลับส่งนักสืบติดตามไปถ่ายภาพนายชัยกับชู้รัก
เพื่อนำมาฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต หรือนางนิดสงสัยว่านางหน่อยคู่ชีวิตของตนจะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกลับ
คนรับใช้ภายในบ้าน นางนิดแอบติดกล้องบันทึกภาพไว้แล้วบอกทางหน่อยว่าจะไปธุระที่ต่างจังหวัดเพื่อเปิด
โอกาสให้นางนิดกับคนรับใช้อยู่ด้วยกันลำพัง เหล่านี้ไม่ถือว่านายเอกและนางนิดรู้เห็นเป็นใจในการกระทำอัน
เป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตดังกล่าว เป็นต้น 
 

 ๕.๒ คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งทำให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมีสภาพแห่งกายท่ีไม่อาจกระทำหรือยอมรับการกระทำ
เพื่อสนองความใคร่ได้ตลอดกาล 

เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นผู้กระทำให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมีสภาพแห่งกายที่ไม่อาจกระทำหรือยอมรับการ
กระทำเพื่อสนองความใคร่ได้ตลอดกาลเอง คู่ชีวิตผู้ก่อเหตุย่อมไม่อาจนำคดีมาฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุ
ดังกล่าวได้ เช่น นายเอกทะเลาะกับนายชัยซึ่งเป็นคู่ชีวิตแล้วใช้ไม้ตีพลาดไปโดนที่อวัยวะเพศของนายชัย เป็น
เหตุให้นายชัยไม่อาจใช้อวัยวะเพศเพื่อสนองความใคร่ได้ตลอดกาล แม้เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นโดนที่นายเอกไม่
ตั้งใจก็ยังถือว่าเป็นเหตุที่เกิดจากการกระทำของนายเอก นายเอกจึงฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุดังกล่าวมา
ไม่ได้ เป็นต้น การกระทำให้เกิดเหตุดังกล่าวหมายความรวมถึงการใช้  จ้าง วาน หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำ
ด้วยเพราะผู้อื่นนั้นยอมเป็นตัวแทนซึ่งตัวการคือคู่ชีวิตดังกล่าวต้องรับผิดชอบด้วย เช่น นายเอกโกรธนายชัยซึ่ง
เป็นคู่ชีวิตที่เป็นคนเจ้าชู้ จึงจ้างคนไปตัดอวัยวะเพศของนายชัย ย่อมถือว่านายเอกเป็นตัวการที่ต้องรับผิดใน
การกระทำดังกล่าวจึงไม่อาจฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนายใช้ได้ เป็นต้น  

แต่หากเป็นกรณีที่มิได้เกิดจากการกระทำของคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งที่กระทำต่ออีกฝ่ายหนึ่งโดยตรง เช่น 
นายเอกต้องการเลิกเป็นคู่ชีวิตกับนายชัย นายชัยโกรธและทำร้ายตัวเองด้วยการตัดอวัยวะเพศของตนเพ่ือ
ประชดนายเอก ต้องถือว่านายเอกมิได้เป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวจึงมีสิทธิฟ้องเลือกการเป็นคู่ชีวิตได้ เป็นต้น  

ส่วนกรณีอ่ืนที่เป็นเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้แม้เหตุนั้นจะเกิดจากการกระทำของคู่ชีวิตฟ้องคดีเอง 
คู่ชีวิตผู้ก่อเหตุก็ยังมีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ เช่น นางนิดซึ่งเป็นคู่ชีวิตกับนางหน่อยสร้างเรื่องกลัดกลุ้มใจ
ให้นางหน่อยจนกระทั่งนางหน่อยเป็นคนวิกลจริตตลอดมาเกิน ๓ ปี หรือนางนิดขับรถยนต์ไปประสบอุบัตเิหตุ
ร่วมกับนางหน่อยทำให้รถยนต์ตกลงในแม่น้ำ และนางหน่อยหายตัวไปจนกระทั่งศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ  
นางนิดก็ยังมีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนางหน่อยได้ตามมาตรา ๓๖ (๙) และ (๗) ได ้เป็นต้น  

 



๒๐๙ 

 

 ๕.๓ คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งทำผิดทัณฑ์บนด้วยเหตุเล็กน้อย  
กรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติอันเป็นเหตุฟ้องเลิกการ

เป็นคู่ชีวิตได้นั้น หากศาลพิจารณาเห็นว่าความประพฤติของคู่ชีวิตอันเป็นเหตุให้ทำทัณฑ์บนไว้นั้นเป็นเหตุ
เล็กน้อยหรือไม่สำคัญเกี่ยวแก่การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวโดยปกติสุข ศาลจะไม่พิพากษาให้เลิกการเป็นคู่ชีวิต
ก็ได้ เพราะการเป็นครอบครัวเดียวกันก็ควรอะลุ่มอล่วยช่วยกันประคองชีวิตคู่ไปด้วยกัน  มิใช่ว่าปัญหาเพียง
เรื่องเล็กน้อยก็นำมาเป็นเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันได้ เช่น นางนิดซึ่งเป็นคู่ชีวิตของนางหน่อยชอบเที่ยวเตร่
และรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนฝูง แต่นางหน่อยหึงหวงเกรงว่านางนิดจะไม่มีคู่รักใหม่จึงให้นางหน่อยทำ
หนังสือทัณฑ์บนให้ไว้ว่าจะไม่รับประทานอาหารนอกบ้านร่วมกับหญิงอื่นเพียงสองต่อสอง  ต่อมานางนิด
เดินทางไปทำงานและรับประทานอาหารร่วมกับหัวหน้าของตนซึ่งเป็นหญิงสองต่อสอง แม้นางหน่อยจะมีสิทธิ
ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ แต่ศาลอาจเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุเล็กน้อยหรือไม่สำคัญเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน
เป็นครอบครัวโดยปกติสุข ศาลจึงอาจไม่พิพากษาให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตกันได้ เป็นต้น  
  

 ๕.๔ คู่ชีวิตได้ให้อภัยอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว 

 การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวของคู่ชีวิตย่อมต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งและบางครั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจ
กระทำการอันเป็นให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายมีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้  แต่มิได้หมายความว่าเมื่อเกิดเหตุเช่นว่านั้น
ขึ้นแล้วคู่ชีวิตอีกฝ่ายจะต้องใช้สิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตเสมอไป เพราะการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตย่อมต้อง
พิจารณาประกอบกับเหตุปัจจัยหลายอย่าง เมื่อมีเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือ
หลายเหตุและคู่ชีวิตอีกฝ่ายได้ทราบเรื่องราวอันเป็นเหตุฟ้องเลิกนั้นทั้งหมดแล้ว แต่อีกฝ่ายมิได้ใช้สิทธินั้นทั้งยัง
กระทำการอันเป็นการให้อภัยหรือยกโทษให้แก่คู่ชีวิตอีกฝ่ายแล้ว คู่ชีวิตผู้ให้อภัยแล้วย่อมไม่มีสิทธินำเหตุที่ตน
ได้ให้อภัยแล้วมาฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตอีกได้ เพราะเท่าเป็นการรื้อฟ้ืนปัญหาของครอบครัวให้ไม่จบสิ้นและทำ
ให้ครอบครัวต้องอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอน ทั้งยังไม่เป็นธรรมแก่คู่ชีวิตที่ได้รับการให้อภัยแล้วที่อาจกระทำการ
บางอย่างให้เกิดการให้อภัยแล้วแต่กลับถูกนำมาฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้อีก 
 พฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการให้อภัยนั้นต้องเกิดจากการที่คู่ชีวิตนั้นได้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดอันเป็น
มูลเหตุที่จะฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ และคู่ชีวิตนั้นได้แสดงออกอย่างชัดแจ้งเพียงพอที่บุคคลทั่วไปจะเข้าใจได้
ว่าคู่ชีวิตนั้นได้ให้อภัยต่อการกระทำอันเป็นมูลเหตุที่จะฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้นั้นแล้ว  โดยอาจเป็นการให้
อภัยด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือการแสดงออกด้วยการกระทำที่ชัดแจ้งก็ได้ หากคู่ชีวิตนั้นมิได้รับทราบ
ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะถือว่าการให้อภัยนั้นรวมถึงทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการให้อภัยทั้งหมด
ไม่ได้ เช่น นายเอกจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัยแล้วต่อมานายเอกไปร่วมประเวณีกับนางแป้งเป็นอาจิณ
ประมาณ ๖ เดือนแล้วเลิกกัน ภายหลังจึงไปร่วมประเวณีกลับนางปลาเป็นอาจิณอีกประมาณ ๓ เดือน เมื่อ
นายชัยทราบเรื่องที่นายเอกไปร่วมประเวณีกับนางปลาแล้วก็ให้อภัยนายเอก หากต่อมานายชัยทราบเรื่อง
ระหว่างนายเอกกับนางแป้งก็ยังมีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนายเอกด้วยเหตุดังกล่าวได้  แต่จะนำเรื่อง
ระหว่างนายเอกกับนางปลาซึ่งตนได้ให้อภัยแล้วมาเป็นเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตอีกไม่ได้ เป็นต้น  



๒๑๐ 

 

 ข้อต่อสู้เรื่องการให้อภัยนั้นแม้คู่ความจะมิได้ให้การโต้แย้งไว้และศาลชั้นต้นก็มิได้กำหนดประเด็นเรื่อง
การให้อภัยไว้ก็ตาม ศาลก็สามารถหยิบยกข้ึนวินิจฉัยได้ ไม่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายเพราะการที่ศาลจะ
วินิจฉัยให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตกันได้หรือไม่ ศาลจำต้องพิเคราะห์ถึงเหตุแห่งการเลิกการเป็นคู่ชีวิตว่ายังคงมีอยู่
จนถึงขณะฟ้องคดีหรือไม่ หากเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้นหมดไปเพราะคู่กรณีให้อภัยซึ่งกันและกันแล้ว ศาล
ก็ไม่อาจพิพากษาให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตกันได้ (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๐๑๕๗/๒๕๕๙ ประกอบ)๙๓ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๑๕๗/๒๕๕๙ โจทก์บรรยายฟ้องว่า เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จำเลยทำ
หนังสือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของโจทก์ว่าโจทก์มีพฤติกรรมในทางชู้สาวกับหญิงอื่น  ต่อมาเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๗ จำเลยถอนเรื่องร้องเรียนดังกล่าว แล้วโจทก์ยอมกลับมาอยู่กับจำเลยที่บ้าน จึงเห็นได้ว่า ตามคำฟ้อง
ของโจทก์มีการบรรยายระบุถึงพฤติการณ์ที่แสดงถึงการให้อภัยจำเลยโดยยอมกลับมาอยู่กับจำเลยภายหลัง
เกิดเหตุการณ ์เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การโต้แย้งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกัน
แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๔ (๓) อีกทั้งจำเลยได้ยื่นถอนเรื่องร้องเรียนความ
ประพฤติด้านชู้สาวของโจทก์ต่อผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ว่า จำเลยตกลงใจ
ถอนเรื่องร้องเรียนโดยมีเงื่อนไข ๓ ประการ คือให้โจทก์กลับเข้าบ้านและปฏิบัติตนเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี
ดูแลบุตรภริยาตามเดิม ให้โจทก์ปฏิบัติตนในทางที่ดี ไม่ให้เป็นที่ดูถูก ดูหมิ่นเหยียดหยาม ซุบซิบนินทาของ
บุคคลทั่วไปในสังคมและให้โจทก์ให้เกียรติยกย่องบุคคลในครอบครัวอันได้แก่  บุตร ภริยา ตามกาลเทศะที่
เหมาะสม โดยโจทก์ก็ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าโจทก์จะกลับเข้าพักในบ้านเดิมกับครอบครัวซึ่งมีบุตรและ
ภริยาเช่นเดิม แม้ข้อตกลงจะไม่ได้ระบุว่าโจทก์ให้อภัยการกระทำของจำเลย แต่พฤติการณ์ที่โจทก์แสดงออก
โดยกลับมาอยู่บ้านเดิมกับครอบครัวซึ่งมีบุตรและภริยาเช่นเดิมเพ่ืออยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยต่อไปภายหลัง
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการแสดงว่าโจทก์ได้ให้อภัยต่อการกระทำของจำเลยที่ส่งข้อความหมิ่นประมาท
บิดาของโจทก์ สิทธิฟ้องหย่าของโจทก์ในเรื่องนี้จึงหมดไป 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๗๓/๒๕๕๖ แม้โทรสารที่โจทก์ส่งมายังจำเลยที่  ๑ ข้อความบางตอนมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการหย่าว่าการหย่าครั้งนี้เป็นการหย่าที่ยินยอมทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีการฟ้องหย่าเรื่องชู้สาว
ระหว่างจำเลยทั้งสอง แต่กรณีที่จะเป็นการกระทำอันแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นการที่โจทก์ให้อภัยการกระทำของ
จำเลยทั้งสองและทำให้สิทธิฟ้องหย่าหมดไปนั้นต้องได้ความว่าคู่สมรสที่มีสิทธิฟ้องหย่าจะต้องมีเจตนาที่จะ
ยกโทษให้คู่สมรสฝ่ายที่ทำผิดกลับคืนสู่สถานะในทางครอบครัวดังเดิม คือคู่สมรสทั้งสองฝ่ายมีเจตนากลับมาอยู่
กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป การที่โจทก์ขอเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินต่าง ๆ ของโจทก์ออกจากบ้านที่เคยอยู่กิน
กับจำเลยที ่๑ ไม่มีพฤติการณ์ท่ีโจทก์และจำเลยที่ ๑ จะอยู่กินฉันสามีภริยาดังเดิมต่อไปอีก นอกจากนี้โจทก์ยัง
ได้แจ้งความดำเนินคดีแก่จำเลยที่ ๑ ในความผิดฐานพยายามฆ่า ตามพฤติการณ์จึงไม่อยู่ในวิสัยที่โจทก์และ
จำเลยที ่๑ จะกลับมาอยู่กินฉันสามีภริยากันดังเดิมต่อไป ถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้ให้อภัยแก่จำเลยอันจะเป็นเหตุให้
สิทธิฟ้องหย่าหมดไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๘ 

 
๙๓ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๔๘๖.  



๒๑๑ 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๙๐/๒๕๔๙ การยินยอมและให้อภัยที่จะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๑๘ หมายถึง คู่สมรสฝ่ายที่
ยินยอมและให้อภัยได้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดสิทธิฟ้องหย่านั้น แต่แสดง
ให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าอนุญาตให้กระทำหรือจะไม่ใช้สิทธิฟ้องหย่า  ข้อเท็จจริงปรากฏว่าสาเหตุที่โจทก์ไม่
ฟ้องหย่าจำเลยแต่แรกที่ทราบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับ ส. เนื่องจากโจทก์ไม่ทราบแน่ชัด และไม่
คาดคิดว่าจำเลยจะจริงจังกับ ส. เพราะขณะนั้นจำเลยยังมีหญิงอื่นอีกหลายคน จนกระทั่งเมื่อโจทก์ทราบว่า
จำเลยกับ ส. มีบุตรด้วยกันจึงนำคดีมาฟ้อง พฤติการณ์ของโจทก์ดังกล่าว ถือไม่ได้ว่าโจทก์เคยยินยอมหรือให้
อภัยในเรื่องท่ีจำเลยอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง ส. ฉันภริยา โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องหย่าด้วยเหตุหย่าดังกล่าวได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๓/๒๕๔๐ โจทก์จำเลยจดทะเบียนสมรสกัน ต่อมาจำเลยไปได้ ม. เป็น
ภริยา โจทก์ได้ฟ้องหย่าจำเลย ศาลไกล่เกลี่ยโจทก์จำเลยตกลงกันว่าจำเลยจะต้องกลับมาอยู่ในบ้านหลัง
เดียวกับโจทก์ ห้ามเกี่ยวข้องกับหญิงอื่นต่อไป โจทก์จึงได้ถอนฟ้องไป ปรากฏว่าหลังจากถอนฟ้องแล้วจำเลย
ยังคงอยู่ร่วมกับ ม. ฉันสามีภริยาต่อมา การที่โจทก์ยอมถอนฟ้องก็เพราะจำเลยตกลงเงื่อนไขกับโจทก์ไว้  เมื่อ
จำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจึงมิใช่กรณีท่ีโจทก์ยอมให้อภัยจำเลย 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๖๑/๒๕๓๖ โจทก์นำหญิงอื่นมาอยู่ในบ้านและมาอยู่กินด้วยกันฉันสามี
ภริยามีบุตรด้วยกัน ๑ คนโดยโจทก์ให้ใช้นามสกุลโจทก์ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์อุปการะเลี้ยงดูหรือ
ยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาจำเลยจึงฟ้องหย่าโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๑๖ (๑) 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๒๐ โจทก์จำเลยทะเลาะทุบตีกัน จำเลยไล่โจทก์ออกจากบ้าน แต่หลังจากนั้นโจทก์ยังไป
มาหาสู่จำเลยและเคยรับจำเลยไปรับประทานอาหารด้วยกัน ประมาณปี ๒๕๒๓ โจทก์ไปรับจำเลยมาอยู่ด้วย 
๓-๔ เดือน จำเลยถูกบิดาโจทก์ไล่ออกจากบ้าน จึงกลับไปอยู่บ้านเดิม แต่โจทก์ยังไปมาหาสู่จำเลยโดยให้เงินใช้
เดือนละ ๔,๐๐๐บาท ในปี ๒๕๒๗ จำเลยบวชชีโจทก์ทราบก็พูดว่าบวชก็ดีและไปเยี่ยมจำเลยกับส่งเงินให้
จำเลยเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เพิ่งจะงดส่งเงินนับแต่เดือนมกราคม ๒๕๒๙ เป็นต้นมา ดังนี้ แม้โจทก์จะมีเหตุ
หย่าจำเลยตามกฎหมายก็ตาม แต่พฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏถือได้ว่าโจทก์ให้อภัยในการกระทำของจำเลยแล้ว 
สิทธิฟ้องหย่าของโจทก์ย่อมหมดไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๘ 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๐๒/๒๕๓๔ โจทก์จำเลยต่างสมัครใจแยกกันอยู่ โจทก์จะกล่าวอ้างว่าจำเลย
จงใจละทิ้งร้างโจทก์ไม่ได้ จำเลยใช้อาวุธปืนยิงโจทก์ ๒ ครั้ง แม้จะเป็นความจริงดังที่โจทก์ฎีกา แต่เหตุเกิดก่อน
ฟ้องประมาณ ๑๔ ปี และ ๔ ปี ตามลำดับไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษจำเลย คงอยู่กินด้วยกันตลอด
มาแสดงว่าโจทก์ได้ให้อภัยจำเลยแล้ว สิทธิฟ้องหย่าในข้อนี้ย่อมหมดไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๕๑๘ 

 
 
 



๒๑๒ 

 

๖. การฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต การฟ้องเรียกค่าทดแทน และอายุความ 
 

 ๖.๑ อายุความฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตและการฟ้องเรียกค่าทดแทน 
 ในกรณีที่มีเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตแล้วแต่ไม่มีการฟ้องภายในกำหนดอายุความก็ยอมทำให้คู่ชีวิต
ฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตแก่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เช่นกัน เรื่องอายุความฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตนี้มิได้บัญญัติ
ไว้ในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... จึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลมคือ 

“มาตรา ๑๕๒๙ สิทธิฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุในมาตรา ๑๕๑๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) หรือมาตรา 
๑๕๒๓ ย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้าง
เหตุอันจะยกข้ึนฟ้องหย่าไม่ได้แล้วนั้น อาจนำสืบสนับสนุนคดีฟ้องหย่าซึ่งอาศัยเหตุอย่างอ่ืน” 

จากบทบัญญัติดังกล่าวเมื่อนำมาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้วมีผลว่า การฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตโดยอาศัย
เหตุในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๓๖ (๑) (๒) (๓) (๘) และสิทธิในการได้รับค่าทดแทนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ ดังต่อไปนี้ คู่ชีวิตอีกฝ่ายต้องฟ้องภายในกำหนดหนึ่งปีนับ
แต่วันที่ตนรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้าง มิฉะนั้นคดีขาดอายุความคือ 

(๑) การฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุที่เกิดจากคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อ่ืน
ฉันคู่ชีวิตหรือฉันภริยาหรือสามี ร่วมประเวณีกับผู้อ่ืนเป็นอาจิณ หรือกระทำกับผู้อ่ืนหรือยอมรับการกระทำของ
ผู้อื่น เพ่ือสนองความใคร่ของตนหรือผู้อ่ืนเป็นอาจิณ รวมทั้งการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายและจาก
ผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้น 

(๒) การฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุที่เกิดจากคู่ชีวิตฝ่ ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติชั ่ว ไม่ว่าความ
ประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้น 
ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง หรือได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นคู่ชีวิตของฝ่ายที่
ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่
ร่วมกันฉันคู่ชีวิตมาคำนึงประกอบ  

(๓) การฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุที่เกิดจากคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือ
จิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการร้ายแรง  

(๔) การฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุที่เกิดจากคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะ
เลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร หรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่ชีวิตกันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำ
นั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันคู่ชีวิตมาคำนึง
ประกอบ  

(๕) การฟ้องเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาว หรือการเรียกค่าทดแทนจาก
หญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวตามมาตรา ๑๕๒๓  
วรรคสอง ซึ่งนำมาใช้กับคู่ชีวิตโดยอนุโลม 



๒๑๓ 

 

ส่วนการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตโดยอาศัยเหตุอ่ืนในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตามมาตรา ๓๖ 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๙) (๑๑) และ (๑๒) นั้นตามพฤติการณ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไป คู่ชีวิตอีกฝ่ายจึงมีสิทธิ
ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุเหล่านั้นได้ตลอดเวลาไม่เป็นการขาดอายุความ เช่น คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจงใจทิ้งร้าง
อีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน ๑ ปี เมื่อครบกำหนด ๑ ปีแล้ว หากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตครอบครัว
ร่วมกันอยู่ตราบใด คู่ชีวิตที่ถูกท้ิงร้างก็มีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้โดยไม่ขาดอายุความ เป็นต้น สำหรับเหตุ
ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตเพราะผิดทัณฑ์บนที่ทำไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติตามมาตรา ๓๖ (๑๐) นั้น ไม่
มีลักษณะเป็นการต่อเนื่อง แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดอายุความไว้ จึงต้องใช้อายุความ ๑๐ ปี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ อายุความฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตนี้จำเลยจะต้องยกขึ้นต่อสู้  แม้
โจทก์จะฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด ๑ ปีแล้วก็ตาม แต่เมื่อจำเลยมิได้ยกเอาเหตุแห่งความระงับของสิทธิเรียกร้อง
ขึ้นต่อสู้ ศาลย่อมไม่วินิจฉัยถึงความระงับแห่งสิทธินั้น๙๔ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๐๔/๒๕๕๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคหนึ่ง 
บัญญัติว่า เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุภริยามีชู้ สามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากชู้ บทบัญญัติดังกล่าว
กำหนดให้ชายชู้หรือชายที่มาล่วงเกินภริยาในทำนองชู้สาวจะต้องทราบว่าหญิงนั้นเป็นหญิงมีสามีแล้ว แต่ยังจง
ใจละเมิดสิทธิสาม ีจึงต้องรับผิดใช้ค่าทดแทน เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ทราบแล้วว่า จำเลยที่ ๑ เป็นภริยาของ
โจทก์แต่ยังเป็นชู้และร่วมประเวณีกับจำเลยที ่๑ เป็นอาจิณ โจทก์ซ่ึงเป็นสามีย่อมมีสิทธิฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ต้อง
รับผิดใช้ค่าทดแทนแก่โจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๒๙ สิทธิฟ้องร้องโดยอาศัย
เหตุในมาตรา ๑๕๑๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) หรือมาตรา ๑๕๒๓ ย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่วัน
ผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้าง หมายถึง กรณีที่เหตุที่กล่าวอ้างนั้นมิได้เกิดเหตุนั้น
อีก สิทธิฟ้องร้องจึงระงับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าว
อ้าง แต่จำเลยที ่๒ ยังคงประพฤติเหตุดังกล่าวภายหลังวันที่จำเลยที่ ๒ อ้างว่าโจทก์รู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตน
อาจยกขึ้นกล่าวอ้างได้ อันเป็นการกระทำเหตุดังกล่าวต่อเนื่อง สิทธิฟ้องร้องของโจทก์จึงยังไม่ระงับไป คดี
โจทก์ไม่ขาดอายุความ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๗๘/๒๕๕๒ โจทก์เป็นภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ ๑ ขณะโจทก์
ยื่นฟ้องคดีนี้จำเลยที่ ๑ ยังคงอุปการะเลี้ยงดูและยกย่องจำเลยที่ ๒ ฉันภริยาอันเป็นพฤติการณ์ต่อเนื่องตั้งแต่
โจทก์รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว เหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๑) จึงยังคงมี
อยู่ตลอดมาและโจทก์ย่อมยกเป็นเหตุหย่าได้ โดยไม่สำคัญว่าโจทก์จะรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวก่อนฟ้องเกิน ๑ ปี
หรือไม ่สิทธิฟ้องร้องของโจทก์ไม่ระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๙ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๖๔/๒๕๕๑ แม้คำให้การจำเลยจะไม่ระบุไว้ชัดถึงบทกฎหมายอันเป็น
ข้ออ้างถึงเหตุที่ขาดอายุความ แต่เหตุหย่าที่กำหนดอายุความหรือการระงับไปซึ่งสิทธิเรียกร้องคงมีเพียง
มาตรา ๑๕๒๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตราเดียวที่ระบุถึงเหตุหย่าตามมาตรา ๑๕๑๖ (๓) 
และ (๖) อันเป็นเหตุฟ้องหย่าในคดีนี้ จึงถือได้ว่าจำเลยให้การต่อสู้ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือสิทธิฟ้องร้อง

 
๙๔ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๔๘๘. 



๒๑๔ 

 

เนื่องจากเหตุดังกล่าวระงับไปตามบทกฎหมายแล้ว เมื่อโจทก์ถือว่าการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามี
หรือภริยากันอย่างร้ายแรงของจำเลยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ การที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ใน
ปี ๒๕๔๖ จึงพ้นกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่โจทก์รู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนยกขึ้นกล่าวอ้าง สิทธิฟ้องร้องของ
โจทก์โดยอาศัยเหตุดังกล่าวย่อมระงับสิ้นไป 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๙๐/๒๕๔๙ การอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นเป็นเหตุฟ้องหย่าที่มี
พฤติการณ์ที่ต่อเนื่อง ตราบที่จำเลยยังอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง ส. ฉันภริยา เหตุฟ้องหย่าตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๑) ก็ยังคงมีอยู่ แม้โจทก์จะทราบพฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยมา
เกิน ๑ ปีแล้ว โจทก์ก็ยกเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ สิทธิฟ้องร้องของโจทก์จึงไม่ระงับไปตามมาตรา ๑๕๒๙ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๒๐/๒๕๓๘ โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ ได้แสดงตนโดยเปิดเผยเพ่ือ
แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำนองชู้สาว มาตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ตลอดมาจนถึงวันที่โจทก์ฟ้องคดีนี้  
ลักษณะการกระทำของจำเลยที่ ๑ ได้กระทำต่อเนื่องกันมายังมิได้หยุดการกระทำ คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๙  
  โจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่  ๒ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๕๒๓ วรรคสองได้ โดยไม่จำต้องคำนึงว่าโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ตกลงหย่ากันเองหรือศาลพิพากษาให้
หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ 
วรรคแรก หรือไม ่
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๘๑/๒๕๓๕ พฤติการณ์ที่จำเลยที่ ๒ ยินยอมให้จำเลยที่ ๑ อยู่ร่วมเรือน
เดียวกันและมีความสัมพันธ์กับจำเลยที่  ๑ อย่างเปิดเผย โดยเป็นที ่ประจักษ์ทั ่วไปว่าบุคคลทั ้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวต่อกันจำเลยที่ ๒ ก็ยอมรับว่าโจทก์เคยไปพบบิดาของจำเลยที่ ๒ ขอให้ห้ามจำเลย
ที่ ๑ ไปบ้านจำเลยที่ ๒ ฟังได้ว่าจำเลยที่ ๒ ได้แสดงโดยเปิดเผยว่าตนมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับจำเลยที่  ๑ 
จำเลยที่ ๑ กับโจทก์เป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อจำเลยที่ ๒ แสดงตนแก่บุคคลทั่วไปว่ามี
ความสัมพันธ์กับจำเลยที่ ๑ ในทำนองชู้สาวจึงเป็นเรื่องที่ผิดทำนองคลองธรรมอยู่ในตัวและเกิดความเสียหาย
แก่โจทก์ผู้ซึ่งเป็นภริยาโดยตรง ซึ่งโจทก์ก็แสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางสังคมที่ดี  เมื่อมีพฤติการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
ผู้บังคับบัญชาของโจทก์มีทัศนะต่อโจทก์ในทางไม่ดี ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงความราบรื่นในชีวิตสมรสของโจทก์
และความผาสุกในครอบครัวซึ่งถูกกระทบกระเทือนอยู่แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากจำเลยที่ ๒ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคสอง ค่าทดแทนเป็นจำนวนเท่าใดนั้น ศาลมีอำนาจ
กำหนดค่าทดแทนตามควรแห่งพฤติการณ์และสถานะของคู่สมรสประกอบกัน โจทก์ได้ทราบถึงความสัมพันธ์
ของจำเลยทั้งสองกลางปี ๒๕๒๕ แต่คำฟ้องและชั้นนำสืบพยานหลักฐานของโจทก์ยืนยันความสัมพันธ์ของ
จำเลยทั้งสองเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดมาถึงปี ๒๕๒๘ มิได้หยุดการกระทำและสิ้นไป เมื่อโจทก์ฟ้องคดีเรียก
ค่าทดแทนภายในปี ๒๕๒๘ คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๕๒๙ 



๒๑๕ 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๔๑/๒๕๒๖ จำเลยได้หญิงอื่นและรับเข้ามาอยู่ในบ้าน อันเป็นการเลี้ยงดู
หรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๑๖ (๑) และจำเลยหมิ่น
ประมาทเหยียดหยามโจทก์ซึ่งเป็นภริยาตามมาตรา ๑๕๑๖ (๓) ทั้งสองกรณีเหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ โจทก์รู้
ความจริงดังกล่าวในปีเดียวกัน โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓ คดีโจทก์ขาดอายุความตาม  
มาตรา ๑๕๒๙ 
 

 ๖.๒ การขอให้ศาลมีคำสั่งชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต 

เมื่อมีการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต โจทก์หรือจำเลยในคดีดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่ง
ชั่วคราวในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตครอบครัวของตนในขณะที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลก็ได้โดยอนุโลมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๐ คือ  

“มาตรา ๑๕๓๐ ขณะคดีฟ้องหย่าอยู่ในระหว่างพิจารณา ถ้าฝ่ายใดร้องขอ ศาลอาจสั่งชั่วคราวให้
จัดการตามที่เห็นสมควร เช่น ในเรื่องสินสมรส ที่พักอาศัย การอุปการะเลี้ยงดูสามีภริยา และการพิทักษ์
อุปการะเลี้ยงดูบุตร”  

จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่าคู่ชีวิตอาจขอให้ศาลมีคำสั่งทั้งตามที่ ระบุไว้เป็นตัวอย่างใน
มาตรา ๑๕๓๐ หรือมีคำสั่งในกรณีอื่น ๆ อีกก็ได้ ในเรื่องทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต เช่น ขอให้ศาลมีคำสั่งให้
คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งนำเงินอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตบางส่วนมาแบ่งปันกัน หรือห้ามมิให้มี
การเบิกจ่ายเงินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตบางรายการ หรือให้การเบิกจ่ายเงินอันเป็นทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตต้องกระทำโดยความยินยอมของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่าย เป็นต้น เรื่องท่ีพักอาศัย เช่น ขอให้มีคำสั่ง
ให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งย้ายไปพักอาศัยในที่แห่งหนึ่งชั่วคราว หรือให้แบ่งส่วนการพักอาศัยอย่างเป็นกิจจะลักษณะใน
บ้านที่คู่ชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นต้น เรื่องการอุปการะเลี้ยงดูคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น ขอให้มีคำสั่งให้คู่ชีวิตอีก
ฝ่ายหนึ่งจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่ตนในระหว่างการพิจารณาคดี เป็นต้น และอาจเป็นขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่อง
อ่ืน ๆ เช่น ขอให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเข้ารับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด ขอให้ห้ามมิให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเข้า
ใกล้ในระยะท่ีกำหนด เป็นต้น 
 

 ๖.๓ อายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างคู่ชีวิตที่ครบกำหนดก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่การเป็น
คู่ชีวิตสิ้นสุดลง 

การใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันโดยสันติสุขนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดหรือขจัดความขัดแย้ง
ภายในครอบครัวมีให้เกิดมีขึ้น ดังนั้นในบางกรณทีี่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายจากคู่ชีวิตอีกฝ่าย
หนึ่ง หากคู่ชีวิตดังกล่าวใช้สิทธิฟ้องคดีตามสิทธิเรียกร้องนั้นย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในครอบครัวได้  
ขณะเดียวกันหากกฎหมายไม่ยินยอมให้มีการใช้สิทธิฟ้องคดีในระหว่างที่เป็นคู่ชีวิตกันก็อาจทำให้คู่ชีวิตดังกล่าว
ต้องเสียหายด้วยเช่นกัน ดังนั้นร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๓๘ จึงบัญญัติแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้
ดังนี้ 



๒๑๖ 

 

“มาตรา ๓๘ อายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างบุคคลซึ่งเป็นคู่ชีวิต ถ้าจะครบกำหนดก่อนหรือภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง อายุความนั้นยังไม่ครบกำหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันที่การ
เป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง” 

บทบัญญัติดังกล่าวตรงกันกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๙๓/๒๒ ที่ใช้กับคู่สมรส
ด้วย ผลแห่งกฎหมายดังกล่าวคือ สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นระหว่างคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายจะไม่ขาดอายุความและยังคง
มีอยู่ตราบเท่าที่บุคคลทั้งสองยังเป็นคู่ชีวิตกัน จนกระทั่งเมื่อการเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลงแล้วหากสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวจะขาดอายุความก่อนหรือภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง กฎหมายถือว่าสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวจะไม่ขาดอายุความ โดยคู่ชีวิตยังมีสิทธิฟ้องคดีได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง แต่
หากสิทธิเรียกร้องนั้นมีอายุความเกินกว่า ๑ ปีนับแต่วันที่การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลงก็ต้องนำอายุความที่ยาวกว่า
มาใช้บังคับ  

ตัวอย่างเช่น นายเอกซึ่งเป็นคู่ชีวิตของนายชัยสั่งจ่ายเช็คชำระหนี้ให้แก่นายชัยเมื่อวันที่  ๑ มกราคม 
๒๕๖๒ แต่เช็คไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ แม้นายชัยจะมีได้ฟ้องเรียกเงินตามเช็คดังกล่าวภายในอายุความ ๑ ปี
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๐๒ คือภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ แต่หากต่อมา
นายเอกเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนายชัยเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายชัยยังมีสิทธิฟ้องเรียกเงินตามเช็คจาก
นายเอกได้ภายในวันที ่๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หรือกรณีที่นางนิดจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนางหน่อยแล้วนางนิดกู้ยืม
เงินนางหน่อยไป โดยผิดนัดชำระหนี้เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางหน่อยมีสิทธิฟ้องเรียกเงินกู้คืนจาก
นางนิดได้ภายในอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ คือภายใน
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๗๐ หากทั้งสองฝ่ายเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางหน่อยยังคง
มีสิทธิฟ้องเรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนจากนางนิดได้ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๗๐ เป็นต้น 

สิทธิเรียกร้องทีม่ีการกำหนดอายุความตามมาตรา ๓๘ นี้ มิได้จำกัดเฉพาะสิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของคู่ชีวิตเท่านั้น หมายรวมถึงสิทธิเรียกร้องทั้งหมดที่คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายมีอยู่แก่
กันในระหว่างเป็นคู่ชีวิตด้วย เช่น หนี้กู้ยืม หนี้ตั๋วเงิน หนี้ละเมิด หรือหนี้ตามสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้อง
เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องขึ้นระหว่างที่ยังเป็นคู่ชีวิตกันเท่านั้น ถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเกิดขึ้นก่อน
จดทะเบียนคู่ชีวิตหรือภายหลังเลิกการเป็นคู่ชีวิตแล้ว ย่อมต้องเป็นไปตามอายุความแห่งสิทธิเรียกร้องนั้น เช่น 
นายเอกซึ่งเป็นคู่ชีวิตกับนายชัยทำสัญญาให้นายชัยเช่ารถยนต์อันเป็นสินส่วนตัวของนายเอก เมื่อนายเอกเลิก
การเป็นคู่ชีวิตกับนายชัยเมื่อวันที่  ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้ว สัญญาเช่ารถยนต์สิ้นสุดลงเมื่อวันที่  ๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ แต่นายชัยคืนรถยนต์ในสภาพไม่เรียบร้อยตามสัญญาเช่าแก่นายเอก หากนายเอกจะฟ้องเรียกค่าปรับ
ตามสัญญาเช่าต้องฟ้องภายในกำหนด ๖ เดือนนับแต่วันส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๕๖๓ มิใช่ฟ้องได้ภายในกำหนด ๑ ปีนับแต่วันที่การจดทะเบียนคู่ชีวิตสิ้นสุดลง เป็นต้น 
 
 



๒๑๗ 

 

๗. ผลของการสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต 
เมื่อคู่ชีวิตเลิกกันแล้วระบบทรัพย์สินซึ่งแบ่งเป็นสินส่วนตัวและทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเป็นอันยุติ

ลงจึงต้องแยกส่วนที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตออกเป็นของคู่ชีวิตแต่ละฝ่าย  ในขณะเดียวกันหนี้สินที่
เกิดข้ึนระหว่างการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันซึ่งโดยปกติถือเป็นหนี้ร่วมกันของคู่ชีวิตย่อมต้องแบ่งความรับผิดด้วยเช่นกัน 
นอกจากนั้นยังมีกรณีที่กฎหมายกำหนดให้สิทธิในการฟ้องเรียกค่าทดแทนและค่าเลี้ยงชีพระหว่างกันเมื่อเลิก
การเป็นคู่ชีวิตด้วย โดยมีรายละเอียดคือ 
 

 ๗.๑ การเรียกค่าทดแทน 

เมื่อคู่สมรสฟ้องหย่ากันด้วยเหตุบางประการ กฎหมายกำหนดให้คู่สมรสที่ถูกก่อให้เกิดเหตุหย่ามีสิทธิ
เรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งและผู้อ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคู่สมรสของตนในทางชู้สาวได้ในบางกรณี
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ - ๑๕๒๕ ซึ่งนำมาใช้กับกรณีคู่ชีวิตโดย
อนุโลมด้วยคือ 

“มาตรา ๑๕๒๓ เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) ภริยาหรือสามีมีสิทธิ
ได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการ
หย่านั้น สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจาก
หญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้  ถ้าสามีหรือภริยา
ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) หรือใหผู้้อื่นกระทำการตามวรรคสอง 
สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้” 
  “มาตรา ๑๕๒๔ ถ้าเหตุแห่งการหย่าตามมาตรา ๑๕๑๖ (๓) (๔) หรือ (๖) เกิดขึ้นเพราะฝ่ายผู้ต้อง
รับผิดชอบก่อให้เกิดขึ้นโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนได้ จึงต้องฟ้องหย่า อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิได้รับค่า
ทดแทนจากฝ่ายที่ต้องรับผิด”  

จากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถจำแนกกระบวนการฟ้องเรียกค่าทดแทนออกได้เป็น  ๓ กรณีคือ การ
ฟ้องเรียกค่าทดแทนเมื่อมีการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต การฟ้องเรียกค่าทดแทนโดยไม่มีการฟ้องเลิกการเป็น
คู่ชีวิต และการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากผู้ก่อเหตุโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่า  



๒๑๘ 

 

 ๗.๑.๑ การฟ้องเรียกค่าทดแทนเมื่อมีการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต  คือการฟ้องเรียกค่าทดแทน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งต้องมีการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุตาม
มาตรา ๓๖ (๑) ด้วยคือ คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่ชีวิตหรือฉันภริยาหรือสามี  
ร่วมประเวณีกับผู้อ่ืนเป็นอาจิณ หรือกระทำกับผู้อ่ืนหรือยอมรับการกระทำของผู้อ่ืนเพ่ือสนองความใคร่ของตน
หรือผู้อื่นเป็นอาจิณ หากศาลมิได้มีคำพิพากษาให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุดังกล่าว คู่ชีวิตที่ฟ้องคดีย่อมไม่มี
สิทธิได้ค่าทดแทนจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งหรือจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่ง
การฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้ เช่น นายเอกเป็นคู่ชีวิตกับนายชัย ต่อมานายเอกอุปการะเลี้ยงดูและยกย่องนาย
โทเป็นคู่ชีวิตด้วย นายชัยจึงฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนายเอกตามมาตรา ๓๖ (๑) และฟ้องเรียกค่าทดแทนจาก
นายเอกและนายโทด้วย หากศาลพิพากษาให้การเป็นคู่ชีวิตของนายเอกและนายชัยเลิกกันตามมาตรา ๓๖ (๑) 
ศาลต้องกำหนดให้นายเอกและนายโทจ่ายค่าทดแทนแก่นายชัยด้วย แต่หากนายชัยมิได้ฟ้องเรียกค่าทดแทนไป
ในคดีดังกล่าว หรือฟ้องแล้วต่อมานายเอกและนายชัยทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้เลิกการเป็นคู่ชีวิต
กัน อย่างนี้ถือไม่ได้ว่าศาลพิพากษาให้นายเอกและนายชัยเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันตามมาตรา  ๓๖ (๑) ศาลจะ
กำหนดให้นายเอกและนายโทจ่ายค่าทดแทนแก่นายชัยไม่ได้  (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๙๔๓/๒๕๕๗) 
เป็นต้น  

การฟ้องคดีเรียกค่าทดแทนจากท้ังคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง หรือจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง 
หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต ต้องฟ้องกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความ
จริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๙ วรรคหนึ่ง เช่น นางนิด
จดทะเบียนคู่ชีวิตกับนางหน่อย ต่อมาวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ นางนิดอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องนางสวย
ฉันคู่ชีวิตตลอดมาจนนางหน่อยทราบเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางหน่อยมีสิทธิฟ้องเรียก
ค่าทดแทนจากนางนิดและนางสวยได้ภายในวันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่หากนางนิดยังคงอุปการะยกย่อง
นางสวยเช่นคู่ชีวิตอยู่ภายหลังวันที่นางหน่อยทราบเรื่องดังกล่าว ถือว่าการละเมิดสิทธิของนางหน่อยยังคงอยู่
ต่อเนื่องมา นางหน่อยจึงมีสิทธิฟ้องคดีได้แม้เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่ตนทราบเรื่องครั้งแรก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 
๖๘๐๔/๒๕๕๘) เป็นต้น 

อนึ่ง ถ้าการที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่ชีวิตหรือฉันภริยาหรือสามี  ร่วม
ประเวณีกับผู้อ่ืนเป็นอาจิณ หรือกระทำกับผู้อ่ืนหรือยอมรับการกระทำของผู้อ่ืนเพ่ือสนองความใคร่ของตนหรือ
ผู้อื่นเป็นอาจิณนั้น เกิดข้ึนโดยคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำ คู่ชีวิตที่ยินยอม
หรือรู้เห็นเป็นใจดังกล่าวจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้  เพราะถือว่าความยินยอมไม่ทำให้เป็นการละเมิดสิทธิของ
คู่ชีวิตดังกล่าว และหากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องเลิกการเป็น
คู่ชีวิตนั้นมิได้ทราบว่าผู้ที่ตนเกี่ยวข้องด้วยดังกล่าวเป็นคู่ชีวิตของบุคคลอื่นอยู่  คู่ชีวิตอีกฝ่ายย่อมไม่มีสิทธิฟ้อง
เรียกค่าทดแทนได้เช่นกัน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวนั้นมิได้ทราบว่าตนได้ละเมิดสิทธิของคู่ชีวิตของบุคคลที่ตน
ไปเกี่ยวข้องด้วย  



๒๑๙ 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๙๖๔/๒๕๖๒ คำฟ้องโจทก์ขอเรียกค่าทดแทนจากจำเลยตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “ภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดย
เปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้” จากพฤติการณ์ที่สามีโจทก์ไปพบจำเลยที่
บ้านเช่าของจำเลยในช่วงเวลากลางคืนบ่อยครั้ง โดยขับรถมาเองหรือมาพร้อมกับจำเลยก็ตาม บางครั้งก็นอน
พักค้างคืนที่บ้านจำเลยและกลับออกมาในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น อีกทั้งสามีโจทก์ยังมีกุญแจที่ใช้เปิดประตูเข้า
ออกบ้านจำเลยได้เอง แม้ในยามกลางดึกซึ่งเป็นเวลาที่จำเลยเข้านอนแล้วก็สามารถเข้าบ้านจำเลยโดยไม่ต้อง
รอให้จำเลยเปิดประตูบ้านให้ อันแสดงให้เห็นว่าจำเลยกับสามีโจทก์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกัน
มากกว่าที่จะเป็นเพียงนายจ้างหรือลูกจ้างกันตามปกติธรรมดา การที่จำเลยเป็นหญิงที่แต่งงานมีสามีแล้ว 
ยินยอมให้สามีโจทก์ซึ่งเป็นชายอ่ืนเข้าออกบ้านจำเลยในเวลากลางคืนบ่อยครั้ง รวมทั้งให้มานอนค้างคืนที่บ้าน
แล้วออกจากบ้านไปช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น โดยบางครั้งมีการแต่งกายออกไปทำงานพร้อมกัน ย่อมทำให้เพื่อน
บ้านหรือบุคคลอื ่นที่พบเห็นถึงพฤติกรรมระหว่างจำเลยกับสามีโจทก์เข้าใจได้ว่า  จำเลยกับสามีโจทก์มี
ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน พฤติการณ์เช่นนี้เป็นการที่จำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าจำเลยมี
ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีโจทก์แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคสอง 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๘๘/๒๕๖๑ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ 
วรรคสอง โจทก์ซ่ึงเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากหญิงอ่ืนได้นั้น ต้องมีข้อเท็จจริงว่า 
หญิงอื่นแสดงตนว่ามีความสัมพันธ์กับสามีตนในทำนองชู้สาว “โดยเปิดเผย” หน้าที่นำสืบให้ได้ความเช่นว่านั้น
จึงตกแก่โจทก์ การที่โจทก์นำสืบว่า จำเลยได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ ช. สามีโจทก์ โดยได้ติดต่อกันทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งข้อความทางโทรศัพท์ ส่งข้อความ (Chat) ทางระบบเครือข่ายไลน์ มีการนัดหมายกันไปมี
เพศสัมพันธ์กันตามสถานที่ต่าง ๆ และมีคลิปวิดีโอภาพการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับ ช. รวมถึง ช. ได้ส่ง
ดอกไม้ให้จำเลยเป็นประจำ และโอนเงินเข้าบัญชีจำเลย โจทก์ได้มีหนังสือร้องเรียนถึงพฤติกรรมจำเลยไปที่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร ก. เพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมและตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยจำเลย แต่
โจทก์มีตัวโจทก์มาเบิกความเพียงปากเดียวว่า จำเลยกับ ช. มีพฤติกรรมดังกล่าว แม้จำเลยยอมรับในรายงาน
กระบวนพิจารณาว่า จำเลยมีเพศสัมพันธ์กับ ช. จริง แต่จำเลยก็ไม่ได้รับว่าตนเองอยู่ในฐานะภริยาอีกคนของ 
ช. หรือ ช. ได้มีพฤติกรรมยกย่องตนเองฉันภริยาแต่อย่างใด ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอโจทก์ได้มาจาก ช. ทั้งสิ้น 
โดย ช. เก็บไว้ในโน๊ตบุ๊ก flashdrive และ external harddisk ช. เป็นผู้อธิบายให้โจทก์ฟังว่าสถานที่ต่าง ๆ คือ
ที่ใดแสดงให้เห็นว่า การที่โจทก์รู้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ ช. กับจำเลยเกิดจากคำบอกเล่าของสามีของโจทก์
เองหาใช่การกระทำของทั้ง ช. และจำเลยที่มีการแสดงออกโดยเปิดเผยจนเป็นที่รับรู้และเข้าใจต่อบุคคลอื่นไม่ 
ไม่ปรากฏพฤติกรรมว่า ช. ได้เลี้ยงดูยกย่องจำเลยเป็นภริยา หรือแยกไปอาศัยอยู่กินด้วยกัน หรือพาจำเลยไป
เปิดตัวต่อผู้อื่นในที่ชุมชน หรือพาไปตามสถานที่ต่าง ๆ แบบเปิดเผย ไม่มีการแสดงออกทั้งภาพถ่าย และการ
ระบุสถานะในสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏต่อสาธารณชน ไม่มีพยานบุคคลอื่นที่รู้เห็นความสัมพันธ์ของบุคคลทั้ง
สองไม่ว่าพนักงานโรงแรม พนักงานรักษาความปลอดภัย บิดามารดา เพ่ือนร่วมงานของจำเลยที่ธนาคาร ก. ที่



๒๒๐ 

 

สาขาพัทยา เพื่อนร่วมงานของโจทก์ เพื่อนของ ช. ลำพังเพียงรูปถ่ายของจำเลยกับ ช. ที่ไปมีเพศสัมพันธ์ตาม
สถานที่ต่าง ๆ และคลิปวิดีโอที่โจทก์ได้มาจากสามีตนเอง ไม่ใช่สิ่งที่สื่อถึงเจตนาที่แท้จริงของบุคคลทั้งสองว่า
ต้องการมีความสัมพันธ์แบบเปิดเผย โจทก์กลับนำพยานหลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้มาได้ด้วยความยินยอมของ ช. 
โจทก์ส่งภาพการมีเพศสัมพันธ์ของจำเลยกับ ช. ไปให้ ส. น้องสาวจำเลยทางเครือข่ายไลน์ ทำให้เป็นที่เผยแพร่
ไปในสังคม อันเป็นการกระทำด้วยตัวโจทก์เอง หาใช่จำเลยเป็นคนเผยแพร่ไม่ การกระทำดังกล่าวจึงเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนที่ย่อมต้องปกปิด แอบลักลอบกระทำกันในที่ลับ แม้ว่าอาจเป็นการละเมิด
สิทธิในครอบครัวของโจทก์กับผู้เป็นภริยา แต่โจทก์ย่อมไม่สามารถเรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้ เพราะจำเลย
ไม่ได้แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำนองชู้สาวตามนัยแห่งบทบัญญัติมาตรา  ๑๕๒๓ 
วรรคสอง 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๘๔๒/๒๕๕๙ ทั้งก่อนและหลังจากจำเลยทราบว่า ท. มีโจทก์เป็นภริยาแล้ว 
จำเลยยังติดต่อคบหาสมาคมกับ ท. และติดตาม ท. มาถึงสถานที่ทำงาน อยู่ในห้องทำงานของ ท. และมี
เพศสัมพันธ์กันซึ่งมิใช่ที่รโหฐาน ปกปิดมิดชิดไม่มีผู้ใดล่วงรู้ เมื่อคนงานและเพื่อนร่วมงาน ท. ทราบว่า ท. มี
ภริยาแล้วและพบเห็นจำเลยกับ ท. มาท่ีบริษัท โดยจำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยว่าจำเลยกับ ท. มีความสัมพันธ์
กันเป็นพิเศษ หลังจากจำเลยทราบว่า ท. มีภริยาแล้ว ย่อมทำให้วิญญูชนทั่วไปมีเหตุอันควรเชื่อและเข้าใจว่า
จำเลยมีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับ ท. มากกว่าที่จะรู้จักกันในฐานะลูกค้าหรือบุคคลธรรมดาที่รู้จักกัน
ทั่วไป ข้อเท็จจริงฟังว่าจำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยว่าจำเลยมีความสัมพันธ์กับ ท. สามีโจทก์ในทำนองชู้สาว
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคสอง แล้ว พฤติการณ์แห่งคดีที่ฟังยุติมาข้างต้น
มิอาจแปลความว่า การกระทำของจำเลยมีลักษณะลักลอบมีเพศสัมพันธ์กับ ท. และพยายามปกปิดการกระทำ
ให้ทราบกันตามลำพังระหว่างจำเลยกับ ท.  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๙๔๓/๒๕๕๗ ภริยามีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากหญิงอ่ืนที่มีความสัมพันธ์
ฉันชู้สาวกับสามีได้โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๒๓ วรรคหนึ่ง ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่า “เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับ
ค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่า
นั้น” ดังนั้น การที่โจทก์จะได้รับค่าทดแทนจากจำเลยได้จึงต้องเป็นกรณีที่ศาลพิพากษาให้โจทก์และ น. หย่า
กันและเหตุที่ น. อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องจำเลยฉันภริยา มีชู้ หรือร่วมประเวณีกับจำเลยเป็นอาจิณ เมื่อ
ปรากฏว่าโจทก์กับ น. หย่ากันโดยทำสัญญาประนีประนอมต่อศาล แม้ศาลมีคำพิพากษาตามยอม การทำ
สัญญาประนีประนอมกันนั้นหาใช่การที่คู่ความยอมรับตามคำฟ้องและคำให้การกันไม่  จึงไม่ใช่กรณีที่ศาล
พิพากษาให้หย่ากันเพราะมีเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๑๖ (๑) โจทก์จึงไม่มี
สิทธิได้รับค่าทดแทนจากจำเลยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้และแม้บทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคสอง จะให้สิทธิภริยาเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตน
โดยเปิดเผยว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาว โดยไม่ต้องฟ้องหย่าสามีโดยอาศัยเหตุหย่าตาม
มาตรา ๑๕๑๖ (๑) ก็ตาม แต่ตามคำฟ้องของโจทก์หาได้บรรยายฟ้องโดยอ้างพฤติการณ์ว่าจำเลยแสดงตนโดย



๒๒๑ 

 

เปิดเผยว่าจำเลยมีความสัมพันธ์กับ น. สามีโจทก์ในทำนองชู้สาวไม่ จึงไม่ก่อให้เกิดประเด็นที่โจทก์จะนำสืบ
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๐๔๐/๒๕๕๖ ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลฎีกา โจทก์ถึงแก่ความตายทำ
ให้การสมรสสิ้นสุดลงเนื่องจากความตายของโจทก์ ศาลฎีกาจึงไม่จำต้องพิจารณาพิพากษาฎีกาของจำเลยอีก
ต่อไปว่า การกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าได้หรือไม่เพราะไม่ทำให้ผลของการสมรสเปลี่ยนแปลง
ไป ส่วนค่าทดแทนที่ศาลล่างกำหนดให้จำเลยจ่ายแก่โจทก์นั้น เมื่อศาลไม่ได้พิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่ากัน 
โจทก์จึงไม่อาจเรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๕ ระบุ
ว่า การเรียกค่าทดแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งจะมีได้เฉพาะในกรณีศาลพิพากษาให้หย่ากันเท่านั้น  และการแบ่ง
สินสมรสหลังการสมรสสิ้นสุดเพราะการตายต้องแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับจำเลยซึ่งเป็นคู่สมรสที่มีชีวิตอยู่
นับแต่เวลาที่การสมรสสิ้นสุดไปด้วยเหตุความตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๕ จึงไม่
มีประโยชน์ที่จะวินิจฉัยปัญหาตามฟ้องโจทก์อีกต่อไป 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๐๘๕๑/๒๕๕๕ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรค
สอง การที่ภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่มีความสัมพันธ์กับสามีของตนในทำนองชู้สาวได้ก็เฉพาะแต่
หญิงนั้นต้องแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับสามีของตนในทำนองชู้สาว  เมื่อโจทก์เพียงแต่สงสัยใน
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีโจทก์กับจำเลย เช่น การที่สามีโจทก์ไปค้ำประกันหนี้เช่าซื้อรถยนต์ให้จำเลย  
การรับฟังผู้อื่นเล่ามาว่ามีคนต้องการโทรศัพท์ไปหาสามีโจทก์ เมื่อโทรหาจำเลยก็ติดต่อกับสามีโจทก์ก็ได้ หรือมี
ผู้เล่าว่าสามีโจทก์ไปหาจำเลยที่บ้านเช่า แต่ไม่ปรากฏว่ามีพยานอื่นสนับสนุนยังไม่พอฟังว่าเป็นการแสดงตน
โดยเปิดเผย ทั้งการที่จำเลยกับสามีโจทก์อยู่ด้วยกันตามลำพังในโรงแรมชานเมือง แม้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้
น่าเชื่อว่าจำเลยอาจจะไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีโจทก์ก็ตาม แต่เมื่อสิทธิที่โจทก์จะเรียกค่าทดแทนจาก
จำเลยนั้น จำเลยต้องแสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำนองชู้สาวเท่านั้น  
แต่การกระทำดังกล่าวมีลักษณะเป็นการลักลอบและพยายามปกปิดการกระทำให้ทราบกันตามลำพังระหว่าง
จำเลยและสามีโจทก ์โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากจำเลย 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๑๖/๒๕๕๒ แม้จำเลยที่ ๑ จะไม่เคยพาจำเลยที่ ๒ ออกงานสังคม หรือ
แนะนำให้บุคคลอื่นรู้จักในฐานะภริยาแต่การที่จำเลยทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเปิดเผยอยู่ในบ้านซึ่ง
ปลูกสร้างในแหล่งชุมชนด้วยกันในเวลากลางคืน ขับรถรับส่งเมื่อไปทำกิจธุระหรือซื้ออาหารด้วยกัน ย่อมบ่งชี้
ว่าจำเลยทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวและเอื้ออาทรดูแลเอาใจใส่ต่อกัน แสดงว่าจำเลยที่ ๑ ยกย่องจำเลยที่ 
๒ ฉันภริยาอันเป็นเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๑) แล้ว และโจทก์ยังมีสิทธิ
เรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่ ๒ ที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับจำเลยที่  ๑ ซึ่งเป็นสามี
โจทก์ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคหนึ่ง ได้
อีกด้วย 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๙๘/๒๕๕๒ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๕ วรรค
หนึ่ง บัญญัติว่า การกำหนดค่าทดแทนกรณีศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดู



๒๒๒ 

 

หรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามีเป็นชู้ หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) 
ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากหญิงอื่นหรือชู้ตามมาตรา ๑๕๒๓ วรรคหนึ่ง 
นั ้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์โดยศาลจะสั ่งให้ชำระครั ้ง เดียวหรือแบ่งชำระเป็นงวด ๆ มี
กำหนดเวลาตามที่ศาลจะเห็นสมควรก็ได้ และวรรคสองบัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้จะต้องชำระค่าทดแทนเป็นคู่
สมรสของอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ศาลคำนึงถึงจำนวนทรัพย์สินที่คู่สมรสนั้นได้รับไปจากการแบ่งสินสมรสเพราะการ
หย่านั้นด้วย เมื่อโจทก์เรียกค่าทดแทนจากจำเลยซึ่งเป็นคู่สมรสเป็นเงิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมิได้แสดง
พฤติการณ์พิเศษให้เห็นว่าเพราะเหตุใดโจทก์จึงควรได้ค่าทดแทนจำนวนดังกล่าว  ศาลจึงต้องกำหนดโดย
คำนึงถึงฐานานุรูปของโจทก์ จำเลยและพฤติการณ์แห่งคดี อีกทั้งทรัพย์สินที่โจทก์ได้รับจากการแบ่งสินสมรส
ตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองตามบทบัญญัติมาตรา ๑๕๒๕ ดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ศาลล่างทั้ง
สองกำหนดค่าทดแทนเพราะเหตุจำเลยอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นฉันภริยาเป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับว่า
เหมาะสมตามควรแก่พฤติการณ์แล้วไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะกำหนดค่าทดแทนให้มากไปกว่านี้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๙๖/๒๕๔๖ โจทก์จดทะเบียนสมรสกับจำเลยที่ ๑ มีบุตรด้วยกัน ๒ คน 
ต่อมาจำเลยที่ ๑ ไปจดทะเบียนสมรสกับจำเลยที่ ๒ และอยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยโดยยังมิได้หย่าขาดกับ
โจทก์ โจทก์จึงฟ้องหย่าโดยเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากจำเลยที่  ๑ และเรียกค่าทดแทนจากจำเลยทั้งสอง 
แม้โจทก์จะทราบว่าจำเลยทั้งสองจดทะเบียนสมรสและอยู่กินด้วยกันตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ แต่จำเลยทั้งสองก็อยู่กิน
ด้วยกันตลอดมาจนถึงวันฟ้อง ลักษณะการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อโจทก์ต่อเนื่องกันมายัง
มิได้หยุดการกระทำอายุความจึงยังไม่เริ่มนับ คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๕๔๒/๒๕๔๔ ก่อนฟ้องหย่าโจทก์พาจำเลยทั้งสองไปแจ้งความเป็นหลักฐานที่
สถานีตำรวจว่าพบจำเลยทั้งสองอยู่ในห้องและหลับนอนอยู่ด้วยกันสองต่อสอง และร้องเรียนผู้บังคับบัญชาของ
จำเลยที่ ๒ แต่ต่อมาโจทก์ได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนและมีการบันทึกในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้ว่า  
โจทก์ไม่ติดใจเอาความใด ๆ กับจำเลยที่ ๒ หนังสือร้องเรียนเป็นเรื่องเข้าใจผิด โจทก์ได้ปรับความเข้าใจกับ
จำเลยทั้งสองแล้วเข้าใจกันดีแล้วทุกอย่าง จึงมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน โดยจำเลยที่ ๒ รับว่าจะไม่ฟ้องร้อง
โจทก์และจำเลยที่ ๑ ด้วย โจทก์และจำเลยทั้งสองลงชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว รายงานประจำวันดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นสัญญาที่โจทก์และจำเลยที่ ๒ ตกลงระงับข้อพิพาทซึ่งมีอยู่ หรือที่จะมีขึ้นเกี่ยวกับการที่จำเลยทั้ง
สองเป็นชู้กันให้เสร็จไปด้วยต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันจึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนระหว่างโจทก์และจำเลยที่  ๒ ระงับ
สิ้นไปแล้ว โจทก์จึงฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่ ๒ ไม่ได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๘๓/๒๕๓๗ ภริยามีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดย
เปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๕๒๑ วรรคสอง ค่าทดแทนนี้เป็นค่าเสียหายอย่างหนึ่งมีความหมายรวมถึงความเสียหายแก่ชื่อเสียงและ
เกียรติคุณของภริยา ซึ่งเป็นเรื่องท่ีกฎหมายบัญญัติให้รับผิดไว้โดยเฉพาะแล้ว จะฟ้องเรียกค่าทดแทนโดยอ้างว่า



๒๒๓ 

 

เป็นการละเมิดสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ และมาตรา ๔๔๗ ให้ชำระค่าเสียหาย
เป็นรายเดือนนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะเลิกแสดงตนและเลิกมีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีอีกไม่ได้ 

 ๗.๑.๒ การฟ้องเรียกค่าทดแทนโดยไม่มีการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต  คือกรณีตามมาตรา ๑๕๒๓ 
วรรคสอง ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้แตกต่างกันระหว่างสิทธิการฟ้องคดีของสามีและภริยาคือ  สามีมีสิทธิเรียกค่า
ทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวได้ แต่ภริยาจะเรียกค่าทดแทนได้จากเฉพาะหญิงอ่ืนที่แสดงตน
โดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวเท่านั้น  

การล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวหมายถึง คือการที่ชายอื่นกระทำแก่ภริยาผู้อื่นในเชิงกามารมณ์
โดยอีกฝ่ายหนึ่งอาจยินยอมหรือไม่ก็ได้ ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันด้วยหรือไม่ก็ตามโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
คนในสังคมของผู้นั้นประกอบด้วย เช่น การเปลือยกายนอนกอดกัน การกอดจูบบริเวณหน้าอกของผู้หญิง ล้วน
เป็นการล่วงเกินไปในทำนองชู้สาว แต่การกอดและหอมแก้มเบา ๆ ในบางสังคมอาจไม่ถือว่าเป็นการล่วงเกินไป
ในทำนองชู้สาว เป็นต้น ซึ่งในกรณีของคู่สมรส สามีมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาของตนไปใน
ทำนองชู้สาวได้โดยไม่ต้องฟ้องหย่าหรือจดทะเบียนหย่ากับภริยาด้วย 

ส่วนการแสดงตนโดยเปิดเผยเพื ่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์ก ับสามีในทำนองชู ้สาวนั ้นต้อง
ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ หญิงนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับสามีผู้อื่นในทำนองชู้สาวประการหนึ่ง และหญิงนั้นต้อง
มีการแสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์เช่นว่านั้นด้วยอีกประการหนึ่ง  ในส่วนที่หญิงนั้นต้องมี
ความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวนั้น จากบทบัญญัติของกฎหมายเห็นได้ชัดว่าให้น้ำหนักแก่การกระทำที่
มากกว่าการล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาว กล่าวคือหากเป็นเพียงการล่วงเกินสามีในทำนองชู้สาว เช่น หญิง
อื่นจับอวัยวะเพศของสามีโดยมีความรู้สึกในเชิงกามารมณ์เพียงครั้งเดียวแล้วมิได้กระทำต่ออีก  ทั้งสามีก็มิได้
ยินยอมให้กระทำการดังกล่าว ย่อมเป็นเพียงการล่วงเกินในทำนองชู้สาวเท่านั้นแต่ยังมีได้มีความสัมพันธ์กับ
สามีในทำนองชู้สาวแต่อย่างใด เป็นต้น ส่วนการแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาว
นั้น ต้องมีพฤติการณ์ที่หญิงนั้นไม่ปิดบังหรือหลบซ่อนความสัมพันธ์ทำนองชู้สาวของตนมิให้บุคคลทั่วไปทราบ
ด้วย ภริยาจึงมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากหญิงนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องหย่าหรือจดทะเบียนหย่ากับสามีก่อน แต่หาก
สามีกับหญิงนั้นจะมีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกันในลักษณะที่ปิดบังหลบซ่อน  ภริยาก็ไม่มีสิทธิเรียกค่า
ทดแทนจากหญิงดังกล่าวได้ ซึ่งสิทธิที่แตกต่างกันนี้ควรได้รับการแก้ไขให้ชัดแจ้งสำหรับกรณีคู่ชีวิตว่าควรเป็น
เช่นไรดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว 

การฟ้องเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาว หรือจากผู้ซึ่งแสดงตนโดยเปิดเผย
เพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวนั้น ต้องฟ้องกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้กล่าวอ้างรู้หรือ
ควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๙ วรรคหนึ่ง ใน
ลักษณะเดียวกันกับการฟ้องคดีเรียกค่าทดแทนจากทั้งคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง หรือจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดู
หรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต ดังที่กล่าวมาแล้ว  

อนึ่ง การล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวและการแสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์
กับสามีในทำนองชู้สาวนั้น หากเกิดขึ้นโดยคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำ 



๒๒๔ 

 

คู่ชีวิตที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจดังกล่าวจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้ และหากผู้ซึ ่งล่วงเกินหรือแสดงว่าตนมี
ความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวนั้นมิได้ทราบว่าผู้ที่ตนล่วงเกินหรือมีความสัมพันธ์ด้วยดังกล่าวเป็นคู่ชีวิตของ
บุคคลอื่นอยู่ คู่ชีวิตอีกฝ่ายย่อมไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนได้เช่นกัน ตามเหตุผลที่ได้กล่าวไปในหัวข้อก่อน
แล้ว 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๙๙/๒๕๕๙ โจทก์ฟ้องขอหย่ากับจำเลยที่ ๑ และขอให้จำเลยที่ ๒ ชำระ
ค่าทดแทนที่ล่วงเกินจำเลยที่ ๑ ในทางชู้สาวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคสอง 
จำเลยที ่๑ ให้การว่า ไม่ได้เป็นชู้กับจำเลยที่ ๒ แต่ถูกจำเลยที่ ๒ ข่มขืน จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์กับจำเลยที่ 
๑ ร่วมกันวางแผนทำลายชื่อเสียงจำเลยที่ ๒ ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์กับจำเลยที่ ๑ ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความว่าโจทก์เข้าใจเกี่ยวกับตัวจำเลยที่ ๑ เป็นอย่างดีแล้วว่า จำเลยที่ ๑ ไม่มีพฤติกรรมไป
ในทางชู้สาวกับจำเลยที่ ๒ และมิได้เป็นผู้ประพฤติชั่วและจะขออยู่ร่วมกันฉันสามีภริยา ไม่ประสงค์จะหย่าขาด
จากกัน สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรูปคดี
ของจำเลยที่ ๒ ประเด็นฟ้องหย่าจึงพิพากษาให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้ และเห็นควร
หยิบยกปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดชำระค่าทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๕๒๓ วรรคสอง แก่โจทก์หรือไม่ด้วย ซึ่งการกระทำในทำนองชู้สาวต้องมีผู้กระทำสองฝ่าย เมื่อฝ่าย
หญิงคือจำเลยที่ ๑ ไม่มีพฤติกรรมในทางชู้สาวกับจำเลยที่ ๒ แล้ว ย่อมแสดงว่าฝ่ายชายคือจำเลยที่ ๒ ไม่มี
การกระทำในทำนองชู้สาวกับจำเลยที่ ๑ ด้วย จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชำระค่าทดแทนแก่โจทก์ด้วย 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๐๔/๒๕๕๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคหนึ่ง 
บัญญัติว่า เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุภริยามีชู้ สามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากชู้ บทบัญญัติดังกล่าว
กำหนดให้ชายชู้หรือชายที่มาล่วงเกินภริยาในทำนองชู้สาวจะต้องทราบว่าหญิงนั้นเป็นหญิงมีสามีแล้ว แต่ยังจง
ใจละเมิดสิทธิสาม ีจึงต้องรับผิดใช้ค่าทดแทน เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ทราบแล้วว่า จำเลยที่ ๑ เป็นภริยาของ
โจทก์แต่ยังเป็นชู้และร่วมประเวณีกับจำเลยที่ ๑ เป็นอาจิณ โจทก์ซ่ึงเป็นสามีย่อมมีสิทธิฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ต้อง
รับผิดใช้ค่าทดแทนแก่โจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๒๙ สิทธิฟ้องร้องโดยอาศัย
เหตุในมาตรา ๑๕๑๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) หรือมาตรา ๑๕๒๓ ย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่
วันผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกข้ึนกล่าวอ้าง หมายถึงกรณีที่เหตุที่กล่าวอ้างนั้นมิได้เกิดเหตุนั้น
อีก สิทธิฟ้องร้องจึงระงับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกลา่ว
อ้าง แต่จำเลยที ่๒ ยังคงประพฤติเหตุดังกล่าวภายหลังวันที่จำเลยที่ ๒ อ้างว่าโจทก์รู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตน
อาจยกขึ้นกล่าวอ้างได้ อันเป็นการกระทำเหตุดังกล่าวต่อเนื่อง สิทธิฟ้องร้องของโจทก์จึงยังไม่ระงับไป คดี
โจทก์ไม่ขาดอายุความ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๑๘/๒๕๕๑ จำเลยไปรับประทานอาหารกับ พ. ร่วมกับเพื่อนของจำเลย
และเพื่อนของ พ. โดยมีการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ในลักษณะใกล้ชิดเป็นพิเศษเกินกว่าความสัมพันธ์ใน
ระดับคนที่รู้จักในการทำงานทั่วไปและการที่จำเลยไปพักที่โรงแรมทั้งสองแห่งกับ พ. โดยพักอยู่ห้องเดียวกัน



๒๒๕ 

 

และมีเพศสัมพันธ์กัน แม้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์จะเป็นเพ่ือนของ พ. เพ่ือนของจำเลยและพนักงานงานโรงแรมก็เป็น
การแสดงตัวอย่างเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้ 
  โจทก์ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยซึ ่งเป็นหญิงอื ่นที ่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื ่อแสดงว่าตนมี
ความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำนองชู้สาวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคสอง ซึ่ง
กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีการฟ้องหย่าก่อนจึงจะมีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนได้ ย่อมไม่ใช่การฟ้องเรียกค่า
ทดแทนตามมาตรา ๑๕๒๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) เสียก่อน
จึงจะมีสิทธิฟ้องได ้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๓๐/๒๕๔๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคสอง 
เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่ภริยาชอบด้วยกฎหมายที่จะเรียกร้องค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย
เพ่ือแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาว โดยมิได้มีเงื่อนไขว่าภริยาจะต้องเกิดความเสียหายอย่าง
ใดหรือจะต้องเป็นภริยาที่อยู่กินกับสามีและอุปการะเลี้ยงดูกัน หรือต้องไม่มีคดีฟ้องหย่ากันอยู่ โจทก์จึงมี
อำนาจฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้แม้โจทก์กับสามีจะมิได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาแล้วและมีคดีฟ้องหย่า
กันก่อนที่จะเกิดเหตุตามฟ้อง 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๕๘/๒๕๔๒ การที่จำเลยกับ ป. สามีโจทก์ พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันใน
ท้องที่ย่านชุมนุมชนโดยเปิดเผย และมีความสัมพันธ์ฉันสามีภริยาจนมีบุตรด้วยกัน โดยบุตรก็ใช้นามสกุลของ 
ป. ด้วยนั้น เป็นพฤติการณ์ที่แสดงโดยเปิดเผยว่าจำเลยมีความสัมพันธ์กับ ป. ในทำนองชู้สาวแล้วโดยไม่
จำเป็นต้องออกงานสังคมร่วมกับ ป. แต่อย่างใด ตามปกติภริยาย่อมต้องรักใคร่หวงแหนมิให้สามีไปมี
ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่นเว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษอย่างยิ่ง โจทก์มีความรักและหวงแหน ป. ผู้เป็นสามี
ถึงกับต้องย้ายจากจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามมาอยู่กับ  ป. ที ่จังหวัดจันทบุรีและยังไปร้องเรียนต่อ
ผู้บังคับบัญชา ป. ให้ว่ากล่าวตักเตือน ป. ให้ยุติความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับจำเลยด้วย ไม่ปรากฏว่ามีเหตุผลหรือ
พฤติการณ์พิเศษอย่างใดที่โจทก์มีความจำเป็นต้องยินยอมให้จำเลยมาเป็นภริยาของ ป. อีกคนหนึ่ง เมื่อจำเลย
แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับ ป. ในทำนองชู้สาวโดยโจทก์มิได้ยินยอมเช่นนี้ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่า
ทดแทนจากจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคสอง ค่าทดแทนที่ภริยาเรียก
จากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวนั้น  พิจารณาจาก
ความเสียหายที่ภริยาพึงได้รับ พฤติการณ์แห่งคดีและสถานะของคู่สมรสเป็นหลัก โจทก์สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลประกอบอาชีพรับราชการนับว่าเป็นผู้มีเกียรติฐานะในวงสังคม โจทก์กับ ป. สมรสกันมา
นานถึง ๑๐ ปี มีบุตรด้วยกัน ๑ คน สถานะของครอบครัวมีความมั่นคงสมบูรณ์ การกำหนดให้จำเลยใช้ค่า
ทดแทนแก่โจทก์จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นับว่าเหมาะสมแล้ว 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๙๓๖/๒๕๒๒ การนอนกอดกันกับภริยาของผู้อื่นเพราะรักใคร่กันในทางชู้สาว 
หรือกระทำถึงขั้นร่วมประเวณีกับภริยาของผู้อื่น ก็ล้วนแต่ต้องถือว่าได้ล่วงเกินภริยาของเขาไปในทำนองชู้สาว
ทั้งสิ้น โจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๒๓
วรรคสอง 



๒๒๖ 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๑๔/๒๕๓๐ การที่จำเลยมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับสามีโจทก์จนถึงขั้น
สามีโจทก์ให้โจทก์ยอมรับจำเลยเป็นภริยาน้อย มิฉะนั้นจะทิ้งโจทก์ และจำเลยตบหน้าสามีโจทก์ในร้านอาหาร
เพราะความหึงหวงต่อหน้าโจทก์ ทั้งสามีโจทก์และจำเลยยังได้ร่วมกันกู้เงินจากธนาคารมาสร้างหอพักในที่ดิน
ของจำเลย และมีผู้รู้เห็นว่าสามีโจทก์ได้มาหาและพักนอนอยู่ที่บ้านจำเลยหลายครั้ง เช่นนี้ พฤติการณ์ดังกล่าว
ถือได้ว่าจำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีโจทก์  โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเรียก
ค่าทดแทนจากจำเลยได้ตามมาตรา ๑๕๒๓ วรรคสอง แต่คำขอของโจทก์ที ่ขอให้จำเลยระงับการมี
ความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีโจทก์นั้น สภาพของคำขอดังกล่าวไม่เปิดช่องศาลไม่อาจบังคับได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๒๐/๒๕๓๘ โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ ได้แสดงตนโดยเปิดเผยเพ่ือ
แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำนองชู้สาวมาตั้งแต่ปี  ๒๕๑๘ ตลอดมาจนถึงวันที่โจทก์ฟ้องคดีนี้  
ลักษณะการกระทำของจำเลยที่ ๑ ได้กระทำต่อเนื่องกันมายังมิได้หยุดการกระทำ คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๙  
  โจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่  ๒ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๕๒๓ วรรคสองได้ โดยไม่จำต้องคำนึงว่าโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ตกลงหย่ากันเองหรือศาลพิพากษาให้
หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ 
วรรคแรก หรือไม ่

 ๗.๑.๓ การฟ้องเรียกค่าทดแทนจากผู้ก่อเหตุโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่า 
 กรณีท่ีมีการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๓๖ (๓) (๔) 
หรือ (๘) ซึ่งตรงกับเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๓) (๔) หรือ (๖) นั้น หาก
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดขึ้นโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนได้  จึงต้อง
ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากฝ่ายที่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๕๒๔ คือกรณี
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) กรณีท่ีคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยาม
อีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการร้ายแรง  

(๒) คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี  
(๓) คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร  หรือทำการเป็น

ปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่ชีวิตกันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรใน
เมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันคู่ชีวิตมาคำนึงประกอบ 

กรณีเหล่านี้เมื่อฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตแล้วยังมีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากคู่ชีวิตฝ่ายที่
ก่อเหตุได ้หากการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้นเกิดขึ้นเพราะคู่ชีวิตดังกล่าวก่อให้เกิดเหตุที่นำมาฟ้องเลิกการเป็น
คู่ชีวิตขึ้นโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนได้จนต้องมาฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต  เช่น นายเอกเป็นคู่ชีวิต
ของนายชัย นายเอกต้องการเลิกเป็นคู่ชีวิตกับนายชัยแต่นายชัยไม่ยินยอม นายเอกจึงพูดด่าว่านายชัยและ
บุพการีของนายชัยทุกวันจนกระทั่งนายชัยฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนายเอก ดังนี้นายชัยมีสิทธิฟ้องเรียก



๒๒๗ 

 

ค่าทดแทนจากการที่นายเอกก่อเหตุให้ต้องฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตดังกล่าวได้ด้วย แต่ถ้านายชัยฟ้องเลิกการเป็น
คู่ชีวิตกับนายเอกด้วยเหตุที่นายเอกทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่ชีวิตกันอย่างร้ายแรงประกอบไปด้วย และ
ข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่ามีเหตุเลิกการเป็นคู่ชีวิตเนื่องจากนายเอกทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่ชีวิตกันอย่าง
ร้ายแรง แต่ฟังไม่ได้ว่าการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตเกิดจากเหตุที่นายเอกหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยามอีก
นายชัยหรือบุพการีของนายชัยเป็นการร้ายแรง นายชัยก็ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนได้ (เทียบคำพิพากษา
ศาลฎีกาท่ี ๔๗๙๓/๒๕๓๓) เป็นต้น 
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๙๓/๒๕๓๓ จำเลยที่ ๑ ใช้เท้าเตะโจทก์ได้รับบาดเจ็บถึงกระดูดแขนหัก 
เป็นการทำร้ายร่างกายที่เข้าลักษณะร้ายแรงเป็นเหตุฟ้ องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๕๑๖ (๓) แต่ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าที่โจทก์ฟ้องหย่าเพราะไม่อาจทนอยู่กับจำเลยที่ ๑ เนื่องจากเหตุทำ
ร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๓) จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนส่วนนี้ตาม
มาตรา ๑๕๒๔ 

 ๗.๑.๔ การกำหนดค่าทดแทน 
 การที่ศาลจะวินิจฉัยกำหนดจำนวนและวิธีการชำระค่าทดแทนเป็นประการใดเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๕ ซึ่งนำมาใช้บังคับโดยอนุโลมคือ 

“มาตรา ๑๕๒๕ ค่าทดแทนตามมาตรา ๑๕๒๓ และมาตรา ๑๕๒๔ นั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่
พฤติการณ ์โดยศาลจะสั่งให้ชำระครั้งเดียวหรือแบ่งชำระเป็นงวด ๆ มีกำหนดเวลาตามที่ศาลจะเห็นสมควรก็ได้ 
ในกรณีที่ผู้จะต้องชำระค่าทดแทนเป็นคู่สมรสของอีกฝ่ายหนึ่ง  ให้ศาลคำนึงถึงจำนวนทรัพย์สินที่คู่สมรสนั้น
ได้รับไปจากการแบ่งสินสมรสเพราะการหย่านั้นด้วย” 
 ศาลจึงต้องพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งคดีว่าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งมีพฤติการณ์ก่อเหตุร้ายแรงหรือไม่
เพียงใด เช่น มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องบุคคลอื่นฉันคู่ชีวิตมาเป็นเวลานานเพียงใด  หรือมีการทำร้าย
ร่างกายหรือจิตใจคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมากน้อยและนานเพียงใด เป็นต้น และต้องพิจารณาด้วยว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
ได้รับความเสียหายจากการกระทำของคู่กรณีนั้นมากน้อยเพียงใด เช่น คู่ชีวิตที่ถูกกระทำเป็นผู้มีชื ่อเสียง
เกียรติยศเพียงใด หรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจเพียงใด เป็นต้น  

ศาลต้องพิจารณาด้วยว่าเมื่อพิพากษาให้หย่ากันแล้วแต่ละฝ่ายได้รับการแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตเพียงใด เช่น หากคู่ชีวิตนั้นได้รับการแบ่งทรัพย์สินไปมากแล้วศาลอาจกำหนดจำนวนค่าทดแทนให้
น้อยลงก็ได ้เป็นต้น โดยอาจพิพากษาให้ชำระค่าทดแทนครั้งเดียวทั้งหมดหรือให้แบ่งชำระเป็นงวด ๆ ตามเวลา
ที่เห็นสมควรก็ได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๙๘/๒๕๕๒ ข้อเท็จจริงได้ความว่าก่อนจำเลยจะละทิ้งร้างโจทก์ไปนั้น เมื่อ
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๐ จำเลยป่วยเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองตีบซึ่งแพทย์แนะนำให้จำเลย
งดการขับรถยนต์ส่อแสดงสมรรถภาพทางร่างกายของจำเลยไม่ปกติเช่นคนธรรมดาทั่วไป  และขณะถูกฟ้อง
จำเลยมีอายุ ๖๐ ปี อีกทั้งโจทก์เบิกความว่า นอกจากทรัพย์สินที่โจทก์ขอแบ่งแล้วโจทก์ยังประสงค์จะเรียกค่า
ทดแทนจากจำเลยในกรณีจำเลยทิ้งร้างโจทก์ไปทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อน เพื่อนฝูงและคนรู้จักกันจะว่า



๒๒๘ 

 

โจทก์เป็นหญิงหม้ายที่สามีทิ้งร้างไป ทำให้โจทก์อับอายโดยคนเหล่านั้นเข้าใจว่าโจทก์เองเป็นฝ่ายผิดโจทก์จึง
ต้องการเรียกร้องค่าทดแทนดังกล่าวเป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามฟ้องโจทก์มิได้แสดงพฤติการณ์พิเศษให้
เห็นว่า โจทก์ควรได้ค่าทดแทนเท่าใด เมื ่อคำนึงถึงฐานานุรูปของโจทก์และพฤติการณ์แห่งคดีประกอบ
บทบัญญัต ิมาตรา ๑๕๒๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าวข้างต้น อีกท้ังทรัพย์สินที่โจทก์ได้รับ
จากการแบ่งสินสมรสตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองแล้ว เห็นว่า ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าทดแทนเพราะ
เหตุจำเลยอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นฉันภริยาเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับว่าเหมาะสมตามควรแก่พฤติการณ์แล้ว 
ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะกำหนดค่าทดแทนให้มากไปกว่านี้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๓๒/๒๕๓๕ ค่าทดแทนที่ภริยามีสิทธิได้รับจากสามีซึ่งอุปการะเลี้ยงดูหญิง
อื่นฉันภริยานั้น มาตรา ๑๕๒๕ กำหนดให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์ ภริยารับราชการครูเป็นผู้มีฐานะ
ตำแหน่งหน้าที่และเกียรติในทางสังคม ที่ศาลล่างกำหนดค่าทดแทนให้ภริยา ๑๐๐,๐๐๐ บาทจึงเหมาะสมแก่
รูปคดีแล้ว 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๘๓/๒๕๒๘ การที่จำเลยพา บ. ซึ่งรู ้อยู่แล้วว่าเป็นภริยาโจทก์ไปร่วม
ประเวณ ีแม้ บ. ภริยาโจทก์จะยินยอมสมัครใจร่วมประเวณีกับจำเลย ก็ถือว่าจำเลยกระทำล่วงเกินภริยาโจทก์
ไปในทำนองชู้สาว จำเลยต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนให้โจทก์ สำหรับปัญหาว่าจำเลยต้องชดใช้ค่าทดแทนให้โจทก์
เพียงใดนั้น การที่จำเลยพา บ. ภริยาโจทก์ไปแล้วร่วมประเวณี ย่อมทำให้โจทก์ผู้เป็นสามีได้รับความเสื่อมเสีย
ทั้งด้านจิตใจ เกียรติยศ และชื่อเสียง ซึ่งไม่อาจคิดเป็นราคาเงินได้ การกำหนดค่าทดแทนให้เพียงใดย่อมแล้วแต่
พฤติการณ์แห่งคดี ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลยพินิจกำหนดค่าทดแทนให้โจทก์ตามควรแก่พฤติการณ์แล้ว จึงไม่มี
เหตุที่จะเปลี่ยนแปลง 
 

 ๗.๒ การเรียกค่าเลี้ยงชีพเพราะยากจนลง  
คู่ชีวิตมีหน้าที่ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตนในระหว่างที่เป็นคู่ชีวิต

กันตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๒๒ หากฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนดังกล่าวก็อาจถูก
ฟ้องให้ต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่อีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่เมื่อเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันแล้วหน้าที่ดังกล่าวย่อมสิ้นสุด
ลง โดยปกติแล้วคู่ชีวิตแต่ละฝ่ายจึงไม่อาจฟ้องให้อีกฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือจ่ายเงินเพ่ืออุปการะเลี้ยงดูอีก
ฝ่ายหนึ่งได ้แต่ในบางกรณีที่การเลิกเป็นคู่ชีวิตเกิดข้ึนจากความผิดของอีกฝ่ายหนึ่ง กฎหมายยังกำหนดให้คู่ชีวิต
ฝ่ายหนึ่งต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่อีกฝ่ายหนึ่งในกรณีดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๕๒๖ และ ๑๕๒๘ ซึ่งนำมาใช้กับคู่ชีวิตโดยอนุโลมคือ  

“มาตรา ๑๕๒๖ ในคดีหย่า ถ้าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว  
และการหย่านั้นจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำ
อยู่ระหว่างสมรส อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้ ค่าเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจให้เพียงใด
หรือไม่ให้ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับและให้นำบทบัญญัติมาตรา  ๑๕๙๘/๓๙ 



๒๒๙ 

 

มาตรา ๑๕๙๘/๔๐ และมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม สิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพเป็นอันสิ้นสุด ถ้า
มิได้ฟ้องหรือฟ้องแย้งในคดีหย่านั้น” 

การเรียกค่าเลี้ยงชีพจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งภายหลังการเลิกการเป็นคู่ชีวิตมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 ๗.๒.๑ เหตุเลิกการเป็นคู่ชีวิตเป็นความผิดของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว 
เหตุลักษณะดังกล่าว เช่น คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่ชีวิตหรือฉันภริยาหรือ

สามี ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ หรือกระทำกับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทำของผู้อื่นเพ่ือสนองความใคร่
ของตนหรือผู้อื่นเป็นอาจิณ คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งประพฤติชั่ว คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือ
จิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นการร้ายแรง เป็นต้น 
แต่หากการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้นเกิดจากความผิดของตนเอง หรือมิใช่กรณีท่ีเป็นความผิดของคู่ชีวิตอีกฝ่าย
หนึ่งแต่ฝ่ายเดียวแล้ว ย่อมเรียกค่าเลี้ยงชีพแก่กันไม่ได้ เช่น คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุ
ให้คู่ชีวิตนั้นมีสภาพแห่งกายที่ไม่อาจกระทำหรือยอมรับการกระทำเพ่ือสนองความใคร่ได้ตลอดกาล หรือคู่ชีวิต
ทั้งสองฝ่ายสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี  
หรือคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ เป็นต้น 

 ๗.๒.๒ การเลิกเป็นคู่ชีวิตนั้นทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือ
จากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างเป็นคู่ชีวิต 

เช่น นายเอกจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัยแล้วประกอบอาชีพค้าขายอาหารร่วมกัน ต่อมานายเอกทิ้ง
ร้างนายชัยทำให้นายชัยไม่สามารถค้าขายได้และต้องฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนายเอก เมื่อเลิกกันแล้วนายชัย
ต้องไปทำงานรับจ้างมีรายได้ต่ำลง ดังนี้นายชัยฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพจากนายเอกได้ เป็นต้น แต่หากเมื่อเลิกการ
เป็นคู่ชีวิตแล้วได้รับการแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตและมีรายได้จากทรัพย์สินดังกล่าว หรือสามารถ
ประกอบการงานอื่นทำให้มีรายได้ไม่น้อยลงจากเดิม แม้จะไม่อาจประกอบการงานเดิมได้ก็ไม่มีสิทธิเรียกค่า
เลี้ยงชีพจากอีกฝ่าย 

 ๗.๒.๓ การฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพต้องฟ้องหรือฟ้องแย้งในคดีฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต 

ในการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้น คู่ชีวิตที่มีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพจะต้องฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพนั้นไปด้วย
ในคราวเดียวกัน หรือหากตนเป็นฝ่ายที่ถูกฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตก็จะต้องฟ้องแย้งเรียกค่าเลี้ยงชีพไปด้วย หาก
มิได้ฟ้องหรือฟ้องแย้งดังกล่าว แม้คู่ชีวิตนั้นจะยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือการงานที่เคยทำ
อยู่ระหว่างจดทะเบียนคู่ชีวิตและการเลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้นเป็นความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียวก็ตาม ก็จะ
ฟ้องเป็นคดีใหม่เพ่ือเรียกค่าเลี้ยงชีพอีกไม่ได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๘๗๕/๒๕๖๑ การที่โจทก์จะเรียกให้จำเลยจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้แก่ตนได้นั้น โจทก์
จะต้องนำสืบให้ได้ครบหลักเกณฑ์ ๓ ประการว่า เหตุแห่งการหย่าในคดีนี้เป็นความผิดของจำเลยแต่เพียงฝ่าย
เดียว การหย่านั้นทำให้โจทก์ยากจนลงเพราะไม่มีรายได้จากทรัพย์สินหรือจากการงานที่เคยทำอยู่และโจทก์
จะต้องฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพมาในคดีฟ้องหย่า เมื่อคดีนี้โจทก์จำเลยได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
กันระหว่างพิจารณาโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย จึงไม่มีประเด็นฟ้องหย่าต่อศาลให้วินิจฉัย และไม่มีกรณี



๒๓๐ 

 

ที่จะถือได้ว่าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของฝ่ายใด จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๖ เมื่อมิได้ตกลงกันไว้ในเรื่องค่าเลี้ยงชีพ ย่อมไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะมาเรียกค่าเลี้ยง
ชีพได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๕๑/๒๕๖๐ การที่จำเลยกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากัน
อย่างร้ายแรงทำให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้  อันเป็นความผิดของจำเลย จำเลยจึงไม่อาจเรียกค่า
เลี้ยงชีพภายหลังการหย่าได้ อย่างไรก็ตามจำเลยสามารถเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูก่อนฟ้องจนถึงศาลมีคำ
พิพากษาถึงที่สุดให้หย่าได้ และสิทธิในการได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดู ถึงแม้จำเลยจะมิได้ขอมา ศาลก็มีอำนาจ
กำหนดให้ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้  ฐานะของผู้รับและพฤติการณ์แห่งกรณีตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๓๘ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๗๗๐/๒๕๕๘ โจทก์และจำเลยแยกกันอยู่ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๓๘ จนถึงวัน
ฟ้องและฟ้องแย้งเป็นเวลาประมาณ ๑๖ ปี โดยไม่ปรากฏว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความพยายามที่จะกลับไปอยู่กิน
ด้วยกันฉันสามีภริยาอีก คงมีแต่การฟ้องคดีกันทั้งสองฝ่าย พฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้ว่าโจทก์และจำเลยต่าง
สมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินกว่า ๓ ปี แม้คดีจะมี
เหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๑) ประกอบด้วย แต่ก็ถือไม่ได้ว่าเหตุแห่ง
การหย่าเป็นความผิดของโจทก์แต่เพียงฝ่ายเดียว กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์มาตรา ๑๕๒๖ จำเลยจึงไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเลี้ยงชีพจากโจทก์ 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๘๐๔๖/๒๕๕๖ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๖ บัญญัติ
ว่า “ในคดีหย่า ถ้าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว และการหย่านั้นจะทำ
ให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส อีก
ฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้...” คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องถึงการกระทำอันเป็นเหตุ
หย่าของจำเลยหลายประการ ได้แก่ การด่าโจทก์ด้วยถ้อยคำดูถูกเหยียดหยาม การให้การยกย่องหญิงอื่นฉัน
ภริยา การทำร้ายร่างกาย และการไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุหย่าอันเป็นความผิดของจำเลย
ทั้งสิ้น นอกจากนี้โจทก์ยังบรรยายฟ้องต่อไปว่า ก่อนสมรสกับจำเลย โจทก์ได้รับเงินช่วยเหลือเนื่องจากสามีคน
เดิมเสียชีวิตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เดือนละ ๑,๐๓๒.๖๖ ดอลล่าสหรัฐ หรือประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท ใน
ฐานะเป็นหม้าย จนกว่าโจทก์จะเสียชีวิตหรือสมรสใหม่ เมื่อโจทก์สมรสกับจำเลย โจทก์จึงหมดสิทธิรับเงิน
ดังกล่าว และขอให้จำเลยจ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าขาดรายได้จากจำเลย เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท นับ
แต่วันฟ้อง เห็นได้ว่าคำบรรยายฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้แสดงว่า โจทก์ไม่ได้รับสิทธิในการช่วยเหลือจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา และต้องยากจนลง แม้โจทก์ใช้ถ้อยคำว่า “จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู” แต่มีคำว่า “ค่าขาดรายได้” 
เมื่อพิจารณาถึงคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ให้โจทก์ได้รับนับแต่วันฟ้องจนกว่าโจทก์จะเสียชีวิต ย่อมแสดงถึง
เจตนาของโจทก์ว่าประสงค์จะได้เงินค่าเลี้ยงชีพ อันเป็นสิทธิที่ได้รับเมื่อหย่าแล้ว คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง
ของโจทก์ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพ ซึ่งครบองค์ประกอบดังที่บัญญัติไว้ตามมาตรา ๑๕๒๖ วรรคหนึ่ง 



๒๓๑ 

 

ข้างต้นแล้ว เมื่อศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้โจทก์กับจำเลยหย่าขาดจากกันด้วยเหตุหย่าอันเป็นความผิดของ
จำเลย และปรากฏว่าโจทก์ยากจนลง จึงชอบที่จะให้จำเลยจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์ได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๘๗๓๙/๒๕๕๑ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๖ บัญญัติ
ว่า ในคดีหย่าถ้าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวและการหย่านั้นจะ
ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส  อีก
ฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้  ค่าเลี้ยงชีพศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ การ
กำหนดค่าเลี้ยงชีพให้แก่โจทก์ต้องพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ที่โจทก์ไม่ได้ทำงานเพราะหลังสมรสโจทก์ลาออกจาก
งานมาช่วยดูแลคลินิกให้แก่จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นแพทย์ประจำคลินิกดังกล่าวประกอบกับรายได้ของจำเลยที่  ๑ 
ตลอดจนค่าครองชีพในปจัจุบันประกอบกัน 

การกำหนดค่าเลี้ยงชีพตามมาตรา ๑๕๒๖ นั้น โจทก์มีสิทธิเรียกร้องได้นับแต่วันที่คำพิพากษาให้หย่า
ขาดจากกันถึงที่สุด 

 

 ๗.๓ การเรียกค่าเลี้ยงชีพเพราะเหตุที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งวิกลจริตหรือเพราะเป็นโรคติดต่ออย่าง
ร้ายแรง 

กรณีที่ฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตจากเหตุที่คู ่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งวิกลจริตหรือเพราะเป็นโรคติดต่ออย่าง
ร้ายแรงนั้น แม้จะไม่ได้เกิดจากความผิดของคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่เป็นกรณีที่คู่ชีวิตผู้วิกลจริตหรือเป็น
โรคติดต่อนั้นต้องทุกข์ยากและต้องขาดโอกาสในการทำมาหาเลี้ยงชีพ ในกรณีที่มิได้เลิกการเป็นคู่ชีวิตกันย่อม
เป็นหน้าที่ของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งในการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูคู่ชีวิตผู้วิกลจริตหรือเป็นโรคติดต่อนั้น แต่ด้วย
เหตุที่กฎหมายให้สิทธิคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งในการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับบุคคลดังกล่าวได้ จึงสมควรที่คู่ชีวิตที่มี
โอกาสได้เลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้นจะต้องออกค่าเลี้ยงชีพให้แก่ฝ่ายที่วิกลจริตหรือฝ่ายที่เป็นโรคติดต่อนั้นด้วย  ซึ่ง
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๗ ที่นำมาใช้กับคู่ชีวิตโดยอนุโลม  

“มาตรา ๑๕๒๗ ถ้าหย่าขาดจากกันเพราะเหตุวิกลจริตตามมาตรา ๑๕๑๖ (๗) หรือเพราะเหตุเป็น
โรคติดต่ออย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๕๑๖ (๙) คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งต้องออกค่าเลี้ยงชีพให้แก่ฝ่ายที่วิกลจริตหรือ
ฝ่ายที่เป็นโรคติดต่อนั้นโดยคำนวณค่าเลี้ยงชีพอนุโลมตามมาตรา ๑๕๒๖” 

การเรียกค่าเลี้ยงชีพดังกล่าว คู่ชีวิตที่วิกลจริตหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงต้องฟ้องแย้งเรียกค่า
เลี้ยงชีพในคดีที่ตนถูกฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตด้วย มิฉะนั้นสิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุด 

 

 ๗.๔ การกำหนดค่าเลี้ยงชีพตามข้อตกลงของคู่ชีวิต 

คู่ชีวิตที่ตกลงเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันเองสามารถทำข้อตกลงกันเกี่ยวกับการกำหนดค่าเลี้ยงชีพระหว่าง
กันเองได้แม้ศาลจะมิได้มีคำพิพากษาให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตกัน แต่ข้อตกลงนั้นต้องทำขึ้นขณะเลิกการเป็นคู่ชีวิต
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลิกการเป็นคู่ชีวิต หากจดทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันแล้วจะมาทำข้อตกลง
ให้จ่ายค่าเลี้ยงชีพกันอีกไม่ได้ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันแล้ว ข้อตกลงเรื่องค่า



๒๓๒ 

 

เลี้ยงชีพอาจกำหนดให้ฝ่ายหนึ่งจ่ายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งงวดเดียวหรือแบ่งชำระหลายงวดตามระยะเวลาที่กำหนด
ก็ได้ และเป็นข้อตกลงที่คู่กรณีสามารถทำสัญญาผูกพันกันเองได้โดยไม่จำต้องให้ศาลมีคำพิพากษาตามสัญญา
นั้นก่อน  

เมื่อทำสัญญาเรื่องค่าเลี้ยงชีพกันแล้วภายหลังพฤติการณ์ระหว่างคู่ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไป คู่ชีวิตนั้นมี
สิทธิขอให้ศาลเพิกถอน เพิ่มหรือลดจำนวนเงินที่กำหนดไว้ได้โดยอนุโลมตามมาตรา ๑๕๒๖ ประกอบมาตรา 
๑๕๙๘/๓๙ เพราะข้อตกลงดังกล่าวเป็นการยืดขยายหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูระหว่างคู่ชีวิตออกไปหลังการเป็น
คู่ชีวิตสิ้นสุดลง จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ และสัญญาดังกล่าวไม่ใช่สัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างเป็นคู่ชีวิตกัน
ตามมาตรา ๑๔๖๙ คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งจึงไม่มีสิทธิอ้างมาตราดังกล่าวมาเป็นเหตุบอกล้างสัญญานี้ได้๙๕ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๘๕/๒๕๔๐ มาตรา ๑๕๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็น
เพียงบทบัญญัติที่กำหนดให้ศาลสามารถกำหนดค่าเลี้ยงชีพให้แก่คู่หย่าได้ในกรณีหนึ่ง  เมื่อปรากฎว่าการหย่า
นั้นเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว และการหย่านั้นจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง มิได้
เป็นบทบัญญัติที่บังคับว่าจะเรียกค่าเลี้ยงชีพได้แต่เฉพาะมีคดีฟ้องหย่าเท่านั้น ดังนั้นเมื่อโจทก์จำเลยทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันในคดีหย่าว่าจำเลยยอมจดทะเบียนหย่าให้โจทก์และยอมชำระค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์
อัตราร้อยละ ๓๕ ของเงินเดือนทุกเดือนตลอดไป ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการยึดขยายหน้าที่อุปการะเลี ้ยงดู
ระหว่างสามีภริยาออกไปหลังการสมรสสิ้นสุดลง อันเป็นการช่วยเหลือจุนเจือกัน ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนย่อมใช้บังคับได้ และในมาตรา ๑๕๒๖ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้นำบทบัญญัติ 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๙ มาตรา ๑๕๙๘/๔๐ และมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ เกี่ยวกับค่าอุปการะเลี้ยงดูมาใช้บังคับเก่ียวกับ
ค่าเลี้ยงชีพโดยอนุโลม ซึ่งเมื่ออนุโลมตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๙ วรรคหนึ่ง แล้วจะได้ความว่า เมื่อผู้มีส่วนได้เสีย
แสดงว่าพฤติการณ์รายได้หรือฐานะของคู่กรณีได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลจะสั่งแก้ไขในเรื่องค่าเลี้ยงชีพโดยให้เพิก
ถอน ลดเพิ่มหรือกลับให้ค่าเลี้ยงชีพอีกก็ได้ ดังนั้นจำเลยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาล
ชั้นต้นเพื่อแสดงว่าพฤติการณ์รายได้หรือฐานะของโจทก์จำเลยเปลี่ยนแปลงไปจึงขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอน
คำสั่งที่ให้จำเลยจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์ได้ เมื่อพฤติการณ์รายได้หรือฐานะของโจทก์และจำเลยเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม โดยปัจจุบันจำเลยกลับอยู่ในสภาพที่มีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าโจทก์ ศาลย่อมมีอำนาจสั่งแก้ไขใน
เรื่องค่าเลี้ยงชีพ โดยให้จำเลยงดจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์ได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๒๘/๒๕๒๓ โจทก์จำเลยได้ตกลงหย่ากันเองและจดจดทะเบียนหย่ากันด้วย
ความยินยอมของทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีคดีฟ้องหย่าต่อศาล จึงไม่มีกรณีที่จะถือได้ว่าเหตุแห่งการหย่าเป็น
ความผิดของฝ่ายใด การที่โจทก์จำเลยทำสัญญาหย่ากันเองนั้น แต่ละฝ่ายย่อมตั้งรู้ดีว่าหลังจากหย่าแล้วตน
จะต้องเป็นที่พึ่งตนเอง คู่สมรสชอบที่จะทำความตกลงในเรื่องค่าเลี้ยงชีพไว้ เพื่อให้มีผลบังคับในรูปสัญญา
ประนีประนอมยอมความในการหย่า หากไม่ได้ทำความตกลงกันไว้ก็ย่อมไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะมาเรียกร้อง
ค่าเลี้ยงชีพจากอีกฝ่ายหนึ่งหลังจากหย่าแล้วได้ 

 
๙๕ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๕๔๓. 



๒๓๓ 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๖/๒๕๒๒ โจทก์จำเลยตกลงทำสัญญายอมหย่าขาดจากการเป็นสามี
ภริยากันและจำเลยยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูให้โจทก์ ๕๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจภูธร 
อำเภอชุมแพ บันทึกดังกล่าวมีลักษณะเป็นทั้งสัญญาหย่าและสัญญาประนีประนอมยอมความที่จะจ่ายค่าเลี้ยง
ชีพให้โจทก์เม่ือหย่ากันแล้ว และคู่กรณีอาจตกลงกันให้ชำระค่าเลี้ยงชีพครั้งเดียวเป็นจำนวนเงินตามที่ตกลงกัน
ได ้จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพ ๕๐,๐๐๐ บาทให้โจทก์ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้ทำไว้
นั้น  

สัญญาที่จำเลยยอมจ่ายเงินให้โจทก์ ๕๐,๐๐๐ บาทนี้ เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับค่า
เลี้ยงชีพของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๖ ซึ่งหมายถึงเงินเลี้ยงชีพหลังจากที่ได้
หย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากันแล้ว จึงไม่ใช่สัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างเป็นสามีภริยากันตามมาตรา 
๑๔๖๙ จำเลยไม่มีสิทธิอ้างมาตรานั้นมาเป็นเหตุบอกล้างสัญญานี้ 

 

 ๗.๕ การกำหนดค่าเลี้ยงชีพโดยศาล 

การกำหนดค่าเลี้ยงชีพโดยศาลตามปกติเกิดขึ้นจากคู่ชีวิตฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตและมีการฟ้องหรือ
ฟ้องแย้งเรียกค่าเลี้ยงชีพกัน ซึ่งศาลต้องกำหนดค่าเลี้ยงชีพให้อีกฝ่ายหนึ่งด้วยการพิจารณาโดยคำนึงถึง
ความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับ โดยอาจให้ชำระเพียงครั้งเดียวหรือแบ่งชำระตามกำหนดเวลาก็ได้ 
และเมื่อมีคำสั่งให้จ่ายค่าเลี้ยงชีพไปแล้ว หรือเมื่อคู่ชีวิตทำข้อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่กันแล้ว  
ภายหลังศาลอาจสั่งแก้ไขโดยให้เพิกถอน ลด เพ่ิมค่าเลี้ยงชีพส่วนที่ยังมิได้ชำระแก่กันนั้นอีกก็ได้ เมื่อผู้มีส่วนได้
เสียแสดงว่าพฤติการณ์ รายได้ หรือฐานะของคู่กรณีได้เปลี่ยนแปลงไป หรือแม้มีคำสั่งยกคำขอที่ให้ชำระค่า
เลี้ยงชีพไปแล้วก็อาจอาจสั่งให้จ่ายในภายหลังได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการนำบทบัญญัติของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๓๙ มาตรา ๑๕๙๘/๔๐ และมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ ที่เกี่ยวกับการกำหนดค่า
อุปการะเลี้ยงดูของคู่ชีวิตมาใช้บังคับโดยอนุโลม เช่น นางนิดฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตและเรียกค่าเลี้ยงชีพจาก
นางหน่อย ศาลพิพากษาให้นางหน่อยจ่ายค่าเลี้ยงชีพเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท แก่นางนิดเป็นเวลา ๒๔ เดือน 
เนื่องจากนางหน่อยมีรายได้จากเงินเดือนแต่ละเดือนจำนวนมาก ส่วนนางนิดไม่ได้ประกอบอาชีพ หลังจากที่
นางหน่อยจ่ายค่าเลี้ยงชีพไปแล้ว ๑๐ เดือน นางหน่อยตกงาน ส่วนนางนิดมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเงินเดือนประจำ 
นางหน่อยสามารถยื่นคำร้องต่อศาลขอให้แก้ไขจำนวนเงินที่ต้นต้องจ่ายแก่นางนิดให้น้อยลงได้ เป็นต้น 

เมื่อศาลมีคำสั่งหรือคู่ชีวิตทำสัญญากันให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งได้รับค่าเลี้ยงชีพแล้ว  คู่ชีวิตดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับค่าเลี้ยงชีพตามคำสั่งศาลหรือสัญญานั้นเป็นระยะเวลาและจำนวนตามที่กำหนดในคำสั่งศาลหรือใน
สัญญาจนกว่าคู่ชีวิตที่มีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพนั้นได้จดทะเบียนคู่ชีวิตใหม่หรือสมรสใหม่ หรือเสียชีวิตก่อนครบ
ระยะเวลาที่ตนมีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพ หรือศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจ่ายค่าเลี้ยงชีพเนื่องจาก
พฤติการณ ์รายได ้หรือฐานะของคู่กรณีได้เปลี่ยนแปลงไปดังที่ได้กล่าวมา สิทธิในการได้รับค่าเลี้ยงชีพดังกล่าว
จะสละหรือโอนไม่ได ้และไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีตามมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ กล่าวคือ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเลี้ยง
ชีพจะสละหรือโอนสิทธิการได้รับค่าเลี้ยงชีพของตนไปให้บุคคลอื่นไม่ได้  มิฉะนั้นเป็นโมฆะ เนื่องจากกฎหมาย



๒๓๔ 

 

ประสงค์ให้ผู้มีสิทธิได้รับคา่เลี้ยงชีพได้นำเงินดังกล่าวไว้ใช้จ่ายตามที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของตนอย่างแท้จริง 
เช่น เมื่อศาลพิพากษาให้นายเอกเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนายชัยและให้นายเอกจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่นายชัย  
๒๐๐,๐๐๐ บาทแล้ว นายเอกและนายชัยทำสัญญากันเองในภายหลังว่านายชัยจะไม่เรียกร้องค่าเลี้ยงชีพตาม
คำพิพากษาดังกล่าวอีก หรือนางนิดเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนางหน่อยและทำสัญญากันว่าจะจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้
นางหน่อย ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมานางหน่อยทำสัญญาโอนสิทธิการได้รับค่าเลี้ยงชีพดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้ของ
ตน ถือว่านายชัยสละค่าเลี้ยงชีพและนางหน่อยโอนค่าเลี้ยงชีพของตนอันเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย แต่
หากนางหน่อยได้รับเงินค่าเลี้ยงชีพมาเป็นของตนแล้วจึงโอนเงินนั้นให้แก่เจ้าหนี้ในภายหลังย่อมไม่เป็นการโอน
ค่าเลี้ยงชีพ จึงสามารถกระทำได้ 

ส่วนการที่ค่าเลี้ยงชีพไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีคือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่มีสิทธิยึดค่าเลี้ยงชีพที่
คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจ่ายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อชำระหนี้ที่คู่ชีวิตนั้นเป็นหนี้ตนอยู่แม้คู่ชีวิตที่เป็นลูกหนี้นั้นจะไม่มี
ทรัพย์สินอื่นเพียงพอที่จะบังคับชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ก็ตาม นอกจากนั้นสิทธิในการได้รับค่าเลี้ยงชีพยังเป็นสิทธิ
เฉพาะตัว หากผู้มีสิทธิได้รับถึงแก่ความตายสิทธินั้นเป็นอันระงับลง ไม่ตกทอดไปยังทายาท เช่น ศาลพิพากษา
ให้นายเอกเลิกการเป็นคู่ชีวิตและต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้แก่นายชัยมีกำหนด ๒๔ เดือน เมื่อนายเอกจ่ายค่าเลี้ยง
ชีพไปได ้๑๐ เดือน นายชัยเสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ทายาทโดยธรรมของนายชัยไม่มีสิทธิเรียกให้นาย
เอกจ่ายค่าเลี้ยงชีพที่เหลืออีก ๑๔ เดือนให้แก่ตนได้ เป็นต้น 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๗๒/๒๕๕๙ ในคดีหย่า ถ้าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว และการหย่าจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง อีกฝ่ายหนึ่งจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่า
เลี้ยงชีพให้ได้ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๒๖ วรรคหนึ่ง แต่แม้จะได้
ความว่าการหย่าเกิดข้ึนเนื่องจากเป็นความผิดของฝ่ายจำเลยก็ตาม แต่ศาลจะกำหนดค่าเลี้ยงชีพให้ได้ ต่อเมื่อมี
ข้อเท็จจริงว่าอีกฝ่ายหนึ่งยากจนลงด้วย โจทก์มีอาชีพรับจ้างตัดต่อภาพทางคอมพิวเตอร์  มีรายได้ประมาณ
เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท โจทก์เป็นบุตรคนเดียวของบิดามารดา บิดารับราชการแต่เกษียณอายุแล้ว มารดาเป็น
แม่บ้าน เมื่อแยกทางกับจำเลยแล้วโจทก์ต้องกลับไปพักอาศัยกับบิดามารดา ต้องช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านด้วย 
ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าการหย่าเป็นเหตุให้โจทก์ยากจนลง แต่เมื่อปรากฏจากรายงานผลการกำกับการทดลอง
ปกครองเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ ครั้งที่ ๑ ของผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ลง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ โจทก์ไปอยู่กินฉันสามีภริยากับ อ. ซึ่งเป็นคู่ครองใหม่
ของโจทก์แล้ว แม้จะไม่ปรากฏว่าเป็นการอยู่กินฉันสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม  แต่ก็เป็น
พฤติการณ์ที่ศาลสามารถนำมาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์ได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๘๕/๒๕๔๐ กฎหมายมิได้กำหนดให้ดูความเปลี่ยนแปลงของฐานะของ
คู่กรณีแต่เฉพาะทรัพย์ที่มีขึ้นภายหลังการหย่า จึงต้องคำนึงถึงทรัพย์สินทุกชนิดที่คู่ความทั้งสองฝ่ายมีอยู่ขณะที่
พิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลง เมื่อโจทก์ยังมีที ่ดินเนื้อที่ ๘๐ ตารางวา พร้อมบ้านสองชั ้นมีราคาสูงกว่า 
๗๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนจำเลยมีรายได้เฉพาะเงินเดือนเพียงอย่างเดียวจำนวนเดือนละ ๑๕,๓๘๐ บาท มีภริยา
และบุตรอายุ ๑๓ ปี ที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาอีก ๑ คน นอกจากนี้ยังเป็นหนี้สหกรณ์ ๑๒๐,๐๐๐ 



๒๓๕ 

 

บาท โดยไม่มีทรัพย์สินใด ๆ เป็นของตนเอง หากจำเลยต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์อัตราร้อยละ ๓๕ ของ
เงินเดือน เป็นเงินเดือนละ ๕,๓๘๓ บาท จำเลยจะเหลือเงินที่ใช้จ่ายในครอบครัวเดือนละไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท 
และเหลือเวลารับราชการอีกเพียง ๔ ปี ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบฐานะของโจทก์กับจำเลยแล้วเห็นได้ว่า
พฤติการณ์รายได้หรือฐานะของโจทก์และจำเลยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยปัจจุบันจำเลยกลับอยู่ในสภาพที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าโจทก์ จึงถึงเวลาสมควรที่จะสั่งให้จำเลยงดจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์แล้ว 
  

 ๗.๖ การแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต 

เมื่อเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันแล้วไม่ว่าด้วยการจดทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิตเองหรือโดยคำพิพากษาของ
ศาล ระบบการจัดการทรัพย์สินของคู่ชีวิตที่แบ่งเป็นสินส่วนตัวและทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเป็นอันยุติล ง 
ต้องมีการแบ่งทรัพย์สินของทั้งสองฝ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนี้ 

“มาตรา ๑๕๓๒ เมื่อหย่ากันแล้วให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภริยา 
แต่ในระหว่างสามีภริยา 
(ก) ถ้าเป็นการหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย ให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภริยาตามที่มีอยู่

ในเวลาจดทะเบียนการหย่า 
(ข) ถ้าเป็นการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล คำพิพากษาส่วนที่บังคับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยานั้น มี

ผลย้อนหลังไปถึงวันฟ้องหย่า” 
  “มาตรา ๑๕๓๓ เมื่อหย่ากันให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากัน” 
  “มาตรา ๑๕๓๔ สินสมรสที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำหน่ายไปเพ่ือประโยชน์ตนฝ่ายเดียวก็ดี จำหน่าย
ไปโดยเจตนาทำให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเสียหายก็ดี จำหน่ายไปโดยมิได้รับความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง
ในกรณีที่กฎหมายบังคับว่าการจำหน่ายนั้นจะต้องได้รับความยินยอมของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยก็ดี  จงใจทำลายให้
สูญหายไปก็ดี ให้ถือเสมือนว่าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่เพ่ือจัดแบ่งสินสมรสตามมาตรา ๑๕๓๓ และถ้าคู่สมรสอีก
ฝ่ายหนึ่งได้รับส่วนแบ่งสินสมรสไม่ครบตามจำนวนที่ควรจะได้  ให้คู่สมรสฝ่ายที่ได้จำหน่ายหรือจงใจทำลาย
สินสมรสนั้นชดใช้จากสินสมรสส่วนของตนหรือสินส่วนตัว” 

“มาตรา ๑๕๓๕ เมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ให้แบ่งความรับผิดในหนี้ที่จะต้องรับผิดด้วยกันตามส่วน
เท่ากัน” 
 ในกรณีที่คู่ชีวิตจดทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิตกัน สถานะความเป็นคู่ชีวิตกันย่อมสิ้นสุดลงนับแต่เวลา
จดทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิตเป็นต้นไป ส่วนการเลิกการเป็นคู่ชีวิตโดยคำพิพากษาของศาลจะมีผลนับแต่เวลา
ที่คำพิพากษาถึงที่สุด ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๕๓๑ แต่การที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดดังกล่าวหากยังมิได้จด
ทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันแล้ว ย่อมไม่เป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตได้ เช่น ศาล
มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้นางนิดเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนางหน่อย แต่ยังไม่มีการนำผลตามคำพิพากษานั้นไปจด
ทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิต ระหว่างนั้นนางนิดขายรถจักรยานยนต์อันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตให้แก่นาย



๒๓๖ 

 

รวยโดยสุจริต นางหน่อยจะปฏิเสธความผูกพันตามสัญญาดังกล่าวโดยอ้างเรื่องที่เลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนางนิด
แล้วไม่ได้ เพราะเป็นการอ้างเหตุที่เสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริต 
 เมื่อเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันแล้วต้องมีการแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้

 ๗.๖.๑ การแบ่งทรัพย์สินจากการเลิกการเป็นคู่ชีวิตโดยความยินยอมของท้ังสองฝ่าย 
  เมื่อคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายจดทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันย่อมมีผลให้ทั้งสองฝ่ายเลิกการเป็นคู่ชีวิตกัน
ทันทีที่จดทะเบียน ดังนั้นการแบ่งทรัพย์สินของคู่ชีวิตในกรณีดังกล่าวจึงต้องพิจารณาจากทรัพย์สินที่มีอยู่ใน
เวลาจดทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิต เช่น นางนิดตกลงเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนางหน่อยเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ และนัดหมายกันไปจดทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิตในวันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ หากนางนิดมีสินส่วนตัว
คือเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ฝากไว้ในธนาคาร ดอกเบี้ยของเงินดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึง
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเพราะเป็นทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว ซ่ึง
ต้องพิจารณาในเวลาจดทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิต มิใช่วันที่ตกลงเลิกการเป็นคู่ชีวิตกัน 

คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายอาจทำบันทึกแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปพร้อมกับการจดทะเบียนเลิกการเป็น
คู่ชีวิตกันก็ได้ การทำบันทึกแบ่งทรัพย์สินนี้ไม่ใช่คำมั่นว่าจะให้แต่เป็นสัญญาแบ่งทรัพย์ตามมาตรา ๑๕๓๒ ซึ่ง
ใช้บังคับได้ เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิตให้แล้วย่อมถือว่าได้มีการแบ่งทรัพย์สินกัน
เรียบร้อยแล้วนับแต่เวลานั้น คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายจะมาโต้แย้งกันในภายหลังอีกไม่ได้๙๖  

 ๗.๖.๒ การแบ่งทรัพย์สินจากการเลิกการเป็นคู่ชีวิตโดยคำพิพากษาของศาล 

กรณีท่ีศาลมีคำพิพากษาให้เลิกการเป็นคู่ชีวิต การแบ่งปันทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิตต้องพิจารณาในวันที่
มีการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต กล่าวคือต้องพิจารณาว่าคู่ชีวิตมีทรัพย์สินร่วมกันระหว่างคู่ชีวิต ณ วันที่มีการฟ้อง
เลิกการเป็นคู่ชีวิตกันอย่างไรแล้วแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้แต่ละฝ่ายได้ ส่วนเท่ากัน สำหรับทรัพย์สินที่ได้มา
ภายหลังวันฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตตกเป็นทรัพย์สินของแต่ละฝ่ายหรือเป็นกรรมสิทธิ์รวมของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่าย
แล้วแต่กรณี เช่น นายเอกและนายชัยซึ่งเป็นคู่ชีวิตกันซื้อสินค้าและได้รับสิทธิชิงรางวัลจากการขายสินค้า
ดังกล่าว นายเอกฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตกับนายชัยเมื่อวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตคือบ้าน ๑ หลัง และเงินสด ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาอีก ๒ วัน นายเอกและนายชัยได้รับรางวัลคือรถยนต์ 
๑ คัน และเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตกันแล้วทั้งสองฝ่ายต้องแบ่งปัน
ทรัพย์สินที่มีอยู่ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ให้แต่ละฝ่ายคนละเท่ากันคือแบ่งเงินสดกันคนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ส่วนบ้านนั้นไม่อาจแบ่งแยกกันได้จึงเปลี่ยนจากการเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเป็นกรรมสิทธิ์รวมของทั้ง
สองฝ่าย ส่วนรถยนต์ถือเป็นกรรมสิทธิ์รวมของนายเอกกับนายชัย และเงินสดตกเป็นทรัพย์สินของแต่ละฝ่าย
คนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นต้น 

คู่ชีวิตสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งแบ่งปันทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตรวมไปในคดีฟ้องเลิกการเป็นคู่ชวีิต
ได้ หากมิได้ฟ้องรวมไปในคดีดังกล่าวหรือกรณีที่คู่ชีวิตตกลงแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตกันเอง แต่ต่อมา
ฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือปรากฏทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อตกลงนั้น คู่ชีวิตสามารถฟ้อง

 
๙๖ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๕๕๒. 



๒๓๗ 

 

ขอให้แบ่งปันทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเป็นคดีใหม่ได้ภายในอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๒๙๖/๒๕๒๐)  

 ๗.๖.๓ วิธีการแบ่งทรัพย์สินเม่ือเลิกการเป็นคู่ชีวิต 

 เมื่อเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันแล้วไม่ว่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือโดยคำพิพากษาของศาล 
ทรัพย์สินส่วนที่เป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิตแต่ละฝ่ายก็คงเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลนั้น ส่วนที่เป็นทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตต้องนำมาแบ่งให้คู่ชีวิตแต่ละฝ่ายได้ส่วนเท่ากันโดยอนุโลมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๓ ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นระบุชื่อคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ์
หรือไม่ก็ตาม หากเป็นทรัพย์สินที่ตามกฎหมายถือว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแล้วย่อมต้องนำมาแบ่งกัน
ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องคำนึงว่าแต่ละฝ่ายมีสินส่วนตัวเท่าไรหรือการเลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้นเป็นความผิดของบุคคลใด 
 ในกรณีที่ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนั้นสามารถแบ่งแยกได้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์นั้น 
เช่น เงินสด ข้าวสาร สิทธิในการได้รับเงินค่าเช่าทรัพย์ เป็นต้น คู่ชีวิตย่อมแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้แต่ละฝ่ายได้
ส่วนเท่ากันได ้แต่บางกรณีที่ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเป็นทรัพย์สินที่เมื่อแบ่งแยกแล้วทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อม
เสียหาย เช่น บ้าน รถยนต์ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น การแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็นไปตามความตกลงร่วมกันของ
ทั้งสองฝ่าย หรือขายทรัพย์สินนั้นเอาเงินที่ขายได้แบ่งกัน หรือขายโดยประมูลราคากันเองระหว่างทั้งสองฝ่าย 
หรือขายทอดตลาดก็ได้ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๘๗๕/๒๕๒๕) 

ทั้งนี้หากคู่ชีวิตนั้นมีหนี้ร่วมกันระหว่างคู่ชีวิตด้วย ความรับผิดในหนี้ก็ต้องแบ่งตามส่วนเท่ากันตาม
มาตรา ๑๕๓๕ ดังนั้นเมื่อเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันและจะมีการแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแล้ว  จึงควรนำ
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตทั้งหมดมาหักส่วนชำระหนี้ก่อน ส่วนที่เหลือจึงนำมาแบ่งปันกันระหว่างคู่ชีวิต หาก
มิได้หักส่วนชำระหนี้ก่อนและมีการแบ่งปันทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปแล้ว  คู่ชีวิตแต่ละฝ่ายก็ยังต้องผูกพัน
รับผิดในหนี้สินดังกล่าวตามส่วนเท่ากันอยู่เช่นเดิม หรือหากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งได้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ไปทั้งหมดก็มี
สิทธิเรียกร้องให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งชำระหนี้คืนตนได้กึ่งหนึ่งด้วย ในส่วนเจ้าหนี้นั้นมิได้ต้องถูกบังคับอยู่ภายใต้
บทมาตรา ๑๕๓๕ ดังกล่าว เจ้าหนี้จึงมีสิทธิฟ้องเรียกหนี้สินจากคู่ชีวิตที่เป็นคู่สัญญากับตนได้เต็มจำนวน มิใช่
ต้องแบ่งส่วนเท่ากัน เนื่องจากเมื่อคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายเป็นหนี้ร่วมกัน เจ้าหนี้จึงมีสิทธิจะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้
แต่คนใดคนหนึ่งสิ ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๒๙๑ 

หลักการแบ่งทรัพย์สินและหนี้สินตามส่วนเท่ากันนั้นมิใช่หลักเกณฑ์ที่บังคับเด็ดขาด ดังนั้นคู่ชีวิตจึง
อาจตกลงกันให้ฝ่ายหนึ่งได้รับทรัพย์สินหรือหนี้สินมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ งก็ได้ แต่ข้อตกลงดังกล่าวย่อมไม่มีผล
บังคับกับคนภายนอก ดังนั้นแม้คู่ชีวิตจะตกลงกันให้ฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดในหนี้สินมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว  แต่
เจ้าหนี้ของคู่ชีวิตยังมีสิทธิเรียกให้คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายชำระหนี้ของตนตามส่วนเท่ากันได้เช่นเดิม 

 กรณีที่ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตต้องสูญเสียไปหรือถูกจำหน่ายไปโดยคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพ่ือ
ประโยชน์ของคู่ชีวิตนั้นเพียงฝ่ายเดียวย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง  และการแบ่งทรัพยส์ิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตให้แต่ละฝ่ายได้ส่วนเท่ากันย่อมไม่เป็นธรรมแก่กรณี  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 



๒๓๘ 

 

มาตรา ๑๕๓๔ ซึ่งนำมาใช้กับคู่ชีวิตได้โดยอนุโลม จึงบัญญัติให้ต้องมีการชดใช้ส่วนแบ่งจากทรัพย์สินร่วมกัน
ของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้คือ  

(๑) คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจำหน่ายทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปเพ่ือประโยชน์ตนฝ่ายเดียว ทัง้นี้การจำหน่าย
ทรัพย์สินในความหมายตามมาตรา ๑๕๓๔ นี้ มิได้จำกัดเฉพาะการขายให้แก่ผู้อื่นเท่านั้น แต่รวมความถึงการ
โอน ให ้แบ่ง จ่าย หรือกระทำการใดให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนด้วย เช่น นำรถยนต์อันเป็น
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปให้ชายชู้ใช้ หรือนำเงินอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปเล่นการพนัน เป็นต้น  

(๒) คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจำหน่ายไปโดยเจตนาทำให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเสียหาย เช่น ยักยอกเอาเงินอันเป็น
กรรมสิทธิ์ร่วมกันของคู่ชีวิตไปซ่อนเก็บไว้ หรือนำรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งใช้
เดินทางไปขายในราคาต่ำเพ่ือกลั่นแกล้งคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น  

(๓) เมื่อเป็นทรัพย์สินที่กฎหมายบังคับว่าการจำหน่ายนั้นจะต้องได้รับความยินยอมของอีกฝ่ายหนึ่ง  
แต่มีการจำหน่ายไปโดยไม่ได้รับความยินยอม เช่น คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งนำที่ดินอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตซึ่ง
ระบุชื่อตนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียวไปขายให้แก่บุคคลอ่ืนโดยคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอม เป็นต้น 

(๔) คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจงใจทำลายให้ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตสูญหายไป เช่น คูช่ีวิตฝ่ายหนึ่งทุบทำลาย
รถจักรยานยนต์อันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตขณะทะเลาะกัน เป็นต้น 

เมื่อทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตถูกจำหน่ายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมา  กฎหมายให้ถือ
เสมือนว่าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่เช่นเดิมเพ่ือจัดแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตต่อไป และถ้าคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง
ได้รับส่วนแบ่งไม่ครบตามจำนวนที่ควรจะได้ คู่ชีวิตฝ่ายที่ได้จำหน่ายหรือจงใจทำลายทรัพย์สินนั้นต้องชดใช้
จากทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตส่วนของตนหรือจากสินส่วนตัวของคู่ชีวิตฝ่ายนั้น เช่น นายเอกจดทะเบียนคู่ชีวิต
กับนายชัยมีทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตคือ รถยนต์ราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสด ๒๐๐,๐๐๐ บาท นาย
เอกโกรธนายชัยจึงทุบทำลายรถยนต์ดังกล่าวเสียหายทั้งหมด และนำแหวนอันเป็นสินส่วนตัวของนายชัยไปทิ้ง 
เมื่อทั้งสองฝ่ายเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันต้องถือว่ารถยนต์ดังกล่าวยังคงมีอยู่เช่นเดิมเพ่ือจัดแบ่งแก่คู่ชีวิตทั้งสองฝ่าย
คนละเท่ากัน นายเอกและนายชัยจึงมีสิทธิได้เงินจากการแบ่งรถยนต์คนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และจากการแบ่ง
เงินสดคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมคนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อทรัพย์สินที่คงเหลือให้แบ่งได้จริงมีเพียงเงิน
สด ๒๐๐,๐๐๐ บาท นายชัยจึงมีสิทธิได้รับเงินทั้งหมดและนายเอกต้องนำสินส่วนตัวของตนชดใช้ให้นายชัยอีก 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนแหวนของนายชัยที่นายเอกทิ้งไปนั้นเป็นสินส่วนตัวจึงไม่ใช่กรณีที่ต้องชดใช้กันตาม
มาตรา ๑๕๓๔ นายเอกจึงไม่ต้องชดใช้ค่าแหวนดังกล่าวแก่นายชัย แต่เป็นกรณีการทำละเมิดที่นายชัยมีสิทธิ
ได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดจากนายเอกได้ 

มีข้อน่าสังเกตว่า การชดใช้ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่ขาดหายไปนั้นไม่มีอายุความ เช่น คู่ชีวิตฝ่าย
หนึ่งโกรธอีกฝ่ายหนึ่งจึงจุดไฟเผาบ้านอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตวอดวายไปทั้งหลัง  ต่อมาอีก ๒๐ ปี 
คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายเลิกการเป็นคู่ชีวิตกัน คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็เรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ราคาบ้านที่ผู้นั้นจงใจ



๒๓๙ 

 

ทำลายให้สูญหายไปได้ สำหรับการคิดราคาบ้านดังกล่าวก็คงจะต้องคิดราคาในตอนที่บ้านถูกไฟเผาไปเมื่อ ๒๐ 
ปีที่แล้ว จะมาคิดราคาในปัจจุบันไม่ได้๙๗  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๖๐/๒๕๕๙ เมื่อมีการหย่ากันโดยจดทะเบียนหย่าย่อมมีผลนับแต่จด
ทะเบียนและให้จัดการแบ่งทรัพย์สินตามที่มีอยู่ในเวลาจดทะเบียนหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๕๓๑ และ ๑๕๓๒ (ก) ซึ่งมาตรา ๑๕๓๒ (ก) มีจุดมุ่งหมายให้มีการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาให้
เสร็จเรียบร้อยก่อนที่คู่หย่าจะแยกจากกัน หากมีการตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินแล้ว ถือว่าเป็นการตกลงแบ่ง
ทรัพย์สินตามมาตราดังกล่าว เป็นการทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามมาตรา ๘๕๐ ส่วนบทบัญญัติ
มาตรา ๑๕๓๓ ที่บัญญัติว่า เมื่อหย่ากันให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากัน ก็ไม่ใช่บทบัญญัติ
เด็ดขาดโดยคู่หย่าสามารถตกลงให้แบ่งสินสมรสเป็นอย่างอ่ืนได้และในส่วนสินส่วนตัวก็ตกลงแบ่งกันอย่างใดก็ได้ 

เมื่อโจทก์จำเลยตกลงกันในขณะจดทะเบียนหย่าแล้วว่าให้จำเลยอุปการะเลี้ยงดูบุตร ให้บ้านและที่ดิน
เป็นกรรมสิทธิ์จำเลย ให้โจทก์ออกจากบ้านดังกล่าว ให้รถยนต์ ๒ คัน เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ โดยจำเลย
จ่ายเงินให้แก่โจทก์รวม ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยโจทก์ไม่ต้องชำระหนี้อีก ก็ต้องเป็นไปตามนั้น และลงลายมือ
ชื่อโดยมีพยาน ๒ คน และนายทะเบียนลงลายมือชื่อไว้ด้วย แม้บันทึกข้อตกลงจะไม่มีข้อความ “ทรัพย์สินอ่ืน
นอกจากนี้โจทก์ไม่ติดใจเรียกร้อง” ก็ตาม แต่โจทก์เบิกความลอย ๆ ว่า ไม่มีการตกลงว่าจะไม่ขอแบ่งอีก โดย
ไม่มีพยานอื่นสนับสนุนคำเบิกความ จำเลยมีพยานบุคคลซึ่งเป็นคนกลางยืนยันถึงการเจรจาตามบันทึกข้อตกลง 
ทั้งจำเลยได้ดำเนินการตามข้อตกลงแก่โจทก์แล้ว จึงไม่มีเหตุผลที่หย่ากันแล้วจะไม่เจรจาเกี่ยวกับทรัพย์สินให้
เสร็จสิ้น จึงฟังได้ว่าโจทก์และจำเลยตกลงแบ่งทรัพย์สินกันชัดเจน โดยโจทก์ตกลงเอาทรัพย์สินตามที่บันทึก
ข้อตกลงท้ายทะเบียนการหย่าเท่านั้น ส่วนทรัพย์สินอื่นตามฟ้องนอกจากที่ตกลง หากมีชื่อของโจทก์หรือจำเลย
ก็ให้ตกเป็นของฝ่ายนั้น ส่วนหนี้สินให้จำเลยรับผิดชอบ ข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามี
ภริยาและเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความเพ่ือระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จ
ไปด้วย ต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันตามมาตรา ๘๕๐ ผลของสัญญาย่อมทำให้การเรียกร้องซึ่งโจทก์และจำเลยได้
ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทำให้โจทก์และจำเลยได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นเป็นของตน ตามมาตรา 
๘๕๒ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเอาทรัพย์สินตามฟ้องอีก 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓๔๕/๒๕๕๙ สัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลพิพากษาตามยอมแล้ว 
มีข้อตกลงในการหย่าระหว่างโจทก์และจำเลย การแบ่งทรัพย์สินและความรับผิดเกี่ยวกับหนี้สินอันเป็นหนี้ร่วม
ระหว่างโจทก์กับจำเลย จึงเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๒ เพ่ือระงับข้อพิพาท
ระหว่างโจทก์กับจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ ซึ่งมิได้มุ่งหมายให้เป็นสัญญา
เกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสมรสโดยแท้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๙ ที่โจทก์จะมีสิทธิ
บอกล้างได้ เพราะหากให้โจทก์ใช้สิทธิบอกล้างได้ในกรณีนี้ก็เท่ากับยอมให้โจทก์เปลี่ยนแปลงผลของสัญญา
ประนีประนอมยอมความซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาตามยอมของศาล ย่อมเป็นการไม่ชอบและขัดต่อ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕ 

 
๙๗ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๕๖๗.  



๒๔๐ 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๖๑/๒๕๕๘ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า เดิมผู้ร้องเคยสมรสกับจำเลยที่ ๓ ต่อมา
เมื่อปี ๒๕๓๕ ผู้ร้องหย่ากับจำเลยที่ ๓ และได้ตกลงสัญญาในการหย่าให้ที่ดินพิพาทตกแก่ผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียว 
ผู้ร้องได้ครอบครองทำประโยชน์ตลอดมาโดยจำเลยที่ ๓ ไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้อง โจทก์ให้การต่อสู้คดี โดยมิได้ให้
การปฏิเสธข้ออ้างดังกล่าวของผู้ร้อง ถือได้ว่าโจทก์ยอมรับว่าผู้ร้องกับจำเลยที่ ๓ จดทะเบียนหย่ากันและได้ทำ
บันทึกข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่  ๓ ว่าให้ที่ดินพิพาทตกเป็นของผู้ร้องตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๘๔ (๓) เช่นนี้ เมื่อผู้ร้องกับจำเลย
ที ่๓ จดทะเบียนสมรสกันในปี ๒๕๒๗ ต่อมาป ี๒๕๓๔ ผู้ร้องซื้อที่ดินพิพาทแม้จะใส่ชื่อผู้ร้องถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พิพาทเพียงคนเดียวก็ตาม ที่ดินพิพาทก็เป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๔๗๔ 
(๒) ซึ่งเมื่อทั้งสองจดทะเบียนหย่ากันและทำบันทึกข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่  ๓ ว่าให้
ที่ดินพิพาทตกเป็นของผู้ ร้อง สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๒ ผู้ร้องมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเพียงคนเดียวอยู่แล้ว แม้
ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ที่ดินพิพาทจึงตกเป็นสิทธิของผู้ร้องนับแต่
เวลาจดทะเบียนหย่า และเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องมีอยู่ก่อนสมรสกับจำเลยที่ ๓ ใหม่ ในปี ๒๕๔๙ จึงเป็น
สินส่วนตัวของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๑)  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๕๗/๒๕๕๘ ที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยที่ ๑ กับ อ. เมื่อ อ.ถึง
แก่ความตาย การสมรสระหว่างจำเลยที่ ๑ กับ อ. ย่อมสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๕๐๑ มีผลให้ต้องคิดส่วนแบ่งทรัพย์สินระหว่างจำเลยที่ ๑ กับ อ. ตั้งแต่วันที่การสมรสสิ้นไปด้วยเหตุ
ความตายนั้น ในบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยการหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๕ ที่ดินพิพาทจึงต้องแบ่งให้จำเลยที่  ๑ และ อ. ได้คนละส่วนเท่ากันตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๓ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๙๑/๒๕๕๘ ข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า แม้จะเป็นข้อตกลงที่แสดงให้เห็น
เจตนาของโจทก์และจำเลยที่ ๑ ว่า ในอนาคตหากจำเลยที่ ๑ มีทรัพย์สินสิ่งหนึ่งสิ่งใด จำเลยที่ ๑ จะยอมแบ่ง
ให้แก่บุตรทั้งสาม อันหมายถึงบุตรของโจทก์และจำเลยที่ ๑ ก็ตาม แต่เนื้อหาตามข้อตกลงดังกล่าวเป็นลักษณะ
ที่ตกลงกันกว้าง ๆ ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะการระบุทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ เป็นการระบุที่ครอบคลุมทรัพยส์ิน
ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งย่อมรวมทรัพย์สินทุกชนิดที่ได้มาในอนาคตและไม่จำกัดเวลา และใน
ข้อตกลงส่วนที่เป็นหน้าที่ของจำเลยที่  ๑ นั้น ก็ไม่ระบุชัดเจนว่าจะแบ่งแก่บุตรคนใด เท่าใด อันหมายความ
แล้วแต่ดุลยพินิจของจำเลยที่ ๑ ข้อตกลงดังกล่าวนี้ จึงไม่ชัดแจ้ง ไม่มีสภาพบังคับให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
สามารถปฏิบัติให้ตรงตามวัตถุที่ประสงค์แห่งข้อตกลงได้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๗๗๒/๒๕๕๗ การสมรสสิ้นสุดด้วยความตาย การหย่าหรือศาลพิพากษาให้
เพิกถอน เมื่อโจทก์กับผู้ตายจดทะเบียนสมรสกันวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ และจดทะเบียนหย่ากันเมื่อวันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ดังนี้ ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ การสมรสของ
โจทก์กับผู้ตายยังมีอยู่ เมื่อคู่ความรับว่าทรัพย์สินตามฟ้องผู้ตายได้มาระหว่างสมรสกับโจทก์ ย่อมเป็นสินสมรส



๒๔๑ 

 

ระหว่างโจทก์กับผู้ตาย และในทะเบียนหย่าก็ไม่มีบันทึกเป็นหลักฐานลงลายมือชื่อโจทก์ระบุข้อความว่าโจทก์
สละสินสมรสที่ตนมีสิทธิได้ ทั้งกรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือไม่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าเป็นสินสมรส เมื่อโจทก์กับผู้ตายจดทะเบียนหย่ากัน ต้องแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวในวันจดทะเบียนหย่าให้
โจทก์และผู้ตายคนละครึ่งหนึ่ง 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐๔๐/๒๕๕๗ โจทก์กับจำเลยจดทะเบียนสมรสกันและซื้อที่ดินพร้อมบ้าน
ภายหลังจดทะเบียนสมรส แม้ที่ดินและบ้านระบุชื่อโจทก์เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส 
จึงเป็นทรัพย์สินที่โจทก์และจำเลยได้มาระหว่างสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ 
(๑) ซึ่งโจทก์และจำเลยต้องนำมาแบ่งกันเมื่อขาดจากการสมรสโดยได้ส่วนเท่ากันตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๓ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๑๒๓/๒๕๕๕ บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า มีข้อความระบุว่า ล. และ 
ก. ตกลงยกบ้านเลขที ่๒/๑๒ ซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ๒ ห้องนอน ให้แก่บุตรทั้งสองคนคือ โจทก์และ ก. ซึ่ง
ขณะนั้นยังเป็นผู้เยาว์ บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่าดังกล่าว นอกจากมี ล. และ ก. เป็นคู่สัญญาซึ่งกันและ
กันแล้ว ยังมีบุตรผู้เยาว์ทั้งสองคนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นผู้รับประโยชน์แห่งสัญญาระหว่าง ล. และ ก. คือ แทนที่ 
ล. และ ก. จะแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาด้วยกันเอง กลับยอมให้บ้านเลขท่ี ๒/๑๒ ตกเป็นของบุตรผู้เยาว์
ทั้งสอง หลังจาก ล. และ ก. จดทะเบียนหย่ากัน สัญญาจึงเป็นสัญญาแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๒ และเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๔ มิใช่สัญญาให้ จึงไม่ตกอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๕๒๕ แม้ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ย่อมผูกพัน ล. 
ให้ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ล. ไม่มีสิทธิจะนำทรัพย์สินไปให้แก่ผู้อ่ืนโดยปราศจากความยินยอมของ ก.  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๐๓/๒๕๕๓ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นสินสมรสของจำเลยที่  ๑ กับผู้ร้อง 
เมื่อบุคคลทั้งสองจดทะเบียนหย่ากันสินสมรสต้องแบ่งให้แก่จำเลยที่ ๑ กับผู้ร้องคนละส่วนเท่ากันตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๓ จำเลยที่ ๑ และผู้ร้องจดทะเบียนหย่ากันโดยจำเลยที่ ๑ ทำบันทึก
ยกสินสมรสส่วนของตนให้แก่ผู้ร้องแต่มิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นิติกรรม
ให้จึงไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๒๕ จำเลยที่ ๑ กับผู้ร้องยังคงเป็นเจ้าของ
รวมมีส่วนเท่า ๆ กัน 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๖๐/๒๕๕๒ โจทก์ร่วมกับจำเลยขณะเป็นสามีภริยากันได้ซื ้อที ่ดินและ
ทาวน์เฮาส์พิพาทระหว่างผ่อนชำระหนี้จำนองทรัพย์สินดังกล่าวโจทก์ร่วมกับจำเลยจดทะเบียนหย่ากันต่อมา
โจทก์ร่วมขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นพี่สาวของโจทก์ร่วมอ้างว่า  มีการตกลงตามสัญญาหย่าว่า
ทรัพย์ดังกล่าวขณะยังผ่อนชำระไม่หมดเป็นของโจทก์ร่วมเมื่อผ่อนชำระหมดแล้วจึงจะยกให้จำเลย แต่ข้อตกลง
หลังทะเบียนหย่าข้อ ๒ มีว่า “เรื่องทรัพย์สินที่ดิน ๒๑ ตารางวา พร้อมบ้านเลขที่ ๑๖๑/๘๙๙ ถนนจรัญสนิท
วงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่างผ่อนส่งกับบริษัท ค. ซึ่งหากผ่อนส่ง
ชำระเสร็จสิ้นแล้วจะยกกรรมสิทธิ์ให้ฝ่ายหญิง” ข้อตกลงดังกล่าวไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุว่าจำเลยยก



๒๔๒ 

 

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาทให้โจทก์ร่วมทั้งหมดเพียงแต่หากโจทก์ร่วมผ่อนชำระหมดแล้ว  โจทก์ร่วมจะยก
กรรมสิทธิ์ส่วนของโจทก์ร่วมให้แก่จำเลยเท่านั้น เมื่อไม่มีข้อตกลงแบ่งแยกสินสมรสกันไว้ การแบ่งสินสมรสต้อง
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๓ บัญญัติว่า ให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้
ส่วนเท่ากัน กล่าวคือ คนละกึ่งหนึ่ง ดังนั้น โจทก์ผู้รับโอนย่อมได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาทเท่าที่โจทก์รว่มผู้
โอนมีอยู่กึ่งหนึ่งเท่านั้น  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๔๕๒/๒๕๕๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๓ บัญญัติว่า 
“เมื่อหย่ากันให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากัน” เมื่อข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องนำสืบไม่ปรากฏว่าผู้ร้อง
และจำเลยที่ ๑ แบ่งที่ดินและบ้านพิพาทอันเป็นสินสมรสกันแล้ว กรณีต้องบังคับตามบทบัญญัติว่าด้วย
กรรมสิทธิ์รวม ดังนี้ ที่ดินและบ้านพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องและจำเลยที่  ๑ เป็นเจ้าของร่วมกัน หาใช่
ทรัพย์สินของผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียว 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๘๘/๒๕๕๐ บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนการหย่าเป็นสัญญาแบ่งทรัพยส์ิน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๒ เมื่อนายทะเบียนจดทะเบียนการหย่าให้แล้ว ถือว่าได้มี
การแบ่งทรัพย์สินกันเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นนับตั้งแต่วันที่มีการทำบันทึกแบ่งแยกทรัพย์สินท้ายทะเบียนการหย่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์จึงตกเป็นสิทธิของ ร. ตั้งแต่เวลานั้น ไม่ใช่สินสมรสระหว่าง ร. 
และโจทก์ที่โจทก์จะมาขอแบ่งแยกได้อีก 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๔๔/๒๕๕๐ ในการเช่าซื้อรถยนต์พิพาท บิดาโจทก์เป็นผู้วางเงินจองให้ 
๑๐,๐๐๐ บาท และบิดามารดาโจทก์ออกเงินดาวน์ให้อีกส่วนหนึ่ง รถยนต์คันดังกล่าวโจทก์จำเลยได้ออกเงิน
บางส่วนเป็นค่ารถยนต์ด้วย ทั้งเงินที่บิดามารดาโจทก์ช่วยออกเป็นค่ารถยนต์ ภายหลังก็ไม่ปรากฏว่าบิดา
มารดาโจทก์ได้ทวงถามให้โจทก์จำเลยชำระหนี้ส่วนนี้แต่อย่างไร แสดงว่าบิดามารดาโจทก์มีเจตนาที่จะออกเงิน
ค่ารถยนต์ส่วนนี้ให้แก่โจทก์จำเลย รถยนต์คันดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่โจทก์จำเลยได้มาในระหว่างสมรส เป็น
สินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ (๑) สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จึงเป็น
สินสมรส การที่โจทก์โอนสิทธิการเช่าซื้อรถยนต์ให้แก่ ว. ในระหว่างที่โจทก์จำเลยยังเป็นสามีภริยากัน โดย
จำเลยไม่ทราบเรื่องจึงเป็นการจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิการเช่าซื้อรถยนต์อันเป็นสินสมรสไปโดยมีเจตนาทำให้
จำเลยได้รับความเสียหายซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๓๔ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าทรัพย์สิน
นั้นยังคงมีอยู่เพื่อจัดแบ่งสินสมรสตามมาตรา ๑๕๓๓ โจทก์ต้องแบ่งสินสมรสดังกล่าวให้แก่จำเลยกึ่งหนึ่ง 
 

๘. ค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างคู่ชีวิต  

คู่ชีวิตมีหน้าที่ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตนตามร่างพระราชบัญญัติ
คู่ชีวิต พ.ศ… มาตรา ๒๒ ดังนั้นหากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งไม่ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง ย่อมเป็นเหตุ
ให้คู่ชีวิตดังกล่าวฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ แม้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... จะไม่ได้
บัญญัติถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไว้ แต่ก็ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลมคือ 



๒๔๓ 

 

“มาตรา ๑๕๙๘/๓๘ ค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยา หรือระหว่างบิดามารดากับบุตรนั้นย่อม
เรียกจากกันได้ในเมื่อฝ่ายที่ควรได้รับอุปการะเลี้ยงดูไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือได้รับการอุปการะเลี้ยงดู
ไม่เพียงพอแก่อัตภาพ ค่าอุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้มี
หน้าที่ต้องให ้ฐานะของผู้รับและพฤติการณ์แห่งกรณี”  

“มาตรา ๑๕๙๘/๓๙ เมื ่อผู ้มีส ่วนได้เสียแสดงว่าพฤติการณ์  รายได้ หรือฐานะของคู ่กรณีได้
เปลี่ยนแปลงไป ศาลจะสั่งแก้ไขในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูโดยให้เพิกถอน ลด เพ่ิม หรือกลับให้ค่าอุปการะเลี้ยง
ดูอีกก็ได้” 

“มาตรา ๑๕๙๘/๔๐ ค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นให้ชำระเป็นเงินโดยวิธีชำระเป็นครั้งคราวตามกำหนด เว้น
แต่คู่กรณีจะตกลงกันให้ชำระเป็นอย่างอื่นหรือโดยวิธีอื่น ถ้าไม่มีการตกลงกันและมีเหตุพิเศษ เมื่อฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งร้องขอและศาลเห็นสมควร จะกำหนดให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นอย่างอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืน โดยจะให้ชำระเป็น
เงินด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เมื่อมีเหตุพิเศษและศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์แก่บุตร 
จะกำหนดให้บุตรได้รับการอุปการะเลี้ยงดูโดยประการใด ๆ นอกจากที่คู่กรณีตกลงกัน หรือนอกจากที่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งร้องขอก็ได้ เช่นให้ไปอยู่ในสถานการศึกษาหรือวิชาชีพ โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระค่าอุปการะเลี้ยงดู
ออกค่าใช้จ่ายในการนี้”  

“มาตรา ๑๕๙๘/๔๑ สิทธิที่จะได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้น จะสละหรือโอนมิได้และไม่อยู่ในข่ายแห่งการ
บังคับคดี” 

การไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือได้รับการอุปการะเลี้ ยงดูไม่เพียงพอแก่อัตภาพนั้นอาจเกิดขึ้น
ขณะที่คู่ชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกัน หรือสมัครใจแยกกันอยู่ หรือฝ่ายหนึ่งทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ทั้งสิ้น เนื่องจากแม้
คู่ชีวิตสมัครใจแยกกันอยู่หรือฝ่ายหนึ่งทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งเช่นเดิมตราบ
เท่าที่ยังเป็นคู่ชีวิตกันอยู่ หากคู่ชีวิตฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก็อาจถูกเรียกให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู
ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องคดี ศาลจะมีคำสั่งให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือไม่  เพียงใด ศาลต้องพิจารณาโดย
คำนึงถึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้ ฐานะของผู้รับและพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบกัน ทั้งนี้ศาล
สามารถกำหนดให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่อีกฝ่ายหนึ่งได้แม้คู่ชีวิตฝ่ายนั้นมิได้มีคำขอในคดีก็
ตาม (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๕๑/๒๕๖๐) เช่น นายเอกเป็นคู่ชีวิตกับนายชัย ต่อมาทั้งสองสมัครใจ
แยกกันอยู ่นายเอกประสบอุบัติเหตุต้องตัดขาไป ๑ ข้าง ไม่สามารถประกอบอาชีพขับรถรับจ้างได้ ส่วนนายชัย
ยังประกอบอาชีพได้ตามปกติ เมื่อคำนึงถึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้ ฐานะของผู้รับและพฤติการณ์
แห่งกรณีแล้ว ศาลอาจมีคำสั่งให้นายชัยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่นายเอกตามจำนวนที่เหมาะสมได้ เป็นต้น  

การให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูโดยปกติแล้วย่อมให้เป็นตัวเงินโดยอาจชำระงวดเดียวหรือหลายงวดโดยมี
กำหนดระยะเวลาก็ได้ แต่คู่กรณีอาจตกลงกันชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเ งินก็ได้ เช่น ให้
ฝ่ายหนึ่งจัดหารถจักรยานยนต์มาให้อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อใช้เป็นพาหนะในการทำงาน เป็นต้น โดยคู่กรณีอาจตกลง



๒๔๔ 

 

กันทำบันทึกข้อตกลงกันเอง หรือหากมีคดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็อาจตกลงกันและขอให้ศาลพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความก็ได้ หรือมิฉะนั้นศาลจะต้องกำหนดให้จากพฤติการณ์แห่งคด ี

เมื่อคู่กรณีตกลงกันหรือศาลกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แล้ว พฤติการณ ์รายได ้หรือฐานะของคู่กรณี
ได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งแก้ไขในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูโดยให้เพิกถอน  ลด 
เพิ่ม หรือกลับให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูอีกก็ได้ หรือในกรณีที่ศาลไม่พิพากษาให้ค่าอุปการะเลี้ยงดู เพราะเหตุแต่
เพียงอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยู่ในฐานะท่ีจะให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ในขณะนั้น หากพฤติการณ์ รายได้ หรือฐานะของอีก
ฝ่ายหนึ่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป และพฤติการณ์รายได้หรือฐานะของผู้เรียกร้องอยู่ในสภาพที่ควรได้ รับค่า
อุปการะเลี้ยงดู ผู้เรียกร้องอาจร้องขอให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำสั่งในคดีนั้นใหม่ได้  เช่น นายเอกฟ้องเรียกค่า
อุปการะเลี้ยงดูจากนายชัยซึ่งเป็นคู่ชีวิตและมีรายได้เป็นเงินเดือน  ระหว่างการพิจารณาคดีนายชัยประสบ
อุบัติเหตุต้องออกจากงานและไม่มีรายได้ ศาลจึงไม่พิพากษาให้นายชัยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่นายเอก ต่อมา
อีก ๑ ปีนายชัยได้ทำงานมีรายได้อีกครั้งหนึ่ง นายเอกสามารถยื่นคำร้องต่อศาลก็ให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งให้นาย
ชัยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่ตนได ้เป็นต้น  

ทั้งนี้หน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคู่ชีวิตแต่ละฝ่ายที่มีแก่กัน ดังนั้นหากคู่ชีวิตที่มี 
หน้าที่ต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูถึงแก่ความตาย หรือคู่ชีวิตผู้มีสิทธิได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูถึงแก่ความตาย 
หน้าที่และสิทธินั้นย่อมยุติลง หน้าที่และสิทธินั้นไม่ตกทอดไปยังทายาทของแต่ละฝ่าย เช่น ศาลมีคำพิพากษา
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้นางนิดจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่นางหน่อยเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท มี
กำหนด ๒๐ เดือน หลังจากท่ีนางนิดจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูไปได้ ๑๕ เดือน นางนิดเสียชีวิต ทายาทของนางนิด
ไม่ต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูที่เหลืออีก ๕ เดือนแก่นางหน่อย ในทางกลับกันหากนางหน่อยเป็นฝ่ายเสียชีวิต 
ทายาทของนางหน่อยก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้นางนิดจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูส่วนที่เหลือด้วยเช่นกัน เป็นต้น 

 อนึ่ง สิทธิในการได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นจะสละหรือโอนมิได้และไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี
เช่นเดียวกับท่ีได้กล่าวมาแล้วในเรื่องค่าเลี้ยงชีพด้วย 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๕๑/๒๕๖๐ สำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูจำเลยนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๖ บัญญัติไว้ว่า ในคดีหย่า ถ้าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเพียงแต่ฝ่ายเดียว และการหย่าทำให้อีกฝ่ายยากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงาน
ตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส อีกฝ่ายนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้  คดีนี้เมื่อวินิจฉัยว่า
จำเลยกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรง ทำให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้ 
อันเป็นความผิดของจำเลย จำเลยจึงไม่อาจเรียกค่าเลี้ยงชีพภายหลังจากการหย่าได้ แต่อย่างไรก็ตาม จำเลย
สามารถเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูก่อนฟ้องและจนถึงศาลมีคำพิพากษาถึงที่ สุดให้หย่าได้ ตามฟ้องแย้งจำเลย
ขอให้โจทก์จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูนับแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๓ แต่ฎีกาของจำเลยกลับขอให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยง
ดูนับแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ ย้อนขึ้นไปนับแต่เดือนที่โจทก์ออกจากบ้าน อย่างไรก็ตามสิทธิในการได้รับค่า
อุปการะเลี้ยงดู ถึงมิได้ขอศาลก็มีอำนาจกำหนดให้ได้ เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายที่จำเลยเรียกรวมกันมามีค่าใช้จ่าย
ในส่วนของบุตรผู้เยาว์รวมมาด้วยหลายรายการ ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยให้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์อยู่กับ



๒๔๕ 

 

โจทก์เรื่อยมาจนกระทั่งบรรลุนิติภาวะ จึงไม่จำต้องกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรให้โจทก์ต้องชำระอีกแล้วนั้น 
จึงเหลือค่าใช้จ่ายไม่กี่รายการที่ไม่ใช่ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร สำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูจำเลยนั้น ก็ยังปรากฏว่า
โจทก์ยังคงจ่ายค่าที่อยู่อาศัยให้จำเลยมาตลอด ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่รวมของผู้เยาว์ ก็ไม่ปรากฏว่า
จำนวนมากเกินกว่าที่จำเลยจะจ่ายได้ เพราะจำเลยมีกิจการของครอบครัวเดิม มีเงินเก็บ มีรายได้จากบริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) จนเกษียณ เมื่อคำนึงถึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้ ฐานะของผู้รับ และ
พฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว ฐานะของจำเลยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโจทก์ กรณีจึงเห็นควรไม่กำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดู
จำเลยให้ 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๐๗๓/๒๕๖๐ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดู ป. ที่
ค้างชำระจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์เป็นรายเดือน เดือนละ 
๕,๐๐๐ บาท ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน ต่อมาจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอให้บังคับคดี จำเลย
ยื่นคำร้องว่า จำเลยมีภาระหนี้สินมากและมีภาระต้องเลี้ยงดูบิดาและครอบครัว เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอลดเงิน ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดไว้เป็นค่าอุปการะเลี้ยงดู ต่อมาจำเลยขอ
ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ยื่นภายในวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำเลยยื่น
อุทธรณ์เม่ือวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงถือได้ว่าจำเลยยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนด ส่วนคำร้องของจำเลยที่ขอ
ลดค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั้น จำเลยอ้างว่า จำเลยมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรซึ่งเกิดจากโจทก์และบุตรกับภริยาคน
ใหม่ ทั้งจำเลยยังกู้ยืมเงินจากธนาคาร ก. จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พฤติการณ์รายได้หรือฐานะของจำเลย
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นภายหลัง แม้หนี้เงินกู้ดังกล่าวจำเลยอ้างว่าเพื่อสร้างบ้านให้แก่บิดาที่
จังหวัดเชียงรายและต่อเติมตกแต่งบ้านที่จังหวัดสุรินทร์ ทั้ง ๆ ที่จำเลยรู้ว่ามีภาระต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู
บุตรให้แก่โจทก์เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท แต่จำเลยกลับไปสร้างภาระหนี้สินจำนวนมากมายดังกล่าว กรณีจึงไม่
อาจนำมาอ้างเป็นเหตุผลให้กระทบเสียหายต่อค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรและค่าใช้จ่ายอ่ืนแก่โจทก์ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๗๑/๒๕๖๐ การฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ต้องพิจารณาตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๓๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยาหรือระหว่าง
บิดามารดากับบุตรนั้น ย่อมเรียกจากกันได้ในเมื่อฝ่ายที่ควรได้รับอุปการะเลี้ยงดูไม่ได้รับการเลี้ยงดูหรือได้รับ
การเลี ้ยงดูไม่เพียงพอแก่อัตภาพ ค่าอุปการะเลี ้ยงดูนี ้ศาลอาจให้ เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้  โดยคำนึงถึง
ความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้ ฐานะของผู้รับและพฤติการณ์แห่งกรณี” เมื่อจำเลยเป็นฝ่ายประพฤติตัวไม่
เหมาะสมเที่ยวเตร่เวลากลางคืนแล้วแยกตัวไปอยู่ที่อ่ืนไม่กลับไปหาโจทก์ ไม่จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ซึ่งเคย
ให้เดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท ทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนเกินควร เมื่อโจทก์มีรายได้จากการรับทำบัญชี
เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ส่วนจำเลยมีอาชีพเป็นทนายความย่อมมีรายได้จากการว่าความและเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายและจำเลยยังเปิดบริษัท บ. และยังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ส. โดยได้รับเงินเดือนจากทั้งสองบริษัทเดือน
ละ ๔๕,๐๐๐ บาท แม้ว่าระหว่างพิจารณา จำเลยจะยกทรัพย์สินเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้าน ๑ หลัง ราคา
ประมาน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และท่ีดินอีก ๑ แปลง ราคาประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท กับรถยนต์ ๒ คัน ให้แก่
โจทก์และโอนสลากออมสินมูลค่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่บุตร โดยจำเลยตกลงจ่ายค่าอุปการะให้บุตรเดือนละ 



๒๔๖ 

 

๕๐,๐๐๐ บาท นับแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะจบปริญญาตรีก็ตาม แต่ทรัพย์สินดังกล่าวก็
ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ และภาระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว เช่นนี้ จึงเห็นควรให้
โจทก์ได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูจากจำเลย เมื่อพิจารณาถึงความเพียงพอแก่อัตภาพของโจทก์และภาระค่าครอง
ชีพแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะแก่โจทก์เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนกว่าการสมรสระหว่างโจทก์และจำเลยจะสิ้นสุดลง 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๙๑/๒๕๕๖ การที่โจทก์กับจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันไว้
ตามบันทึกข้อตกลงในสำเนารายงานประจำวัน ระบุว่า โจทก์จะไม่เรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากจำเลยอีกนั้น 
ข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นการสละสิทธิที่จะเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร  ซึ่งขัดต่อบทบัญญัติ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๔๑ ข้อตกลงในส่วนนี้จึงใช้บังคับมิได้ จำเลยยังคงมีหน้าที่ต้อง
อุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรผู้เยาว์ จึงต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แก่บุตรผู้เยาว์ทั้งสอง 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๐๔/๒๕๓๘ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๑ วรรค
สอง สามีและภริยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและตามฐานะของตนก่อนจำเลยที่ ๑ จะ
ได้รับมรดกจากมารดาจำเลยที่ ๑ ได้รับเงินเดือนเพียงเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท ต่อมาต้องคดีถูกออกจากราชการ
ตามฐานะย่อมไม่อาจจะให้ความอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ได้แม้จำเลยที่  ๑ จะตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยก็เป็น
เงินทุนของจำเลยที่ ๒ แต่เมื่อจำเลยที่ ๑ ได้รับมรดกจากมารดาฐานะของจำเลยที่ ๑ ดีขึ้นสามารถที่จะให้การ
อุปการะเลี้ยงดูแก่โจทกไ์ด้จึงต้องรับผิดให้การอุปการะเลี้ยงดูโจทก์นับแต่ได้รับมรดกจนถึงวันฟ้อง  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๒๗/๒๕๓๐ ส่วนค่าอุปการะเลี้ยงดูในระหว่างที่สามีภริยาแยกกันอยู่นั้น
ฝ่ายที่มีความสามารถหรือฐานะน้อยกว่าและแยกไปอยู่โดยสุจริต ชอบที่จะได้รับการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู
จากอีกฝ่าย เมื่อโจทก์จำเลยต่างสมัครใจแยกกันอยู่ชั่วคราวโดยไม่ใช่ความผิดของจำเลย และจำเลยไม่มีอาชีพ
หรือรายได้เพียงพอ โจทก์ซึ่งอุปการะเลี้ยงดูจำเลยมาตลอดและอยู่ในฐานะที่สามารถจะอุปการะเลี้ยงดูจำเลย
ได้จึงมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูจำเลย 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 



๒๔๗ 

 

บทท่ี ๖  
บุตรและบตุรบุญธรรมของคู่ชีวิต 

 
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มีบทบัญญัติเฉพาะเรื่องบุตรบุญธรรมแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก

โดยบัญญัติไว้ในหมวด ๓ แต่ไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับบุตรของคู่ชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากโดยสภาพตามธรรมชาติ
แล้วคู่ชีวิตย่อมไม่สามารถมีบุตรร่วมกันได้ดังเช่นคู่สมรสชายหญิง ทั้งไม่อาจใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์เพ่ือให้มีบุตรร่วมกันได้เนื่องจากกฎหมายไม่อนุญาต ส่วนกรณีท่ีคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่ายมีบุตร
ของตนเองมาก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตกัน บุตรนั้นย่อมเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่ชีวิตแต่ละฝ่ายกับสามีเก่า
หรือภริยาเก่าของคู่ชีวิตนั้นแล้วแต่กรณี ซึ่งความสัมพันธ์ทางกฎหมายของบุคคลดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่ว่าด้วยบิดามารดากับบุตร ดังนั้นเนื้อหาในส่วนนี้จึงมุ่งเน้นไปที่
บัญญัติในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. . . . . เป็นหลัก รวมถึงบุตรที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นเรื่องที่กฎหมายในบางประเทศอนุญาตให้คู่ชีวิตหรือคู่สมรสเพศ
เดียวกันสามารถมีบุตรร่วมกันได้ และมีข้อเรียกร้องจากคู่รักเพศเดียวกันที่ประสงค์จะมีบุตรร่วมกันด้วย  

 

๑. บุตรของคู่ชีวิต 

คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่ายอาจมีบุตรกับชายหรือหญิงอ่ืนแล้วแต่กรณีมาก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิต
ก็ได้ หรือแม้ได้จดทะเบียนคู่ชีวิตกันแล้วก็อาจมีกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีบุตรกับชายหรือหญิงอ่ืน
ก็ได้เช่นกัน บุตรของคู่ชีวิตดังกล่าวย่อมมีบิดาหรือมารดาคือคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่ง  และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้อ่ืน
แล้วแต่กรณี ส่วนคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ทางกฎหมายกับบุตรของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งนั้น เช่น 
นายเอกเคยจดทะเบียนสมรสและมีบุตรร่วมกันกับนางสวยคือเด็กชายหนึ่ง ต่อมานายเอกหย่ากับนางสวยและ
จดทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัย หรือนางนิดจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนางหน่อย ต่อมานางนิดไปมีเพศสัมพันธ์กับ
นายชายและมีบุตรรวมกันคือเด็กหญิงสอง ดังนี้เด็กชายหนึ่ง จึงเป็นบุตรของนายเอกกับนางสวย ส่วน
เด็กหญิงสองเป็นบุตรของนายชายกับนางนิด เป็นต้น 

แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๖ จะมีบทสันนิษฐานของกฎหมายว่า เด็กเกิดแต่
หญิงขณะเป็นภริยาชายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามี  แต่บทบัญญัติ
ดังกล่าวย่อมไม่อาจนำมาอนุโลมใช้กับกรณีของคู่ชีวิตได้  เนื่องจากเป็นบทสันนิษฐานความเป็นบิดาตาม
กฎหมายกรณีที่สมรสอยู่กับมารดาคือเป็นเรื่องระหว่างชายกับหญิงที่เป็นสามีภริยากันในการมีบุตรร่วมกัน
เท่านั้น  

ในกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งมีบุตรและต้องเลี้ยงดูบุตรขณะที่เป็นคู่ชีวิตกับอีกฝ่ายหนึ่งนั้น  อาจก่อให้เกิด
ความผูกพันระหว่างบุตรกับคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง หากคู่ชีวิตดังกล่าวประสงค์จะเป็นผู้มีอำนาจปกครองหรือเลี้ยงดู
บุตรดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยการจดทะเบียนรับบุตรดังกล่าวเป็นบุตรบุญธรรมของตน ซึ่งจะได้กล่าวถึงใน
เรื่องบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตต่อไป 



๒๔๘ 

 

๒. บุตรบุญธรรมของคู่ชีวิต 
ปกติแล้วผู้เยาว์จะเป็นบุตรบุญธรรมของผู้รับบุตรบุญธรรมได้เพียงคนเดียวซึ่งเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๒๖ เว้นแต่เป็นการรับบุตรบุญธรรมของคู่สมรสหรือคู่ชวีิต
ให้เป็นบุตรบุญธรรมของตนด้วย หลักการที่คู่ชีวิตสามารถมีบุตรบุญธรรมร่วมกันได้นั้นแม้เป็นเรื่องที่คนใน
สังคมบางส่วนยังโต้แย้งถึงความเหมาะสมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้เยาว์ที่ต้องอยู่ภายใต้การอุปการะ
เลี้ยงดูของคู่ชีวิตที่ เป็นบุคคลเพศเดียวกัน แต่ท้ายที่สุดหลายประเทศที่อนุญาตให้มีการจดทะเบียน  
Civil Union หรือ Civil Partnership รวมทั้งที่อนุญาตให้บุคคลเพศเดียวกันสมรสกันได้ก็อนุญาตให้คู่ชีวิตหรือ
คู่สมรสเหล่านี้สามารถมีบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
และสหราชอาณาจักร เป็นต้น 

ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติคู ่ชีวิต พ.ศ. .... นั้น มาตรา ๓๙ บัญญัติว่า “นอกจากที่บัญญัติไว้
โดยเฉพาะในหมวดนี้แล้ว ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุตรบุญธรรมมาใช้
บังคับแก่คู่ชีวิตและบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตด้วยโดยอนุโลม” ดังนั้นบทบัญญัติเกี่ยวกับบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิต
จึงต้องพิจารณาทั้งจากร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกัน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ๒.๑ ผู้มีสิทธิรับบุตรบุญธรรม 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
“มาตรา ๑๕๙๘/๑๙ บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีจะรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้  แต่ผู้นั้น

ต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อยสิบห้าปี” 
ผู้มีสิทธิจดทะเบียนรับบุคคลใดเป็นบุตรบุญธรรมนั้นกฎหมายกำหนดเฉพาะเกณฑ์เรื่องอายุเท่านั้น  

ดังนั้นผู้รับบุตรบุญธรรมจึงอาจเป็นผู้จดทะเบียนสมรสหรือผู้จดทะเบียนคู่ชีวิตแล้ว  หรืออาจเป็นคนโสดก็ได้ 
เพียงแต่บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี และต้องมีอายุมากกว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 
๑๕ ปี โดยไม่จำกัดว่าบุตรบุญธรรมนั้นจะมีอายุเท่าใด เหตุที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขในลักษณะดังกล่าว
เนื่องจากผู้รับบุตรบุญธรรมมีหน้าที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมเช่นเดียวกับบิดามารดา จึงควรต้อง
เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะดีเท่ากับหรือมากกว่าบิดามารดาที่แท้จริง เนื่องจากบุตรบุญธรรมนั้นไม่ใช่ผู้สืบสายโลหิต
ของผู้รับบุตรบุญธรรม ส่วนที่กฎหมายกำหนดให้ผู ้ร ับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมนั้น  
เนื่องจากตามธรรมชาติของการเป็นบิดามารดากับบุตรนั้นต้องมีอายุห่างกันอย่างน้อยประมาณ ๑๕ ปี การเป็น
บุตรบุญธรรมจึงควรต้องมีอายุห่างกันในลักษณะเดียวกันด้วย แต่ในด้านบุตรบุญธรรมนั้นกฎหมายมิได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอายุของบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นหากผู้รับบุตรบุญธรรมอายุ ๗๕ ปี ก็สามารถรับบุตรบุญธรรมที่อายุ ๖๐ ปี 
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 



๒๔๙ 

 

ในกรณีที่มีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมโดยผู้รับบุตรบุญธรรมอายุไม่ถึง ๒๕ ปี นั้น การจดทะเบียน
ดังกล่าวไม่สมบูรณ์ แม้ผู้รับบุตรบุญธรรมจะอยู่ต่อมาจนอายุครบ ๒๕ ปี ก็ตาม ก็ไม่ทำให้การรับบุตรบุญธรรม
นั้นสมบูรณ ์เพราะไม่ใช่กรณีท่ีจะให้สัตยาบันได้๙๘ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๙๓/๒๕๓๗ ขณะที่ บ. จดทะเบียนรับจำเลยที่ ๑ เป็นบุตรบุญธรรม บ. มี
อายุ ๒๕ ปี ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ เดิมมาตรา ๑๕๘๒ ที่กำหนดว่าผู้รับบุตรบุญ
ธรรมต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี (กฎหมายเดิม) ส่วนการที่ บ. รับจำเลยที่ ๒ เป็นบุตรบุญธรรมนั้น โจทก์ซึ่ง
เป็นคู่สมรสของ บ. ไม่ได้ให้ความยินยอมด้วย ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บ รรพ ๕ เดิม 
มาตรา ๑๕๘๔ การจดทะเบียนรับจำเลยทั้งสองเป็นบุตรบุญธรรมของ บ. ย่อมไม่สมบูรณ ์ไม่มีผลตามกฎหมาย 
จำเลยทั้งสองจึงมิใช่ทายาทโดยธรรมของ บ. 

 

 ๒.๒ ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรม 

 บุคคลที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมทั้งตัวผู้รับบุตรบุญธรรม  
คู่ชีวิตหรือคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรม และบิดามารดาของบุตรบุญธรรม ตลอดจน
สถานสงเคราะห์เด็กในกรณีที่บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ที่ถูกทอดทิ้งและอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็ก 
มีหน้าที่ต้องให้ความยินยอมตามท่ีกฎหมายบัญญัติเมื่อมีการรับบุตรบุญธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๒.๒.๑ การให้ความยินยอมของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
“มาตรา ๑๕๙๘/๒๐ การรับบุตรบุญธรรม ถ้าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปี  ผู้นั้น

ต้องให้ความยินยอมด้วย” 
การที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี ต้องให้ความยินยอมใน

การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนั้น เนื่องจากบุคคลที่อายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี เป็นผู้มีวุฒิภาวะพอสมควรที่
สามารถจะตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของตนเองได้แล้ว บุคคลดังกล่าวจึงมีหน้าที่ให้
ความยินยอมในการที่ผู้อื่นจะรับตนเองเป็นบุตรบุญธรรมได้ หากบุคคลดังกล่าวไม่ยินยอมเป็นบุตรบุญธรรมก็
ไม่อาจมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมกันได้ ส่วนบุคคลที่อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี นั้นไม่ต้องให้ความยินยอมใน
การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ดังนั้นแม้บุคคลดังกล่าวจะไม่สมัครใจไปเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นก็ไม่มีผล
ทางกฎหมายใด ๆ  

 ๒.๒.๒ การให้ความยินยอมของบิดามารดาของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
“มาตรา ๑๕๙๘/๒๑ การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดา

และมารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครอง
ต้องได้รับความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอำนาจปกครอง 

 
๙๘ ประสพสุข บุญเดช, คำอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว, หน้า ๘๐๓. 



๒๕๐ 

 

ถ้าไม่มีผู้มีอำนาจให้ความยินยอมดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้ง
สองคนไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้  หรือไม่ให้ความยินยอมและการไม่ให้ความยินยอมนั้น
ปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ มารดาหรือบิดา
หรือผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอม
ตามวรรคหนึ่งก็ได้” 

การให้ความยินยอมของบิดามารดาของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายดังกล่าวกำหนดบังคับ
เฉพาะแต่กรณีที่ผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมยังเป็นผู้เยาว์อยู่เท่านั้น หากบุคคลดังกล่าวพ้นจากภาวะการเป็นผู้เยาว์
แล้วไม่ว่าโดยการบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือโดยการจด
ทะเบียนคู่ชีวิตก็ตาม การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาอีก  การให้
ความยินยอมในกรณีดังกล่าวอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

(๑) กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีบิดาและมารดาซึ่งยังมีอำนาจปกครอง เช่นนี้การจดทะเบียนรับ
บุตรบุญธรรมต้องได้รับความยินยอมจากทั้งบิดาและมารดาของผู้ที ่จะเป็นบุตรบุญธรรม หากทั้งบิดาและ
มารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้  หรือได้แสดงเจตนาไม่ให้
ความยินยอมโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้ที่จะ
เป็นบุตรบุญธรรม มารดาหรือบิดาหรือผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการต้องร้องขอต่อศาลให้มี
คำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว เช่น นายสุขอายุ ๑๕ ปี เป็นบุตรของนายแสนและ
นางสวยซึ่งเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ๒๐ ปี หากนายสุขจะไปจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของ
ผู้อื่นซึ่งสามารถอุปการะเลี้ยงดูนายสุขได้ แต่นายแสนและนางสวยไม่ให้ความยินยอม ดังนี้พนักงานอัยการอาจ
ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของนายแสนและนางสวย เป็นต้น  

(๒) กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีแต่บิดาหรือแต่มารดาซึ่งยังมีอำนาจปกครอง ไม่ว่าด้วยเหตุที่บิดา
หรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครอง เช่นนี้การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมต้องได้รับ
ความยินยอมจากเฉพาะบิดาหรือมารดาของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งยังมีอำนาจปกครองอยู่เท่านั้น  หากผู้
ต้องให้ความยินยอมดังกล่าวอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ หรือได้แสดงเจตนาไม่ให้
ความยินยอมโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้ที่จะ
เป็นบุตรบุญธรรม ผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้
ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว เช่น นายสุขอายุ ๑๕ ปี เป็นบุตรของนายแสนซึ่งเสียชีวิตแล้วและนางสวยซึ่ง
เป็นคนวิกลจริต หากนายสุขจะไปจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของนายเอก ดังนี้นายเอกอาจขอให้ศาลมีคำสั่ง
อนุญาตแทนการให้ความยินยอมของนางสวย เป็นต้น  

(๓) กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมไม่มีบิดาหรือมารดาซึ่งยังมีอำนาจปกครอง ไม่ว่าด้วยเหตุที่บิดาหรือ
มารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองทั้งคู่ แม้จะมีการตั้งบุคคลอ่ืนเป็นผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย ผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตให้จดทะเบียน
รับบุตรบุญธรรมได้ แต่ผู้ปกครองไม่มีอำนาจให้ความยินยอมแต่อย่างใด เช่น นายสุขอายุ ๑๕ ปี เป็นบุตรของ
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นายแสนซึ่งเสียชีวิตแล้วและนางสวยซึ่งศาลมีคำสั่งให้ถอนอำนาจปกครองโดยตั้งนางสดเป็นผู้ปกครองของนาย
สุขแทน หากนายสุขจะไปจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นซึ่ งสามารถอุปการะเลี้ยงดูนายสุขได้ ดังนี้
พนักงานอัยการอาจขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก
นางสวยหรือนางสด เป็นต้น 

(๔) กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น  ต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกการรับ
บุตรบุญธรรมดังกล่าวก่อน จากนั้นอำนาจปกครองผู้เยาว์จะกลับไปเป็นของบิดาและมารดา หรือหากฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองแล้ว อำนาจปกครองผู้เยาว์จะกลับไปเป็นของบิดาหรือมารดาที่ยังมี
ชีวิตอยู่หรือยังไม่ถูกถอนอำนาจปกครองแล้วแต่กรณี  จากนั้นต้องมีการให้ความยินยอมตาม (๑) หรือ (๒) 
แล้วแต่กรณี หรือต้องดำเนินการตาม (๓) หากผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมนั้นไม่มีบิดาหรือมารดาซึ่งยังมีอำนาจ
ปกครองดังที่กล่าวมา เช่น นายสุขอายุ ๑๕ ปี เป็นบุตรของนายแสนซึ่งเสียชีวิตแล้วและนางสวย นายสุขเป็น
บุตรบุญธรรมของนางสด หากนายสุขจะไปจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืนแทน ต้องจดทะเบียนเลิกการ
รับบุตรบุญธรรมระหว่างนางสดกับตนก่อน จากนั้นอำนาจปกครองจะกลับไปเป็นของนางสวย นางสวยจึงเป็น
ผู้มีอำนาจให้ความยินยอมในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หากนางสวยป่วยหนักไม่อาจให้ความยินยอมได้ 
ดังนี้พนักงานอัยการอาจขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของนางสวย เป็นต้น  

(๕) กรณีที่ผู ้จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งแล้ว  คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจะจด
ทะเบียนรับผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นบุตรบุญธรรมของตนด้วยก็ได้ โดยจะต้อง
ได้รับความยินยอมของคู่ชีวิตฝ่ายที่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมอยู่แล้วตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา 
๔๑ เช่น นางนิดรับ ด.ช.หนึ่งเป็นบุตรบุญธรรม ต่อมานางนิดจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนางหน่อย นางหน่อย
สามารถจดทะเบียนรับ ด.ช.หนึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของตนร่วมกับนางนิดได้ โดยการจดทะเบียนรับ
บุตรบุญธรรมต้องได้รับความยินยอมจากนางนิดก่อน  

การที่ผู้มีอำนาจให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้
นั้น อาจเกิดจากข้อขัดข้องของบุคคลดังกล่าวเอง เช่น วิกลจริต หรือป่วยหนัก เป็นต้น หรือเกิดจากพฤติการณ์
ภายนอกอื่น ๆ ก็ได้ เช่น ขาดการติดต่อกันเป็นเวลานานจนไม่สามารถตามหาตัวได้ เป็นต้น ส่วนการไม่ให้
ความยินยอมท่ีปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์นั้น 
ต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงส ุดของผู ้ เยาว์  (The Best Interest of the Child) ประกอบ
พฤติการณ์แห่งคดีว่า การให้ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืนเป็นการจำเป็นและเหมาะสมจริงหรือไม่ โดยต้อง
พิจารณาประกอบกันทั้งในส่วนของตัวผู้เยาว์ ครอบครัวของผู้เยาว์ และครอบครัวของผู้รับบุตรบุญธรรม มิใช่
เพียงแต่การที่ผู้เยาว์จะได้รับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมากกว่าจากการเป็นบุตรบุญธรรมเท่านั้น เช่น นายสุข
อายุ ๑๕ ปี เป็นบุตรของนายแสนและนางสวยซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจน ทั้งนายแสนยังเป็นผู้ต้องคำพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จำคุก ๑ ปี หากนายเอกซึ่งมีฐานะดีต้องการจดทะเบียนรับนายสุขเป็นบุตรบุญธรรมแต่นายแสนและ
นางสวยไม่ยินยอม นายเอกจึงยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอม หากพิจารณา
จากผลประโยชน์สูงสุดของผู้เยาว์เพียงอย่างเดียวศาลย่อมต้องมีคำสั่งอนุญาตให้มีการจดทะเบียนรับบุตรบุญ
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ธรรมได้ เนื่องจากนายเอกมีฐานะและความพร้อมในการเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่นายสุขมากกว่านายแสน
และนางสวย แต่หากตามพฤติการณ์แห่งคดีปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายแสนและนางสวยก็ให้
การศึกษาและเลี้ยงดูนายสุขเป็นอย่างดีเท่าที่ฐานะของตนจะกระทำได้  ทั้งเหตุที่นายแสนต้องคำพิพากษาให้
จำคุกก็เป็นความผิดฐานประมาทและเป็นโทษจำคุกระยะสั้น เมื่อพ้นโทษแล้วนายแสนก็สามารถกลับมาใช้ชีวิต
ครอบครัวดูแลนายสุขได้ตามปกติ ดังนี้ศาลอาจมีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำร้องขอของนายเอกก็ได้ เนื่องจากนาย
สุขย่อมมีความผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งตามกฎหมายและตามสายเลือดกับนายแสนและนางสวย การ
เพิกถอนสิทธิในความเป็นครอบครัวของทั้งนายแสน นางสวย และนายสุขย่อมเป็นสิ่งไม่พึงกระทำเว้นแต่มีเหตุ
อันสมควรอย่างแท้จริงเท่านั้น เป็นต้น 

กรณีที่มีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมโดยไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าวก่อน กฎหมายมิได้ระบุผล
แห่งการนั้นไว้ทั้งไม่ปรากฏแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาในกรณีดังกล่าว แต่หากพิจารณาตามหลักกฎหมาย
และแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาในกรณีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สมรส
ของผู ้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมซึ ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาในกรณีดังกล่าวแล้วเห็นว่าต้องมีผล
เช่นเดียวกันคือ การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนั้นมีผลไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๒๘ ผู้ที่จด
ทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม และไม่มีสิทธิร้องขอให้ตั้งตนเองเป็น
ผู้จัดการมรดก นอกจากนี้บิดาหรือมารดาซึ่งมิได้ให้ความยินยอมและผู้มีส่วนได้เสียยังมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอน
การรับบุตรบุญธรรมได้ด้วย 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๓๔/๒๕๔๘ การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๘๓ (เดิม) และ ๑๕๘๕ (เดิม) ประกอบพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว 
พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๒๒ ที่ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดานั้น มิได้บังคับว่าความยินยอมต้องทำเป็น
หนังสือหรือต้องมีลายมือชื่อของบิดามารดาให้ความยินยอมแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า ม. ซึ่งเป็น
มารดาของเด็กหญิง อ. และเด็กชาย ส. ได้ให้ความยินยอมในการที่ผู ้ตายจดทะเบียนรับเด็กหญิง  อ. และ
เด็กชาย ส. เป็นบุตรบุญธรรม แม้ ม. จะไม่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนรับบุตรบุญธรรม การรับบุตรบุญธรรม
ของผู้ตายก็ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าว 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๓๙/๒๕๔๘ ในการรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๕๘๓ (เดิม) ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น บัญญัติว่า ถ้าผู้ที่ เป็นบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ การรับบุตรบุญธรรมจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดามารดา ถ้าไม่มีบิดามารดา ผู้แทนโดย
ชอบธรรมจะให้ความยินยอมก็ได้ และมาตรา ๑๕๘๕ (เดิม) บัญญัติว่า การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์เมื่อได้
จดทะเบียนตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาประกอบพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวฯ มาตรา ๒๒ แล้วจะ
เห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวกำหนดแต่เพียงว่า การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมต้องได้รับความยินยอมจากบิดา
มารดาเท่านั้น มิได้บังคับว่าคำยินยอมต้องทำเป็นหนังสือหรือต้องมีลายมือชื่อของบิดามารดาให้ความยินยอม
แต่อย่างไร ดังนั้น เมื่อได้ความว่าจำเลยที่ ๑ กับ ม. ซึ่งเป็นบิดามารดาของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จดทะเบียน
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หย่าและแยกกันอยู่โดยมีบันทึกหลังทะเบียนหย่าว่าให้จำเลยที่ ๑ รับเลี้ยงจำเลยที่ ๒ และท่ี ๓ ส่วน ม. รับเลี้ยง
บุตรคนเล็ก และต่อมาจำเลยที่ ๑ จดทะเบียนสมรสกับผู้ตายและผู้ตายได้จดทะเบียนรับจำเลยที่  ๒ และที่ ๓ 
เป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งจำเลยที่ ๔ ในฐานะนายทะเบียนได้ดำเนินการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมให้แก่ผู ้ตาย
โดยที่ให้เฉพาะจำเลยที่ ๑ บิดาเป็นผู้ลงลายมือชื่อให้ความยินยอมแต่เพียงผู้เดียว โดยเห็นว่าตามบันทึก
ข้อตกลงหลังทะเบียนหย่ามีผลทำให้จำเลยที่ ๑ เป็นผู้มีอำนาจปกครองจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เพียงผู้เดียว แม้
ข้อความในบันทึกหลังทะเบียนหย่ามิอาจถือได้ว่า ม. ตกลงยินยอมให้จำเลยที่ ๑ เป็นผู้มีอำนาจปกครองจำเลย
ที่ ๒ และที่ ๓ เพียงผู้เดียวก็ตาม แต่ปรากฏว่านับแต่ผู้ตายจดทะเบียนรับจำเลยที่  ๒ และที่ ๓ เป็นบุตรบุญ
ธรรมจนกระทั่งผู้ตายถึงแก่ความตายเป็นเวลากว่า ๒๙ ปี ม. ก็มิได้ว่ากล่าวคัดค้านการรับบุตรบุญธรรม และยัง
ทำหนังสือยืนยันว่าทราบเรื่องและให้ความยินยอมมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน  และเหตุที่ไม่ได้ลง
ลายมือชื่อไว้ก็เพราะขณะที่จดทะเบียนหย่ากับจำเลยที่ ๑ ม. ตกลงให้จำเลยที ่๒ และท่ี ๓ อยู่ในการเลี้ยงดูของ
จำเลยที่ ๑ นั้น หมายถึงการให้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่ผู้เดียวด้วยและไม่ขอคัดค้าน รวมทั้งยังขอร้อง
สอดเข้ามาเป็นจำเลยร่วมโดยยืนยันการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม พฤติการณ์จึงฟังได้ว่า ม. ได้ให้ความ
ยินยอมด้วยแล้วในการรับบุตรบุญธรรมของผู้ตาย การรับบุตรบุญธรรมดังกล่าวจึงชอบแล้ว 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๐๑/๒๕๓๖ เมื่อบิดามารดาหย่าขาดจากกันโดยตกลงให้บุตรผู้เยาว์อยู่ใน
ความปกครองของมารดา ดังนั้น บิดาย่อมไม่มีอำนาจปกครองบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๕๒๐, ๑๕๖๖ (๖) อำนาจปกครองจึงตกแก่มารดาแต่ผู้เดียว มารดาจึงมีอำนาจให้ความยินยอมในการ
ที่บุคคลภายนอกจะรับบุตรผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมได้เพียงลำพังโดยไม่จำต้องใช้สิทธิทางศาลขอให้สั่งอนุญาต
แทนบิดาอีก 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๕๙/๒๕๓๐ การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมที่ผู้เป็นบุตรบุญธรรมยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดาผู้เป็นบุตรบุญธรรมด้วย ดังนั้น เมื่อมารดาของผู้เป็นบุตร
บุญธรรมมิได้ให้ความยินยอมการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมจึงไม่สมบูรณ์ ศาลเพิกถอนการรับบุตรบุญธรรม
นั้นได ้

 ๒.๒.๓ การให้ความยินยอมของสถานสงเคราะห์ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
“มาตรา ๑๕๙๘/๒๒ ในการรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม ถ้าผู้เยาว์เป็นผู้ถูกทอดทิ้งและอยู่ในความดูแล

ของสถานสงเคราะห์เด็กตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก ให้สถานสงเคราะห์เด็กเป็นผู้ให้
ความยินยอมแทนบิดาและมารดา ถ้าสถานสงเคราะห์เด็กไม่ให้ความยินยอม ให้นำความในมาตรา ๑๕๙๘/๒๑ 
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 “มาตรา ๑๕๙๘/๒๓ ในกรณีที ่ผู ้เยาว์มิได้ถูกทอดทิ้ง แต่อยู ่ในความอุปการะเลี ้ยงดูของสถาน
สงเคราะห์เด็กตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก บิดาและมารดา หรือบิดาหรือมารดาใน
กรณีที ่มารดาหรือบิดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครอง จะทำหนังสือมอบอำนาจให้สถาน



๒๕๔ 

 

สงเคราะห์เด็กดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจให้ความยินยอมในการรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมแทนตนก็ได้  ในกรณี
เช่นนั้นให้นำความในมาตรา ๑๕๙๘/๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หนังสือมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งจะถอนเสียมิได้ตราบเท่าที่ผู้เยาว์ยังอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของ
สถานสงเคราะห์เด็กนั้น” 

 “มาตรา ๑๕๙๘/๒๔ ผู้มีอำนาจให้ความยินยอมแทนสถานสงเคราะห์เด็กในการรับบุตรบุญธรรมตาม
มาตรา ๑๕๙๘/๒๒ หรือมาตรา ๑๕๙๘/๒๓ จะรับผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลหรืออยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของ
สถานสงเคราะห์เด็กนั้นเป็นบุตรบุญธรรมของตนเองได้ต่อเมื่อศาลได้มีคำสั่งอนุญาตตามคำขอของผู้นั้นแทน
การให้ความยินยอมของสถานสงเคราะห์เด็ก” 

กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ที ่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห์เด็กตาม
กฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก การรับบุตรบุญธรรมต้องได้รับความยินยอมตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๒๒, ๑๕๙๘/๒๓ และ ๑๕๙๘/๒๔ และต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) กรณีที่ผู้เยาว์เป็นผู้ถูกทอดทิ้งและอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กตามกฎหมายว่าด้วย
การสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เช่น สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้าน
สงขลา และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เป็นต้น ผู้รับผิดชอบในกิจการสถานสงเคราะห์จะเป็นผู้
พิจารณาให้ความยินยอมให้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้แทนบิดาและมารดาของผู้เยาว์นั้น  

หากผู้รับผิดชอบในกิจการสถานสงเคราะห์ไม่ให้ความยินยอมโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็น
ปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ ผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะร้อง
ขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมก็ได้ หรือในกรณีท่ีผู้รับผิดชอบในกิจการสถานสงเคราะห์
จะรับผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลหรืออยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห์เด็กนั้นเป็นบุตรบุญธรรม
ของตนเอง บุคคลนั้นต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตด้วยเช่นกัน 

(๒) กรณีที่ผู้เยาว์มิได้ถูกทอดทิ้ง แต่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห์เด็กตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก หากผู้เยาว์ยังมีบิดาและมารดา หรือมีแต่บิดาหรือมารดาในกรณีที่
มารดาหรือบิดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครอง ยังต้องถือว่าอำนาจปกครองผู้เยาว์ยังอยู่แก่บิดา
และ/หรือมารดาแล้วแต่กรณี ดังนั้นการจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจึงต้องได้รับความยินยอมจาก
บุคคลดังกล่าว เว้นแต่บิดาและ/หรือมารดาดังกล่าวจะทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานสงเคราะห์เด็กเป็นผู้มี
อำนาจให้ความยินยอมในการรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมแทนตน ผู้รับผิดชอบในกิจการสถานสงเคราะห์จะเป็น
ผู้พิจารณาให้ความยินยอมให้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้ ทั้งนี้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจะถอนเสียมิได้
ตราบเท่าที่ผู้เยาว์ยังอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห์เด็กนั้น 

หากผู้รับผิดชอบในกิจการสถานสงเคราะห์ไม่ให้ความยินยอมโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็น
ปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ ผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะร้อง
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ขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมก็ได้ หรือในกรณีท่ีผู้รับผิดชอบในกิจการสถานสงเคราะห์
จะรับผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลหรืออยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห์เด็กนั้นเป็นบุตรบุญธรรม
ของตนเอง บุคคลนั้นต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตด้วยเช่นกัน 

กรณีที่มีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมโดยไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าวก่อน กฎหมายมิได้ระบุผล
แห่งการนั้นไว้ทั้งไม่ปรากฏแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาในกรณีดังกล่าว แต่หากพิจารณาตามหลักกฎหมาย
และแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาในกรณีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สมรส
ของผู ้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมซึ ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาในกรณีดังกล่าวแล้วเห็นว่ าต้องมีผล
เช่นเดียวกันคือ การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนั้นมีผลไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๒๘ ผู้ที่จด
ทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม และไม่มีสิทธิร้องขอให้ตั ้งตนเองเป็น
ผู้จัดการมรดก นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียยังมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการรับบุตรบุญธรรมได้ด้วย 

 ๒.๒.๔ การให้ความยินยอมของคู่สมรสหรือคู่ชีวิตของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
“มาตรา ๑๕๙๘/๒๕ ผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามีคู่สมรสอยู่ต้องได้รับความ

ยินยอมจากคู่สมรสก่อน ในกรณีที่คู่สมรสไม่อาจให้ความยินยอมได้หรือไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และ
หาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของคู่
สมรสนั้น” 
 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 

“มาตรา ๔๐ ผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้าได้จดทะเบียนคู่ชีวิตกับบุคคลอ่ืนต้อง
ได้รับความยินยอมจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก่อน ในกรณีที่คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจให้ความยินยอมได้หรือไปเสีย
จากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทน
การให้ความยินยอมของคู่ชีวิตฝ่ายนั้น” 

การที่คู่สมรสหรือคู่ชีวิตของตนจะจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมก็ดี  หรือจดทะเบียนไปเป็นบุตรบุญ
ธรรมของบุคคลอื่นก็ดี ล้วนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตคู่ของคู่สมรสหรือคู่ชีวิตโดยตรง เนื่องจากผู้รับบุตรบุญ
ธรรมมีหน้าที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย ส่วนตัวบุตรบุญธรรมก็มีหน้าที่ให้การอุปการะ
เลี้ยงดูผู้รับบุตรบุญธรรมเช่นกัน กฎหมายจึงกำหนดให้คู่สมรสหรือคู่ชีวิตของผู้รับบุตรบุญธรรมและคู่สมรสหรือ
คู่ชีวิตของบุตรบุญธรรมต้องให้ความยินยอมในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมด้วย หากมีการจดทะเบียนรับ
บุตรบุญธรรมโดยไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าวก่อน การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนั้นไม่สมบูรณ์ตาม
กฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญ
ธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๒๘ ผู้ที่จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม และไม่
มีสิทธิร้องขอให้ตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดก นอกจากนี้คู่สมรสหรือคู่ชีวิตของผู้ที่รับบุตรบุญธรรม หรือคู่สมรส
หรือคู่ชีวิตของผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมซึ่งมิได้ให้ความยินยอมมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการรับบุตรบุญธรรมได้  



๒๕๖ 

 

และแม้ว่าจะเกินกำหนด ๑๐ ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้วก็เพิกถอนได้ โดยไม่มีอายุความ
หรือระยะเวลาในการฟ้องคดี๙๙ 

ในกรณีที่คู ่สมรสหรือคู่ชีวิตของผู้รับบุตรบุญธรรมหรือของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมไม่อาจให้ความ
ยินยอมได้ เช่น เป็นบุคคลวิกลจริต หรือไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี ต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของคู่ชีวิตฝ่ายนั้น 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๔๙/๒๕๓๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๘๔ เดิม (แก้ไข
ใหม่มาตรา ๑๕๙๘/๒๕) ประกอบกับพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๒๒ บัญญัติ
แต่เพียงว่าการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสเท่านั้นไม่ได้บังคับว่าคู่ สมรส
จะต้องลงลายมือชื่อให้ความยินยอมด้วยตนเอง ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานบันทึกด้านหลัง ค.ร. ๑๓ ตามคำร้อง
ให้ความยินยอมของคู่สมรสไว้ว่าคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมมาให้ความยินยอมแล้วการจดทะเบียนรับบุตร
บุญธรรมย่อมสมบูรณ์ตามกฎหมาย  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๒/๒๕๓๗ ผู้ตายจดทะเบียนรับโจทก์ทั้งสองเป็นบุตรบุญธรรมโดยภริยา
ผู ้ตายไม่ได้ให้ความยินยอม การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมจึงไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างผู้ตายกับโจทก์ทั้งสองในฐานะผู้รับบุตรบุญธรรมกับ
บุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๒๘ โจทก์ทั้งสองจึงไม่เป็นทายาทที่จะมี
สิทธิรับมรดกของผู้ตายได ้

 

 ๒.๓ การเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนในขณะเดียวกัน 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
“มาตรา ๑๕๙๘/๒๖ ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีก

ในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม 
ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งจะจดทะเบียนรับผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุตรบุญ

ธรรมของตนด้วยจะต้องได้รับความยินยอมของคู่สมรสซึ่งเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมอยู่แล้วและมิให้นำมาตรา  
๑๕๙๘/๒๑ มาใช้บังคับ” 

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
“มาตรา ๔๑ คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจะจดทะเบียนรับผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็น

บุตรบุญธรรมของตนด้วยก็ได้ โดยจะต้องได้รับความยินยอมของคู่ชีวิตฝ่ายที่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมอยู่แล้ว และ
มิให้นํามาตรา ๑๕๕๘/๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ”  

จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีข้อสังเกตว่าเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับเฉพาะกับบุตรบุญธรรมที่
เป็นผู้เยาว์เท่านั้น ดังนั้นกรณีที่ผู้เป็นบุตรบุญธรรมเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะแล้วย่อมสามารถเป็นบุตรบุญธรรม
ของบุคคลอื่นหลายคนในเวลาเดียวกันได้ เช่นเดียวกับผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่งสามารถรับบุตรบุญธรรมได้หลาย

 
๙๙ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๘๑๔ – ๘๑๕. 



๒๕๗ 

 

คนในเวลาเดียวกันได้ ส่วนกรณีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นผู้เยาว์นั้นเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับอำนาจ
ปกครองผู้เยาว์ของผู้รับบุตรบุญธรรมด้วย ดังนั้นกฎหมายจึงห้ามมิให้ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอีก
ในขณะเดียวกันเว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสหรือคู่ชีวิตของผู้รับบุตรบุญธรรม  

กรณีที่คู่สมรสหรือคู่ชีวิตของผู้รับบุตรบุญธรรมจะรับบุตรบุญธรรมของคู่สมรสหรือคู่ชีวิตของตนเป็น
บุตรบุญธรรมด้วยนั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสหรือคู่ชีวิตของตนแล้วแต่กรณีซึ่งเป็นผู้รับบุตรบุญ
ธรรมอยู่ก่อน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาโดยกำเนิดของบุตรบุญธรรมดังกล่าวอีก เช่น นาย
หนึ่งซึ ่งเป็นผู้เยาว์เป็นบุตรของนายสุดและนางสวยและเป็นบุตรบุญธรรมของนายเอก  ต่อมานายเอกจด
ทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัย นายชัยสามารถจดทะเบียนรับนายหนึ่งเป็นบุตรบุญธรรมร่วมกับนายเอกได้ โดยต้อง
ได้รับความยินยอมจากนายเอก แต่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากนายสุดและนางสวย ทั้งนี้นายหนึ่งไม่สามารถ
เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสหรือคู่ชีวิตของนายเอก จนกว่านายหนึ่งจะบรรลุนิติภาวะ เป็นต้น 

อนึ่ง การที่กฎหมายห้ามมิให้ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอีกในขณะเดียวกันเว้นแต่เป็นบุตร
บุญธรรมของคู่สมรสหรือคู่ชีวิตของผู้รับบุตรบุญธรรมนั้นก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติบางประการคือ ในกรณี
ที่การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตตกเป็นโมฆะ โมฆียะ หย่า หรือมีการเลิกการเป็นคู่ชีวิต โดยที่
คู่สมรสหรือคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นผู้เยาว์ร่วมกันนั้น เมื่อคู่สมรสหรือคู่ชีวิตทั้งสองมิได้
เป็นคู่สมรสหรือคู่ชีวิตกันตามกฎหมายแล้ว ผู้เยาว์จึงต้องเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสหรือคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเท่านั้น โดยคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอาจตกลงกันเองว่าให้ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ใด แต่หากไม่อาจตกลง
กันได้อาจต้องฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  ส่วนกรณีที่บุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้ว
กฎหมายมิได้บังคับว่าต้องเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลเพียงคนเดียวและไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๑๕๙๘/
๒๖ จึงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๒๒/๒๕๓๔ สามีผู้ตายได้จดทะเบียนรับผู้ร้องเป็นบุตรบุญธรรม ผู้ตายให้
ความยินยอมและลงชื่อท้ายบันทึกทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมว่าเป็นคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม สามีผู้ตาย
แต่ผู้เดียวจึงเป็นผู้จดทะเบียนรับผู้ร้องเป็นบุตรบุญธรรม แม้บันทึกดังกล่าวจะมีข้อความว่าผู้ตายได้รับเป็น
มารดาผู้ร้องด้วย ก็ไม่เป็นการรับผู้ร้องเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย เมื่อผู้ตายมิได้จดทะเบียนรับผู้ร้องเป็น
บุตรบุญธรรม ดังนี้ ผู้ร้องจึงไม่ใช่บุตรบุญธรรมของผู้ตาย 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๒๑-๒๖๒๒/๒๕๓๑ การที่ ป. กับผู้ตายอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยไม่
จดทะเบียนสมรส จึงไม่เป็นคู่สมรสกันตามกฎหมาย ฉะนั้นเมื่อ ป. และผู้ตายได้จดทะเบียนรับผู้คัดค้านเป็น
บุตรบุญธรรมในวันเดียวกัน โดย ป. จดทะเบียนก่อนผู้ตาย ผู้คัดค้านย่อมเป็นบุตรบุญธรรมของ ป. ก่อนแล้ว 
จะเป็นบุตรบุญธรรมของผู้ตายอีกในขณะเดียวกันไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๕๙๘/๒๖ การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของผู้ตายจึงไม่สมบูรณ์  ไม่มีผลตามกฎหมาย ผู้คัดค้านไม่ใช่
ทายาทของผู้ตายไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดก 

 



๒๕๘ 

 

 ๒.๔ ขั้นตอนการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
“มาตรา ๑๕๙๘/๒๗ การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย แต่ถ้าผู้จะ

เป็นบุตรบุญธรรมนั้นเป็นผู้เยาว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก่อน” 
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
“มาตรา ๔๒ การรับบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในหมวดนี้และประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์แล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวได้” 
กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้รับบุตรบุญธรรมและผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมสามารถยื่น

คำขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมต่อนายทะเบียนคือนายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ 
และผู้อำนวยการเขตในกรุงเทพมหานคร ส่วนกรณีที่ผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมยังเป็นผู้เยาว์นั้นจะต้องมีการ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย เช่น ผู้จะขอรับเด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรมในกรุงเทพมหานครต้องยื่นคำขอที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม หรือในต่างจังหวัดต้องยื่นคำ
ขอที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และต้องทำการทดลองเลี้ยงดูเด็กไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากเป็นขั้นตอนตามกฎหมายอื่นเฉพาะจึงไม่ขอนำมากล่าวในที่นี้ ส่วนผู้ต้องการทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://www.dcy.go.th/webnew/oppnews/index.php และเมื่อได้จด
ทะเบียนตามกฎหมายแล้วการรับบุตรบุญธรรมนั้นย่อมสมบูรณ์ 

 

 ๒.๕ ผลของการรับบุตรบุญธรรม 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
“มาตรา ๑๕๙๘/๒๘ บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญ

ธรรมนั้น แต่ไม่สูญสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่ได้กำเนิดมา ในกรณีเช่นนี้ ให้บิดามารดาโดยกำเนิดหมด
อำนาจปกครองนับแต่วันเวลาที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว 

ให้นำบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๒ แห่งบรรพนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 “มาตรา ๑๕๙๘/๒๙ การรับบุตรบุญธรรมไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาท

โดยธรรมเพราะเหตุการณ์รับบุตรบุญธรรมนั้น” 
เมื่อการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมสมบูรณ์แล้ว บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบ

ด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมนั้น และผู้รับบุตรบุญธรรมกลายเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรบุญธรรมแทน
บิดามารดาโดยกำเนิด โดยกฎหมายให้นำลักษณะ ๒ หมวด ๒ ของบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์คือมาตรา ๑๕๖๑ ถึงมาตรา ๑๕๘๔/๑ ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตรมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้นบุตรบุญธรรมและผู้รับบุตรบุญธรรมจึงมีสิทธิและหน้าที่ต่อการดังเช่นบิดามารดา
และบุตร เช่น บุตรบุญธรรมมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของผู้รับบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้รับบตุร
บุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรบุญธรรมในระหว่างที่เป็น

http://www.dcy.go.th/webnew/oppnews/index.php


๒๕๙ 

 

ผู้เยาว์ ผู้รับบุตรบุญธรรมมีอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุตรบุญธรรมและให้จัดการทรัพย์สินนั้นด้วยความ
ระมัดระวังเช่นวิญญูชนจะพึงกระทำ เป็นต้น แต่ในส่วนที่มาตรา ๑๕๖๒ บัญญัติว่า “ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตน
เป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้…” นั้น เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๔/๒๕๓๘ วินิจฉัยว่า “บุตรบุญธรรม
ไม่ใช่ผู ้สืบสันดานของผู้รับบุตรบุญธรรมจึงมีอำนาจฟ้องผู้รับบุตรบุญธรรมได้  ไม่เป็นอุทลุมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๒” ดังนั้นมาตรา ๑๕๖๒ เรื่องคดีอุทลุมจึงไม่นำมาใช้บังคับกับบุตรบุญ
ธรรมแต่อย่างใด 

ในส่วนสิทธิและหน้าที่ระหว่างบุตรบุญธรรมกับบิดามารดานั้น  บิดามารดาโดยกำเนิดหมดอำนาจ
ปกครองนับแต่วันเวลาที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว แต่ผู้รับบุตรบุญธรรมยังไม่สูญสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่
ได้กำเนิดมา ดังนั้นระหว่างบุตรบุญธรรมกับบิดามารดาซึ่งเป็นครอบครัวที่ได้กำเนิดมาของตนจึงยังคงมีสิทธิ
และหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๖๑ ถึงมาตรา ๑๕๘๔/๑ ต่อกันดังเดิม เช่น บุตรบุญธรรมมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา 
บุตรบุญธรรมต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา บิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่
บุตรบุญธรรมในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ เป็นต้น และหากบุตรบุญธรรมของบิดามารดาของตนเป็นคดีแพ่งหรือ
คดีอาญาย่อมเป็นคดีอุทลุมตามมาตรา ๑๕๖๒ 

ทั้งนี ้การที ่บิดามารดาโดยกำเนิดหมดอำนาจปกครองนับแต่วันเวลาที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้น
ก่อให้เกิดปัญหากับกรณีการจดทะเบียนรับบุตรโดยกำเนิดของคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตอีก
ฝ่ายหนึ่งด้วย เพราะในกรณีดังกล่าวอำนาจปกครองบุตรของคู่ชีวิตที่เป็นบิดาหรือมารดาที่แท้จริงจะต้องหมด
ไปและคู่ชีวิตอีกฝ่ายกลายเป็นผู้มีอำนาจปกครองเด็กในฐานะผู้รับบุตรบุญธรรม ลักษณะดังกล่าวน่าจะไม่ใช่
ความประสงค์ที่แท้จริงของการที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งต้องการจดทะเบียนรับบุตรของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุตรบุญ
ธรรมด้วยเพื่อช่วยกันดูแลบุตรดังกล่าว ทั้งการจะให้มีอำนาจปกครองบุตรร่วมกันซึ่งอาจกระทำได้โดยการจด
ทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายก็ไม่อาจกระทำได้ เนื่องด้วยคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นบิดาหรือ
มารดาที่แท้จริงจึงไม่อาจจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของตนได้อีก  เช่น นางนิดมีบุตรคือ ด.ช.หนึ่ง 
ต่อมานางนิดจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนางหน่อย หากนางหน่อยรักและต้องการเลี้ยงดู ด.ช.หนึ่งร่วมกับนางนิดจึง
จดทะเบียนรับ ด.ช.หนึ่งเป็นบุตรบุญธรรม จะมีผลคือนางหน่อยกลายเป็นผู้มีอำนาจปกครอง ด.ช.หนึ่ง ส่วน
นางนิดไม่มีอำนาจปกครองบุตรของตนอีกต่อไปตามมาตรา ๑๕๙๘/๒๘ และนางนิดจะจดทะเบียนรับบุตรบุญ
ธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายมาเป็นบุตรบุญธรรมของตนตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๔๑ ก็ไม่ได้ 
เพราะบิดาและมารดาโดยกำเนิดไม่อาจรับบุตรของตนเป็นบุตรบุญธรรมได้  จึงควรแก้ไขกฎหมายให้กรณีการ
รับบุตรของคู่สมรสอีกฝ่ายหรือคู่ชีวิตอีกฝ่ายเป็นบุตรบุญธรรมของตนนั้น ให้บิดาหรือมารดาที่เป็นคู่สมรสหรือ
คู่ชีวิตของผู้รับบุตรบุญธรรมแล้วแต่กรณีมีอำนาจปกครองบุตรร่วมกันกับผู้รับบุตรบุญธรรม ซึ่งจะช่วยให้เกิด
ความเป็นธรรมและเหมาะสมกับพฤติการณ์มากกว่า 

สำหรับสิทธิในการรับมรดกนั้น บุตรบุญธรรมยังมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมทั้งของบิดามารดาโดย
กำเนิดและของผู้รับบุตรบุญธรรมด้วย เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๗ บัญญัติว่า 
“บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน เหมือนกับบุตรที่ชอบ



๒๖๐ 

 

ด้วยกฎหมาย ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” บุตรบุญธรรมจึงเป็นทายาทโดยธรรมของผู้รับบุตรบุญ
ธรรมเช่นเดียวกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมด้วย แต่ในส่วนมรดกของบุตรบุญธรรมนั้น 
ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๒๙ แต่บิดา
มารดาโดยกำเนิดยังคงมีสิทธิการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของบุตรบุญธรรมอยู่ตามมาตรา ๑๖๒๙ (๒) 
ส่วนการรับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมนั้นทั้งผู้รับบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรม และบิดามารดาโดยกำเนิด มี
สิทธิรับมรดกซึ่งกันและกันในฐานะผู้รับพินัยกรรมได้โดยไม่มีกฎหมายจำกัดห้ามแต่อย่างใด  

แม้สิทธิและหน้าที่ระหว่างบุตรบุญธรรมกับบิดามารดาซึ่งเป็นครอบครัวที่ได้กำเนิดมาจะยังคงเป็น
เช่นเดิม เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่สูญสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่ได้กำเนิดมาตามมาตรา ๑๕๙๘/๒๘ วรรค
หนึ่ง แต่การที่บิดามารดาโดยกำเนิดหมดอำนาจปกครองนับแต่วันเวลาที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรม และผู้รับบุตร
บุญธรรมมีอำนาจปกครองบุตรบุญธรรมที่เป็นผู้เยาว์แทนนั้น ในส่วนนี้มีข้อน่าพิจารณาว่าเมื่อบิดาหรือมารดาที่
ให้กำเนิดบุตรไปจดทะเบียนคู่ชีวิตกับผู้อื่น บิดาหรือมารดาดังกล่าวยังเป็นผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์อยู่  หาก
คู่ชีวิตของบิดาหรือมารดาดังกล่าวต้องการเป็นผู้ร่วมเลี้ยงดูผู้เยาว์ด้วยย่อมเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  เนื่องจาก
การจดทะเบียนคู่ชีวิตไม่ได้ทำให้คู่ชีวิตนั้นมีอำนาจปกครองบุตรของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง  แม้คู่ชีวิตอีกฝ่ายจะจด
ทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมได้ แต่กรณีดังกล่าวย่อมทำให้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ต้องถูกโอนจาก
บิดาหรือมารดาโดยกำเนิดไปยังคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมด้วย และกลับกลายเป็นว่าบิดาหรือ
มารดาไม่มีอำนาจปกครองบุตรของตนอีกต่อไป ซึ่งกรณีที่บิดาหรือมารดาสมรสใหม่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน จึง
ควรที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้อำนาจปกครองของบิดาหรือมารดายังคงมีอยู่ ในกรณีที่คู่สมรสหรือคู่ชวีิต
ของบิดาหรือมารดานั้นเป็นผู้รับบุตรบุญธรรม 

ตามปกติแล้วบิดามารดาผู้ให้กำเนิดบุตรกับผู้รับบุตรบุญธรรมนั้นย่อมมิใช่บุคคลเดียวกัน เมื่อมีการจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้วบิดามารดาโดยกำเนิดต้องหมดอำนาจปกครองนับแต่วันเวลาที่เด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรมตามกฎหมาย และผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรบุญธรรมแทน อย่างไรก็ดี อาจมีกรณีที่
เกิดปัญหาว่าผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นบิดาหรือมารดาโดยกำเนิดของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมหรือไม่  ซึ่งหากเป็น
บิดามารดาโดยกำเนิดตามกฎหมายแล้วย่อมไม่อาจเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมได้ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมี
การพิจารณาประเด็นดังกล่าวในเรื่องเสร็จที่ ๘/๒๕๕๗ ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นกรณีท่ีนาง น. ขอรับเด็กหญิง ม. เป็น
บุตรบุญธรรม โดยนาย ส. สามีของผู้รับเด็กให้ความยินยอม นาย ส. และนาง น. ได้ให้นางสาว ว. ซึ่งเป็น
ลูกจ้างตั้งครรภ์แทน และในสูติบัตรระบุชื่อ นาย ส. และนางสาว ว. เป็นบิดาและมารดา โดยนาย ส. นาง น. 
และเด็กหญิง ม. ได้ทำการตรวจ DNA ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว ไม่พบข้อขัดแย้งในการเป็นบุตรของนาย ส. 
และนาง น. ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่า มาตรา ๑๕๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ได้บัญญัติว่า เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิง
นั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน เมื่อเด็กหญิง ม. เกิดจากนางสาว ว. ซึ่งมิได้มีการสมรสก็ต้องถือ
ว่าเด็กหญิง ม. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนางสาว ว. ทั้งกรณีนี้ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น จึง
ต้องถือว่านางสาว น. ไม่ใช่มารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กหญิง ม. ดังนั้น นางสาว น. จึงอาจขอรับ



๒๖๑ 

 

เด็กหญิง ม. เป็นบุตรบุญธรรมได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามพระราชบัญญัติการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๐ 

ทั้งนี้แม้ภายหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณามีความเห็นดังกล่าวแล้วจะมีการตรา
พระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง
อนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทนภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็ตาม แต่จากข้อเท็จจริงที่ นางสาว ว. ซึ่งเป็น
ลูกจ้างตั้งครรภ์แทนนั้น ย่อมไม่เข้าเงื่อนไขที่หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือ
ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๒๑ (๓) และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นที่ทำให้สามารถตั้งครรภ์แทนตาม
กฎหมายดังกล่าวได้ ดังนั้นแม้จะมีการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วก็น่าจะมีผลไม่ต่างจากเดิม 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๓๖/๒๕๔๖ เมื ่อประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พ.ศ. 
๒๔๗๗ บรรพ ๕ และบรรพ ๖ แล้ว แม้จะมีบทบัญญัติมาตรา ๑๕๘๖ บัญญัติว่า "บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะ
อย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม ฯลฯ" และมาตรา ๑๖๒๗ บัญญัติไว้ด้วยว่า ".....
บุตรบุญธรรมให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามความหมายแห่งประมวล
กฎหมายนี้" ก็ตาม แต่บุตรบุญธรรมในบทบัญญัติดังกล่าวหมายความเฉพาะบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนเป็น
บุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๘๕ เท่านั้น 

การที่ผู้ตายกับผู้คัดค้านที่ ๒ แจ้งการเกิดของผู้คัดค้านที่ ๑ ว่าเป็นบุตร จึงมิใช่เป็นการจดทะเบียนรับ
บุตรบุญธรรมตามกฎหมายผู้คัดค้านที่ ๑ จึงมิใช่ทายาทหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้ง
ตนเองเป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑๓ วรรคหนึ่ง๑๐๑ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๔/๒๕๓๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๒๘ ที่
บัญญัติว่าบุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม และในวรรคท่ี 
๒ ที่บัญญัติว่าให้นำบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๒ แห่งบรรพนี้ (ตั้งแต่มาตรา ๑๕๖๑ ถึงมาตรา ๑๕๘๔/๑) 
มาใช้บังคับโดยอนุโลมนั้นหมายความเพียงว่าให้นำบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตรมา
ใช้บังคับแก่บุตรบุญธรรมโดยอนุโลมเท่านั้น ไม่ได้บังคับว่าจะต้องนำทุกมาตรามาใช้บังคับทั ้งหมด ส่วน
บทบัญญัติในมาตรา ๑๕๖๒ ที่บัญญัติว่าผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้นั ้นเป็น
บทบัญญัติจำกัดสิทธิของบุคคลจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๙ เดิม 
(มาตรา ๒๘ ที่แก้ไขใหม่) ให้ความหมายของคำว่าผู้บุพการีไว้ว่า หมายถึงบิดา มารดา ปู ่ย่า ตา ยาย ทวด และ
ผู้สืบสายโลหิตกันโดยตรงขึ้นไปตามความเป็นจริง จำเลยเป็นเพียงผู้รับโจทก์เป็นบุตรบุญธรรมไม่ใช่บิดาโจทก์ 
จึงไม่ใช่ผู้บุพการีของโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๒ 

 

 
๑๐๐ คณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทกึสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การรับเด็กซ่ึงเกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นบุตรบุญธรรม
[ระบบออนไลน์]. (ม.ป.ป.). แหล่งที่มา: http://web.krisdika.go.th/data/news/news11631.pdf [๘ มิถุนายน ๒๕๖๔] 
๑๐๑ เป็นไปตาม ม. ๑๕๙๘/๓๗ เดิม 



๒๖๒ 

 

 ๒.๖ ผู้รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ตนได้ให้แก่บุตรบุญธรรมคืนจากกองมรดก
ของบุตรบุญธรรม 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 “มาตรา ๑๕๙๘/๓๐ ถ้าบุตรบุญธรรมซึ่งไม่มีคู่สมรสหรือผู้สืบสันดานตายก่อนผู้รับบุตรบุญธรรม  

ผู้รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ตนได้ให้แก่บุตรบุญธรรมคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรม

เพียงเท่าที่ทรัพย์สินนั้นยังคงเหลืออยู่ภายหลังที่ชำระหนี้ของกองมรดกเสร็จสิ้นแล้ว 

ห้ามมิให้ฟ้องคดีเรียกร้องสิทธิตามวรรคหนึ่ง เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เวลาที่ผู้รับบุตรบุญธรรมไดรู้้
หรือควรได้รู้ถึงความตายของบุตรบุญธรรมหรือเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่บุตรบุญธรรมตาย” 

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. 
“มาตรา ๔๓ ให้นําความในมาตรา ๑๕๙๘/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่

เกี่ยวกับคู่สมรส มาใช้บังคับแก่คู่ชีวิตด้วยโดยอนุโลม”  
เมื่อบุคคลหนึ่งให้ทรัพย์สินแก่บุคคลอื่นแล้วย่อมไม่มีสิทธิเรียกคืนทรัพย์สินนั้นกลับมาเป็นของตนอีก  

เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น เพราะเหตุประพฤติเนรคุณ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงกรณีบิดามารดาให้
ทรัพย์สินแก่บุตรของตนด้วย อย่างไรก็ดีในกรณีดังกล่าวบิดามารดาอาจได้ทรัพย์สินที่ให้แก่บุตรของตนกลับมา
ได้ผ่านกระบวนการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๖๒๙ บิดามารดาเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ ๒ ต่อจากผู้สืบสันดานของเจ้ามรดก และหากเจ้ามรดก
มีทั้งผู้สืบสันดานและบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่  บิดามารดาจะต้องได้ส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกนั้นเสมือนหนึ่งว่า
เป็นทายาทชั้นบุตรตามมาตรา ๑๖๓๐ แต่กรณีมรดกของบุตรบุญธรรมนั้นผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดก
ของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๒๙ ซึ่งย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับบุตรบุญธรรมนัก 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๐ จึงให้สิทธิผู้รับบุตรบุญธรรมในการเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ตนได้ให้แก่บุตรบุญธรรมคืนจาก
กองมรดกของบุตรบุญธรรมได้หากบุตรบุญธรรมตายก่อนผู้รับบุตรบุญธรรม แต่จะเรียกได้เฉพาะกรณีที่บุตร
บุญธรรมนั้นไม่มีคู่สมรส คู่ชีวิต หรือผู้สืบสันดานเท่านั้น และจะเรียกคืนได้เพียงเท่าที่ทรัพย์สินนั้นยังคง
เหลืออยู่ภายหลังที่ชำระหนี้ของกองมรดกเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น  เช่น นายเอกให้รถยนต์ ๑ คัน และเงินสด 
๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่บุตรบุญธรรมคือนายโท นายโทใช้เงินผ่อนชำระค่าสินค้าไป ๑๐,๐๐๐ บาท และเหลือหนี้
อีก ๒๐,๐๐๐ บาท นายโททำพินัยกรรมยกรถยนต์ให้นายรวยบิดาโดยกำเนิดของตน ต่อมานายโทเสียชีวิตโดย
ไม่มีคู่สมรส คู่ชีวิต หรือบุตร ทรัพย์มรดกของนายโทต้องนำไปชำระหนี้ ๒๐,๐๐๐ บาท ก่อน นายเอกจึงมีสิทธิ
เรียกเอาทรัพย์สินที่ตนได้ให้แก่นายโทคืนจากกองมรดกของนายโทเฉพาะส่วนที่เหลืออีก  ๗๐,๐๐๐ บาท 
เท่านั้น 

กรณีที่บุตรบุญธรรมมีคู่สมรสหรือมีคู่ชีวิตแล้ว ต่อมาคู่สมรสหรือคู่ชีวิตดังกล่าวเสียชีวิตหรือหย่าหรือ
เลิกการเป็นคู่ชีวิตกันแล้วแต่กรณีก่อนที่บุตรบุญธรรมจะเสียชีวิต ย่อมไม่ถือว่าบุตรบุญธรรมนั้นมีคู่สมรสหรือ
คู่ชีวิตอยู่ขณะเสียชีวิต ผู้รับบุตรบุญธรรมจึงมีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ตนได้ให้แก่บุตรบุญธรรมคืนจากกอง



๒๖๓ 

 

มรดกของบุตรบุญธรรมได้ ส่วนบุตรบุญธรรมที่มีผู้สืบสันดานนั้นหมายถึงการที่บุตรบุญธรรมยังมีผู้ สืบสันดาน
คือ ลูก หลาน เหลน หรือลื่อ ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมนั้น รวมถึงบุตรนอก
กฎหมายของบุตรบุญธรรมที่ได้มีการรับรองว่าเป็นบุตรแล้วและบุตรบุญธรรมของบุตรบุญธรรมด้วย เนื่องจาก
บุคคลดังกล่าวถือเป็นทายาทโดยธรรมคือผู้สืบสันดานตามกฎหมายด้วย ส่วนกรณีที่บุตรบุญธรรมมีแต่
ผู้สืบสันดานชั้นบุตร แต่บุตรนั้นไม่มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของบุตรบุญธรรม เช่น ถูกกำจัดมิ
ให้รับมรดกตามมาตรา ๑๖๐๕ และ ๑๖๐๖ ก็น่าจะต้องถือว่าบุตรบุญธรรมนั้นไม่มีผู้สืบสันดาน ผู้รับบุตรบุญ
ธรรมจึงมีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ตนได้ให้แก่บุตรบุญธรรมคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรมได้ เช่น  
นายเอกให้เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่บุตรบุญธรรมคือนายโท นายโทมีบุตรคือนายตรีซึ่งเสียชีวิตแล้ว นายตรี
มีบุตรคือนายจัตวา นายจัตวาพยายามฆ่านายเอกเพ่ือให้ตนเองได้รับมรดกท้ังหมดจึงต้องถูกกำจัดมิให้รับมรดก
ตามมาตรา ๑๖๐๖ (๑) ดังนี้เมื่อนายโทเสียชีวิตก่อนนายเอก แม้นายโทยังมีผู้สืบสันดานชั้นหลานคือนายจัตวา 
แต่นายจัตวาถูกกำจัดมิให้รับมรดก นายเอกจึงมีสิทธิเรียกเอาทรัพย์สินที่ตนได้ให้แก่นายโทคืนจากกองมรดก
ของนายโทได้ 

การใช้สิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ตนได้ให้แก่บุตรบุญธรรมคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรมนั้น
ต้องฟ้องเรียกคืนภายในกำหนดอายุความคือ ๑ ปี นับแต่เวลาที่ผู้รับบุตรบุญธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตาย
ของบุตรบุญธรรมแต่ต้องไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่บุตรบุญธรรมตาย 

นอกจากนี ้ถ้าทรัพย์สินที่ผู้รับบุตรบุญธรรมยกให้บุตรบุญธรรมนั้นได้ถูกแปรสภาพจากเดิมไปแล้ว เช่น
ผู ้รับบุตรบุญธรรมยกแหวนเพชรให้แก่บุตรบุญธรรม แล้วบุตรบุญธรรมเอาแหวนเพชรไปขายได้เงินมา 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาบุตรบุญธรรมถึงแก่ความตายโดยไม่มีคู่สมรส คู่ชีวิต หรือผู้สืบสันดานเลย เช่นนี้ผู้รับ
บุตรบุญธรรมจะไปเรียกเอาเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นี้คืนมาได้หรือไม่ เห็นว่า กฎหมายมาตรา ๑๕๙๘/๓๐ นี้มา
จากมาตรา ๑๕๘๗ (เดิม) ที่ให้สิทธิผู้รับบุตรบุญธรรมเรียกเอาทรัพย์สินที่ให้แก่บุตรบุญธรรมซึ่งยังคงรูปเดิมอยู่
ในขณะบุตรบุญธรรมตายกลับคืนมาเป็นของผู้รับบุตรบุญธรรม แม้ตามกฎหมายปัจจุบันจะใช้ถ้อยคำว่า “...
ผู้รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ตนได้ให้แก่บุตรบุญธรรมคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรม
เพียงเท่าที่ทรัพย์สินนั้นยังคงเหลืออยู่ภายหลังที่ชำระหนี้ของกองมรดกเสร็จสิ้นแล้ว” ก็ตาม แต่ถ้อยคำว่า “ที่
ตนได้ให้แก่บุตรบุญธรรม” กับถ้อยคำว่า “ทรัพย์สินนั้นยังคงเหลืออยู่” ต้องแปลความโดยเคร่งครัดถือหลัก
ตามมาตรา ๑๑ ที่ต้องตีความให้เป็นคุณแก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม ซึ่งจะต้องเป็นผู้เสียในมูล
หนี้นั ้น คือต้องคืนทรัพย์สินนั ้นให้แก่ผู ้รับบุตรบุญธรรม โดยถือหลักว่าทรัพย์สินนั้นต้องยังคงรูปเดิมอยู่
เช่นเดียวกันจึงจะเรียกคืนได้ ดังนั้น ผู้รับบุตรบุญธรรมจึงจะไปเรียกเอาเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่เปลี่ยนสภาพ
จากแหวนเพชรไปแล้วคืนมาจากกองมรดกของบุตรบุญธรรมไม่ได้  เงินจำนวนดังกล่าวเป็นมรดกของบุตรบุญ
ธรรมตกได้แก่ทายาทโดยธรรมของบุตรบุญธรรมคือบิดามารดาโดยกำเนิดต่อไป๑๐๒  

 

 
๑๐๒ ปรับปรุงจาก ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ วา่ด้วย ครอบครัว, หน้า ๘๓๔ – ๘๓๕. 



๒๖๔ 

 

 ๒.๗ การเลิกรับบุตรบุญธรรม  
การเลิกรับบุตรบุญธรรมอาจเกิดขึ้นได้จากเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้คือ การตกลงเลิกรับบุตรบุญธรรม

กันเอง การสมรสหรือการจดทะเบียนคู่ชีวิตกันระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม และการฟ้องเลิก
การรับบุตรบุญธรรม ส่วนการตายของผู้รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมนั้นไม่เป็นเหตุแห่งการเลิกรับบุตร
บุญธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 ๒.๗.๑ การตกลงเลิกรับบุตรบุญธรรมกันเอง 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
“มาตรา ๑๕๙๘/๓๑ การเลิกรับบุตรบุญธรรม ถ้าบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้วจะเลิกโดยความตก

ลงกันในระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเมื่อใดก็ได้ 
ถ้าบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของ

บิดาและมารดา และให้นำมาตรา ๑๕๙๘/๒๐ และมาตรา ๑๕๙๘/๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ในกรณีที่ได้รับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๒๑ วรรคสอง มาตรา ๑๕๙๘/๒๒  

มาตรา ๑๕๙๘/๒๓ มาตรา ๑๕๙๘/๒๔ หรือมาตรา ๑๕๙๘/๒๖ วรรคสอง ถ้าบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมให้กระทำได้ต่อเมื่อมีคำสั่งศาลโดยคำร้องขอของผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการ 

การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย” 
การตกลงเลิกรับบุตรบุญธรรมกันเองระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจะมีขั้นตอนอย่างไร

ต้องแยกพิจารณาจากตัวบุตรบุญธรรมคือ 
(๑) กรณีที่บุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมสามารถตกลงกันเพ่ือ

เลิกการรับบุตรบุญธรรมได้เอง และเม่ือได้จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมแล้วก็จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
(๒) กรณีท่ีบุตรบุญธรรมยังเป็นผู้เยาว์คือยังไม่บรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะทำได้ต่อเมื่อ

ได้รับความยินยอมของบิดาและมารดาของบุตรบุญธรรม และการที่กฎหมายบัญญัติให้นำมาตรา ๑๕๙๘/๒๐ 
และมาตรา ๑๕๙๘/๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วยส่งผลคือ หากบุตรบุญธรรมนั้นมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี ก็ต้อง
ได้รับความยินยอมจากบุตรบุญธรรมด้วย  

ในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งของบุตรบุญธรรมตายหรือถูกถอนอำนาจปกครอง ก็ต้องได้รับ
ความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอำนาจปกครอง ถ้าบุตรบุญธรรมไม่มีบิดามารดาหรือมีแต่บิดาหรือ
มารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้  หรือไม่ให้ความยินยอมและการ
ไม่ให้ความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิภาพของ
บุตรบุญธรรม มารดาหรือบิดาหรือผู้รับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้
ความยินยอมให้เลิกรับบุตรบุญธรรมของบิดามารดาก็ได้ เมื่อบิดามารดาหรือศาลอนุญาตให้เลิกรับบุตรบุญ
ธรรมและได้จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมแล้วก็จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

เมื่อมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมในกรณีที่บุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว  บิดามารดาโดยกำเนิด
จะกลับมีอำนาจปกครองบุตรบุญธรรมนั้นนับแต่เวลาที่จดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม  เว้นแต่ศาล



๒๖๕ 

 

เห็นสมควรสั่งเป็นประการอื่นตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๗ ทั้งนี้เพื่อมิให้บุตรบุญธรรมซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ต้องขาดไร้ผู้
อุปการะเลี้ยงดู 

(๓) กรณีที่บุตรบุญธรรมยังเป็นผู้เยาว์คือยังไม่บรรลุนิติภาวะ และเป็นการรับบุตรบุญธรรมโดยคำสั่ง
ศาล หรือด้วยความยินยอมของผู้รับผิดชอบในสถานสงเคราะห์เด็ก หรือเป็นการรับบุตรบุญธรรมของคู่สมรส
หรือคู่ชีวิตให้เป็นบุตรบุญธรรมของตน กรณีนี้ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการมีอำนาจร้องขอต่อ
ศาลให้มีคำสั่งอนุญาตให้เลิกรับบุตรบุญธรรมได้ เมื่อศาลอนุญาตให้เลิกรับบุตรบุญธรรมและได้จดทะเบียนเลิก
รับบุตรบุญธรรมแล้วก็จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

เมื่อมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมในกรณีที่บุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว บิดามารดาโดยกำเนิด
จะกลับมีอำนาจปกครองบุตรบุญธรรมนั้นนับแต่เวลาที่จดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม  เว้นแต่ศาล
เห็นสมควรสั่งเป็นประการอื่นตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๗ ทั้งนี้เพื่อมิให้บุตรบุญธรรมซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ต้องขาดไร้ผู้
อุปการะเลี้ยงดู 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๐๘/๒๕๕๗ การฟ้องขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมกรณีที่ได้รับผู้เยาว์เป็น
บุตรบุญธรรมโดยศาลมีคำสั่งแทนคำยินยอมของบิดามารดา กระทำได้ต่อเมื่อมีคำสั่งศาลโดยคำร้องของผู้มีส่วน
ได้เสียหรืออัยการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๓๑ วรรคสาม โจทก์เป็นเพียงผู้ที่เคย
เลี้ยงดูผู้เยาว์มาก่อนเท่านั้น จึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะนำคดีมาฟ้องการเลิกรับบุตรบุญธรรม 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๑๘๒/๒๕๕๕ ภายหลังผู้ตายจดทะเบียนรับผู้ร้องเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว 
ผู้ตายมาทราบความจริงว่าได้จดทะเบียนรับผู้ร้องเป็นบุตรบุญธรรมผิดไปจากเจตนาของตน แต่ก็ไม่ปรากฏว่า
ผู้ตายได้ดำเนินการเพิกถอนการรับบุตรบุญธรรมแต่อย่างใด กลับไปเล่าเรื่องราวให้แก่ จ. เขียนบันทึกความ
เดือดร้อนให้ผู้ตายลงลายมือชื่อไว้ แม้บันทึกดังกล่าวจะมีข้อความแสดงเจตนาของผู้ตายที่ไม่ประสงค์จะรับผู้
ร้องเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่มีผลเป็นการเลิกรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย 

 ๒.๗.๒ การเลิกการรับบุตรบุญธรรมเพราะการสมรสหรือการจดทะเบียนคู่ชีวิตกันระหว่างผู้รับบุตร
บุญธรรมและบุตรบุญธรรม 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
“มาตรา ๑๕๙๘/๓๒ การรับบุตรบุญธรรมย่อมเป็นอันยกเลิกเมื่อมีการสมรสฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๑” 
“มาตรา ๑๔๕๑ ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้” 
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
“มาตรา ๔๔ การรับบุตรบุญธรรมย่อมเป็นอันยกเลิกเมื่อมีการจดทะเบียนคู่ชีวิตกับบุตรบุญธรรม” 
ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมมีความสัมพันธ์เสมือนเป็นบิดามารดาและบุตรกันทางกฎหมาย  

จึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมหากผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสหรือเป็นคู่ชีวิตกัน  แต่เนื่องจากทั้ง
สองฝ่ายมิได้สืบสาโลหิตเดียวกันจึงมิใช่เรื่องขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอันเป็น
การต้องห้ามร้ายแรง กฎหมายจึงบัญญัติเพียงให้ความสัมพันธ์ในฐานะผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมต้อง
ยุติลงและเกิดความสัมพันธ์ทางกฎหมายใหม่ในฐานะสามีภริยาหรือคู่ชีวิตแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้การเป็นคู่สมรส



๒๖๖ 

 

หรือคู่ชีวิตนั้นต้องเป็นการจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตด้วย หากเป็นการอยู่กินกันฉันสามีภริยาหรือ
ฉันคู่ชีวิตโดยไม่จดทะเบียนย่อมต้องถือว่าสถานะที่ชอบด้วยกฎหมายของการเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตร
บุญธรรมยังคงอยู่ ส่วนกรณีที่มีการจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้ว  แต่การจดทะเบียนนั้นเป็น
โมฆะหรือเป็นโมฆียะต้องถือว่ามีการจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตอันเป็นการต้องห้ ามตามมาตรา 
๑๔๕๑ หรือมาตรา ๔๔ แล้ว จึงมีผลเป็นการยกเลิกการเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมด้วย และการ
ยกเลิกการรับบุตรบุญธรรมในกรณีนี้มีผลตามกฎหมายทันทีเมื่อมีการจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิต
กันโดยไม่ต้องจดทะเบียนยกเลิกการเป็นบุตรบุญธรรมอีกเนื่องจากเป็นไปโดยผลของกฎหมาย เช่น นายเอกจด
ทะเบียนรับนายชัยเป็นบุตรบุญธรรมและจดทะเบียนสมรสกับนางสวย ต่อมานายเอกจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนาย
ชัยโดยยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกการเป็นบุตรบุญธรรมและยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากับนางสวย ถือว่าการรับบตุร
บุญธรรมระหว่างนายเอกและนายชัยเป็นอันยกเลิก แม้การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลทั้งสองจะเป็นโมฆะก็
ตาม เป็นต้น 

 ๒.๗.๓ การตายของผู้รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมไม่เป็นเหตุแห่งการเลิกรับบุตรบุญธรรม 

การเลิกรับบุตรบุญธรรมมีเพียง ๒ กรณีดังที่กล่าวมา หรือมิฉะนั้นต้องเป็นการฟ้องเลิกการรับบุตรบุญ
ธรรมดังที่จะได้กล่าวต่อไป แต่กรณีที่ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมตายนั้นไม่เป็นเหตุแห่งการเลิกรับบุตร
บุญธรรม ซึ่งต่างจากกรณีการสมรสหรือการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่สิ้นสุดลงเมื่อคู่สมรสหรือคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งตาย 
ดังนั้นเมื่อผู้รับบุตรบุญธรรมตาย บุตรบุญธรรมก็ยังคงเป็นบุตรบุญธรรมของผู้รับบุตรบุญธรรมและมีสิทธิได้รับ
มรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรม แต่ในกรณีที่ขณะผู้รับบุตรบุญธรรมตายนั้นบุตรบุญธรรม
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บิดามารดาโดยกำเนิดจะกลับมีอำนาจปกครองบทนั้นนับแต่เวลาที่ผู้รับบุตรบุญธรรมตาย
ตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๗ ส่วนกรณีท่ีบุตรบุญธรรมตายนั้นผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม
ในฐานะทายาทโดยธรรมแต่อย่างใด 

 

 ๒.๘ การฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรม 

“มาตรา ๑๕๙๘/๓๓ คดีฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมนั้น เมื่อ 
(๑) ฝ่ายหนึ่งทำการชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ เป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งอับอายขายหน้า

อย่างร้ายแรง หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกได้ 
(๒) ฝ่ายหนึ่งหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งอันเป็นการ

ร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกได้ ถ้าบุตรบุญธรรมกระทำการดังกล่าวต่อคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม ให้ผู้รับ
บุตรบุญธรรมฟ้องเลิกได้ 

(๓) ฝ่ายหนึ่งกระทำการประทุษร้ายอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีหรือคู่สมรสของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่กายหรือจิตใจอย่างร้ายแรงและการกระทำนั้นเป็นความผิดที่มีโทษอาญา อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกได้ 

(๔) ฝ่ายหนึ่งไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกได้ 
(๕) ฝ่ายหนึ่งจงใจละท้ิงอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกได ้



๒๖๗ 

 

(๖) ฝ่ายหนึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเกินสามปี เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท อีกฝ่าย
หนึ่งฟ้องเลิกได ้

(๗) ผู้รับบุตรบุญธรรมทำผิดหน้าที่บิดามารดา และการกระทำนั้นเป็นการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๕๖๔ มาตรา ๑๕๗๑ มาตรา ๑๕๗๓ มาตรา ๑๕๗๔ หรือมาตรา ๑๕๗๕ เป็นเหตุให้เกิดหรืออาจเกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมฟ้องเลิกได้ 

(๘) ผู้รับบุตรบุญธรรมผู้ใดถูกถอนอำนาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมด และเหตุที่ถูกถอนอำนาจ
ปกครองนั้นมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่สมควรเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมต่อไป บุตรบุญธรรมฟ้องเลิกได้” 

 “มาตรา ๑๕๙๘/๓๔ ห้ามมิให้ฟ้องขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ขอ
เลิกการรับบุตรบุญธรรมรู้หรือควรได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เลิกการนั้น หรือเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เหตุ
นั้นเกิดขึ้น” 

“มาตรา ๑๕๙๘/๓๕ การฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรม ถ้าบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ครบสิบห้าปีบริบรูณ์
ให้บิดามารดาโดยกำเนิดเป็นผู้มีอำนาจฟ้องแทน แต่ถ้าบุตรบุญธรรมมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วบุตรบุญธรรม
ฟ้องได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง อัยการจะฟ้องคดีแทนบุตรบุญธรรมก็ได้” 
“มาตรา ๑๕๙๘/๓๖ การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคำพิพากษาของศาล ย่อมมีผลแต่เวลาที่คำพิพากษา

ถึงท่ีสุด แต่จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตไม่ได้ เว้นแต่ได้จดทะเบียนแล้ว” 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๙๘/๓๓ ขึ้นแล้ว ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมที่

ถูกกระทำการดังกล่าวมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อเลิกการรับบุตรบุญธรรมได้แม้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะเลิกการรับ
บุตรบุญธรรมก็ตาม เหตุตามที่บัญญัติไว้ดังกล่าวส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายกับเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตตามร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มาตรา ๓๖ และเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๕๑๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 ๒.๘.๑ ฝ่ายหนึ่งทำการชั่วร้าย ทั้งนี้ไม่ว่าการทำการชั่วร้ายดังกล่าวจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ หาก
เป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อน
เกินควร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมได้ การกระทำชั่วร้ายคือการกระทำที่บุคคลทั่วไปในสังคม
เห็นว่าเป็นเรื่องขัดต่อศีลธรรมอันดี เช่น เป็นผู้จำหน่ายยาเสพติด เป็นเจ้าของบ่อนการพนัน เป็นต้น แต่หาก
เป็นการทำการชั่วร้ายและเป็นความผิดอาญา แต่ไม่ถึงขนาดทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องอับอายขายหน้าอย่าง
ร้ายแรงหรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรแล้ว ก็ไม่อาจฟ้องเลิกการรับบุตรบุญ
ธรรมได ้เช่น บุตรบุญธรรมถูกศาลลงโทษปรับเนื่องจากเล่นการพนันหวยใต้ดิน หรือถูกลงโทษฐานขับรถฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจร เป็นต้น 

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๑๙/๒๕๖๒ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความระบุว่า ผู้ตายและ
ผู้คัดค้านจะไปดำเนินการจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทำสัญญา หากผู้คัดค้าน
ผิดสัญญาให้ถือเอาคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความแทนการแสดงเจตนา ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำ



๒๖๘ 

 

พิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวแล้ว แม้ผู้ตายและผู้คัดค้านยังไม่ได้นำ
ข้อตกลงดังกล่าวไปจดทะเบียนการเลิกรับบุตรบุญธรรมระหว่างผู้ตายและผู้คัดค้านย่อมมีผลแล้วนับแต่เวลาที่
คำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความถึงที่สุดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๖ ผู้คัดค้านจึงไม่ได้มีฐานะเป็นบุตรบุญธรรมของผู้ตายและไม่อยู่ในฐานะทายาทลำดับที่หนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๒๘, ๑๖๒๙ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกในฐานะ
ทายาทโดยธรรม 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๓๔/๒๕๔๕ โจทก์อุปการะเลี้ยงดูจำเลยมาตั้งแต่จำเลยอายุได้ ๗ วัน ต่อมา
โจทก์จดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรม แสดงว่าโจทก์เมตตารักใคร่จำเลยเสมือนลูก โจทก์ได้ให้การศึกษา
ที่ดีแก่จำเลยและอุปการะเลี้ยงดูจำเลยตลอดมาจนจำเลยสมรสมีครอบครัวโจทก์ก็ยังมีความรักและความ
เมตตาต่อจำเลยตั้งใจจะยกทรัพย์สมบัติให้ แต่เมื่อจำเลยเติบใหญ่ขึ้นมากลับไม่มีความเคารพยำเกรงโจทก์ซึ่ง
เปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้มีพระคุณ จำเลยด่าว่าโจทก์ด้วยถ้อยคำรุนแรง อันเป็นเรื่องที่บุตรไม่
พึงกระทำต่อมารดาทั้งจำเลยมักหาเรื่องระรานโจทก์อยู่ตลอดเวลาและยังนำอาวุธปืนมาขู่จะฆ่าโจทก์ ครั้ง
สุดท้ายจำเลยด่าว่าโจทก์ต่อหน้าบุคคลอ่ืนอีก นับว่าจำเลยสิ้นความเคารพยำเกรงโจทก์แล้ว นอกจากนั้นจำเลย
ยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อโจทก์จะเอาที่ดินของโจทก์เป็นของจำเลยแต่เพียงผู้เดียว โดยมิได้เป็นไปตาม
ความประสงค์ของโจทก์ การกระทำของจำเลยจึงเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร 
เหยียดหยามโจทก์อันเป็นการทำชั่วอย่างร้ายแรง ไม่สมควรที่จะให้จำเลยเป็นบุตรบุญธรรมของโจทก์อีกต่อไป 
โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเลิกรับบุตรบุญธรรมได้ 

 ๒.๘.๒ ฝ่ายหนึ่งหม่ินประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งอันเป็นการ
ร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมได้ ถ้าบุตรบุญธรรมกระทำการดังกล่าวต่อคู่สมรสของผู้รับ
บุตรบุญธรรม ให้ผู้รับบุตรบุญธรรมฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมได้ การหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามนั้นคือ
การใส่ความผู้อื่นให้เขาเสียหายแก่ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ซึ่งต้องมีความร้ายแรงด้วย ไม่ว่าเรื่องที่
หมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้
เกิดการหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามดังกล่าวประกอบด้วย เช่น หากการหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามนั้น
เกิดขึ้นจากอาการป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ หรืออยู่ในภาวะบีบคั้นกดดันเนื่องจากถูกอีกฝ่ายกระทำการ
บางอย่าง อาจถือไม่ได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอย่างร้ายแรง 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๘๖/๒๕๒๔ การที่จำเลยเรียกโจทก์ซึ่งเป็นบิดาบุญธรรมว่า อ้ายนั้นเป็น
การเหยียดหยามโจทก์อย่างร้ายแรง และการไล่โจทก์ออกจากบ้านก็เป็นการแสดงว่าจำเลยไม่อุปการะเลี้ยงดู
โจทก์จึงมีเหตุให้ฟ้องเลิกการรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมได้  

 ๒.๘.๓ ฝ่ายหนึ่งกระทำการประทุษร้ายอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีหรือคู่สมรสของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจอย่างร้ายแรงและการกระทำนั้นเป็นความผิดที่มีโทษอาญา  

อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมได้ การกระทำการประทุษร้ายอาจเทียบเคียงได้กับการใช้
กำลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมาตรา ๑ ให้คำนิยามว่าหมายความว่า ทำการประทุษร้ายแก่



๒๖๙ 

 

กายหรือจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะทำด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอ่ืนใด และให้หมายความรวมถึงการกระทำ
ใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ยาทำให้มึนเมา 
สะกดจิต หรือใช้วิธีอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน และการกระทำนั้นต้องเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
อย่างร้ายแรงและเป็นการกระทำที่มีความผิดอาญาด้วย หากเป็นการประทุษร้ายนั้นเป็นการป้องกันพอสมควร
แก่เหตุซึ่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นความผิดตาม
มาตรา ๖๘ แล้ว ย่อมไม่อาจฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมได้  

 ๒.๘.๔ ฝ่ายหนึ่งไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง  
อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมได้ ปัญหาว่าการกระทำเช่นไรที่ถือว่าไม่อุปการะเลี้ยงดูอีก

ฝ่ายหนึ่งนั้นมิได้มีมาตรฐานตายตัว แต่ต้องพิจารณาจากสภาพ ฐานะ พฤติกรรม และความเป็นอยู่ร่วมกันของ
ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมมาพิจารณาประกอบดังที่กล่าวมาแล้วในเรื่องเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต
ตามมาตรา ๓๖ (๘) 

 ๒.๘.๕ ฝ่ายหนึ่งจงใจละทิ้งอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมได้ 
การละทิ้งร้างคือการที่ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่พักอาศัยร่วมกันโดยเจตนาที่จะไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะบุตรบุญ
ธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมอีกต่อไป แต่หากเป็นการที่พักอาศัยแยกต่างหากจากกันเนื่องจากความจำเป็นบาง
ประการ เช่น หน้าที่การงาน หรือความเจ็บป่วย แต่มิได้มีเจตนาที่จะไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะบุตรบุญธรรม
กับผู้รับบุตรบุญธรรมกัน ย่อมไม่ถือเป็นการทิ้งร้าง และการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
ให้อีกฝ่ายหนึ่งแยกไปอยู่ที่อื่นต่างหากย่อมจะอ้างว่าคู่ชีวิตฝ่ายที่แยกไปจงใจละทิ้งร้างตนไม่ได้  เช่น ยินยอมให้
บุตรบุญธรรมไปทำงานในต่างประเทศ หรือยินยอมให้ไปบวช เป็นต้น  

การทิ้งร้างดังกล่าวต้องมีระยะเวลาต่อเนื่องกันถึงวันฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมเกิน  ๑ ปี หากก่อน
ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายได้กลับมาใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันแล้วย่อมถือเป็นการยุติการละทิ้งร้างในครั้งก่อนแล้ว  แม้
ต่อมาจะมีการละทิ้งร้างอีกครั้งหนึ่ง ก็จะนับรวมระยะเวลาที่ถูกทิ้งร้างในครั้งก่อนเพื่อฟ้องเลิกการรับบุตรบุญ
ธรรมอีกไม่ได้ เว้นแต่การละท้ิงร้างครั้งหลังจะเกินกว่า ๑ ปี แล้ว  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๘๕/๒๕๕๒ จำเลยจงใจละทิ้งโจทก์โดยกลับไปอาศัยอยู่กับบิดามารดาที่
แท้จริงไม่เคยกลับไปอยู่กับโจทก์อีกเลย การจงใจละทิ้งโจทก์ของจำเลยจึงมีพฤติการณ์ต่อเนื่องกันตราบที่
จำเลยยังไม่กลับไปอยู่กับโจทก์ เหตุที่โจทก์จะฟ้องเลิกการรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมยังคงมีอยู่ อายุความยัง
ไม่เริ่มนับ แม้โจทก์ทราบพฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยมาเกิน ๑ ปี โจทก์ก็ยกเป็นเหตุฟ้องเลิกการรับบุตรบุญ
ธรรมได ้สิทธิฟ้องร้องของโจทก์ไม่ระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๓๔ คดีโจทก์
จึงไม่ขาดอายุความ 



๒๗๐ 

 

 ๒.๘.๖ ฝ่ายหนึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเกินสามปี เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท 
ไม่ว่าจะมาจากความผิดในคดีเดียวหรือหลายคดีรวมกันก็ได้  อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมได้  
หากคำพิพากษาดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด หรือศาลลงโทษอย่างอื่นแทนโทษจำคุกก็ไม่เป็นเหตุให้ฟ้องเลิกการรับ
บุตรบุญธรรมได้ ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่ากรณีฟ้องหย่าตามมาตรา ๑๕๑๖ (๔/๑) ซึ่งมีบทบัญญัติทำนองเดียวกันกับ
มาตรา ๑๕๙๘/๓๓ (๖) นั้นมีบัญญัติเพิ่มเติมด้วยว่า การฟ้องหย่าเพราะเหตุที่สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึง
ที่สุดให้จำคุกนั้นต้องเป็นความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็น
เป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าแม้เหตุฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/
๓๓ (๖) จะมิได้มีบทบัญญัติทำนองดังกล่าว แต่การที่บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมต้องคำพิพากษาถึง
ที่สุดให้จำคุกนั้น หากเป็นความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็น
ใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย การที่อีกฝ่ายหนึ่งนำคดีมาฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมน่าจะต้องถือว่าเป็น
การใช้สิทธิโดยไม่สุจริตจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีเช่นกัน  

 ๒.๘.๗ ผู้รับบุตรบุญธรรมทำผิดหน้าที่บิดามารดา และการกระทำนั้นเป็นการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติ
หน้าที่บางประการ บุตรบุญธรรมฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมได้ โดยหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติดังกล่าวคือ หน้าที่ใน
การอุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษาแก่ตามสมควรบุตรบุญธรรม หรือไม่จัดการทรัพย์สินของบุตรบุญธรรมด้วย
ความระมัดระวังเช่นวิญญูชนจะพึงกระทำ หรือเอาเงินได้ของบุตรบุญธรรมไปใช้จ่ายโดยมิชอบ หรือทำนิติ
กรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุตรบุญธรรมที่สำคัญตามมาตรา ๑๕๗๔ โดยไม่ขออนุญาตจากศาลก่อน หรือทำ
กิจการที่เป็นประโยชน์ของผู้รับบุตรบุญธรรม คู่สมรส คู่ชีวิต หรือบุตรของผู้รับบุตรบุญธรรมขัดกับประโยชน์
ของบุตรบุญธรรมโดยไม่ขออนุญาตจากศาลก่อน อันเป็นเหตุให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
บุตรบุญธรรม เช่น นำเงินจำนวนมากของบุตรบุญธรรมไปซื้อที่ดินของผู้รับบุตรบุญธรรมในราคาสูงกว่า
ท้องตลาดมากโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล หรือปล่อยให้ผู้อื่นเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของบุตรบุญธรรมจนถูก
ครอบครองปรปักษ ์เป็นต้น  

 ๒.๘.๘ ผู้รับบุตรบุญธรรมผู้ใดถูกถอนอำนาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมด และเหตุที่ถูกถอน
อำนาจปกครองนั้นมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่สมควรเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมต่อไป บุตรบุญธรรม
ฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมได้ เช่น ผู้รับบุตรบุญธรรมบังคับให้บุตรบุญธรรมต้องทำงานเสี่ยงอันตราย
จนกระท่ังศาลมีคำสั่งถอนอำนาจปกครองของผู้รับบุตรบุญธรรม เป็นต้น 

การฟ้องขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมต้องฟ้องภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้ขอเลิกการรับบุตรบุญ
ธรรมรู้หรือควรได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เลิกการนั้น  แต่ต้องไม่พ้นกำหนด ๑๐ ปี นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น 
(มาตรา ๑๕๙๘/๓๔) และในการฟ้องคดีนั้นถ้าบุตรบุญธรรมมีอายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์ แล้วบุตรบุญธรรมฟ้องได้โดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใดหรือต้องให้อัยการฟ้องคดีแทน แต่ถ้ามีอายุไม่ครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ ต้องให้บิดา
มารดาโดยกำเนิดหรืออัยการเป็นผู้มีอำนาจฟ้องแทน (มาตรา ๑๕๙๘/๓๕) 

การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคำพิพากษาของศาลนั้นจะมีผลเมื่อคำพิพากษานั้นถึงที่สุด แต่จะอ้างเป็น
เหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตไม่ได้  เว้นแต่ได้จดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมแล้ว 



๒๗๑ 

 

(มาตรา ๑๕๙๘/๓๖) ทั้งนี้เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมนั้นต้องมีการจดทะเบียน บุคคลภายนอกย่อมทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจากการจดทะเบียนนั้น ในขณะที่คำพิพากษาถึงที่สุด
ให้เลิกการรับบุตรบุญธรรมเป็นเรื่องระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่ายซึ่ งบุคคลภายนอกมิอาจทราบได้ ดังนั้นแม้ศาล
จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เลิกการรับบุตรบุญธรรมแล้ว บุคคลภายนอกก็ยังได้รับความคุ้มครองจนกว่าจะมีการ
จดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมแล้ว เช่น เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เลิกการรับบุตรบุญธรรมแล้ว 
ผู้รับบุตรบุญธรรมนำรถจักรยานยนต์ของบุตรบุญธรรมไปขายก่อนที่จะได้จดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม 
การขายดังกล่าวย่อมมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ เป็นต้น  

เมื่อศาลมีคำพิพากษานั้นถึงที่สุดให้เลิกรับบุตรบุญธรรมแล้ว ถ้าบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ บิดา
มารดาโดยกำเนิดจะกลับมีอำนาจปกครองบุตรบุญธรรมดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนับแต่เวลาที่ศาลมีคำพิพากษาถึง
ที่สุดให้เลิกการรับบุตรบุญธรรม เว้นแต่ศาลเห็นสมควรสั่งเป็นประการอื่น (มาตรา ๑๕๙๘/๓๗) ทั้งนี้เพื่อมิให้
บุตรบุญธรรมซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ต้องขาดไร้ผู้อุปการะเลี้ยงดู  
 

๓. บุตรที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ของคู่ชีวิต 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถช่วยเหลือผู้มีบุตรยากหรือไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยตนเองให้
สามารถมีบุตรได้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การคัดเชื ้ออสุจิเพื ่อฉีดเข้าโพรงมดลูก (Intra - Uterine 
Insemination : IUI) เด ็ กหลอดแก ้ ว  ( In Vitro Fertilization : IVF) การฉ ี ดอส ุ จ ิ เ ข ้ า ไป ใน เซลล ์ ไข่  
(Intracytoplasmic Sperm Injection : ICSI) เป็นต้น ด้วยกระบวนการเหล่านี ้ไม่เพียงทำให้คู ่สมรสที ่มี
ภาวะการมีบุตรยากสามารถมีบุตรได้เท่านั้น ในต่างประเทศยังมีการใช้กระบวนการเหล่านี้เพื่อให้คู่ชีวิตหรือคู่
สมรสเพศเดียวกันสามารถมีบุตรร่วมกันได้อีกด้วย เช่น คู่ชีวิตที่เป็นหญิงรักหญิง (Lesbians) สามารถใช้ไข่ของ
คู่ชีวิตคนใดคนหนึ่งไปผสมกับอสุจิของผู้บริจาคเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์  หรือคู่ชีวิตที่เป็นชายรักชาย (Gays) 
สามารถนำอสุจิของคู่ชีวิตคนใดคนหนึ่งไปผสมกับไข่ของผู้ตั้งครรภ์แทน เป็นต้น  
 กรณีเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายขึ้นว่าเด็กที่คู่ชีวิตหรือคู่สมรสเพศเดียวกันทำให้เกิดขึ้น
จากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์นั้นจะเป็นบุตรของใคร ระหว่างคู่ชีวิตหรือคู่สมรสเพศเดียวกัน 
ชายผู้เป็นเจ้าของอสุจิ และหญิงที่คลอดบุตร ในประเด็นปัญหานี้หากพิจารณาจากกฎหมายครอบครัวของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังเช่นมลรัฐอิลลินอยส์ ก็มีหลักการเกี่ยวกับผลของการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยในลักษณะที่ว่าเมื่อมีการจดทะเบียนรับ
บุตรบุญธรรมแล้วอำนาจปกครองบุตรบุญธรรมย่อมเป็นของผู้รับบุตรบุญธรรม แต่การจดทะเบียนรับบุตรบุญ
ธรรมนั้นมักต้องผ่านกระบวนการยื่นคำร้องต่อศาล และบิดามารดาที่แท้จริงของเด็กต้องลงลายมือชื่อใน
เอกสารยินยอมสละและโอนอำนาจปกครองให้แก่ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือมิฉะนั้นก็ต้องมีคำสั่งของศาลรองรับ



๒๗๒ 

 

เกี่ยวกับการโอนอำนาจปกครองดังกล่าว๑๐๓ ๑๐๔ สำหรับในกรณีคู่ชีวิตเพศเดียวกัน ในระยะเริ่มแรกที่มีปรากฏ
กรณีที่คู่รักเพศเดียวกันใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เพื่อให้มีบุตร โดยหลักจะถือว่าคู่ชีวิตคน
ใดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดหรือมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นบิดามารดา
ของเด็ก ส่วนคู่ชีวิตอีกคนหนึ่งซึ่งมิได้มีการจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมอาจจะถือได้ว่า
เป็นเสมือนแค่บุคคลที่มีหน้าที่เป็นบิดามารดาด้วยการอยู่กินฉันคู่ชีวิตโดยที่มิได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับ
เด็ก (legal stranger) หรือเป็นบิดามารดาโดยพฤตินัย (de facto parent) เท่านั ้น แม้บุคคลนั้นจะมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในใบสูติบัตรหรือมีการให้เด็กใช้ชื่อสกุลของตนก็ตาม ก็ไม่อาจเป็นบิดามารดาตามกฎหมายได้ คู่ชีวิต
ฝ่ายนั้นไม่อาจได้รับอำนาจปกครองบุตร (Nancy S. v. Michele G.)๑๐๕ ดังนั้น การที่คู่ชีวิตที่มิใช่เจ้าของไข่
หรืออสุจิจะมีฐานะเป็นบิดามารดาของเด็กได้ก็แต่เฉพาะการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและต้องเป็นกรณีที่
คู่ชีวิตนั้นได้จดทะเบียนคู่ชีวิตกันแล้วด้วย 

หากพิจารณาผลของกฎหมายในลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการโอนถ่ายอำนาจปกครองไปยังผู้จดทะเบียน
รับบุตรบุญธรรมดังกล่าวมาใช้ อาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและกระทบถึงสิทธิด้านต่าง ๆ ของเด็กที่มี
โอกาสได้รับจากคู่ชีวิตอีกฝ่ายที่ต้องสูญเสียความเป็นบิดามารดา แต่ต่อมาศาลฎีกาของมลรัฐแมสซาชูเซตส์ได้
วางหลักการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของคู่รักเพศเดียวกันหญิง  (Lesbians) ที่อนุญาตให้คู่รัก
เพศเดียวกันที่มิได้จดทะเบียนคู่ชีวิตของมารดาฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดสามารถจดทะเบียนรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรมได้โดยไม่กำจัดสิทธิในความเป็นบิดามารดาของคู่รักเพศเดียวกันฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทาง
สายเลือดกับเด็กตามที่ทั้งสองฝ่ายยื่นคำร้องขอ โดยคำนึงสถานะ ความสุข ความสัมพันธ์ในครอบครัว และ
ผลประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ ผลคือทำให้เด็กมีบิดามารดาครบทั้งสองฝ่าย (Adoption of Tammy, The 
Massachusetts Supreme Judicial Court)๑๐๖ เช่นเดียวกับในมลรัฐเวอร์มอนต์ และแคลิฟอร์เนียที ่ศาล
อนุญาตให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งสามารถจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้ในลักษณะ Second-parent adoptions 
หรือ Coparent adoptions หลังจากนั้นก็ได้มีศาลในมลรัฐอื่น ๆ ตัดสินคดีตามหลักการเช่นว่านี้อีกมาก
ตามมา โดยในช่วง ๒๐ ปี ที่ผ่านมาการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตเป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายโดยเป็นการรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน  (Coparent adoptions, 
Second-parent adoptions) โดยเป็นการอนุญาตให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งกลายมาเป็นบิดามารดาโดยชอบด้ วย
กฎหมายเป็นลำดับที่สองโดยมิได้กระทบถึงสิทธิความเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของคู่ชีวิตฝ่ายเดิม  
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ซึ่งต่อมาหลักการเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมร่วมกันของคู่ชีวิตเพศเดียวกันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น๑๐๗ 
เป็นผลมาจากการวางบรรทัดฐานไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาในปี ๒๐๑๕ ในคดี Obergefell 
v. Hodges, married ทำให้คู่รักเพศเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับอนุญาตให้สมรสกันได้และเป็นผล
ให้คู ่ช ีว ิตทั ้งสองฝ่ายเป็นผู ้ร ับบุตรบุญธรรมร่วมกัน  (joint adoption)๑๐๘ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย คอนเน็ตติกัท ดิสตริกออฟโคลัมเบีย อิลลินอยส์ อินเดียนนา แมสซาชูเซตส์ นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ 
เพนซิลวาเนีย และเวอร์มอนต์๑๐๙ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมยังมีอุปสรรคอยู่
บางประการ เนื่องจากไม่มีกฎหมายบัญญัติรองรับสิทธิไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจึงยังเป็นกรณีที่ต้องอาศัย
คำพิพากษาของศาลเพื่อรับรองสิทธิดังกล่าว คู่ชีวิตอาจต้องจัดหานักกฎหมายที่มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการรับบุตรบุญธรรมของคู่สมรสเพศเดียวกัน นอกจากนี้การดำเนินการทางคดียังทำให้คู่ชีวิต
ต้องเปิดเผยตัวตนในเรื่องทางเพศต่อสังคม การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไม่สามารถย้อนกลับไปให้ความ
คุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่เด็กได้ตั้งแต่ในขณะที่เด็กเกิดจนถึงก่อนมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญ
ธรรม สำหรับกรณีที่คู่ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ให้กำเนิดเด็กท้ิงร้างไปในภายหลังโดยยังไม่ได้
ให้ความยินยอมในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ก็จะก่อให้เกิดภาระแก่คู่ชีวิตอีกฝ่ายที่มิได้มีความสัมพันธ์
ทางสายเลือดกับเด็กต้องเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กโดยปราศจากสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายรองรับ  ทำให้เด็กต้อง
สูญเสียสิทธิที่ควรได้รับจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ดังที่ศาลอุทธรณ์มลรัฐแคลิฟอร์เนียเคยให้เหตุผลไว้ในคดี 
In re Marriage of Buzzanca ว่าการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามหลักการทางกฎหมายทั่วไปไม่เหมาะสม
ที่จะนำมาใช้ในสถานการณ์ซึ่งคู่ชีวิตสองฝ่ายที่เจตนาจะก่อให้เกิด เด็กขึ้นผ่านทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์โดยทั้งสองฝ่ายมีเจตนาที่จะเป็นบิดามารดาของเด็กท่ีเกิด๑๑๐ 

ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการวางหลักในคำพิพากษาเปิดกว้างเพื่อยอมรับความสัมพันธ์ของ
คู่รักเพศเดียวกันในการมีบุตรร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นบิดามารดาร่วมกันของเด็กของคู่รักเพศเดียวกัน
มากขึ้นดังเช่นศาลฎีกาของมลรัฐวิสคอนซินเคยตัดสินไว้ในคดี In re custody of H.S.H.-K. ยอมรับว่าหญิงซึ่ง
เป็นคู่ชีวิต (Lesbians) ควรได้รับอนุญาตให้มีความสัมพันธ์กับเด็กซึ่งพวกเขาร่วมกันเป็นบิดามารดาเสมือนเป็น
บิดามารดาที่แท้จริง (de facto parent) แต่ก็ได้วางหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ให้แก่ฝ่ายคู่ชีวิตที่ยื่นคำร้องเพ่ือให้
มีความสัมพันธ์ในการเป็นบิดามารดาของเด็กไว้สี่ประการคือ ๑. เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
หรือรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมยินยอมหรือสนับสนุนให้ผู้ร้องก่อตั้งความสัมพันธ์ในลักษณะบิดามารดากับเด็ก ๒. 
ผู้ร้องได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกันกับเด็ก ๓. ผู้ร้องมีภาระหน้าที่ในการเป็นบิดามารดาหรือมีหน้าที่

 
๑๐๗ Courtney G. Joslin, The Legal Parentage of Children Born to Same-Sex Couples: Developments in the Law[Online]. (n.d.). 
Available from: https://www.jstor.org/stable/25740516 [2021,August 30] 
๑๐๘ Justia, Same-Sex Parenting and Adoption[Online]. (n.d.). Available from: https://www.justia.com/lgbtq/family-law-
divorce/same-sex-parenting-adoption [2021,August 31] 
๑๐๙ Courtney G. Joslin, The Legal Parentage of Children Born to Same-Sex Couples: Developments in the Law[Online]. (n.d.). 
Available from: https://www.jstor.org/stable/25740516 [2021,August 31] 
๑๑๐ In re marriage of Buzzanca, Case Briefs[Online]. (n.d.). Available from: https://www.casebriefs.com/blog/law/family-
law/family-law-keyed-to-weisberg/adoption-and-alternatives-to-adoption/in-re-marriage-of-buzzanca [2021,August 30] 
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๒๗๔ 

 

สำคัญในการรับผิดชอบควบคุมดูแล ให้การศึกษาหรือมีบทบาทสำคัญในพัฒนาการของเด็ก ๔. ผู้ร้องได้มี
บทบาทในการเป็นบิดามารดาของเด็กในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างผู้ร้อง
และเด็ก๑๑๑ ซึ่งในระยะหลังมาศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาในหลายมลรัฐก็ได้ตัดสินคดีในลักษณะที่ให้คู่รักเพศ
เดียวกันที่ได้จดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วสามารถเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กได้  โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ (Elisa B. V. Superior Court, California Supreme Court๑๑๒; In re 
A.B. v. S.B., Indiana Court of Appeal๑๑๓) ซึ่งในประเด็นนี้แม้กฎหมายที่บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้มีการกล่าวถึงความเป็นบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่ได้สมรสหรือคู่รักเพศเดียวกัน 
ซึ่งในอดีตศาลมักอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธการให้สิทธิความเป็นบุคคลเสมือนบิดามารดาในกรณีเช่นนี้ว่าไม่มี
บทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดเจน ศาลไม่มีอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่มีกระบวนการทางนิติ
บัญญัติที่จะทำให้ศาลสามารถทำให้เกิดสถานะความเป็นบิดามารดาร่วมในกรณีเช่นนี้ได้๑๑๔ แต่ในระยะหลัง
ศาลคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญจึงมักจะถือว่าการไร้กฎหมายดังกล่าวไม่เป็นการบรรเทา
หน้าที่และภาระของศาลในการรับผิดชอบต่อการพิจารณาและตัดสินเกี่ยวกับอำนาจความเป็นบิดามารดาของ
เด็กที่เกิดขึ้น ดังนั้นแนวโน้มการพิจารณาตัดสินคดีของศาลในระยะหลังจึงมักจะมองว่าคู่ชีวิตเพศเดียวกันซึ่งมี
บุตรโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จะต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเด็กและเกิดภาระหนา้ที่
ในฐานะเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
แต่อย่างใด (Debra H. v. Janice R., New York Court of Appeal)๑๑๕ ๑๑๖ 
 ในขณะเดียวกันประเทศในทวีปยุโรปปัจจุบันใน ๓๐ ประเทศ อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถ
สมรสหรือจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตได้ และอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันมีบุตรได้ไม่ว่าโดยการรับบุตรบุญธรรมหรือ
การรับบริจาคอสุจิ ใน ๑๗ ประเทศ อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ และ ๑๔ 
ประเทศ อนุญาตให้คู ่ชีวิตหญิง (Lesbians) สามารถมีบุตรได้โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
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Available from: https://digitalcommons.wcl.american.edu/jgspl/vol20/iss3/11 [2021,August 31] 
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๒๗๕ 

 

การแพทย์ด้วยการรับบริจาคอสุจิ๑๑๗ เช่น สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
และสหราชอาณาจักร เป็นต้น 

ในสหราชอาณาจักรอนุญาตให้คู่ชีวิตหญิง (Lesbians) ที่จดทะเบียนคู่ชีวิตหรือสมรสในขณะที่มีการมี
บุตรด้วยวิธีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ทั้งคู่จะมีสถานะเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของเด็กนั้นโดยอัตโนมัติ สามารถระบุชื่อในใบสูติบัตรของเด็กและมีสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบเต็มที ่โดย
อัตโนมัติดังเช่นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสทั่วไป๑๑๘ แต่หากเป็น
คู่รักที่มิได้จดทะเบียนคู่ชีวิตหรือสมรสในขณะที่มีการผสมเทียมเด็ก แต่คู่รักได้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดเด็ก
โดยผ่านกระบวนการที่ดำเนินการโดยศูนย์การแพทย์ภายในประเทศที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องจากหน่วยงาน
ของรัฐที ่รับผิดชอบจึงจะมีสถานะเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็ก  (Marriage (Same Sex 
Couples) Act 2013 Section 1 Extension of marriage to same sex couples (1)  Marriage of same 
sex couples is lawful) ซึ่งศาลสูงของแผนกคดีครอบครัวของสหราชอาณาจักรได้ให้การรับรองและวางแนว
บรรทัดฐานสำหรับคู่รักเพศเดียวกันหญิง (Lesbians) ที่มิได้จดทะเบียนคู่ชีวิตให้เป็นบิดามารดาโดยชอบด้วย
กฎหมายของเด็กได๑้๑๙ 

ส่วนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งโดยอนุญาตให้คู ่รักเพศ
เดียวกันสามารถสมรสกันได้ แต่ในเรื่องความเป็นบิดามารดาของคู่รักเพศเดียวกันจะมีได้ก็โดยการจดทะเบยีน
รับบุตรบุญธรรม๑๒๐ อย่างไรก็ดี เริ่มมีความพยายามในการเสนอร่างแก้ไขกฎหมาย Parentage Law ต่อสภา 
เพื่อให้มีการรับรองสิทธิความเป็นบิดามารดาให้แก่คู ่ชีวิตหญิง  (Lesbians) เพื่อให้บุคคลทั้งคู่มีสถานะเป็น
มารดาของเด็ก แต่ไม่รวมถึงกรณีการรับรองสิทธิตามกฎหมายให้แก่คู่ชีวิตชาย (Gays) ซึ่งยังต้องใช้วิธีการจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมซึ่งตามปกติต้องดำเนินการผ่านกระบวนการของศาลครอบครัว๑๒๑ 

สำหรับประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เพื่อให้คู่สมรสต่าง
เพศมีบุตรนั้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาในระยะเริ่มแรกค่อนข้างเคร่งครัดให้ใช้กับกรณีคู่สมรสที่
จดทะเบียนสมรสเท่านั้น แต่ต่อมาได้มีการลดข้อจำกัดดังกล่าวและได้บัญญัติรับรองสิทธิของชายซึ่งยินยอม
หรือเป็นเจ้าของอสุจิหรือมีส่วนร่วมในการถือกำเนิดของเด็กโดยมีเจตนาที่จะเป็นบิดาของเด็กย่อมถือว่าเป็น
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๒๗๖ 

 

บิดาของเด็กที่เกิดขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์นั้น  แต่ก็ยังไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายชัดเจนเพื่อรองรับความเป็นบิดามารดาของเด็กในกรณีเด็กที่เกิดโดยความตั้งใจของคู่สมรสเพศ
เดียวกัน หากต้องการสถานะความเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายก็ต้องอาศัยการร้องขอต่อศาลเพ่ือให้มี
คำสั่งรับรองสถานะของตน เช่นเดียวกับในประเทศสหราชอาณาจักรที่มีกฎหมายอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีชว่ย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในคู่สมรสได้ หากแต่กฎหมายยังไม่มีบัญญัติรับรองถึงสถานะความเป็นบิดามารดา
ของคู่รักเพศเดียวกันว่าเป็นเช่นไร อย่างไรก็ด ีในกรณขีองสหราชอาณาจักรการตั้งครรภ์แทนหรือการอุ้มบุญใน
คู่ชีวิตหญิง (Lesbians) จะไม่เกิดปัญหาในสถานะความเป็นมารดาของเด็กหากคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตั้งครรภ์
เด็กเอง เพราะจะมีสถานะเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายทั่วไป แต่สำหรับคู่ชีวิตอีกฝ่ายจะ
ไม่ได้รับการรับรองสถานะความเป็นบิดามารดาตามกฎหมาย คู่ชีวิตจะต้องร้องขอต่อศาลเพื ่อให้มีคำสั่ง
เกี่ยวกับความเป็นบิดามารดา เพ่ือให้ตนได้รับสิทธิความเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย๑๒๒ ๑๒๓ เช่น นาง
นิดและนางหน่อยเป็นคู่ชีวิตกัน นางนิดไม่มีไข่ที่แข็งแรงพอที่จะมีบุตรได้จึงนำไข่ของนางหน่อยที่ผสมกับอสุจิ
แล้วฉีดเข้าไปในมดลูกของนางนิด จนกระทั่งนางนิดคลอดบุตร จึงถือว่านางนิดเป็นมารดาโดยชอบด้วย
กฎหมายของเด็ก เป็นต้น  

กฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเดิมบัญญัติรับรองให้คู่รักต่างเพศสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ให้มีบุตรได้ โดยไม่มีการบัญญัติรับรองสิทธิดังกล่าวให้แก่คู่รักเพศเดียวกันหรือแม้แต่หญิง
ที่มิได้สมรสซึ่งต้องการมีบุตร๑๒๔ แต่ต่อมาได้มีความพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้รองรับ
สิทธิในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้แก่คู ่รักเพศเดียวกัน เฉพาะกรณีคู่ชีวิตหญิง 
(Lesbians) และหญิงมิได้สมรสซึ่งต้องการมีบุตร ซึ่งต่อมาฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีมติยอมรับ
หลักการและร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วเมื ่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔๑๒๕ นับเป็นพัฒนาการทางกฎหมายที่
ก้าวหน้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี สาธารณรัฐฝรั่งเศสยังไม่ยอมรับการมีบุตรด้วย
การให้ผู้อื่นตัง้ครรภ์แทน (Surrogate) แต่อย่างใด 
 ในส่วนของประเทศไทยนั้นพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย ์พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดกระบวนการบำบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากหรือไม่
สามารถมีบุตรเองได้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และเพื่อกำหนดสถานะความเป็นบิดา
มารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดด้วยกระบวนการดังกล่าว  ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๑๙ ว่า การผสม
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๒๗๗ 

 

เทียม๑๒๖ต้องกระทำต่อหญิงที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย และการดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนต้องเป็นไป
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ โดยมีเงื่อนไขประการหนึ่งคือ ต้องเป็นสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง
ภริยาไม่อาจตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเฉพาะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่สามารถใช้เทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เพื่อให้มีบุตรได้  ส่วนคู่รักเพศเดียวกันไม่สามารถมีบุตรร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการตามกฎหมายนี้ได้ ซึ่งเป็นแนวทางท่ียังแตกต่างจากกฎหมายของหลายประเทศดังที่กล่าวมา ควรที่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจักได้พิจารณาว่าสมควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในส่วนนี้ต่อไปหรือไม่  
  อนึ่ง แม้ปัจจุบันคู่ชีวิตจะไม่สามารถใช้อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เพ่ือมีบุตรตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังที่
กล่าวมา แต่ด้วยเหตุที่มาตรา ๕๖ ของกฎหมายดังกล่าวบัญญัติว่า “ให้ผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไม่ว่าจะมีข้อตกลงเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม สามีหรือภริยาที่ดำเนินการให้มีการ
ตั้งครรภ์แทน หรือพนักงานอัยการมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งให้ผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนนับ
แต่วันที่ผู้นั้นเกิด ทั้งนี้ ไม่ว่าสามีและภริยาที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนจะเป็นสามีและภริยาที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ แต่ทั้งนี้จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่
เด็กเกิดจนถึงเวลาที่ศาลมีคำสั่งว่าเป็นบุตรไม่ได้” และมีกรณีที่คู่สมรสเพศเดียวกันที่จดทะเบียนสมรสใน
ต่างประเทศได้ดำเนินการให้หญิงไทยตั้งครรภ์แทนโดยใช้เชื้ออสุจิของคู่สมรสฝ่ายหนึ่งกับไข่ของหญิงที่ได้รับ
บริจาค ซึ่งหญิงที่ตั้งครรภ์แทนคลอดบุตรก่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ กรณีจึงมีปัญหาว่าเด็กควรเป็น
บุตรของชายเจ้าของเชื้ออสุจิที่ดำเนินการให้หญิงตั้งครรภ์โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
หรือเป็นบุตรของหญิงที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตร ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวไว้ในคำพิพากษา
ศาลฎีกาที ่๒๑๙๙/๒๕๖๑ ดังนี้ 
 “ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องขอให้มีคำสั่งให้เด็กหญิง ค. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง
และคู่สมรสนับแต่วันที่เด็กหญิง ค. เกิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย ์พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕๖ 

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง และบังคับผู้ร้องส่งมอบเด็กหญิง ค. ให้แก่ผู้คัดค้าน
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันมีคำสั่ง 

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เด็กหญิง ค. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ก. ผู้ร้อง นับแต่วันที่
เด็กหญิง ค. เกิดและให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิง ค. เพียงผู้เดียว ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ 

ผู้คัดค้านอุทธรณ ์
ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ 
ผู้คัดค้านฎีกา 

 
๑๒๖ “การผสมเทียม” หมายความว่า การนำอสุจิเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงเพื่อให้หญิงนั้นตั้งครรภ์โดยไม่มีการร่วมประเวณี 



๒๗๘ 

 

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นคน
สัญชาติอเมริกัน มีภูมิลำเนาอยู่ที่ราชอาณาจักรสเปน ผู้ร้องจดทะเบียนสมรสกับนาย ม. คนสัญชาติสเปนที่
สำนักทะเบียนราษฎร์เมืองวาเลนเซีย ราชอาณาจักรสเปน เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามเงื่อนไขการ
สมรสในกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรสเปน ผู้คัดค้านอยู่กินฉันสามีภริยากับนาย ช. มา
ประมาณ ๑๐ ปี ต่อมาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้คัดค้านกับนาย ช. จดทะเบียนสมรสกัน เมื่อปี ๒๕๕๕ นาย 
ม. ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เพื่อให้มีบุตรที่สาธารณรัฐอินเดียโดยการใช้อสุจิของนาย  ม. 
กับไข่ของหญิงที่บริจาคปฏิสนธิกันเป็นตัวอ่อนแล้วฝังตัวอ่อนในโพรงมดลูกของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน  ครั้น
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนให้กำเนิดทารกคือเด็กชาย อ. ต่อมาผู้ร้องเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทย และว่าจ้าง “นิวไลฟ์ โกลบอลเน็ตเวิร์ค แอลแอลพี” เป็นตัวแทนจัดหาและคัดเลือกหญิงที่
รับตั้งครรภ์แทน (Surrogate Mother) ในราชอาณาจักรไทย ตามสัญญาลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ตัวแทนคัดเลือกและว่าจ้างผู้คัดค้านให้เป็นหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนโดยใช้อสุจิของผู้ร้องกับไข่ของหญิงที่บริจาค
ปฏิสนธิกันเป็นตัวอ่อนแล้วฝังตัวอ่อนในโพรงมดลูกของผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านตั้งครรภ์และคลอดทารกคือเด็กหญิง 
ค. เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ที่โรงพยาบาลพญาไท ๒ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้ร้องรับเด็กหญิง ค. 
ออกจากโรงพยาบาลไปอุปการะเลี้ยงดูจนถึงปัจจุบัน ระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น ผู้ร้องขอสละคำขอ
ตามคำร้องในส่วนที่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เด็กหญิง ค. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ม. คู่สมรสของผู้
ร้อง ผู้คัดค้านแถลงยอมรับว่า ผู้ร้องเป็นบิดาของเด็กหญิง ค. และไม่คัดค้านหากศาลจะมีคำสั่งให้เด็กหญิง ค. 
เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง แต่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิง ค. 
เพียงผู้เดียว 

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเด็กหญิง ค. 
เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องหรือไม่ เห็นว่า เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (Assisted 
Reproductive Technology) มีความก้าวหน้ามาก ใช้บำบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากอย่างกว้างขวางอีกทั้ง
ก้าวหน้าไปถึงการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน (Surrogacy) กระทั่งราชอาณาจักรไทยมีการ
ตราพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ย่อมแสดงว่าการกระทำดังกล่าว
ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแม้พระราชบัญญัติฉบับนี ้กำหนด
คุณสมบัติ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการไว้อย่างจำกัด แต่บัญญัติบทเฉพาะกาลไว้ในมาตรา ๕๖ ว่า ให้ผู้ที่เกิดจาก
การตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ว่าจะมีข้อตกลงเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม สามีหรือ
ภริยาที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน... มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งให้ผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์
แทนนับแต่วันที่ผู้นั้นเกิด ทั้งนี้ ไม่ว่าสามีและภริยาที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนจะเป็นสามีและภริยาที่
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่...” ย่อมหมายความว่าการดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนก่อนพระราชบัญญตัินี้ใช้



๒๗๙ 

 

บังคับ แม้จะไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณสมบัติ ขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติก็ไม่เป็นการต้องห้าม
ชัดแจ้งโดยกฎหมาย คดีนี้การดำเนินการให้ผู้คัดค้านตั้งครรภ์แทนและเด็กหญิง ค. เกิดก่อนพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใช้บังคับ จึงเป็นการไม่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน สัญญาฉบับลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ย่อมผูกพันคู่สัญญาและใช้บังคับได้ นอกจากนั้นแม้
ตามกฎหมายดังกล่าว ระบุให้เฉพาะสามีหรือภริยาคนใดคนหนึ่งที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน ไม่ว่าจะ
เป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์
แทนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน และผู้ร้องกับนาย ม. 
มิอาจเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก็ตาม แต่ผู้ร้องเป็นเจ้าของ
อสุจิที่เข้าผสมกับไข่ของหญิงที่บริจาคจนปฏิสนธิเป็นตัวอ่อน (Donated Embryo Surrogacy) แล้วนำไปฝังใน
โพรงมดลูกของผู ้คัดค้าน (In Vitro Fertilisation Surrogacy) ผู ้ร้องจึงมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับ
เด็กหญิง ค. (Genetic - Based Parenthood) ในฐานะเป็นบิดาซึ่งผู ้คัดค้านแถลงยอมรับในข้อนี้  และไม่
คัดค้านหากศาลจะมีคำสั่งให้เด็กหญิง ค. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องด้วยแล้ว จึงเป็นกรณีที่ไม่มี
บทกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติให้สิทธิของผู้ร้องไว้โดยตรง ต้องอาศัยบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๕๖ มาวินิจฉัยคดี
นี้อย่างบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ดังนั้น เมื่อผู้ร้องเป็นบิดาที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนจนกระทั่งได้
มีการคลอดเด็กหญิง ค. ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ผู้ร้องย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า
เด็กหญิง ค. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง ฎีกาข้อนี้ของผู้คัดค้านฟังไม่ข้ึน 

คดีคงมีปัญหาต่อไปที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนอำนาจปกครอง
เด็กหญิง ค. ของผู้คัดค้านหรือไม่ เห็นว่า ผู้ร้องมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับเด็กหญิง ค. ในฐานะบิดา และ
ดังวินิจฉัยข้างต้นว่าผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเด็กหญิง  ค. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ตน ส่วนผู้คัดค้านไม่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับเด็กหญิง ค. อย่างไรก็ดี ผู้คัดค้านเป็นหญิงที่อุทิศร่างกาย
ตั้งครรภ์เป็นเวลาเก้าเดือนและให้กำเนิดเด็กหญิง ค. ย่อมมีสถานะเป็นมารดาของเด็กหญิง ค. แต่การวินิจฉัย
เรื่องอำนาจปกครองบุตรนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๖๖ วรรคสอง บัญญัติว่า อำนาจ
ปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้  (๕) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา โดยมี
กฎหมายเฉพาะคือพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๙ บัญญัติให้เด็กนั้นเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที ่ชอบด้วย
กฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตร เมื่อกรณีผู้ร้องกับเด็กหญิง ค. อยู่ในบังคับของบทเฉพาะกาลตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวอย่างบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งแล้ว ศาลย่อมมีอำนาจอาศัยมาตรา ๒๙ นี้ ประกอบประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๖ วรรคสอง (๕) สั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับผู้ร้องเพียงฝ่ายเดียวได้ ทั้ง
พระราชบัญญัตินี ้เรียกว่าพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ย่อมแสดงเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างชัดแจ้งแล้วว่ามุ่งคุ้มครองเด็ก  ศาลจึงต้อง
พิจารณาประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ ประกอบกับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ร้องรับ
เด็กหญิง ค. ไปตั้งแต่แรกคลอด และให้การอุปการะเลี้ยงดูด้วยความรักความเอาใจใส่  เพื่อความผาสุกและ



๒๘๐ 

 

ประโยชน์สูงสุดของเด็กโดยผู้คัดค้านไม่ได้ฎีกาโต้แย้งข้อเท็จจริงนี้ ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยืนตามกันมาให้เด็กหญิง ค. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง และผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเพียงผู้
เดียว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาข้อนี้ของผู้คัดค้านฟังไม่ข้ึนเช่นกัน 

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ” 
 คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวคงเป็นแนวทางให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้เห็นถึงแนวคิดของศาลต่อกรณีการ
สมรสของเพศเดียวกันและการมีบุตรของคู่สมรสเพศเดียวกันโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ได้เป็นอย่างดี โดยศาลเห็นว่า “เป็นการไม่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย และไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงด้วยว่าเป็นการวินิจฉัยโดยพิจารณาข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับโดยไม่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันใช้กระบวนการ
ดังกล่าวเพื่อมีบุตรร่วมกันได้ ดังนั้น ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายปัจจุบันจึงน่าจะต้องถือว่าข้อเท็จจริงตามคำ
พิพากษาดังกล่าวเป็นเรื่องต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน จนกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายให้คู่ชีวิตสามารถมีบุตรร่วมกันโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวต่อไป  
 

๔. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร  
บิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกับบุตรในระหว่างที่บุตรนั้นยังเป็นผู้เยาว์และบุตรที่บรรลุนิติภาวะ

เฉพาะแต่บุตรที่ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๔ ส่วน
บุตรนั้นก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นกันตามมาตรา ๑๕๖๓ ส่วนกรณีของผู้รับบุตรบุญธรรมกับ
บุตรบุญธรรมนั้นก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันในลักษณะเดียวกับบิดามารดากับบุตรตา ม
มาตรา ๑๕๙๘/๒๘ ดังนั้นหากฝ่ายหนึ่งไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง  ย่อมเป็นเหตุให้ฝ่ายที่ไม่ได้รับการ
อุปการะเลี้ยงดูฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝ่ายหนึ่งได้  แม้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... จะไม่ได้
บัญญัติถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างบิดามารดากับบุตรและผู้รับบุตรบุญธรรม
กับบุตรบุญธรรมไว้ แต่ก็ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องดังกล่าวตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๘ ถึง
มาตรา ๑๕๙๘/๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งได้กล่าวแล้วในบทที่ ๕ เรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูของคู่ชีวิตและเป็น
หลักการเดียวกันกับกรณีบิดามารดากับบุตรและผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม ดังนั้นในส่วนนี้จึงขอกล่าว
เพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างบิดามารดากับบุตรและผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตร
บุญธรรมเท่านั้น 

กรณีที่บุตรมีทั้งบิดาและมารดานั้น การอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นหน้าที่ร่วมกันของบิดาและมารดา 
ดังนั้นเมื่อต้องมีการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร จึงต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้
ทั้งฝ่ายบิดาและมารดา รวมทั้งพิจารณาฐานะของผู้รับและพฤติการณ์แห่งกรณีด้วย เช่น บิดามีรายได้เดือนละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนมารดามีรายได้เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท หากบุคคลทั้งสองหย่ากันและบิดาจดทะเบียน
คู่ชีวิตกับผู้อื่น โดยบุตรอาศัยอยู่กับมารดา ศาลอาจกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูที่บิดาต้องจ่ายในอัตราเดือนละ 



๒๘๑ 

 

๒๐,๐๐๐ บาท แต่หากบุตรอาศัยอยู่กับบิดา ศาลอาจกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูที่มารดาต้องจ่ายในอัตราเดือน
ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น  

ทั้งนี้ในส่วนของค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั้นมาตรา ๑๕๙๘/๔๐ วรรคสอง บัญญัติไว้เป็นพิเศษเพิ่มเติม
ด้วยว่า “ในกรณีขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เมื่อมีเหตุพิเศษและศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์แก่บุตร 
จะกำหนดให้บุตรได้รับการอุปการะเลี้ยงดูโดยประการใด ๆ นอกจากที่คู่กรณีตกลงกัน หรือนอกจากที่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งร้องขอก็ได้ เช่นให้ไปอยู่ในสถานการศึกษาหรือวิชาชีพ โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระค่าอุปการะเลี้ยงดู
ออกค่าใช้จ่ายในการนี้” ดังนั้นในกรณีที่คู่สมรสหย่ากันและมีการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากอีกฝ่าย
หนึ่งนั้น ศาลอาจกำหนดให้บุตรได้รับการอุปการะเลี้ยงดูด้วยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่ปรากฏในคำฟ้องหรือที่
คู่กรณีได้ตกลงกันก็ได้ หากศาลเห็นว่ามีเหตุพิเศษและเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์แก่บุตรนั้น เช่น นางสวย
หย่ากับนายเอกโดยบุตรคือเด็กชายหนึ่งอาศัยอยู่กับนางสวย นางสวยฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากนาย
เอกและมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันระบุให้นายเอกจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรในอัตราเดือนละ 
๑๐,๐๐๐ บาท หากปรากฏว่าเด็กชายหนึ่งป่วยเป็นโรคออทิสติก ส่วนนางสวยต้องออกไปทำงานนอกบ้านทุก
วัน ศาลอาจกำหนดให้นายเอกต้องจ่ายเงินค่าจ้างพ่ีเลี้ยงมาดูแลเด็กชายหนึ่งแทนการจ่ายเงินรายเดือนดังกล่าว
ก็ได้ เป็นต้น 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๒๔/๒๕๖๒ จำเลยที่ ๑ มีอาชีพรับจ้างทั่วไปขณะอยู่กินเป็นสามีภริยากับ
โจทก์ เพิ่งจะมาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำ
เย็นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน ๗ เดือน ๑๑ วัน 
อัตราเงินเดือน ๖,๔๐๐ บาท บ่งชี้ว่าระหว่างที่นาย พ. เป็นผู้เยาว์นั้นจำเลยที่ ๑ มีรายได้ไม่มากนักและปัจจุบัน
จำเลยที่ ๑ ก็ไม่ปรากฏว่ามีรายได้มากมายทั้งได้ความว่ามีบุตร ๑ คน กับจำเลยที่ ๒ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ยังต้อง
อาศัยรายได้ของจำเลยที่ ๒ ยิ่งกว่านั้นจำเลยที่ ๑ ต้องชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าทดแทนให้แก่โจทก์ตามคำ
พิพากษารวมเป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท กับต้องชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูในส่วนของนางสาว ก. ตามคำพิพากษา
เป็นเงินอีก ๑๘๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับปัจจุบันนาย พ. อายุ ๑๙ ปีเศษ ประกอบอาชีพแล้ว อาศัยอำนาจ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๓๘ เห็นสมควรกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูในส่วนของ
นาย พ. ให้ ๔๐,๐๐๐ บาท 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๖๕/๒๕๖๒ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสัญญาหย่าว่าจำเลยจะชำระหนี้แก่
โจทก์โดยระบุว่า หนี้สินไม่ประสงค์ให้มีการบันทึก จึงต้องถือว่าหนี้สินระหว่างจำเลยกับโจทก์ ไม่ว่าจะมีหรือไม่ 
เป็นเรื่องที่ไม่กระทบต่อข้อตกลงที่จำเลยมีต่อโจทก์ตามสัญญาหย่า ทั้งสิทธิในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูถือ
เป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหรือสละได้ คดีนี้โจทก์ทำข้อตกลงกับจำเลยเรื่องค่าอุปการะ
เลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ จึงเป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นมารดากระทำการแทนบุตรผู้เยาว์ สิทธิในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยง
ดูจึงยังเป็นของบุตรผู้เยาว์ จำเลยไม่อาจนำมาอ้างขอหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่โจทก์มีต่อจำเลยได้ ดังนั้นจำเลยจะ
มาหยิบยกภาระหนี้ดังกล่าวมาอ้างเพ่ือขอหักกลบลบหนี้ที่ตนมีต่อโจทก์หาได้ไม่ 



๒๘๒ 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๔๖๒/๒๕๕๕ เดิมโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน และ
ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม ให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากกัน และให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์
ทั้งสองแต่เพียงผู้เดียว กับให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ทั้งสองเป็นรายปี  ปีละ ๗๐,๐๐๐ บาท 
และรายเดือน เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท จนกว่าบุตรผู้เยาว์ทั้งสองจะมีอายุครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ หลังจากศาลชั้นต้น
มีคำพิพากษาตามยอมแล้วจำเลยส่งเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูให้โจทก์จำนวนหนึ่งแล้วไม่ส่งอี ก โจทก์จึงขอให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีอายัดเงินเดือนของจำเลยเดือนละ ๖,๕๐๐ บาท เมื่อเงินเดือนจำเลยเพิ่มขึ้นโจทก์ขอให้อายัด
เพ่ิมเป็นเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยจึงยื่นคำแถลงต่อศาลว่าจำเลยป่วยเป็นโรคต่อมน้ำเหลือง ต้องเสีย
ค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากและบุตรผู้เยาว์ทั้ งสองบรรลุนิติภาวะและมีงานทำแล้ว ขอให้งดการบังคับคดี 
โจทก์จำเลยจึงตกลงกันไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาว่า จำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เพียงเดือนละ ๕,๐๐๐ 
บาท จนกว่าจะครบตามสัญญาเดิม และเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินเดือนของจำเลยตามข้อตกลงใหม่
จนกระทั่งบุตรผู้เยาว์ทั้งสองอายุครบ ๒๕ ปีแล้ว โจทก์จะอ้างว่าข้อตกลงใหม่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเดิม 
ขอให้บังคับคดีตามข้อตกลงเดิมในสัญญาประนีประนอมยอมความหาได้ไม่  เพราะโจทก์สมัครใจยินยอมตกลง
กำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูกับจำเลยในอัตราใหม่ซึ่งอาจตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้จึงไม่ถือว่าจำเลยผิดสั ญญา
ประนีประนอมยอมความ แม้ไม่ใช่กรณีที่ศาลมีคำสั่งแก้ไขในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๓๙ ซึ ่งเป็นอำนาจของศาลที่จะสั ่งเปลี ่ยนแปลงค่าอุปการะเลี ้ยงดูไปตาม
พฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ให้และผู้รับก็มีผลเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเดิมตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความได ้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๘๑/๒๕๕๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๓๙ วรรค
หนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อผู้มีส่วนได้เสียแสดงว่าพฤติการณ์ รายได ้หรือฐานะของคู่กรณีได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลจะสั่ง
แก้ไขในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูโดยให้เพิกถอน ลด เพ่ิม หรือกลับให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูอีกก็ได้ ดังนั้น แม้บันทึก
ท้ายทะเบียนการหย่าจะกระทำขึ้นโดยชอบด้วยความสมัครใจของคู่กรณี กล่าวโดยเฉพาะเรื่องค่าอุปการะเลี้ยง
ดูบุตรผู้เยาว์ทั้งสองนี้ ถ้าต่อมาพฤติการณ์ รายได้ หรือฐานะของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป ศาลก็มีอำนาจแก้ไขใน
เรื่องดังกล่าวได้ตามบทบัญญัติข้างต้น และพฤติการณ์ รายได้ หรือฐานะของคู่กรณีนั้นก็หาได้จำกัดหมายถึงผู้
ร้องลำพังตามที่นางปวีณายกอ้างเถียงในฎีกาไม่ ดังเห็นได้จากนัยมาตรา ๑๘๙๘/๓๘ ที่ว่า ค่าอุปการะเลี้ยงดูนี้
ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้  ฐานะของผู้รับและพฤติการณ์
แห่งกรณีด้วย เช่นนี้ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า ที่ผู้ร้องตกลงให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ทั้งสองเดือนละ 
๖๐,๐๐๐ บาท นั้นเป็นไปในข้อไขอนาคตว่านางปวีณาจะให้บุตรผู้เยาว์ทั้งสองเรียนหนังสือที่โรงเรียนนานาชาติ
ในจังหวัดอื่น แต่กลับปรากฎว่านางปวีณาให้บุตรผู้เยาว์ทั้งสองเข้าเล่าเรียนที่โรงเรียนในจังหวัดเลยซึ่งเป็น
ภูมิลำเนาของนางปวีณานั้นเอง อันเป็นพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมาให้ลด
ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ทั้งสองมานั้น จึงเหมาะสมแล้ว 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๐๘/๒๕๕๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๔ วรรคหนึ่ง 
บัญญัติว่า “บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์”  



๒๘๓ 

 

ตามบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่าบิดาและมารดามีหน้าที่ร่วมกันในการให้การอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษา
แก่บุตรผู้เยาว์อันมีลักษณะทำนองเป็นลูกหนี้ร่วมกันหาใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียวไม่ ซึ่งใน
ระหว่างลูกหนี้ร่วมกันนั้นย่อมจะต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๙๖ การกำหนดความรับผิดเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายดังกล่าว
อาจกำหนดโดยนิติกรรม สัญญาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ถึงแม้โจทก์และจำเลยจะแยกกันอยู่และโจทก์นำ
บุตรผู้เยาว์ทั้งสองไปอยู่ด้วยกับโจทก์ก็ตาม เมื่อมิได้ตกลงกันให้โจทก์เป็นผู้ออกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ทั้ง
สองแต่ฝ่ายเดียว โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเพื่อแบ่งส่วนความรับผิ ดในฐานะลูกหนี้
ร่วมกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๙๖ จำเลยจึงต้องร่วมรับผิดชำระค่าเลี้ยงดูบุตร
ผู้เยาว์ทั้งสอง จำเลยจะอ้างว่าโจทก์มีทรัพย์สินมากกว่าและโจทก์นำบุตรผู้เยาว์ทั้งสองไปอยู่ด้วยเพื่อปฏิเสธที่
จะไม่ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูหาได้ไม่ แม้จำเลยจะได้ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียนดังที่
จำเลยอ้างก็เป็นเรื่องให้การศึกษาซึ่งเป็นคนละส่วนกับค่าอุปการะเลี้ยงดู  จำเลยก็จะนำมาอ้างเพื่อปฏิเสธไม่
ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูหาได้ไม่  

ส่วนค่าอุปการะเลี ้ยงดูเห็นสมควรเป็นจำนวนเพียงใดนั ้น  ศาลมีอำนาจกำหนดโดยคำนึงถึง
ความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้ฐานะของผู้รับและพฤติการณ์แห่งกรณี ทั้งนี ้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๓๘ ทั้งศาลจะสั่งแก้ไขค่าอุปการะเลี้ยงดูอีกในภายหลังได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๓๙ ขณะโจทก์ฟ้องคดีนี้บุตรผู้เยาว์ทั้งสองอายุ  ๑๔ ปี และ ๑๐ ปี อยู่ระหว่าง
การศึกษาเล่าเรียนย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา บุตรผู้เยาว์ทั้งสองอายุ 
๑๙ ปีเศษ และ ๑๖ ปีเศษ โดยบุตรผู้เยาว์คนโตกำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โจทก์และจำเลยต่างมีรายได้
ประจำโดยโจทก์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือน เดือนละประมาณ ๓๗,๐๐๐ บาท ส่วนจำเลยมี
เงินเดือน เดือนละประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับระหว่างที่บุตรผู้เยาว์ทั้งสองไปอยู่อาศัยกับโจทก์นั้น 
ไม่ปรากฏว่าจำเลยจะชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่บุตรผู้เยาว์ทั้งสองให้ แก่โจทก์เลย ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสอง
กำหนดค่าอุปการะเลี ้ยงดูบุตรทั ้งสองคนละเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท จึงเหมาะสมแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 
ข้อเท็จจริงปรากฏตามฎีกาของจำเลยว่า บุตรผู้เยาว์คนเล็กคือ นาย ว. ได้กลับมาอยู่อาศัยกับจำเลยแล้วตั้งแต่
เดือนมีนาคม ๒๕๕๐ โดยมีหนังสือของ นาย ว. ยืนยันว่าได้มาอยู่กับจำเลยแล้ว ซึ่งโจทก์ก็ยอมรับในคำแก้ฎีกา
โดยไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน จึงถือว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนไปตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๙ สมควรที่จำเลยไม่ต้องจ่ายค่า
อุปการะเลี้ยงดู นาย ว. แก่โจทก์ นับแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๗๑/๒๕๔๕ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๔ วรรค
หนึ่ง เป็นหน้าที่ของบิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์  
หากไม่อุปการะเลี้ยงดู และให้การศึกษา บุตรผู้เยาว์ย่อมฟ้องเรียกเอาค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ ตามมาตรา ๑๕๙๘/
๓๘ และสิทธิที่จะได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูนั ้นก็จะสละมิได้ตามมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ ฉะนั้น การที่จำเลยซึ่งเป็น
มารดาผู้เยาว์ไม่ยอมรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากโจทก์ผู้เป็นบิดาที่เสนอให้  ย่อมไม่ทำให้สิทธิที่จะได้รับค่า
อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์เสียไป 



๒๘๔ 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๔๑๔/๒๕๔๒ จำเลยมีอาชีพรับราชการครูได้รับเงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาทเศษ 
โจทก์มีอาชีพรับจ้างรายได้วันละ ๕๐ บาท โจทก์ในฐานะผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ฟ้องขอให้จำเลยชำระ
ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๕ ปี ๒ เดือน ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 
๑ พิพากษาให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปถึงอายุ 
๑๘ ปีบริบูรณ์ หลังจากนั้นให้ชำระเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท จนกว่าบุตรผู้เยาว์จะมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ นั้น
ศาลฎีกาเห็นว่า เป็นจำนวนที่เหมาะสมที่จำเลยจะสามารถชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ได้ หาสูงเกินไปไม ่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๐๔/๒๕๓๘ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๔ วรรค
แรก บัญญัติว่าบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์  
เห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวมิได้คำนึงถึงความสามารถและฐานะดังเช่นที่บัญญัติไว้สำหรับความสัมพันธ์
ระหว่างสามีภริยาฉะนั้นไม่ว่าจะตกอยู่ในฐานะอย่างไรบิดามารดาก็จำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้และให้
การศึกษาแก่บุตรผู้เยาว์เสมอ 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๙/๒๕๓๕ ศาลพิพากษากำหนดให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย 
ส.ให้แก่โจทก์เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท นับแต่วันที่ศาลพิพากษาเป็นต้นไปจนกว่าเด็กชาย ส. จะบรรลุนิติภาวะ 
ตามคำพิพากษาดังกล่าวจำเลยไม่จำต้องชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แก่โจทก์ทั้งหมดในทันที  แต่ต้องแบ่งชำระ
เป็นงวดรายเดือนเฉพาะงวดที่ถึงกำหนดชำระแล้วเท่านั้นดังนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีคงมีสิทธิอายัดเงิน
บำเหน็จของจำเลยที่จำเลยมีสิทธิได้รับจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามงวดที่
ถึงกำหนดชำระแล้วได้เท่านั้น ไม่มีสิทธิอายัดเงินบำเหน็จของจำเลยจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไว้
ทั้งหมดเพ่ือชำระหนี้ให้โจทก์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------- 



๒๘๕ 

 

บทท่ี ๗  
มรดกของคู่ชีวิต 

 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนที่ว่าด้วยมรดกนั้นอยู่ในบรรพ ๖ แยกต่างหากจากส่วนที่ว่า
ด้วยครอบครัวในบรรพ ๕ อีกทั้งการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาและหนังสือตำราต่าง  ๆ ล้วนแต่
กำหนดให้กฎหมายว่าด้วยมรดกและกฎหมายครอบครัวแยกต่างหากจากกัน ด้วยมีเนื้อหาสาระมากและแยก
เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ดังนั้นเนื้อหาในส่วนของมรดกของคู่ชีวิตนี้จึงจะอธิบายแต่พอสังเขป โดยผู้สนใจ
เพิ่มเติมอาจศึกษาได้จากกฎหมายว่าด้วยมรดกโดยนำเรื่องคู่สมรสตามกฎหมายมรดกไปใช้กับคู่ชีวิตได้โดย
อนุโลม 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีบทบัญญัติที่อธิบายความของคำว่ามรดกไว้ในมาตรา ๑๖๐๐ คือ 
“กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ตาม
กฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้” ดังนั้น มรดกถึงไม่ได้หมายความถึงเฉพาะ
ทรัพย์อันมีรูปร่าง เช่น เงิน บ้าน ที่ดิน หรือรถยนต์ของเจ้ามรดกเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงทรัพย์สินและสทิธิ
ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น สิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเกิดแก่ทรัพย์สินของเจ้ามรดกเนื่องจากการกระทำ
ละเมิด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๐๘/๒๕๓๘) สิทธิในการได้รับเงินตามเช็คที่ถึงกำหนดภายหลังเจ้ามรดก
ตาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๑๙/๒๕๔๓) สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาแทนโจทก์ผู้ตาย (คำ
พิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๔/๒๕๔๙) เป็นต้น แต่หากเป็นสิทธิในทรัพย์สินที่เกิดข้ึนภายหลังการตายของเจ้ามรดก 
หรือเป็นทรัพย์ที่ได้มาภายหลังการตายของเจ้ามรดกย่อมไม่เป็นทรัพย์มรดก เช่น เงินที่จ่ายตามสัญญาประกัน
ชีว ิตเมื ่อผู ้ทำประกันชีวิตถึงแก่ความตาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๘๒๑/๒๕๕๔) เงินสงเคราะห์กรณี
ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๕๖/
๒๕๕๗) เป็นต้น 
 ในส่วนหนี้สินและความรับผิดของเจ้ามรดกก็เป็นมรดกที่ตกทอดแก่ทายาทในลักษณะเช่นเดียวกัน  
เพียงแต่มีข้อจำกัดว่า ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกท่ีตกทอดได้แก่ตนตามมาตรา ๑๖๐๑ เท่านั้น 
เช่น ความรับผิดในหนี้สินตามสัญญากู้ยืมเงิน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๐/๒๕๖๒) หน้าที่ที่ต้องขนย้าย
ทรัพย์สินและบริวารออกไปและส่งมอบอาคารที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่า (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๒๒๕/๒๕๕๘) 
หน้าที่และความรับผิดของจำเลยที่ตายซึ่งจะต้องชำระหนี้ที่เหลือตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์ (คำพิพากษาศาล
ฎีกาท่ี ๒๓๙๕/๒๕๕๘) เป็นต้น  
 สิทธิในการรับมรดกตามกฎหมายแบ่งเป็น ๒ ฐานะ คือสิทธิในฐานะทายาทโดยธรรม และสิทธิใน
ฐานะผู้รับพินัยกรรม โดยบุคคลเดียวกันอาจมีสิทธิได้รับมรดกทั้งสองฐานะก็ได้ เช่น นายเอกจดทะเบียนคู่ชีวิต
กับนายชัย นายเอกทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนคือบ้าน ๑ หลัง ให้แก่นายชัย และยกรถยนต์ ๑ คัน ให้แก่
นายโทบุตรของตน แต่ขณะนายเอกถึงแก่ความตายยังมีทรัพย์สินอ่ืนที่เป็นมรดกอีกคือเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



๒๘๖ 

 

ซึ่งนายเอกมิได้ระบุไว้ในพินัยกรรม ดังนั้นเงินสดดังกล่าวจึงตกเป็นของทายาทโดยธรรมคือนายชัยและนายโท
คนละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น 

เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย สถานะความเป็นคู่ชีวิตย่อมสิ้นสุดลงโดยสภาพและโดยกฎหมาย 
สิทธิของคู่ชีวิตอีกฝ่ายในการได้รับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมนั้นย่อมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม  ส่วน
สิทธิในฐานะทายาทโดยธรรมนั้นต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งในกรณีนี้คือร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิ ต 
พ.ศ. .... และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้ 

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... บัญญัติถึงเรื่องมรดกของคู่ชีวิตไว้ในหมวด ๔ ซึ่งมีเพียง ๒ มาตรา
คือ 

“มาตรา ๔๕ เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับคู่สมรส
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก”  

“มาตรา ๔๖ ให้นําความในมาตรา ๑๖๐๖ มาตรา ๑๖๕๒ และมาตรา ๑๖๕๓ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับคู่สมรส มาใช้บังคับแก่คู่ชีวิตด้วยโดยอนุโลม”๑๒๗ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 “มาตรา ๑๖๒๕ ถ้าผู้ตายเป็นผู้สมรสแล้ว การคิดส่วนแบ่งและการปันทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่
สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นให้เป็นไปดังนี้ 

(๑) ในเรื่องส่วนแบ่งในทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
นี้ว่าด้วยการหย่าโดยยินยอมทั้งสองฝ่าย อันมีบทบัญญัติเพ่ิมเติมให้บริบูรณ์ในมาตรา ๑๖๓๗ และ ๑๖๓๘ และ

 
๑๒๗ “มาตรา ๑๖๐๖ บุคคลดังต่อไปนี้ต้องถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร คือ 

(๑) ผู้ที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดวา่ได้เจตนากระทำ หรือพยายามกระทำให้เจา้มรดกหรือผู้มีสิทธิได้รับมรดกก่อนตนถึงแกค่วามตายโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย 

(๒) ผู้ที่ได้ฟ้องเจ้ามรดกหาว่าทำความผดิโทษประหารชวีิตและตนเองกลับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดวา่ มีความผิดฐานฟอ้งเท็จหรือทำ
พยานเท็จ 

(๓) ผู้ที่รู้แล้ววา่ เจา้มรดกถูกฆา่โดยเจตนา แต่มิได้นำข้อความนั้นขึ้นร้องเรียนเพื่อเป็นทางที่จะเอาตวัผู้กระทำผิดมาลงโทษ แต่ข้อนี้มิให้
ใช้บังคับถ้าบุคคลนั้นมีอายุยังไม่ครบสิบหกปีบริบูรณ์ หรือเป็นคนวกิลจริตไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือถา้ผู้ที่ฆ่านั้นเป็นสามีภริยาหรอืผู้บุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานของตนโดยตรง 

(๔) ผู้ที่ฉ้อฉลหรอืข่มขู่ให้เจ้ามรดกทำ หรือเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทรพัย์มรดก หรือ
ไม่ให้กระทำการดังกล่าวนั้น 

(๕) ผู้ที่ปลอม ทำลาย หรือปิดบังพินยักรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมด 
เจ้ามรดกอาจถอนข้อกำจัดฐานเป็นผู้ไม่สมควรเสียก็ได้โดยให้อภยัไว้เป็นลายลักษณ์อักษร” 
“มาตรา ๑๖๕๒ บุคคลผู้อยู่ในความปกครองนั้น จะทำพินยักรรมยกทรพัย์มรดกของตนให้แก่ผู้ปกครองหรือคู่สมรส บุพการี หรือ

ผู้สืบสันดาน หรือพี่นอ้งของผู้ปกครองไม่ได้จนกว่าผู้ปกครองจะได้ทำคำแถลงการณ์ปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๗๗ และมาตราต่อ ๆ ไป 
แห่งประมวลกฎหมายนี้เสร็จสิ้นแล้ว” 

“มาตรา ๑๖๕๓ ผู้เขียน หรือพยานในพนิัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินยักรรมนั้นไม่ได้ 
ให้ใช้บทบัญญัติในวรรคก่อนบังคับแก่คู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมด้วย 
พนักงานเจ้าหนา้ที่ซ่ึงได้จดข้อความแห่งพินัยกรรมที่พยานนำมาแจ้งตามมาตรา ๑๖๖๓ ให้ถือว่าเป็นผู้เขียนพินัยกรรมตามความหมาย

แห่งมาตรานี้” 



๒๘๗ 

 

โดยเฉพาะต้องอยู่ในบังคับแห่งมาตรา ๑๕๑๓ ถึง ๑๕๑๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ แต่การคิดส่วนแบ่งนั้นมีผล
ตั้งแต่วันที่การสมรสได้สิ้นไปด้วยเหตุความตายนั้น 

(๒) ในเรื่องส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของผู้ตาย ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งบรรพนี้  นอกจาก
มาตรา ๑๖๓๗ และ ๑๖๓๘” 

“มาตรา ๑๖๒๖ เมื่อได้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๒๕ (๑) แล้ว ให้คิดส่วนแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาท
โดยธรรม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทรัพย์มรดกนั้นให้แบ่งแก่ทายาทตามลำดับและชั้นต่าง ๆ ดังที่บัญญัติไว้ในหมวด ๒ แห่งลักษณะนี้ 
(๒) ส่วนแบ่งอันจะได้แก่ทายาทในลำดับและชั้นต่าง ๆ นั้น ให้แบ่งในระหว่างบรรดาทายาทในลำดับ

และชั้นนั้น ๆ ดังที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ แห่งลักษณะนี้” 
“มาตรา ๑๖๒๙ ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๖๓๐ วรรค ๒ แต่

ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ 
(๑) ผู้สืบสันดาน 
(๒) บิดามารดา 
(๓) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
(๔) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 
(๕) ปู ่ย่า ตา ยาย 
(๖) ลุง ป้า น้า อา 
คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา ๑๖๓๕”  
“มาตรา ๑๖๓๐ ตราบใดที่มีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสาย แล้วแต่กรณี 

ในลำดับหนึ่ง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖๒๙ ทายาทผู้ที่อยู่ในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย 
แต่ความในวรรคก่อนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีเฉพาะที่มีผู้สืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดก

แทนที่กัน แล้วแต่กรณี และมีบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ ในกรณีเช่นนั้นให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่า
เป็นทายาทชั้นบุตร” 

 “มาตรา ๑๖๓๑ ในระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกันนั้น บุตรของเจ้ามรดกอันอยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้น
มีสิทธิรับมรดก ผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที่” 

“มาตรา ๑๖๓๓ ทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกัน ในลำดับหนึ่ง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖๒๙ นั้น 
ชอบที่จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน ถ้าในลำดับหนึ่งมีทายาทโดยธรรมคนเดียว ทายาทโดยธรรมคนนั้นมีสิทธิไดร้ับ
ส่วนแบ่งทั้งหมด” 

“มาตรา ๑๖๓๕ ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น  ให้เป็นไป
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่
ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร 



๒๘๘ 

 

(๒) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๓) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ หรือถ้าไม่มี
ทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) แต่มีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๒) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิ
ได้รับมรดกก่ึงหนึ่ง 

(๓) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๔) หรือ (๖) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ 
หรือมีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๕) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิได้มรดกสองส่วนในสาม 

(๔) ถ้าไม่มีทายาทดังที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖๒๙ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมด” 
เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายและการเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว ระบบทรัพย์สินของคู่ชีวิตที่แบ่งเป็น

ส่วนตัวและทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตก็ยุติลงและต้องแบ่งออกมาว่าทรัพย์สินส่วนใดเป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิต
ผู้ตาย ส่วนใดเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต โดยส่วนที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตครึ่งหนึ่งถือเป็นมรดก
ของคู่ชีวิตผู้ตายที่ต้องนำไปรวมกับสินส่วนตัวและถือเป็นกองมรดกเพ่ือนำไปแบ่งปันแก่ทายาท ทั้งนี้หากผู้ตาย
มิได้ทำพินัยกรรมไว้การแบ่งปันทรัพย์มรดกย่อมเป็นไปตามมาตรา ๑๖๒๙ และมาตรา ๑๖๓๐ โดยถือว่าคู่ชีวิต
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิรับมรดกของคู่ชีวิตผู้ตายด้วยตามมาตรา ๑๖๓๕ เช่น นายเอกจด
ทะเบียนคู่ชีวิตกับนายชัย โดยนายเอกมีสินส่วนตัวคือรถยนต์ ๑ คัน ส่วนนายชัยมีสินส่วนตัวคือเงินสด 
๓๐๐,๐๐๐ บาท นายเอกและนายชัยมีทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตคือบ้าน ๑ หลัง และเงินสด ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อมานายชัยถึงแก่ความตาย ดังนี้ต้องแยกสินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายออกก่อนและแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตคนละกึ่งหนึ่ง ทรัพย์มรดกของนายชัยจึงได้แก่เงินสด ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นสินส่วนตัวเดิม เงินสด 
๒๐๐,๐๐๐ บาท และกรรมสิทธิ์กึ่งหนึ่งของบ้านอันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตเดิม หากนายชัยมีบิดาและ
มารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ ทายาทโดยธรรมของนายชัยย่อมได้แก่ นายเอก บิดา และมารดาของนายชัย ซึ่งจะได้ส่วน
แบ่งทรัพย์มรดกคนละส่วนเท่ากัน แต่หากนายเอกทำพินัยกรรมยกมรดกคือเงินสด ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้มารดา
ของตนแล้ว ทรัพย์มรดกที่จะนำมาแบ่งให้แก่ทายาทโดยธรรมทั้งสามคนย่อมคงเหลือแต่กรรมสิทธิ์กึ่งหนึ่งของ
บ้านเท่านั้น เป็นต้น 

กรณีตัวอย่างของการแบ่งปันทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคู่ชีวิต เช่น นางนิดมีบุตร ๒ คน
คือนายหนึ่งและนายสอง ต่อมานางนิดจดทะเบียนคู่ชีวิตกับนางหน่อยจนกระทั่งนางนิดถึงแก่ความตาย โดย
มิได้ทำพินัยกรรมไว้และมีทรัพย์มรดกคือรถยนต์ ๑ คัน และเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ นางหน่อย นายหนึ่ง 
และนายสอง มีสิทธิได้รับมรดกเป็นเงินสดคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และได้รับรถยนต์เป็นมรดกร่วมกันตามมาตรา 
๑๖๓๕ (๑) และ ๑๖๒๙ (๑) แต่หากนางนิดไม่มีบุตร มีเพียงบิดา มารดา และน้องชายอีกหนึ่งคน นางหน่อยมี
สิทธิได้รับมรดกเป็นเงินสด ๑๕,๐๐๐ บาท และสิทธิในรถยนต์กึ่งหนึ่ง ส่วนบิดาและมารดาของนางนิดมีสิทธิ
ได้รับมรดกเป็นเงินสดคนละ ๗,๕๐๐ บาท และสิทธิในรถยนต์คนละหนึ่งในสี่ส่วนตามมาตรา ๑๖๓๕ (๒) และ 
๑๖๒๙ (๒) ส่วนน้องชายของนายนิดไม่มีสิทธิได้รับมรดกตามมาตรา ๑๖๓๐ เป็นต้น  

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๔๒๓๙/๒๕๕๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๔๗๐ ที่
กำหนดให้ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาประกอบด้วยสินส่วนตัวและสินสมรสนั้น หมายถึงทรัพย์สินที่สามีภริยามี
อยู่ในขณะที่เป็นสามีภริยากัน การที่ผู้ตายถึงแก่ความตายย่อมทำให้การสมรสระหว่างผู้ตายกับจำเลยที่  ๒ 



๒๘๙ 

 

สิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๑ สิทธิที่จะได้รับเงินประกันชีวิตนั้น เป็นสิทธิที่
เกิดขึ้นสืบเนื่องจากความมรณะของผู้ตายอันมีลักษณะเป็นการประกันชีวิต  และเป็นเงินที่เกิดจากสัญญา
ระหว่างผู้ตายกับบุคคลภายนอกซึ่งได้รับมาหลังจากผู้ตายถึงแก่ความตายไปแล้ว  จึงไม่เป็นสินสมรสระหว่าง
ผู้ตายกับจำเลยที่ ๒ ประกอบกับตามตารางกรมธรรม์ มิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ว่าให้ใช้เงินแก่ทายาท
ทั้งหลายของตนหรือแก่ผู้ใด จึงไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้โดยตรงและต้องนำประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๔ วรรคสอง มาใช้บังคับ คืออาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งได้แก่มาตรา ๘๙๗ 
วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยกำหนดว่า เมื่อตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้
เงินแก่ทายาททั้งหลายของตนโดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซร้ จำนวนเงินอันจะพึงใช้นั้นท่านให้ฟังเอา
เป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” ดังนั้น เงินประกันชีวิต
ดังกล่าวจึงต้องแบ่งให้แก่ทายาทของผู้ตายในฐานะสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๙ (๑), ๑๖๓๐ วรรคสอง และ ๑๖๓๕ (๑) โดยโจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นบิดา
มารดาผู้ตาย กับจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นภริยาผู้ตายต่างได้รับส่วนแบ่งคนละส่วนเท่า ๆ กันและเท่ากับโจทก์ที่ ๑ 
จำเลยที ่๑ และเด็กชาย ศ. ซึ่งเป็นทายาทชั้นบุตร 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๕๗/๒๕๕๘ ที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยที่ ๑ กับ อ. เมื่อ อ.ถึง
แก่ความตาย การสมรสระหว่างจำเลยที่ ๑ กับ อ. ย่อมสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๕๐๑ มีผลให้ต้องคิดส่วนแบ่งทรัพย์สินระหว่างจำเลยที่ ๑ กับ อ. ตั้งแต่วันที่การสมรสสิ้นไปด้วยเหตุความ
ตายนั้น ในบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยการหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๕ ที่ดินพิพาทจึงต้องแบ่งให้จำเลยที่ ๑ และ อ. ได้คนละส่วนเท่ากันตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๓ ที่ดินพิพาทก่ึงหนึ่งส่วนของ อ. ย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดย
ธรรมคือโจทก์กับบุตรอีก ๔ คน ของ อ. ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ คู่สมรสซึ่งเป็น
ทายาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเสมือนเป็นทายาทชั้นบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๕๙๙, ๑๖๒๙ (๑) และ ๑๖๓๕ (๑) ดังนี้ ที่ดินพิพาทส่วนที่เป็นมรดกของ อ. จึงต้องแบ่งให้แก่บุตรทุกคน
รวมทั้งโจทก์ โจทก์และจำเลยที่ ๑ คนละ ๑ ใน ๖ จำเลยที่ ๑ จึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ๗ ใน ๑๒ ส่วน 
และมีสิทธิจดทะเบียนยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่  ๒ ได้เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น การที่จำเลยที่ ๑ จด
ทะเบียนยกที่ดินพิพาทรวมทั้งส่วนของโจทก์ให้แก่จำเลยที่  ๒ ซึ ่งมิใช่ทายาทโดยธรรมของ อ. โดยไม่มี
ค่าตอบแทน เป็นทางเสียเปรียบแก่โจทก์ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน โจทก์ในฐานะ
ทายาทโดยธรรมของ อ. คนหนึ่งย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเฉพาะส่วนของตนและเรียก
ทรัพย์มรดกของ อ. ในส่วนของตนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๐ ที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ ๑ กับท่ี ๒ กึ่งหนึ่งของที่ดิน
พิพาทนั้น จึงไม่ชอบ ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความ
มิได้ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕)  



๒๙๐ 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๖๔/๒๕๓๘ คดีฟ้องหย่าและแบ่งสินสมรสเป็นสิทธิเฉพาะตัว เมื่อโจทก์ตาย
ก่อนคดีถึงที่สุดเนื่องจากมีการขอพิจารณาใหม่ ซึ่งมีผลให้การสมรสสิ้นสุดลงเสียก่อนที่คำพิพากษาให้หย่าและ
แบ่งสินสมรสจะถึงที่สุด จึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาคดีต่อไป ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบ
ความได ้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๓๖/๒๕๓๗ เมื่อ น. ถึงแก่ความตาย การสมรสย่อมสิ้นสุดลงตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๑ การคิดส่วนทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับจำเลย มีผลตั้งแต่วันที่การ
สมรสสิ้นไปด้วยเหตุความตายนั้น และการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาให้อยู่ในข้อบังคับของบทบัญญัตวิ่า
ด้วยการหย่าโดยความยินยอมทั้งสองฝ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๕ สินสมรสของ 
น. กับจำเลยจึงแยกออกจากกันทันทีในวันที่ น. ตาย สินสมรสครึ่งหนึ่งเป็นมรดกของ น. ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็น
ของจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๓ ดังนั้น การที่โจทก์และจำเลยทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความภายหลังจากแยกสินสมรสแล้วว่ายอมนำทรัพย์มรดกของ น. ชำระให้โจทก์ โจทก์จึง
ไม่มีสิทธินำทรัพย์ส่วนของจำเลยมาชำระหนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------



บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล. ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ฉบับกรมคุ้มครองสิทธิ เมื่อรักเรา (ศักดิ์ศรี) ไม่เท่ากัน[ระบบออนไลน์].  

2560. แหล่งที่มา: https://prachatai.com/journal/2017/06/71823.html [10 ตุลาคม  

2563]  

'เกย์นท'ีฝันสลาย ควงหนุ่มจดทะเบียน-ถูกปฏิเสธ[ระบบออนไลน์]. 2555. แหล่งที่มา:  

https://www.thairath.co.th/content/282377.html [10 ตุลาคม 2020] 

คณะกรรมการกฤษฎีกา. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การรับเด็กซ่ึงเกิดจากการใช้เทคโนโลยี 

ทางการแพทย์เป็นบุตรบุญธรรม[ระบบออนไลน์]. (ม.ป.ป.). แหล่งที่มา:  

http://web.krisdika.go.th/data/news/news11631.pdf [8 มิถุนายน 2564] 

คริสเตียนกับการหย่าร้าง....ปญัหาสังคม การหย่าร้าง[ระบบออนไลน์]. 2553. แหล่งที่มา:  

http://www.thaichristians.net/today/index.php?option=com_content&view=article&id=15 

1:2010-06-14-16-03-46&catid=53:2010-06-14-15-14-00&Itemid=287  

[2020,October 8] 

คําวินิจฉัยที ่21/2546[ระบบออนไลน์]. (ม.ป.ป.). แหล่งที่มา:  https://www.constitutionalcourt.or.th 

 /occ_web/download/article/file_import/center21_46.pdf [20 ธันวาคม 2563] 

จำปี โสตถิพันธุ์. คำอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรม – สัญญา. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2545. 

ชงแก้กฎหมายเพ่ิมอายุขั้นต่ำสมรส 18 ปี[ระบบออนไลน์]. (ม.ป.ป.). แหล่งที่มา:  

 https://www.thairath.co.th/news/society/1358773.html และ  

 http://www.voicetv.co.th/read/rk72e7oz7.html[20 พฤศจิกายน 2563]  

http://www.thaichristians.net/today/index.php?option=com_content&view=article&id=15
https://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/file_import/center21_46.pdf


ธานิศ เกศวพิทักษ์. คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑-๒ (มาตรา ๑-๑๕๖).  

 กรุงเทพ: พลสยาม พริ้นติ้ง, 2554.  

ประสพสุข บุญเดช. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว. กรุงเทพฯ:  

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562. 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔[ระบบออนไลน์]. (ม.ป.ป.). แหล่งที่มา:  

 https://dictionary.apps.royin.go.th/ [20 พฤศจิกายน 2563]  

เพ็ง เพ็งนิติ. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด. กรุงเทพฯ: จิรรัชการพิมพ์, 2549. 

ไพโรจน์ กัมพูสิริ. คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ครอบครัว. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2546. 

ไพโรจน์ กัมพูสิริ. ย่อหลักกฎหมายครอบครัว. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. 

ศีลสมรส (Matrimony)[ระบบออนไลน์]. (ม.ป.ป.). แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ ศีลศักดิ์สิทธิ์# 

 ศีลสมรส_(Matrimony) .html [10 ตุลาคม 2563] 

สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย[ระบบออนไลน์]. (ม.ป.ป.). แหล่งที่มา:  

 https://th.wikipedia.org/wiki/สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย#ร่าง 

 พระราชบัญญัติคู่ชีวิต [10 ตุลาคม 2563]  

อธิราช มณีภาค. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรมและสัญญา และข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม.  

 กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ, 2548. 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย#ร่าง


ภาษาอังกฤษ 

Adoption of Tammy. 416 Mass. 205, 619 N.E.2d 315, 1993 Mass, Case Briefs [Online].  

 (n.d.). Available from: https://www.casebriefs.com/blog/law/family-law/family-law- 

 keyed-to-weisberg/adoption-and-alternatives-to-adoption/adoption-of-tammy.html  

 [2021,August 30] 

An Introduction to Polygamy in Islam[Online]. 2006. Available from: http://www.islamreligion.com/  

 articles/325/an-introduction-to-polygamy-in-islam.html [2020,October 3] 

Children and the law: a guide to lesbian parenting, Rights of Women[Online]. (n.d.).  

 Available from: https://rightsofwomen.org.uk/get-information/family-law/lesbian- 

 parenting-and-the-law.html [2021,November 1] 

Civil partnership for opposite sex couples[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8609.html [2020,November 10] 

Civil solidarity pact[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_solidarity_pact.html [2020,November 10]  

Civil union[Online]. (n.d.). Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_union.html  

 [2020,October 8]  

Courtney G. Joslin. The Legal Parentage of Children Born to Same-Sex Couples:  

 Developments in the Law[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://www.jstor.org/stable/25740516.html [2021,August 30] 

 

 

https://www.casebriefs.com/blog/law/family-law/family-law-
http://www.islamreligion.com/
https://rightsofwomen.org.uk/get-information/family-law/lesbian-


Court rules both same-sex parents to be legal parents after fertility clinic error –  

 important new case on legal parenthood[Online]. 2015. Available from:  

 https://www.ngalaw.co.uk/blog/2021/08/23/court-rules-both-same-sex-parents-to-be- 

 legal-parents-after-fertility-clinic-error-important-new-case-on-legal-parenthood.html  

 [2021, September 1]  

Daley, Suzanne. France gives legal status to unmarried couples[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://www.nytimes.com/1999/10/14/world/france-gives-legal-status-to-unmarried- 

 couples.html [2020,October 10] 

David Artavia. Germany May Make It Easier for Lesbian Couples to Co-Parent  

 Advocate[Online]. 2020. Available from: https://www.advocate.com/lesbian 

 /2020/8/25/germany-may-make-it-easier-lesbian-couples-co-parent.html  

 [2021, September 1]  

Debra H. v. Janice R.[Online]. (n.d.). Available from: https://law.justia.com/cases/new- 

 york/court-of-appeals/2010/2010-03755.html [2021, September 1]  

Elisa B. v. Superior Court -37 Cal. 4th 108, 33 Cal Rptr. 3d 46, 117 P.3d 660 (2005),  

 LexisNexis[Online]. (n.d.). Available from: https://www.lexisnexis.com/community/  

 casebrief/p/casebrief-elisa-b-v-superior-court.html [2021,August 31] 

France legalizes IVF for single women, lesbian couples[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://www.dw.com/en/france-legalizes-ivf-for-single-women-lesbian-couples/a- 

 58101438.html [2021, September 1]  

https://www.ngalaw.co.uk/blog/2021/08/23/court-rules-both-same-sex-parents-to-be-
https://www.nytimes.com/1999/10/14/world/france-gives-legal-status-to-unmarried-
https://www.advocate.com/lesbian%20%09/2020/8/25/germany-may-make-it-easier-lesbian-
https://www.advocate.com/lesbian%20%09/2020/8/25/germany-may-make-it-easier-lesbian-
https://law.justia.com/cases/new-
https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-elisa-b-v-superior-
https://www.dw.com/en/france-legalizes-ivf-for-single-women-lesbian-couples/a-


French IVF Law Excludes Lesbians, Single Women[Online]. (n.d.). Available from: 

https://www.iflg.net/french-ivf-law-excludes-lesbians-single-women.html [2021, September 1] 

Hanawalt, Zara Husaini. Transgender Man Gives Birth to Healthy Baby, Talks Navigating  

 Pregnancy as a Man[Online]. (n.d.). Available from: https://www.parents.com/ 

 pregnancy/everything-pregnancy/transgender-man-gives-birth-to-healthy-baby-talks-

 navigating.html [2020,October 10]  

History of polygamy[Online]. (n.d.). Available from: http://www.polygamy.com/history-of- 

 polygamy.html [2020,October 3] 

Huge anti-gay-marriage protest march in Paris[Online]. (n.d.). Available from:  

 http://www.bbc.com/news/world-europe-22671572.html  [2020,October 10]  

Illinois General Assembly. Families (750 ILCS 50/) Adoption Act[Online]. (n.d.). Available  

 from: https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=2098&ChapterID=59.html  

 [2021,August 29] 

Illinois State Bar Association. Adoption[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://www.isba.org/public/guide/adoption.html [2021,August 29] 

In re A.B. v. S.B., Justia US Law[Online]. (n.d.). Available from: https://law.justia.com/ 

 cases/indiana/court-of-appeals/2004/11240403-ehf.html [2021, August 31] 

In re Custody of H.S.H.-K, Casetext[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://casetext.com/case/in-re-custody-of-hsh-k.html [2021,August 31] 

In re marriage of Buzzanca, Case Briefs[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://www.casebriefs.com/blog/law/family-law/family-law-keyed-to-weisberg/adoption- 

 and-alternatives-to-adoption/in-re-marriage-of-buzzanca.html [2021,August 30] 

https://www.parents.com/%20%20%09pregnancy/everything-pregnancy/transgender-man-gives-birth-to-healthy-baby-talks-%09navigating
https://www.parents.com/%20%20%09pregnancy/everything-pregnancy/transgender-man-gives-birth-to-healthy-baby-talks-%09navigating
https://www.parents.com/%20%20%09pregnancy/everything-pregnancy/transgender-man-gives-birth-to-healthy-baby-talks-%09navigating
http://www.polygamy.com/history-of-
https://law.justia.com/
https://www.casebriefs.com/blog/law/family-law/family-law-keyed-to-weisberg/adoption-


Joanna L. Grossman. The New Illegitimacy: Tying Parentage to Marital Status for Lesbian  

 Co-Parents, Journal of Gender, Social Policy & the Law, Volume 20, Issue 3,  

 Article 11, American University Washington College of Law[Online]. (n.d.). Available  

 from: https://digitalcommons.wcl.american.edu/jgspl/vol20/iss3/11.html [2021,August 31]  

Justia, Same-Sex Parenting and Adoption[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://www.justia.com/lgbtq/family-law-divorce/same-sex-parenting-adoption.html  

 [2021,August 31] 

LAW No. 2013-404 of May 17, 2013 opening marriage to same-sex couples (1)[Online]. (n.d.).  

 Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte= 

 JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id.html [2020,October 10] 

LTGB Rights in Germany[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Germany.html [2021, September 1] 

Marriage[Online]. (n.d.). Available from: http://stabcs.org/marriage.html [2020,October 10] 

Marriage and Civil Partnership in England and Wales[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment 

 _data/file/851152/Marriage_and_Civil_Partnership_in_England_and_Wales.pdf  

 [2021,March 12] 

Mariages et pacs de 2008 à 2018.svg[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mariages_et_pacs_de_2008_%C3%A0_2018.svg  

 [2020,November 10] 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mariages_et_pacs_de_2008_%C3%A0_2018.svg


Marriage license[Online]. (n.d.). Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Marriage_license.html 

 [2020,October 8] 

Nancy S. v. Michele G. Find Law[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://caselaw.findlaw.com/ca-court-of-appeal/1770342.html [2021,August 30] 

National Center for Lesbian Rights. Debra H. v. Janice R.[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://www.nclrights.org/our-work/cases/debra-h-v-janice-r.html [2021, September 1]  

Rachel Savage. FEATURE – Long road to motherhood Lesbians fight for IVF in  

 Europe[Online]. (n.d.). Available from: https://www.reuters.com/article/europe-lgbt- 

 family-idUSL8N2MC2R0.html [2021, September 1] 

Religion in Europe[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Europe.html [2021,September 30] 

Rennie. Understanding the Bible[Online]. (n.d.). Available from:  

 http://www.westminster.edu/staff/brennie/jewscrip.html [2020,October 3] 

Rutkowski, Lena. A Brief History of LGBTQI+ Rights in Denmark[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://www.scandinaviastandard.com/a-brief-history-of-lgbtqi-rights-in-denmark.html   

 [2020,October 8]  

Same-sex marriage in Denmark[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_marriage_in_Denmark.html [2020,October 8]  

Same-sex marriage in the Netherlands[Online]. (n.d.). Available from:  

 https://en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_marriage_in_the_Netherlands.html [2020,October 8]  

 

https://www.reuters.com/article/europe-lgbt-


Same-sex Parents – Overview, Creighton & Partners Solicitors[Online]. (n.d.). Available  

 from: https://creighton.co.uk/family-law/divorce-and-separation/same-sex-parents.html  

 [2021, September  1] 

Stonewall. Legal Parenthood[Online]. 2015. Available from: https://www.stonewall.org.uk  

 /help-advice/parenting-rights/legal-parenthood-1.html [2021, September 1]  

  

 

 

https://www.stonewall.org.uk/


 

 

 

ภาคผนวก 
 


























	หน้าปก
	คำนำ
	บท 1-7
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก พรบ.

