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ครอบครัวเปนสถาบันขั้นพื้นฐานและเปนสถาบันหลักของสังคม ครอบครัวจงประกอบไปดวย
สามี ภรรยา บุตรและญาติ กฏหมายที่เกี่ยวของกับครอบครัวจงเปนกฏหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางบุคคลภายในครอบครัวหรอเครอญาติ ดังนั้น หลักกฏหมายที่ใชโดยทั่วไปอาจนํามาใชกับกฏหมาย
ครอบครัวไมได กฏหมายครอบครัวจงเปนกฏหมายที่อางอิงหลักศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมาก
ที่สุด เชน เง่อนไขเกี่ยวกับการหมั้น การสมรส การปฏิบัติตอกันระหวางสามีและภรรยา การปกครองบุตร
ทรัพยสินระหวางสามีและภรรยา ตลอดถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับมรดก เปนตน
กฎหมายครอบครัว จงบัญญัติขอกําหนดเกี่ยวกับความสัมพันธทางครอบครัว ตั้งแตการ
หมั้นไปจนถึงการสมรส ความสัมพันธในครอบครัวและการขาดจากความสัมพันธในครอบครัว
การหมั้น
กอนทําการสมรสมักจะมีพิธหมั้นกอน แตไมไดหมายความวาการสมรสจะตองมีการหมั้น
เสมอไปทุกครั้ง การหมั้นจะมีก็ไดไมมีก็ไดที่กฏหมายบัญญัติเกี่ยวกับการหมั้นเอาไวดวยนั้นก็เพื่อรักษาและ
สงเสรมประเพณีของไทย
ดังนั้น การหมั้นจงเปนเร่องการทําสัญญาระหวางฝายชายและหญิงเพื่อตกลงวาจะสมรสกัน
แตเปนสัญญาที่แตกตางจากสัญญาโดยทั่วไป คือเมื่อมีการผิดสัญญาหมั้นโดยฝายหนึ่งไมยอมสมรสดวย อีก
ฝายหนึ่งจะถือเปนเหตุไปฟองรองตอศาลบังคับใหฝายที่ผิดสัญญาตองทําการสมรสดวยไมได จะทําไดก็แต
เพียงใหฝายที่ผิดสัญญารับผิดใชคาทดแทนเทานั้น
ตามประมวลกฏหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว ไดกําหนดเง่อนไขเกี่ยวกับการหมั้น
โดยสรุปไดดังนี้การหมั้นจะสมบูรณตอเมื่อฝายชายไดสงมอบหรอโอนทรัพยสินอันเปนของหมั้นใหแกหญิงเพื่อ
เปนหลักฐานวาจะสมรสกับผูหญิง การหมั้นจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ ๑๗ ปบรบูรณแลว ผูเยาวจะ
ทําการหมั้นไดตองไดรับความยินยอมของบิดาและมารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรอผูปกครองแลวแตกรณี การ
หมั้นไมเปนเหตุที่จะรองขอใหศาลบังคับใหสมรสได กลาวคือ เมื่อหมั้นกันแลวฝายหนึ่งไมยอมสมรสดวย อีก
ฝายหนึ่งจะฟองบังคับไมได แตอาจฟองเรยกคาทดแทนความเสียหายได กฎหมายมิไดบัญญัติวาจะทําการ
สมรสไดตอเมื่อมีการหมั้นกันกอน ฉะนั้นชายหญิงอาจทําการสมรสกันโดยไมมีการหมั้นก็ได

-๒ของหมั้น
เปนทรัพยสินของฝายชายไดสงมอบหรอโอนใหแกหญิงเพื่อเปนหลักฐานวาจะสมรสกับหญิง
นั้น เมื่อหมั้นแลวของหมั้นตกเปนสิทธแกหญิง ถาฝายหญิงผิดสัญญาหมั้นใหคืนของหมั้นแกฝายชาย
สินสอด
เปนทรัพ ยสิน ของฝายชายใหแก บิดามารดา ผู รับบุตรบุญ ธรรมหรอผูปกครองฝายหญิ ง
แลวแตกรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถาไมมีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแกหญิง หรอโดย
มีพฤิตการณ ซ่งฝายหญิ งต องรับผิดชอบทําใหชายไมสมควรหรอไมอาจสมรสกับหญิ งนั้น ฝายชายเรยก
สินสอดคืนได
การสมรส
การสมรส หมายถึง การที่ชายและหญิงสมัครใจเขามาอยูกินกันฉันสามีภรยาชั่วชวตโดยจะ
ไมเกี่ยวของทางชูสาวกับบุคคลอื่นใดอีกซ่งตามกฏหมายปจจุบันนั้น กําหนดวา การสมรสตองมีการจดทะเบียน
สมรสจงจะมีผลตามกฏหมาย
เง่อนไขการสมรส
การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิ งมี อายุ ๑๗ ปบ รบูรณ แลว แตในกรณี ที่ มีเหตุอัน
สมควรศาลอาจอนุญ าตใหทําการสมรสกอนนั้น ได เชน ชายหรอหญิ งหรอทั้งสองคนอายุไมค รบ ๑๗ ป
บรบูรณ แตมีความจําเปนต องทํ าการสมรสเพราะตองเดินทางไปตางประเทศในฐานะครอบครัวที่เปนสามี
ภรรยากัน ศาลอาจเห็นสมควรอนุญาตใหทําการสมรสกอนอายุครบ ๑๗ ปบรบูรณ
เง่อนไขการสมรส
๑. การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ ๑๗ ปบรบูรณืแลว หากมีอายุตํ่ากวานี้ตอง
ใหศาลอนุญาต ซ่งจะตองมีเหตุผลอันสมควร
๒. ชายหรอหญิงที่เปนบุคคลวตกจรตหรอศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถจะทําการสมรส
ไมได
๓. ชายหรอหญิงที่เปนญาติสืบสายโลหิตกัน เชน พอหรอแมกับลูก พี่นองรวมบิดามารดากัน
หรอเปนพี่นองรวมแตเพียงบิดาหรอมารดากันจะสมรสกันไมได
๔. ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได
๕. ชายหรอหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูแลวไมได
๖. หญิงที่เคยสมรสแลวแตสามีตาย หรอการสมรสครั้งกอนสินสุดลงโดยเหตุอื่น เชน การ
หยา จะสมรสใหมไดก็ตอเมื่อการสมรสครั้งกอนสินสุดไปแลวไมนอยกวา ๓๑๐ วันเวนแตจะสมรสกับคูสมรส
เดิม คลอดบุตรระหวางนั้น มีใบรับรองแพทยวามิไดตั้งครรภหรอมีคําสั่งของศาลใหสมรสได

-๓๗. ถาชายหรอหญิงฝายใดมีอายุยังไมครบ ๒๐ ปบรบูรณ ฝายนั้นตองไดรับความยินยอม
จากบิดามารดาหรอผูปกครองเสียกอน
๘. การสมรสจะตองจดทะเบียน โดยมีนายอําเภอหรอปลัดอําเภอผูเปนหัวหนากิงอําเภอและ
เปนนายทะเบียน
๙. ชายหญิงจะตองแสดงความยินยอมเปนสามีภรยากัน โดยเปดเผยตอหนานายทะเบียน
และนายทะเบียนตองบันทึกความยินยอมนั้นไวดวย
ความสัมพันธระหวางสามีภรยา
ความสัมพันธทางครอบครัว
กฎหมายกําหนดใหสามีภรยาตองอยูกินรวมกันฉันสามีภรยา ตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดู
กันตามความสามารถและฐานะของตน และในกรณีที่ศาลสั่งใหสามีหรอภรยาเปนคนไรความสามารถหรอ
เสมือนไรความสามารถ สามีหรอภรยายอมไดเปนผูอนุบาลหรอผูพิทักษ และตองเปนการอุปการะเลี้ยงดูอีก
ฝายหนึ่งตามสมควร
ความสัมพันธทางทรัพยสิน
กฎหมายแบงทรัพยสินระหวางสามีภรยาเปนสินสวนตัวและสินสมรส ถาสามีภรยาไดทํา
สัญ ญากอนสมรสในเร่องทรั พ ย สิน ไวเปน พิ เศษอย างไรก็ ใหเปน ไปตามนั้น ทรัพ ยสิน ระหวางสามี ภ รยา
นอกจากที่ไดแยกไวเปน “สินสวนตัว” ยอมเปน “สินสมรส”
สินสวนตัว
สิน สวนตัว ไดแก ทรัพ ย สิน ที่ฝายใดฝายหนึ่งมี อยูกอนสมรสที่เปน เคร่องใชสอยสวนตั ว
เคร่องแตงกาย หรอเคร่องประดับกายตามควรแกฐานะ หรอเคร่องมือเคร่องใชที่จําเปนในการประกอบอาชพ
หรอวชาชพของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดก หรอโดยการให
โดยเสนหาที่เปนของหมั้นสินสวนตัวของฝายใดถาไดแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสินอื่น เชน ซ้อทรัพยสินอื่นมาหรอ
ขายไดเปน เงนมา ทรัพ ย สิน อื่นหรอเงนนั้นเป นสินสวนตัวของฝายนั้น สินสวนตัวของฝายใดใหฝายนั้น เปน
ผูจัดการ
สินสมรส
สินสมรส ไดแก ทรัพยสินที่คูสมรสไดมาระหวางสมรสหรอฝายใดฝายหนึ่งไดมาโดยการยก
ใหหรอโดยพินัยกรรม ซ่งระบุใหเปนสินสมรสรวมทั้งดอกผลที่เกิดจากสินสวนตัวดวย สามีภรยาเปนผูจัดการ
สินสมรสรวมกันโดยการจัดการจะตองไดรับความยินยอมรวมกัน เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่นโดยสัญญา
กอนสมรสหรอศาลสั่งใหสามีหรอภรยาเปนผูจัดการแตฝายเดียว

-๔เมื่อการสมรสสินสุดลงจะตองมีการแบงสินสมรสระหวางชายกับหญิงโดยนําสินสมรสมาแบง
เทาๆกันแตถาฝายใดจําหนายสินสมรสไปโดยไมไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง ตองนําสินสวนตัวของ
ตนเองมาชดใชสินสมรสที่ตนจําหนายไป
ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร
๑. การเปนบุตรชอบดวยกฎหมายและการรับรองบุตร
เด็กที่เกิดจากบิดามารดาซ่งจดทะเบียนสมรสกันแมจะมีการเพิกถอนภายหลังก็ตาม หรอ
เกิดภายใน ๓๑๐ วันนับแตวันที่การสมรสสินสุดลง กฎหมายสันนิษฐานวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชาย
ผูเคยเปนสามี เวนแตจะมีการฟองคดีไมรับเด็กนั้นเปนบุตรภายในหนึ่งปนับแตวันรูถึงการเกิดของเด็กหรอฟอง
เสียภายในสิบปนับแตวันเกิดของเด็ก
เด็กซ่งเกิดจากบิดามารดาที่มิไดสมรสกัน ยอมเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของมารดาฝาย
เดียวเทานั้น จะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดาดวยตอเมื่อบิดามารดาไดสมรสกันภายหลัง โดยมีผ ล
นับตั้งแตวันสมรสหรอเมื่อบิดาจดทะเบียนรับเปนบุตร โดยจะตองไดรับความยินยอมจากเด็กและมารดาของ
เด็กและจะมีผลตั้งแตวันจดทะเบียน
ในกรณีที่เด็กหรอมารดาไมใหความยินยอมหรอคัดคานวาผูที่ขอจดทะเบียนรับรองบุตรไมใช
บิด า หรอในกรณี ที่ต องมี ก ารฟ องชายเพื่ อขอให รั บเด็ก เปน บุต ร หากศาลพิ พ ากษาวาเป นบุต รชอบด วย
กฎหมาย การเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอมมีผลนับแตวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด ซ่งจะทําใหผูที่เปนบุตรนั้น
มีสิทธ เชน ใชช่อสกุลของบิดา รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมได เปนตน สวนผูรับรองบุตรก็สามารถใช
อํานาจปกครอง รวมทั้งตองอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั้นตอไป
๒. การรับบุตรบุญธรรม
หมายถึง การจดทะเบียนรับบุตรของผูอื่นมาเลี้ยงดูเปนบุตรของตนเอง โดยดําเนินการตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่งกําหนดเง่อนไขพื้นฐานรวมทั้งความสัมพันธทางกฎหมายระหวางผูรับ
บุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมไว ประกอบกับพระราชบัญญัติการรับบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่งกําหนด
รายละเอียดเพิมเติม เพื่อคุมครองสวัสดิภาพของเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรมยิงข้น เชน ในกรณีที่ขอรับบุตรบุญ
ธรรมของผูที่ไมใชเครอญาติกับเด็กจะมีการทดลองเลี้ยงดู มีการตรวจสอบคุณสมบัติและขอเท็จจรงเกี่ยวกับ
สภาพความเปนอยูและความเหมาะสมของผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม เปนตน
เง่อนไขพื้นฐานของการรับบุตรบุญธรรม ประกอยดวย อายุและความยินยอม คือ บุคคลที่จะ
รับผูอื่นเปนบุตรบุญธรรมไดตองมีอายุไมตํ่ากวา ๒๕ ปบรบูรณ และตองแกกวาผูที่ตนจะรับเปนบุตรบุญธรรม
อยางนอย ๑๕ ป และถาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว การรับบุตรบุญธรรมตองไดรับความยินยอมจาก
บิดามารดาโดยกําเนิดของผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม และตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอนดวย

-๕การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีผลใหบุตรบุญธรรมมีฐานะเสมือนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
ของผูรับบุตรบุญธรรม เชน มีสิทธใชช่อสกุล มีสิทธรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรม
ผูรับบุตรบุญธรรมมีอํานาจปกครองและมีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดู แตไมมีสิทธรับมรดก
ในสวนของบุตรบุญธรรม และจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไมได สวนบิดามารดาโดยกําเนิดเปนอันหมดอํานาจ
ปกครอง
อยางไรก็ตาม บุตรบุญธรรมไมสูญเสียสิทธและหนาที่ในครอบครัวที่กําเนิดมา เชน มีสิทธรับ
มรดกของบิดามารดาโดยกําเนิด การรับบุตรบุญธรรมมีทางเลิกไดโดยการจดทะเบียนเลิก ตามความยินยอม
ของบุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะแลวกับผูรับบุตรบุญธรรม หรอเมื่อมีการสมรสระหวางบุตรบุญธรรมกับผูรับ
บุตรบุญธรรม
๓. สิทธและหนาที่ของบิดามารดา
บิดามารดามีหนาที่อุปการะเลี้ยงดู และใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรระหวางที่บุตรยังเปน
ผูเยาว หรอแมบุตรจะบรรลุนิติภาวะแลวแตเปนผูทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองไมได บิดามารดาก็ยังมีหนาที่
ตองอุปการะเลี้ยงดูตอไประหวางที่บุตรเปนผูเยาว
บิดามารดาเปนผูใชอํานาจปกครองบุตร โดยมีสิทธกําหนดที่อยูของบุตร ทําโทษบุตรตาม
สมควร หรอวากลาวสั่งสอนใหบุตรทําการงานตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรูปมีสิทธเรยกบุตรคืน
จากผูอ่ืนซ่งกักบุตรไวโดยมิชอบดวยกฎหมาย เปนผูแทนโดนชอบธรรมของบุตรในการฟองคดี และมีสิทธ
จัดการทรัพยสินของบุตรดวย
ถาบุตรมีเงนได บิดามารดามีสิทธนํามาใชเปนคาอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาของบุตรสวนที่
เหลือตองเก็บรักษาไวเพื่อมอบแกบุตรภายหลัง เวนแตบิดามารดาจะยากจนไมมีเงนไดพอแกการครองชพ จง
อาจนําเงนนั้นมาใชได
กรณีที่บิดามารดาตายหรอถูกศาลสั่งถอนอํานาจปกครอง เพราะวตกจรตหรอประพฤติไม
เหมาะสม ศาลมีอํานาจตั้งผูปกครองใหบุตรซ่งเปนผูเยาว เพื่ออุปการะเลี้ยงดูและใหความคุมครองแกผูเยาว
นั้นแทนบิดามารดาได
๔. สิทธและหนาที่ของบุตร
บุตรมีสิทธใชช่อสกุลของบิดา เวนแตไมปรากฎบิดาใหใชช่อสกุลของมารดา บุตรมีสิทธไดรับ
อุปการะเลี้ยงดูและไดรับการศึกษาตามสมควรจากบิดามารดา แตบุตรมีหนาที่ตองดูแล บิดามารดาของตน
เปนการตอบแทนบุญคุณ
โดยบุตรจะฟองบิดามารดา รวมทั้งบุพการอื่นของตนเปนคดีแพงหรอคดีอาญาไมได ตอง
ขอใหพนักงานอัยการยกคดีข้นวากลาวให

-๖การสินสุดการสมรส
ในทางกฎหมายการสมรสจะสินสุดลงดวยปจจัยทีส่ ําคัญ ดังนี้
๑. ศาลพิพากษาวาการสมรสเปนโมษะ หรอโมฆียะ หรอใหเพิกถอนการสมรสเพราะทําการ
สมรสโดยผิดเง่อนไข
๒. คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งตาย
๓. การหยา ไดแก การอยาโดยความยินยอมของทั้ง ๒ ฝาย ซ่งตองทําเปนหนังสือและมี
พยานลงลายมือช่อรับรองอยางนอย ๒ คน โดยตองมีการจดทะเบียนการอยาและการอยาโดยคําพิพากษา
ของศาล ไดแก คูสมรสไมอาจตกลงอยากันโดยความยินยอมได ฝายที่ตองการอยาจงฟองตอศาลใหศาล
พิพากษาใหอยาโดยตองอางเหตุอยา ซ่งกฎหมายกําหนดไวหลายประการดวยกัน เชน สามีและภรยาสมัคร
ใจแยกกันอยู เพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมกันฉันสามีภรยาได โดยปกติสุขตลอดมาเกิน ๓ ปหรอแยกกันอยู
ตามคําสั่งศาลเปนเวลาเกิน ๓ ปเปนตน
เหตุฟองอยา
(๑) สามีหรอภรยาอุปการะเลี้ยงดูหรอยกยองผูอื่นฉันภรยาหรอสามี เปนชูหรอมีชู หรอรวม
ประเวณีกับผูอื่นเปนอาจณ อีกฝายหนึ่งฟองหยาได
(๒)สามีหรอภรยาประพฤติชั่ว ไมวาความประพฤติชั่วนั้นจะเปนความผิดอาญาหรอไม ถา
เปนเหตุใหอีกฝายหนึ่ง
(ก) ไดรับความอับอายขายหนาอยางรายแรง
(ข) ไดรับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเปนสามีหรอภรยาของฝายที่ประพฤติชั่ว
อยูต อไป หรอ
(ค) ไดรับความเสียหายหรอเดือดรอนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพฐานะและความเปนอยู
รวมกันฉันสามีภรยามาคํานึงประกอบ อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได
(๓) สามีห รอภรยาทําราย หรอทรมานรางกายหรอจตใจ หรอหมินประมาทหรอเหยีย ด
หยามอีกฝายหนึ่งหรอบุพการของอีกฝายหนึ่ง ทั้งนี้ ถาเปนการรายแรง อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได
(๔) สามีหรอภรยาจงใจละทิงรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได
(๕) สามีหรอภรยาตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและไดถูกจําคุก เกินหนึ่งปในความผิดที่
อีกฝายหนึ่งมิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําความผิด หรอยินยอมหรอรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดนั้น
ดวย และการเปนสามี ภรยากันตอไปจะเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับความเสียหายหรอเดือดรอนเกินควร อีก
ฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได

-๗(๖) สามีและภรยาสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมกัน ฉันสามีภรยาไดโดย
ปกติสุขตลอดมาเกินสามป หรอแยกกันอยูตามคําสั่งของ ศาลเปนเวลาเกินสามป ฝายใดฝายหนึ่งฟองหยาได
(๗)สามีหรอภรยาถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ หรอไปจากภูมิลําเนา หรอถินที่อยูเปนเวลา
เกินสามป โดยไมมีใครทราบแนวาเปนตายรายดีอยาง ไร อีกฝายหนึ่งฟองหยาได
(๘)สามีหรอภรยาไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตาม สมควร หรอทําการ
เป น ปฏิ ป ก ษต อการที่เป น สามี ห รอภรยากั น อยา งรา ยแรง ทั้ งนี้ ถ าการกระทํ านั้ น ถึงขนาดที่อีก ฝ ายหนึ่ง
เดือดรอนเกินควรในเมื่อเอา สภาพ ฐานะและความเปนอยูรวมกันฉันสามีภรยามาคํานึงประกอบ อีกฝาย หนึ่ง
นั้นฟองหยาได
(๙) สามีหรอภรยาวกลจรตตลอดมาเกินสามป และความวกลจรตนั้นมี ลักษณะยากจะหาย
ได กับทั้งความวกลจรตถึงขนาดที่จะทนอยูรวมกัน ฉันสามีภรยาตอไปไมได อีกฝายหนึ่งฟองหยาได
(๑๐) สามีหรอภรยาผิดทัณฑบนที่ทําใหไวเปนหนังสือในเร่องความประพฤติอีกฝายหนึ่งฟอง
หยาได
(๑๑) สามีหรอภรยาเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝาย หนึ่งและโรคมี
ลักษณะเร้อรัง ไมมีทางที่จะหายได อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได
(๑๒) สามีหรอภรยามีสภาพแหงกายทําใหสามีหรอภรยานั้น ไมอาจรวมประเวณีไดตลอด
กาล อีกฝายหนึ่งฟองหยาได
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