
บ
้า
น
ท
น
า
ย

13TPA news

บ้านทนาย

July 2019 ●  No. 271

การ
สมรส คือ การที่ชายกับหญิงยินยอมอยู่กินด้วยกันด้วย

การจดทะเบยีนสมรสเป็นสามภีรยิากันหรอืเรยีกอกีอย่าง

หนึ่งว่า การสมรสมีได้แต่เม่ือจดทะเบียนแล้ว ดังน้ันหญิงกับหญิง 

หรือชายกับชายจึงไม่อาจสมรสกันได้ แม้จะเป็นกรณีที่ชายได้แปลง

เพศเป็นหญงิแล้วหรอืไม่กต็าม ส�าหรบัการสมรสนัน้จะมเีงือ่นไขแห่ง

การสมรสหลายประการ กล่าวคอื การสมรสจะท�ากนัได้เมือ่ชาย และ

หญิงอายุ 17 ปีบริบูรณ์ คู่สมรสต้องไม่วิกลจริตหรือไร้ความสามารถ 

คูส่มรสต้องไม่เป็นญาติสืบสายโลหติโดยตรงขึน้ไปหรอืลงมา ไม่เป็น

พีน้่องร่วมบดิามารดาหรอืร่วมแต่บดิาหรอืมารดา คูส่มรสต้องไม่เป็น

ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม แต่ในกรณีน้ีจะไม่ห้ามเด็ดขาด

หากสมรสกนักม็ผีลเพยีงท�าให้การรบับตุรบญุธรรมเป็นอันยกเลกิไป

เท่าน้ัน คูส่มรสจะต้องไม่เป็นคูส่มรสของผูอ้ืน่ (ห้ามจดทะเบยีนสมรส

ซ้อน) คู่สมรสต้องยินยอมเป็นสามีภริยากัน หากเป็นหญิงหม้ายจะ

สมรสใหม่ได้ต่อเมือ่เวลาไม่น้อยกว่า 310 วนั นบัแต่วนัทีข่าดจากการ

สมรสเดิม เว้นแต่คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือสมรสกับคู่สมรส

เดิม หรอืมใีบรับรองแพทย์ว่ามิได้มีครรภ์หรือมีค�าสั่งศาลให้สมรสได้ 

ผู้เยาว์จะสมรสได้ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้รับ

บตุรบญุธรรมหรือผูป้กครอง ดงันัน้การสมรสทีฝ่่าฝืนทีก่ล่าวมาอาจ

เป็นได้ทั้งโมฆะ และโมฆียะ คู่สมรสฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องขอให้เพิก

ถอนการสมรสได้ ส่วนการส้ินสุดสมรสแห่งการม ี2 กรณ ีคอืการสมรส

สิน้สดุลงด้วยความตาย การหย่า หรอืศาลพพิากษาให้เพกิถอน ส่วน

การสมรสที่เป็นโมฆียะจะสิ้นสุดเมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอน

มาดูประโยชน์แห่งการสมรสครับว่ามีประโยชน์อย่างไร เมื่อ

มีการแต่งงานโดยจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย นอกจาก

กฎหมายถือว่าชายหญิงคู่นั้นได้เป็นสามีภริยามีศักดิ์ และสิทธิต่อ

กันตามกฎหมายแล้ว หลักกฎหมายในปัจจุบันยังเอื้อประโยชน์แก่

สตรีโดยให้เลือกใช้ค�าน�าหน้านามว่า “นางสาว” หรือเลือกใช้ “ชื่อ

สกุล” เดิมของตนได้ การจดทะเบียนสมรสท่านศาสตราจารย์พิเศษ

วิชา มหาคุณได้เขียนไว้ในหนังสือ “กฎหมายกับความรัก” ว่าการ 

จดทะเบียนสมรสยังมีผลที่ตามอีกหลายประการ อาทิ เป็นหลัก

ประกันความมัน่คงได้ว่าเมือ่มกีารจดทะเบยีนแล้ว คู่สมรสอกีฝ่ายจะ

ไปจดทะเบียนสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่แล้วไม่ได้ ถ้าฝ่าฝืนไป

ท�าการจดทะเบียนเข้า ผลคือ การจดทะเบียนสมรสครั้งหลังนี้

กฎหมายถอืว่าเป็นโมฆะใช้ไม่ได้ ผูม้ส่ีวนได้เสยีคนใดคนหนึง่จะแจ้ง

ให้นายทะเบียนเพิกถอน หรือจะร้องขอให้ศาลพิพากษาก็ได้   

นอกจากนีคู้ส่มรสฝ่ายทีไ่ปจดทะเบยีนซ้อนยงัอาจมีความผดิ

ฐานแจ้งความเท็จอีกด้วย ยังได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ รวมทั้ง

ค่าลดหย่อนบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และบุตรบุญธรรมด้วย หรือ

ในกรณีที่เป็นผิดอาญาที่กระท�าระหว่างสามีภรรยา เช่น สามีหรือ

ภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลักทรัพย์ของอีกฝ่ายหนึ่งหรือในความผิดฐาน

อื่น เช่น ฉ้อโกง ยักยอก ท�าให้เสียทรัพย์ หรือบุกรุก ซึ่งมีผลคือสามี

หรือภริยานั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย หรือในเรื่องอ�านาจในการ

ด�าเนินคดีอาญาแทนสามีหรือภริยาผู้เสียหาย ซึ่งถูกท�าร้ายถึงตาย

พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

การจดทะเบียนสมรสส�าคัญไฉน
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ภรยิาทีไ่ด้จดทะเบยีนสมรสกนักม็มีากเช่นเดยีวกนั ส่วนใหญ่จะเกีย่ว

กบัการจดัการสนิสมรส (มาตรา 1476) ซึง่กฎหมายได้ก�าหนดว่าต้อง

จัดการการร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหน่ึง  

มฉิะน้ันคูส่มรสอกีฝ่ายหนึง่อาจฟ้องศาลให้เพกิถอนนิติกรรมนัน้ได้ 

(มาตรา 1480) แต่การที่คู ่สมรสอีกฝ่ายจะฟ้องขอให้เพิกถอน

นิติกรรมที่ฝ่าฝืนมาตรานี้ได้นั้น จักต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่วัน

ทีไ่ด้รูเ้หตอุนัเป็นมลูให้เพกิถอนหรอืภายใน 10 ปีนบัแต่วนัท่ีได้ท�า

นติกิรรม เมือ่มาฟ้องร้องภายหลงัจากทราบแล้วหนึง่ปี คดจีงึขาดอายุ

ความ 

เทียบเคียงค�าพิพากษาฎีกาที่ 7673/2560 โจทก์ฟ้องว่าที่ดิน

พิพาทเป็นสินสมรส จ�าเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทแก่จ�าเลยที่ 2 โดย

โจทก์ไม่รู้เห็นยินยอม จ�าเลยที่ 2 ทราบดีว่าโจทก์เป็นสามีของจ�าเลย

ที่ 1 จ�าเลยที่ 2 จึงไม่สุจริต จ�าเลยที่ 2 ให้การต่อสู้เพียงว่าจ�าเลยที่ 2 

กระท�าการโดยสุจรติ และฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะโจทก์น�าคดี

มาฟ้องเกิน 2 ปี นับแต่วันที่รู้เหตุอันเป็นมูลขอให้เพิกถอน โดยไม่ได้

ในการปฏเิสธว่าทีด่นิพพิาทไม่เป็นสนิสมรส ค�าให้การของจ�าเลยที ่2 

จึงเป็นการยอมรับว่าที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสแต่ต่อสู้ว่าจ�าเลยที่ 2 

กระท�าการโดยสุจริต และฟ้องโจทก์ขาดอายุความเช่นนี้ คดีโจทก์

ส�าหรับจ�าเลยที่ 2 จึงมีประเด็นข้อพิพาทตามค�าฟ้อง และค�าให้การ

ของจ�าเลยที่ 2 ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โจทก์ไปขอตรวจ

สอบดูเอกสารสิทธิเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินพิพาทเมื่อวันที่  9 

พฤษภาคม 2557 ที่บ้านของจ�าเลยที่ 2 ทั้งยังได้ไปเจรจาไกล่เกลี่ยที่

บ้านของ ส. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน

พิพาทจริงย่อมแสดงว่าโจทก์ทราบว่าจ�าเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้

แก่จ�าเลยที่ 2 แล้วตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 แต่โจทก์น�าคดีมา

ฟ้องเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 จึงเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ที่โจทก์ได้รู้

เหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนคดีของโจทก์จึงขาดอายุความตาม 

ป.พ.พ.มาตรา 1480 วรรคสอง

บทสรุปส่งท้าย การแต่งงานเป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจตรง

กันว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่จะร่วมสุขและทุกข์ และสิ่งหนึ่งที ่

คู่แต่งงานควรท�า คือ การจดทะเบียนสมรส ซึ่งเป็นการการันตี 

การแต่งงานที่ถูกต้อง และมีสิทธิที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย พอจะ

ทราบความส�าคัญ และประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรสหรือ 

ใบทะเบียนสมรสกันแล้วนะครับ ใครที่ก�าลังจะแต่งงาน หรือ

แต่งงานไปแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ลองกลับมาทบทวน

กันอีกครั้งนะครับว่าจริงๆ แล้วการจดทะเบียนสมรสดีกับเราหรือ

ไม่ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และเหตุผลของแต่ละคน และแต่ละ

คู่สามีภรรยา เพราะอย่างไรแล้วคู่ชีวิตที่อยู่กับด้วยความรัก และ

ความเข้าใจคือสิ่งส�าคัญที่สุด TPA
news

หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการฟ้องคดีได้เอง ภริยาหรือสามีที่

ยังมีชีวิตอยู่สามารถร้องทุกข์ต่อต�ารวจหรือฟ้องคดีต่อศาลแทนได้ 

หรอืถ้าคูส่มรสเป็นผูเ้ยาว์ทีม่อีาย ุ17 ปีขึน้ไป เมือ่ได้จดทะเบยีนสมรส

แล้ว และสามารถท�ากิจกรรมต่างๆ ได้เองโดยไม่ต้องได้รับความ

ยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และแม้ต่อมาจะได้หย่าขาด

จากกันก่อนอายุ 20 ปีบริบูรณ์ก็ยังคงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะอยู่

นอกจากนี้เมื่อจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วย

กฎหมายแล้ว ยังมีประโยชน์หรือก่อให้เกิดสิทธิ และหน้าที่ในทาง

กฎหมายอีกหลายประการ เช่น คู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัว

ระหว่างกัน กล่าวคือ ต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ต้องช่วยเหลือ

อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันตามความสามารถ และฐานะของตน 

ภรยิาหรอืสามมีสีทิธใิช้ชือ่สกลุของสามหีรอืภรยิาอกีฝ่ายหนึง่ได้ และ

ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน

ไร้ความสามารถอีกฝ่ายหนึ่งย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิพักษ์ แล้วแต่

กรณี และคู่สมรสยังมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากสามีที่อุปการะหญิง

อื่น และจากหญิงอื่นน้ันหรือจากภริยาท่ีมีชู้แล้วแต่กรณี รวมทั้งค่า

ทดแทนเพราะเหตหุย่าเพราะความผิดของอกีฝ่ายหนึง่ และยงัมสีทิธิ

เรยีกค่าเลีย้งชพีได้หากเหตแุห่งการหย่านัน้เป็นความผดิของคูส่มรส

อีกฝ่ายหน่ึงเพียงฝ่ายเดียว และการหย่านั้นท�าให้อีกฝ่ายยากจนลง

เพราะไม่มรีายได้จากทรพัย์สนิหรอืการงานทีเ่คยท�าอยูร่ะหว่างสมรส 

ซึ่งต้องฟ้องหรือฟ้องแย้งมาในคดีที่หย่าด้วยมิฉะนั้นก็หมดสิทธิ บุตร

ทีค่ลอดออกมาอยูร่อดเป็นทารกย่อมเป็นบตุรโดยชอบด้วยกฎหมาย

ของบิดามิสิทธิใช้ชื่อสกุล และรับมรดกและสิทธิสวัสดิการอื่นๆ ของ

บิดาตามกฎหมาย ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาต้องมีการจัดการ

ทรัพย์สินใหม่เป็นสินส่วนตัว และสินสมรส และต้องร่วมกันรับผิด

ใน “หนี้ร่วมที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจเป็นผู้ก่อขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียว คู่

สมรสกเ็ป็นทายาทโดยธรรมมสิีทธิได้รบัมรดกของอีกฝ่ายหนึง่ได้ตาม

ส่วนทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ การขออนญุาตศาลให้สมรสกนักบัเดก็อายุ

กว่า 13 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กยินยอมถือเป็นเหตุยกเว้นโทษ

ฐานกระท�าช�าเราเด็กตามกฎหมายอาญา 

จะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นมีประโยชน์หลาย

ประการดงัทีไ่ด้กล่าวมา ปัญหาทีเ่กิดขึน้เป็นคดคีวามกันระหว่างสามี


