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กลุมงานไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท
ขอเสนอ

คาอุปการะเลี้ยงดูบุตร
ชายหญิงที่อยูกินกันโดยไมได
แต ง งานหรื อ จดทะเบี ย นสมรสกั น
ใหถูกตองตามกฎหมาย พอมีลูก
ออก มาก็ ไม ไ ด ให พ อข อง เ ด็ กไ ป
จดทะเบียนรับรองบุตรเสียใหถูกตอง
เมื่ อ ถึ ง คราวเลิ ก ร า งกั น ไป ป ญ หา
ก็เกิดขึ้นตามมา วาใครจะตองรับภาระ
จายเงินคากินอยู คาเลาเรียนของเด็ก
ที่เรียกกันวา "คาอุปการะเลี้ยงดูบุตร"
นั่นเอง
ตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย กํ า หนดไว ว า บิ ด ามารดาจํ า ต อ งอุ ป การะเลี้ ย งดู แ ละ
ใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหว างที่ ยังเปนผูเยาว แตเมื่อแมไมไดจดทะเบียนสมรสกับพอ ลูกที่ เกิด มาจึง

ยังไมเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของพอ ดังนั้น การจะฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจากพอนั้น จะตองทําใหลูกที่
เกิดขึ้นมามีฐานะเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของพอเสียกอน ซึ่งการที่จะทําเด็กใหเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
ของบิดานั้นมีอยูดวยกัน 3 วิธี คือ
1. เมื่อบิดาและมารดาไดมีการสมรสกันในภายหลัง หรือ
2. เมือ่ บิดาไดจดทะเบียนวาเด็กนั้นเปนบุตรของตน หรือ
3. เมือ่ ศาลมีคําพิพากษาวาใหเด็กเปนบุตรของฝายชาย
ดังนั้น หากไมมีการจดทะเบียนสมรสกัน หรือพอไมยอมจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร ก็ตองฟองคดี
ตอศาล เพื่อใหศาลมีคําพิพากษาวาเด็กเปนบุตรของฝายชาย เพื่อใหเกิดสิทธิในการเรียกรองคาอุปการะเลี้ยงดูตอไป
สวนเหตุที่ใชอางเพื่อฟองคดีนั้น อาจอางวาไดมีการอยูกินดวยกันอยางเปดเผย เชน ฝายชายเคย
พาไปรูจักกับเพื่อนและพาไปที่บานโดยแนะนําวาเปนภรรยา หรือวาฝายชายเปนผูแจงการเกิดของเด็กหรือรูเห็น
ยินยอมในการแจงนั้น ฯลฯ
คาอุปการะเลี้ยงดูจะเรียกจากพอ
ไดหรือไม เพียงใดนั้น ศาลจะพิจารณาจากความสามารถ
ของพอ กับฐานะของเด็กและแม ฝายผูฟองตองแสดงให
ศาลเห็นวา พอมีรายไดเดือนละประมาณเทาไหร หรือ
มีรายไดอื่นๆ หรือไม แลวผูฟองตองการเรียกรอง
คาอุปการะเลี้ยงดูเดือนละเทาใด
เงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั้นจะตอง
นับตั้งแตวนั ที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวเทานั้น (คือ นับแตวันที่มีการอานคําพิพากษาของศาลอุทธรณ หรือ
ศาลฎีกา แตถาคดีไมมีการอุทธรณหรือฎีกา ก็ตองนับแตวันที่มีการอานคําพิพากษาของศาลชั้นตน) เพราะกอน
มีคําพิพากษาถึงที่สุด เด็กยังไมใชลูกโดยชอบดวยกฎหมายของพอ พอจึงไมมีหนาที่ตองใหการอุปการะเลี้ยงดูบุตร
สว นการชําระเงิน จะชําระกัน เปน ครั้ งคราวตามกําหนดอาจเปน รายเดื อนก็ได หรื อจะชําระเปน
เงินกอนที เดีย วก็ได แตในกรณีที่ ศาลไมพิ พากษาใหชําระคาอุปการะเลี้ย งดู เพราะเหตุ ที่พ อไมอยูในฐานะที่ จะให
คาอุปการะไดในขณะนั้น ถาหากพฤติการณหรือรายไดหรือฐานะของพอดีขึ้น แมเด็กอาจรองขอใหเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
ในคดีนั้นใหมโดยใหชําระมากขึ้นก็ได หรือในกรณีที่ศาลพิพากษาใหฝายชายชําระ แตตอมาฝายพอฐานะยากจนลง
ฝายพอก็อาจรองขอตอศาลใหลดคาอุปการะเลี้ยงดูลงไดเชนกัน
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สํ า หรั บ การฟ อ งร อ งคดี สามารถฟ อ งขอให รั บ เด็ ก เป น บุ ต รและเรี ย กค า อุ ป การะเลี้ ย งดู ไ ปใน
คราวเดียวกันได ถาในระหวางที่เด็กอายุยังไมครบ 15 ปบริบูรณ ตองใหผูแทนโดยชอบธรรมคือแมเปนผูฟองคดีแทน
ในกรณี ที่ เด็ กไมมีผูแ ทนโดยชอบธรรม หรื อมีแ ต ผูแ ทนโดยชอบธรรมไมสามารถทํ าหน าที่ ได ญาติ สนิ ท ของเด็ ก
หรืออัยการ อาจรองขอตอศาลใหตั้งผูแทนเฉพาะคดี เพื่อทําหนาที่ฟองคดีแทนเด็กก็ได แตหากเด็กอายุครบ 15 ป
บริ บูร ณ แลว จะตองฟ องคดี เองโดยไมจําเปน ต องได รั บความยิ นยอมของผูแทนโดยชอบธรรม อัน ที่จริ งโดยหลัก
กฎหมายทั่วไปแลว ผูเปนลูกไมมีสิทธิฟองพอแม เพราะถือวาเปนคดี "อุทลุม" ซึ่งตองหามตามกฎหมาย แตเนื่องจาก
ขณะที่มีการฟ องคดีนั้ น เด็ กยั งไมไดเปนบุต รโดยชอบด ว ยกฎหมายของพ อ ดั งนั้น จึงไมตองหามวาเปน คดีอุท ลุม
จึงสามารถฟองได แตหากเด็กบรรลุนิติภาวะแลวจะตองฟองคดีภายใน 1 ป นับแตวันที่บรรลุนิติภาวะ
เมื่อศาลพิพากษาใหฝายพอชําระคาอุปการะเลี้ยงดูบุตร แตถาไมชําระหรือชําระไมครบ จะถูกบังคับ
คดีโดยการยึดทรัพยหรืออายัดทรัพยได สวนคาอุปการะเลี้ยงดูที่ไมถึงกําหนดเนื่องจากมีการตกลงชําระกันเปนงวดๆ
ก็ยังบังคับคดีไมได จึงบังคับคดีไดเฉพาะงวดที่มีการผิดนัดแลวเทานั้น
ทางที่ดี หากชายและหญิ งเห็น วาตกลงใจจะอยู กินกันฉั นสามีภรรยาแลว ก็ควรจะไปจดทะเบีย น
สมรสกันตามกฎหมาย หรือถาชายหญิงไมอยากมีขอผูกพันกันตามกฎหมาย อยางนอยที่สุดโดยจิตสํานึกของความ
เปนพอเปน แม ก็ควรจะไปจดทะเบียนรับรองบุตรเสียใหถูกตอง อย ารอใหเกิด ปญหา "ลูกนอกสมรส" ขึ้นเสียกอน
แลวจึงจะมาแกปญหาในภายหลัง
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