แบบแหงการสมรส และขอหามในการสมรส
แบบแหงการสมรส
ตามกฎหมายไทย บรรพ 5 ใหม (ปจจุบัน) การสมรสจะตองมีการจดทะเบียน
เทานั้นตาม มาตรา 1457 ไม จําเปน ตองมีพิ ธีการอย างอื่น แตกฎหมายบางประเทศกําหนด
พิธีการเปนสําคัญ ซึ่งเราจะไดศึกษาตอไป
การจดทะเบียนสมรสสามารถกระทําไดโดยยื่นคํารองขอตอนายทะเบียน เมื่ อ
ไดรับคํารองดังกลาวแลวนายทะเบียนจะตองจดทะเบียนสมรสให เวนแตจะเขาหลักเกณฑขอหาม
สมรสตามที่ไดกลาวมาแลว การจดทะเบียนจะตองกระทําดวยตัวเอง โดยจะมอบอํ
มอบอํานาจไมได
มาตรา 1448 การสมรสจะทําไดตตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณแลว
แตในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได หากชายหญิงฝายใดฝาย
หนึ่งหรือทั้งสองฝายฝาฝนเงื่อนไขการสมรส การสมรสนั้นจะตกเป
เปนโมฆียะตาม มาตรา 1503
ผูมีสวนไดเสีย คือ บิดามารดาและตัวชายหญิงนัน้นเองมี
เองมีสิทธินําคดีขึ้นสูศาลขอใหเพิกถอนการสมรส
ได ตามมาตรา 1504 หากมิไดเพิกถอนจนชายหญิงมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ หรือหญิงมีครรภ
ขึ้นกอนหญิงอายุครบ 17 ปบริ
บริบูรณ การสมรสนั้นยอมสมบู
สมบูรณมาตั้งแตเวลาที่สมรสจะขอใหศาล
พิพากษาเพิกถอนอีกไมได
ข อ สั ง เกต ในเรื่ อ งการสมรสที่ ฝ า ฝ น อายุ นี้ จ ะขอความยิ น ยอมจากผู ใ ช อํ า นาจ
ปกครองก็ไมได แตรองขอตอศาลได ถามีเหตุอันสมควร เชนหญิงอายุ 16 ป มีครรภแลวศาลจะ
อนุญาตใหทําการสมรสกอนอายุครบ 17 ปบริบูรณ ไดเพื่อบุตรที่เกิดขึ้นจะไดมีกฎหมายรับรอง
ขอหามสมรส
มาตรา 1449 การสมรสจะกระทํามิไดถาชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริตหรือ
เปนบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ
มาตรา 1450 ชายหญิ ง ซึ่ ง เป น ญาติ สื บ สายโลหิ ต โดยตรงขึ้ น ไปหรื อ ลงมาก็ ดี
เปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดาก็ดี จะทําการสมรสกันไมได ความเปนญ
ญาติ
ดังกลาวมานี้ใหถือตามสายโลหิตโดยไมคํานึงวาจะเปนญาติโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม
มาตรา 1451 ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได
(ถถาฝาฝนการสมรสก็สมบูรณ แตความเปนบุตรบุญธรรมกับผูรับบุตรบุญธรรมยอมเปนอันยกเลิก
ไปตาม 1598/32)

มาตรา 1452 ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูไมได
มาตรา 1453 หญิงที่สามีตายหรือที่การสมรสสิ้นสุดลงดวยประการอื่นจะทําการ
สมรสใหมไดตอเมื่อการสิ้นสุดแหงการสมรสไดผานพนไปแลวไมนอยกวา 310 วัน เวนแต
(1) คลอดบุตรแลวในระหวางนั้น (รวมถึงการแทงดวย)
(2) สมรสกับคูสมรสเดิม
(3) มีใบรับรองแพทยประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเปนผูประกอบการรักษาโรคในสาขา
เวชกรรมไดตามกฎหมายวามิไดมีครรภหรือ
(4) มีคําสั่งของศาลใหสมรสได
หมายเหตุ 310 วันในที่นี้หมายถึง
1. กรณีสามีถึงแกความตาย นับแตวันตายของสามี
2. กรณีหยาขาดจากสามี ถาเปนการหยาโดยความยินยอมของทั้งสองฝายใหนับแตวันจด
ทะเยียนการหยา ถาหยาโดยคําพิพากษานับแตคดีถึงที่สุด
3. กรณีเพิกถอนการสมรสที่เปนโมฆียะ หรือศาลพิพากษาวาการสมรสเปนโมฆะใหนับแต
คดีถึงที่สุด
(ถามีการฝาฝนการสมรสนั
มรสนั้นก็สมบูรณ ถามีบุตรเกิดขึ้นภายใน 310 วัน ใหสันนิษฐานไวกอนวา
เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามีคนใหม 1537)
มาตรา 1454 ผูเยาวจะทําการสมรสใหนําความในมาตรา 1436 มาใชบังคับโดย
อนุโลม (อายุเกิน 17 แตไมถึง 20)
มาตรา 1455 การใหความยินยอมโดยใหทําการสมรสจะกระทําไดแต
(1) ลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส
(2) ทําเปนหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผูจะสมรสทั้งสองฝายและลงลายมือชื่อ
ของผูใหความยินยอม
(3) ถามีเหตุจําเปน จะใหความยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอยสองคน
ยสองคนก็ได
ความยินยอมนั้น เมื่อใหแลวถอนไมได
มาตรา 1458 การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายหญิงยินยอมเปนสามีภริยากันและ
ตองแสดงการยินยอมนั้นใหปรากฏ โดยเปดเผยตอหนานายทะเบียนและใหนายทะเบียนบันทึก
ความยินยอมนั้นไวดวย

มาตรา 1459 การสมรสในตางประเทศระหวางคนที่มีสัญชาติไทยดวยกัน หรือ
ฝายใดฝ ายหนึ่งมี สัญชาติ ไทย จะทําตามแบบที่กํา หนดไวต ามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห ง
ประเทศนั้นก็ไดในกรณีที่คูสมรสประสงคจะจดทะเบียนตามกฎหมายไทยใหพนักงานทูตหรือกงสุล
ไทยเปนผูรับจดทะเบียน
มาตรา 1460 เมื่อมีพพฤติ
ฤติการณพิเศษซึ่งไมอาจทําการจดทะเบียนสมรสตอนาย
ทะเบียนได เพราะชายหรือหญิงฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายตกอยูในอันตรายใกลความตาย
หรืออยูในสภาวะการรบหรื
ภาวะการรบหรือสงครามถ
สงคราม าชายและหญิง นั้นไดแสดงเจตนาจะสมรสกันตอหนาบุคคล
ซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู ณ ที่นั้นแลวใหบุคคคลดั
คลดังกลาวจดแจงการแสดงเจตนาขอทําการสมรสของ
ชายและหญิงนั้นไวเปนหลักฐาน และตอมาชายหญิงไดจดทะเบียนสมรสกันภายใน 90วันนับแต
วันที่ อาจทําการจดทะเบีย นตอ นายทะเบียนได โดยแสดงหลั กฐานตอ นายทะเบียนและใหน า
ทะเบียนจดแจงวัน เดือน ป สถานที่ที่แสดงเจตนาขอทําการสมรสและพฤติ
การสมรสและพฤติการณพิเศษนั้นไวใน
ทะเบียนสมรส ใหถือวาวันแสดงเจตนาขอทําการสมรสตอบุคคลดังกลาวเปนวันจดทะเบียนสมรส
ตอนายทะเบียนแลวความในมาตรานี้มิใหใชบังคับถาหากจะมีการสมรสในวันแสดงเจตนาขอทํา
การสมรส การสมรสนั้นจะตกเปนโมฆะ
การสมรสระหวางบุตรบุญธรรมกับผูรับบุตรบุญธรรม
กรณีที่ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมสมรสกัน การสมรสสมบูรณ ไมเสียไป ไมเปนโมฆะ
หรือโมฆียะแตอยางใด
ตัวอยาง นายดํา จดทะเบียนรับ ด.ญ.แดง
ด แดง เปนบุตรบุญธรรม ตอมาเมื่อ ดด.ญ.
แดง โตขึ้น นายดํา ประสงคจะแตงงานกับ ด.ญ.แดง
แดง และจดทะเบียนสมรสใหถูกตองตาม
กฎหมาย ใหวินิจฉัยวานายดํา สามารถกระทําไดหรือไม เปนกรณีที่กฎหมายหามไวหรือไม
และจะมีผลเปนอยางไร
พิจารณาจากบทบัญญัติแหง ป.พ.พ.
ป
มาตรา 1451 ผูรับบุตรบุญธรรมและ
บุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมไดมาตรา 1494 การสมรสจะเปนโมฆะก็
ฆะก็แตเฉพาะที่บัญญัติไวใน
หมวดนี้ มาตรา 1495 การสมรสที่ฝาฝน มาตรา 1449 มาตรา 1450 มาตรา 1452 และ
มาตรา 1458 เปนโมฆะ มาตรา 1598/32 การรับบุตรบุญธรรมยอมเปนอันยกเลิกเมื่อมีการ
สมรสฝาฝน มาตรา 1451
นายดํ า จดทะเบี ย นรั บ ด.ญ.แดง
ด แดง เป น บุ ต รบุ ญ ธรรม นายดํ า จึ ง เป น
ผูรับบุตรบุญธรรมและ ด.ญ.แดงเป
แดงเปนบุตรบุญธรรมของนายดําตามกฎหมาย บุตรบุญธรรมและ
ผูรับบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได หากนายดําประสงคจะสมรสกับ ด.ญ.แดง
ด แดง นิติกรรมการรับ
บุตรบุญธรรมที่นายดําไดทําไวนั้นเปนอันตองยกเลิกกันไป

นายดําและ ด.ญ. แดง จึงไมใชบุตรบุ
รบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรมกันอีกตอไป อยางไรก็ดี
กฎหมายมิไดบัญญัติใหการสมรสที่ฝาฝนตอการรับบุตรบุญธรรมนั้นเปนโมฆะ ดังนั้น จึงไมใช
กรณีที่กฎหมายหามทําการสมรส การสมรสของนายดําและด.ญ.แดงจึ
และด แดงจึงสมบูรณ
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