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พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๖๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๖๒ ในกรณีที่สามีภริยาไมสามารถที่จะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขได
หรือถาการอยูรวมกันจะเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจหรือทําลายความผาสุกอยางมาก สามีหรือภริยา
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ฝายที่ไมสามารถที่จะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขไดหรือฝายที่จะตองรับอันตรายหรือถูกทําลาย
ความผาสุก อาจรองตอศาลเพื่อใหมีคําสั่งอนุญาตใหตนอยูตางหากในระหวางที่เหตุนั้น ๆ ยังมีอยูก็ได
ในกรณีเชน นี้ศ าลจะกําหนดจํานวนคาอุปการะเลี้ยงดูใ หฝายหนึ่งจายใหแ กอีกฝายหนึ่งตามควรแก
พฤติการณก็ได”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕๔๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๔๖ เด็ กเกิด จากหญิง ที่ มิไ ดมี การสมรสกับ ชาย ใหถื อว า เป น บุ ตรชอบด ว ย
กฎหมายของหญิงนั้น เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๕๕๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่ม เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๕๕ ในคดีฟองขอใหรับเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย ใหสันนิษฐานไวกอนวา
เด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายเมื่อปรากฏขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เมื่อมีการขมขืนกระทําชําเรา ฉุดครา หรือหนวงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบดวย
กฎหมายในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภได
(๒) เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชูสาวหรือมีการลอลวงรวมประเวณีกับหญิงมารดา
ในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภได
(๓) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงวาเด็กนั้นเปนบุตรของตน
(๔) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดวาเด็กเปน บุตรโดยมีหลักฐานวาบิดาเปน ผูแ จงการเกิด
หรือรูเห็นยินยอมในการแจงนั้น
(๕) เมื่อบิดามารดาไดอยูกินดวยกันอยางเปดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภได
(๖) เมื่อไดมีการรวมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภได และมีเหตุ
อันควรเชื่อไดวาเด็กนั้นมิไดเปนบุตรของชายอื่น
(๗) เมื่อมีพฤติการณที่รูกันทั่วไปตลอดมาวาเปนบุตร”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕๕๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๕๕๗ การเปน บุตรชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ ใหมีผลนับ แตวัน ที่
เด็กเกิด แตทั้งนี้จะอางเปน เหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตในระหวางเวลาตั้งแต
เด็กเกิดจนถึงเวลาที่บิดามารดาไดสมรสกัน หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปน บุตรหรือศาลพิพากษาถึง
ที่สุดวาเปนบุตรไมได”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕๙๘/๓๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่ม เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๙๘/๓๗ เมื่อผูรับบุตรบุญธรรมตายหรือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม ถาบุตรบุญธรรม
ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหบิดามารดาโดยกําเนิดกลับมีอํานาจปกครองนับแตเวลาที่ผูรับบุตรบุญธรรมตาย
หรือนับแตเวลาที่จดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๑ หรือนับแตเวลาที่ศาลมี
คําพิพากษาถึงที่สุดใหเลิกการรับบุตรบุญธรรม เวนแตศาลเห็นสมควรสั่งเปนประการอื่น
ในกรณีที่มีการตั้งผูปกครองของผูเปนบุตรบุญธรรมไวกอนผูรับบุตรบุญธรรมตาย หรือกอน
การเลิกรับบุตรบุญธรรม ใหผูปกครองยังคงมีอํานาจหนาที่เชนเดิมตอไป เวนแตบิดามารดาโดยกําเนิด
จะรองขอ และศาลมีคําสั่งใหผูรองขอเปนผูมีอํานาจปกครอง
การเปลี่ยนผูใชอํานาจปกครองตามวรรคหนึ่งหรือผูปกครองตามวรรคสองไมเปนเหตุเสื่อมสิทธิ
ที่ บุ ค คลภายนอกได ม าโดยสุ จ ริ ต ก อ นผู รั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมตายหรื อ ก อ นจดทะเบี ย นเลิ ก การรั บ
บุตรบุญธรรม
ใหพนักงานอัยการเปนผูมีอํานาจรองขอเพื่อใหศาลมีคําสั่งเปนประการอื่นตามวรรคหนึ่ง”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยว าดว ยการรองตอ ศาลขอใหสั่งอนุญ าตใหสามีภ ริยาอยูตางหาก การเปน บุต ร
ชอบดวยกฎหมายของหญิง การเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชาย การนับวันที่เปนบุตรชอบดวยกฎหมาย
ของบิ ด า และการกลับ มี อํ า นาจปกครองบุ ตรที่ ยั งไม บ รรลุนิ ติ ภ าวะเมื่ อมีก ารเลิก รั บบุ ตรบุ ญ ธรรม นั้ น
ยังไมสอดคลองและไมเอื้ออํานวยตอสภาพความเปนอยูในสังคมปจจุบัน สมควรปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

