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ลักษณะ ๑ การสมรส 
第1章 婚姻 

หมวด ๕ ความเป็นโมฆะของการสมรส 

第 3 節 婚姻の無効 
 
มาตรา ๑๔๙๙/๑ 

ในกรณีท่ีการสมรสเป็นโมฆะ ขอ้ตกลงระหวา่งคู่สมรสวา่ฝ่ายใดจะเป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครองบุตรคนใด 

หรือฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายจะเป็นผูอ้อกเงินค่าอุปการะเล้ียงดูบุตรเป็นจาํนวนเท่าใด ให้ทาํเป็นหนงัสือ หากตกลงกนัไม่ไดใ้ห้ศาลเป็นผูช้ี้ขาด 

ในการพิจารณาช้ีขาดถา้ศาลเห็นวา่มีเหตุท่ีถอนอาํนาจปกครองของคู่สมรสนั้นไดต้ามมาตรา ๑๕๘๒ 

ศาลจะถอนอาํนาจปกครองของคู่สมรสและสั่งให้บุคคลภายนอกเป็นผูป้กครองกไ็ด ้ ทั้งน้ี ให้ศาลคาํนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรนั้นเป็นสาํคญั 

และให้นาํความในมาตรา ๑๕๒๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
第 1499 条の 1（1990 年改正） 
 婚姻が無効となった場合において、配偶者間において当事者のどちらが子の親権を行使するか

について、又は当事者の一方が若しくは双方が子の扶養に責任を負うかについて、書面によって

取り決める。当事者間で合意を達成し得なかった場合、裁判所は当該事項について決定する。そ

の決定において、配偶者が第 1582 条の規定における親権の剥奪事由を有する場合は、裁判所は

配偶者の親権を剥奪し、そして子の幸福及び利益を考慮して第三者を後見人に選任する命令を出

し得る、第 1521 条の規定も準用する。 
 

หมวด ๖ 
การส้ินสุดแห่งการสมรส 

第 4 節 婚姻の解消 
 
มาตรา ๑๕๒๐ 
ในกรณีหยา่โดยความยินยอม ใหส้ามีภริยาทาํความตกลงเป็นหนงัสือวา่ฝ่ายใดจะเป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครองบุตรคนใด ถา้มิไดต้กลงกนัหรือตกลงกนัไม่ได ้
ใหศ้าลเป็นผูช้ี้ขาด 
ในกรณีหยา่โดยคาํพพิากษาของศาล ใหศ้าลซ่ึงพิจารณาคดีฟ้องหยา่นั้นช้ีขาดดว้ยวา่ฝ่ายใดจะเป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครองบุตรคนใด 
ในการพิจารณาช้ีขาดถา้ศาลเห็นวา่มีเหตุท่ีจะถอนอาํนาจปกครองของคู่สมรสนั้นไดต้ามมาตรา ๑๕๘๒ 
ศาลจะถอนอาํนาจปกครองของคู่สมรสและสัง่ใหบุ้คคลภายนอกเป็นผูป้กครองกไ็ด ้ ทั้งน้ี ใหศ้าลคาํนึงถึงความผาสุกและประโยชนข์องบุตรนั้นเป็นสาํคญั 

第 1520 条（1990 年改正） 
 協議離婚において、配偶者はそれぞれの子の親権行使について書面によって合意する。合意を

していない、又は合意し得なかった場合、当該事項について裁判所が決定する。 
 裁判離婚において、離婚事件を審理した裁判所が、それぞれの子の親権がどの当事者に帰属す

るかについても判断する。その審理において配偶者が、第 1582 条の規定における親権の剥奪事
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由を有するのが適切であると判断した場合、裁判所は配偶者の親権を剥奪し、そして子の幸福及

び利益を考慮して第三者を後見人に選任する命令を出し得る。 
 
มาตรา ๑๕๒๑ 
ถา้ปรากฏวา่ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองหรือผูป้กครองตามมาตรา ๑๕๒๐ ประพฤติตนไม่สมควร หรือภายหลงัพฤติการณ์ไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
ศาลมีอาํนาจสัง่เปล่ียนตวัผูใ้ชอ้าํนาจปกครองหรือผูป้กครองโดยคาํนึงถึงความผาสุกและประโยชนข์องบุตรเป็นสาํคญั 
第 1521 条（1990 年改正） 
 前条に基づく後見人に不行跡があり、又は選任後に事情の変化が生じた場合、裁判所は子の幸

福及び利益を考慮して、新たな後見人を選任する命令を出し得る。 
 
มาตรา ๑๕๒๒ 
ถา้สามีภริยาหยา่โดยความยินยอม ใหท้าํความตกลงกนัไวใ้นสญัญาหยา่วา่สามีภริยาทั้งสองฝ่าย 
หรือสามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะออกเงินค่าอุปการะเล้ียงดูบุตรเป็นจาํนวนเงินเท่าใด 
ถา้หยา่โดยคาํพิพากษาของศาลหรือในกรณีท่ีสญัญาหยา่มิไดก้าํหนดเร่ืองค่าอุปการะเล้ียงดูบุตรไว ้ใหศ้าลเป็นผูก้าํหนด 
第 1522 条 
 協議離婚において、配偶者双方又は配偶者の一方が子の扶養を行うか、及びどの程度の扶養を

行うかについて合意をする、そしてその合意は離婚の合意に含まれる。 
 裁判離婚又は離婚の合意に子の扶養に関する合意が含まれかった場合、裁判所が子の扶養に関

して決定する。 
 
มาตรา ๑๕๓๐ 
ขณะคดีฟ้องหยา่อยูใ่นระหวา่งพิจารณา ถา้ฝ่ายใดร้องขอ ศาลอาจสัง่ชัว่คราวใหจ้ดัการตามท่ีเห็นสมควร เช่น ในเร่ืองสินสมรส ท่ีพกัอาศยั 
การอุปการะเล้ียงดูสามีภริยา และการพิทกัษอุ์ปการะเล้ียงดูบุตร 
第 1530 条 
 離婚訴訟係属中、裁判所は当事者の一方の申立てにより、共有財産、居住、配偶者の扶養、子

の監護及び扶養について相当な仮命令を出し得る。 
 

ลกัษณะ ๒ 
บิดามารดากบับุตร 

第2章 親子 
 

หมวด ๑ 
บิดามารดา 

第1節 親子関係 
 

มาตรา ๑๕๓๖ 
 เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชายหรือภายในสามร้อยสิบวนันบัแต่วนัท่ีการสมรสส้ินสุดลง 
ใหส้นันิษฐานไวก่้อนวา่เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายของชายผูเ้ป็นสามี หรือเคยเป็นสามี แลว้แต่กรณี 
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ใหน้าํความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัแก่บุตรท่ีเกิดจากหญิงก่อนท่ีไดมี้คาํพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลแสดงวา่การสมรสเป็นโมฆะ 
หรือภายในระยะเวลาสามร้อยสิบวนันบัแต่วนันั้น 
第 1536 条  
 婚姻中又は婚姻の解消から 310 日以内に生まれた子は、夫又は夫であった男の嫡出子と推定す

る。 
前項の規定は、裁判所の確定判決により無効と宣言される前又は当該確定判決の日以後 310 日

以内に生まれた子についても適用する。 
 
มาตรา ๑๕๔๖ 
เด็กเกิดจากหญิงท่ีมิไดมี้การสมรสกบัชาย ใหถื้อวา่เป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายของหญิงนั้น เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
第 1546 条（2008 年改正） 
 男と婚姻していない女が生んだ子は、その他の法による規定がない限り、女の嫡出子とみなす。 
 
มาตรา ๑๕๔๗ 

เดก็เกิดจากบิดามารดาท่ีมิไดส้มรสกนั 

จะเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายต่อเม่ือบิดามารดาไดส้มรสกนัในภายหลงัหรือบิดาไดจ้ดทะเบียนวา่เป็นบุตรหรือศาลพิพากษาวา่เป็นบุตร 
第 1547 条 
 婚姻していない男女から生まれた子は、男女の後の婚姻、父による登録届出又は裁判所の判決

によって、嫡出子となる。 
 
มาตรา ๑๕๕๒ 

ในกรณีท่ีเด็กไม่มีมารดาหรือมีมารดาแตม่ารดาถูกถอนอาํนาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดและศาลไดต้ั้งผูอ่ื้นเป็นผูป้กครองบางส่วนหรือทั้งหมดไวก่้อนมีกา

รจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร 
บิดาซ่ึงจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายแลว้จะร้องขอต่อศาลใหมี้คาํสัง่ถอนความเป็นผูป้กครองบางส่วนหรือทั้งหมดของผูป้กครองและใหบิ้ดาเ

ป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครองกไ็ด ้ ถา้ศาลเห็นวา่บิดาอาจใชอ้าํนาจปกครองเพื่อความผาสุกและประโยชนข์องเด็กไดดี้ยิ่งกวา่ผูป้กครอง 
ศาลจะมีคาํสัง่ถอนความเป็นผูป้กครองบางส่วนหรือทั้งหมดของผูป้กครองและใหบิ้ดาเป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครองกไ็ด ้
第 1552 条（1990 年改正） 
 子に母がいない、又は母が親権の一部もしくは全部を剥奪されており、そして子の嫡出性の登

録前に裁判所が他の者を監護者に任命していた場合は、子と嫡出性を有した父は裁判所に監護者

の権限の一部または全部の取消しと、自己を親権の行使者とするよう申し立てうる。裁判所が、

監護者よりも父を親権の行使者としたほうが、子の幸福及び利益のためになると判断した場合は、

監護者の権限の一部又は全部を取り消し、父を親権の行使者とする命令を出しうる。 
 

หมวด ๒ 
สิทธิและหนา้ท่ีของบิดามารดาและบุตร 

第2節 親子の権利義務 
 
มาตรา ๑๕๖๓  
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บุตรจาํตอ้งอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา 
第 1563 条 
 子は、父母を扶養する義務を有する。 
 
มาตรา ๑๕๖๔ 
บิดามารดาจาํตอ้งอุปการะเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหวา่งท่ีเป็นผูเ้ยาว ์
บิดามารดาจาํตอ้งอุปการะเล้ียงดูบุตรซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้แต่เฉพาะผูทุ้พพลภาพและหาเล้ียงตนเองมิได ้
第 1564 条 
 父母は、子が未成年者の間、扶養し、適切な教育を受けさせる義務を負う。 
 子が成年に達したのちは、子が虚弱であり自ら生計を立てることができない場合に限り、子を

扶養する義務を負う。 
 
มาตรา ๑๕๖๖ 
บุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะตอ้งอยูใ่ตอ้าํนาจปกครองของบิดามารดา 
อาํนาจปกครองอยูก่บับิดาหรือมารดาในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(๑) มารดาหรือบิดาตาย 
(๒) ไม่แน่นอนวา่มารดาหรือบิดามีชีวิตอยูห่รือตาย 
(๓) มารดาหรือบิดาถูกศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) มารดาหรือบิดาตอ้งเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลเพราะจิตฟ่ันเฟือน 
(๕) ศาลสัง่ใหอ้าํนาจปกครองอยูก่บับิดาหรือมารดา 
(๖) บิดาและมารดาตกลงกนัตามท่ีมีกฎหมายบญัญติัไวใ้หต้กลงกนัได ้
第 1566 条（1990 年改正） 
 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 
 親権は、以下の場合には、父又は母が行使する。 
（1） 母又は父が死亡したとき 
（2） 母又は父の生死が不明のとき 
（3） 母又は父が禁治産宣告又は準禁治産宣告を受けたとき 
（4） 母又は父が精神病のために入院しているとき 
（5） 裁判所の命令により父又は母のいずれかに親権が認められたとき 
（6） 法律の規定に基づき、父母が親権の行使に関する合意をしたとき 
 
มาตรา ๑๕๖๗ 
 ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองมีสิทธิ 
(๑) กาํหนดท่ีอยูข่องบุตร 
(๒) ทาํโทษบุตรตามสมควรเพื่อวา่กล่าวสัง่สอน 
(๓) ใหบุ้ตรทาํการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป 
(๔) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืนซ่ึงกกับุตรไวโ้ดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
第 1567 条 
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 親権を行使する者は、以下の権利を有する。 
（1） 子の居所を決定すること 
（2） 教育のため、相当な方法で子を懲戒すること 
（3） 子の能力及び生活水準に応じた労働を要求すること 
（4） 子を不法に拘束している者に対して、子の返還を要求すること 
 
มาตรา ๑๕๖๘ 

เม่ือบุคคลใดมีบุตรติดมาไดส้มรสกบับุคคลอ่ืน อาํนาจปกครองท่ีมีต่อบุตรอยูก่บัผูท่ี้บุตรนั้นติดมา 
第 1568 条 
 子を有する者が、他の者と婚姻をした場合は、その子の親権は前者が行使する。 
 
มาตรา ๑๕๖๙ 

ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมของบุตร ในกรณีท่ีบุตรถูกศาลสัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองยอ่มเป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์แลว้แต่กรณี 
第 1569 条 
 親権を行使する者は、子の法定代理人となる。 
 子が禁治産又は準禁治産宣告を受けた場合は、親権を行使する者が後見人又は保佐人となる。 
 
มาตรา ๑๕๖๙/๑ 
ในกรณีท่ีผูเ้ยาวถู์กศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถและศาลมีคาํสัง่ตั้งบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองหรือผูป้กครองเป็นผูอ้นุบาลใหค้าํสัง่นั้นมีผลเป็นก

ารถอนผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง หรือผูป้กครองท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 
ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะและไมมี่คู่สมรสถูกศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ใหบิ้ดามารดา 
หรือบิดาหรือมารดาเป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์แลว้แต่กรณี เวน้แต่ศาลจะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 
第 1569 条の 1（1990 年改正） 
 未成年者が、禁治産又は準禁治産宣告を受け、裁判所の命令によって親権を行使する者又は後

見人以外の者を、後見人として任命した場合、その命令が出た時点で親権を行使する者又は後見

人の権限の撤回が生じる。 
 成年に達し配偶者のいない者が、禁治産又は準禁治産宣告をうけた場合、父母、父又は母が、

後見人又は保佐人となる、ただし裁判所が別段の定めをしたときはこの限りではない。 
 
มาตรา ๑๕๗๐ 
คาํบอกกล่าวท่ีผูใ้ชอ้าํนาจปกครองตามมาตรา ๑๕๖๖ หรือมาตรา ๑๕๖๘ แจง้ไปหรือรับแจง้มา ใหถื้อวา่เป็นคาํบอกกล่าวท่ีบุตรไดแ้จง้ไปหรือรับแจง้มา 
第 1570 条 
 第 1566 条又は第 1568 条に関して、親権を行使する者によって、又は親権を行使する者に対し

て行われた通知は、子によって又は子に対して行われた通知とする。 
 
มาตรา ๑๕๗๑ 

อาํนาจปกครองนั้น รวมทั้งการจดัการทรัพยสิ์นของบุตรดว้ย 
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และใหจ้ดัการทรัพยสิ์นนั้นดว้ยความระมดัระวงัเช่นวญิ�ูชนจะพึงกระทาํ 
第 1571 条 
 親権は、子の財産管理を含み、財産管理は一般的な注意義務をもって行う。 
 
มาตรา ๑๕๗๕ 

 ถา้ในกิจการใด ประโยชนข์องผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง หรือประโยชนข์องคู่สมรสหรือบุตรของผูใ้ชอ้าํนาจปกครองขดักบัประโยชนข์องผูเ้ยาว ์

ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศาลก่อนจึงทาํกิจการนั้นได ้มิฉะนั้นเป็นโมฆะ 
第 1575 条 
 ある行為に関し、親権を行使する者の利益又は親権を行使する者の子若しくは配偶者の利益が、

未成年の利益と相反する場合は、親権を行使する者はその行為を行うために裁判所の許可を得な

ければならない、裁判所の許可を得なければ当該行為は無効とする。 
 
มาตรา ๑๕๘๒ 
ถา้ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถโดยคาํสัง่ของศาลกดี็ ใชอ้าํนาจปกครองเก่ียวแก่ตวัผูเ้ยาวโ์ดยมิชอบกดี็ 
ประพฤติชัว่ร้ายกดี็ ในกรณีเหล่าน้ีศาลจะสัง่เอง หรือจะสัง่เม่ือญาติของผูเ้ยาวห์รืออยัการร้องขอใหถ้อนอาํนาจปกครองเสียบางส่วนหรือทั้งหมดกไ็ด ้
ถา้ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองลม้ละลายกดี็ หรือจดัการทรัพยสิ์นของผูเ้ยาวใ์นทางท่ีผิดจนอาจเป็นภยักดี็ 
ศาลจะสัง่ตามวิธีในวรรคหน่ึงใหถ้อนอาํนาจจดัการทรัพยสิ์นเสียกไ็ด ้
第 1582 条 
 親権を行使する者の禁治産若しくは準禁治産宣告、親権の濫用又は著しく不行跡がある場合、

裁判所は、職権又は検察官、未成年者の親族の申立てによって、親権の一部又は全部の剥奪を命

じうる。 
 親権を行使する者が破産又は管理が失当であったことにより未成年者の財産を危うくした場合、

裁判所は前項と同様の手続において、管理権の剥奪を命じうる。 
 
มาตรา ๑๕๘๓ 
ผูถู้กถอนอาํนาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น ถา้เหตุดงักล่าวไวใ้นมาตราก่อนส้ินไปแลว้ และเม่ือตนเองหรือญาติของผูเ้ยาวร้์องขอ 
ศาลจะสัง่ใหมี้อาํนาจปกครองดงัเดิมกไ็ด ้
第 1583 条 
 前条に定める原因が存しなくなった場合は、親権の一部又は全部を剥奪された者は、その者又

は未成年者の親族の申立てに基づく裁判所の許可によって親権を回復しうる。 
 
มาตรา ๑๕๘๔ 

การท่ีผูใ้ชอ้าํนาจปกครองถูกถอนอาํนาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นพน้จากหนา้ท่ีอุปการะเล้ียงดูผูเ้ยาวต์ามกฎหมาย 
第 1584 条 
 一部又は全部の親権を剥奪された者は、法律上の未成年者の扶養義務から免れない。 
 
มาตรา ๑๕๘๔/๑ 
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บิดาหรือมารดายอ่มมีสิทธิท่ีจะติดต่อกบับุตรของตนไดต้ามควรแก่พฤติการณ์ ไม่วา่บุคคลใดจะเป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครองหรือผูป้กครองกต็าม 

第 1584 条の 1（1990 年改正） 
 父又は母は、誰が親権を行使する者又は後見人であろうとも、状況に応じて、彼らの子と接触

することができる。 
 

หมวด ๓ 
ความปกครอง 

第3節 後見 
 
มาตรา ๑๕๘๕ 

บุคคลท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอาํนาจปกครองเสียแลว้นั้น จะจดัใหมี้ผูป้กครองข้ึนในระหวา่งท่ีเป็นผูเ้ยาวก์ไ็ด ้
ในกรณีท่ีผูใ้ชอ้าํนาจปกครองถูกถอนอาํนาจปกครองบางส่วนตามมาตรา ๑๕๘๒ วรรคหน่ึง 
ศาลจะตั้งผูป้กครองในส่วนท่ีผูใ้ชอ้าํนาจปกครองถูกถอนอาํนาจปกครองนั้นกไ็ด ้ หรือในกรณีท่ีผูใ้ชอ้าํนาจปกครองถูกถอนอาํนาจจดัการทรัพยสิ์นตามมาตรา 
๑๕๘๒ วรรคสอง ศาลจะตั้งผูป้กครองเพื่อจดัการทรัพยสิ์นกไ็ด ้

第 1585 条（1990 年改正） 
 未成年者で父母がいない者又は父母が親権を剥奪されている者は、未成年者の間、後見人を付

する。 
 親権を行使する者が、第 1582 条 1 項の規定に基づいて、親権の一部を剥奪された場合、裁判

所は親権を行使する者が剥奪された親権の部分について、後見人を選任することができる、また

親権を行使する者が、同条 2 項の規定に基づいて、財産管理権を剥奪された場合、裁判所は財産

管理のために後見人を選任することができる。 
 
มาตรา ๑๕๘๖ 
ผูป้กครองตามมาตรา ๑๕๘๕ นั้น ใหต้ั้งโดยคาํสัง่ศาลเม่ือมีการร้องขอของญาติของผูเ้ยาว ์ อยัการ 
หรือผูซ่ึ้งบิดาหรือมารดาท่ีตายทีหลงัไดร้ะบุช่ือไวใ้นพินยักรรมใหเ้ป็นผูป้กครอง 
ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๕๙๐ การตั้งผูป้กครองนั้นถา้มีขอ้กาํหนดพินยักรรมกใ็หศ้าลตั้งตามขอ้กาํหนดพินยักรรม 
เวน้แต่พินยักรรมนั้นไม่มีผลบงัคบัหรือบุคคลท่ีระบุช่ือไวใ้นพินยักรรมนั้นเป็นบุคคลท่ีตอ้งหา้มมิใหเ้ป็นผูป้กครองตามมาตรา ๑๕๘๗ 
第 1586 条（1990 年改正） 
 前条に基づく後見人は、未成年者の親族、検察官、又は最後に生存していた父母の遺言により

指名された者の申立てに基づく裁判所の命令により選任される。 
 第 1590 条の規定の下、後見人の選任に関して、遺言の定めがある場合は、その定めに従い裁

判所が選任する。ただし、遺言が無効又は第 1587 条の規定の下、後見人になることが禁じられ

ている者である場合は、この限りではない。 
 
มาตรา ๑๕๘๗ 

บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้อาจถูกตั้งเป็นผูป้กครองได ้เวน้แต ่
(๑) ผูซ่ึ้งศาลสัง่วา่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) ผูซ่ึ้งเป็นบุคคลลม้ละลาย 
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(๓) ผูซ่ึ้งไม่เหมาะสมท่ีจะปกครองผูเ้ยาวห์รือทรัพยสิ์นของผูเ้ยาว ์
(๔) ผูซ่ึ้งมีหรือเคยมีคดีในศาลกบัผูเ้ยาว ์ผูบุ้พการีหรือพี่นอ้งร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดากบัผูเ้ยาว ์
(๕) ผูซ่ึ้งบิดาหรือมารดาท่ีตายไดท้าํหนงัสือระบุช่ือหา้มไวมิ้ใหเ้ป็นผูป้กครอง 

第 1587 条（1990 年改正） 
 何人も、以下の場合を除き、後見人に選任され得る。 
（1）禁治産又は準禁治産宣告を受けた者 
（2）破産者 
（3）未成年者の身上又は未成年者の財産管理に不適当な者 
（4）未成年者、その直系尊属、全血若しくは半血の兄弟姉妹に対して訴えを提起している者、又

は訴えを提起したことがある者 
（5）死亡した父母に書面によって後見人に選任することから除外された者 
 
มาตรา ๑๕๘๘ 

 หากปรากฏวา่บุคคลท่ีศาลตั้งใหเ้ป็นผูป้กครองเป็นผูต้อ้งหา้มมิใหเ้ป็นผูป้กครองตามมาตรา ๑๕๘๗ 
อยูใ่นขณะท่ีศาลตั้งใหเ้ป็นผูป้กครองโดยปรากฏแก่ศาลเองหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียหรืออยัการร้องขอ 
ใหศ้าลสัง่เพิกถอนคาํสัง่ตั้งผูป้กครองนั้นเสียและมีคาํสัง่เก่ียวกบัผูป้กครองต่อไปตามท่ีเห็นสมควร 
การเพิกถอนคาํสัง่ตั้งผูป้กครองตามวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกผูก้ระทาํการโดยสุจริต 
เวน้แต่ในกรณีการเพิกถอนคาํสัง่ตั้งผูป้กครองท่ีตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕๘๗ (๑) หรือ (๒) 
การกระทาํของผูป้กครองไม่ผกูพนัผูเ้ยาวไ์ม่วา่บุคคลภายนอกจะไดก้ระทาํการโดยสุจริตหรือไม ่

第 1588 条（1990 年改正） 
 裁判所により後見人として選任された者が、前条の規定により後見人に選任されることが禁止

されている者である場合、裁判所は当該事実を知ったとき又は利害関係人若しくは検察官の申立

てたとき、後見人の選任命令を取り消し、ふさわしい者を後見人に選任する命令を出す。 
 前項の規定における後見人の選任命令の取消しは、善意の第三者の権利を害さない。ただし、

第 1587 条（1）、（2）の規定により禁止されている者の選任命令の取消しの場合には、後見人に

よって行われた行為は、第三者が善意であるか否かにかかわらず、未成年者を拘束しない。 
 
มาตรา ๑๕๙๐ 

ผูป้กครองมีไดค้ราวหน่ึงเพียงคนเดียว แต่ในกรณีมีขอ้กาํหนดพินยักรรมใหต้ั้งผูป้กครองหลายคนหรือเม่ือมีผูร้้องขอโดยมีเหตุผลอนัสมควร 
ใหศ้าลมีอาํนาจตั้งผูป้กครองไดต้ามจาํนวนท่ีศาลเห็นวา่จาํเป็น 
ในกรณีท่ีตั้งผูป้กครองหลายคนศาลจะกาํหนดใหผู้ป้กครองเหล่านั้นกระทาํการร่วมกนัหรือกาํหนดอาํนาจเฉพาะสาํหรับคนหน่ึง ๆ กไ็ด ้
第 1590 条（1990 年改正） 
 後見人は一人のみである；ただし、遺言によって複数の後見人を任命することを指示している

とき又は相当な事由に基づく申立人がいるとき、裁判所は必要に応じて複数の後見人を選任する

ことができる。複数の後見人が選任される場合、裁判所は後見人に共同で管理させることも、又

は一人ずつ権限を分掌することもできる。 
 
มาตรา ๑๕๙๑ 
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ความเป็นผูป้กครองนั้นเร่ิมแต่วนัทราบคาํสัง่ตั้งของศาล 
第 1591 条（1990 年改正） 
 後見人としての地位は、裁判所による選任の通知を知った日から開始する。 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๒ 
ผูป้กครองมีสิทธิและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูใ้ชอ้าํนาจปกครองตามมาตรา ๑๕๖๔ วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๕๖๗ 
第 1598 条の 2 
 後見人は、第 1564 条 1 項及び第 1567 条において規定される親権を行使する者と同様の権利義

務を有する。 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๓ 

ผูป้กครองเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูอ้ยูใ่นปกครอง 
ใหน้าํมาตรา ๑๕๗๐ มาตรา ๑๕๗๑ มาตรา ๑๕๗๒ มาตรา ๑๕๗๔ มาตรา ๑๕๗๕ มาตรา ๑๕๗๖ และมาตรา ๑๕๗๗ 
มาใชบ้งัคบัแก่ผูป้กครองและผูอ้ยูใ่นปกครองโดยอนุโลม 

第 1598 条の 3 
 後見人は、被後見人の法定代理人である、第 1570 条、第 1571 条、第 1572 条、第 1574 条、

第 1575 条、第 1576 条、第 1577 条の規定は、後見人及び被後見人に類推適用する。 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๖ 

ความปกครองส้ินสุดลงเม่ือผูอ้ยูใ่นปกครองตายหรือบรรลุนิติภาวะ 
第 1598 条の 6（1990 年改正） 
 後見は、被後見人の死亡又は被後見人が成年に達したことにより終了する。 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๗ 

ความเป็นผูป้กครองส้ินสุดลงเม่ือผูป้กครอง 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยไดรั้บอนุญาตจากศาล 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๕) ถูกถอนโดยคาํสัง่ศาล 

第 1598 条の 7（1990 年改正） 
 後見人の職務は、後見人が以下の場合に終了する。 
（1）死亡 
（2）裁判所の許可を得た辞任 
（3）禁治産宣告、準禁治産宣告 
（4）破産 
（5）裁判所の命令による取消し 
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มาตรา ๑๕๙๘/๘ 

หศ้าลสัง่ถอนผูป้กครองในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ผูป้กครองละเลยไม่กระทาํการตามหนา้ท่ี 
(๒) ผูป้กครองประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงในหนา้ท่ี 
(๓) ผูป้กครองใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
(๔) ผูป้กครองประพฤติมิชอบซ่ึงไม่สมควรแก่หนา้ท่ี 
(๕) ผูป้กครองหยอ่นความสามารถในหนา้ท่ีจนน่าจะเป็นอนัตรายแก่ประโยชนข์องผูอ้ยูใ่นปกครอง 
(๖) มีกรณีดงับญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๕๘๗ (๓) (๔) หรือ (๕) 

第 1598 条の 8（1990 年改正） 
 後見人は、以下の事由で裁判所によって解任される。 
（1）後見人が義務を履行しない 
（2）後見人が義務の履行において重大な過失をおかした 
（3）後見人が権限を濫用した 
（4）後見人が地位に相応しくない不行跡をなした 
（5）後見人が義務履行において非効率的であり、被後見人の利益が害されるおそれがある 
（6）第 1587 条（3）、（4）又は（5）の場合 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๙ 

การร้องขอใหถ้อนผูป้กครองตามมาตรา ๑๕๙๘/๘ นั้น ผูอ้ยูใ่นปกครองซ่ึงมีอายุไมต่ ํ่ากวา่สิบหา้ปีบริบูรณ์ 
หรือญาติของผูอ้ยูใ่นปกครองหรืออยัการจะเป็นผูร้้องขอกไ็ด ้
第 1598 条の 9 
 前条に規定する後見人解任の申立ては、15 歳以上の被後見人、被後見人の親族、又は検察官に

よって行い得る。 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๘ 
 ในกรณีท่ีบิดามารดาเป็นผูอ้นุบาลบุตร ถา้บุตรนั้นยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ใหน้าํบทบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูใ้ชอ้าํนาจปกครองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่ถา้บุตรนั้นบรรลุนิติภาวะแลว้ 
ใหน้าํบทบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูป้กครองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เวน้แตสิ่ทธิตามมาตรา ๑๕๖๗ (๒) และ (๓) 
ในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่บิดามารดาหรือมิใช่คู่สมรสเป็นผูอ้นุบาล ให้นาํบทบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูป้กครองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
แต่ถา้ผูอ้ยูใ่นความอนุบาลบรรลุนิติภาวะแลว้จะใชสิ้ทธิตามมาตรา ๑๕๖๗ (๒) และ (๓) ไม่ได ้
第 1598 条の 18（1990 年改正） 
 父母が成年に達していない子の後見人である場合には、親権を行使する者の権利義務に関する

規定を準用する。ただし、子が成年に達した場合、第 1567 条（2）、（3）を除いて、後見人の権

利義務に関する規定を準用する。 
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