บรรพ ๕ครอบครัว
民商法典第 5 編 家族
ลักษณะ ๑ การสมรส
第1章 婚姻
หมวด ๕ ความเป็ นโมฆะของการสมรส
第3節

婚姻の無効

มาตรา ๑๔๙๙/๑
ข้อตกลงระหว่างคูส่ มรสว่าฝ่ ายใดจะเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองบุตรคนใด

ในกรณี ที่การสมรสเป็ นโมฆะ
หรื อฝ่ ายใดหรื อทั้งสองฝ่ ายจะเป็ นผูอ้ อกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็ นจํานวนเท่าใด

ให้ทาํ เป็ นหนังสื อ

หากตกลงกันไม่ได้ให้ศาลเป็ นผูช้ ้ ีขาด

ในการพิจารณาชี้ขาดถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุที่ถอนอํานาจปกครองของคูส่ มรสนั้นได้ตามมาตรา
ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคู่สมรสและสั่งให้บุคคลภายนอกเป็ นผูป้ กครองก็ได้ ทั้งนี้

๑๕๘๒
ให้ศาลคํานึงถึงความผาสุ กและประโยชน์ของบุตรนั้นเป็ นสําคัญ

และให้นาํ ความในมาตรา ๑๕๒๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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
การสิ้นสุ ดแห่งการสมรส
第4節

婚姻の解消

มาตรา ๑๕๒๐
ในกรณี หย่าโดยความยินยอม

ให้สามีภริ ยาทําความตกลงเป็ นหนังสื อว่าฝ่ ายใดจะเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองบุตรคนใด

ถ้ามิได้ตกลงกันหรื อตกลงกันไม่ได้

ให้ศาลเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ในกรณี หย่าโดยคําพิพากษาของศาล

ให้ศาลซึ่งพิจารณาคดีฟ้องหย่านั้นชี้ขาดด้วยว่าฝ่ ายใดจะเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองบุตรคนใด

ในการพิจารณาชี้ขาดถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุที่จะถอนอํานาจปกครองของคู่สมรสนั้นได้ตามมาตรา

๑๕๘๒

ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคู่สมรสและสัง่ ให้บุคคลภายนอกเป็ นผูป้ กครองก็ได้ ทั้งนี้ ให้ศาลคํานึงถึงความผาสุ กและประโยชน์ของบุตรนั้นเป็ นสําคัญ
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
1

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
ถ้าปรากฏว่าผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองหรื อผูป้ กครองตามมาตรา

๑๕๒๐

ประพฤติตนไม่สมควร

หรื อภายหลังพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป

ศาลมีอาํ นาจสัง่ เปลี่ยนตัวผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองหรื อผูป้ กครองโดยคํานึงถึงความผาสุ กและประโยชน์ของบุตรเป็ นสําคัญ
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
ถ้าสามีภริ ยาหย่าโดยความยินยอม

ให้ทาํ ความตกลงกันไว้ในสัญญาหย่าว่าสามีภริ ยาทั้งสองฝ่ าย

หรื อสามีหรื อภริ ยาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็ นจํานวนเงินเท่าใด
ถ้าหย่าโดยคําพิพากษาของศาลหรื อในกรณี ที่สญ
ั ญาหย่ามิได้กาํ หนดเรื่ องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไว้ ให้ศาลเป็ นผูก้ าํ หนด
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
ขณะคดีฟ้องหย่าอยูใ่ นระหว่างพิจารณา

ถ้าฝ่ ายใดร้องขอ

ศาลอาจสัง่ ชัว่ คราวให้จดั การตามที่เห็นสมควร

เช่น

ในเรื่ องสิ นสมรส

ที่พกั อาศัย

การอุปการะเลี้ยงดูสามีภริ ยา และการพิทกั ษ์อุปการะเลี้ยงดูบุตร
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。

ลักษณะ ๒
บิดามารดากับบุตร
第2章 親子

หมวด ๑
บิดามารดา
第1節

親子関係

มาตรา ๑๕๓๖
เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็ นภริ ยาชายหรื อภายในสามร้อยสิ บวันนับแต่วนั ที่การสมรสสิ้ นสุ ดลง
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผูเ้ ป็ นสามี หรื อเคยเป็ นสามี แล้วแต่กรณี
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ให้นาํ ความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับแก่บุตรที่เกิดจากหญิงก่อนที่ได้มีคาํ พิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าการสมรสเป็ นโมฆะ
หรื อภายในระยะเวลาสามร้อยสิ บวันนับแต่วนั นั้น
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
เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น
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
เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน
จะเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรื อบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็ นบุตรหรื อศาลพิพากษาว่าเป็ นบุตร
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
ในกรณี ที่เด็กไม่มีมารดาหรื อมีมารดาแต่มารดาถูกถอนอํานาจปกครองบางส่วนหรื อทั้งหมดและศาลได้ต้ งั ผูอ้ ื่นเป็ นผูป้ กครองบางส่วนหรื อทั้งหมดไว้ก่อนมีกา
รจดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตร
บิดาซึ่งจดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วจะร้องขอต่อศาลให้มีคาํ สัง่ ถอนความเป็ นผูป้ กครองบางส่วนหรื อทั้งหมดของผูป้ กครองและให้บิดาเ
ป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองก็ได้

ถ้าศาลเห็นว่าบิดาอาจใช้อาํ นาจปกครองเพื่อความผาสุ กและประโยชน์ของเด็กได้ดียิ่งกว่าผูป้ กครอง

ศาลจะมีคาํ สัง่ ถอนความเป็ นผูป้ กครองบางส่วนหรื อทั้งหมดของผูป้ กครองและให้บิดาเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองก็ได้
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
สิ ทธิ และหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร
第2節

親子の権利義務

มาตรา ๑๕๖๓
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บุตรจําต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
第 1563 条
子は、父母を扶養する義務を有する。

มาตรา ๑๕๖๔
บิดามารดาจําต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็ นผูเ้ ยาว์
บิดามารดาจําต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะผูท้ ุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได้
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
บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยูใ่ ต้อาํ นาจปกครองของบิดามารดา
อํานาจปกครองอยูก่ บั บิดาหรื อมารดาในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) มารดาหรื อบิดาตาย
(๒) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรื อบิดามีชีวิตอยูห่ รื อตาย
(๓) มารดาหรื อบิดาถูกศาลสัง่ ให้เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) มารดาหรื อบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟื อน
(๕) ศาลสัง่ ให้อาํ นาจปกครองอยูก่ บั บิดาหรื อมารดา
(๖) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้
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
ผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองมีสิทธิ
(๑) กําหนดที่อยูข่ องบุตร
(๒) ทําโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสัง่ สอน
(๓) ให้บุตรทําการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป
(๔) เรี ยกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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

เมื่อบุคคลใดมีบุตรติดมาได้สมรสกับบุคคลอื่น อํานาจปกครองที่มีต่อบุตรอยูก่ บั ผูท้ ี่บุตรนั้นติดมา

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
ผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองเป็ นผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของบุตร

ในกรณี ที่บุตรถูกศาลสัง่ ให้เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ

ผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองย่อมเป็ นผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ แล้วแต่กรณี
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
ในกรณี ที่ผเู ้ ยาว์ถกู ศาลสัง่ ให้เป็ นคนไร้ความสามารถและศาลมีคาํ สัง่ ตั้งบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผใู ้ ช้อาํ นาจปกครองหรื อผูป้ กครองเป็ นผูอ้ นุบาลให้คาํ สัง่ นั้นมีผลเป็ นก
ารถอนผูใ้ ช้อาํ นาจปกครอง หรื อผูป้ กครองที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
ในกรณี ที่บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและไม่มีคู่สมรสถูกศาลสัง่ ให้เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ

ให้บิดามารดา

หรื อบิดาหรื อมารดาเป็ นผูอ้ นุ บาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ศาลจะสัง่ เป็ นอย่างอื่น
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
คําบอกกล่าวที่ผใู ้ ช้อาํ นาจปกครองตามมาตรา ๑๕๖๖ หรื อมาตรา ๑๕๖๘ แจ้งไปหรื อรับแจ้งมา ให้ถือว่าเป็ นคําบอกกล่าวที่บุตรได้แจ้งไปหรื อรับแจ้งมา
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

อํานาจปกครองนั้น

รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินของบุตรด้วย
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และให้จดั การทรัพย์สินนั้นด้วยความระมัดระวังเช่นวิญ�ูชนจะพึงกระทํา

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
ถ้าในกิจการใด

หรื อประโยชน์ของคู่สมรสหรื อบุตรของผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองขัดกับประโยชน์ของผูเ้ ยาว์

ประโยชน์ของผูใ้ ช้อาํ นาจปกครอง

ผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนจึงทํากิจการนั้นได้ มิฉะนั้นเป็ นโมฆะ
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
ใช้อาํ นาจปกครองเกี่ยวแก่ตวั ผูเ้ ยาว์โดยมิชอบก็ดี

ถ้าผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองเป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถโดยคําสัง่ ของศาลก็ดี

ประพฤติชว่ั ร้ายก็ดี ในกรณี เหล่านี้ศาลจะสัง่ เอง หรื อจะสัง่ เมื่อญาติของผูเ้ ยาว์หรื ออัยการร้องขอให้ถอนอํานาจปกครองเสี ยบางส่วนหรื อทั้งหมดก็ได้
ถ้าผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองล้มละลายก็ดี

หรื อจัดการทรัพย์สินของผูเ้ ยาว์ในทางที่ผิดจนอาจเป็ นภัยก็ดี

ศาลจะสัง่ ตามวิธีในวรรคหนึ่งให้ถอนอํานาจจัดการทรัพย์สินเสี ยก็ได้
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
ผูถ้ ูกถอนอํานาจปกครองบางส่วนหรื อทั้งหมดนั้น

ถ้าเหตุดงั กล่าวไว้ในมาตราก่อนสิ้นไปแล้ว

และเมื่อตนเองหรื อญาติของผูเ้ ยาว์ร้องขอ

ศาลจะสัง่ ให้มีอาํ นาจปกครองดังเดิมก็ได้
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
การที่ผใู ้ ช้อาํ นาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองบางส่วนหรื อทั้งหมด ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั พ้นจากหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูผเู ้ ยาว์ตามกฎหมาย
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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บิดาหรื อมารดาย่อมมีสิทธิ ที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์ ไม่วา่ บุคคลใดจะเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองหรื อผูป้ กครองก็ตาม
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
บุคคลที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบิดามารดาหรื อบิดามารดาถูกถอนอํานาจปกครองเสี ยแล้วนั้น จะจัดให้มีผปู ้ กครองขึ้นในระหว่างที่เป็ นผูเ้ ยาว์กไ็ ด้
ในกรณี ที่ผใู ้ ช้อาํ นาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองบางส่วนตามมาตรา

๑๕๘๒

วรรคหนึ่ง

ศาลจะตั้งผูป้ กครองในส่วนที่ผใู ้ ช้อาํ นาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองนั้นก็ได้ หรื อในกรณี ที่ผใู ้ ช้อาํ นาจปกครองถูกถอนอํานาจจัดการทรัพย์สินตามมาตรา
๑๕๘๒ วรรคสอง ศาลจะตั้งผูป้ กครองเพื่อจัดการทรัพย์สินก็ได้
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
ผูป้ กครองตามมาตรา

๑๕๘๕

นั้น

ให้ต้งั โดยคําสัง่ ศาลเมื่อมีการร้องขอของญาติของผูเ้ ยาว์

อัยการ

หรื อผูซ้ ่ ึงบิดาหรื อมารดาที่ตายทีหลังได้ระบุชื่อไว้ในพินยั กรรมให้เป็ นผูป้ กครอง
ภายใต้บงั คับมาตรา

๑๕๙๐

การตั้งผูป้ กครองนั้นถ้ามีขอ้ กําหนดพินยั กรรมก็ให้ศาลตั้งตามข้อกําหนดพินยั กรรม

เว้นแต่พินยั กรรมนั้นไม่มีผลบังคับหรื อบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในพินยั กรรมนั้นเป็ นบุคคลที่ตอ้ งห้ามมิให้เป็ นผูป้ กครองตามมาตรา 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
บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วอาจถูกตั้งเป็ นผูป้ กครองได้ เว้นแต่
(๑) ผูซ้ ่ ึงศาลสัง่ ว่าเป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) ผูซ้ ่ ึงเป็ นบุคคลล้มละลาย
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(๓) ผูซ้ ่ ึงไม่เหมาะสมที่จะปกครองผูเ้ ยาว์หรื อทรัพย์สินของผูเ้ ยาว์
(๔) ผูซ้ ่ ึงมีหรื อเคยมีคดีในศาลกับผูเ้ ยาว์ ผูบ้ ุพการี หรื อพี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาหรื อร่ วมแต่บิดาหรื อมารดากับผูเ้ ยาว์
(๕) ผูซ้ ่ ึงบิดาหรื อมารดาที่ตายได้ทาํ หนังสื อระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็ นผูป้ กครอง
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
หากปรากฏว่าบุคคลที่ศาลตั้งให้เป็ นผูป้ กครองเป็ นผูต้ อ้ งห้ามมิให้เป็ นผูป้ กครองตามมาตรา

๑๕๘๗

อยูใ่ นขณะที่ศาลตั้งให้เป็ นผูป้ กครองโดยปรากฏแก่ศาลเองหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื ออัยการร้องขอ
ให้ศาลสัง่ เพิกถอนคําสัง่ ตั้งผูป้ กครองนั้นเสี ยและมีคาํ สัง่ เกี่ยวกับผูป้ กครองต่อไปตามที่เห็นสมควร
การเพิกถอนคําสัง่ ตั้งผูป้ กครองตามวรรคหนึ่ง

ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของบุคคลภายนอกผูก้ ระทําการโดยสุ จริ ต

เว้นแต่ในกรณี การเพิกถอนคําสัง่ ตั้งผูป้ กครองที่ตอ้ งห้ามตามมาตรา

๑๕๘๗

(๑)

หรื อ

(๒)

การกระทําของผูป้ กครองไม่ผกู พันผูเ้ ยาว์ไม่วา่ บุคคลภายนอกจะได้กระทําการโดยสุ จริ ตหรื อไม่
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
ผูป้ กครองมีได้คราวหนึ่งเพียงคนเดียว

แต่ในกรณี มีขอ้ กําหนดพินยั กรรมให้ต้ งั ผูป้ กครองหลายคนหรื อเมื่อมีผรู ้ ้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร

ให้ศาลมีอาํ นาจตั้งผูป้ กครองได้ตามจํานวนที่ศาลเห็นว่าจําเป็ น
ในกรณี ที่ต้ งั ผูป้ กครองหลายคนศาลจะกําหนดให้ผปู ้ กครองเหล่านั้นกระทําการร่ วมกันหรื อกําหนดอํานาจเฉพาะสําหรับคนหนึ่ง ๆ ก็ได้
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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ความเป็ นผูป้ กครองนั้นเริ่ มแต่วนั ทราบคําสัง่ ตั้งของศาล
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
ผูป้ กครองมีสิทธิ และหน้าที่เช่นเดียวกับผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองตามมาตรา ๑๕๖๔ วรรคหนึ่ง 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
ผูป้ กครองเป็ นผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูอ้ ยูใ่ นปกครอง
ให้นาํ มาตรา ๑๕๗๐ มาตรา ๑๕๗๑ มาตรา ๑๕๗๒ มาตรา ๑๕๗๔ มาตรา ๑๕๗๕ มาตรา ๑๕๗๖ และมาตรา ๑๕๗๗
มาใช้บงั คับแก่ผปู ้ กครองและผูอ้ ยูใ่ นปกครองโดยอนุโลม
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
ความปกครองสิ้นสุ ดลงเมื่อผูอ้ ยูใ่ นปกครองตายหรื อบรรลุนิติภาวะ
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
ความเป็ นผูป้ กครองสิ้นสุ ดลงเมื่อผูป้ กครอง
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยได้รับอนุญาตจากศาล
(๓) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) ถูกถอนโดยคําสัง่ ศาล
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
ห้ศาลสัง่ ถอนผูป้ กครองในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ผูป้ กครองละเลยไม่กระทําการตามหน้าที่
(๒) ผูป้ กครองประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่
(๓) ผูป้ กครองใช้อาํ นาจหน้าที่โดยมิชอบ
(๔) ผูป้ กครองประพฤติมิชอบซึ่งไม่สมควรแก่หน้าที่
(๕) ผูป้ กครองหย่อนความสามารถในหน้าที่จนน่าจะเป็ นอันตรายแก่ประโยชน์ของผูอ้ ยูใ่ นปกครอง
(๖) มีกรณี ดงั บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๘๗ (๓) (๔) หรื อ (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
การร้องขอให้ถอนผูป้ กครองตามมาตรา

๑๕๙๘/๘

นั้น

ผูอ้ ยูใ่ นปกครองซึ่งมีอายุไม่ต่าํ กว่าสิ บห้าปี บริ บูรณ์

หรื อญาติของผูอ้ ยูใ่ นปกครองหรื ออัยการจะเป็ นผูร้ ้องขอก็ได้
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
ในกรณี ที่บิดามารดาเป็ นผูอ้ นุบาลบุตร

ถ้าบุตรนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ให้นาํ บทบัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม

แต่ถา้ บุตรนั้นบรรลุนิติภาวะแล้ว

ให้นาํ บทบัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูป้ กครองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่สิทธิ ตามมาตรา ๑๕๖๗ (๒) และ (๓)
ในกรณี ที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่บิดามารดาหรื อมิใช่คู่สมรสเป็ นผูอ้ นุบาล

ให้นาํ บทบัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูป้ กครองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม

แต่ถา้ ผูอ้ ยูใ่ นความอนุบาลบรรลุนิติภาวะแล้วจะใช้สิทธิ ตามมาตรา ๑๕๖๗ (๒) และ (๓) ไม่ได้
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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