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บทท่ี 3 

 ภมิูลาํเนา  (Domicile) 

 
 

 เมื่อบุคคลมสีภาพบุคคลตามมาตรา 15 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว 

กฎหมายก็ต้องกําหนดใหบุ้คคลมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเพื่อบ่งชีว้่าใครเป็นใคร  

ซึง่จะมกีฎหมายเฉพาะกําหนดไว ้ เช่น เรื่องสญัชาต ิสาํหรบัในประเทศไทยกม็พีระราชบญัญตัิ

สญัชาต ิพ.ศ. 2508 แกไ้ขเพิม่เตมิ โดยพระราชบญัญตัสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และ

พระราชบญัญตัสิญัชาต ิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2535 วางหลกัเกณฑไ์วว้่าบุคคลทีเ่กดิในประเทศ

ไทยนัน้จะได้สญัชาตไิทยหรอืไม่ และหากได้จะได้มาโดยเหตุใด ซึ่งจะได้มกีารศกึษาโดย

ละเอยีดในวชิากฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีุคคลต่อไป  

 นอกจากนัน้กม็สีิง่บง่ชีใ้หเ้หน็วา่บุคคลแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกนักค็อืชือ่ ซึง่ก็

เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องน้ีโดยเฉพาะ คอืพระราชบญัญตัชิื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ซึ่งได้

กําหนดไวส้อดคลอ้งกบัเรื่องสญัชาตวิ่า “ผูม้สีญัชาตไิทย ตอ้งมชีื่อตวั ชือ่สกุล และจะมชีื่อ

รองก็ได้” ดงันัน้บุคคลแต่ละคนจะมชีื่อ นามสกุล เป็นการเฉพาะของแต่ละบุคคล และ

สําหรบัเรื่องชื่อของบุคคลน้ี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 ได้บญัญัติ

เพิม่เตมิเพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธขิองบุคคลในเรือ่งชือ่ไวด้ว้ยวา่ “สทิธขิองบุคคลในการที่

จะใชน้ามอนัชอบทีจ่ะใชไ้ดน้ัน้ ถา้มบีุคคลอื่นโตแ้ยง้กด็ ี หรอืบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของนามนัน้

ตอ้งเสือ่มเสยีประโยชน์เพราะการทีม่ผีูอ้ ื่นมาใชน้ามเดยีวกนัโดยมไิดร้บัอํานาจใหใ้ชไ้ดก้ด็ ี

บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของนามจะเรยีกใหบุ้คคลนัน้ระงบัความเสยีหายกไ็ด ้ ถา้และเป็นทีพ่งึวติก

วา่จะตอ้งเสยีหายอยูส่บืไป จะรอ้งขอต่อศาลใหส้ ัง่หา้มกไ็ด”้ 

 และในที่สุดเพื่อทําให้บุคคลแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะตนและยงัทําให้ทราบว่า

บุคคลใดอยู่ทีไ่หน จงึไดม้กีารกําหนดใหบุ้คคลธรรมดาตอ้งมภีูมลิาํเนา ทัง้น้ีเพือ่ประโยชน์

ในการตดิต่อราชการ การตดิตามตวัเพือ่สง่หมายของทางราชการ รวมทัง้ทาํใหท้ราบไดว้า่

เมื่อบุคคลจะทําการฟ้องคดใีนฐานะโจทก ์หรอืถูกฟ้องคดใีนฐานะจําเลยจะตอ้งฟ้องทีไ่หน

ได้อีกด้วย เพราะไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา กล็ว้นกาํหนดใหใ้ชภ้มูลิาํเนาเป็นสาํคญัทัง้สิน้ 
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 ดงันัน้ภูมิลําเนาจึงเป็นถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายของบุคคล จึงต้องมีการกําหนด

หลกัเกณฑ์ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตัง้แต่มาตรา 37 จนถึงมาตรา 47    

ซึง่สามารถจดัแบง่การกาํหนดภมูลิาํเนาออกเป็น 2 กรณ ีคอื 

1. ภมูลิาํเนาของบุคคลธรรมดา (มาตรา 37-มาตรา 40) 

2. ภมูลิาํเนาทีก่ฎหมายกาํหนดให ้(มาตรา 43-มาตรา 47) 

ซึง่จะไดศ้กึษารายละเอยีดและเงือ่นไขตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 ภมิูลาํเนาของบคุคลธรรมดา  

 เป็นภูมิลําเนาของบุคคลซึ่งมีสิทธิที่จะเคลื่อนที่ เดินทางไปมาได้โดยอิสระ 

เพราะฉะนัน้บุคคลจงึมสีทิธทิีจ่ะกําหนดภูมลิําเนาเองได ้แต่กต็อ้งอยู่ภายใตส้ิง่ทีก่ฎหมาย

แพง่และพาณชิยไ์ดก้าํหนดไว ้ดงัน้ีคอื 

 1. มาตรา 37 บญัญติัว่า “ภมิูลาํเนาของบุคคลธรรมดา ได้แก่ ถ่ินอนับุคคล

นั้นมีสถานท่ีอยู่เป็นแหล่งสําคัญ” เมื่อพิจารณาเน้ือหาของกฎหมาย มาตรา 37        

จะพบว่าภูมลิําเนาของบุคคลธรรมดาจะตอ้งประกอบไปดว้ย 2 เงือ่นไข คอื ตอ้งเป็นทีอ่ยู่

และที่อยู่นัน้ต้องเป็นที่อยู่อนัเป็นแหล่งสําคญัด้วย ดงันัน้ หากบุคคลใดมภีูมลิําเนาอยู่ที่

จงัหวดัเชยีงใหม่เพราะเกดิที่นัน่ บดิามารดาก็อยู่ที่นัน่ แต่ต้องเขา้มาศกึษาที่กรุงเทพฯ 

อยา่งน้ี กต็อ้งถอืวา่จงัหวดัเชยีงใหมย่งัเป็นภมูลิาํเนาตามเงือ่นไขของมาตรา 37 

2. มาตรา 38 บญัญติัว่า “ถ้าบุคคลธรรมดามีถ่ินท่ีอยู่หลายแห่งซ่ึงอยู่สบัเปล่ียน 

กนัไปหรือมีหลกัแหล่งท่ีทาํการงานเป็นปกติหลายแห่ง ให้ถือเอาแห่งใดแห่งหน่ึง

เป็นภมิูลาํเนาของบุคคลนัน้” เป็นการกําหนดภูมลิําเนาสาํหรบัผูท้ีม่ทีีอ่ยู่หรอืทีท่ํางาน

หลายแห่ง และสลบัสบัเปลี่ยนที่อยู่หรือที่ทํางานเสมอ ๆ เพื่อประโยชน์ทัง้ของบุคคล

นัน้เองและทางราชการมาตรา 38 จงึใหเ้ลอืกเอาทีห่น่ึงทีใ่ดเป็นภมูลิาํเนา 

3. มาตรา 39 บญัญัติว่า “ถ้าภูมิลําเนาไม่ปรากฏ ให้ถือว่าถ่ินท่ีอยู่เป็น

ภมิูลาํเนา” กฎหมายมาตราน้ีใชส้าํหรบักรณีทีบุ่คคลใดไมม่ภีูมลิาํเนา ไมว่า่จะเป็นตามที่

มาตรา 37 หรอืมาตรา 38 ได้กําหนดไว้ ก็ต้องใช้ถิ่นที่อยู่เป็นภูมลิําเนาไป โดยไม่ต้อง

คํานึงว่าเป็นแหล่งสําคญัหรอืไม่ ดงัเช่นกรณีบุคคลที่รบัจ้างทํางานเป็นกรรมกรก่อสรา้ง 

ซึง่ตอ้งเคลื่อนยา้ยไปตามสถานทีก่่อสรา้งและอยู่ในแต่ละทีเ่ป็นเวลานานหรอืไม่ กข็ึน้อยู่

กบังานทีท่าํ กต็อ้งยดึถิน่ทีอ่ยูต่ามการทาํงานแทนภมูลิาํเนา 
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4. มาตรา 40 บญัญติัว่า “บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นผู้ไม่มีท่ีอยู่ปกติเป็นหลกั

แหล่ง หรือเป็นผู้ครองชีพในการเดินทางไปมาปราศจากหลกัแหล่งท่ีทาํการงาน    

พบตวัในถ่ินไหนให้ถือว่าถ่ินนัน้เป็นภมิูลาํเนาของบุคคลนัน้” และมาตรา 40 น้ี      

ไดบ้ญัญตัขิึน้มาเพือ่แกป้ญัหาสาํหรบักรณีบุคคลทีไ่ม่สามารถจะมแีมแ้ต่ภูมลิําเนาหรอืถิน่

ที่อยู่ เน่ืองจากมีอาชีพที่ต้องเดินทางไปมาโดยปราศจากแหล่งที่ทํางานแน่นอน เช่น 

พอ่คา้เร ่หรอืเป็นบุคคลทีเ่ดนิทางไปเรือ่ย ๆ ปราศจากจุดหมายใด ๆ เชน่ คนจรจดั จงึใช้

แหลง่ทีพ่บตวัแทนภมูลิาํเนา 

 เมื่อพจิารณาจากหลกักฎหมายในเรื่องภูมลิําเนาของบุคคลธรรมดา จะเหน็ว่า

กฎหมายต้องการให้บุคคลทุกคนมภีูมลิําเนาหรอืถิ่นที่อยู่ หรอืแม้แต่ถิ่นที่พบตวัก็ตาม 

เพือ่เป็นการกาํหนดเอกลกัษณ์สว่นตวัของบุคคลนัน้เอง 

 แต่อย่างไรกต็ามยงัมบีุคคลบางประเภททีไ่มอ่าจเลอืกภูมลิาํเนาเองตามชอบได ้

เพราะตอ้งมภีมูลิาํเนาตามทีก่ฎหมายกาํหนดให ้ซึง่จะไดศ้กึษาในหวัขอ้ต่อไป 

 

3.2 ภมิูลาํเนาท่ีกฎหมายกาํหนดให้  

 เน่ืองจากยงัมบีุคคลบางประเภททีก่ฎหมายจําเป็นตอ้งกําหนดตายตวัลงไปเลยว่า 

ภูมลิําเนาของเขาตอ้งเป็นทีใ่ด ทัง้น้ีกเ็พื่อความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคมและประโยชน์ของ

ทางราชการนัน่เอง และมใิช่การลดิรอนสทิธขิองบุคคลแต่ประการใด ซึง่บุคคลเหล่าน้ีเป็น

ใครบา้งกต็้องไปดูจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตัง้แต่มาตรา 43 จนถงึมาตรา 47 ซึ่งมี

รายละเอยีดดงัน้ีคอื 

1. มาตรา 43 บญัญติัว่า “ภมิูลาํเนาของสามีและภริยา ได้แก่ถ่ินท่ีอยู่ท่ีสามี

และ ภริยาอยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา เว้นแต่สามีหรือภริยาได้แสดงเจตนา ให้

ปรากฏว่ามีภมิูลาํเนาแยกต่างหากจากกนั” เป็นการกําหนดภูมลิําเนาของสามภีรยิาที่

ชอบดว้ยกฎหมายหรอืสามภีรยิาทีจ่ดทะเบยีนสมรสกนันัน่เอง ยกเวน้ไดม้กีารแสดงเจตนา

ไวว้า่มภีมูลิาํเนาแยกจากกนัไว ้

2. มาตรา 44 บญัญติัว่า “ภมิูลาํเนาของผู้เยาว ์ได้แก่ภมิูลาํเนาของผู้แทน 

โดยชอบธรรม ซ่ึงเป็นผูใ้ช้อาํนาจปกครองหรือผูป้กครอง 
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 ในกรณีท่ีผู้เยาวอ์ยู่ใต้อาํนาจปกครองของบิดามารดา ถ้าบิดาและมารดา

มีภมิูลาํเนาแยกต่างหากจากกนั ภมิูลาํเนาของผู้เยาวไ์ด้แก่ ภมิูลาํเนาของบิดาหรือ

มารดาซ่ึงตนอยู่ด้วย”  

 เป็นการกาํหนดภมูลิาํเนาใหแ้ก่ผูเ้ยาว ์ซึง่มบีดิามารดาเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

ดงันัน้ จงึเป็นเรื่องถูกตอ้งและสมควรแลว้ทีผู่เ้ยาวต์อ้งมภีูมลิําเนาเดยีวกบัผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรม และในกรณีบดิามารดาแยกกนัอยู่ กใ็หใ้ชภู้มลิําเนาของฝ่ายทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่ดว้ย 

ทัง้น้ีเพือ่ความสะดวกในการดแูลผูเ้ยาวน์ัน่เอง 

3. มาตรา 45 บญัญติัว่า “ภมิูลาํเนาของคนไร้ความสามารถ ได้แก่ภมิูลาํเนา 

ของผู้อนุบาล” เน่ืองจากคนไรค้วามสามารถต้องอยู่ในความดูแลของผูอ้นุบาลตามมาตรา 

28 ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารดแูลและควบคุมคนไรค้วามสามารถไดส้มบรูณ์ จงึไดก้ําหนดใหค้นไร้

ความสามารถตอ้งมภีมูลิาํเนาเดยีวกบัผูอ้นุบาลจนกวา่จะพน้จากการเป็นคนไรค้วามสามารถ 

4. มาตรา 46 บญัญติัว่า “ภมิูลาํเนาของข้าราชการ ได้แก่ถ่ินอนัเป็นท่ีทาํการ 

ตามตาํแหน่งหน้าท่ี หากมิใช่เป็นตาํแหน่งหน้าท่ีชัว่คราวชัว่ระยะเวลา หรือเป็น

เพียงแต่งตัง้ไปเฉพาะการครัง้เดียวคราวเดียว” เป็นการกําหนดภูมลิําเนาของ

ขา้ราชการทีต่อ้งไปปฏบิตัริาชการในทีซ่ึง่ไม่ใช่ภูมลิําเนาของตน และมวีาระการทํางานที่

ยาวนาน 3-5 ปี เช่น ตําแหน่งผู้ว่าราชการจงัหวดั ผู้พพิากษาหรอืพนักงานอยัการ แต่

อย่างไรก็ดี สําหรบัมาตราน้ีได้เคยมีคําพิพากษาฎีกาที่ 1681/2515 ได้วินิจฉัยไว้ว่า

ขา้ราชการม ี2 ภมูลิาํเนาได ้หากทาํงานประจาํอยูท่ีก่รงุเทพแต่มถีิน่ทีอ่ยูท่ีอ่ ื่นอยูด่ว้ย 

5. มาตรา 47 บญัญติัว่า “ภมิูลาํเนาของผู้ท่ีถกูจาํคกุตามคาํพิพากษาถึงท่ีสุด 

ของศาลหรือตามคาํสัง่โดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ เรือนจาํหรือทณัฑสถานท่ีถกูจาํคกุ

อยู่จนกว่าจะได้รบัการปล่อยตวั” เป็นการกําหนดภูมลิาํเนาใหแ้ก่บุคคลทีม่คีาํพพิากษา

ถึงที่สุดให้จําคุก ว่าให้ใช้ภูมิลําเนาของเรือนจํา หรือทณัฑสถานที่บุคคลนัน้ถูกจําคุก

จนกวา่จะไดร้บัการปลอ่ยตวัจงึกลบัไปใชภ้มูลิาํเนาของบุคคลธรรมดาได ้

 ในเรือ่งภูมลิาํเนาน้ียงัมอีกี 2 มาตรา ทีไ่ดว้างหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัภูมลิาํเนาของ

บุคคลธรรมดาไว ้คอื 

 1. การเปลี่ยนภูมิลําเนา ซึ่งมาตรา 41 ได้บัญญัติไว้ว่า “ภูมิลําเนาย่อม

เปล่ียนไปด้วยการย้ายถ่ินท่ีอยู่ พร้อมด้วยเจตนาปรากฏชดัแจ้งว่าจะเปล่ียน

ภมิูลาํเนา” เป็นการแสดงวา่บุคคลทุกคนย่อมมสีทิธทิีจ่ะเปลีย่นภูมลิําเนาไดโ้ดยการยา้ยที่
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อยู่และไปแสดงเจตนาจะขอย้ายโดยการไปแจ้งต่อนายทะเบียนเสีย ในปจัจุบันคือ

สาํนกังานเขตต่าง ๆ นัน่เอง 

 2.  ภมูลิาํเนาเฉพาะการ ซึง่มาตรา 42 ได้บญัญติัไว้ว่า “ถ้าบคุคลใดได้เลือก

เอาถ่ินใด โดยมีเจตนาปรากฏชดัแจ้งว่าจะให้เป็นภมิูลาํเนาเฉพาะการเพ่ือทาํการ

ใด ให้ถือว่าถ่ินนัน้เป็นภมิูลาํเนาเฉพาะการสาํหรบัการนัน้” เป็นการเปิดโอกาสให้

บุคคลสามารถเลอืกเอาภูมลิําเนา เพื่อให้เป็นภูมลิําเนาเฉพาะการเพื่อจะทําการอนัใด

อนัหน่ึงได ้ทัง้น้ีเพือ่ประโยชน์ของบุคคลนัน้เอง เชน่ มภีูมลิาํเนาอยู่กรุงเทพฯ แต่อาจเลอืก

จงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นภมูลิาํเนาเฉพาะการกไ็ด ้ 
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