
โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

กฎหมำยน่ำรู้

๑	นางสาวพันธุ์ทิพา	หอมทิพย์	วิทยากรช�านาญการ	กลุ่มงานกฎหมาย	๒	ส�านักกฎหมาย	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒	“สรปุสาระส�าคญัจากโครงการเสวนาทางวชิาการ	เรือ่ง	(พ.ร.บ.)	คูช่วีติมสีทิธแิค่ไหน,”	จากเวบ็ไซต์	คณะนติิศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,	

สืบค้นเมื่อวันที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๖๓,	www.law.tu.ac.th/summary_seminar_civil_partnership_bill/
๓	“ร่างพระราชบญัญตักิารจดทะเบยีนคูช่วีติ,”	จากเวบ็ไซตร์ายการร้อยเรือ่งเมืองไทย,	สบืคน้เมื่อวนัที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๖๓,	https://library.

parliament.go.th/sites/default/files/assets/files/works/academic%20office/radio%20scripts/pdf/2562-01/NALT-radioscript-rr2562-jan2.pdf.

ใ นปัจจุบันสภาพสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของ 

ความเปลีย่นแปลงในการใช้ชวีติคู่ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซ่ึงได้มกีาร 

เปลีย่นแปลงจากอดีตอย่างมนัียส�าคัญ เน่ืองจากการท่ีสงัคมไทย

ได้เริ่มมีการยอมรับความหลากหลายในทางเพศมากยิ่งขึ้น 

จากอดีต จึงท�าให้ปัจจุบันมีการใช้ชีวิตในลักษณะคู ่ชีวิต 

เพศเดยีวกนัจ�านวนมาก โดยทีม่กีารใช้ชวีติร่วมกนัเฉกเช่นเดยีวกนั 

กับครอบครัวโดยทั่วไป และได้มีการแสดงออกถึงการใช้ชีวิตคู่ 

ตลอดจนการสร้างครอบครัวให้ปรากฏชัดในสังคมมากยิ่งข้ึน  

ซึ่งความเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมไทย และแนวความคิด 

ที่มีการยอมรับความหลากหลายในทางเพศดังกล่าว จึงท�าให้

การใช้ชีวิตของกลุ่มคนเพศเดียวกันมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม

ด้วยสถานภาพของคูช่วีติดังกล่าวไม่มกีฎหมายรบัรอง กล่าวคอื 

กฎหมายลักษณะครอบครัว บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัว  

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้บัญญัติรับรองถึง

สถานภาพของคู่ชีวิตเพศเดียวกันไว้ จึงเป็นผลให้ไม่สามารถ 

จดทะเบยีนสมรสเพ่ือให้มผีลทางกฎหมายได้ ด้วยเหตดุงักล่าวนี้ 

จึงท�าให้บุคคลเหล่านั้นไม่ได้รับการรับรองและคุ้มครองในเรื่อง

สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันจะพึงมีพึงได้ 

ทั้งน้ี ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายท่ีรับรอง

สถานะของการเป็นคูส่มรสของกลุม่คนเพศเดยีวกนัแต่ประการใด 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีคู่รักเพศเดียวกัน (ชายรักชาย) ไปขอ 

จดทะเบียนสมรสที่อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แต ่

ทางอ�าเภอได้ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสมรส เนื่องจากกรณีนี้  

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์ คู่รักดังกล่าวจึงได้ท�าหนังสือร้องเรียนต่อคณะ

กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน  

สภาผูแ้ทนราษฎรและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องหลายแห่งว่าเรือ่งทีเ่กดิขึน้ 

นัน้เป็นการละเมดิต่อสทิธติามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเป็นการขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน

ข้ันพื้นฐาน และเป็นการขัดต่อหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการ 

ชุดดังกล่าวร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง

ยตุธิรรม๒ จงึได้ด�าเนนิการยกร่าง “พระราชบญัญตักิารจดทะเบียน  

คู่ชีวิต พ.ศ. .…” เพื่อเสนอต่อรัฐสภาให้มีการตราเป็นกฎหมาย

รับรองและคุ้มครองสิทธิการจดทะเบียนคู่ชีวิตเพศเดียวกัน  

ซึ่งสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว๓ มีดังนี้

(๑) คู่ชีวิต หมายถึงบุคคลสองคนที่จดทะเบียนกันตาม 

พระราชบัญญัตินี้

(๒) การจดทะเบียนจะท�าได้ต่อเมื่อบุคคลท้ังสองบรรลุ

นิติภาวะแล้ว 

(๓) บุคคลใดที่จดทะเบียนสมรสอยู่แล้วมาจดทะเบียน 

คู่ชีวิต หรือจดทะเบียนคู่ชีวิตอยู่แล้วไปจดทะเบียนสมรส การ

จดทะเบียนครั้งหลังถือเป็นโมฆะ

(๔) คู ่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือเสมือนอยู่ใน

ฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย  

(๕) คู่ชีวิตอาจเลือกใช้นามสกุลอีกฝ่ายได้

สิทธิตามกฎหมายท่ีน่ารู้ของ 
“ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต”

กันยายน ๒๕๖๓
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(๖) ในเร่ืองทรัพย์สิน ให้น�าบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัว หมวด ๔ 
ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามาใช้บังคับ (สิทธิในการจัดการ
ทรัพย์สินเหมือนกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)

(๗) ในเร่ืองมรดก ให้น�าบทบญัญติัในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ มรดก มาใช้บังคับ (คู่ชีวิตมีสิทธิ 
รับมรดกเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)

(๘) คู่ชีวิตมีสิทธิต่าง ๆ ในฐานะคนในครอบครัว เช่น 
เป็นผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาแทนเจ้าตัวได้ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นบุคคลใน
ครอบครัวตามกฎหมายความรนุแรงในครอบครวั เป็นผูอ้นบุาล
หรือผู้พิทักษ์หากคู่ชีวิตถูกสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ 

นอกจากร ่างพระราชบัญญัติคู ่ชีวิตฯ ของคณะ
กรรมาธิการการกฎหมายฯ แล้ว ในขณะเดียวกนั คณะรฐัมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้เสนอร่าง 
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบน้ี 
นอกจากจะมสีาระส�าคัญท�านองเดียวกนักบัร่างพระราชบญัญตัิ
คู่ชีวิตฯ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ แล้ว ยังมีสาระ
ส�าคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

(๑) ก�าหนดให้ “คู่ชีวิต” หมายความว่า บุคคลสองคน
ซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยก�าเนิดและได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตาม 
พระราชบัญญัตินี้

(๒) ก�าหนดให้ศาลที่มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดี
เยาวชนและครอบครัว มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิตฯ 

(๓) ก�าหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะท�าได้ต่อเมื่อ
บุคคลทั้ง ๒ ฝ่ายยินยอม มีอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ และทั้ง ๒ ฝ่าย
มีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย 

(๔) ในกรณทีีผู่เ้ยาว์ (อายรุะหว่าง ๑๗ ปีบรบิรูณ์ แต่ยงั
ไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์) จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องได้รับความ
ยนิยอมจากบดิา มารดา ผู้รับบตุรบุญธรรม ผู้ปกครอง หรอืศาล 
รวมทั้งก�าหนดให้ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะเมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิต

๔	“สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี	๘	กรกฎาคม	๒๕๖๓,”	จากเว็บไซต์	รัฐบาลไทย,	สืบค้นเมื่อวันที่	๔	สิงหาคม	๒๕๖๓,	https://www.
thaigov.go.th/news/contents/details/33235.

๕	ฉตัรชัย		เอมราช,	ความไม่เสมอภาคในการบนัทกึทางทะเบยีนเป็นคูช่วิีตตามร่างพระราชบญัญตักิารจดทะเบยีนคูช่วีติ	พ.ศ.	....,	หน้า	๗๐	-	๗๓.

(๕) คู่ชีวิตสามารถรับบุตรบุญธรรมได้๔ 
 ส�าหรบัของต่างประเทศท่ีมกีารออกกฎหมายรบัรอง 

ให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนกันได้ ขอยกตัวอย่าง 
ในระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นระบบกฎหมาย
ท่ีมคีวามใกล้ชิดกับระบบกฎหมายของประเทศไทย ด้วยประเทศ 
ฝรั่งเศสเป็นประเทศท่ีใช้กฎหมายในระบบประมวลกฎหมาย 
(Civil Law) ซ่ึงเป็นระบบเดียวกันกับระบบกฎหมายของ
ประเทศไทย และระบบกฎหมายแพ่งของประเทศฝร่ังเศส 
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับระบบกฎหมายแพ่งของประเทศไทย 
เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส (Code Civil)  
มีอิทธิพลต่อการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ของประเทศไทยโดยตรง๕ 

ส�าหรับสาระส�าคัญของกฎหมายคู่ชีวิตของประเทศ
ฝรั่งเศสหรือกฎหมาย Pacs (Pact Civil de Solidarité) นั้น 
สรุปได้ ดังนี้ 

(๑) เงื่อนไขของกฎหมาย คือ
 การบันทึกทางทะเบียนเป็นคูช่วิีตนัน้ คูช่วีติต้องท�า

ข้อตกลงคู่ชีวิตระหว่างกันข้ึนมาเสียก่อน และเมื่อคู่ชีวิตได้ท�า
ข้อตกลงคู่ชีวิตกันแล้ว จึงจะน�าข้อตกลงคู่ชีวิตนั้นไปยื่นขอ
บันทึกข้อตกลงต่อนายทะเบียน และเมื่อได้มีการบันทึก 
ข้อตกลงคู่ชีวิตแล้ว สถานภาพความเป็นคู่ชีวิตจึงจะได้รับการ
รับรองและคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป

 - เพศของบุคคลซ่ึงจะท�าข้อตกลง 
เป็นคูช่วีติตามกฎหมาย Pacs สามารถกระท�า
ได้ท้ังในระหว่างบุคคลท่ีมีเพศเดียวกันและ 
ในระหว่างชายกับหญงิ เพือ่ก่อตัง้ความสมัพนัธ์ 
ในฐานะของคู่ชีวิตตามกฎหมายนี้ได้

 - อายุของบุคคลซ่ึงท�าข้อตกลง 
คูช่วิีตต้องเป็นผูบ้รรลนุติภิาวะ โดยในกฎหมาย 
ของฝรั่งเศส ผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะต่อเมื่อ
มอีาย ุ๑๘ ปีบรบิรูณ์ ซึง่สอดคล้องกบัอายขุอง
การสมรส

 - ข้อห้ามของการท�าข้อตกลงคูชี่วติ ข้อตกลงคูช่วีติ
ย่อมตกเป็นโมฆะหากปรากฏพฤตกิารณ์ดงัต่อไปนี ้(ก) ปรากฏว่า 
ข้อตกลงเป็นคู่ชีวิตเป็นการกระท�าระหว่างผู ้สืบสายโลหิต
โดยตรงระหว่างกนัขึน้ไปหรอืลงมา หรอืเป็นเครอืญาติโดยตรง
จากการสมรส หรือเป็นญาติสืบสายโลหิตมิใช่โดยตรงนับได้  
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๓ ชั้น (ข) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสถานภาพสมรสหรือมีสถานภาพ
การเป็นคู่ชีวิตกับผู้อื่นอยู่ก่อนแล้ว (ค) บุคคลซึ่งเป็นผู้บรรลุ
นติภิาวะทีต่กอยูภ่ายใต้ความอนุบาลไม่อาจท�าข้อตกลงคูช่วีติได้ 
และหากปรากฏว่าในภายหลงัจากมสีถานภาพคู่ชวีติแล้ว ฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งตกเป็นผู้อยู่ในภายใต้ความอนุบาล ศาลย่อมมีอ�านาจ
ท�าลายข้อตกลงการเป็นคู่ชีวิตได้

(๒) การบันทกึทางทะเบยีนเป็นคู่ชวิีตสามารถกระท�าได้ 
โดยน�าข้อตกลงคู่ชีวิตของทั้งสองฝ่ายที่ท�าขึ้นไปมอบให้แก่ 
จ่าศาลประจ�าศาลชั้นต้นแห่งท้องท่ีที่คู ่ชีวิตทั้งสองฝ่ายมี
ภูมิล�าเนา เพื่อบันทึกทะเบียน

(๓) สิทธิและหน้าที่อันกฎหมายก�าหนดให้แก่คู่ชีวิต
 - หน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน
 - หน้ีร ่วม คู ่ชี วิตต้องร ่วมกันรับผิดต่อบุคคล

ภายนอกในหนี้ที่คู ่ชีวิตฝ ่ายใดฝ่ายหนึ่งก ่อขึ้นเพื่อจัดหา 
สิ่งจ�าเป็นส�าหรับด�ารงชีพและการจัดการบ้านเรือน

 - ทรพัย์สนิระหว่างคูช่วีติ ในกรณทีีเ่ป็นสงัหารมิทรพัย์ 
กฎหมายให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นทรพัย์อนัไม่อาจแบ่งแยกได้ 
และให้มีผลนับแต่วันท่ีได้ทรัพย์สินน้ันมาในความครอบครอง  
ในกรณขีองทรพัย์สนิอย่างอืน่นอกจากสงัหารมิทรพัย์ ให้ตกอยูใ่น
ข้อสันนิษฐานอย่างเดียวกันหากคู ่ชีวิตได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิ 
ในทรัพย์สินดังกล่าวภายหลังการเป็นคู่ชีวิต เว้นแต่ในข้อตกลง
เข้าเป็นคู่ชีวิตจะได้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 - สิทธิตามกฎหมายภาษีอากร  
คู ่ชีวิตมี สิทธิในทางกฎหมายภาษีอากร 
ในท�านองเดียวกับคู่สมรส ได้แก่ สิทธิในการ 
เสยีภาษร่ีวมกนัภายหลงัจากการมีสถานภาพ
คู่ชีวิตแล้ว ๓ ปี สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
ภาษีที่ดินนับแต่ปีแรกของสถานภาพคู่ชีวิต 
สิทธิในทางภาษีมรดกในกรณีที่คู่ชีวิตได้รับ
ทรัพย์สินมาโดยพินัยกรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่าย 
แต่คู ่ชีวิตท้ังสองต้องมีสถานภาพคู ่ชีวิต
ระหว่างกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
ก่อนคู่ชีวิตอีกฝ่ายถึงแก่ความตาย

 - สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายสวัสดิการสังคม รับรอง
ให้เงนิหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายสวสัดิการสงัคมสามารถ
ตกทอดแก่คู ่ชีวิตได้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
สวัสดิการสังคม ซึ่งให้แก่บิดามารดาของผู้ซึ่งมีครอบครัวแล้ว 
ให้รวมถึงบิดามารดาของผู้ที่มีสถานภาพคู่ชีวิตด้วย

 - สทิธหิน้าทีร่ะหว่างบดิามารดาและบตุร และสทิธิ
หน้าที่ตามกฎหมายการรับบุตรบุญธรรมและการผสมเทียม 
และสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม กฎหมาย 

Pacs มิได้มีบทบัญญัติรับรองสิทธิหน้าท่ีในความสัมพันธ์
ระหว่างบิดามารดาและบุตรในครอบครวัของคูชี่วิตไว้โดยเฉพาะ 
ไม ่ว ่าคู ่ชีวิตนั้นจะเป็นคู ่ ชีวิตของบุคคลที่มี เพศเดียวกัน  
หรือเป็นคู่ชีวิตต่างเพศก็ตาม ดังนั้น สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดา
มารดาและบุตรในครอบครัวของคู ่ชีวิตจึงต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีใช้บังคับท่ัวไป ส�าหรับการรับบุตร
บุญธรรมและการผสมเทียมในกรณีของคู่ชีวิตที่มีเพศเดียวกัน 
กฎหมาย Pacs ก็มิได้บัญญัติรับรองสิทธิของคู่ชีวิตซึ่งเป็น 
บุคคลที่มีเพศเดียวกันไว้โดยเฉพาะเช่นเดียวกับการรับบุตร
บุญธรรมจึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่เดิม 
และเป็นกรณีเดียวกันกับหลักเกณฑ์ในการรับบุตรบุญธรรม 
ของคู่สมรสชายหญิง กล่าวคือ การรับบุตรบุญธรรมนั้น คู่ชีวิต
ทีม่เีพศเดยีวกันสามารถรบับุตรบุญธรรมได้ แต่เป็นการรบับตุร
บุญธรรมโดยคู ่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวโดย 
ไม่อาจรบับตุรบญุธรรมร่วมในส่วนของการผสมเทยีม กฎหมาย 
Pacs มิได้บัญญัติรับรองสิทธิของคู่ชีวิตที่มีเพศเดียวกันในการ
ผสมเทียมมนษุย์ไว้เช่นเดยีวกนั การผสมเทียมของคูช่วีติทีม่เีพศ
เดยีวกนัจงึไม่อาจกระท�าได้ เพราะต้องห้ามตามบทบัญญตัขิอง
กฎหมายเกี่ยวกับการผสมเทียม ซึ่งอนุญาตให้มีการผสมเทียม
ในคู่สมรสชายหญิงที่ได้อยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาตั้งแต่ ๒ ปี
ขึ้นไปเท่านั้น

ดังนั้น เมื่อพิจารณาสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมถึง
ประเด็นข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท้ังในและต่างประเทศจึงอาจ
ถึงเวลาท่ีประเทศไทยควรมีการพิจารณาถึงความต้องการของ
กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเกี่ยวกับสิทธิในการก่อตั้ง
ครอบครัว โดยการตรากฎหมายรับรองเป็นหลักการในการให้
สทิธจิดทะเบยีนคูช่วีติระหว่างคูร่กัเพศเดยีวกันอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกันกับบุคคลทั่วไป โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่าง
ทางเพศ และเพือ่ขจัดปัญหาอปุสรรคต่อการด�ารงชีวติตามเพศวิถี 
ของบุคคลหรือเพศสภาพของบุคคลให้สอดคล้องกับบริบท 
ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการ 
แห่งสิทธิมนุษยชนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ได้บญัญตัริบัรองและความคุม้ครองไว้ ส่วนรายละเอยีดเรือ่งสทิธิ 
ของผูท้ีจ่ดทะเบยีนคูช่วีติจะเป็นอย่างไร เช่น คูช่วีติสามารถรบั
บตุรบญุธรรมร่วมกนัได้หรอืไม่ หรอืมสีทิธใินการผสมเทียมบตุร
ได้หรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ทางรัฐสภาและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องพิจารณาในรายละเอยีดของการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
คู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในรายละเอียด
ต่อไป 
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