กฎหมายน่ารู้
โดย ส�ำนักกฎหมาย๑

สิทธิตามกฎหมายที่น่ารู้

ของ

“ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต”
ใ

นปั จ จุ บั น สภาพสั ง คมไทยได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งของ
ความเปลีย่ นแปลงในการใช้ชวี ติ คูข่ องกลุม่ คนรุน่ ใหม่ ซึง่ ได้มกี าร
เปลีย่ นแปลงจากอดีตอย่างมีนยั ส�ำคัญ เนือ่ งจากการทีส่ งั คมไทย
ได้เริ่มมีการยอมรับความหลากหลายในทางเพศมากยิ่งขึ้น
จากอดี ต จึ ง ท� ำ ให้ ป ั จ จุ บั น มี ก ารใช้ ชี วิ ต ในลั ก ษณะคู ่ ชี วิ ต
เพศเดียวกันจ�ำนวนมาก โดยทีม่ กี ารใช้ชวี ติ ร่วมกันเฉกเช่นเดียวกัน
กับครอบครัวโดยทั่วไป และได้มีการแสดงออกถึงการใช้ชีวิตคู่
ตลอดจนการสร้างครอบครัวให้ปรากฏชัดในสังคมมากยิ่งขึ้น
ซึ่งความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทย และแนวความคิด
ที่มีการยอมรับความหลากหลายในทางเพศดังกล่าว จึงท�ำให้
การใช้ชีวิตของกลุ่มคนเพศเดียวกันมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ด้วยสถานภาพของคูช่ วี ติ ดังกล่าวไม่มกี ฎหมายรับรอง กล่าวคือ
กฎหมายลั ก ษณะครอบครั ว บรรพ ๕ ว่ า ด้ ว ยครอบครั ว
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้บัญญัติรับรองถึง
สถานภาพของคู่ชีวิตเพศเดียวกันไว้ จึงเป็นผลให้ไม่สามารถ
จดทะเบียนสมรสเพือ่ ให้มผี ลทางกฎหมายได้ ด้วยเหตุดงั กล่าวนี้
จึงท�ำให้บุคคลเหล่านั้นไม่ได้รับการรับรองและคุ้มครองในเรื่อง
สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันจะพึงมีพึงได้
ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่รับรอง
สถานะของการเป็นคูส่ มรสของกลุม่ คนเพศเดียวกันแต่ประการใด
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีคู่รักเพศเดียวกัน (ชายรักชาย) ไปขอ
จดทะเบียนสมรสที่อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แต่
ทางอ�ำเภอได้ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสมรส เนื่องจากกรณีนี้

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ คู่รักดังกล่าวจึงได้ท�ำหนังสือร้องเรียนต่อคณะ
กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน
สภาผูแ้ ทนราษฎรและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหลายแห่งว่าเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้
นัน้ เป็นการละเมิดต่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเป็นการขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน และเป็นการขัดต่อหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการ
ชุดดังกล่าวร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุตธิ รรม๒ จึงได้ดำ� เนินการยกร่าง “พระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียน
คู่ชีวิต พ.ศ. .…” เพื่อเสนอต่อรัฐสภาให้มีการตราเป็นกฎหมาย
รับรองและคุ้มครองสิทธิการจดทะเบียนคู่ชีวิตเพศเดียวกัน
ซึ่งสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว๓ มีดังนี้
(๑) คู่ชีวิต หมายถึงบุคคลสองคนที่จดทะเบียนกันตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) การจดทะเบียนจะทําได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองบรรลุ
นิติภาวะแล้ว
(๓) บุคคลใดที่จดทะเบียนสมรสอยู่แล้วมาจดทะเบียน
คู่ชีวิต หรือจดทะเบียนคู่ชีวิตอยู่แล้วไปจดทะเบียนสมรส การ
จดทะเบียนครั้งหลังถือเป็นโมฆะ
(๔) คู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือเสมือนอยู่ใน
ฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) คู่ชีวิตอาจเลือกใช้นามสกุลอีกฝ่ายได้

นางสาวพันธุ์ทิพา หอมทิพย์ วิทยากรช�ำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
“สรุปสาระส�ำคัญจากโครงการเสวนาทางวิชาการ เรือ่ ง (พ.ร.บ.) คูช่ วี ติ มีสทิ ธิแค่ไหน,” จากเว็บไซต์ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓, www.law.tu.ac.th/summary_seminar_civil_partnership_bill/
๓
“ร่างพระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียนคูช่ วี ติ ,” จากเว็บไซต์รายการร้อยเรือ่ งเมืองไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ 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.
๑
๒

กันยายน ๒๕๖๓
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(๖) ในเรื่ อ งทรั พ ย์ สิ น ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ใ นประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัว หมวด ๔
ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามาใช้บังคับ (สิทธิในการจัดการ
ทรัพย์สินเหมือนกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)
(๗) ในเรือ่ งมรดก ให้นาํ บทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ มรดก มาใช้บังคับ (คู่ชีวิตมีสิทธิ
รับมรดกเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)
(๘) คู่ชีวิตมีสิทธิต่าง ๆ ในฐานะคนในครอบครัว เช่น
เป็นผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาแทนเจ้าตัวได้ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นบุคคลใน
ครอบครัวตามกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว เป็นผูอ้ นุบาล
หรือผู้พิทักษ์หากคู่ชีวิตถูกสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ
นอกจากร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คู ่ ชี วิ ต ฯ ของคณะ
กรรมาธิการการกฎหมายฯ แล้ว ในขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนี้
นอกจากจะมีสาระส�ำคัญท�ำนองเดียวกันกับร่างพระราชบัญญัติ
คู่ชีวิตฯ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ แล้ว ยังมีสาระ
ส�ำคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ก�ำหนดให้ “คู่ชีวิต” หมายความว่า บุคคลสองคน
ซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยก�ำเนิดและได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) ก�ำหนดให้ศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดี
เยาวชนและครอบครัว มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิตฯ
(๓) ก�ำหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะท�ำได้ต่อเมื่อ
บุคคลทั้ง ๒ ฝ่ายยินยอม มีอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ และทั้ง ๒ ฝ่าย
มีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย
(๔) ในกรณีทผี่ เู้ ยาว์ (อายุระหว่าง ๑๗ ปีบริบรู ณ์ แต่ยงั
ไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์) จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องได้รับความ
ยินยอมจากบิดา มารดา ผูร้ บั บุตรบุญธรรม ผูป้ กครอง หรือศาล
รวมทั้งก�ำหนดให้ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะเมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิต

(๕) คู่ชีวิตสามารถรับบุตรบุญธรรมได้๔
ส�ำหรับของต่างประเทศทีม่ กี ารออกกฎหมายรับรอง
ให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนกันได้ ขอยกตัวอย่าง
ในระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นระบบกฎหมาย
ทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับระบบกฎหมายของประเทศไทย ด้วยประเทศ
ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายในระบบประมวลกฎหมาย
(Civil Law) ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับระบบกฎหมายของ
ประเทศไทย และระบบกฎหมายแพ่งของประเทศฝรั่งเศส
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับระบบกฎหมายแพ่งของประเทศไทย
เนื่ อ งจากประมวลกฎหมายแพ่ ง ฝรั่ ง เศส (Code Civil)
มีอิทธิพลต่อการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของประเทศไทยโดยตรง๕
ส�ำหรับสาระส�ำคัญของกฎหมายคู่ชีวิตของประเทศ
ฝรั่งเศสหรือกฎหมาย Pacs (Pact Civil de Solidarité) นั้น
สรุปได้ ดังนี้
(๑) เงื่อนไขของกฎหมาย คือ
การบันทึกทางทะเบียนเป็นคูช่ วี ติ นัน้ คูช่ วี ติ ต้องท�ำ
ข้อตกลงคู่ชีวิตระหว่างกันขึ้นมาเสียก่อน และเมื่อคู่ชีวิตได้ท�ำ
ข้อตกลงคู่ชีวิตกันแล้ว จึงจะน�ำข้อตกลงคู่ชีวิตนั้นไปยื่นขอ
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงต่ อ นายทะเบี ย น และเมื่ อ ได้ มี ก ารบั น ทึ ก
ข้อตกลงคู่ชีวิตแล้ว สถานภาพความเป็นคู่ชีวิตจึงจะได้รับการ
รับรองและคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป
- เพศของบุคคลซึง่ จะท�ำข้อตกลง
เป็นคูช่ วี ติ ตามกฎหมาย Pacs สามารถกระท�ำ
ได้ทั้งในระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกันและ
ในระหว่างชายกับหญิง เพือ่ ก่อตัง้ ความสัมพันธ์
ในฐานะของคู่ชีวิตตามกฎหมายนี้ได้
- อายุของบุคคลซึ่งท�ำข้อตกลง
คูช่ วี ติ ต้องเป็นผูบ้ รรลุนติ ภิ าวะ โดยในกฎหมาย
ของฝรั่งเศส ผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะต่อเมื่อ
มีอายุ ๑๘ ปีบริบรู ณ์ ซึง่ สอดคล้องกับอายุของ
การสมรส
- ข้อห้ามของการท�ำข้อตกลงคูช่ วี ติ ข้อตกลงคูช่ วี ติ
ย่อมตกเป็นโมฆะหากปรากฏพฤติการณ์ดงั ต่อไปนี้ (ก) ปรากฏว่า
ข้อตกลงเป็นคู่ชีวิตเป็นการกระท�ำระหว่างผู้สืบสายโลหิต
โดยตรงระหว่างกันขึน้ ไปหรือลงมา หรือเป็นเครือญาติโดยตรง
จากการสมรส หรือเป็นญาติสืบสายโลหิตมิใช่โดยตรงนับได้

“สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓,” จากเว็บไซต์ รัฐบาลไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓, https://www.
thaigov.go.th/news/contents/details/33235.
๕
ฉัตรชัย  เอมราช, ความไม่เสมอภาคในการบันทึกทางทะเบียนเป็นคูช่ วี ติ ตามร่างพระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียนคูช่ วี ติ พ.ศ. ...., หน้า ๗๐ - ๗๓.
๔
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๓ ชั้น (ข) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสถานภาพสมรสหรือมีสถานภาพ
การเป็นคู่ชีวิตกับผู้อื่นอยู่ก่อนแล้ว (ค) บุคคลซึ่งเป็นผู้บรรลุ
นิตภิ าวะทีต่ กอยูภ่ ายใต้ความอนุบาลไม่อาจท�ำข้อตกลงคูช่ วี ติ ได้
และหากปรากฏว่าในภายหลังจากมีสถานภาพคูช่ วี ติ แล้ว ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งตกเป็นผู้อยู่ในภายใต้ความอนุบาล ศาลย่อมมีอ�ำนาจ
ท�ำลายข้อตกลงการเป็นคู่ชีวิตได้
(๒) การบันทึกทางทะเบียนเป็นคูช่ วี ติ สามารถกระท�ำได้
โดยน�ำข้อตกลงคู่ชีวิตของทั้งสองฝ่ายที่ท�ำขึ้นไปมอบให้แก่
จ่ า ศาลประจ� ำ ศาลชั้ น ต้ น แห่ ง ท้ อ งที่ ที่ คู ่ ชี วิ ต ทั้ ง สองฝ่ า ยมี
ภูมิล�ำเนา เพื่อบันทึกทะเบียน
(๓) สิทธิและหน้าที่อันกฎหมายก�ำหนดให้แก่คู่ชีวิต
- หน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน
- หนี้ ร ่ ว ม คู ่ ชี วิ ต ต้ อ งร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คล
ภายนอกในหนี้ ที่ คู ่ ชี วิ ต ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ก่ อ ขึ้ น เพื่ อ จั ด หา
สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับด�ำรงชีพและการจัดการบ้านเรือน
- ทรัพย์สนิ ระหว่างคูช่ วี ติ ในกรณีทเี่ ป็นสังหาริมทรัพย์
กฎหมายให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่าเป็นทรัพย์อนั ไม่อาจแบ่งแยกได้
และให้มีผลนับแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในความครอบครอง
ในกรณีของทรัพย์สนิ อย่างอืน่ นอกจากสังหาริมทรัพย์ ให้ตกอยูใ่ น
ข้ อ สั น นิ ษ ฐานอย่ า งเดี ย วกั น หากคู ่ ชี วิ ต ได้ ม าซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์
ในทรัพย์สินดังกล่าวภายหลังการเป็นคู่ชีวิต เว้นแต่ในข้อตกลง
เข้าเป็นคู่ชีวิตจะได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- สิ ท ธิ ต ามกฎหมายภาษี อ ากร
คู ่ ชี วิ ต มี สิ ท ธิ ใ นทางกฎหมายภาษี อ ากร
ในท�ำนองเดียวกับคู่สมรส ได้แก่ สิทธิในการ
เสียภาษีรว่ มกันภายหลังจากการมีสถานภาพ
คู่ชีวิตแล้ว ๓ ปี สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
ภาษีที่ดินนับแต่ปีแรกของสถานภาพคู่ชีวิต
สิทธิในทางภาษีมรดกในกรณีที่คู่ชีวิตได้รับ
ทรัพย์สินมาโดยพินัยกรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่าย
แต่ คู ่ ชี วิ ต ทั้ ง สองต้ อ งมี ส ถานภาพคู ่ ชี วิ ต
ระหว่างกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ก่อนคู่ชีวิตอีกฝ่ายถึงแก่ความตาย
- สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายสวัสดิการสังคม รับรอง
ให้เงินหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายสวัสดิการสังคมสามารถ
ตกทอดแก่ คู ่ ชี วิ ต ได้ รวมถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามกฎหมาย
สวัสดิการสังคม ซึ่งให้แก่บิดามารดาของผู้ซึ่งมีครอบครัวแล้ว
ให้รวมถึงบิดามารดาของผู้ที่มีสถานภาพคู่ชีวิตด้วย
- สิทธิหน้าทีร่ ะหว่างบิดามารดาและบุตร และสิทธิ
หน้าที่ตามกฎหมายการรับบุตรบุญธรรมและการผสมเทียม
และสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม กฎหมาย

Pacs มิ ไ ด้ มี บ ทบั ญ ญั ติ รั บ รองสิ ท ธิ ห น้ า ที่ ใ นความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบิดามารดาและบุตรในครอบครัวของคูช่ วี ติ ไว้โดยเฉพาะ
ไม่ ว ่ า คู ่ ชี วิ ต นั้ น จะเป็ น คู ่ ชี วิ ต ของบุ ค คลที่ มี เ พศเดี ย วกั น
หรือเป็นคู่ชีวิตต่างเพศก็ตาม ดังนั้น สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดา
มารดาและบุ ต รในครอบครั ว ของคู ่ ชี วิ ต จึ ง ต้ อ งเป็ น ไปตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับทั่วไป ส�ำหรับการรับบุตร
บุญธรรมและการผสมเทียมในกรณีของคู่ชีวิตที่มีเพศเดียวกัน
กฎหมาย Pacs ก็มิได้บัญญัติรับรองสิทธิของคู่ชีวิตซึ่งเป็น
บุคคลที่มีเพศเดียวกันไว้โดยเฉพาะเช่นเดียวกับการรับบุตร
บุญธรรมจึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่เดิม
และเป็นกรณีเดียวกันกับหลักเกณฑ์ในการรับบุตรบุญธรรม
ของคู่สมรสชายหญิง กล่าวคือ การรับบุตรบุญธรรมนั้น คู่ชีวิต
ทีม่ เี พศเดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมได้ แต่เป็นการรับบุตร
บุ ญ ธรรมโดยคู ่ ชี วิ ต ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง แต่ เ พี ย งฝ่ า ยเดี ย วโดย
ไม่อาจรับบุตรบุญธรรมร่วมในส่วนของการผสมเทียม กฎหมาย
Pacs มิได้บัญญัติรับรองสิทธิของคู่ชีวิตที่มีเพศเดียวกันในการ
ผสมเทียมมนุษย์ไว้เช่นเดียวกัน การผสมเทียมของคูช่ วี ติ ทีม่ เี พศ
เดียวกันจึงไม่อาจกระท�ำได้ เพราะต้องห้ามตามบทบัญญัตขิ อง
กฎหมายเกี่ยวกับการผสมเทียม ซึ่งอนุญาตให้มีการผสมเทียม
ในคู่สมรสชายหญิงที่ได้อยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาตั้งแต่ ๒ ปี
ขึ้นไปเท่านั้น
ดังนั้น เมื่อพิจารณาสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมถึง
ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศจึงอาจ
ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรมีการพิจารณาถึงความต้องการของ
กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเกี่ยวกับสิทธิในการก่อตั้ง
ครอบครัว โดยการตรากฎหมายรับรองเป็นหลักการในการให้
สิทธิจดทะเบียนคูช่ วี ติ ระหว่างคูร่ กั เพศเดียวกันอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกันกับบุคคลทั่วไป โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่าง
ทางเพศ และเพือ่ ขจัดปัญหาอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวติ ตามเพศวิถี
ของบุคคลหรือเพศสภาพของบุคคลให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการ
แห่งสิทธิมนุษยชนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้บญ
ั ญัตริ บั รองและความคุม้ ครองไว้ ส่วนรายละเอียดเรือ่ งสิทธิ
ของผูท้ จี่ ดทะเบียนคูช่ วี ติ จะเป็นอย่างไร เช่น คูช่ วี ติ สามารถรับ
บุตรบุญธรรมร่วมกันได้หรือไม่ หรือมีสทิ ธิในการผสมเทียมบุตร
ได้หรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ทางรัฐสภาและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
จะต้องพิจารณาในรายละเอียดของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในรายละเอียด
ต่อไป 
กันยายน ๒๕๖๓
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