
 

 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....  
 

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.พ.(ร) ๕/๒๕๖๕ 



ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์  (ฉบั บที่  ..) พ .ศ . .... และร่ างพระราชบัญ ญั ติ คู่ ชี วิ ต  พ .ศ . .... 
เสนอโดย คณะรัฐมนตร ีต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กับคณะ ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ 
และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และร่างพระราชบัญญัติ 
คู่ชีวิต พ.ศ. .... เสนอโดย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับ ดังกล่าว 
ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๔ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญั ติฉบับนี้  จัดท าขึ้น 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎร 
จะลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

จัดท ำโดย 
 นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒสิภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ ์ รองเลขาธิการวุฒสิภา 
 นายโสภณ ชาตบุษย์จาร ุ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๒ 
 นางสาวนภพร ชวรงคกร นิติกรเชี่ยวชาญ 
 นางสาวจิตรกาน เจียรตระกูล วิทยากรช านาญการ 
 นางสิริกันย์ ส่องแสง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นายพัลลภ วงค์พานิช เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางรัตติกาญต์ นวลสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นางกาญจนา ผลาชีวะ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

          กลุ่มงานกฎหมาย ๒ ส านกักฎหมาย  ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖ 

 



๑ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวติ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติคูช่วีิต พ.ศ. ....  

 (คณะรัฐมนตรี เป็นผูเ้สนอ) 
 

ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 
๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี  
 ๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

       ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔  
ครั้ งที่  ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่ หนึ่ ง ) เมื่ อวันพุธที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยที่ประชุม 
ได้มีมติเห็นชอบตามที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้น าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...)  พ.ศ. .... (นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มาพิจารณาก่อน จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการน าร่างพระราชบัญญัติ 
อีก ๓ ฉบับ ได้แก่ เรื่องด่วนที่ ๑๔ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  
เรื่องด่วนที่ ๑๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และเรื่องท่ีเสนอใหม่ท่ี ๖.๓ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (นายอิสระ  
เสรีวัฒนวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเรื่องท านองเดียวกันและเกี่ยวเนื่องกันขึ้นมาพิจารณารวมกับ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (นายธัญวัจน์  
กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคับ 

                                        
๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง 

ขั้นรับหลักการได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
https://library.parliament.go.th/th/house-representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข 
๑ ถึง ๓ ในหน้าท่ี ๑๔ ของเอกสารฉบับน้ี 

https://library.parliament.go.th/th/house-representatives-documents


๒ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวติ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๕ (๒)๒ และที่ประชุมเห็นชอบให้แยกลงมติทีละฉบับ 
ตามล าดับ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๗ วรรคสาม๓ 
 ๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ได้ชี้แจง แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งกล่าวถึง
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอทั้ง ๔ ฉบับ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ได้ชี้แจง 
ถึงความเป็นมาของการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา โดยได้ให้ข้อสังเกตว่า จากผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่ายังไม่สมควรรับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการพิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ซึ่งเป็นองค์กรตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ไม่ได้เป็นองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาในทางปฏิบัติแต่อย่างใด 
โดยจะเห็นได้ว่า จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเห็นชอบดว้ย 
ในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงขอให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันลงมติรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไป 

                                        
๒ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๕ (๒) ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  “ข้อ ๕๕ เมื่อท่ีประชุมก าลังพิจารณาญัตติใดอยู่ ห้ามเสนอญัตติอื่นข้ึนมาพิจารณา เว้นแต่ญัตติดังต่อไปนี้ 
    (๑) ขอแปรญัตติเฉพาะในเรื่องที่ไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติ 
    (๒) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน ท านองเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพร้อมกัน 

        ฯลฯ                                                                    ฯลฯ” 
๓ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๗ ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  “ข้อ ๑๑๗  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้สภาพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการ 

แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
   เพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยดังกล่าวในวรรคหนึ่ง สภาจะให้คณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  

ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีสภามีมติ 
   ในกรณีที่สภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการท านองเดียวกันหลายฉบับรวมกัน  สภาจะลงมติ 

รับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ และเมื่อสภาได้ลงมติรับหลักการแล้ว 
ให้สภาลงมติว่าจะให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง” 

  



๓ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวติ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๑.๒.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้แถลงหลักการ 
และเหตุผล พร้อมทั้งกล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปได้ ดังนี้ 

 ๑) ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 

 หลักการ คือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิต 

 ส าหรับเหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี คือ  โดยที่สถาบันครอบครัว 
เป็นหน่วยส าคัญในการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่การก่อตั้งครอบครัว
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จ ากัดเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดยก าเนิด  
โดยมีการอุปการะเลี้ยงดูและมีความสัมพันธ์ในด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างไปจากคู่สมรส สมควรมีกฎหมาย
รองรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าว โดยมีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
และการเลิกการเป็นคู่ชีวิต สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่ชีวิต การจัดการทรัพย์สิน การรับบุ ตรบุญธรรม 
และมรดก ทั้งนี้  เ พ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นระหว่างบุคคล 
ที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้   

 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ มีสาระส าคัญ ดังนี ้

 (๑) วันใช้บังคับ  
   ก าหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
 (๒) บทนิยาม  
   ก าหนดนิยามค าว่า “คู่ชีวิต” ให้หมายความว่า บุคคล ๒ คนซึ่งเป็นเพศเดียวกัน 
โดยก าเนิดและได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดนิยามค าว่า “ศาล” เพื่อประโยชน์ 
ในการอ้างอิงในร่างพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๓) 
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ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวติ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 (๓) ศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี  
   ให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมาย 
ว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี 
ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔) 
 (๔) ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ  
   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๕) 
 (๕) การจดทะเบียนคู่ชีวิต 
  การท าสัญญาว่าจะจดทะเบียนคู่ชีวิตไม่สามารถน ามาร้องขอให้ศาลบังคับ 
ให้จดทะเบียนคู่ชีวิตได้ (ร่างมาตรา ๖) และก าหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียนคู่ชีวิต กล่าวคือ ทั้ง ๒ ฝ่าย 
หรือฝ่ายหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย ต้องมีอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ และจะจดทะเบียนคู่ชีวิตมิได้ ถ้าเป็นญาติ 
สืบสายโลหิต หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา (ร่างมาตรา ๗ ถึงร่างมาตรา ๙) 
การด าเนินการทางทะเบียน (ร่างมาตรา ๑๐ และร่างมาตรา ๑๑) การให้ความยินยอมกรณีที่ผู้เยาว์ 
จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้ปกครอง 
หรือศาล แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๑๒ และร่างมาตรา ๑๓) และการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนครอบครัว 
และข้อมูลทะเบียนคู่ชีวิตระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร่างมาตรา ๑๔)  
  (๖) การเป็นคู่ชีวิต 
  ก าหนดหลักการทั่วไปให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยครอบครัวมาใช้บังคับแก่คู่ชีวิตโดยอนุโลม ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติเฉพาะในร่างพระราชบัญญัตินี้ 
(ร่างมาตรา ๑๕) รวมทั้งก าหนดผลของการจดทะเบียนคู่ชีวิตในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การบรรลุนิติภาวะ 
เมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิต ภูมิล าเนาของคู่ชีวิตคือถิ่นที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว เว้นแต่ได้แสดงเจตนาว่า 
มีภูมิล าเนาแยกต่างหากจากกัน การร้องขอให้ศาลสั่งหรือเพิกถอนค าสั่งให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายเป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ สิทธิและสถานะของคู่ชีวิตในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ไม่อยู่ การไม่ให้
ถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณในการจดทะเบียนคู่ชีวิต และการจัดการแทนผู้เสียหายรวมทั้ง 
การด าเนินคดีต่างผู้ตายที่เป็นคู่ชีวิตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ เป็นบทบัญญัติ 
ในลักษณะท านองเดียวกันกับการเป็นคู่สมรส (ร่างมาตรา ๑๖ ถึงร่างมาตรา ๒๑) 
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ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวติ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 (๗) ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต 
  คู่ชีวิตมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน 
(ร่างมาตรา ๒๒) หากไม่สามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวโดยปกติสุขได้  หรือการอยู่ร่วมกันจะเป็น
อันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือท าลายความผาสุกอย่างมาก ให้สามารถร้องขอต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งอนุญาต 
ให้อยู่ต่างหากในระหว่างที่เหตุนั้น ๆ ยังมีอยู่ก็ได้ (ร่างมาตรา ๒๓) 
 (๘) ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต 
  ระบบทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิตมีลักษณะในท านองเดียวกันกับคู่สมรส โดยแบ่งออกเป็น 
“ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต” และ “สินส่วนตัว” (ร่างมาตรา ๒๔ ถึงร่างมาตรา ๒๗) 
 (๙) ความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
  ก าหนดเหตุที่ท าให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ ได้แก่ การจดทะเบียนคู่ชีวิต  
โดยฝ่าฝืนเงื่อนไขเรื่องสัญชาติไทย ความสามารถบุคคล การเป็นญาติ การมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่แล้ว 
และการที่คู่ชีวิตไม่ได้ยินยอมเป็นคู่ชีวิต โดยต้องมีค าพิพากษาของศาลเท่านั้นที่จะแสดงว่าผลของ 
การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ ทั้งนี้ ได้ก าหนดบทคุ้มครองบุคคลผู้สุจริตในการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
ที่เป็นโมฆะด้วยเหตุฝ่าฝืนเงื่อนไขเรื่องสัญชาติไว้ว่า ไม่ท าให้ฝ่ายที่จดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสุจริตเสื่อมสิทธิ 
ที่ได้มาก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้โมฆะ รวมทั้งมีสิทธิเรียกค่าทดแทนและค่าเลี้ยงชีพ (ร่างมาตรา ๒๘ 
ถึงร่างมาตรา ๓๑) 
 (๑๐) การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต 
     การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลงด้วยความตาย ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียน
คู่ชีวิตที่เป็นโมฆียะ หรือการเลิกการเป็นคู่ชีวิต โดยเหตุที่ท าให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆียะ 
ได้แก่ การฝ่าฝืนเงื่อนไขเรื่องอายุ ความส าคัญผิดในตัวคู่ชีวิต ถูกกลฉ้อฉล ถูกข่มขู่ และการที่ผู้เยาว์ 
จดทะเบียนคู่ชีวิตโดยไม่ได้รับความยินยอม (ร่างมาตรา ๓๒ และร่างมาตรา ๓๓) ส่วนการเลิกการเป็นคู่ชีวิต 
อาจกระท าได้โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย (ร่างมาตรา ๓๔) หรือโดยการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต 
(ร่างมาตรา ๓๕) ซึ่งได้ก าหนดเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตไว้ในท านองเดียวกันกับเหตุฟ้องหย่า 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความหรือถ้อยค าให้สอดคล้อง 
กับลักษณะเฉพาะส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน ได้แก่ การกระท ากับผู้อื่นหรือยอมรับ 
การกระท าของผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตนหรือผู้อื่นเป็นอาจิณ (ร่างมาตรา ๓๖) 
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ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวติ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 (๑๑) บุตรบุญธรรม 
     ก าหนดให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย 
บุตรบุญธรรมมาใช้บังคับแก่คู่ชีวิตโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๙) เว้นแต่บทบัญญัติบางประการที่ได้ก าหนดไว้ 
โดยเฉพาะในหมวด ๓ บุตรบุญธรรม ในพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ 
       (๑๑.๑) การให้ความยินยอมของคู่ชีวิตของผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็น 
บุตรบุญธรรม (ร่างมาตรา ๔๐) 
   (๑๑.๒) การจดทะเบียนรับผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง 
มาเป็นบุตรบุญธรรมของตนด้วยก็ได้ (ร่างมาตรา ๔๑)  
   (๑๑.๓) การก าหนดอ านาจของนายทะเบียนในการรับจดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว เพ่ือความชัดเจนว่าอ านาจของนายทะเบียนมิได้จ ากัดเฉพาะ  
การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามเงื่อนไขในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น (ร่างมาตรา ๔๒) 
   (๑๑.๔) การไม่ให้ผู้รับบุตรบุญธรรมใช้สิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ตนได้ให้แก่ 
บุตรบุญธรรมคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ ในกรณีที่บุตรบุญธรรมนั้นมีคู่ชีวิต (ร่างมาตรา ๔๓) 
   (๑๑.๕) ก าหนดให้การรับบุตรบุญธรรมเป็นอันยกเลิกเมื่อผู้รับบุตรบุญธรรม 
จดทะเบียนคู่ชีวิตกับบุตรบุญธรรม (ร่างมาตรา ๔๔) 
 (๑๒) มรดก 
     ก าหนดให้คู่ ชี วิตมีสิทธิและหน้าที่ เช่น เดียวกับคู่ สมรสตามบทบัญญัติ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก (ร่างมาตรา ๔๕) รวมทั้งให้น าบทบัญญัติในส่วนที่
เกี่ยวกับคู่สมรสหรือสามีภริยาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๖๐๖ เช่น ข้อยกเว้นการถูกจ ากัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควรกรณีเป็นผู้ที่รู้ว่าคู่สมรส 

                                        
๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๓๐ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
  “มาตรา ๑๕๙๘/๓๐   ถ้าบุตรบุญธรรมซึ่ ง ไม่มีคู่ สมรสหรือผู้ สืบสันดานตายก่อนผู้ รับบุตรบุญธรรม 

ผู้รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ตนได้ให้แก่บุตรบุญธรรมคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรมเพียงเท่าที่  
ทรัพย์สินนั้นยังคงเหลืออยู่ภายหลังที่ช าระหนี้ของกองมรดกเสร็จสิ้นแล้ว 

    ห้ามมิ ให้ฟ้องคดี เรียกร้องสิทธิตามวรรคหนึ่ ง เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่ เวลา ที่ผู้ รับบุตรบุญธรรม 
ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบุตรบุญธรรมหรือเมื่อพ้นก าหนดสิบปีนับแต่วันท่ีบุตรบุญธรรมตาย” 

 



๗ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวติ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

หรือสามีภริยาของตนฆ่าเจ้ามรดก มาตรา ๑๖๕๒ ท่ีบัญญัติว่า บุคคลผู้อยู่ในความปกครองนั้น 
จะท าพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกของตนให้แก่คู่สมรสของผู้ปกครองไม่ได้จนกว่าผู้ปกครองจะได้ 
ท าค าแถลงการณ์ปกครอง และมาตรา ๑๖๕๓ ท่ีบัญญัติว่า คู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรม 
จะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้ มาใช้บังคับแก่คู่ชีวิตด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๔๖)  

   ๒) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

   หลักการ คือ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังต่อไปนี้ 
    ๑. ก าหนดให้ชายหรือหญิงจะท าการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ไม่ได้ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๕๒) 
    ๒ . เ พ่ิมเหตุฟ้องหย่าในกรณีที่สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่น 
ฉันคู่ชีวิต หรือกระท ากับผู้อื่นหรือยอมรับการกระท าของผู้อื่นเพ่ือสนองความใคร่ของตนหรือผู้อื่น  
เป็นอาจิณ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๑๖ (๑)) 
    ๓. เพ่ิมเหตุที่ท าให้สิทธิรับค่าเลี้ยงชีพหมดไปกรณีที่คู่สมรสฝ่ายที่รับค่าเลี้ยงชีพ 
จดทะเบียนคู่ชีวิต (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๒๘) 

    ส าหรับเหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิต 
ได้ก าหนดให้บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยก าเนิดสามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ โดยมีสิทธิ  
และหน้าที่ในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวในลักษณะท านองเดียวกันกับคู่สมรส สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม 
บทบัญญัติบางประการในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิต  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  ที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 
มีสาระส าคัญ ดังนี ้

 (๑) วันใช้บังคับ  
   ก าหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) ซึ่งสอดคล้องกับวันใช้บังคับร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต 
พ.ศ. .... 



๘ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวติ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 (๒) ข้อหา้มจดทะเบียนซ้อน 
   ก าหนดให้ชายหรือหญิงจะท าการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ไม่ได้  
(ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๕๒) 
 (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมเหตุฟ้องหย่า 
   เพ่ิมเหตุฟ้องหย่าในกรณีสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยา
หรือสามีหรือฉันคู่ชีวิต เป็นชู้หรือมีชู้ ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ หรือกระท ากับผู้อื่นหรือยอมรับ 
การกระท าของผู้อื่นเพ่ือสนองความใคร่ของตนหรือผู้อื่นเป็นอาจิณ (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
๑๕๑๖ (๑)) 
 (๔) การสิ้นสุดของสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพของคู่สมรส  
   เพ่ิมเหตุที่ท าให้สิทธิรับค่าเลี้ยงชีพหมดไป ถ้าฝ่ายที่รับค่าเลี้ยงชีพสมรสใหม่ 
หรือจดทะเบียนคู่ชีวิต (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๒๘)   

 จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้กล่าวถึง 
ความเป็นมาและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. .. . . สรุปสาระส าคัญได้ว่า 
โดยหลักการของร่างพระราชบัญญัติ ๒ ฉบับนี้ เป็นการรับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวระหว่าง 
บุคคลเพศเดียวกันอันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ 
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมีเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ
ดังกล่าว ดังนี้ 
 (๑) เพ่ือเป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการจัดการความสัมพันธ์ทางครอบครวั และขจดัปญัหา 
ความไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นภายในครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น การที่คู่ชีวิตไม่สามารถ
จัดการทรัพย์สินที่ท ามาหาได้ร่วมกัน สิทธิในการเป็นทายาทโดยธรรม สิทธิในการจัดการแทนผู้เสียหาย 
และการด าเนินคดีต่างผู้ตาย รวมถึงสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 (๒) เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ให้ทุกภาคส่วนได้รู้จัก 
เข้าใจ และเคารพในความแตกต่าง และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ซึ่งกันและกัน 
 
 
 



๙ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวติ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 (๓) ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใดอนุญาตให้บุคคลที่มีความหลากหลาย 
ทางเพศที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว สามารถจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตและได้รับสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีพึงได้ 
เพราะการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘๕ บัญญัติว่า 
จะต้องเป็นการสมรสของชายและหญิงเท่านั้น ในขณะที่ข้อเท็จจริงในปัจจุบันมีคู่รักหลากหลายเพศที่ใช้ชีวิตคู่ 
อยู่ด้วยกันเป็นจ านวนมาก จึงควรมีกฎหมายที่บัญญัติรับรองความสัมพันธ์ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ 
ของคู่ชีวิต 
 (๔) ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... พัฒนามาจากการศึกษาหลักการสิทธิมนุษยชน 
พันธกรณีระหว่างประเทศ แนวทางการพัฒนากฎหมายในลักษณะเดียวกันของต่างประเทศ นโยบาย  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักศาสนา ตลอดจนสถานการณ์และบริบทของประเทศไทย 
 (๕) ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มศาสนา และประชาชนเรียบร้อยแล้ว    
 ๑.๒.๓ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ชี้แจง
หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
 หลักการ คือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิต  
 ส าหรับเหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ น้ี  คือ  โดยที่สถานการณ์ 
ด้านครอบครัวในปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลากหลายของระดับและลักษณะความสัมพันธ์  
ของกลุ่มบุคคลทุกเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ซึ่งการก าหนดลักษณะความสัมพันธ์ให้มีเพียงรูปแบบเดียว 
คือคู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีข้อจ ากัดไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
ที่มีระดับและลักษณะความสัมพันธ์ที่หลากหลาย สมควรมีกฎหมายรองรับความสัมพันธ์รูปแบบอื่น  
โดยก าหนดให้มีการจดทะเบียนความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต สิทธิและหน้าทีร่ะหวา่ง
คู่ชีวิต การจัดการทรัพย์สิน การรับบุตรบุญธรรม และมรดก ทั้งนี้ เพ่ือเสริมสร้างคว ามเข้มแข็ง 
ของครอบครัวของบุคคลทุกเพศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                        
๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
  “มาตรา ๑๔๔๘  การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร 

ศาลอาจอนุญาตให้ท าการสมรสก่อนนั้นได้” 



๑๐ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวติ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
    ก่อนท่ีท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับ ในวาระที่หนึ่ง  

ขั้นรับหลักการ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้  นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดี 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ  ผู้อ านวยการกองสิทธิมนุษยชน 
ระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ้ ๗๖๖  

 ภายหลังจากผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ชี้แจง แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้ง
กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอทั้ง  ๔ ฉบับ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว 
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
 ๒.๑ กรณีร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอนั้น
จะต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๗ วรรคสอง บัญญัติให้ ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่บทนิยาม ค าว่า “คู่ชีวิต” 
ในมาตรา ๓ ของร่างพระราชบัญญัติฉบับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ ไม่ได้ก าหนดเพศสภาพไว้ 
เพียงแต่ก าหนดให้บุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น แตกต่างจาก 
ความในมาตรา ๓ ของร่างพระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ซึ่งได้ก าหนดบทนิยามให้ 
“คู่ชีวิต” หมายความว่า บุคคลสองคนซึ่งมีเพศเดียวกันโดยก าเนิด อันถือเป็นการรับรองเพศสภาพไว้ 
ตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงขอสนับสนุนร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ 
 ๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. . . . .  ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ เสนอ 
เป็นการเสนอให้มีกฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิตส าหรับทุกเพศ โดยไม่จ ากัดเฉพาะแต่บุคคลซึ่งมีเพศเดียวกัน  
กรณีจงึไม่ใช่กฎหมายเฉพาะส าหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเท่านั้น 
 

                                        
 ๖ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖ ก าหนดไว้ว่า 
   “ข้อ ๗๖  ประธานอาจอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ช้ีแจงข้อเท็จจริง  

ต่อที่ประชุมประกอบการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ได้” 



๑๑ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวติ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นคู่ชีวิต การจดทะเบียนคู่ชีวิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต ความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต การสิ้นสุด
ความเป็นคู่ชีวิต การรับบุตรบุญธรรม และศาลที่มีอ านาจในการพิพากษาคดีเกี่ยวกับคู่ชีวิต ดังนั้น  
จึงมีเนื้อหาสาระครอบคลุมครบถ้วนในทุกมิติ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของทุกฝ่าย 
 ๒.๔ กฎหมายจะต้องมีความเป็นสากล ไม่กระทบต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรใด 
กล่าวคือ การออกกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชนกลุ่มใดจะต้องค านึงถึงว่า กรณีต้องไม่กระทบสิทธิ 
ของบุคคลอื่นด้วย จึงจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 ๒.๕ เมื่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว จะท าให้เกิด 
ความเท่าเทียมระหว่างบุคคล อันเป็นการขจัดปัญหาความไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็น 
การลดความเหลื่อมล้ าทางเพศสภาพ 
 ๒.๖ กรณีมีข้อสังเกตว่า ในทางหลักศาสนาอิสลาม ถือว่าร่างกฎหมายทั้ง ๔ ฉบับนั้น 
ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม และส่งผลกระทบต่อประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงต้องค านึงถึง 
กลุ่มบุคคลอื่น ๆ และสมควรก าหนดขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ให้ใช้บังคับกับบุคคล            
ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม 
 ๒.๗ สนับสนุนร่างกฎหมายทั้ง ๔ ฉบับ เพราะต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงและการยอมรับ
ของผู้คนในสังคม โดยการยอมรับถึงความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งเป็นการคุ้มครองและรับรองสิทธิ
ของบุคคลผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 
       
 ๓. การตอบชี้แจง 
     เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว มีผู้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
 ๓.๑ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ตอบชี้แจง 
สรุปสาระส าคัญได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มิได้มีเป้าหมายในการแยกบุคคลออกเป็น  
๒ ประเภท เนื่องจากมีความพยายามผลักดันให้เกิดร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาตลอดระยะเวลา 
๑๐ ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้มีกฎหมายรับรองคุ้มครองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของผู้มีความหลากหลาย  
ทางเพศ โดยร่างกฎหมายมีพัฒนาการเกิดจากการรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยเฉพาะตัวแทนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) 
ของประเทศไทย ซึ่งมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายฉบับนี้จนผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
และน ามาสู่การพิจารณาของรัฐสภา 



๑๒ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวติ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๓.๒ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อ านวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ตอบชี้แจง สรุปสาระส าคัญได้ว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คู่ชีวิต พ.ศ. .... กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายของต่างประเทศ 
รวมทั้งหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการ กลุ่มประชาสังคม และภาคส่วนศาสนา 
โดยมีความเห็นว่า การใช้วิธีการทยอยด าเนินการมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ การพัฒนากฎหมายของต่างประเทศนั้น ในทุกประเทศต่างด าเนินการในลักษณะดังกล่าว
เช่นเดียวกัน โดยเริ่มจากการเป็นคู่ชีวิตไปสู่สมรสเท่าเทียม และเริ่มจากก าหนดให้ใช้ทีละ เมือง 
ก่อนจะขยายขอบเขตไปจนครอบคลุมทั้งประเทศ 
 ๓.๓ นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์ กรรมการร่างกฎหมายประจ า (นักกฎหมายกฤษฎีกา
ทรงคุณวุฒิ) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตอบชี้แจง สรุปสาระส าคัญได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นผู้เสนอ นั้น อาจยังมีผลกระทบของกฎหมายที่ยังไม่ได้มีการศึกษา เนื่องจากประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ถือเป็นกฎหมายพ้ืนฐาน และมีกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่ใช้ถ้อยค าว่า “สามีภริยาหรือคู่สมรส” 
หลายฉบับ ประกอบกับมีความเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ได้บัญญัติรับรองสิทธิ 
ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่แล้ว  
  ๓.๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)  ได้ตอบชี้แจง  
สรุปสาระส าคัญได้ว่า จากการที่สังคมไทยต้องการให้มีกฎหมายรับรองในเรื่องของการสมรสเท่าเทียมนั้น 
เห็นว่ากรณีจะมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งจะต้องศึกษาถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน
และอาจต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น หากมีการรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ... 
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอไปก่อนนั้น กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศก็จะได้รับประโยชน์ จากนั้น 
จึงเป็นการพิจารณารายละเอียดในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการต่อไป 
 
 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 
             มติ : ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพุธที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติโดยแยกลงมติทีละฉบับ ดังนี้ 
  

 



๑๓ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวติ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  ที่ประชุมมีมติรับหลักการ 
ด้วยคะแนนเสียง ๒๑๑ เสียง ไม่รับหลักการ ๑๘๐ เสียง งดออกเสียง ๑๒ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 
๔ เสียง 

๔.๒ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมมีมติ 
รับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง  ๒๒๙ เสียง ไม่รับหลักการ ๑๖๗ เสียง งดออกเสียง ๖ เสียง 
และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 

๔.๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมมีมติรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง ๒๓๐ เสียง ไม่รับหลักการ 
๑๖๙ เสียง งดออกเสียง ๗ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง  

๔.๔ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมมีมติรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง ๒๕๑ เสียง ไม่รับหลักการ ๑๒๔ เสียง 
งดออกเสียง ๓๐ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง  

จากนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... จ านวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ 
โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา ต่อมา ที่ประชุมได้มีมติ 
ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... 
ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ ชุดเดียวกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... เป็นผู้พิจารณา  
โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา  ก าหนดการแปรญัตติ 
ภายใน ๑๕ วัน 

 
 
 
 

 



๑๔ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวติ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต 
พ .ศ .  . . . .  ( เ กี่ ย วกั บการสมรสของผู้ มี ค ว ามหลากหลายทาง เพศ ) 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  
(อ.พ. ๕/๒๕๖๕)  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/598643 

   
 

๒ . บันทึกการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่  ๒๕ ปีที่  ๔  ครั้ งที่  ๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=10331&mid=4393 

 

๓ . บั นทึ ก กา รออก เสี ย งล งคะแนนของสมาชิ กสภาผู้ แ ทนร าษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=10332&mid=4393 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

  
































































































































