รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
-------------------------------เพื่อดำเนินกำรตำมบทบัญญั ติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ วรรคสอง กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม ได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจดทะเบียนคู่ชีวิต
พ.ศ. .... โดยมีบทบัญญัติ รวม ๗ หมวด ๗๐ มำตรำ และมีประเด็นรับฟ้งควำมคิดเห็น รวม ๙ ประเด็น สรุปดังนี้
๑.

การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....
โดยแบ่งกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็น ๒ วิธี และสรุปผลกำรแสดงควำมคิดเห็น ดังต่อไปนี้
วิธีที่ ๑ : การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน (จำนวน ๕ ครั้ง รวม ๕ พื้นที่)
๑.๑ มีผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวนรวมทั้งสิ้น ๖๖๑ คน
ประกอบด้วย ผู้แทนภำครัฐ จำนวน ๓๖๕ คน ผู้แทนภำคเอกชน จำนวน ๗๒ คน ผู้แทนภำค
ประชำชน จำนวน ๒๐๕ คน และคณะทูตำนุทูต ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชำกำร จำนวน ๑๙ คน
๑.๒ สรุปกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
- เห็นด้วย จำนวน ๕๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๖
- ไม่เห็นด้วย จำนวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๔
โดยแยกรำยละเอียดของกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร
๑) มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๗๕ คน ประกอบด้วย ผู้ แทนภำครัฐ จำนวน ๑๑๗ คน
ผู้แทนภำคเอกชน จำนวน ๒๒ คน ผู้แทนภำคประชำชน จำนวน ๒๖ คน คณะทูตำนุทูต ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชำกำร
จำนวน ๑๐ คน
๒) สรุปกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
- เห็นด้วย จำนวน ๑๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๖
- ไม่เห็นด้วย จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๔
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
๑) มี ผู้ เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม จ ำนวน ๑๔๐ คน ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนหน่ ว ยงำนภำครั ฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชำกำร จำนวน ๖๙ คน ภำคเอกชน จำนวน ๓๘ คน และภำคประชำชน จำนวน ๓๓ คน
๒) สรุปกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
- เห็นด้วย จำนวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๖
- ไม่เห็นด้วย จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๔
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

๑) มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ จำนวน
๗๑ คน ภำคเอกชน จำนวน ๗ คน ภำคประชำชน จำนวน ๓๐ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชำกำร จำนวน ๒ คน
๒) สรุปกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
- เห็นด้วย จำนวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๒
- ไม่เห็นด้วย จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๘
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลีกำร์เด้นส์ จังหวัดสงขลำ
๑) มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓๖ คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ จำนวน
๓๓ คน ภำคเอกชน จำนวน ๖ คน และภำคประชำชน จำนวน ๙๕ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชำกำร จำนวน ๒ คน
๒) สรุปกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
- เห็นด้วย จำนวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐
- ไม่เห็นด้วย จำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐
ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจริญธำนี จังหวัดขอนแก่น
๑) มี ผู้ เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม จ ำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนหน่ ว ยงำนภำครั ฐ
จำนวน ๗๕ คน ภำคเอกชน - คน ภำคประชำชน จำนวน ๒๑ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชำกำร จำนวน ๕ คน
๒) สรุปกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
- เห็นด้วย จำนวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘
- ไม่เห็นด้วย จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒
วิธีที่ ๒ : การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดำเนินกำรผ่ำนช่องทำง ดังนี้
 เว็บไซต์ www.lawamendment.go.th
 เว็บไซต์ www.rlpd.go.th
 เว็บไซต์ www.humanrightscenter.go.th
 Facebook webpage กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
กำหนดระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็น ระหว่ำงวันที่ ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ รวม ๑๕ วัน มีผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น ดังนี้
๑. มีผู้เข้ำชม ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... จำนวน ๓,๐๕๕ รำย
๒. สรุปกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้เข้ำชมต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
- เห็นด้วย จำนวน ๒,๙๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙
- ไม่เห็นด้วย จำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑
๒. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง
๒.๑ การจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... รวม ๕ ครั้ง โดย
กำหนดหัวข้อ รวม ๙ ประเด็น เรียงตำมหมวดและมำตรำของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ( ๗ หมวด รวม ๗๐ มำตรำ)

ประเด็น ๑ : บททั่วไป มาตรา ๑ – ๔
มำตรำ ๑. ชื่อของกฎหมำยฉบับนี้อำจจะสื่อไม่ตรงกับลักษณะของกฎหมำยที่ได้ใช้เป็นแบบอย่ำงในต่ำงประเทศ ซึ่งเป็น
Civil Partnership มีลั ก ษณะเป็ นหุ้ นส่ ว นในทำงทรัพ ย์สิ น ทำงแพ่ ง เนื่ องจำกต้อ งคำนึ งถึงบุ คคลภำยนอก
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคลำกรในสำยบังคับใช้กฎหมำย ซึ่งมีแนวควำมคิดค่อนข้ำงที่จะอนุรักษ์
มำตรำ ๒. มีกำรกำหนดระยะเวลำให้ มีผ ลบังคับ ใช้ห ลั งประกำศรำชกิจำนุเบกษำ ๑๘๐ วัน นำนเกินไปหรือไม่ ควร
กำหนดวันให้เหมำะสมหรือสั้นลง เช่น ๖๐ วัน
ม ำต รำ ๓ . -คำนิยำม “คู่ชีวิต” ยังไม่ชัดเจน ควรใช้กฎหมำยนี้กับคนทุกคนเพื่อไม่ให้มีกำรแบ่งแยกว่ำเป็นพลเมืองชั้นหนึ่ง
(๒)
หรือสอง หำกเป็นกฎหมำยที่ใช้กับคนเพศเดียวกันก็เสมือนเป็นกำรตอกย้ำควำมไม่เท่ำเทียม
-คำนิยำม “คู่ชีวิต” เปิดโอกำสให้คู่รักเพศเดียวกันเท่ำนั้น ที่สำมำรถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ อำจจะสร้ำงอุปสรรค
ในกำรใช้สิทธิก่อตั้งครอบครัวของกลุ่มเพศกำกวม (Intersex) ซึ่งเป็นบุคคลที่มี ๒ เพศ รวมทั้งกลุ่มบุคคลข้ำม
เพศหำกมีกำรอนุญำตให้มีกำรเปลี่ยนคำนำหน้ำนำมได้ในอนำคต
-คำนิยำม “คู่ชีวิต” หำกตัดคำว่ำ “โดยกำเนิด” จะไม่มีปัญหำที่ต้องไปแก้ไขในอนำคตอีก เนื่องจำกถ้ำหำกมี
พระรำชบัญญัติกำรรับรองเพศเกิดขึ้น แล้วสมมติว่ำกรณีที่ผู้ชำยเปลี่ยนเพศไปเป็นผู้หญิง ผู้หญิงเปลี่ยนเพศไป
เป็นผู้ชำย และคำว่ำ “sexual orientation” เป็นสิ่งที่หลำกหลำย เพรำะฉะนั้น คำว่ำ “ผู้หญิงข้ำมเพศ” ซึ่ง
ข้ำมจำกชำยไปเป็นหญิงก็มีโอกำสที่จะไปชอบผู้หญิงด้วยกันได้ มันเป็นเรื่องธรรมชำติที่สำมำรถลื่นไหลไปได้
ดังนั้น ถ้ำหำกว่ำมีผู้หญิงข้ำมเพศได้รับรองจำกพระรำชบัญญัติกำรรับรองเพศไปเป็นผู้หญิงแล้ว และมีวิถีทำง
เพศกับ เพศหญิ งด้วยกัน ก็ จ ะทำให้ เกิดปัญ หำด้ว ยกันทั้ งคู่ เพรำะไม่ส ำมำรถใช้ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ได้ และจะมำใช้พระรำชบัญญัติกำรจดทะเบียนคู่ชีวิตไม่ได้
-พระรำชบัญญัติฉบับนี้ควรเปิดกว้ำง ให้ผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ ไม่เพียงเฉพำะคู่รักเพศเดียวกันเท่ำนั้นที่
จะสำมำรถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้
-ควรนิยำมคำว่ำ“คู่ชีวิต” ให้ชัดเจนเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ในเชิงครอบครัว กฎหมำยฉบับนี้เลือกปฏิบัติทำงเพศ
ในแง่ใช้บังคับกับเพศกำเนิดเดียวกันเท่ำนั้น ประเด็นเพศกำเนิดมีคนที่มีเพศสภำพเป็น non - binary ซึ่งไม่ใช่
ชำยหรือหญิง กำรใช้คำว่ำเพศกำเนิดในกฎหมำยนี้เป็นกำรกีดกัน และหำกกฎหมำยฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะ
เป็นกำรขัดขวำงขบวนกำรต่อสู้เพื่ออัตลักษณ์ทำงเพศในอนำคต ซึ่งในกฎหมำยต่ำงประเทศมีกำรรับรองเพศ
สภำพในสูจิบัตร ว่ำเป็น non - binary ได้แล้ว
-หำกกฎหมำยฉบับนี้เป็นกฎหมำยทำงเลือก ควรเปิดโอกำสให้คู่รักต่ำงเพศสำมำรถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้
-หำกมีกำรจดทะเบียนสมรสอยู่แล้วจะไม่สำมำรถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ แต่หำกมีกำรจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วจะ
เป็นกำรจดทะเบียนสมรสซ้อนได้หรือไม่
-อยำกให้คู่สมรสต่ำงเพศ (ชำย-หญิง) มีสิทธิในกำรจดทะเบียนคู่ชีวิตภำยใต้กฎหมำยฉบับนี้ด้วย เช่นกรณีที่
คู่รักชำยหญิงต้องกำรข้อกำหนดทำงกฎหมำยในกำรจัดกำรทรัพย์สิน แต่ไม่ต้องกำรมีบุตร

บั ญ ญั ติ บ ท -เสนอเกี่ยวกับควำมเท่ำเทียมในด้ำนภำระหน้ำที่ในองค์กรต่ำง ๆ ให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงคู่ชีวิตและคู่
ทั่ ว ไป ห รื อ สมรส
ก่อนที่จะเข้ำ -เสนอให้ บั ญ ญั ติในหลั กกำรทั่ว ไปอีกว่ำให้ ตีควำมกฎหมำยอัน เกี่ยวข้องกับสถำนะคู่ชีวิตให้ อยู่ในลั กษณะ
หมวด ๑
เดียวกับสถำนะของคู่สมรส
ประเด็น ๒ : หมวด ๑ การจดทะเบียนคู่ชีวิต มาตรา ๕ – ๑๒
มำตรำ ๔
ร่ำงพระรำชบั ญญั ติมีกำรกำหนดรัฐมนตรีรักษำกำรถึง ๔ กระทรวง มำกไปหรือไม่ กำรประสำนงำนอำจจะมี
ปัญหำได้
มำตรำ ๕
-กำหนดเกณฑ์ว่ำจะต้องบรรลุนิติภำวะเมื่ออำยุ ๒๐ ปี ซึ่งป.พ.พ. ระบุว่ำชำยและหญิงอำยุ ๑๗ สำมำรถขอ
อนุญำตศำลให้สมรสได้ กฎหมำยฉบับนี้จะอนุญำตให้สมรสในกรณีนี้ด้วยหรือไม่ รวมถึงเรื่องของเขตอำนำจ
ศำลที่จะมีอำนำจสั่งอนุญำต เนื่องจำกศำลเยำวชนและครอบครัวซึ่งมีอำนำจอนุญำตให้สมรสแต่เดิมนั้นอำจจะ
ไม่มีเขตอำนำจครอบคลุมไปถึงกรณีขอจดทะเบียนคู่ชีวิต เว้นแต่จะบัญญัติว่ำเป็นเรื่องคดีครอบครัว
-กำรจดทะเบี ยนสมรส ตำมป.พ.พ. กำหนดให้ อำยุ ๑๗ ปี หำกต่ำกว่ำต้องขอศำล กฎหมำยฉบั บนี้มีหลั กกำรนี้
หรือไม่
-สำมำรถกำหนดเกณฑ์อำยุขั้นต่ำในกฎหมำยนี้ได้หรือไม่ เพรำะกำรบรรลุนิติภำวะที่อำยุ ๒๐ ปี อำจยังเป็น
ช่วงที่ยังสำเร็จกำรศึกษำไม่สมบูรณ์ เห็นควรให้ตั้งเกณฑ์อำยุให้มำกขึ้น อำจกำหนดเป็นอำยุ ๒๕ ปี อ้ำงอิงตำม
เกณฑ์ของกำรรับบุตรบุญธรรม
-กำรเปิดโอกำสให้ผู้มีสัญชำติไทยคนใดคนหนึ่ง คือกำรเปิดโอกำสให้ต่ำงชำติเข้ำมำได้ใช่หรือไม่
-ผู้มีสิทธิที่จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้อง “บรรลุนิติภำวะแล้วตำมกฎหมำย” มีเหตุผลใดในกำรกำหนดเรื่องเกณฑ์
อำยุนี้เช่นนี้ เพรำะเห็นว่ำควรเป็น ๑๗ ปี ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
-ตำมกฎหมำยไทยบุคคลที่มีอำยุ ๒๐ ปีถือว่ำบรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ดี กำรสมรสระหว่ำงชำย
หญิงอำจถือได้ว่ำบุคคลดังกล่ำวบรรลุนิติภำวะแล้ว แม้จะอำยุต่ำกว่ำ ๒๐ ปีบริบูรณ์ก็ตำม ด้วยเหตุนี้ บุคคล
เหล่ำนี้จะสำมำรถจดทะเบียนคู่ชีวิตตำมมำตรำ ๕ ได้หรือไม่
มำตรำ ๖
ยังไม่ได้ระบุหน่วย ต้องรอกฎกระทรวง ในขณะที่มำตรำ ๑๑ สำมำรถไปดำเนินกำรนอกสำนักทะเบียนได้
มำตรำ ๘
-มำตรำ ๘ (๒) กำรห้ำมจดทะเบียนคู่ชีวิตในกรณีที่เป็นญำติสืบสำยโลหิต จะมีผลเสียอย่ำงไร เหตุใดจึงเป็น
สิ่งต้องห้ำม เนื่องจำกกำรจดทะเบียนคู่ชีวิตซึ่งเป็นเพศเดียวกันไม่สำมำรถสืบสำยโลหิตได้
-มำตรำ ๘ (๓) กำรจดทะเบียนคู่ชีวิตจะกระทำมิได้ห ำกมีคู่สมรสหรือได้จดทะเบียนคู่ชีวิตอยู่ก่อนแล้ว แต่
ในทำงกลับกัน ถ้ำมีกำรจดทะเบียนคู่ชีวิตก่อน ไม่มีกฎหมำยห้ำมไม่ให้จดทะเบียนสมรสภำยหลัง ซึ่งนำไปสู่
กำรแก้ไข ป.พ.พ.
-ให้เพิ่มอนุ “(๕) บุคคลที่นับถือศำสนำอิสลำม” และกำหนดให้กำรสมรสที่ฝ่ำฝืนมำตรำ ๘ (๕) เป็นโมฆะตำม
มำตรำ ๔๙
-จะกำหนดอย่ำงไรกรณีจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อน เหมือนจดทะเบียนสมรสซ้อน เนื่องจำกจะเกิดผลว่ำตรำบใดที่
ศำลยังไม่สั่งให้กำรสมรสครั้งที่สองเป็นโมฆะกำรสมรสทั้งสองครั้งก็ยังใช้ได้อยู่ ซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่มีเหตุทำให้

มีกำรด้อยสิทธิในบรรดำคู่สมรสทั้งหลำยที่ถือทะเบียนสมรสอยู่ ในกรณีจดทะเบียนคู่ชีวิต จะมีกำรแก้ปัญหำนี้
อย่ำงไร
มำตรำ ๑๐ -กรณีกำรจดทะเบียนสมรสมีพยำน ๓ บุคคลที่ต้องห้ำม หูหนวก คนใบ้ ตำบอด วิกลจริต
คนเหล่ำนี้สำมำรถจดทะเบียนได้หรือไม่
-บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถอำจทำหน้ำที่เป็นพยำนได้ในกรณีที่ผู้พิทักษ์อนุญำต
-และ มำตรำ ๑๐ (๓) คำว่ำ “จักษุบอด” และ “ตำบอด” มีควำมเหมือนหรือต่ำงกันอย่ำงไร เหตุใดจึงใช้คำว่ำ
“จักษุบอด” กฎหมำยฉบับนี้
มำตรำ ๑๒ มีข้อสังเกตว่ำหำกนำควำมหมำยของคู่ชีวิตไปใส่ในพระรำชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวจะเป็นไปได้หรือไม่
ประเด็น ๓ : หมวด ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต มาตรา ๑๓ – ๑๖
มำตรำ ๑๓ -ประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องด้วยเหตุขำดไร้อุปกำระเนื่องจำกคู่ชีวิตฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งถึงแก่ควำม
ตำยในมูลละเมิด ซึ่งคู่สมรสชำยหญิงตำมป.พ.พ. มีสิทธิเรียกร้องดังกล่ำว คำถำมคือกฎหมำยฉบับนี้
-กำหนดหน้ำที่หลักของคู่ชีวิตให้ อุปกำระเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน แต่ยังไม่ได้ยกฐำนะคู่ชีวิตให้ถึงระดับคู่สมรส เช่นนี้
สิทธิเรียกร้องในกำรขำดไร้อุปกำระนั้นจะยังคงมีอยู่หรือไม่
-หำกคู่ชีวิตฝ่ ำยหนึ่ งถูกทำร้ำย คู่ชีวิตอีกฝ่ ำยจะสำมำรถใช้สิทธิเรียกร้องทำงแพ่งหรือทำงอำญำได้ห รือไม่
อย่ำงไร
-สิทธิของคู่ชีวิตเน้นในเรื่องอุปกำระเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน/สิทธิในทรัพย์สิน แต่ยังมีปัญหำคือ ๑) เมื่อป่วยหนักต้อง
รักษำพยำบำลยังมีปัญหำในเรื่องกำรเซ็นยินยอมผ่ำตัดแทน ๒)ไม่มีสิทธิในเรื่องกำรค้ำประกันหรือทำธุรกรรม
ทำงเงิน ควรตอบคำถำมต่อสังคมให้ได้เมื่อร่ำงกฎหมำยออกไปสู่สำธำรณะชนแล้ว
-เสนอให้คำนึงถึงสิทธิในทำงคดีอำญำของคู่ชีวิตด้วย
ประเด็น ๔ : หมวด ๓ ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต มาตรา ๑๗ –มาตรา ๔๔
หมวด ๓
-มนุษย์ทุกคนต้องได้รับสิทธิเท่ำเทียมกัน ไม่ควรจะไปกำหนดว่ำบุคคลกลุ่มใดควรจะได้รับสิทธิเท่ำใด มิฉะนั้น
จะเป็ นกำรเลื อกปฏิบั ติ และเนื้ อหำของกฎหมำยฉบับนี้ส่ วนใหญ่ เทียบเคียงมำจำกป.พ.พ. แต่เรียกบุคคล
ดังกล่ำวว่ำคู่ชีวิต แต่ให้สิทธิที่ไม่เท่ำเทียม และหมวดพินัยกรรมมรดกบัญญัติว่ำให้ปรับใช้ประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ แต่หมวดทรัพย์สินและควำมเป็นโมฆะ เขียนเฉพำะเจำะจงเป็นแต่ละมำตรำ
-ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์กำหนดเรื่อง “กรรมสิทธิ์รวม” สำหรับกำรจัดกำรทรัพย์สินของบุคคลที่ทำ
มำหำได้ร่วมกัน ซึ่งไม่ได้มีส ถำนะเป็นสำมีภ รรยำตำมกฎหมำยอยู่แล้ ว จึงไม่ควรกำหนดควำมสั มพันธ์ด้ำน
ทรัพย์สินระหว่ำงคู่ชีวิตอีก
-กำรระงับ ข้ อ พิ พ ำทในครอบครัว อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรจะไม่ เข้ ำมำเกี่ ย วข้ อง แต่ อ ย่ำงไรก็ ต ำม มี ก ำรศึ ก ษำ
เปรียบเทียบกฎหมำยไทยและกฎหมำยต่ำงประเทศ สหรัฐอเมริกำใช้อนุญำโตตุลำกำรในกำรไกล่เกลี่ยข้อ
พิพำทในครอบครัวได้ แต่ต้องได้รับกำรยินยอมจำกทั้งสองฝ่ำยให้มำตกลงว่ำจะจัดกำรกับทรัพย์สินอย่ำงไร
มำตรำ ๓๒ คำว่ ำ “หำยนะ” เป็ น คำที่ กว้ ำงมำก เมื่ อ มี ก ำรใช้ตี ค วำมกฎหมำยจะมี ปั ญ หำเนื่ อ งจำกไม่ ใช่ค ำปกติ ข อง
(๕)
กฎหมำยซึ่งมักจะใช้คำว่ำ “ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง”

มำตรำ ๓๙

กรณี ที ทรั พ ย์ สิ น คู่ ชี วิ ตจะแยกกั นโดยผลของกฎหมำยนั บแต่ วั นที่ ศำลพิ พ ำกษำให้ ล้ มละลำย จะต้ องเป็ น
คำพิพำกษำถึงที่สุดหรือไม่ จะรวมถึงกรณียังมีกำรใช้สิ ทธิโต้แย้งคำพิพำกษำในศำลสูงในระหว่ำงนี้หรือไม่ ควร
เขียนไว้ว่ำ”เมื่อมีคำพิพำกษำศำลชั้นต้นให้ล้มละลำยแล้วควรทุเลำกำรจัดกำรทรัพย์สินไปก่อน” แต่ยังไม่ถึงกับต้อง
แยกกันเพื่อป้องกันควำมเสียหำยและคุ้มครองฝ่ำยที่มีทรัพย์สินแล้วถูกอีกฝ่ำยหนึ่งนำไปจัดกำรโดยทำงมิชอบ
มำตรำ ๔๒ กำรขอให้ศำลสั่งยกเลิกกำรแยกทรัพย์สินตำมมำตรำ ๔๒ ในระหว่ำงที่ศำลสั่งยกเลิก กำรแยกทรัพย์สินโดยต่ำง
ฝ่ำยต่ำงไปจัดกำรทรัพย์สินกันเอง จะมีผลทำงกฎหมำยอย่ำงไรหำกเมื่อภำยหลังศำลสั่งซึ่งทำให้ต้องกลับมำ
จัดกำรทรัพย์สินร่วมกันอีก
ประเด็น ๕ : หมวด ๔ ความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต มาตรา ๔๕ – ๕๐
มำตรำ ๔๗ ศำลใดพิพำกษำว่ำกำรจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ
มำตรำ ๔๙ -ระบุว่ำกำรจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะเพรำะฝ่ำฝืนมำตรำ ๘ (๔) เรื่องบุคคล ๒ ฝ่ำย หำกบุตรบุญธรรมและผู้รับ
บุตรบุญธรรมสมรสกัน เสนอแนะให้มีกำรบัญญัติเพิ่มเติมว่ำหำกสมรสกันแล้วจะเป็นไปในทิศทำงไหน เช่น
เป็ น กำรสมรสที่ สมบู รณ์ หรื อกำรรับบุตรบุญ ธรรมถูกยกเลิ ก ควรบั ญ ญั ติ ให้ ชัดเจน และเห็ นควรเพิ่มเติ ม
เกี่ยวกับกำรรับบุตรบุญธรรม ซึ่งปกติฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งสำมำรถรับบุตรบุญธรรมได้ มีคำถำมว่ำอีกคนหนึ่งจะอยู่
ในฐำนะใด
-ควรกำหนดให้กำรจดทะเบียนคู่ชีวิตของผู้ที่นับถือศำสนำอิสลำมเป็นโมฆะ ตำมมำตรำ ๘ (๕) ประกอบมำตรำ ๔๙
-จดทะเบี ย นคู่ ชี วิ ต ซ้ อ นกำรสมรสเป็ น โมฆะ จดทะเบี ย นคู่ ชี วิ ต ซ้ อ นกำรจดทะเบี ย นคู่ ชี วิ ต เป็ น โมฆะ
แต่กำรจดทะเบียนสมรสซ้อนกำรจดทะเบียนคู่ชีวิตไม่เป็นโมฆะ ต้องแก้ป.พ.พ.
-พระรำชบัญญัติฉบับนี้ระบุเรื่องโมฆะกรรมและโมฆียกรรมของกำรจดทะเบียนคู่ชีวิตปะปนกัน
-เรื่องควำมเป็นโมฆะและโมฆียะส่วนมำกมำจำกเรื่องครอบครัว แต่กฎหมำยนี้เป็นเรื่อง partnership ไม่ใช่
เรื่องกำรสมรส อำจไม่ต้องนำมำใช้
ประเด็น ๖ : หมวด ๕ การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต มาตรา ๕๑ – ๖๖
หมวด ๕๑ -เหตุ ฟ้ อ งสิ้ น สุ ด กำรเป็ น คู่ ชี วิ ต คล้ ำ ยกำรฟ้ อ งหย่ ำ ตำม ป.พ.พ. โดยปกติ แ ล้ ว ไม่ ใช่ เรื่ อ งง่ ำย เช่ น หำกมี
กำรยกย่องคนอื่นเป็นสำมีหรือคู่ชีวิต ต้องพิสูจน์ว่ำมีควำมสัมพันธ์ลึกซึ้ง และตำมป.พ.พ. หำกฝ่ำยชำยมีชู้ ฝ่ำย
หญิงสำมำรถเรียกค่ำเสียหำยจำกผู้หญิงอีกฝ่ำยได้ หำกพิสูจน์ทรำบว่ำมีภรรยำแล้ว หำกเปรียบกั บคู่ชีวิตก็เป็น
เรื่องท้ำทำยในทำงปฏิบัติ
มำตรำ ๕๒ กรณี จ ดทะเบี ย นเลิ ก กำรเป็ น คู่ ชี วิ ต ควรจะมี ก ำรบั น ทึ ก หน้ ำ ที่ ก ำรเลี้ ย งดู เด็ ก ในทะเบี ย นที่ จ ะยกเลิ ก
ควำมสัมพันธ์ของคู่ชีวิตนี้หรือไม่
มำตรำ ๕๓ มีเนื้อหำซ้ำซ้อนกับมำตรำ ๔๖ เสนอให้ระบุเพิ่มเติมในมำตรำ ๕๓ (๑) ว่ำกำรฝ่ำฝืนเงื่อนไขกำรจดทะเบียน
(๑)
คู่ชีวิตตำมหมวด ๑ ยกเว้นมำตรำ ๗ และ ๘ จำกร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นี้ และมำตรำ ๕๓ (๒) มีควำมซ้ำซ้อน
เช่นกัน อำจต้องทบทวนข้อควำมที่นำมำจำกป.พ.พ. และมำตรำ ๖๓ เกี่ยวกับกำรแบ่งทรัพย์สินร่วมกันหลัง
กำรจดทะเบียนคู่ชีวิตสิ้นสุด
มำตรำ ๕๔ -ใช้คำกว้ำงเกินไปหรือไม่ หำกใช้คำว่ำ “ในกรณีมีสภำพแห่งกำย” ในกรณีถ้ำคู่ชีวิตแขนขำดทั้ง ๒ ข้ำง จะเข้ำข้อนี้

(๑๑)
(๑๒)

หรือไม่ เสนอให้เพิ่มว่ำ“หำกเป็นกรณีที่ร้ำยแรงอีกฝ่ำยหนึ่งสำมำรถฟ้องให้เลิกกำรเป็นคู่ชีวิตได้”
-แม้จะเทียบเคียงมำจำกป.พ.พ. แต่ในเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ควรนำมำใช้ จึงเห็นสมควรให้ยกเลิก และถ้ำเป็นไปได้
ขอให้ยกเลิกในกฎหมำยแพ่งด้วย
-คำว่ำโรคติดต่อร้ำยแรงมีควำมหมำยครอบคลุมเพียงใด รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยหรือไม่ ควรคำนึงถึงศักดิ์ศรี
ของผู้ป่วยเอชไอวีด้วยโดยควรพิจำรณำตัดอนุนี้ออก
มำตรำ ๕๕ เกิดสิทธิในกำรเรียกร้องที่คู่ชีวิตมีสิทธิที่จะได้รับค่ำทดแทนจำกคู่ชีวิตหรือผู้ที่อุปกำระเลี้ยงดูหรือยกย่อง หำกมี
ควำมสัมพันธ์ชั่วครั้งครำวก็ไม่มีสิทธิดังกล่ำว และผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งกำรเลิกคู่ชีวิต อำจจะถูกบังคับให้จ่ำยค่ำ
เรียกร้องให้จ่ำยค่ำทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เกิดคำถำมว่ำหำกพ่อตำหรือแม่ยำย เป็นเหตุให้เลิก สำมำรถถูกฟ้อง
ได้หรือไม่
ประเด็น ๗ : หมวด ๖ มรดก มาตรา ๖๗ – ๖๙
หมวด ๖
กำรนำเรื่องมรดกมำใช้บังคับโดยอนุโลมทั้งหมด อำจเกิดปัญหำเนื่องจำกตำมป.พ.พ. ย่อมรวมถึงกำรตกทอดทำง
มรดกถึงบุตรด้วย แต่กฎหมำยนี้ยังไปไม่ถึงเรื่องบุตร
มำตรำ ๖๘ ใช้ ค ำว่ ำ “เสมื อ นคู่ ส มรส” แต่ ไม่ ใช่ ก ำรจดทะเบี ย นสมรส เหตุ ใดจึ ง มี ก ำรพู ด ถึ ง เรื่ อ งมรดก ทรั พ ย์ สิ น
และบุตรบุญธรรม
ประเด็น ๘ : หมวด ๗ มาตรา ๗๐
มำตรำ ๗๐ กำหนดอำยุควำม ๑ ปี อำจสั้นไป ควรปรับเป็น ๓ ปี เพรำะควรให้ระยะเวลำในกำรตัดสินใจ
ประเด็น ๙ : ประเด็นในภาพรวม
เห็นด้วย
-สนับสนุนร่ำงพระรำชบัญญัติฯ โดยเฉพำะหมวด ๒ และ ๓ เนื่องจำกเห็นประโยชน์ด้ำนบวก ควำมสัมพันธ์
กั บ ร่ ำ งพระ ระหว่ำงคู่ ชีวิต ระหว่ำงกำรจดทะเบี ยน มีกำรสร้ำงครอบครัว สร้ำงควำมเข้ มแข็ง จะเป็ นกรอบในกำรป้ องกั น
รำช
ยำเสพติดไม่ให้ มำทำร้ำยสังคม ด้ำนลบ หำกไม่มีกำรออกกฎหมำยฉบับนี้ จะมีปัญหำเรื่องทรัพย์สิน ซึ่งแต่เดิม
บัญญัติฯ
คณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมยำเสพติ ด (ปปส.) มี ก ำรบั ง คั บ ใช้ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น
และปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีมำตรกำรที่สำคัญคือยึดและอำยัดทรัพย์สิน หำกมีกฎหมำยฉบับ
นี้จะทำให้สำมำรถติดตำมและหำควำมเชื่อมโยงทำงทรัพย์สินได้
-กฎหมำยฉบับนี้สร้ำงทัศนคติว่ำบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศก็สำมำรถสร้ำงครอบครัวได้
-ด้วยควำมที่ทำงำนผลักดันประเด็นนี้มำอย่ำงยำวนำน เห็นว่ำควรพัฒนำอย่ ำงค่อยเป็นค่อยไป หำกกระโดดไป
แก้ป.พ.พ.เลยจะถูกต่อต้ำนอย่ำงหนักจำกฝ่ำยอนุรักษ์นิยม

ไม่เห็นด้วย -เห็ น ด้ว ยกับ เหตุผ ลของพระรำชบั ญ ญั ติ แต่ไม่เห็ นด้ว ยกับ ร่ำงพระรำชบัญ ญั ติฯ ทั้งฉบั บ เพรำะขัดต่อคำ
กับร่ำง
ปฏิญญำที่ประเทศไทยได้ให้ไว้ในกระบวนกำร UPR และขัดต่อภำรกิจของกรมคุ้มครองสิทธิฯ เนื่องจำก-คู่ชีวิต
พระรำชบัญญัติ ตำมร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ฯ นี้ ไม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ เ ที ย บเท่ ำ กั บ คู่ สมรสตำมป.พ.พ. ท ำให้ ข ำดสิ ท ธิ ต่ ำ ง ๆ
หลำยประกำร เช่น สิทธิในกำรรับบุตรบุญ ธรรมร่วมกัน สิ ทธิในกำรอุ้มบุญ สิทธิในกำรได้รับสวัสดิกำรทั้ง
ภำครัฐและเอกชน
-กำรสร้ำงกฎหมำยเฉพำะให้กับคู่รักที่เป็นบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ ถือได้ว่ำเป็นกำรแบ่งพลเมือง
ออกเป็นชนชั้น เป็นกำรตีตรำและเลือกปฏิบัติ ขัดต่อหลักกำรตำมรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่ำทุกคนเสมอภำคต่อ
หน้ำกฎหมำย
-กำรออกพระรำชบัญญัติกำรจดทะเบียนคู่ชีวิตก่อน ถือเป็นกำรจัดลำดับควำมสำคัญที่ผิด เพรำะควำมสำคัญ
เร่งด่วน คือ กฎหมำยสมรส เนื่องจำกควำมล่ำช้ำคือควำมไม่ยุติธรรม จึงขอเสนอให้ดูแบบอย่ำงของไต้หวันที่
ไม่ได้เริ่มจำกกำรจดทะเบียนคู่ชีวิตแต่มำเริ่มที่กฎหมำยกำรสมรส
-ได้มีกำรยื่นจดหมำยเปิดผนึกที่มีรำยชื่อ ๗๐ รำยชื่อ เพื่อแสดงควำมกังวลต่อกำรเผยแพร่ร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรจดทะเบียนคู่ชีวิต ฯ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกำยน
๒๕๖๑ ถือว่ำเป็นร่ำงที่ ๓ ที่ฝ่ำยรัฐผลักดันเพื่อรับรองคู่ชีวิตเพศเดียวกัน ที่ผ่ำนมำนักกิจกรรมรู้สึกกังวลมำก
ในเนื้ อ หำของพระรำชบั ญ ญั ติ ที่ ไม่ ค รอบคลุ ม สิ ท ธิ ห ลำยประกำร มี ก ำรเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค คลที่ มี ค วำม
หลำกหลำยทำงเพศ ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรขำดสิทธิของคู่รักเพศหลำกหลำยได้ ครบถ้วน เช่น สิทธิต่ำง ๆ
สิทธิในกำรรักษำพยำบำล กำรจัดงำนศพ กำรรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน กำรอุ้มบุญ กำรปกครองบุตรร่วมกัน กำร
ได้รับผลประโยชน์ต่ำง ๆ สวัสดิกำรของคู่รักของอีกฝ่ำยในฐำนะคู่สมรสตำมกฎหมำย กำรได้รับกำรยอมรับมี
ศักดิ์ศรีในฐำนะคู่สมรสตำมกฎหมำย สิทธิของทุก อัตลักษณ์ทำงเพศในกำรจดทะเบียนสมรสตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ตำมหลักควำมเสมอภำคต่อหน้ำกฎหมำย อีกทั้งคำว่ำ “คู่ชีวิต” ที่ปรำกฏอยู่ในร่ำง
พระรำชบัญญัติฯ ไม่เคยปรำกฎอยู่ในกฎหมำยใด ๆ ในประเทศไทยมำก่อน ดังนั้น สิทธิหน้ำที่ต่ำ ง ๆ ที่ยึดโยง
คำว่ำ “คู่สมรส” จึงไม่สำมำรถเชื่อมโยงมำถึงคู่ชีวิตตำมกฎหมำยนี้ได้ จึงมีข้อเสนอ ๔ ข้อ ดังต่อไปนี้
๑) ชะลอกำรร่ำงพระรำชบัญญัติฯ เพรำะเนื้อหำของร่ำงฉบับนี้ยังมีกำรเลือกปฏิบัติ และไม่สำมำรถให้
หลักประกันว่ำคนที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศจะมีสิทธิเสรีภำพอย่ำงเสมอภำค ควำมพยำยำมที่จะทำให้
ประชำชนสนั บ สนุ น ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ โดยกำรอ้ ำงว่ำ ดี ก ว่ ำไม่ มี เป็ น กำรใช้ อ ำนำจบิ ด เบื อ นให้
ประชำชนสมยอมต่อควำมไม่เป็นธรรม และเป็นกำรถูกลิดรอนสิทธิพลเมือง สิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
๒) กระบวนกำรเสนอกฎหมำยคุ้มครองสิทธิในกำรสมรสและครอบครัวของบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำง
เพศ ควรเป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน ดังนั้น กำรขับเคลื่อนทำงกฎหมำยต้องยึดหลัก
ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ พิจำรณำกฎหมำยโดยสภำที่ดำรงตำแหน่งผ่ำนกระบวนกำรประชำธิปไตยเท่ำนั้น
๓) จัดให้มีกำรศึกษำวิจัยฐำนทัศนคติของคนในสังคม เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจ
อย่ ำ งจริ ง จั ง ไม่ ใ ช่ เพี ย งกำรออกกฎหมำยและนโยบำยที่ สั ง คมไม่ เข้ ำ ใจ และไม่ ส ำมำรถน ำไปปฏิ บั ติ

พร้อมทั้งยกระดับ กำรอภิป รำยด้ว ยกำรจัดท ำกฎหมำยสู่ ส ำธำรณะอย่ำงแท้จริง เพื่ อเปิดรับ ควำมคิดเห็ น
อย่ ำงกว้ำงขวำง เพื่ อ เป็ น ฐำนให้ ก ำรขับ เคลื่ อนเกิ ดควำมเท่ ำเที ย มทำงเพศอย่ ำงยั่ งยื น และมั่ น คง เพรำะ
กฎหมำยที่ปรำศจำกควำมเข้ำใจของผู้บังคับใช้กฎหมำยไม่อำจนำมำซึ่งกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียม
๔) ตำมหลั กสำกลว่ำด้ว ยเรื่องกำรไม่เลื อกปฏิบั ติ ควำมเสมอภำคต่อหน้ ำกฎหมำย รัฐ มีห น้ ำที่ ส ร้ำง
และแก้ไขกฎหมำยเพื่อประกันว่ำทุกคนมีสิทธิเสรีภ ำพอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม หำกรัฐสร้ำงกฎหมำย
ที่มีเนื้อหำและข้อยกเว้น ที่เลือกปฏิบัติ ถือว่ำขัดต่อหลั กกำรสิทธิมนุษยชน ดังนั้น รัฐต้องดำเนินกำรแก้ไข
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เพื่อให้ทุกเพศไม่ว่ำอัตลักษณ์ใด และรสนิยมทำงเพศใด บุคคลใด ๆ สำมำรถ
เข้ำถึงกฎหมำยสมรสอย่ำงเท่ำเทียมสำหรับทุกคน ด้วยควำมศรัทธำในสิทธิควำมเท่ำเทียมเป็นธรรม
ให้แก้ไข
ป.พ.พ.

กำรรับบุตร
บุญธรรม

-วัน นี้ ได้ อะไร และจะไปต่ อ อย่ ำงไร ควรจะเป็ น ค ำว่ำ “ชี วิต คู่ ” เพรำะยังดู เหมือ นว่ำยั งแยกออกจำกกั น
แต่ ค ำว่ ำ ”คู่ ชี วิ ต ”เหมื อ นต้ อ งได้ ทุ ก อย่ ำ งแต่ ก็ ยั งท ำไม่ ได้ และกระแสสั ง คมเป็ น ไปในทำงที่ ว่ ำ กำรมี ร่ ำ ง
พระรำชบัญญั ติกำรจดทะเบีย นคู่ชีวิตฯ จะทำให้แก้ ป.พ.พ.ได้ยำกขึ้น แต่ส่วนตัวมองมุมว่ำหำกมีสิ่งที่เป็น
รูปธรรมออกมำแล้วอำจจะทำให้กำรแก้ไข ป.พ.พ.สำมำรถทำได้เร็วขึ้น
-กรณีที่สำมีภรรยำกระทำควำมผิดฐำนลักทรัพย์ระหว่ำงกันไม่ต้องรับโทษ แต่ในทำงกลับกันหำกเป็นคู่ชีวิตจะ
มี ผ ลเป็ น อย่ ำ งไร เพรำะอำจยั ง ไม่ ได้ มี ก ำรแก้ ไขประมวลกฎหมำยอำญำ ส่ ว นตั ว อยำกให้ มี ก ำรแก้ ไ ข
ป.พ.พ.แม้จะเป็นกำรยำก เนื่องจำกกฎหมำยฉบับนี้มีช่องว่ำง ดังนี้
-กำรรับรองทำงกฎหมำยของคู่แต่งงำนเพศเดียวกันจะกระทำไม่ได้เด็ดขำด เพรำะขัดต่อหลักศำสนำอิสลำม
เป็นกำรผิดศีลธรรม และควรมีกำรสอบถำมประเด็นดังกล่ำวไปยังคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย
ในรัฐธรรมนูญไม่มีกำรบัญญัติรับรองสิทธิของบุ คคลเพศอื่น นอกจำกเพศชำยหรือหญิง เท่ำนั้น ไม่จำเป็นต้อง
ออกกฎหมำยนี้เพื่อรับรองสิทธิของกลุ่มคนเพศเดียวกัน
-ต้องกำหนดไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำ“ห้ำมไม่ให้บังคับใช้กับบุคคลที่นับถือศำสนำอิสลำม
-ภำพรวม เห็นด้วยในหลักกำรและเหตุผล แต่กำรที่ออกกฎหมำยเฉพำะจะทำให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติเกิดขึ้น
เพรำะคำว่ำ “คู่ชีวิต” ไม่เคยมีในกฎหมำย ดังนั้นกลุ่มคู่ชีวิต จึงไม่ได้รับสิทธิเหมือนคู่สมรสตำมกฎหมำยฉบับ
ต่ำงๆ จึงเห็นควรเสนอให้แก้ไข ป.พ.พ. มำตรำ ๑๔๔๘ หรือเพิ่มเติม วรรคสองในมำตรำ ๑๔๔๘
-เห็นด้วยในหลักกำรและเหตุผลในภำพรวม แต่กำรที่ออกกฎหมำยเฉพำะกลุ่ม อำจก่อให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติ
เนื่องจำกคำว่ำ “คู่ชีวิต” ไม่มีปรำกฏในกฎหมำยไทยมำก่อน ดังนั้นกลุ่มคู่ชีวิตจึงไม่ได้รับ สิทธิเทียบเท่ำคู่สมรส
ตำมกฎหมำย จึงเสนอให้แก้ไข มำตรำ ๑๔๔๘ แห่งป.พ.พ. เพื่อให้ “คู่สมรส” หมำยรวมถึง กลุ่ม “คู่ชีวิต”ด้วย
-หำกรับรองให้มีกำรจดทะเบียนคู่ชีวิตอำจทำให้เกิดปัญหำสังคมตำมมำภำยหลัง เช่น กำรฆำตกรรม กำรใช้
ควำมรุนแรง เพรำะกลุ่มคนที่รักเพศเดียวกัน มักเป็นคนที่มีอำรมณ์แปรปรวน รุนแรง กรณีที่คู่ชีวิตได้รับบุตร
บุญธรรม หรือด้วยวิธีกำรอื่นใดในกำรมีบุตร อำจเกิดปัญหำได้ว่ำบุคคลฝ่ำยใดควรจะเป็นพ่อหรือแม่ และอำจ
เป็นเหตุให้เกิดกำรล้อปมด้อยจำกเพื่อนที่โรงเรียนได้
-กำรรับบุตร บุญธรรมตำมป.พ.พ. สำมำรถทำได้เมื่อคู่สมรสไม่มีบุตร กฎหมำยฉบับ นี้สำมำรถทำได้หรือไม่
และ ควำมหลำกหลำยทำงเพศเป็นเรื่องธรรมชำติเป็นสิทธิและเสรีภำพ ควรมีกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อคนในรุ่นต่อไป

สวัสดิกำร
ต่ำง ๆ

อื่น ๆ

-หำกต้อ งกำรบุ ตรที่ เกิ ดจำกกำรเจริญ พั น ธุ์ (อุ้ม บุ ญ ) สำมำรถท ำได้ ห รือ ไม่ และอำนำจกำรปกครองบุ ต ร
จะได้รับกำรรับรองหรือไม่
-เรื่องสวัสดิกำรของคู่ชีวิต รัฐไม่ให้สวัสดิกำรสังคมเพรำะกระบวนกำรทำงควำมคิดต่ำงกัน
-หำกมีกำรบังคับใช้กฎหมำยฉบับนี้ จะต้องมีกำรแก้ไขสิทธิที่เกิดขึ้นในกฎหมำยอื่น ๆ เช่น กฎหมำยเกี่ยวกับ
ภำษี สิทธิในกำรเรียกร้องทำงแพ่งและอำญำ
-ควรเพิ่มเติมสิทธิด้ำนอื่น ๆนอกจำกด้ำนทรัพย์สิน และมรดก อำทิ สิทธิในกำรตัดสินใจรักษำพยำบำล สิทธิใน
กำรจัดกำรศพ สิทธิในสวัสดิกำรสังคม
-ไม่ค วรจะประนี ป ระนอมกับ ควำมไม่ รู้ อัน ที่ จริงแล้ ว สั งคมก้ำวหน้ ำมำกแล้ ว เพรำะฉะนั้น ควรนำป.พ.พ.
มำบัญญัติไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ฉบับนี้
-จะบัญญัติให้คนเพศเดียวกันหรือคนต่ำงเพศ ต้องพิจำรณำว่ำสถำนภำพของบุคคลดังกล่ำวเป็นอย่ำงไรในสังคม
-ควรใช้คำศัพท์ที่ชัดแจ้งเพื่อให้ใกล้เคียงกับกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ให้มำกที่สุด
-หำกเจ้ำหน้ำที่ในกระทรวงที่รับผิดชอบไม่จดทะเบียนให้จะทำอย่ำงไร
-กฎหมำยนี้เกี่ยวกับฝ่ำยศำสนำ เนื่องจำกกำรสมรสมีทั้งแบบพลเรือนและแบบศำสนำ เป็นเรื่องที่เป็นประเด็น
ใหญ่ในต่ำงประเทศ เช่นออสเตรเลียบุคลำกรทำงศำสนำมีสิทธิปฏิเสธไม่จดทะเบียนสมรสให้
-สิทธิคู่ชีวิตจะมีกฎหมำยแยกเฉพำะในกำรลงชื่ออนุญำตให้ผ่ำตัด หำกเป็นกรณีฉุกเฉิน จะถูกแยกไปบัญญัติใน
พระรำชบัญญัติอื่นซึ่งต้องเป็นคู่สมรส กฎหมำยฉบับนี้ยังขำดสิทธิในกำรแจ้งควำมดำเนินคดีอำญำเมื่อคู่ชีวิต
ป่วยหนักหรือถูกทำร้ำยร่ำงกำย
-เรื่ อ งของบุ ค คลที่ มี ค วำมหลำกหลำยทำงเพศที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศอื่น จะมำใช้ สิ ท ธิในไทยได้ ห รือ ไม่
เป็นประเด็นระดับสำกล แต่ปัจจุบันกรมฯ ได้ดำเนินกำรอยู่ แต่กำรทำเช่นนั้นอำจจะเป็นกำรให้อภิสิทธิชน
เท่ำนั้นหรือไม่
-กรณีมีป ระเด็นกำรฟ้องร้องตำมกฎหมำยนี้คดีจะไปที่ศำลคดีเยำวชนและครอบครัว ศำลเยำวชนต้องเพิ่ม
บทบำทเป็นผู้ไกล่เกลี่ย และจะต้องมีควำมรู้เรื่องควำมหลำกหลำยทำงเพศ
ควรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ป ระชำชนถึงเรื่องสิทธิ สำระส ำคัญและหน้ำที่ของประเทศไทยภำยใต้สนธิสัญ ญำ
ระหว่ำงประเทศ เช่น ICCPR หรือ CEDAW ก่อนที่จะออกฎหมำยนี้
สนั บ สนุ น ให้ ส ร้ ำงควำมตระหนั กรู้แก่สั งคมในประเด็น สิ ทธิของผู้ มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ และกำรจด
ทะเบียนคู่ชีวิต

๒.๒ กำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ลำดับที่
ควำมคิดเห็นจำกกำรเปิดรับฟังทำงอินเตอร์เน็ต
๑.
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับ หลักการและเหตุผล
๑.๑ ไม่ควรใช้ "บุ คคลสองคนที่เป็นเพศเดียวกันโดยกำเนิด" เนื่องจำกทำให้ เกิดกำรแบ่งแยกทำงเพศควร
บัญญัติเพียง"บุคคลสองคน"

ลำดับที่

๒.

๓.

๔.

ควำมคิดเห็นจำกกำรเปิดรับฟังทำงอินเตอร์เน็ต
๑.๒ ไม่ควรใช้คำว่ำเพศเดียวกันโดยกำเนิด แต่อำจใช้ “เพศเดียวกัน”
๑.๓ นิยำมดังกล่ำวไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลที่เกิดมำมีภำวะเพศกำกวมหรือมีสองเพศ (intersex) เพรำะคน
เหล่ำนี้เพศกำเนิดไม่ชัดเจน
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการจดทะเบียนคู่ชีวิต
๒.๑ เพิ่ มมำตรำที่กำหนดสิ ทธิและหน้ ำที่ อันเนื่ องมำจำกกำรจดทะเบี ยนดังนี้ “ให้ ป รับ ใช้บ ทบั ญ ญั ติแห่ ง
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ช ย์ห รือกฎหมำยฉบับอื่นที่กำหนดควำมสั มพันธ์ตำมกฎหมำยเอกชนโดย
เทียบเคียงสำหรับกำรวินิจฉัยควำมสัมพันธ์ของคู่ชีวิต สิทธิและหน้ำที่ข องคู่ชีวิตยังรวมถึงควำมสัมพันธ์อันอยู่
ภำยใต้บังคับของกฎหมำยฉบับอื่นนอกเหนือจำกกฎหมำยตำมวรรคแรกและควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวเป็ นผลมำ
จำกกำรได้รับสถำนะครอบครัวตำมพระรำชบัญญัติคู่ชีวิต”
ให้คู่ชีวิตมีสิทธิและหน้ำที่เช่นเดียวกับคู่สมรสตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ สิทธิและหน้ำที่ของ
คู่ชีวิตได้แก่ สิทธิและหน้ำที่ทั้งปวงเช่นเดียวกับคู่สมรสที่อำจมีได้ตำมกฎหมำยเอกชนหรือกำรทำนิติกรรมสัญญำทุก
ประเภท สิทธิและหน้ำที่ทั้งปวงเช่นเดียวกับคู่สมรสที่อำจมีได้ตำมกฎหมำยมหำชนหรือกำรกระทำทำงปกครอง
ขององค์กรรัฐ กำรได้รับเอกสิทธิและควำมคุ้มกันจำกบังคับใช้กฎหมำยในฐำนะคู่ครอง คู่ชีวิตหรือคู่สมรสของ
ผู้แทนทำงกำรทูต ผู้แทนทำงกงสุล และผู้แทนขององค์กำรระหว่ำงประเทศซึ่งได้รับควำมคุ้มกันตำมกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศ สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิด ของคู่ชีวิตต่อบุตรผู้เยำว์ของคู่ชีวิ ตฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งหรือทั้งสอง
ฝ่ำย สิทธิและหน้ำที่ทั้งปวงตำมมำตรฐำนสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน หำกพฤติกำรณ์เป็นที่สงสัยว่ำคู่ชีวิตอำจมี
สิทธิและหน้ำที่หรือไม่ตำมกฎหมำยหรือระเบียบฉบับใด ให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องออกกฎเกณฑ์หรือ
ระเบียบเพื่อรับรองสิทธิและหน้ำทีข่ องคู่ชีวิตตำมพระรำชบัญญัติฉบับนี้”
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการเข้าเป็นพยานในการจดทะเบียนคู่ชีวิต
๓.๑ กำรห้ำมผู้พิกำรเป็นพยำนเป็นกำรเลือกปฏิบัติ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
๓.๒ ควรลดจำนวนพยำนลงเหลือเพียงอย่ำงน้อย ๑ คน เนื่องจำกในหลำยกรณีกำรหำพยำนอำจทำได้ยำกหรือไม่
สะดวก
๓.๓ ไม่จำเป็นต้องมีพยำน แค่มีหลักฐำนว่ำจดทะเบียนก็เพียงพอ
๓.๔ อนุ (๒) ควรแก้เป็นคนเสมือนไร้สำมำรถ และเพิ่มคนไร้ควำมสำมำรถ
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับ สิทธิและหน้าที่ในความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต
๔.๑ ควรเพิ่มสิทธิในกำรรับบุตรบุญธรรม สิทธิในกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ในกำรมีบุตร กำรเซ็นอนุญำต
ให้ยินยอมในกำรรักษำพยำบำล สิทธิในกำรใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ำยหนึ่ง สิทธิสวัสดิกำรของทำงรำชกำร กำร
จัดกำรศพ สิทธิตำมกฎหมำยอำญำ เช่น สิทธิในกำรมีอำนำจจัดกำรแทนผู้เสียหำย
๔.๒ ควรระบุว่ำ “ให้คู่ชีวิตตำมพระรำชบัญญัตินี้มีฐำนะเป็นคู่สมรสตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
กฎหมำย พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศกระทรวง หรือระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรอื่นด้วย
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ คู่ ชี วิ ต สำมำรถใช้ สิ ท ธิ ข องคู่ ชี วิ ต อี ก ฝ่ ำ ยได้ ใ นทุ ก เรื่ อ งเหมื อ นคู่ สมรสชำยหญิ ง เช่ น สิ ท ธิ

ลำดับที่
๕.

๖.

๗.
๘.
๙.

๑๐.

ควำมคิดเห็นจำกกำรเปิดรับฟังทำงอินเตอร์เน็ต
รักษำพยำบำล สิทธิในกำรให้ควำมยินยอมกำรรักษำพยำบำล หรือสิทธิที่พึงได้รับอื่น ๆ”
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับ คาจากัดความของคาว่า "สินส่วนตัว" และอานาจในการจัดการสินส่วนตัว ตาม
มาตรา ๒๑
๕.๑ เพิ่มเติม “สินส่วนรวม หมำยถึง เงินหรือสิ่งแลกเปลี่ยนหลังจำกกำรได้มำเนื่องจำกกำรขำยทรัพย์สินหรือ
จำกกำรทำธุรกิจที่เป็นสินส่วนตัว”(ขำยทรัพย์สินหรือเงินที่มำจำกทำธุรกิจส่วนตัวหลังจำกจดทะเบียนควรเป็น
สินสมรส)
๕.๒ ควรบัญญัติให้เหมือนประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับ คาจากัดความของคาว่า "ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต" ตาม มาตรา ๒๒
๖.๑ ดอกผลของสินส่วนตัวไม่น่ำจะเข้ำข่ำยหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต เว้นแต่คู่ชีวิต
ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดของบุคคลนั้นได้เป็นคนที่ทำประโยชน์ให้แก่สินส่วนตัวของคู่ชีวิตตน
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับอานาจในการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
๗.๑ ควรเป็นไปตำมกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับเหตุแห่งการเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต
๘.๑ ให้ดุลยพินิจศำลมำกเกินไป และศำลอำจไม่มีควำมเข้ำใจเรื่องควำมหลำกหลำยทำงเพศอย่ำงแท้จริง
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตตามมาตรา ๕๔
๙.๑ ควรยกเลิกมำตรำ ๕๔ (๑๑) เนื่องจำกเป็นกำรใช้ทัศนคติที่เหมำรวมและตีตรำ
๙.๒ เปิดให้มีกำรใช้ดุลยพินิจในกำรตีควำมมำกไป เช่น เหตุอับอำย
๙.๓ กำรเลิกกันเป็นเรื่องของคนสองคน แต่ถ้ำถึงขั้นฟ้องร้อง ดูจะรุนแรงเกินไป ให้ต่ำงฝ่ำยต่ำงยุติกันเองดีกว่ำ
๙.๔ มำตรำ ๕๔ (๒) และ (๕) หำกเหตุกำรณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะมีกำรจดทะเบียนคู่ชีวิต และฝ่ำยที่ไม่ได้ทำผิด
ได้รับรู้เรื่องรำวมำก่อนแล้ว ฝ่ำยที่ไม่ได้ทำผิดไม่สำมำรถฟ้องเลิกกำรเป็นคู่ชีวิตได้ โดยเอกสำรกำรจดทะเบียน
คู่ชีวิตต้องระบุว่ำฝ่ำยที่ไม่ได้ทำผิดได้รับรู้เรื่องรำวที่เกิดขึ้นก่อนกำรจดทะเบียนแล้ว
ท่านเห็น ด้วยหรือไม่กับ การให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ ๖ ว่าด้วย
มรดก มาบังคับใช้กับสิทธิและหน้าที่ในการรับมรดกของคู่ชีวิต
๑๐.๑ ควรเอำบรรพ ๕ มำใช้โดยอนุโลมเฉพำะที่เกี่ยวกับคู่สมรส
๑๐.๒ คำว่ำมรดกรวมถึงเงินทดแทนต่ำง ๆ จำกปกส.ด้วยหรือไม่ เนื่องจำกเวลำเสียชีวิตมีเงินขรำภำพกับเงิน
สงเครำะห์ศพที่ต้องให้ทำยำทโดยชอบธรรมเป็นผู้รับเท่ำนั้น
๑๐.๓ นิยำมเรื่องทำยำทไม่สำมำรถนำมำใช้กับเรื่องคู่ชีวิตได้ เช่น บุตร คู่สมรส เนื่องจำกหลักกำรข้อกฎหมำย
ไม่สำมำรถใช้ได้

