บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนคู่ชีวิต
เหตุผล
ปัจจุบันกลุ่มบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพ หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกาเนิด
ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้ใช้ชีวิตร่วมกันดั่งครอบครัวทั่วไป แต่ไม่มีกฎหมายรองรับ
สิทธิและหน้าที่ในการเป็นคู่ชีวิตเช่นเดียวกับคู่สมรส ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและขัดต่อหลั กการ
ที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนหลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เข้าเป็นภาคี จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อรับรองสิทธิของบุคคลดังกล่าว
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนคู่ชีวิต
.................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) “การจดทะเบี ย น” หมายความว่ า การจดข้ อความลงในทะเบียนเพื่ อความสมบูร ณ์
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) “คู่ชีวิต” หมายความว่า บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยกาเนิดและได้จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) “นายทะเบี ย น” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก าร
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) “แบบการจดทะเบียน” หมายถึง แบบในการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) “ศาล” หมายถึง ศาลเยาวชนและครอบครัว
(๖) “รัฐมนตรี” หมายถึง รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของตน
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การจดทะเบียนคู่ชีวิต
มาตรา ๕ การจดทะเบี ย นคู่ชี วิตตามพระราชบั ญญัตินี้จะทาได้ต่อ เมื่อ บุคคลทั้ง สองบรรลุ
นิติภาวะแล้วตามกฎหมาย และมีสัญชาติไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย
หลักเกณฑ์ และวิธีการการจดทะเบียนให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกโดย
กระทรวงมหาดไทย
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มาตรา ๖ การจดทะเบีย นตามพระราชบัญ ญัตินี้ จะทาที่ห น่ว ยงานใดๆ ตามที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวงก็ได้
มาตรา ๗ การจดทะเบียนคู่ชีวิต จะกระทาได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายยื่นคาร้องขอตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด และให้แสดงความยินยอมปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียน และให้นายทะเบียน
บันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย
เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญในทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน
และต่อหน้าพยานสองคน ซึ่งต้องลงลายมือชื่อไว้ในทะเบียนในขณะนั้นด้วย แต่ถ้าผู้ร้องไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ให้นายทะเบียนหมายเหตุไว้ในทะเบียน
มาตรา ๘ การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะกระทามิได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริตหรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
(๒) ถ้าบุคคลทั้งสองฝ่ายเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี เป็นพี่น้องร่วม
บิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาก็ดี ความเป็นญาติดังกล่าวมานี้ให้ถือตามสายโลหิต โดยไม่คานึงว่า
จะเป็นญาติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
(๓) มีคู่สมรส หรือได้จดทะเบียนคู่ชีวิตอยู่ก่อนแล้ว
(๔) บุคคลทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม
มาตรา ๙ การจดทะเบียนคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ในต่างประเทศให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่บุคคลทั้งสองฝ่ายประสงค์จะจดทะเบียนคู่ชีวิตตามกฎหมายไทยให้พ นักงานทูต
หรือกงสุลไทยเป็นนายทะเบียน
มาตรา ๑๐ บุคคลที่จะเป็นพยานตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ คือ
(๑) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(๒) บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
(๓) บุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง
มาตรา ๑๑ เมื่อ มีก ารร้อ งขอให้จ ดทะเบีย นคู่ชีวิต ให้น ายทะเบีย นรับ จดทะเบีย นคู่ชีวิต
ให้ การจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้น จะขอให้นายทะเบียนไปดาเนินการนอกสานักทะเบียนรับจดทะเบียนคู่ชีวิตก็ได้
แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ ให้ทะเบียนคู่ชีวิตและทะเบียนสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตเป็นทะเบียนครอบครัว
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เป็นไปตามประกาศที่รัฐมนตรีกาหนด
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หมวด ๒
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต
มาตรา ๑๓ คู่ชีวิตต้องอยู่กินด้วยกันฉันคู่ชีวิต ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถ
และฐานะของตน
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่คู่ชีวิตไม่สามารถอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้ หรือถ้าการอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตราย
แก่ ก ายหรื อ จิ ต ใจหรื อ ท าลายความผาสุ ก อย่ า งมาก คู่ ชี วิ ต ฝ่ า ยที่ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น โดยปกติ
สุขได้ หรือฝ่ายที่จะต้องรับอันตรายหรือถูกทาลายความผาสุก อาจร้องต่อศาลเพื่อให้มีคาสั่งอนุญาตให้ตนอยู่ต่างหาก
ในระหว่างที่เหตุนั้น ๆ ยังมีอยู่ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ศาลจะกาหนดจานวนค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ฝ่ายหนึ่งจ่ายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง
ตามควรแก่พฤติการณ์ก็ได้
มาตรา ๑๕ ในกรณี ที่ ศาลสั่ ง ให้ คู่ชี วิ ตฝ่ ายใดฝ่ า ยหนึ่ง เป็นคนไร้ค วามสามารถหรือ เสมื อ น
ไร้ความสามารถ คู่ชีวิตอีกฝ่ายย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แต่เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการร้องขอ และถ้ามีเหตุสาคัญ
ศาลจะตั้งผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ก็ได้
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริต ไม่ว่าศาลจะได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือไม่ ถ้าคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไม่อุปการะเลี้ยงดูฝ่ายที่วิกลจริตตามมาตรา ๑๓ หรือกระทาการหรือไม่กระทาการ
อย่างใด อันเป็นเหตุให้ฝ่ายที่วิกลจริตตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือตกอยู่ในภาวะ
อันน่าจะเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินถึงขนาด บุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือผู้อนุบาลอาจฟ้องคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แก่ฝ่ายที่วิกลจริต หรือขอให้ศาลมีคาสั่งใดๆ
เพื่อคุ้มครองฝ่ายที่วิกลจริตนั้นได้
ในกรณีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ถ้ายังมิได้มีคาสั่งของศาลว่าคู่ชีวิต
ซึ่ง วิก ลจริตเป็น คนไร้ค วามสามารถก็ใ ห้ข อต่อ ศาลในคดีเ ดียวกันให้ศ าลมีคาสั่ง ว่า คู่ ชีวิต ซึ่ง วิก ลจริตนั้น
เป็น คนไร้ ค วามสามารถ โดยขอตั้งตนเองหรือผู้อื่นที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้อนุบาล หรือถ้าได้มีคาสั่งของศาล
แสดงว่าคู่ชีวิตซึ่งวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถอยู่แล้ว จะขอให้ถอดถอนผู้อนุบาลคนเดิม และแต่งตั้งผู้อนุบาล
คนใหม่ก็ได้
ในการขอให้ศาลมีคาสั่งใดๆ เพื่อคุ้มครองคู่ชีวิตฝ่ายที่วิกลจริตโดยมิได้เรียกค่าอุปการะ
เลี้ยงดูด้วยนั้น จะไม่ขอให้ศาลมีคาสั่งให้คู่ชีวิตฝ่ายที่วิกลจริตนั้นเป็นคนไร้ค วามสามารถ หรือจะไม่ขอเปลี่ยน
ผู้อนุบาลก็ได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่าวิธีการคุ้มครองที่ขอนั้นจาต้องมีผู้อนุบาลหรือเปลี่ยนผู้อนุบาล ให้ศาลมีคาสั่งให้
จัดการทานองเดียวกับที่บัญญัติไว้ในวรรคสอง แล้วจึงมีคาสั่งคุ้มครองตามที่เห็นสมควร
ในระหว่างการพิจารณาคดีตามความมาตรานี้ ถ้ามีคาขอ ศาลอาจกาหนดวิธีการชั่วคราว
เกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูหรือการคุ้มครองคู่ชีวิตฝ่ายที่วิกลจริตได้ตามที่เห็นสมควร และหากเป็นกรณีฉุกเฉิน
ให้นาบทบัญญัติเรื่องคาขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ
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หมวด ๓
ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต
มาตรา ๑๗ ถ้าคู่ชีวิตมิได้ทาสัญญากันไว้ในเรื่องทรัพ ย์สินเป็นพิเศษก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิตในเรื่องทรัพย์สินนั้น ให้บังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี้
ถ้าข้อความใดในสัญญาก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือระบุให้ใช้กฎหมายของประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพย์สินนั้น ข้อความนั้นๆ เป็นโมฆะ
มาตรา ๑๘ สัญญาก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ ถ้ามิได้จดแจ้งข้อตกลงกันเป็นสัญญาก่อน
จดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นไว้ในทะเบียนคู่ชี วิตพร้อมกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต หรือมิได้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
คู่ชีวิตและพยานอย่างน้อยสองคนแนบท้ายทะเบียนคู่ชีวิต และได้จดไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตพร้อมกับการจดทะเบียน
คู่ชีวิตว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้
มาตรา ๑๙ เมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นไม่ได้
นอกจากจะได้รับอนุญาตจากศาล
เมื่อได้มีคาสั่งของศาลถึงที่สุด ให้ เปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้ว
ให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเบียน เพื่อจดแจ้งไว้ในทะเบียนคู่ชีวิต
ข้อความในสัญญาก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิต ไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอก
ผูท้ าการโดยสุจริต ไม่ว่าจะได้เปลี่ยนแปลงเพิกถอนโดยคาสั่งของศาลหรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๒๐ สัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินใดที่คู่ชีวิตได้ทาไว้ต่อกัน ในระหว่างเป็นคู่ชีวิตกันนั้น
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะบอกล้างเสียในเวลาใดที่เป็นคู่ชีวิตกันอยู่หรือภายในกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นคู่ชีวิต
กันก็ได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้กระทาการโดยสุจริต
มาตรา ๒๑ ทรัพย์สินคู่ชีวิต นอกจากที่ได้แยกไว้เป็นสินส่วนตัวย่อมเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน
(๑) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิต
(๒) ที่เป็ นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ
หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นในการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพของคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
(๓) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาภายหลังจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดย
เสน่หา
สินส่วนตัวตามวรรคก่อนหน้านี้ ถ้าได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นก็ดี ซื้อทรัพย์สิ นอื่นมาก็ดี
หรือขายได้มาเป็นเงินมาก็ดี ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัว
สิน ส่ว นตัว ที่ถู ก ทาลายไปทั้ งหมดหรือ แต่บ างส่ วน แต่ ได้ ท รัพ ย์ สินอื่นหรือ เงินมาทดแทน
ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัว
สินส่วนตัวของคู่ชีวิตฝ่ายใด ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการ
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มาตรา ๒๒ ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตได้แก่ทรัพย์สิน
(๑) ที่คู่ชีวิตได้มาภายหลังจดทะเบียนคู่ชีวิต
(๒) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาภายหลังจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือ
เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นทรัพย์สินคู่ชีวิต
(๓) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว
ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตหรือมิใช่ ให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
ทรัพย์สิน ร่วมกันของคู่ชีวิตใดเป็นจาพวกที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๕๖ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ หรือที่มีเอกสารเป็นสาคัญ คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะร้องขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของรวมกัน
ในเอกสารนั้นก็ได้
มาตรา ๒๓ คู่ชีวิตต้องจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จานอง ปลดจานอง หรือโอนสิทธิจานองซึ่งอสังหาริมทรัพย์
หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจานองได้
(๒) ก่อตั้งหรือกระทาให้สิ้นสุดลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน
สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
(๓) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี
(๔) ให้กู้ยืมเงิน
(๕) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวเพื่อการกุศล เพื่อการสังคม
หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา
(๖) ประนีประนอมยอมความ
(๗) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
(๘) นาทรัพย์สินไปประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล
การจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง คู่ชีวิตแต่ละฝ่าย
จัดการได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง
มาตรา ๒๔ คู่ชีวิตแต่ละฝ่ายจะจัดการทรัพย์สิน ร่วมกันของคู่ชีวิตให้แตกต่างไปจากที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๓ ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ก็ต่อเมื่อได้มีการทาสัญญาก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตไว้ตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๗
และมาตรา ๑๘ ในกรณีดังกล่าวนี้ การจัดการทรัพ ย์สิน ร่วมกันของคู่ชีวิตให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิต
ในกรณีที่สัญญาก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตระบุการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไว้แต่เพียงบางส่วน
ของมาตรา ๒๓ การจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิตให้เป็นไป
ตามมาตรา ๒๓
มาตรา ๒๕ คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งมีสิทธิฟ้อง ต่อสู้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับการสงวน บารุงรักษา
ทรัพย์สินคู่ชีวิต หรื อเพื่อประโยชน์แก่ ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต หนี้อันเกิดแต่การฟ้อง ต่อสู้ หรือดาเนินคดี
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นหนี้ที่คู่ชีวิตเป็นลูกหนี้ร่วมกัน
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มาตรา ๒๖ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องให้ความยินยอมหรือลงชื่อกับอีกฝ่ายหนึ่งในเรื่องจัดการ
ทรั พย์ สิ นแต่ ฝ่ ายนั้ นไม่ ให้ ความยิ นยอม หรื อไม่ ยอมลงชื่ อโดยปราศจากเหตุ ผล หรื อไม่ อยู่ ในสภาพที่ อาจให้
ความยินยอมได้ อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งอนุญาตแทนได้
มาตรา ๒๗ การใดที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทาซึ่งต้องรับความยินยอมร่วมกัน และถ้าการนั้น
มีกฎหมายบัญญัติให้ทาเป็นหนังสือหรือให้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ความยินยอมนั้นต้องทาเป็นหนังสือ
มาตรา ๒๘ การจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตซึ่งต้องจัดการร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอม
จากอีก ฝ่ายหนึ่ ง ตามมาตรา ๒๓ ถ้า คู่ชีวิ ตฝ่ ายหนึ่ง ได้ท านิ ติกรรมไปแต่เ พียงฝ่า ยเดี ยวหรือ โดยปราศจาก
ความยินยอมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ เว้นแต่คู่ชีวิต
อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้ว หรือในขณะที่ทานิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทาโดยสุจริต
และเสียค่าตอบแทน
การฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รู้เหตุ
อันเป็นมูลให้เพิกถอน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่ได้ทานิติกรรมนั้น
มาตรา ๒๙ คู่ชีวิตไม่มีอานาจทาพินัยกรรมยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่เกินกว่าส่วนของตนให้แก่
บุคคลอื่นใดได้
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอานาจจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแต่ฝ่ายเดียว
คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังมีอานาจจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจาเป็นสาหรับครอบครัวตามสมควรแก่อัตภาพได้
ค่าใช้จ่ายในการนี้ย่อมผูกพันทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย
ถ้าคู่ชีวิตฝ่ายใด จัดการบ้านเรือนหรือจัดหาสิ่งจาเป็นสาหรับครอบครัวเป็ นที่เสียหายถึงขนาด
อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลสั่งห้ามหรือจากัดอานาจนี้เสียได้
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอานาจจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแต่ฝ่ายเดียว
ถ้าคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะกระทาหรือกาลังกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
อันพึงเห็นได้ว่าจะเกิดความเสียหายถึงขนาด อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้กระทาการนั้นได้
มาตรา ๓๒ ถ้าคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอานาจจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
(๑) จัดการทรัพย์สินร่วมกันของคูช่ ีวิตเป็นที่เสียหายถึงขนาด
(๒) ไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง
(๓) มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือทาหนี้เกินกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
(๔) ขัดขวางการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๕) มีพฤติการณ์ปรากฏว่าจะทาความหายนะให้แก่ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแต่ผู้เดียว
หรือสั่งให้แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีคาขอ ศาลอาจกาหนดวิธีคุ้มครองชั่วคราวเพื่อจัดการทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตได้ตามที่เห็นสมควร และหากเป็นกรณีฉุกเฉินให้นาบทบัญญัติเรื่อ งคาขอในเหตุฉุกเฉิน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ
ร่างพระราชบัญญัติฯ สาหรับการวิพากษ์ตาม มาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานะร่างพระราชบัญญัติฯ แก้ไขล่าสุด ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ศาลได้มีคาสั่งห้ามหรือจากัดอานาจในการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
ของคู่ ชี วิ ต ฝ่ า ยหนึ่ ง ฝ่ า ยใด ตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ หรื อ มาตรา ๓๒ ถ้ า ต่ อ มาเหตุ แ ห่ ง การนั้ น
หรือพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป คู่ชีวิต ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอต่อศาลให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคาสั่ง
ที่ห้ามหรือจากัดอานาจจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตนั้นได้ ในการนี้ศาลจะมีคาสั่งใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๓๔ คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอต่อศาลให้ตนเป็นผู้จัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
โดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเข้าร่วมจัดการในการนั้นได้ ถ้าการที่จะทาเช่นนั้นจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า
มาตรา ๓๕ ในระหว่างที่เป็นคู่ชีวิตกัน ฝ่ายใดจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้
เว้นแต่เป็นการยึดหรืออายัดทรัพ ย์สินในคดีที่ฟ้อ งร้องเพื่อการปฏิบัติห น้าที่ห รือรัก ษาสิทธิระหว่า งคู่ชีวิต
ตามที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในกฎหมายนี้ หรือที่กฎหมายนี้บัญญัติไว้โ ดยเฉพาะให้คู่ชีวิตฟ้องร้องกันเองได้
หรือเป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินสาหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าฤชาธรรมเนียมที่ยังมิได้ชาระตามคาพิพากษาของศาล
มาตรา ๓๖ ถ้าคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดเป็นส่วนตัวเพื่อชาระหนี้ที่ก่อไว้ก่อน หรือภายหลัง
จดทะเบียนคู่ชีวิต ให้ชาระหนี้นั้นด้วยสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นก่อน เมื่อไม่พอจึงให้ชาระด้วยทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
ที่เป็นส่วนของฝ่ายนั้น
มาตรา ๓๗ ถ้าคู่ชีวิตเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ให้ชาระหนี้นั้นจากทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตและสินส่วนตัว
ของทั้งสองฝ่าย
มาตรา ๓๘ หนี้ที่คู่ชีวิตเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่คู่ชีวิต ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อให้เกิดขึ้น
ภายหลังจดทะเบียนคู่ชีวิตดังต่อไปนี้
(๑) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจาเป็นสาหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดู
ตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวตามสมควรแก่อัตภาพ
(๒) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต
(๓) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งคู่ชีวิตทาด้วยกัน
(๔) หนี้ที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน
มาตรา ๓๙ ถ้าคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย ทรัพย์สินคู่ชีวิตย่อมแยกจากกัน
โดยอานาจกฎหมายนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลายนั้น
มาตรา ๔๐ คู่ชีวิตซึ่งเป็นผู้อนุบาลของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
มีอานาจจัดการสินส่วนตัวของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งและมีอานาจจัดการทรัพย์สินร่วมกันระหว่างคู่ชีวิตแต่ผู้เดียว
แต่ก ารจัด การสิน ส่ว นตัว และทรัพ ย์สิน ร่ว มกัน ของคู่ ชีวิต ตามกรณีที ่ร ะบุ ไ ว้ใ นมาตรา ๒๓ วรรคหนึ ่ง
คู่ชีวิตนั้นจะจัดการไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
ในกรณีที่ศาลสั่งให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนไร้ความสามารถและศาลเห็นไม่สมควรให้คู่ชีวิต
อีกฝ่ายเป็นผู้อนุบาล และตั้งบิดาหรือมารดาหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้อนุบาล ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้อนุบาล
ร่างพระราชบัญญัติฯ สาหรับการวิพากษ์ตาม มาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
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เป็นผู้จัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตร่วมกันกับคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่ถ้ามีเหตุสาคัญอันจะเกิดความเสียหาย
แก่คนไร้ความสามารถ ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่นก็ได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกรณีดังกล่าวตามวรรคสอง คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้สั่ง
แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตได้
มาตรา ๔๑ เมื่อได้แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐
วรรคสามแล้ว ให้ส่วนที่แยกออกตกเป็นสินส่วนตัวของคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และบรรดาทรัพย์สิน ที่ฝ่ายใด
ได้มาในภายหลัง ไม่ให้ถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแต่ให้เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้น และทรัพย์สินร่วมกัน
ของคู่ชีวิตที่คู่ชีวิตได้มาโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือตามมาตรา ๒๒ (๒) ในภายหลัง ให้ตกเป็นสินส่วนตัว
ของคู่ชีวิตแต่ละฝ่าย ฝ่ายละครึ่ง
ดอกผลของสินส่วนตัวที่ได้มาหลังจากที่ได้แยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตแล้วให้เป็นสินส่วนตัว
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีการแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตโดยคาสั่งศาล การยกเลิกการแยก
ทรัพย์สินใดคู่ชีวิตให้กระทาได้เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอต่อศาล และศาลได้มีคาสั่งให้ยกเลิก แต่ถ้าคู่ชีวิต
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคัดค้านศาลจะสั่งยกเลิกการแยกทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตได้ต่อเมื่อเหตุแห่งการแยกทรัพย์สินร่วมกัน
ของคู่ชีวิตได้สิ้นสุดลงแล้ว
เมื่อมีการยกเลิกการแยกทรัพ ย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามวรรคหนึ่ง หรือการแยกทรัพ ย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตสิ้นสุดลง เพราะคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย ให้ทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัว
อยู่ในวันที่ศาลมีคาสั่งหรือในวันที่พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย ยังคงเป็นสินส่วนตัวต่อไปตามเดิม
มาตรา ๔๓ เมื่อศาลได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ อันเป็นคุณแก่ผู้ร้องขอ หรือตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๒
หรือเมื่อคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย ให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเบียนเพื่อจดแจ้งไว้
ในทะเบียนคู่ชีวิต
มาตรา ๔๔ ในกรณีไ ม่มี ทรั พ ย์สิ น ร่ วมกั นของคู่ ชีวิ ตแล้ว คู่ชี วิตแต่ล ะฝ่ ายต้ องช่วยกันออก
ค่าใช้จ่ายสาหรับการบ้านการเรือนตามส่วนมากและน้อยแห่งสินส่วนตัวของตน
หมวด ๔
ความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต
มาตรา ๔๕ การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะเป็นโมฆะก็แต่เฉพาะที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้
มาตรา ๔๖ การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ฝ่าฝืน มาตรา ๗ และมาตรา ๘ ให้เป็นโมฆะ
มาตรา ๔๗ คาพิพากษาของศาลเท่านั้นที่จะแสดงว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ
การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืน มาตรา ๘ (๓) บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนใด
คนหนึ่งจะกล่าวอ้างขึ้น หรือจะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะก็ได้
ร่างพระราชบัญญัติฯ สาหรับการวิพากษ์ตาม มาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
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ในกรณีที่ศาลมีคาพิพ ากษาถึง ที่สุดว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตใดเป็นโมฆะให้ ศาลแจ้งไปยั ง
นายทะเบียน เพื่อบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนคู่ชีวิต
มาตรา ๔๘ การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะ ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต
ในกรณีที่การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีหรือได้มาไม่ว่าก่อน หรือหลัง
การจดทะเบี ยนคู่ชีวิตรวมทั้งดอกผลคงเป็ นของฝ่ายนั้น ส่วนบรรดาทรัพ ย์สิน ที่ทามาหาได้ร่ว มกันให้ แบ่ ง
คนละครึ่ง เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรสั่งเป็นประการอื่น เมื่อได้พิเคราะห์ถึงภาระในครอบครัว ภาระในการหาเลี้ยงชีพ
และฐานะของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ตลอดจนพฤติการณ์อื่นทั้งปวงแล้ว
มาตรา ๔๙ การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๗ หรื อมาตรา ๘ (๑) (๒) (๔)
ไม่ทาให้คู่ชีวิตฝ่ายที่สุจริตเสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการจดทะเบียนคู่ชีวิตก่อนมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นโมฆะ
การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืน มาตรา ๘ (๓) ไม่ทาให้คู่ชีวิตฝ่ายที่จดทะเบียน
คู่ชีวิตโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ได้มา เพราะการจดทะเบียนคู่ชีวิตก่อนที่คู่ชีวิตนั้นรู้ถึงเหตุที่ทาให้การจดทะเบียน
คู่ชีวิตเป็นโมฆะ แต่การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะดังกล่าว ไม่ทาให้คู่ชีวิตเกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาท
โดยธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง
การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืน มาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ (๑) (๒) (๔) ถ้าคู่ชีวิต
ฝ่ายใดได้จดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสุจริตฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ และถ้าการจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะ
นั้นทาให้ฝ่ายที่ได้จดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสุจริตต้องยากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สิน หรือจากการงาน
ที่เคยทาอยู่ก่อนมีคาพิพากษาถึงที่สุด หรือก่อนที่จะได้รู้ว่าการของตนเป็นโมฆะ แล้วแต่กรณี ฝ่ายนั้นมีสิทธิ
เรียกค่าเลี้ยงชีพได้ด้วย สิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพในกรณีนี้ให้นาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๖
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
สิทธิเรียกร้องค่าทดแทน หรือค่าเลี้ยงชีพตามวรรคสาม มีกาหนดอายุความสองปี นับแต่วันที่มีคาพิพากษา
ถึงที่สุด สาหรับกรณีการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืน มาตรา ๗ หรือมาตรา๘ (๑) (๒) (๔) หรือนับแต่
วั น ที่ รู้ ถึ ง เหตุ ที่ ทาให้ ก ารจดทะเบี ย นคู่ ชี วิ ต เป็ น โมฆะ สาหรั บ กรณี ก ารจดทะเบี ย นคู่ ชี วิ ต เป็ น โมฆะ
เพราะฝ่ า ฝื น มาตรา ๘ (๓)
มาตรา ๕๐ การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่เป็นโมฆะไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้กระทาการ
โดยสุจริตซึ่งได้มาก่อนมีการบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนคู่ชีวิตตามมาตรา ๔๗
หมวด ๕
การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต
มาตรา ๕๑ การเป็ นคู่ ชี วิ ตย่ อมสิ้ นสุ ดลงด้ ว ยความตาย การสมั ครใจเลิ ก การเป็ นคู่ ชี วิ ต
ศาลพิพากษาให้เพิกถอน หรือศาลพิพากษาเลิกการเป็นคู่ชีวิต
มาตรา ๕๒ เมื่อได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตามกฎหมายนี้ การสมัครใจเลิกกันจากการเป็นคู่ชีวิต
จะสมบูรณ์ต่อเมื่อคู่ชีวิตได้จดทะเบียนเลิกจากการเป็นคู่ชีวิตนั้นแล้ว โดยต้องทาเป็นหนังสือและมีพยานลงชื่อ
อย่างน้อยสองคนต่อหน้านายทะเบียน
ร่างพระราชบัญญัติฯ สาหรับการวิพากษ์ตาม มาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานะร่างพระราชบัญญัติฯ แก้ไขล่าสุด ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๕๓ เหตุที่จะขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิต มีดังต่อไปนี้
(๑) การฝ่าฝืนเงื่อนไขการจดทะเบียนคู่ชีวิต ตามหมวด ๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้
(๒) การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ได้กระทาโดยสาคัญผิด ถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่ และให้นาบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐๕ ถึง มาตรา ๑๕๐๘ และให้นาบทบัญญัติว่าด้วย
ผลของการเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตตามมาตรา ๑๕๑๑ ถึง ๑๕๑๓ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
มาตรา ๕๔ เหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต มีดังต่อไปนี้
(๑) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามีหรือคู่ชีวิต เป็นชู้
หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตได้
(๒) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่
ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง หรือ
(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นคู่ชีวิตของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ
(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพฐานะ และความเป็นอยู่
ร่วมกันฉันคู่ชีวิตมาคานึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตได้
(๓) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทาร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยาม
อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง หรื อ บุ พ การี ข องอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ทั้ ง นี้ ถ้ า เป็ น การร้ า ยแร ง อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง นั้ น ฟ้ อ งให้ เลิ ก
การเป็นคู่ชีวิตได้
(๔) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่ง นั้นฟ้องให้เลิก
การเป็นคู่ชีวิตได้
(๕) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก และได้ถูกจาคุกเกินหนึ่งปีในความผิด
ที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทาความผิด หรือยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทาความผิด นั้นด้วย
และการเป็นคู่ชีวิตกันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรื อเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้น
ฟ้องให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตได้
(๖) คู่ ชี วิ ต ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง สมั ค รใจแยกกั น อยู่ เ พราะเหตุ ที่ ไ ม่ อ าจอยู่ ร่ ว มกั น ฉั น คู่ ชี วิ ต ได้
โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามคาสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องให้เลิก
การเป็นคู่ชีวิตได้
(๗) คู่ชี วิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถูก ศาลสั่ง ให้ เป็นคนสาบสู ญ หรือ ไปจากภูมิลาเนา หรื อถิ่นที่อ ยู่
เป็นเวลาเกินสามปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตได้
(๘) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร หรือทา
การเป็นปฏิปักษ์ต่อการคู่ชีวิตกันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทานั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควร
ในเมื่อ เอาสภาพ ฐานะ และความเป็น อยู่ร่ว มกัน ฉันคู่ชีวิตมาคานึง ประกอบ อีก ฝ่า ยหนึ่ง นั้นฟ้อ งให้ เ ลิก
การเป็นคู่ชีวิตได้
(๙) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมี ลักษณะยาก
จะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันคู่ชีวิตต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตได้
(๑๐) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดทัณฑ์บนที่ทาให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีกฝ่ายหนึ่ง
ฟ้องให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตได้
(๑๑) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรค
มีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตได้
ร่างพระราชบัญญัติฯ สาหรับการวิพากษ์ตาม มาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานะร่างพระราชบัญญัติฯ แก้ไขล่าสุด ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๑๒) คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสภาพแห่งกายทาให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั้น ไม่อาจทาให้ใช้ชีวิต
ฉันคู่ชีวิตได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตได้
มาตรา ๕๕ เมื่อศาลพิพากษาให้เลิ กคู่ชีวิตกันเพราะเหตุตามมาตรา ๕๔ (๑) คู่ชีวิตมีสิทธิ
ได้รับค่าทดแทนจากคู่ชีวิตและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดู หรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการเลิก
คู่ชีวิตนั้น
มาตรา ๕๖ สิทธิฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุในมาตรา ๕๔ (๑) (๒) (๓) หรือ (๘) หรือมาตรา ๕๕
ย่อมระงับไปเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้าง เหตุอัน
จะยกขึ้นฟ้องเลิกคู่ชีวิตไม่ได้แล้วนั้นอาจนาสืบสนับสนุนคดีฟ้องเลิกคู่ชีวิตซึ่งอาศัยเหตุอย่างอื่น
มาตรา ๕๗ เหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตตามมาตรา ๕๔ (๑) และ (๒) ถ้าคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
แล้วแต่กรณี ได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทาที่เป็นเหตุเลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้น ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็น
เป็นใจนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต
เหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตตาม มาตรา ๕๔ (๑๒) ถ้าเกิดเพราะการกระทาของอีก ฝ่ายหนึ่ง
อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตไม่ได้
ในกรณีฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตโดยอาศัยเหตุแห่งการผิดทัณฑ์บนตาม มาตรา ๕๔ (๑๐) นั้น
ถ้าศาลเห็นว่าความประพฤติของคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันเป็นเหตุให้ทาทัณฑ์บน เป็นเหตุเล็กน้อยหรือไม่สาคัญ
เกี่ยวแก่การอยู่ร่วมกันฉันคู่ชีวิตโดยปกติสุข ศาลจะไม่พิพากษาให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตก็ได้
มาตรา ๕๘ สิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตย่อมหมดไปในเมื่อฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตได้
กระทาการอันแสดงให้เห็นว่าได้ให้อภัยในการกระทาของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็น เหตุให้เกิดสิทธิฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต
นั้นแล้ว
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริตและมีเหตุ เลิกการเป็นคู่ชีวิต
เกิดขึ้น ไม่ว่าเหตุนั้นจะได้เกิดขึ้นก่อนหรือภายหลังการเป็นคนวิกลจริต ให้บุคคลซึ่งอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งให้
บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถตาม มาตรา ๑๕ มีอานาจฟ้องคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งขอให้ศาลพิพากษาให้
เลิกการเป็นคู่ชีวิตขาดจากกันและแบ่งทรัพย์สินได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้ายังมิได้มีคาสั่งของศาล แสดงว่าคู่ ชีวิต
ซึ่งวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถ ก็ให้บุคคลดังกล่าวร้องขอ ต่อศาลในคดีเดียวกันนั้นให้ศาลมีคาสั่งว่าคู่ ชีวิต
ซึ่งวิกลจริตนั้นเป็นคนไร้ความสามารถ
เมื่อบุคคลดังกล่าวเห็นสมควรจะร้องขอต่อศาลให้มีคาสั่งตาม มาตรา ๖๐ หรือ ร้องขอต่อศาล
ให้มีคาสั่งชั่วคราวระหว่างการพิจารณาตาม มาตรา ๑๕๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยก็ได้
ในกรณีที่คชู่ ีวิตซึ่งถูกอ้างว่าเป็นคนวิกลจริต ยังไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หากศาล
เห็น ว่า คู่ชีวิต นั้น ยัง ไม่เ ป็น คนที่ค วรสั่ง ให้เ ป็น คนไร้ ค วามสามารถก็ใ ห้ย กฟ้อ งคดีนั้น เสีย ถ้า เห็น ว่า เป็น
บุคคลที่ควรสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ แต่ยังไม่สมควรจะให้มีการเลิกการเป็นคู่ชีวิต ก็ให้ศาลสั่งให้คู่ชีวิตนั้น
เป็นคนไร้ความสามารถโดยจะไม่สั่งเรื่องผู้อนุบาลหรือจะตั้งผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลตามมาตรา ๑๕ ก็ได้ คงพิพากษา
ยกแต่เฉพาะข้อเลิกการเป็นคู่ชีวิต ในกรณีเช่นนี้ศาลจะสั่ง กาหนดค่าเลี้ยงชีพด้วยก็ได้ ในกรณีที่ศาลเห็นว่า
คู่ ชี วิ ต นั้ น วิ ก ลจริ ต อั น ควรสั่ ง ให้ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถ และทั้ ง มี เ หตุ ค วรให้ เ ลิ ก การเป็ น คู่ ชี วิ ต ด้ ว ย
ก็ ใ ห้ ศาลสั่งในคาพิพากษาให้คู่ชีวิตนั้นเป็นคนไร้ความสามารถ ตั้งผู้อนุบาลและให้เลิกการเป็นคู่ชีวิต
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ในกรณีนี้ ถ้าศาลเห็นว่าเหตุ เลิกการเป็นคู่ชีวิตที่ยกขึ้นอ้างในการฟ้องร้องนั้นไม่เหมาะสมแก่
สภาพของคู่สมรส ซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถที่จะหย่าจากคู่ ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็ดี ตามพฤติการณ์ไม่สมควร
ที่จะให้มีการเลิกการเป็นคู่ชีวิตขาดจากกันก็ดี ศาลจะพิพากษาไม่ให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตก็ได้
มาตรา ๖๐ ในคดีฟ้องให้เลิกการเป็นคู่ชีวิต ถ้าเหตุแห่งการเลิกการเป็นคู่ชีวิตเป็นความผิด
ของคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว และการเลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้นจะทาให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลงเพราะไม่มีรายได้
พอจากทรัพย์สิน หรือจากการงานตามที่เคยทาอยู่ระหว่างการเป็นคู่ชีวิต อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายหนึ่ง
ที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้ ค่าเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยคานึงถึงความสามารถ
ของผู้ให้และฐานะของผู้รับและให้นาบทบัญญัติ มาตรา ๑๕๙๘/๓๙ มาตรา ๑๕๙๘/๔๐ และ มาตรา ๑๕๙๘/๔๑
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
สิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพเป็นอันสิ้นสุด ถ้ามิได้ฟ้องหรือฟ้องแย้งในคดีฟ้องให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้น
มาตรา ๖๑ ในกรณีการจดทะเบียนคู่ชีวิตตามกฎหมายนั้น การเลิกการเป็นคู่ชีวิตโดยความยินยอม
ของคู่ชีวิตทั้งสองฝ่าย มีผลนับแต่เวลาจดทะเบียนยุติการเป็นคู่ชีวิตเป็นต้นไป การเลิกการเป็นคู่ชีวิตโดยคาพิพากษา
มีผลแต่เวลาที่คาพิพากษาถึงที่สุด แต่จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุ คคลภายนอกผู้ทาการโดยสุจริตไม่ได้
เว้นแต่จะได้จดทะเบียนเลิกการเป็นคู่ชีวิตนั้นแล้ว
มาตรา ๖๒ การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ฝ่าฝืน มาตรา ๕ มาตรา ๗ และ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้
ไม่เป็ นเหตุให้ บุ คคลที่จดทะเบี ยนคู่ชีวิตโดยสุจริตเสื่ อมเสียสิทธิที่ได้มาเพราะการจดทะเบี ยนคู่ชีวิตก่อนมี
คาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิต แต่การจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ฝ่าฝืน มาตรา ๘ ไม่ทาให้คู่ชีวิต
เกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง
มาตรา ๖๓ เมื่อสมัครใจเลิกกันโดยการจดทะเบียนให้แบ่งทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตให้แต่ละฝ่ายได้
ส่วนเท่ากัน
มาตรา ๖๔ ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจาหน่ายไปเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวก็ดี
จาหน่ายไปโดยเจตนาทาให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายเสียหายก็ดี จาหน่ายไปโดยมิได้รับความยินยอมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่
กฎหมายบังคับว่าการจาหน่ายนั้นจะต้องได้รับความยินยอมของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยก็ดี จงใจทาลายให้สูญหายไปก็ดี ให้ถือ
เสมือนว่าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่เพื่อจัดแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตตามมาตรา ๖๓ และถ้าคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้รับ
ส่วนแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไม่ครบตามจานวนที่ควรจะได้ ให้คู่ชีวิตฝ่ายที่ได้จาหน่ายหรือจงใจทาลายทรัพย์สิน
ร่วมกันของคู่ชีวิตนั้นชดใช้จากทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตส่วนของตนหรือสินส่วนตัว
มาตรา ๖๕ เมื่อการเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง ให้แบ่งความรับผิดในหนี้ที่จะต้องรับผิดด้วยกันตามส่วนเท่ากัน
มาตรา ๖๖ ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยการสิ้นสุด
แห่งการสมรส เช่น ผลการเพิกถอนการสมรส สิทธิเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ค่าทดแทน และค่าเลี้ยงชีพ มาใช้บังคับกับ
การสิ้นสุดของการจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยอนุโลม
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หมวด ๖
มรดก
มาตรา ๖๗ ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ ว่าด้วยมรดก
มาใช้บังคับกับสิทธิและหน้าที่ในการรับมรดกของคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
มาตรา ๖๘ คู่ ชี วิ ตที่ ยั ง มี ชี วิ ต มี ฐ านะเป็ นทายาทโดยธรรมเสมื อ นคู่ ส มรสและอยู่ ภ ายใต้
บทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา ๑๖๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๖๙ เมื่อคู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายได้ลงทุนออกเงินในการทาสัญญา และตามสัญญานั้นทั้งสอง
ฝ่ายจะต้องได้รับเงินปีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันและเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตาย ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ยังจะต้อง
ได้รับเงินปีต่อไปตลอดอายุ ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ จาต้องชดใช้สินส่วนตัวของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือทรัพย์สินร่วมกันของ
คู่ชีวิตแล้วแต่กรณีสุดแต่ว่าได้เอาเงินสิน ส่วนตัว หรือทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตไปใช้ในการลงทุนนั้น เงินที่
จะต้องชดใช้สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตดังว่านี้ ให้ชดใช้เท่าจานวนเงินซึ่งผู้จ่ายเงินรายปีจะเรียก
ให้ใช้เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อผู้จ่ายจะได้จ่ายเงินรายปีให้แก่คู่ชีวิตฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นต่อไป
หมวด ๗
อายุความ
มาตรา ๗๐ หากมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัติฉบับนี้ อายุความสิทธิเรียกร้อง
ระหว่างคู่ชีวิต ถ้าจะครบกาหนดก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง อายุความนั้นยังไม่ครบ
กาหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันที่การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
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