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แนวคิดทางกฎหมายเก่ียวกับการจดทะเบียนสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกัน 
   

 
๑. ความเปนมาและสภาพปญหา 
 

สืบเน่ืองจากคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน  
สภาผูแทนราษฎร ไดรับขอรองเรียนกรณีขอความเปนธรรมของบุคคลรักเพศเดียวกันที่ถูกปฏิเสธ 
จากภาครัฐในการขอจดทะเบียนสมรส โดยเห็นวาเพื่อใหการพิจารณาเปนไปดวยความรอบคอบ  
ไดรับทราบขอมูล ขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอการพิจารณาในประเด็นดังตอไปน้ี 

(๑) หลักเกณฑการปฏิเสธในกรณีที่บุคคลรักเพศเดียวกันขอจดทะเบียนสมรสจาก
ภาครัฐ 

(๒) ขอกฎหมายวาดวยเรื่องการจดทะเบียนสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกัน และ 
(๓) ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เจาหนาที่ฯ ไดศึกษาประเด็นปญหาดังกลาว พบวา เคยมีผูศึกษาปญหาเกี่ยวกับ 

การจดทะเบียนสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกัน๑ โดยปญหาของการศึกษาเรื่องดังกลาวเปนผลมาจาก

การบังคับใชกฎหมายตอขอเท็จจริงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยหากพิจารณาตามความเปนจริง 
ในปจจุบัน พบวา บุคคลที่มีความรักระหวางกันหรืออยูรวมกันอยางสามีภรรยา มิไดมีเฉพาะระหวาง
ชายและหญิง เพียงเท าน้ัน แตปรากฏในระหวางบุคคลเพศเดียวกันที่ประสงคจะใช ชี วิต 
อยูรวมกันดวย แตโดยที่สังคมไทยในปจจุบันมิไดยอมรับในขอเท็จจริงดังกลาวเทาที่ควร เพียงแต
ยอมรับการแบงเพศของบุคคลออกเปนเพศหญิงและเพศชายเทาน้ัน แตเมื่อใดที่มีการปฏิสัมพันธทางเพศ
ระหวางเพศเดียวกัน คือ ชายกับชายหรือหญิงกับหญิง จะทําใหบุคคลเหลาน้ันถูกสังคมตัดสินวา 
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมและถูกมองวาเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและเกิดอคติ
จากคนรอบขาง ซึ่งความเขาใจและคานิยมดังกลาวทําใหเกิดปญหาสังคมในเรื่องตาง ๆ ตามมาอยางมาก  
ในปจจุบันยังมีขอจํากัดของกฎหมายที่ไมรองรับใหบุคคลรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได 
ซึ่งกลไกทางกฎหมายในตางประเทศเริ่มมีการพัฒนาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนระหวาง
บุคคลเพศเดียวกันเพิ่มมากข้ึนในลักษณะของกฎหมายพิเศษซึ่งบังคับใชเปนกรณีเฉพาะใหบุคคลซึ่ง 
รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนและไดรับการรับรองตามกฎหมายโดยเทาเทียมกับการจดทะเบียน
สมรสในกรณีปกติ ซึ่งผลจากการศึกษาแนวความคิดกฎหมายตางประเทศน้ันจะเปนสิ่งที่ชวย
พิเคราะหถึงสิทธิของความเทาเทียมกันในสังคมในเรื่องดังกลาววามีความเหมาะสมกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม หรือศีลธรรมของประชาชนชาวไทยหรือไม เพียงใด  ทั้งน้ี เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายใน
เรื่องดังกลาว เปนไปอยางเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงคของการใหความคุมครองสิทธิในเรื่องตางๆ 
ของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

                                                
นายสถาพร  ใสเรียน นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ และนางสาวสุนันทา  จันทรแกว นักกฎหมาย

กฤษฎีกาปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาที่ฝายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑ ณนุช  คําทอง, “การสมรสของพวกรักรวมเพศ”, วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ๒๕๔๖ 
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๒. การสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกันตามกฎหมายไทย 
 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยในปจจุบัน คือ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘  
ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได ดังน้ี  

๒.๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ วาดวยครอบครัวไดกําหนด

เงื่อนไขทั่วไปของการสมรสที่จะมีผลสมบูรณและผูกพันตามกฎหมายไว ดังน้ี 
 (๑) การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว๒ 
 (๒) การสมรสจะกระทํามิไดถาชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปนบุคคล

ซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ๓ 
 (๓) ตองไมเปนญาติสืบสายโลหิตกัน๔ 
 (๔) ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได๕ 
 (๕) ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูไมได๖ 
 (๖) หญิงที่สามีตายหรือที่การสมรสสิ้นสุดลงดวยประการอื่นจะทําการสมรสใหมได

ตอเมื่อการสิ้นสุดแหงการสมรสไดผานพนไปแลวไมนอยกวาสามรอยสิบวัน เวนแตเปนกรณีคลอดบุตรแลว 
ในระหวางน้ัน สมรสกับคูสมรสเดิม มีใบรับรองแพทยประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเปนผูประกอบ 
การรักษาโรคในสาขาเวชกรรมไดตามกฎหมายวามิไดมีครรภ หรือมีคําสั่งของศาลใหสมรสได๗ 

 (๗) ผูเยาวจะทําการสมรส๘ ใหนําความในตามมาตรา ๑๔๓๖๙ เรื่องการหมั้น
ของผูเยาวมาใชบังคับโดยอนุโลม กลาวคือตองไดรับความยินยอมจากบิดาและมารดา บิดาหรือมารดา 
ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครอง แลวแตกรณี 
                                                

๒ มาตรา ๑๔๔๘  การสมรสจะทําไดตอเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว แตในกรณี
ที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนน้ันได 

๓ มาตรา ๑๔๔๙  การสมรสจะกระทํามิไดถาชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปนบุคคลซ่ึง
ศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ 

๔ มาตรา ๑๔๕๐  ชายหญิงซ่ึงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี เปนพี่นอง 
รวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดาก็ดี จะทําการสมรสกันไมได ความเปนญาติดังกลาวมาน้ีใหถือตาม
สายโลหิต โดยไมคํานึงวาจะเปนญาติโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 

๕ มาตรา ๑๔๕๑  ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได 
๖ มาตรา ๑๔๕๒  ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูไมได 
๗ มาตรา ๑๔๕๓  หญิงที่สามีตายหรือที่การสมรสส้ินสุดลงดวยประการอ่ืนจะทําการสมรสใหมได

ตอเม่ือการส้ินสุดแหงการสมรสไดผานพนไปแลวไมนอยกวาสามรอยสิบวัน เวนแต 
  (๑) คลอดบุตรแลวในระหวางน้ัน 
  (๒) สมรสกับคูสมรสเดิม 
  (๓) มีใบรับรองแพทย ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซ่ึงเปนผูประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรม

ไดตามกฎหมายวามิไดมีครรภ หรือ 
  (๔) มีคําส่ังของศาลใหสมรสได 
๘ มาตรา ๑๔๕๔  ผูเยาวจะทําการสมรสใหนําความในมาตรา ๑๔๓๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
๙ มาตรา ๑๔๓๖  ผูเยาวจะทําการหม้ันไดตองไดรับความยินยอมของบุคคลดงัตอไปน้ี 

(มีตอหนาถัดไป) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๓ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 (๘) การสมรสตามประมวลกฎหมายน้ีจะมีไดเฉพาะเมื่อไดจดทะเบียนแลว
เทาน้ัน๑๐ 

 (๙) การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายหญิงยินยอมเปนสามีภริยากันและตองแสดง
การยินยอมน้ันใหปรากฏโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียนและใหนายทะเบียนบันทึกความยินยอมน้ัน
ไวดวย๑๑ 

สําหรับเงื่อนไขของกฎหมายที่ถือเปนอุปสรรคตอการจดทะเบียนสมรสของ
บุคคลรักเพศเดียวกันจึงประกอบไปดวยเงื่อนไขสามประการสําคัญ กลาวคือ 

(๑) การสมรสจะกระทําไดเฉพาะชายกับหญิงเทาน้ัน 
(๒) การสมรสจะตองกระทําโดยความสมัครใจของชายและหญิง และ  
(๓) การสมรสจะมีไดเฉพาะเมื่อไดจดทะเบียนแลวเทาน้ัน 
จึงเห็นไดวา แมปรากฏขอเท็จจริงวาบุคคลรักเพศเดียวกันมีเจตนาที่จะอยู

รวมกันหรือมีความยินยอมโดยสมัครใจที่จะอยูกินรวมกัน แตเมื่อกฎหมายกําหนดเงื่อนไขประการ
สําคัญใหเฉพาะบุคคลที่จะกระทําการสมรสไดเฉพาะชายกับหญิงเทาน้ัน หนวยงานของรัฐจึงไม
สามารถจดทะเบียนสมรสใหบุคคลรักเพศเดียวกันได 

 
๒.๒ พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

 โดยที่มาตรา ๑๓๑๒ แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช
๒๔๗๘ ไดบัญญัติหามมิใหนายทะเบียนจดทะเบียนสมรส เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวามิไดเปนไป
ตามเงื่อนไขของมาตรา ๑๔๔๕ มาตรา ๑๔๔๖ และมาตรา ๑๔๔๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่บังคับใชในป พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งตรงกับมาตรา ๑๔๔๘  
ถึงมาตรา ๑๔๕๒ มาตรา ๑๔๕๔ และมาตรา ๑๔๕๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับที่
บังคับใชอยูในปจจุบัน) จะเห็นไดวาเมื่อไมเขาเงื่อนไขตามบทบัญญัติมาตราดังกลาวแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย นายทะเบียนจะไมรับจดทะเบียนสมรส  ดังน้ัน บุคคลรักเพศเดียวกัน 
จึงไมสามารถจดทะเบียนสมรสตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘  
ไดเชนกัน 

                                                
  (ตอจากเชงิอรรถที่ ๘) 

  (๑) บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา 
  (๒) บิดาหรือมารดา ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอํานาจปกครองหรือไมอยูใน

สภาพหรือฐานะที่อาจใหความยินยอม หรือโดยพฤติการณผูเยาวไมอาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได 
  (๓) ผูรับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม 
  (๔) ผูปกครอง ในกรณีที่ไมมีบุคคลซ่ึงอาจใหความยินยอมตาม (๑) (๒) และ (๓) หรือมีแต

บุคคลดังกลาวถูกถอนอํานาจปกครอง 
  การหม้ันที่ผูเยาวทําโดยปราศจากความยินยอมดังกลาวเปนโมฆียะ 
๑๐ มาตรา ๑๔๕๗  การสมรสตามประมวลกฎหมายน้ีจะมีไดเฉพาะเม่ือไดจดทะเบียนแลว

เทาน้ัน 
๑๑ มาตรา ๑๔๕๘  การสมรสจะทําไดตอเม่ือชายหญิงยินยอมเปนสามีภริยากันและตองแสดง

การยินยอมน้ันใหปรากฏโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียนและใหนายทะเบียนบันทึกความยินยอมน้ันไวดวย 
๑๒ มาตรา ๑๓  หามมิใหนายทะเบียนจดทะเบียนสมรสเม่ือปรากฏตอนายทะเบียนวาการมิได

เปนไปตามเงื่อนไขแหงมาตรา ๑๔๔๕ มาตรา ๑๔๔๖ และมาตรา ๑๔๔๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๔ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๓. การจดทะเบียนสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกันตามกฎหมายตางประเทศ๑๓ 
ในการบังคับใชกลไกทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสของบุคคลรักเพศ

เดียวกัน มีหลักการและแนวความคิดที่แตกตางไปจากหลักการของกฎหมายไทยวาดวยการสมรส  
ซึ่งถือเปนกลไกทางกฎหมายที่สําคัญในการพัฒนาหลักกฎหมายใหครอบคลุมในประเด็นการจดทะเบียน
สมรสของบุคคลรักเพศเดียวกัน โดยสามารถยกตัวอยางของประเทศตางๆ ไดโดยสังเขป ดังน้ี 

 
๓.๑ ประเทศเดนมารกและประเทศสวีเดน 

ประเทศเดนมารกมีกฎหมาย “The Danish Registered Partnership Act”  
โดยมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๑๙๘๙ ซึ่งเปนการแกไขหลักการของกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการ 
จดทะเบียนความสัมพันธของบุคคลเพศเดียวกัน ซึ่งมีพื้นฐานจากแนวความคิดเรื่องความเทาเทียมกัน 
ของมนุษยและหลักปจเจกชน ซึ่งกลุมบุคคลดังกลาวควรไดรับสิทธิเชนเดียวกับคูสมรสตางเพศ 
ที่ไดทําการสมรสกันตามกฎหมาย แตมีขอจํากัดในบางเรื่อง เชน ไมมีสิทธิจัดพิธีสมรสในโบสถตามพิธีการ
ทางศาสนา ไมสามารถรับบุตรบุญธรรม การต้ังครรภหรือการผสมเทียม หรือไมสามารถเปนผูอนุบาล  
ผูหยอนความสามารถ เปนตน ซึ่งสิทธิดังกลาวจะไดรับการรับรองเฉพาะเรื่องการใชชีวิตอยูรวมกัน  
แตจะไมไดรับสิทธิอื่นๆ ของคูสมรสตามกฎหมาย เชน สิทธิในการลดหยอนภาษี เปนตน 

ประเทศสวีเดนมีกฎหมาย “The Registered Partnership Act” มีผลใชบังคับ
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๑๙๙๕ กําหนดใหบุคคลรักเพศเดียวกันสามารถมีความสัมพันธตามกฎหมาย 
โดยวิธีการจดทะเบียนซึ่งมีหลักการทั่วไปเชนเดียวกับกฎหมายของประเทศเดนมารก 

ผลของการจดทะเบียนความสัมพันธของบุคคลเพศเดียวกัน มีลักษณะเกือบ 
เทาเทียมกับกรณีของการจดทะเบียนสมรสของบุคคลตางเพศ โดยกําหนดเงื่อนไขประการสําคัญไวคือ 

(๑) ตองเปนบุคคลเพศเดียวกัน และมีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ 
(๒) เปนบุคคลผู ถือสัญชาติเดนมารกและมีภูมิลําเนาในประเทศเดนมารก  

ตอมามีการแกไขใหครอบคลุมถึงผูถือสัญชาตินอรเวย สวีเดน และไอรแลนด หากปรากฏวาบุคคลดังกลาว 
มีภูมิลําเนาอยูในประเทศเดนมารกมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

สําหรับ “The Registered Partnership Act” ของประเทศสวีเดน กําหนด 
ใหการจดทะเบียนความสัมพันธเกิดข้ึนไดเพียงแตถาคูจดทะเบียนคนหน่ึงเปนพลเมืองสวีเดนและ 
มีถ่ินที่อยูในประเทศสวีเดน 

วิธีการจดทะเบียนความสัมพันธจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กฎหมายกําหนด โดยตองมีการพิสูจนเงื่อนไขของการจดทะเบียนความสัมพันธจนเปนที่พอใจกอน 
และอาศัยพิธีการสมรสซึ่งปกติมีอยู ๒ วิธี คือ พิธีทางศาสนา และ Civil Marriage เมื่อมีการ 
จดทะเบียนความสัมพันธแลวจะไดรับใบแสดงสิทธิ หรือ “Partnership Certificate” สําหรับ 
การจดทะเบียนความสัมพันธตามกฎหมายของประเทศสวีเดนน้ัน นอกจากจะตองมีกระบวนการ
ตรวจสอบแลว กฎหมายยังกําหนดใหการจดทะเบียนดังกลาวจะตองกระทําตอหนาพยาน และตองมี
การตอบคําถามกับเจาหนาที่ดวย เพื่อใหมีความชัดเจนเกี่ยวกับการแสดงเจตนาใหความยินยอมของ
บุคคลที่จะจดทะเบียนความสัมพันธ 

                                                
๑๓ ณนุช  คําทอง, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๔๐-๑๐๘. 
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นอกจากน้ี กฎหมายดังกลาวยังกําหนดเงื่อนไขสําคัญที่เปนผลใหเกิดความ 
ไมสมบูรณของการจดทะเบียนความสัมพันธไวในกรณี ดังตอไปน้ี 

(๑) การจดทะเบียนความสัมพันธของผูมีความสัมพันธใกลชิด ความสัมพันธ
ทางสายโลหิตหรือเครือญาติ เชนเดียวกับกรณีการจดทะเบียนสมรส 

(๒)  การจดทะเบียนความสัมพันธกับบุคคลที่มี คู สมรสหรือจดทะเบียน
ความสัมพันธอยูกอนหนาแลว เชนเดียวกับกรณีของการสมรสซอน 

(๓) การจดทะเบียนความสัมพันธโดยขัดกับการแสดงเจตนาที่แทจริง เชน การขมขู 
บังคับ สําคัญผิด ฉอฉล เปนตน 

(๔) การจดทะเบียนความสัมพันธในระหวางที่ยังไมมีการจัดการทรัพยสินหรือ
มรดกของบุคคลฝายหน่ึงซึ่งคูสมรสหรือคูจดทะเบียนความสัมพันธเดิมถึงแกความตาย  ทั้งน้ี เพื่อไมใหเกิด
ปญหาในเรื่องทรัพยสินที่ตามมาภายหลังเมื่อมีการจดทะเบียนความสัมพันธใหม 

การจดทะเบียนความสัมพันธอาจสิ้นสุดลงไดนอกเหนือไปจากเหตุแหงความตาย 
เชนเดียวกับกรณีการสิ้นสุดของการสมรส กลาวคือ ประการแรก กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหยกเลิก
การจดทะเบียนความสัมพันธเน่ืองจากผูจดทะเบียนความสัมพันธกับบุคคลเพศเดียวกันไดเคย 
จดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลอื่นมากอนแลวไมวาจะเปนการจดทะเบียนสมรสกับคูสมรสในกรณีทั่วไป 
หรือการจดทะเบียนความสัมพันธกับบุคคลเพศเดียวกัน ประการที่สอง การสิ้นสุดที่เกิดจากการแยกกัน
อยูตามกฎหมายทําใหมีสิทธิในการยกเลิกการจดทะเบียน ซึ่งประกอบไปดวยเหตุดังน้ี 

(๑) ถาคูที่จดทะเบียนความสัมพันธไมไดอยูกินรวมกันเปนระยะเวลาอยางนอย  
๒ ป หรือแยกกันอยูตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

(๒) ถาคูที่จดทะเบียนความสัมพันธมีความสัมพันธทางชูสาวกับบุคคลอื่น 
(๓) ถาคูจดทะเบียนความสัมพันธมีเจตนากระทําทารุณทางเพศ 
(๔) ถาคูจดทะเบียนความสัมพันธทําการจดทะเบียนความสัมพันธใหม อีกฝายหน่ึง

ขอยกเลิกการจดทะเบียนความสัมพันธของตนได 
 
๓.๒ ประเทศเยอรมนี 

ประเทศเยอรมนีไดบัญญัติ “Act of life Partnership” มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 
๑๖ กุมภาพันธ ๒๐๐๑ เพื่อรับรองสิทธิใหบุคคลที่รักเพศเดียวกันสามารถใชชีวิตอยูรวมกันได  
(life Partnership) และมีสิทธิตามกฎหมายในทํานองเดียวกันกับคูสมรสซึ่งไดจดทะเบียนสมรส เชน  
สิทธิในการใชช่ือสกุล สิทธิในการประกันภัย สิทธิในการรับมรดก สิทธิในเรื่องทรัพยสิน หรือสิทธิ 
ในการอุปการะเลี้ยงดู เปนตน ซึ่งเงื่อนไขในการจดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกันโดยทั่วไปแลวมีหลักการ
ทํานองเดียวกันกับการจดทะเบียนความสัมพันธของประเทศเดนมารกและประเทศสวีเดน แตมีหลักการ 
เพิ่มเติมประการหน่ึงคือ กฎหมายวางเงื่อนไขในการจดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกันไววา ผูรักเพศ
เดียวกันซึ่งจะจดทะเบียนความสัมพันธจะตองยอมรับภาระหนาที่หรือหน้ีระหวางกัน หากไมตองการ
ที่จะผูกพันตามภาระหนาที่ดังกลาว จะเกิดผลตามกฎหมายตามมาที่ถือวาการใชชีวิตอยูรวมกันน้ัน 
ไมชอบดวยกฎหมาย 
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สําหรับวิธีการจดทะเบียนน้ัน กฎหมายกําหนดใหบุคคลที่ประสงคจะ 
จดทะเบียนตองประกาศรวมกันวาตองการใชชีวิตอยูรวมกัน การประกาศดังกลาวจะมีผลสมบูรณ
ตอเมื่อมีการจดทะเบียนที่ “Competent Office” ซึ่งถือเปนองคกรของรัฐที่มีอํานาจในการ
ดําเนินการจดทะเบียน 

ผลทางกฎหมายของการจดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกันกอใหเกิดสิทธิและหนาที่
ของบุคคลที่จดทะเบียน โดยกําหนดใหบุคคลทั้งสองมีหนาที่รับผิดชอบ ชวยเหลือ ดูแล และอุปการะ
เลี้ยงดูซึ่งกันและกัน เสมือนสามีภริยาพึงมีตอกันตามกฎหมาย สําหรับความสัมพันธในเรื่องทรัพยสิน 
กฎหมายกําหนดหนาที่ใหทั้งสองฝายมีหนาที่ตองแจงทรัพยสินของตนทั้งที่มีอยูกอนและไดมา 
ในระหวางอยูรวมกันตามระบบทรัพยสิน (Regime of Aqueste) หรือตามสัญญาใชชีวิตอยูรวมกัน 
(life Partnership Contract) ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดความชัดเจนในเรื่องทรัพยสินอยางกรณีสินสวนตัว 
และสินสมรส 

ผลทางกฎหมายของการจดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกันที่มีลักษณะเพิ่มเติมไป
จากกรณีของการจดทะเบียนความสัมพันธตามกฎหมายของประเทศเดนมารกและประเทศสวีเดน คือ  
ผลทางดานการเงิน กฎหมายเยอรมันมุงประสงคเพื่อใหเกิดประโยชนตอเจาหน้ี กลาวคือ กฎหมายให
สันนิษฐานไวกอนวา สังหาริมทรัพยในความครอบครองของผูที่จดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกัน 
คนใดคนหน่ึง เจาหน้ีมีสิทธิไดรับชําระหน้ีจากทรัพยสินน้ันโดยไมตองคํานึงวาอีกฝายหน่ึงจะเปนลูกหน้ี 
ดวยหรือไม  นอกจากน้ี หลักการที่แตกตางอยางเห็นไดชัดอีกประการหน่ึงคือ การจดทะเบียนใชชีวิต
อยูรวมกันตามกฎหมายของประเทศเยอรมนี ใหสิทธิผูที่จดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกันในฐานะ 
ผูใชอํานาจปกครองได ในกรณีที่ฝายหน่ึงมีเด็กอยูในอํานาจปกครองของตน  เพื่อคุมครองเด็กที่อยูใน
อํานาจปกครองของอีกฝายหน่ึง ในขณะที่กฎหมายประเทศเดนมารกและประเทศสวีเดน ไมอนุญาต
ใหผูจดทะเบียนความสัมพันธสามารถรับบุตรบุญธรรม หรือต้ังครรภหรือผสมเทียมไดเลย เน่ืองจาก
เหตุผลที่วาเด็กเปนวัยที่เรียนรูและไมตองการใหเกิดการปลูกฝงพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันตอเด็ก 

การจดทะเบียนใช ชี วิตอยูรวมกันจะสิ้นสุดลงตอเมื่อมี เหตุและวิธีการ 
ที่กฎหมายกําหนด กลาวคือ โดยคําสั่งศาล เมื่อปรากฏวา 

(๑) ทั้งสองฝายแสดงเจตนาวาไมตองการใชชีวิตอยูดวยกันตอไป และ
ระยะเวลาไดผานพนไปแลว ๑๒ เดือน นับต้ังแตมีการแสดงเจตนาเชนวาน้ัน 

(๒) ทั้งสองฝายแสดงเจตนาวาไมตองการใชชีวิตอยูดวยกันตอไป และระยะเวลา 
ไดผานพนไปแลว ๓๖ เดือน นับต้ังแตมีการแสดงเจตนาใหคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันอีกฝายหน่ึงทราบ 

(๓) หากการใชชีวิตอยูรวมกันตอไปจะเปนผลใหฝายหน่ึงไดรับทุกขทรมาน 
เกินสมควร 

นอกจากน้ี เมื่อทั้งสองฝายรองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียน หากรัฐมีการ
รับรองการแสดงเจตนาดังกลาว การจดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกันก็เปนอันสิ้นผลไป 
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๓.๓ ประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศฝรั่งเศสบัญญัติ “Civil Solidarity Pact” อันเปนกฎหมายที่ใหสิทธิ 

แกบุคคลสองประเภท กลาวคือ 
(๑) บุคคลผูรักเพศเดียวกันซึ่งตองการใชชีวิตอยูรวมกัน และ 
(๒) บุคคลผูรักตางเพศซึ่งตองการใชชีวิตอยูรวมกัน แตไมตองการจดทะเบียน

สมรสซึ่งเปนกฎหมายที่มีผลใหบุคคลสามารถทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) ได  
โดยมิใชเปนการสมรสแตใหสิทธิในเรื่องการใชชีวิตอยูรวมกันเสมือนการสมรส ซึ่งการทําขอตกลง
ดังกลาวจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังน้ี 

(ก) จะตองเปนบุคคลเพศเดียวกันหรือตางเพศกันโดยมีเจตนาเพื่อจัดการ 
ความเปนอยูรวมกัน 

(ข) ตองเปนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ และเปนบุคคลที่มีความสามารถ 
ตามกฎหมาย (มีความสามารถในการเขาทําสัญญา) 

(ค) ตองไมเปนบุคคลผูที่มีความสัมพันธใกลชิด และ 
(ง) ตองไมเคยทําความตกลงในการอยูรวมกันกับบุคคลอื่นอยูกอนหนาแลว 

วิธีการทําขอตกลงในการอยูรวมกัน กฎหมายกําหนดใหย่ืนขอตกลงในการอยู
รวมกันน้ันตอจาศาลของศาลช้ันตนซึ่งคูตกลงฝายหน่ึงมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล และฝายหน่ึงเปน
พลเมืองซึ่งมีสัญชาติฝรั่งเศส โดยแนบเอกสารทางทะเบียนราษฎร ซึ่งทําเปนเอกสารตนฉบับสองฉบับ 
เพื่อนําไปจดทะเบียนขอตกลงการอยูรวมกันและมอบใหคูตกลงเก็บรักษาไวฝายละหน่ึงฉบับ  
ซึ่งเมื่อดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาวแลว จะมีผลเปนการทําขอตกลงในการอยูรวมกันที่ชอบดวย
กฎหมายอันกอใหเกิดสิทธิหนาที่ระหวางกันเสมือนคูสมรส ตลอดจนกอใหเกิดสิทธิในเรื่องตาง ๆ เชน 
สิทธิในทางภาษี สิทธิในการประกันสังคม สิทธิในการเชา สิทธิในการประกันภัย เปนตน 

อยางไรก็ดี หลักการของกฎหมายประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะทํานองเดียวกับ
กฎหมายของประเทศเดนมารกและประเทศสวีเดน คือ จํากัดสิทธิบางประการเกี่ยวกับการรับบุตร 
บุญธรรม หรือการผสมเทียม เน่ืองจากหลักการของกฎหมายดังกลาวไมสอดคลองกับหลักเกณฑ 
ในการรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส และไมเขาเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาต 
ใหมีการผสมเทียมตามกฎหมายดวยเชนกัน 

เหตุสิ้นสุดของขอตกลงในการอยูรวมกันน้ันสิ้นสุดดวยเหตุดังตอไปน้ี 
(๑) ความตายของคูตกลงฝายหน่ึง ซึ่งคูตกลงอีกฝายหน่ึงจะตองย่ืนสําเนา

มรณะบัตรไปยังจาศาลช้ันตนที่ไดรับเรื่องเดิมไว 
(๒) เมื่อคูตกลงทั้งสองฝายไดรวมกันตัดสินใจในการสิ้นสุดขอตกลงดังกลาว  

โดยประกาศเปนลายลักษณอักษร และย่ืนตอจาศาลช้ันตนซึ่งมีเขตอํานาจของคูตกลงทั้งสองฝาย 
หรือของฝายใดฝายหน่ึง โดยจาศาลจะรับจดทะเบียนและเก็บเอกสารไวเปนหลักฐาน 

(๓) เมื่อคูตกลงฝายใดฝายหน่ึงไดตัดสินใจใหมีการสิ้นสุดขอตกลงดังกลาว  
โดยแสดงเจตนากับคูตกลงอีกฝายหน่ึงแลวเปนเวลาสามเดือนนับแตการแสดงการตัดสินใจดังกลาว 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๔. ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับประเด็น 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดาโพล)๑๔ ไดสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชน เรื่อง “ทะเบียนสมรสของคนรักเพศเดียวกัน” ในระหวางวันที่ ๒๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ซึ่งสํารวจจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน ๑,๒๕๕ หนวยตัวอยาง (เอกสารหมายเลข ๓) 
โดยสรุปผลการสํารวจไดดังน้ี 

(๑) ทานเห็นดวยหรือไมที่จะใหมีการจดทะเบียนสมรสของคนรักเพศเดียวกัน 
 - ประชาชนสวนใหญ รอยละ ๕๘.๓๗ ไมเห็นดวยกับการจดทะเบียนสมรส

ของคนรักเพศเดียวกัน เพราะเปนเรื่องที่ไมเหมาะสมและไมถูกตอง ผิด
ธรรมชาติ ผิดธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีไทย และยังไมเปนที่
ยอมรับในสังคมไทยมากนัก 

 - ประชาชน รอยละ ๓๒.๕๗ เห็นดวย เพราะเปนสิทธิสวนบุคคลและ 
ทุกเพศมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน อีกทั้งยังไมใชเรื่องเสียหาย และ
ไมทําใหใครเดือดรอน  

 - ประชาชน รอยละ ๐๙.๐๖ ไมแนใจ 
(๒) ผลดีและผลเสียที่จะเกิดข้ึนตอสังคมไทย ถามีกฎหมายการจดทะเบียนสมรส

ของคนรักเพศเดียวกัน 
- ประชาชน รอยละ ๓๖.๐๘ ระบุวาจะสงผลเสียตอสังคมไทย เน่ืองจาก 

คนรักเพศเดียวกันยังไมเปนที่ยอมรับในสังคมไทยมากนัก และจะเปน
แบบอยางที่ไมดีใหกับเยาวชน 

 - ประชาชน รอยละ ๒๑.๗๑ ระบุวาจะสงผลดีตอสังคมไทย เน่ืองจาก 
เปนการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพใหมีความเทาเทียมกัน และทําใหคูรักได
รักกันอยางเปดเผยไมตองหลบซอน 

 - ประชาชน รอยละ ๔๒.๒๐ ไมแนใจ 
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ทะเบียนสมรสของคนรักเพศ

เดียวกัน” จากหนวยตัวอยางดังกลาวแลว จะเห็นไดวา แมสังคมไทยในปจจุบันจะไดมีการยอมรับ
บุคคลรักเพศเดียวกันมากข้ึน แตประชาชนสวนใหญยังไมเห็นดวยกับการจดทะเบียนสมรสของบุคคล
รักเพศเดียวกัน 
 
๕. บทวิเคราะห 

 
ในการศึกษาหลักการของบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยประกอบกับหลักการ

ของกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกัน จะเห็นไดวา 
ความตองการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกันน้ันโดยทั่วไปแลวมีวัตถุประสงคเพื่อปกปอง
สิทธิประโยชนตามกฎหมายของตนเองและผูที่ตนประสงคจะจดทะเบียนสมรสดวย ดังน้ัน  
การพิจารณาแกไขปรับปรุงหลักการของกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันใหครอบคลุมถึงการ 
                                                

๑๔ศูนยสํารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา). 
เขาถึงไดจาก : http://nidapoll.nida.ac.th/main/index.php/en/2012-08-06-13-57-45/317-92-2555. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๙ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

จดทะเบียนสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกันหรือการบัญญัติใหมีกฎหมายใหมข้ึนมาเพื่อรองรับการ 
จดทะเบียนของบุคคลรัก เพศเ ดียวกันเหมือนกรณีของตางประเทศน้ัน ถือเปนแนวคิด 
ที่มีความกาวหนาและสอดรับกับสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตการบังคับใชกฎหมาย 
จะมีขอบเขตเพียงใด ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมและสภาพความเปนจริงของวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของประเทศไทยดวย รวมทั้งควรตองมีการศึกษาผลดีและผลเสีย  
และการรับฟงความคิดเห็นอยางรอบดาน โดยเฉพาะในประเด็นดังตอไปน้ี 

 
(๑) การที่ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกัน 

ในกฎหมายของประเทศไทยถือเปนการขัดแยงกับบทบัญญัติเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยหรือไม อยางไร 

มาตรา ๑๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดกําหนดเงื่อนไข 
ของการสมรสไววา การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว แตในกรณีที่ 
มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนน้ันได ซึ่งเปนหลักการวา การสมรสจะกระทําได
เฉพาะชายกับหญิงเทาน้ัน กลาวคือ ตองเปนคนตางเพศกัน ซึ่งในประเด็นน้ีมีการรองเรียน 
ตอคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร ในกรณี 
ขอความเปนธรรมของบุคคลรักเพศเดียวกันที่ถูกปฏิเสธจากภาครัฐในการขอจดทะเบียนสมรส๑๕  
ซึ่งถือเปนความไมสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา ๓๐๑๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ที่ไดกําหนดใหบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  
ชายและหญิงมีสิท ธิ เทา เทียมกัน การ เลือกปฏิบั ติ โดยไม เปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ 
แหงความแตกตางในเรื่องเพศหรือสถานะของบุคคลจะกระทํามิได ซึ่งในเจตนารมณรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดไวชัดเจนวาความแตกตางเรื่อง “เพศ” 
นอกจากหมายถึงความแตกตางในระหวางชายหรือหญิงแลว ยังหมายรวมถึงความแตกตางของบุคคล
ที่มีอัตลักษณทางเพศ (Sexual Identity) หรือเพศสภาพ (Gender) หรือความหลากหลายทางเพศ 
(Sexual Diversity) แตกตางจากเพศที่ผูน้ันถือดวย ดังน้ัน จึงเห็นวามาตรา ๑๔๔๘ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยขัดหรือแยงกับมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

                                                
๑๕ กระทรวงมหาดไทย ใหเหตุผลในการปฏิเสธคําขอจดทะเบียนสมรสวา ขั้นตอนในการรับ 

จดทะเบียนสมรสน้ัน นายทะเบียนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่ใหอํานาจไว เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ รวมทั้งกฎกระทรวงและระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ เม่ือการขอ 
จดทะเบียนไมเปนไปตามเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดไว นายทะเบียนก็ไมสามารถดําเนินการจดทะเบียนใหได 

๑๖ มาตรา ๓๐  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ 

ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ 
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ 
ไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๐ 
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โดยในประเด็นดังกลาวน้ี ในการประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย  
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร ไดพิจารณาและมีความเห็นวา ตามมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ (International Human Rights Standards) ในกติการะหวางประเทศ 
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 
Rights - ICCPR) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีของสนธิสัญญาดังกลาวดวยน้ัน ไดกลาวถึงพันธกรณี 
ของรัฐภาคีที่รับรองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคล รวมถึงการหามการเลือกปฏิบัติ ไมวาจะดวย
เหตุผลทางเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ 

สังคม และถ่ินกําเนิด ซึ่งนาจะรวมถึงบุคคลที่มีอัตลักษณทางเพศหรือความหลากหลายทางเพศดวย  
ดังน้ัน จึงควรแกไขปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสนธิสัญญาดังกลาว โดยประเด็นเกี่ยวกับ
บทบัญญัติของกฎหมายเปนการขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม
น้ัน ไดมีขอสังเกตโดยยกกรณีศึกษาจากคําวินิจฉัยของศาลสูงแหงรัฐมินิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ซึ่งเคยไดวินิจฉัยวา การที่กฎหมายไมอนุญาตใหบุคคลเพศเดียวกันสมรสกันไมขัดรัฐธรรมนูญ (Baker v. 
Nelson (1977) N.W. 2d 185.) เน่ืองจากสภาพบุคคลรวมทั้งเพศเริ่มต้ังแตบุคคลน้ันคลอดจากครรภ
มารดา เพศจึงไมอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง เมื่อคลอดออกมาไมวาโดยวิธีใด และชายผาตัดแปลงเพศ 
โดยตัดอวัยวะเพศชายออกแลวใสอวัยวะเพศหญิงเทียมยังคงเปนชายอยูน้ันเอง จึงไมอาจสมรสกับชายได 
(Corbett V. Corbett (1970) 2 All E.R. 33.) แตอยางไรก็ดี ในประเทศสหรัฐอเมริกาศาลสูงแหงมลรัฐ
นิวเจอรซี วินิจฉัยวา ชายผาตัดแปลงเพศเปนหญิงและไดทําการสมรสกับชายอื่น เพื่อประโยชน 
แหงการสมรสตองถือวาเปนหญิงและชายอื่น และถือวาเปนสามีที่ชอบดวยกฎหมาย ชายผูเปนสามี 
ตองใหความอุปการะเลี้ยงดู 

นอกจากน้ี ประเทศอังกฤษมีกฎหมาย Civil Partnership Act 2004, Part 2, 
Chapter 1 (3) ยอมรับใหบุคคลเพศเดียวกันจดทะเบียนเพื่ออยูกินดวยกันฉันสามีภริยาได แตไมเรียก
การสมรสหรือคูสมรส (Spouse) จะเรียกวา “หุนสวนทางแพง” (Civil Partner) เพื่อมิใหสับสน 
กับการสมรส และใหแตกตางจากหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ซึ่งเปนหุนสวนทางพาณิชย
หรือหุนสวนทางการคา มีผลใหผูจดทะเบียนดังกลาวมีสิทธิและหนาที่ระหวางกัน เชน สิทธิในการ
ไดรับการอุปการะเลี้ยงดูเหมือนเปนสามีภริยาตามกฎหมาย ไดรับลดหยอนภาษีสําหรับคูสมรส  
สิทธิไดรับประกันสังคม สิทธิในการรับมรดก หรือสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ เปนตน แตสิทธิที่ไดรับ
ดังกลาวยังคงมีขอจํากัดในบางเรื่องซึ่งจะไมเทาเทียมกับสิทธิของการจดทะเบียนสมรสในกรณีทั่วไป 
สําหรับเงื่อนไขในการจดทะเบียนดังกลาวยังคงอาศัยหลักการสําคัญเชนเดียวกับการจดทะเบียนสมรส
ในกรณีทั่วไป คือ เงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของผูจดทะเบียน เงื่อนไขเกี่ยวกับการสืบสายโลหิตหรือการเปน
เครือญาติ เงื่อนไขในการแสดงเจตนาใหความยินยอม และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดทะเบียนซอน เปนตน 

ซึ่งหากพิจารณาถึงหลักการสําคัญของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยวาดวยครอบครัว และเงื่อนไขแหงการสมรส วัตถุประสงคของการสมรสในอดีตมีแนวความคิด
พื้นฐานจากการสรางครอบครัวและดํารงเผาพันธุตามธรรมชาติ ดังน้ัน การสมรสตามกฎหมายจึงเปน
การสมรสระหวางบุคคลเพศชายและหญิงเพียงเทาน้ัน ในขณะที่หลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย วาดวยความเสมอภาคของประชาชนชาวไทย มีวัตถุประสงคใหบุคคลทุกคน 
ยอมไดรับความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ทั้งน้ี  
ความเสมอภาคดังกลาวจะตองต้ังอยูบนขอบเขตของกฎหมาย จารีตประเพณี ความสงบเรียบรอยและ
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ศีลธรรมอันดีของประชาชนดวยในขณะเดียวกัน  อยางไรก็ดี ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร ไมเปนที่ยุติในประเด็นปญหาดังกลาวน้ี 
โดยมีขอสังเกตเพียงวา มาตรา ๑๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะขัดหรือแยงกับ
มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือไมน้ัน ยอมเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อเปนผูวินิจฉัยในประเด็นปญหาดังกลาว 

 
(๒) การนําแนวความคิดและหลักการของกฎหมายตางประเทศมาใชประกอบการ

พิจารณายกรางกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกัน 
กฎหมายทุกฉบับที่บังคับใชในประเทศไทยมีเรื่องวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีสอดแทรกอยูดวยเสมอ นอกจากน้ี ศาลฎีกายังเคยวินิจฉัยในประเด็นปญหาขอกฎหมาย 
ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๗/๒๕๒๔ สรุปความวา เพศของบุคคลธรรมดาน้ัน กฎหมายรับรอง
และถือเอาตามเพศที่ ถือกําเนิดมา และคําวา “หญิง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
หมายความถึงคนที่ออกลูกได การถือกําเนิดมาเปนชายถึงแมจะมีเสรีภาพในรางกายโดยรับการผาตัด
เปลี่ยนอวัยวะเพศเปนอวัยวะเพศของหญิงแลวก็ตาม ฉะน้ันโดยธรรมชาติและตามที่กฎหมายรับรอง
บุคคลดังกลาวยังคงเปนเพศชายอยูน้ันเอง  ดังน้ัน ในการแกไขบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยเพื่อใหครอบคลุมถึงการจดทะเบียนของบุคคลรักเพศเดียวกันน้ันจึงเปนเรื่องที่ดําเนินการ
ไดยากและตองใชเวลานาน เน่ืองจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวพันกับกฎหมายฉบับอื่น 
อีกหลายฉบับ จึงเห็นวา หากมีความจําเปนตองนําหลักการเกี่ยวกับการจดทะเบียนของบุคคลรักเพศ
เดียวกันมากําหนดไวในบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป 
การบัญญัติกฎหมายใหมข้ึนมารองรับการจดทะเบียนของบุคคลรักเพศเดียวกัน นาจะกระทําได
รวดเร็วกวาการปรับปรุงหลักการในบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

อยางไรก็ดี หากในอนาคตบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยจะรับรองให 
มีการจดทะเบียนของบุคคลรักเพศเดียวกัน สามารถอาศัยแนวความคิดและโครงสรางของกฎหมาย
ตางประเทศมาพิจารณาประกอบกับความเหมาะสมและความสอดคลองกับจารีตประเพณี ความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความเหมาะสมและสภาพความเปนจริงของวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของประเทศไทยดวย รวมทั้งควรตองมีการศึกษาผลดีและผลเสีย  
และการรับฟงความคิดเห็นอยางรอบดาน ซึ่งกฎหมายควรกําหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียน 
ของบุคคลรักเพศเดียวกันในเรื่องดังตอไปน้ี 

- เงื่อนไขเกี่ยวกับอายุหรือความสามารถของบุคคลที่จะจดทะเบียน 
- เงื่อนไขเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางญาติหรือการสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไป

หรือลงมาระหวางบุคคลที่จะจดทะเบียน 
- เงื่อนไขเกี่ยวกับการจดทะเบียนซอนเพื่อปองกันความยุงยากและสภาพปญหา

ในทางสังคม ในทํานองเดียวกับเงื่อนไขแหงการสมรสตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 

- เงื่อนไขเกี่ยวกับความสมบูรณของการแสดงเจตนาของบุคคล ที่ตองเกิดจาก
ความสมัครใจ โดยปราศจากการขมขู บังคับ สําคัญผิด ฉอฉล เปนตน 
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- เงื่อนไขเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลที่จะตองเปนผูมีสัญชาติไทย เพื่อปองกัน 
มิใหคนตางชาติใชชองวางของกฎหมายแสวงหาประโยชนอันมิชอบ 

นอกจากน้ี ควรพิจารณาถึงผลทางกฎหมายภายหลังการจดทะเบียนของบุคคล
รักเพศเดียวกัน ตลอดจนสิทธิและหนาที่ระหวางกัน ซึ่งรวมถึงสิทธิและหนาที่ใดๆ ที่จะเกิดข้ึน
ภายหลังการจดทะเบียน เชน การมีบุตรหรือการรับบุตรบุญธรรม เน่ืองจากโดยสภาพทางธรรมชาติ
ระหวางบุคคลเพศเดียวกันยอมไมสามารถมีบุตรได แตในปจจุบันความเจริญกาวหนาเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรการแพทยไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองซึ่งในอนาคต การมีบุตรของบุคคลเพศเดียวกัน
สามรถอาศัยเทคโนโลยีของวิทยาศาสตรการแพทยสําหรับการมีบุตรได  ดังน้ัน ในประเด็นน้ีควรตอง
พิจารณาใหรอบดานโดยคํานึงถึงสภาพปญหาที่อาจเกิดข้ึน การใหความคุมครองตอสิทธิและ
ประโยชนของบุตรซึ่งมีสถานะเปนผูเยาวเปนสําคัญ 

ประเด็นตอมาที่จะตองกําหนดหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายใหมี 
ความชัดเจน คือ การสิ้นผลหรือความไมสมบูรณของการจดทะเบียนที่ฝาฝนหรือไมเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของการสิ้นสุด
ของการจดทะเบียนระหวางบุคคลรักเพศเดียวกันน้ัน  ทั้งน้ี โดยสามารถนําหลักการเกี่ยวกับเหตุแหง
การสิ้นสุดการสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชเทียบเคียงในประเด็นน้ีได 

อยางไรก็ ดี ในการพิจารณาเรื่ องดังกลาว ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎรไดมีมติใหจัดต้ังคณะทํางานข้ึน 
เพื่อรวบรวมขอเท็จจริง และศึกษารายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย และกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการพิจารณาเรื่องดังกลาว  ทั้งน้ี ใหกระทรวง
วัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
เปนที่ปรึกษาของคณะทํางานดังกลาวตอไป 

 
 

ฝายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพง 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กันยายน ๒๕๕๕ 


