พระราชบัญญัติ
การรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็ นปี ที ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ
ให้ ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้ วยการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติข4 ึนไว้ โดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้ าทีรัฐสภา ดังต่อไปนี4
มาตรา ๑ พระราชบัญญั ติน4 ี เรี ยกว่ า “พระราชบัญ ญัติการรั บเด็ก เป็ นบุ ตรบุญ ธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน4 ีให้ ใช้ บังคับเมือพ้ นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้ อ บั ง คั บ อื นในส่ ว นทีมี บั ญ ญั ติ ไ ว้ แ ล้ ว ใน
พระราชบัญญัติน4 ี หรือซึงขัดหรือแย้ งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน4 ี ให้ ใช้ พระราชบัญญัติน4 ีแทน
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๙๖/ตอนพิเศษ ฉบับพิเศษ/หน้ า ๒๑/๒๒ เมษายน ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน4 ี
“เด็ก” หมายความว่า ผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“องค์การสวัสดิภาพเด็ก” หมายความว่า มูลนิธิ สมาคม หรือองค์การทีก่อตั4งขึ4นตาม
กฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์เด็ก และปฏิบัติงานเกียวกับการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
“ศาล” หมายความว่า ศาลคดีเด็กและเยาวชนตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตั4งศาลคดีเด็ก
และเยาวชน หรือศาลจังหวัดในท้องทีทีไม่มีศาลคดีเด็กและเยาวชน
“พนั ก งานเจ้ า หน้ าที” หมายความว่ า ผู้ ซึ งรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั4 ง ให้ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัติน4 ี
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผ้ ูรักษาการตามพระราชบัญญัติน4 ี
มาตรา ๕ เพือคุ้มครองเด็กทีจะเป็ นบุตรบุญธรรม การขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมและ
การจดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขทีกําหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติน4 ี
มาตรา ๖ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดนอกจากกรมประชาสงเคราะห์ ส่ ว นราชการทีกรม
ประชาสงเคราะห์มอบหมาย หรือองค์การสวัสดิภาพเด็กทีได้ รับใบอนุญาตจากอธิบดีดาํ เนินการเพือให้
มีการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม
มาตรา ๗ องค์การสวัสดิภาพเด็กทีประสงค์จะดําเนินการเพือให้ มีการรับเด็กเป็ นบุตร
บุญธรรม จะต้ องยืนคําขอรับใบอนุญาตจากอธิบดี
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขในการขอใบอนุ ญาต การอนุ ญาตและแบบใบอนุ ญาต ให้ เป็ นไปตามที
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ ในกรณีทอธิ
ี บดีไม่ อนุ ญาตให้ องค์การสวัสดิภาพเด็กได้ รับใบอนุ ญาตตาม
มาตรา ๗ ให้ อธิบดีแจ้ งคําสังไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลไปยังองค์การสวัสดิภาพเด็กนั4น โดยไม่ชักช้ า
องค์การสวัสดิภาพเด็กมีสทิ ธิอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทีได้ รับแจ้ ง
คําสัง คําสังของรัฐมนตรีให้ เป็ นทีสุด
ในกรณีทองค์
ี การสวัสดิภาพเด็กซึงได้ รับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ แล้ วฝ่ าฝื นเงือนไขใน
การอนุญาต หรือกระทําการเป็ นภัยต่อความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือต่อสวัสดิ
ภาพเด็ก อธิบดีมีอาํ นาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ และให้ นาํ ความในวรรคหนึงมาใช้ บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๙ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึง เรียกว่า "คณะกรรมการการรับเด็กเป็ นบุตรบุญ
ธรรม" ประกอบด้ วย อธิ บ ดี เ ป็ นประธานกรรมการ ผู้ แ ทนกระทรวงการต่ า งประเทศ ผู้ แ ทน
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมตํารวจ ผู้แทนกรมอัยการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง
รัฐมนตรีแต่ งตั4งอีก ไม่ เกินแปดคน ในจํานวนนี4ต้องเป็ นสตรีไม่ น้อยกว่ ากึงหนึง เป็ นกรรมการ และ
ผู้อาํ นวยการศูนย์อาํ นวยการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม เป็ นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี
ในกรณีทีมีก ารแต่ งตั4งกรรมการผู้ทรงคุ ณ วุฒิใ นระหว่ างทีกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุฒิซึง
แต่งตั4งไว้ แล้ วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตั4งเพิมขึ4นหรือแต่งตั4งซ่อม ให้ ผ้ ูได้ รับแต่งตั4ง
นั4นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึงได้ รับแต่งตั4งไว้ แล้ ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทพ้ี นจากตําแหน่ง อาจได้ รับแต่งตั4งเป็ นกรรมการอีกได้
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้ นจากตํา แหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง เมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๕) ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จาํ คุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที
ได้ กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึง
ของจํานวนกรรมการทั4งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม ถ้ าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม ให้ กรรมการทีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชี4ขาดของทีประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึงให้ มีเสียงหนึงในการ
ลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ4นอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี4ขาด
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจตั4งคณะอนุ กรรมการคณะหนึงหรือหลายคณะเพือให้
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึงตามทีจะมอบหมายก็ได้
การประชุมของคณะอนุกรรมการให้ นาํ มาตรา ๑๒ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้ าที ดังต่อไปนี4

(๑) ออกระเบียบ ข้ อบังคับ และวิธปี ฏิบัติเกียวกับการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม เพือให้
ศูนย์อาํ นวยการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม องค์การสวัสดิภาพเด็กทีได้ รับใบอนุ ญาต และหน่ วยงานที
เกียวข้ องปฏิบัติ
(๒) พิจารณา และมีมติในการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
(๓) พิจารณาเรืองทีมีปัญหาเกียวกับการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
(๔) ให้ คาํ แนะนําในเรืองการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมแก่ศูนย์อาํ นวยการรับเด็กเป็ น
บุตรบุญธรรม องค์การสวัสดิภาพเด็กทีได้ รับใบอนุญาต และหน่วยงานอืนทีเกียวข้ อง
มาตรา ๑๕ ให้ ศู น ย์ อ ํ า นวยการรั บ เด็ ก เป็ นบุ ต รบุ ญ ธรรมที จั ด ตั4 ง ขึ4 นในกรม
ประชาสงเคราะห์ ทําหน้ าทีสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๖ เพือปฏิบัติการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน4 ี อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือพนักงานเจ้ าหน้ าที มีอาํ นาจดังต่อไปนี4
(๑) เข้ าไปในสถานทีอยู่อาศัยของบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้ขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
สถานสงเคราะห์ สถานรับเลี4ยงเด็ก สถานอันเป็ นทีอยู่ของเด็ก หรือสํานักงานขององค์การสวัสดิภาพเด็ก
ในระหว่างพระอาทิตย์ข4 นึ ถึงพระอาทิตย์ตก เพือพบ สอบถาม สืบเสาะข้ อเท็จจริง รวบรวมเอกสารและ
หลักฐานต่าง ๆ ในส่วนทีเกียวกับสภาพความเป็ นอยู่และการเลี4ยงดูเด็ก หรือตรวจตราการปฏิบัติงาน
ขององค์การสวัสดิภาพเด็ก กับมีอาํ นาจตรวจค้ นสถานทีดังกล่าวเพือพบตัวเด็กหรือนําเด็กกลับคืน แต่
การตรวจค้ นเช่ นว่านี4จะกระทําได้ ต่อเมือได้ รับอนุ ญาตเป็ นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
และได้ แสดงหนังสือนั4นให้ เจ้ าของหรือผู้รักษาสถานทีซึงจะค้ นตรวจดูแล้ ว
ถ้ าอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดค้ นด้ วยตนเอง ไม่ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ ค้น
(๒) สังเป็ นหนั ง สือ ให้ บิ ด ามารดา ผู้ ป กครอง ผู้ ข อรั บ เด็ก เป็ นบุ ต รบุ ญ ธรรมหรื อ
เจ้ าหน้ าทีขององค์การสวัสดิภาพเด็ก ตลอดจนบุคคลอืนทีเกียวข้ อง มาให้ ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานทีจําเป็ นมาให้ หรือให้ นาํ เด็กมาพบ หรือมอบเด็กคืน
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้ าที ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีเป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๑๘ ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดพาหรือจัดส่งเด็กออกไปนอกราชอาณาจักรเพือวัตถุประสงค์
ให้ มีการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ การรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมต้ องมีการทดลองเลี4ยงดูและได้ รับอนุมัติให้ รับ
เป็ นบุตรบุญธรรมตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน4 ี

การทดลองเลี4ยงดูตามวรรคหนึง มิให้ ใช้ บังคับแก่กรณีทผูี ้ ขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
เป็ นพีร่ วมบิดามารดา พีร่ วมบิดาหรือมารดา ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้ า น้ า อา หรือผู้ปกครองตาม
กฎหมายของผู้ทจะเป็
ี นบุตรบุญธรรม
มาตรา ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม ให้ ยืนคําขอพร้ อมทั4งหนังสือ
แสดงความยินยอมของบุคคลผู้มีอาํ นาจให้ ความยินยอมในการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย
ทั4งนี4 ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีทผูี ้ ยืนคําขอมีภมู ิลาํ เนาในกรุงเทพมหานครหรือต่างประเทศให้ ยืนต่ออธิบดี ส่วนในจังหวัดอืน
ให้ ยืนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
มาตรา ๒๑ เมือได้ รับคําขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมแล้ ว ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีสอบ
คุณสมบัติและข้ อเท็จจริงเกียวกับสภาพความเป็ นอยู่และความเหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญ
ธรรม บุคคลผู้มีอาํ นาจให้ ความยินยอมในการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม และเด็กทีจะเป็ นบุตรบุญธรรม
มาตรา ๒๒ เมืออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่ กรณี ได้ พิจารณารายงานการ
สอบคุณสมบัติและข้ อเท็จจริงหรือเอกสารแสดงข้ อเท็จจริงตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แล้ ว ให้
พิจารณาว่าจะควรให้ ผ้ ูขอรับเด็กไปทดลองเลี4ยงดูต่อไปหรือไม่
ถ้ าอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาํ สังว่าไม่ควรให้ นาํ เด็กไปทดลองเลี4ยงดูผ้ ูขอรับเด็ก
เป็ นบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวโดยทําเป็ นคําร้ องยืนต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันทราบ
คําสัง คําสังของศาลชั4นต้ นให้ เป็ นทีสุด
มาตรา ๒๓ เมืออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาํ สังให้ ทดลองเลี4ยงดูเด็กแล้ วให้ ผ้ ู
ขอรับเด็กรับมอบเด็กทีจะรับเป็ นบุตรบุญธรรมไปทดลองเลี4ยงดูได้
การทดลองเลี4ยงดูต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื อนไขในการทดลองเลี4 ยงดู ใ ห้ เป็ นไปตามที กํา หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ในระหว่างการทดลองเลี4ยงดู ถ้ าผู้ขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมถอนคําขอรับ
เด็กเป็ นบุตรบุญธรรม ให้ ผ้ ูขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมมอบเด็กคืนแก่บุคคลผู้มีอาํ นาจให้ ความยินยอม
ในการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที
การมอบเด็กคืนตามวรรคหนึงต้ องกระทําโดยไม่ชักช้ า ให้ อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้ วแต่กรณี มีคาํ สังเป็ นหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ูขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมนําเด็กไปมอบคืนตามกําหนดโดย
ให้ คาํ นึงถึงระยะทาง ความสะดวกในการนําเด็กไปมอบ และสวัสดิภาพของเด็ก

มาตรา ๒๕ ในระหว่างการทดลองเลี4ยงดู บิดาหรือมารดาไม่ว่าจะเป็ นผู้ให้ ความยินยอม
หรือไม่ อาจขอให้ ยกเลิกคําขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมนั4นเสียก็ได้ โดยยืนคําขอต่ ออธิบดี หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด แล้ วแต่กรณี ถ้ าอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสังให้ ยกเลิกคําขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญ
ธรรม ให้ ผ้ ูขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมมอบเด็กคืนแก่บิดามารดา ซึงเป็ นผู้ขอยกเลิกและให้ นาํ ความใน
มาตรา ๒๔ วรรคสอง มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีทอธิ
ี บดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการขอยกเลิกคําขอรับเด็กเป็ น บุตรบุญ
ธรรมเป็ นปฏิปักษ์ต่อสวัสดิภาพของเด็ก หรือบิดาหรือมารดาทีเป็ นผู้ขอยกเลิกนั4น ได้ ถูกศาลสังถอน
อํานาจปกครองแล้ ว ให้ ผ้ ูขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมทดลองเลี4ยงดูเด็กต่อไป ผู้ยืนคําขอตามวรรคหนึง
อาจอุทธรณ์คาํ สังของอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยทําเป็ นคําร้ องยืนต่อศาลภายในสามสิบวันนับ
แต่วันทราบคําสังดังกล่าว คําสังของศาลชั4นต้ นให้ เป็ นทีสุด
มาตรา ๒๖ ในระหว่ างการทดลองเลี4ยงดู ถ้ าพนักงานเจ้ าหน้ าทีร้ องขอต่ออธิบดีหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่กรณี ว่าผู้ขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมไม่เหมาะสมทีจะรับเด็กเป็ นบุตรบุญ
ธรรม เมืออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาํ สังให้ เลิกการทดลองเลี4ยงดูให้ ผ้ ูขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญ
ธรรมมอบเด็กแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที และให้ นาํ ความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ผู้ขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณ์คาํ สังของอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตาม
วรรคหนึง โดยทําเป็ นคําร้ องยืนต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ รับแจ้ งคําสังดังกล่าว
คําสังของศาลชั4นต้ นตามวรรคสองให้ เป็ นทีสุด
มาตรา ๒๗ เมือได้ มีการทดลองเลี4ยงดูครบกําหนดแล้ ว ปรากฏว่าผู้ขอรับเด็กเป็ นบุตร
บุญธรรมเหมาะสมทีจะรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม และคณะกรรมการสังอนุ มัติให้ รับเด็กเป็ นบุตรบุญ
ธรรม ให้ ดาํ เนินการขอจดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมได้ ตามกฎหมายว่าด้ วยการนั4น
เพือประโยชน์ในการดําเนินการขอจดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมให้ ถือว่าความ
ยินยอมของบุคคลผู้มีอาํ นาจให้ ความยินยอมในการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมทียืนตาม มาตรา ๒๐ เป็ น
ความยินยอมในการจดทะเบียน
มาตรา ๒๘ เมือได้ มีการทดลองเลี4ยงดูครบกําหนดแล้ ว ปรากฏว่าผู้ขอรับเด็กเป็ นบุตร
บุญธรรมไม่เหมาะสมทีจะรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม และคณะกรรมการสังไม่อนุมัติให้ รับเด็กเป็ นบุตร
บุญธรรม ให้ อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่กรณี สังให้ ผ้ ูขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมมอบเด็กนั4น
คืนแก่บุคคลผู้มีอาํ นาจให้ ความยินยอมในการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือ
พนักงาน เจ้ าหน้ าที ในกรณีเช่ นนี4ผ้ ูขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมต้ องมอบเด็กคืน และให้ นําความใน
มาตรา ๒๔ วรรคสองมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ผู้ขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณ์คาํ สังของคณะกรรมการตามวรรคหนึงโดยทํา
เป็ นคําร้ องยืนต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ รับแจ้ งคําสังดังกล่าว

ในระหว่างการพิจารณาของศาล ผู้ขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมอาจร้ องต่อศาลให้ เด็กอยู่
ในความเลี4ยงดูของผู้ร้องก็ได้
คําสังของศาลชั4นต้ นตามวรรคสองและวรรคสามให้ เป็ นทีสุด
มาตรา ๒๙ เมือคณะกรรมการอนุมัติให้ รับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๒๗ แล้ ว
หรือในกรณีทมีี การอุทธรณ์คาํ สังของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๘ และศาลมีคาํ สังอนุญาตให้ มีการรับ
บุตรบุญธรรมแล้ ว หากผู้ขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมไม่ดาํ เนินการจดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
ภายในกําหนดหกเดือนนับแต่วันทีได้ รับแจ้ งคําอนุมัติของคณะกรรมการ หรือนับแต่วันทีศาลมีคาํ สังให้
ถือ ว่ าผู้ น4ั น สละสิทธิทีจะรั บ เด็ก เป็ นบุ ตรบุ ญ ธรรม และให้ มอบเด็ก คืน แก่ บุ คคลผู้ มีอ ํานาจให้ ความ
ยินยอมในการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที และให้ นาํ ความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง
มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ เมือมีการอุทธรณ์คาํ สังโดยทําเป็ นคําร้ องยืนต่อศาลตามพระราชบัญญัติน4 ี
ให้ ศาลส่งสําเนาคําร้ องและแจ้ งวันนังพิจารณาให้ อธิบดี ประธานกรรมการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
แล้ วแต่กรณี
มาตรา ๓๑ การพิจารณาคดีและการอ่านคําสังศาลเกียวกับการรับเด็กเป็ นบุตรบุ ญ
ธรรมตามพระราชบัญญัติน4 ีให้ กระทําโดยลับ เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี4เท่านั4นอยู่ในห้ องพิจารณาได้ คือ
(๑) บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลผู้มีอาํ นาจให้ ความยินยอมในการรับเด็กเป็ น
บุตรบุญธรรม และทนายความ
(๒) ผู้ขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมและทนายความ
(๓) ผู้คัดค้ านและทนายความ
(๔) พนักงานศาล
(๕) พนักงานเจ้ าหน้ าทีและเจ้ าหน้ าทีขององค์การสวัสดิภาพเด็กทีเกียวข้ อง
(๖) พยาน ผู้เชียวชาญ และล่าม
(๗) บุคคลทีศาลเรียกให้ มาแถลงข้ อเท็จจริง และบุคคลอืนทีศาลเห็นสมควร
ถ้ าศาลเห็น ว่ าในขณะหนึงขณะใด บุคคลบางคนไม่ ควรอยู่ ในห้ อ งพิ จารณาให้ ศ าลมี
อํานาจสังให้ บุคคลทั4งหมดหรือบุคคลทีศาลเห็นว่าไม่สมควรนั4น ออกไปนอกห้ องพิจารณาก็ได้
มาตรา ๓๒ ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดโฆษณารูป ชือ หรือข้ อความใดซึงจะทําให้ ร้ ูจักตัวเด็กทีจะเป็ น
หรือเป็ นบุตรบุญธรรม บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กทีจะเป็ นหรือเป็ นบุตรบุญธรรม หรือผู้ขอรับ
หรือรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมและห้ ามมิให้ โฆษณาคําสังศาลตามพระราชบัญญัติน4 ี เว้ นแต่ในกรณีที
จําเป็ นต้ องกระทําเพือประโยชน์ของทางราชการ

มาตรา ๓๓ การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติน4 ีให้ ได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมศาล
มาตรา ๓๔ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๖ หรือมาตรา ๑๘ ต้ องระวางโทษจําคุก ไม่ เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินสามหมืนบาท หรือทั4งจําทั4งปรับ
มาตรา ๓๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อาํ นวยความสะดวกแก่ผ้ ูปฏิบัติหน้ าทีตาม มาตรา ๑๖
(๑) หรือไม่ปฏิบัติตามคําสังตามมาตรา ๑๖ (๒) ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
สามพันบาท หรือทั4งจําทั4งปรับ
มาตรา ๓๖ ผู้ขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมฝ่ าฝื นไม่ส่งมอบเด็กคืนตามความในมาตรา
๒๔ มาตรา ๒๕ วรรคหนึง มาตรา ๒๖ วรรคหนึง มาตรา ๒๘ วรรคหนึง และมาตรา ๒๙ ต้ องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท หรือทั4งจําทั4งปรับ
มาตรา ๓๗ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๒ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึงหมืนบาท หรือทั4งจําทั4งปรับ
มาตรา ๓๘ ในกรณีทีผู้กระทําความผิดซึงต้ องรับโทษตามพระราชบัญญัติน4 ีเป็ นนิ ติ
บุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั4น ต้ องรับโทษตามทีบัญญัติไว้ สาํ หรับ
ความผิดนั4น ๆ ด้ วย เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่าตนมิได้ มีส่วนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั4น
มาตรา ๓๙ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน4 ีและ
ให้ มีอาํ นาจแต่งตั4งพนักงานเจ้ าหน้ าที กับออกกฎกระทรวงเพือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน4 ี
กฎกระทรวงนั4นเมือได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
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รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี4 คือ เนืองจากการรับเด็กเป็ นบุตรบุญ
ธรรมซึงแต่เดิมเคยจํากัดอยู่เฉพาะในระหว่างเครือญาติ และผู้ร้ ูจักคุ้นเคยกันนั4น บัดนี4ได้ แพร่ขยายออก
ไปสู่บุคคลภายนอกอืน ๆ ทั4งคนไทยและคนต่างด้ าว สมควรกําหนดเงือนไขและวิธกี ารในการรับเด็ก
เป็ นบุตรบุญธรรมไว้ เพือคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กทีจะเป็ นบุตรบุญธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
เด็กเป็ นสําคัญและป้ องกันการค้ าเด็กในรูปของการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมและเพือคุ้มครองประโยชน์
ของบิดามารดาทีแท้ จริงของเด็ก ตลอดจนประโยชน์ของผู้ขอรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม จึงจําเป็ นต้ อง
ตราพระราชบัญญัติน4 ีข4 นึ

