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พระราชบัญญัติ 
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดย 

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕  เพื่อคุมครองเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรม  การขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  การจด
ทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  และการเลิกรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

การขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตามวรรคหนึ่ง  ตองจัดใหมีการเตรียมความพรอมในการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรมแกผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรมตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๕/๑  แหงพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา  ๕/๑  การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในตางประเทศซึ่งเปนประเทศที่ เปนภาคี 
แหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็กและความรวมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ   
โดยหนวยงานซึ่งมีอํานาจของประเทศดังกลาวรับรองวาไดปฏิบัติตามอนุสัญญาขางตนแลว  และการรับ
บุตรบุญธรรมนั้นไมขัดตอกฎหมาย  หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ใหถือวา
เปนการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศรายชื่อประเทศภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็กและ
ความรวมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหวางประเทศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๘/๑  แหงพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา ๑๘/๑  หามมิใหผูใดใชอุบายหลอกลวง  ขูเข็ญ  ใชกําลังประทุษรายใชอํานาจครอบงํา
ผิดคลองธรรม   หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด  หรือเปนคนกลางกระทําการชักจูงโดยใหคาจาง
หรือคาตอบแทนหรือประโยชนอยางอื่นที่มิควรได  เพื่อใหไดมาซ่ึงความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรม” 

มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคสองของมาตรา   ๒๑  แหงพระราชบัญญัติ 
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“การสอบคุณสมบัติและขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูและความเหมาะสมของบุคคล
ตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
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มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคสองของมาตรา   ๒๙  แหงพระราชบัญญัติ 

การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“ในกรณีมีพฤติการณพิเศษที่ทําใหมิอาจดําเนินการจดทะเบียนภายในกําหนดเวลาตาม 

วรรคหนึ่งได  ใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมย่ืนคํารองแสดงพฤติการณพิเศษตอคณะกรรมการ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  และคณะกรรมการอาจพิจารณาขยายระยะเวลา 

การดําเนินการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมออกไปอีกไมเกินสามเดือนนับแตวันที่พฤติการณ

พิเศษนั้นไดส้ินสุดลง” 

มาตรา ๘ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปนมาตรา   ๓๑/๑  แหงพระราชบัญญัติการรับเด็ก 

เปนบุตรบญุธรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา  ๓๑/๑  ในกรณีที่ผูรับบุตรบุญธรรมประสงคจะเลิกรับบุตรบุญธรรม หากบุตรบุญธรรม

นั้นยังเปนเด็ก  กอนที่จะมีการขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมหรือกอนที่จะย่ืนคํารองตอศาล 

ตามมาตรา  ๑๕๙๘/๓๑  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ผู รับบุตรบุญธรรมจะตองแจง 

ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบเพื่อดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนาความสัมพันธในเบื้องตน  และจะตอง

เขาสูกระบวนการใหคําปรึกษาเยียวยากอน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีการเลิกรับบุตรบุญธรรม   หากบุตรบุญธรรมนั้นยังเปนเด็ก  และเด็กนั้นเคยอยูใน

ความปกครองของสถานสงเคราะหในขณะที่มีการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมหรือไมมีบิดา

มารดาหรือผูปกครองที่จะดูแลเด็กนั้นตอไป  ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเพื่อจัดใหเด็กไดรับการ

สงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก  โดยผูรับบุตรบุญธรรมที่เลิกรับ

บุตรบุญธรรมนั้นยังคงมีหนาที่ในการเสียคาใชจายในการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาตามสมควรและ

ตามความสามารถของตนจนกวาเด็กนั้นจะบรรลุนิติภาวะและจําตองเสียคาใชจายในการอุปการะเลี้ยงดู

ตอไปหากเด็กนั้นเปนคนพิการหรือทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองไมไดแมวาจะบรรลุนิติภาวะแลว   

เวนแตในกรณีที่บุตรบุญธรรมกระทําการตองดวยมาตรา  ๑๕๙๘/๓๓  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๖)  แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย  หรือมีผูรับบุตรบุญธรรมผูอื่นรับอุปการะเลี้ยงดู  บุตรบุญธรรมผูนั้นไมมีสิทธิ 

ไดคาอุปการะเลี้ยงดูตามความในมาตรานี้   ทั้งนี้  ในการเรียกรองคาใชจายในการอุปการะเลี้ยงดูและ

การศึกษาดังกลาว  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูดําเนินการและพนักงานอัยการจะฟองคดีแทนก็ได” 
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มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๔  ผูใดฝาฝนมาตรา  ๖  หรือมาตรา  ๑๘  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือ

ปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนมาตรา   ๓๔/๑  แหงพระราชบัญญัติการรับเด็ก 

เปนบุตรบุญธรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา  ๓๔/๑  ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๘/๑  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตส่ีปถึงสิบป  หรือปรับต้ังแต 

แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนมาตรา  ๓๘/๑  แหงพระราชบัญญัติการรับเด็ก 

เปนบุตรบุญธรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา  ๓๘/๑  ผูใดกระทําความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๖  มาตรา  ๑๘  หรือมาตรา  ๑๘/๑  

นอกราชอาณาจักร  โดยรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหาย  ผูนั้นตองรับโทษในราชอาณาจักร  และใหนํา

บทบัญญัติมาตรา  ๑๐  แหงประมวลกฎหมายอาญา  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติการรับเด็ก 

เปนบุตรบุญธรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๒   มีบทบัญญัติบางประการที่ยังไมสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวย 

การคุมครองเด็กและความรวมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ  และพิธีสารเลือกรับตอทาย

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  เรื่อง  การคาเด็ก  การคาประเวณีเด็ก  และส่ือลามกที่เกี่ยวกับเด็กซ่ึงประเทศไทย 

เปนภาคี  สมควรกําหนดใหการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในตางประเทศ  ซ่ึงไดกระทําตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมของประเทศที่ เปนภาคีแหงอนุสัญญาดังกลาวแลวมีผล 

เปนการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมโดยชอบดวยกฎหมายในประเทศไทย  และกําหนดโทษผู ท่ีใชอํานาจ 

โดยมิชอบ  หรือเปนคนกลางโดยมีคาตอบแทนที่มิควรได  เพ่ือใหไดมาซ่ึงความยินยอมในการรับเด็ก 

เปนบุตรบุญธรรม  และกําหนดใหผูฝาฝนมาตรา  ๖  มาตรา  ๑๘  หรือมาตรา  ๑๘/๑  ซ่ึงกระทํานอกราชอาณาจักร  

โดยรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายตองรับโทษภายในราชอาณาจักร  นอกจากนี้  สมควรกําหนดใหมี

การเยียวยาแกไขปญหากอนการเลิกรับบุตรบุญธรรมและกําหนดคาใชจายในการอุปการะเล้ียงดูภายหลัง 

เลิกรับบุตรบุญธรรม  ตลอดจนกําหนดแนวทางในการสอบคุณสมบัติของผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม   

บุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  และเด็กท่ีจะเปนบุตรบุญธรรม  และขยายเวลา 

ในการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมออกไปได  หากมีพฤติการณพิเศษที่ทําใหไมสามารถดําเนินการ 

จดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


