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พระราชบัญญัติ 
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ทางการแพทย์ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อสุจิ”  หมายความว่า  เซลล์สืบพันธุ์ของเพศชาย 
“ไข่”  หมายความว่า  เซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิง 
“เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์”  หมายความว่า  กรรมวิธีใด ๆ  ทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่นําอสุจิและไข่ออกจากร่างกายมนุษย์  เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติ  
รวมทั้งการผสมเทียม 
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“การผสมเทียม”  หมายความว่า  การนําอสุจิเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงเพื่อให้หญิงนั้นตั้งครรภ์  
โดยไม่มีการร่วมประเวณี 

“การต้ังครรภ์แทน”  หมายความว่า  การตั้งครรภ์โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ทางการแพทย์  โดยหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนมีข้อตกลงเป็นหนังสือไว้กับสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ก่อนตั้งครรภ์ว่าจะให้ทารกในครรภ์เป็นบุตรของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น 

“ตัวอ่อน”  หมายความว่า  อสุจิและไข่ของมนุษย์ซึ่งรวมกันจนเกิดการปฏิสนธิไปจนถึงแปดสัปดาห์ 
“ทารก”  หมายความว่า  ตัวอ่อนของมนุษย์ที่มีอายุเกินกว่าแปดสัปดาห์  ไม่ว่าอยู่ในหรือนอกมดลูก

ของมนุษย์ 
“ขาย”  หมายความว่า  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปล่ียน  หรือให้  เพื่อประโยชน์ในทางการค้า

หรือประโยชน์อื่นใดที่มิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่น  และให้หมายความรวมถึงการเสนอขายด้วย 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี 

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมาย 

ว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ตามพระราชบัญญัตินี้  เฉพาะคดีที่ เ ก่ียวกับความเป็นบิดามารดาของผู้ที่ เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออกประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เก่ียวกับราชการของกระทรวงนั้น 

ประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

 
 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์”  หรือเรียกโดยย่อว่า  “กคทพ.”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ  นายกแพทยสภา  เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ผู้แทนกรมอนามัย  ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย   
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์  ด้านกฎหมาย  สิทธิสตรี  และสิทธิเด็ก  ด้านละหนึ่งคน  และรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์  
ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์  เวชพันธุศาสตร์  และการวิจัย  ด้านละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพแต่งตั้งข้าราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
(๒) เสนอความเห็นต่อ รัฐมนตรีในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเ ก่ียว กับเทคโนโลยี 

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
(๓) เสนอความเห็นหรือให้ คําแนะนําต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตเก่ียวกับ

การดําเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนตามมาตรา  ๒๓ 
(๕) พิจารณาอนุญาตเก่ียวกับการดําเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนตามมาตรา  ๒๓ 
(๖) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตเก่ียวกับ

การใช้ตัวอ่อนที่เหลือใช้จากการบําบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
เพื่อการศึกษาวิจัยตามมาตรา  ๓๗ 

(๗) พิจารณาอนุญาตเก่ียวกับการใช้ตัวอ่อนที่เหลือใช้จากการบําบัดรักษาภาวะการมีบุตรยาก
ของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจัยตามมาตรา  ๓๗ 

(๘) ให้ความเห็นชอบในการออกประกาศของแพทยสภาเก่ียวกับการให้บริการเทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยประกาศของแพทยสภาดังกล่าวให้ใช้บังคับได้
ต่อเม่ือประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

(๙) ควบคุม  ตรวจสอบ  หรือกํากับดูแลการให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางจริยธรรม  กฎหมาย  หรือวัฒนธรรมที่เก่ียวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

(๑๑) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เสนอต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละคร้ัง 
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์หรือรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  แล้วแต่กรณี  ให้ออก  เนื่องจากมีความประพฤติไม่เหมาะสมตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการ  ทั้งนี้  มติของคณะกรรมการที่ให้ออกต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  แล้วแต่กรณี  
แต่งตั้งผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์  ด้านเดียวกันให้ดํารงตําแหน่งแทน  
และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างนั้น  อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการ
ให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๑ เม่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการ 
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
เป็นประธานในท่ีประชุม  สําหรับการประชุมในคราวน้ัน 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่ง
ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น 
ในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นํามาตรา  ๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๔ ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ทําหน้าที่สนับสนุน 

การดําเนินงานของคณะกรรมการ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 
(๒) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องใน 

การดําเนินงานเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(๓) ดําเนินการจัดทําทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่ดําเนินงานเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 

ทางการแพทย์และทะเบียนผู้ขอรับบริการ 
(๔) ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานเทคโนโลยี

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๒ 
การให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

 
 

มาตรา ๑๕ ผู้ ประกอบวิ ช าชีพ เวชกรรมซึ่ ง เ ป็นผู้ ให้ บ ริการ เ ก่ี ยว กับ เทคโนโล ยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและ 
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  ทั้งนี้  ตามที่
แพทยสภาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๖ ก่อนให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  ผู้ให้บริการ
เก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จะต้องจัดให้มีการตรวจและประเมินความพร้อม
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และสภาพแวดล้อมของผู้ขอรับบริการ  หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน  และผู้บริจาคอสุจิ
หรือไข่ที่จะนํามาใช้ดําเนินการ  รวมทั้งการป้องกันโรคที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดมาด้วย  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่แพทยสภาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๗ การสร้าง  การเก็บรักษา  การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน  หรือการทําให้สิ้นสภาพ
ของตัวอ่อน   ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์   วิธีการ   และเง่ือนไขที่แพทยสภาประกาศกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  แต่จะกําหนดให้เก็บรักษาหรือใช้ประโยชน์จากตัวอ่อนที่มีอายุ 
เกินกว่าสิบสี่วันนับแต่วันปฏิสนธิไม่ได้  ทั้งนี้  อายุของตัวอ่อนไม่นับรวมระยะเวลาในการแช่แข็งตัวอ่อน 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๑๘ ในการให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  ผู้ให้บริการ
เก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  อาจทําการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อน
ที่อาจเกิดขึ้นได้ตามความจําเป็นและสมควร  ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นการกระทําในลักษณะที่อาจทําให้เข้าใจได้ว่า
เป็นการเลือกเพศ 

การตรวจวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่แพทยสภา
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  การผสมเทียมต้องกระทําต่อหญิง 
ที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการเก่ียวกับการผสมเทียมที่แพทยสภา
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๐ การผสมเทียมโดยใช้อสุจิของผู้บริจาคต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้มีการผสมเทียม 

การให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่แพทยสภา
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

หมวด  ๓ 
การตั้งครรภ์แทน 

 
 

มาตรา ๒๑ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๘  การดําเนินการให้มี
การตั้งครรภ์แทนอย่างน้อยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภริยาไม่อาจตั้งครรภ์ได้ที่ประสงค์จะมีบุตรโดยให้หญิงอื่น
ตั้งครรภ์แทน  ต้องมีสัญชาติไทย  ในกรณีที่สามีหรือภริยามิได้มีสัญชาติไทย  ต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องมิใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดานของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ตาม  (๑) 

(๓) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ตาม  (๑)  ในกรณีที่ไม่มีญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้หญิงอื่นรับตั้งครรภ์แทนได้  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

(๔) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นหญิงที่เคยมีบุตรมาก่อนแล้วเท่านั้น  ถ้าหญิงนั้นมีสามี 
ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือชายที่อยู่กินฉันสามีภริยา  จะต้องได้รับความยินยอมจากสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือชายดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๒๒ การดําเนินการให้มีการต้ังครรภ์แทนตามพระราชบัญญัตินี้ให้กระทําได้สองวิธี  
ดังตอ่ไปนี้ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีและไข่ของภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มี 
การตั้งครรภ์แทน 

(๒) ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีหรือไข่ของภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มี 
การตั้งครรภ์แทนกับไข่หรืออสุจิของผู้อื่น  ทั้งนี้  ห้ามใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน 

มาตรา ๒๓ ผู้ให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จะดําเนินการ
ให้มีการตั้งครรภ์แทนตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่สามีและภริยาตามมาตรา  ๒๑  (๑)  รายใดได้  ต้องได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการให้ดําเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนให้แก่สามีและภริยารายนั้น 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
มาตรา ๒๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศ

กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับข้อตกลงการตั้งครรภ์แทนและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
สุขภาพของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนในขณะตั้งครรภ์  การยุติการต้ังครรภ์แทนการคลอด  และหลังคลอด  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน  หลังคลอดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

มาตรา ๒๖ การยุติการต้ังครรภ์แทนต้องกระทําโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้มีการต้ังครรภ์แทนและหญิง 
ที่รับตั้งครรภ์แทนนั้น  เว้นแต่ในกรณีหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนไม่ยินยอมให้ถือว่าข้อตกลงการตั้งครรภ์แทน
ตามมาตรา  ๒๕  เป็นอันยุติลง  และหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนนั้นไม่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงดังกล่าว 

การยุติการตั้งครรภ์แทนตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่แพทยสภา
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการเป็นคนกลางหรือนายหน้า  โดยเรียก  รับ  หรือ 
ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  เพื่อเป็นการตอบแทนในการจัดการหรือชี้ช่องให้มีการรับตั้งครรภ์แทน 

มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือไขข่าวให้แพร่หลายด้วยประการใด ๆ  เก่ียวกับ 
การต้ังครรภ์แทนว่ามีหญิงที่ประสงค์จะเป็นผู้รับตั้งครรภ์แทนผู้อื่น  หรือมีบุคคลที่ประสงค์จะให้หญิงอื่น
เป็นผู้รับตั้งครรภ์แทน  ไม่ว่าจะได้กระทําเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ก็ตาม 

หมวด  ๔ 
ความเป็นบิดาและมารดาของเด็กและการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี 

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
 

 

มาตรา ๒๙ เด็กที่เกิดจากอสุจิ  ไข่  หรือตัวอ่อนของผู้บริจาค  แล้วแต่กรณี  โดยใช้เทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่ว่าจะกระทําโดยการให้ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ของสามีซึ่งประสงค์จะมีบุตรเป็นผู้ตั้งครรภ์  หรือให้มีการต้ังครรภ์แทนโดยหญิงอื่น  ให้เด็กนั้นเป็น 
บุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตร  แม้ว่าสามีหรือภริยา 
ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตรถึงแก่ความตายก่อนเด็กเกิด 

ชายหรือหญิงที่บริจาคอสุจิหรือไขซ่ึ่งนํามาใช้ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเพื่อการตั้งครรภ์หรือผู้บริจาคตัวอ่อน  
และเด็กที่เกิดจากอสุจิ  ไข่  หรือตัวอ่อนที่บริจาคดังกล่าว  ไม่มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดก 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์ให้มีการตั้งครรภ์แทน 
ถึงแก่ความตายก่อนเด็กเกิด  ให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนเป็นผู้ปกครองเด็กนั้นจนกว่าจะมีการตั้งผู้ปกครองข้ึนใหม่  
ทั้งนี้  ให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  ผู้มีส่วนได้เสีย  
หรือพนักงานอัยการมีอํานาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้ปกครองได้  และในการตั้งผู้ปกครองดังกล่าวให้ศาล
คํานึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของเด็กนั้นเป็นสําคัญ 

มาตรา ๓๑ เม่ือหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจะไปฝากครรภ์หรือไปคลอดบุตรยังสถานพยาบาลใด  
ให้นําข้อตกลงตามมาตรา  ๒๕  ไปแสดงต่อแพทย์ผู้รับฝากครรภ์หรือผู้ที่จะทําคลอด  ณ  สถานพยาบาลแห่งนั้น  
เพื่อเป็นหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการเกิดและการแจ้งการเกิดของเด็กต่อไป 

มาตรา ๓๒ ให้สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์ให้มีการต้ังครรภ์แทนมีหน้าที่
แจ้งการเกิดของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง  ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร 

ในกรณีสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์ให้มีการตั้งครรภ์แทนถึงแก่ความตาย 
ก่อนเด็กเกิด  ไม่อยู่ในประเทศไทย  หรือไม่ปรากฏตัวภายหลังจากการคลอดเด็กนั้น  ให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
มีหน้าที่แจ้งการเกิดของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนดังกล่าว 

การแจ้งการเกิดของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือสามีหรือภริยาที่ชอบด้วย
กฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตรโดยการตั้งครรภ์แทนปฏิเสธการรับเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนดังกล่าว 

มาตรา ๓๔ ให้นําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 
และมรดกมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๕ 
การควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

 
 

มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  รวมทั้งรับฝาก  รับบริจาค  ใช้ประโยชน์จากอสุจิ  ไข่  หรือตัวอ่อน   
หรือทําให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างตัวอ่อนเพื่อใช้ในกิจการใด ๆ  เว้นแต่เพื่อใช้ในการบําบัดรักษา
ภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา ๓๗ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ประสงค์จะใช้ตัวอ่อนที่เหลือใช้จากการบําบัดรักษา
ภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจัยต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

การศึกษาวิจัยตัวอ่อนที่มีอายุเกินกว่าสิบสี่วันนับแต่วันปฏิสนธิจะกระทํามิได้  ทั้งนี้  อายุของตัวอ่อน
ไม่นับรวมระยะเวลาในการแช่แข็งตัวอ่อน 

มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการใด ๆ  เพื่อมุ่งหมายให้เกิดมนุษย์โดยวิธีการอื่นนอกจาก
การปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่ 

มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดนําอสุจิ  ไข่  ตัวอ่อน  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเซลล์ดังกล่าว 
ใส่เข้าไปในร่างกายของสัตว์  หรือนําเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์  เซลล์ที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์
ของสัตว์  ใส่เข้าไปในร่างกายของมนุษย์ 

มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้าง  เก็บรักษา  ขาย  นําเข้า  ส่งออก  หรือใช้ประโยชน์ซึ่งตัวอ่อน
ที่มีสารพันธุกรรมของมนุษย์มากกว่าสองคนขึ้นไป  หรือตัวอ่อนที่มีเซลล์หรือส่วนประกอบของเซลล์มนุษย์
กับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นรวมกันอยู่ 

มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ  เสนอซื้อ  ขาย  นําเข้า  หรือส่งออก  ซึ่งอสุจิ  ไข่  หรือตัวอ่อน 
มาตรา ๔๒ การรับฝาก  การรับบริจาค  การใช้ประโยชน์จากอสุจิ  ไข่  หรือตัวอ่อนที่รับฝาก

หรือรับบริจาค  เนื่องมาจากการดําเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  หรือการทําให้
สิ้นสภาพของตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่แพทยสภา
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๓ การให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์กับสามีหรือภริยา
ที่ชอบด้วยกฎหมาย  หากเจ้าของอสุจิ  ไข่  หรือตัวอ่อนที่ฝากไว้กับผู้รับฝากตามมาตรา  ๔๒  ตายลง   
ห้ามนําอสุจิ  ไข่  หรือตัวอ่อนดังกล่าวมาใช้  เว้นแต่มีการให้ความยินยอมเป็นหนังสือไว้ก่อนตาย  และการใช้
อสุจิ  ไข่  หรือตัวอ่อนต้องใช้เพื่อบําบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีหรือภริยาดังกล่าวที่ยังมีชีวิตอยู่
เท่านั้น 

การให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่แพทยสภา
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๔ ผู้ ประกอบวิ ช าชีพ เวชกรรมซึ่ ง เ ป็นผู้ ให้ บ ริการ เ ก่ี ยว กับ เทคโนโล ยี 
ช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในการให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยี 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามมาตรา  ๑๕  ให้ถือว่ากระทําการฝ่าฝืนจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 

มาตรา ๔๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา   ๑๖  มาตรา  ๑๗   
มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๔๒   
ให้ถือว่ากระทําการฝ่าฝืนจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๔๖ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ทางการแพทย์โดยไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๗ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
มาตรา ๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๓  หรือมาตรา  ๔๐  ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๕๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  หรือมาตรา  ๔๓  ต้องระวางโทษจําคุก 

ไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๕๒ ผู้ ใดมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทําการศึกษาวิจัยตามมาตรา   ๓๗   

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๘  หรือมาตรา  ๓๙  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี  

และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๔ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหรือให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามประกาศแพทยสภาว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เม่ือได้แจ้งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนัทีพ่ระราชบัญญตัินี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการต่อไปได ้ จนกว่าจะมีประกาศแพทยสภา  
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โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และมาตรฐานในการให้บริการ
เก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามมาตรา  ๑๕  ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๕ ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศของแพทยสภาเก่ียวกับการให้บริการเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๖ ให้ผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไม่ว่าจะมี
ข้อตกลงเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม  สามีหรือภริยาที่ดําเนินการให้มีการต้ังครรภ์แทน  หรือพนักงานอัยการ   
มีสิทธิย่ืนคําร้องต่อศาลให้มีคําสั่งให้ผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่ดําเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนนับแต่วันที่ผู้นั้นเกิด  ทั้งนี้  
ไม่ว่าสามีและภริยาที่ดําเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนจะเป็นสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่   
แต่ทั้งนี้จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทําการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิด 
จนถึงเวลาที่ศาลมีคําสั่งว่าเป็นบุตรไม่ได้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ในการบําบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากสามารถช่วยให้ผู้ที่มีภาวะการมีบุตรยากมีบุตรได้โดยการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์  อันมีผลทําให้บทบัญญัติของกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
ในเรื่องความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ 
ไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในทางพันธุกรรม  ดังน้ัน  เพ่ือกําหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วย
กฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ให้เหมาะสม  ตลอดจนควบคุม 
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เก่ียวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์มิให้มี
การนําไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


