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ภมูิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปน้ี 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
  มาตรา ๒   พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
  มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน

พระราชบัญญัติน้ี หรือซึ่งขดัหรือแย้งกบับทแห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีแทน 
 
ราชกจิจานุเบกษาเล่ม ๙๖/ตอนพิเศษ ฉบบัพิเศษ/หน้า ๒๑/๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ 



  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
  “เดก็” หมายความว่า ผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  “องค์การสวัสดิภาพเดก็” หมายความว่า มูลนิธิ สมาคม หรือองค์การที่ก่อตั้งขึ้ นตาม
กฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์เดก็ และปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม 
  “ศาล” หมายความว่า ศาลคดีเดก็และเยาวชนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลคดีเดก็
และเยาวชน หรือศาลจังหวัดในท้องที่ที่ไม่มีศาลคดีเดก็และเยาวชน 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้ งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
  “อธบิดี” หมายความว่า อธบิดีกรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
  มาตรา ๕  เพ่ือคุ้มครองเดก็ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม การขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมและ

การจดทะเบียนรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติน้ี 
 
  มาตรา ๖  ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากกรมประชาสงเคราะห์ ส่วนราชการที่กรม

ประชาสงเคราะห์มอบหมาย หรือองค์การสวัสดิภาพเดก็ที่ได้รับใบอนุญาตจากอธบิดีด าเนินการเพ่ือให้

มีการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 
  มาตรา ๗  องค์การสวัสดิภาพเดก็ที่ประสงค์จะด าเนินการเพ่ือให้มีการรับเดก็เป็นบุตร

บุญธรรม จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากอธบิดี 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขอใบอนุญาต การอนุญาตและแบบใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๘  ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตให้องค์การสวัสดิภาพเดก็ได้รับใบอนุญาตตาม

มาตรา ๗ ให้อธบิดีแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลไปยังองค์การสวัสดิภาพเดก็น้ัน โดยไม่ชักช้า 

องค์การสวัสดิภาพเดก็มีสทิธอิุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ค าสั่ง ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ 
  ในกรณีที่องค์การสวัสดิภาพเดก็ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ แล้วฝ่าฝืนเงื่อนไขใน

การอนุญาต หรือกระท าการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือต่อสวัสดิ

ภาพเดก็ อธบิดีมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ และให้น าความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 



  มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า "คณะกรรมการการรับเดก็เป็นบุตรบุญ

ธรรม" ประกอบด้วย อธิบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการ ต่างประเทศ ผู้แทน

กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมต ารวจ ผู้แทนกรมอัยการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง

รัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินแปดคน ในจ านวนน้ีต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง เป็นกรรมการ และ

ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
  มาตรา ๑๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ ง

น้ันอยู่ในต าแหน่งเทา่กบัวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอกีได้ 
 
  มาตรา ๑๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
 
  มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มา

ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสยีงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมขึ้นอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขาด 
 
  มาตรา ๑๓  คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการคณะหน่ึงหรือหลายคณะเพ่ือให้

ปฏบิัติการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่จะมอบหมายกไ็ด้ 
  การประชุมของคณะอนุกรรมการให้น ามาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๔  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 



  (๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และวิธปีฏบิัติเกี่ยวกบัการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม เพ่ือให้

ศูนย์อ านวยการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม องค์การสวัสดิภาพเดก็ที่ได้รับใบอนุญาต และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องปฏบิัติ 
  (๒) พิจารณา และมีมติในการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม 
  (๓) พิจารณาเร่ืองที่มีปัญหาเกี่ยวกบัการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม 
  (๔) ให้ค าแนะน าในเร่ืองการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมแก่ศูนย์อ านวยการรับเดก็เป็น

บุตรบุญธรรม องค์การสวัสดิภาพเดก็ที่ได้รับใบอนุญาต และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
  มาตรา ๑๕  ให้ศูนย์อ านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่ จัดตั้ งขึ้ นในกรม

ประชาสงเคราะห์ ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
 
  มาตรา ๑๖  เพ่ือปฏบิัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี  อธบิดี ผู้ว่าราชการจังหวัด 

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจดังต่อไปน้ี 
  (๑) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม 

สถานสงเคราะห์ สถานรับเลี้ยงเดก็ สถานอนัเป็นที่อยู่ของเดก็ หรือส านักงานขององค์การสวัสดิภาพเดก็ 

ในระหว่างพระอาทติย์ขึ้นถึงพระอาทติย์ตก เพ่ือพบ สอบถาม สบืเสาะข้อเทจ็จริง รวบรวมเอกสารและ

หลักฐานต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และการเลี้ ยงดูเดก็ หรือตรวจตราการปฏิบัติงาน

ขององค์การสวัสดิภาพเดก็ กับมีอ านาจตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวเพ่ือพบตัวเดก็หรือน าเดก็กลับคืน แต่

การตรวจค้นเช่นว่าน้ีจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

และได้แสดงหนังสอืน้ันให้เจ้าของหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้นตรวจดูแล้ว 
  ถ้าอธบิดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดค้นด้วยตนเอง ไม่ต้องมีหนังสอือนุญาตให้ค้น 
  (๒) สั่งเป็นหนังสือให้บิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหรือ

เจ้าหน้าที่ขององค์การสวัสดิภาพเดก็ ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือ

หลักฐานที่จ าเป็นมาให้หรือให้น าเดก็มาพบ หรือมอบเดก็คืน 
 
  มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 
 
  มาตรา ๑๘  ห้ามมิให้ผู้ใดพาหรือจัดส่งเดก็ออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือวัตถุประสงค์

ให้มีการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

ตามหลักเกณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๑๙  การรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมต้องมีการทดลองเลี้ยงดูและได้รับอนุมัติให้รับ

เป็นบุตรบุญธรรมตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี 



  การทดลองเลี้ ยงดูตามวรรคหน่ึง มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม

เป็นพ่ีร่วมบิดามารดา พ่ีร่วมบิดาหรือมารดา ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา หรือผู้ปกครองตาม

กฎหมายของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม 
 
  มาตรา ๒๐  ผู้ใดประสงค์จะขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม ให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งหนังสือ

แสดงความยินยอมของบุคคลผู้มีอ านาจให้ความยินยอมในการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย 

ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอมีภมิูล าเนาในกรุงเทพมหานครหรือต่างประเทศให้ยื่นต่ออธบิดี ส่วนในจังหวัดอื่น

ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
  มาตรา ๒๑  เม่ือได้รับค าขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบ

คุณสมบัติและข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญ

ธรรม บุคคลผู้มีอ านาจให้ความยินยอมในการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม และเดก็ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม 
 
  มาตรา ๒๒  เมื่ออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ได้พิจารณารายงานการ

สอบคุณสมบัติและข้อเทจ็จริงหรือเอกสารแสดงข้อเทจ็จริงตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แล้ว ให้

พิจารณาว่าจะควรให้ผู้ขอรับเดก็ไปทดลองเลี้ยงดูต่อไปหรือไม่ 
  ถ้าอธบิดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งว่าไม่ควรให้น าเดก็ไปทดลองเลี้ ยงดูผู้ขอรับเดก็

เป็นบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวโดยท าเป็นค าร้องยื่นต่อศาลภายในหกสบิวันนับแต่วันทราบ

ค าสั่ง ค าสั่งของศาลช้ันต้นให้เป็นที่สดุ 
 
  มาตรา ๒๓  เมื่ออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งให้ทดลองเลี้ ยงดูเด็กแล้วให้ผู้

ขอรับเดก็รับมอบเดก็ที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรมไปทดลองเลี้ยงดูได้ 
  การทดลองเลี้ยงดูต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการทดลองเลี้ ยงดูให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๒๔  ในระหว่างการทดลองเลี้ยงดู ถ้าผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมถอนค าขอรับ

เดก็เป็นบุตรบุญธรรม ให้ผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมมอบเดก็คืนแก่บุคคลผู้มีอ านาจให้ความยินยอม

ในการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  การมอบเดก็คืนตามวรรคหน่ึงต้องกระท าโดยไม่ชักช้า ให้อธบิดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

แล้วแต่กรณี มีค าสั่งเป็นหนังสอืแจ้งให้ผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมน าเดก็ไปมอบคืนตามก าหนดโดย

ให้ค านึงถึงระยะทาง ความสะดวกในการน าเดก็ไปมอบ และสวัสดิภาพของเดก็ 
 



  มาตรา ๒๕  ในระหว่างการทดลองเลี้ยงดู บิดาหรือมารดาไม่ว่าจะเป็นผู้ให้ความยินยอม

หรือไม่ อาจขอให้ยกเลิกค าขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมน้ันเสียกไ็ด้โดยยื่นค าขอต่ออธิบดี หรือผู้ว่า

ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ถ้าอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ยกเลิกค าขอรับเด็กเป็นบุตรบุญ

ธรรม ให้ผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมมอบเดก็คืนแก่บิดามารดา ซึ่งเป็นผู้ขอยกเลิกและให้น าความใน

มาตรา ๒๔ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเหน็ว่าการขอยกเลิกค าขอรับเดก็เป็น บุตรบุญ

ธรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อสวัสดิภาพของเดก็ หรือบิดาหรือมารดาที่เป็นผู้ขอยกเลิกน้ัน ได้ถูกศาลสั่งถอน

อ านาจปกครองแล้ว ให้ผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมทดลองเลี้ ยงดูเดก็ต่อไป ผู้ยื่นค าขอตามวรรคหน่ึง

อาจอุทธรณ์ค าสั่งของอธบิดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยท าเป็นค าร้องยื่นต่อศาลภายในสามสบิวันนับ

แต่วันทราบค าสั่งดังกล่าว ค าสั่งของศาลช้ันต้นให้เป็นที่สดุ 
 
  มาตรา ๒๖  ในระหว่างการทดลองเลี้ ยงดู ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่ออธิบดีหรือ

ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ว่าผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมไม่เหมาะสมที่จะรับเดก็เป็นบุตรบุญ

ธรรม เมื่ออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งให้เลิกการทดลองเลี้ ยงดูให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญ

ธรรมมอบเดก็แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และให้น าความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตาม

วรรคหน่ึง โดยท าเป็นค าร้องยื่นต่อศาลภายในสามสบิวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 
  ค าสั่งของศาลช้ันต้นตามวรรคสองให้เป็นที่สดุ 
 
  มาตรา ๒๗  เมื่อได้มีการทดลองเลี้ยงดูครบก าหนดแล้ว ปรากฏว่าผู้ขอรับเดก็เป็นบุตร

บุญธรรมเหมาะสมที่จะรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม และคณะกรรมการสั่งอนุมัติให้รับเดก็เป็นบุตรบุญ

ธรรม ให้ด าเนินการขอจดทะเบียนรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมได้ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการขอจดทะเบียนรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมให้ถือว่าความ

ยินยอมของบุคคลผู้มีอ านาจให้ความยินยอมในการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมที่ยื่นตาม มาตรา ๒๐ เป็น

ความยินยอมในการจดทะเบียน 
 
  มาตรา ๒๘  เมื่อได้มีการทดลองเลี้ ยงดูครบก าหนดแล้ว ปรากฏว่าผู้ขอรับเดก็เป็นบุตร

บุญธรรมไม่เหมาะสมที่จะรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม และคณะกรรมการสั่งไม่อนุมัติให้รับเดก็เป็นบุตร

บุญธรรม ให้อธบิดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี สั่งให้ผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมมอบเดก็น้ัน

คืนแก่บุคคลผู้มีอ านาจให้ความยินยอมในการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือ

พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นน้ีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องมอบเด็กคืน และให้น าความใน

มาตรา ๒๔ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงโดยท า

เป็นค าร้องยื่นต่อศาลภายในสามสบิวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 



  ในระหว่างการพิจารณาของศาล ผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมอาจร้องต่อศาลให้เดก็อยู่

ในความเลี้ยงดูของผู้ร้องกไ็ด้ 
  ค าสั่งของศาลช้ันต้นตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นที่สดุ 
 
  มาตรา ๒๙  เมื่อคณะกรรมการอนุมัติให้รับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๒๗ แล้ว 

หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๘ และศาลมีค าสั่งอนุญาตให้มีการรับ

บุตรบุญธรรมแล้ว หากผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมไม่ด าเนินการจดทะเบียนรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม

ภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าอนุมัติของคณะกรรมการ หรือนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้

ถือว่าผู้น้ันสละสิทธิที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และให้มอบเด็กคืนแก่บุคคลผู้มีอ านาจให้ความ

ยินยอมในการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้น าความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๓๐  เมื่อมีการอุทธรณ์ค าสั่งโดยท าเป็นค าร้องยื่นต่อศาลตามพระราชบัญญัติน้ี

ให้ศาลส่งส าเนาค าร้องและแจ้งวันน่ังพิจารณาให้อธบิดี ประธานกรรมการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

แล้วแต่กรณี 
 
  มาตรา ๓๑  การพิจารณาคดีและการอ่านค าสั่งศาลเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญ

ธรรมตามพระราชบัญญัติน้ีให้กระท าโดยลับ เฉพาะบุคคลดังต่อไปน้ีเทา่น้ันอยู่ในห้องพิจารณาได้ คือ 
  (๑) บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลผู้มีอ านาจให้ความยินยอมในการรับเดก็เป็น

บุตรบุญธรรม และทนายความ 
  (๒) ผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมและทนายความ 
  (๓) ผู้คัดค้านและทนายความ 
  (๔) พนักงานศาล 
  (๕) พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ขององค์การสวัสดิภาพเดก็ที่เกี่ยวข้อง 
  (๖) พยาน ผู้เช่ียวชาญ และล่าม 
  (๗) บุคคลที่ศาลเรียกให้มาแถลงข้อเทจ็จริง และบุคคลอื่นที่ศาลเหน็สมควร 
  ถ้าศาลเห็นว่าในขณะหน่ึงขณะใด บุคคลบางคนไม่ควรอยู่ในห้องพิจารณาให้ศาลมี

อ านาจสั่งให้บุคคลทั้งหมดหรือบุคคลที่ศาลเหน็ว่าไม่สมควรน้ัน ออกไปนอกห้องพิจารณากไ็ด้ 
 
  มาตรา ๓๒  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณารูป ช่ือ หรือข้อความใดซึ่งจะท าให้รู้ จักตัวเดก็ที่จะเป็น

หรือเป็นบุตรบุญธรรม บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเดก็ที่จะเป็นหรือเป็นบุตรบุญธรรม หรือผู้ขอรับ

หรือรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและห้ามมิให้โฆษณาค าสั่งศาลตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ในกรณีที่

จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
 



  มาตรา ๓๓  การด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ีให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 
 
  มาตรา ๓๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖ หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 

หรือปรับไม่เกนิสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๓๕  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา ๑๖ 

(๑) หรือไม่ปฏบิัติตามค าสั่งตามมาตรา ๑๖ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามเดือน หรือปรับไม่เกนิ

สามพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๓๖  ผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมฝ่าฝืนไม่ส่งมอบเดก็คืนตามความในมาตรา 

๒๔ มาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง และมาตรา ๒๙ ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกนิหกเดือน หรือปรับไม่เกนิหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๓๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่

เกนิหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นนิติ

บุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลน้ัน ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับ

ความผดิน้ัน ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผดิของนิติบุคคลน้ัน 
 
  มาตรา ๓๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและ

ให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กบัออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏบิัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  กฎกระทรวงน้ันเมื่อได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกติย์ 
รองนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
  



หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากการรับเด็กเป็นบุตรบุญ

ธรรมซึ่งแต่เดิมเคยจ ากดัอยู่เฉพาะในระหว่างเครือญาติ และผู้รู้ จักคุ้นเคยกนันั้น บัดน้ีได้แพร่ขยายออก

ไปสู่บุคคลภายนอกอื่น ๆ ทั้งคนไทยและคนต่างด้าว สมควรก าหนดเงื่อนไขและวิธกีารในการรับเดก็

เป็นบุตรบุญธรรมไว้เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพของเดก็ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

เดก็เป็นส าคัญและป้องกนัการค้าเดก็ในรูปของการรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรมและเพ่ือคุ้มครองประโยชน์

ของบิดามารดาที่แท้จริงของเดก็ ตลอดจนประโยชน์ของผู้ขอรับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม  จึงจ าเป็นต้อง

ตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
 
 
 


