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เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เด็ก” หมายความวา ผูเยาวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“องคการสวัสดิภาพเด็ก” หมายความวา มูลนิธิ สมาคม หรือองคการที่กอตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยมี
วัตถุประสงคในการสงเคราะหเด็ก และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
“ศาล” หมายความวา ศาลคดีเด็กและเยาวชนตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน
หรือศาลจังหวัดในทองที่ที่ไมมีศาลคดีเด็กและเยาวชน
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ เพื่อคุมครองเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรม การขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและการจดทะเบียน
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รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖ หามมิใหบุคคลใดนอกจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สวนราชการที่กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการมอบหมาย หรือองคการสวัสดิภาพเด็กที่ไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีดําเนินการเพื่อใหมีการรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรมไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
มาตรา ๗ องคการสวัสดิภาพเด็กที่ประสงคจะดําเนินการเพื่อใหมีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม จะตอง
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากอธิบดี
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต การอนุญาตและแบบใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหองคการสวัสดิภาพเด็กไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ ใหอธิบดี
แจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลไปยังองคการสวัสดิภาพเด็กนั้นโดยไมชักชา องคการสวัสดิภาพเด็กมีสิทธิอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีที่องคการสวัสดิภาพเด็กซึ่งไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ แลวฝาฝนเงื่อนไขในการอนุญาต
หรือกระทําการเปนภัยตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือตอสวัสดิภาพเด็ก อธิบดีมีอํานาจ
เพิกถอนใบอนุญาตได และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม”
ประกอบดวย อธิบดีเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมการ
ปกครอง ผูแทนกรมตํารวจ ผูแทนกรมอัยการ และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินแปดคน ในจํานวนนี้ตองเปน
สตรีไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนกรรมการ และผูอํานวยการศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม เปนกรรมการและ
เลขานุการ
มาตรา ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมี
วาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
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ที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธาน กรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อใหปฏิบัติการอยางใด
อยางหนึ่งตามที่จะมอบหมายก็ได
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ออกระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเพื่อใหศูนยอํานวยการรับ
เด็กเปนบุตรบุญธรรม องคการสวัสดิภาพเด็กที่ไดรับใบอนุญาต และหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติ
(๒) พิจารณา และมีมติในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
(๓) พิจารณาเรื่องที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
(๔) ใหคําแนะนําในเรื่องการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมแกศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
องคการสวัสดิภาพเด็กที่ไดรับใบอนุญาต และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
มาตรา ๑๕ ใหศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมที่จัดตั้งขึ้นในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ทําหนาที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๖ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด หรือพนักงาน
เจาหนาที่ มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของบิดามารดา ผูปกครอง ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม สถานสงเคราะห
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานอันเปนที่อยูของเด็ก หรือสํานักงานขององคการสวัสดิภาพเด็ก ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตก เพื่อพบ สอบถามสืบเสาะขอเท็จจริง รวบรวมเอกสารและหลักฐานตางๆ ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพความ
เปนอยูและการเลี้ยงดูเด็ก หรือตรวจตราการปฏิบัติงานขององคการสวัสดิภาพเด็ก กับมีอํานาจตรวจคนสถานที่ดังกลาว
เพื่อพบตัวเด็กหรือนําเด็กกลับคืน แตการตรวจคนเชนวานี้จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูวา
ราชการจังหวัด และไดแสดงหนังสือนั้นใหเจาของหรือผูรักษาสถานที่ซึ่งจะคนตรวจดูแลว
ถาอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดคนดวยตนเอง ไมตองมีหนังสืออนุญาตใหคน
(๒) สั่งเปนหนังสือใหบิดามารดา ผูปกครอง ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม หรือเจาหนาที่ขององคการ
สวัสดิภาพเด็ก ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่จําเปนมาใหหรือใหนําเด็กมาพบ
หรือมอบเด็กคืน
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มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดพาหรือจัดสงเด็กออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงคใหมีการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรมไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตองมีการทดลองเลี้ยงดูและไดรับอนุมัติใหรับเปนบุตร
บุญธรรมตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
การทดลองเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกกรณีที่ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเปนพี่รวมบิดา
มารดา พี่รวมบิดาหรือมารดา ทวด ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา หรือผูปกครองของผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม หรือเปนบุคคล
อื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ วรรคสอง แกไขโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๓
มาตรา ๒๐ ผูใดประสงคจะขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ใหยื่นคําขอพรอมทั้งหนังสือแสดงความยินยอม
ของบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครหรือตางประเทศใหยื่นตออธิบดี สวนในจังหวัดอื่นให
ยื่นตอผูวาราชการจังหวัด
มาตรา ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมแลว ใหพนักงานเจาหนาที่สอบคุณสมบัติและ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูและความเหมาะสมของผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม บุคคลผูมีอํานาจใหความ
ยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรม
มาตรา ๒๒ เมื่ออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ไดพิจารณารายงานการสอบคุณสมบัติและ
ขอเท็จจริงหรือเอกสารแสดงขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑แลว ใหพิจารณาวาจะควรใหผูขอรับเด็กไปทดลอง
เลี้ยงดูตอไปหรือไม
ถาอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งวาไมควรใหนําเด็กไปทดลองเลี้ยงดู ผูขอรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวโดยทําเปนคํารองยื่นตอศาลภายในหกสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง คําสั่งของศาลชั้นตน
ใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๓ เมื่ออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งใหทดลองเลี้ยงดูเด็กแลวใหผูขอรับเด็กรับมอบเด็ก
ที่จะรับเปนบุตรบุญธรรมไปทดลองเลี้ยงดูได
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การทดลองเลี้ยงดูตองมีระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการทดลองเลี้ยงดูใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ในระหวางการทดลองเลี้ยงดู ถาผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมถอนคําขอรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรม ใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมมอบเด็กคืนแกบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
หรือพนักงานเจาหนาที่
การมอบเด็กคืนตามวรรคหนึ่งตองกระทําโดยไมชักชา ใหอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มี
คําสั่งเปนหนังสือแจงใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนําเด็กไปมอบคืนตามกําหนดโดยใหคํานึงถึงระยะทาง ความสะดวก
ในการนําเด็กไปมอบ และสวัสดิภาพของเด็ก
มาตรา ๒๕ ในระหวางการทดลองเลี้ยงดู บิดาหรือมารดาไมวาจะเปนผูใหความยินยอมหรือไม อาจ
ขอใหยกเลิกคําขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนั้นเสียก็ไดโดยยื่นคําขอตออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ถาอธิบดี
หรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหยกเลิกคําขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมมอบเด็กคืนแกบิดา
มารดา ซึ่งเปนผูขอยกเลิกและใหนําความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการขอยกเลิกคําขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเปนปฏิปกษ
ตอสวัสดิภาพของเด็ก หรือบิดาหรือมารดาที่เปนผูขอยกเลิกนั้น ไดถูกศาลสั่งถอนอํานาจปกครองแลว ใหผูขอรับเด็กเปน
บุตรบุญธรรมทดลองเลี้ยงดูเด็กตอไป ผูยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งอาจอุทธรณคําสั่งของอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด โดยทํา
เปนคํารองยื่นตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งดังกลาว คําสั่งของศาลชั้นตนใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๖ ในระหวางการทดลองเลี้ยงดู ถาพนักงานเจาหนาที่รองขอตออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี วาผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไมเหมาะสมที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม เมื่ออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดมี
คําสั่งใหเลิกการทดลองเลี้ยงดูใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมมอบเด็กแกพนักงานเจาหนาที่ และใหนําความในมาตรา ๒๔
วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณคําสั่งของอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง โดยทํา
เปนคํารองยื่นตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งดังกลาวคําสั่งของศาลชั้นตนตามวรรคสองใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๗ เมื่อไดมีการทดลองเลี้ยงดูครบกําหนดแลว ปรากฏวาผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
เหมาะสมที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และคณะกรรมการสั่งอนุมัติใหรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ใหดําเนินการขอ
จดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไดตามกฎหมายวาดวยการนั้น
เพื่อประโยชนในการดําเนินการขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ใหถือวาความยินยอมของ
บุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมที่ยื่นตามมาตรา๒๐ เปนความยินยอมในการจดทะเบียน
มาตรา ๒๘ เมื่อไดมีการทดลองเลี้ยงดูครบกําหนดแลว ปรากฏวาผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไม
เหมาะสมที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และคณะกรรมการสั่งไมอนุมัติใหรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ใหอธิบดีหรือผูวา
ราชการจังหวัด แลวแตกรณี สั่งใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมมอบเด็กนั้นคืนแกบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการ
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รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม บิดามารดา ผูปกครอง หรือพนักงาน เจาหนาที่ ในกรณีเชนนี้ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตอง
มอบเด็กคืน และใหนําความในมาตรา ๒๔ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งโดยทําเปนคํารองยื่น
ตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
ในระหวางการพิจารณาของศาล ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมอาจรองตอศาลใหเด็กอยูในความเลี้ยงดู
ของผูรองก็ได
คําสั่งของศาลชั้นตนตามวรรคสองและวรรคสามใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๙ เมื่อคณะกรรมการอนุมัติใหรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๒๗ แลว หรือในกรณีที่มี
การอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๘ และศาลมีคําสั่งอนุญาตใหมีการรับบุตรบุญธรรมแลว หากผูขอรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรมไมดําเนินการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ไดรับแจงคําอนุมัติ
ของคณะกรรมการหรือนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งใหถือวาผูนั้นสละสิทธิที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และใหมอบเด็กคืนแก
บุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมหรือพนักงานเจาหนาที่และใหนําความในมาตรา ๒๔
วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ เมื่อมีการอุทธรณคําสั่งโดยทําเปนคํารองยื่นตอศาลตามพระราชบัญญัตินี้ใหศาลสงสําเนา
คํารองและแจงวันนั่งพิจารณาใหอธิบดี ประธานกรรมการ หรือผูวาราชการจังหวัดทราบ แลวแตกรณี
มาตรา ๓๑ การพิจารณาคดีและการอานคําสั่งศาลเกี่ยวกับการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหกระทําโดยลับ เฉพาะบุคคลดังตอไปนี้เทานั้นอยูในหองพิจารณาได คือ
(๑) บิดามารดา ผูปกครอง หรือบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และ
ทนายความ
(๒) ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและทนายความ
(๓) ผูคัดคานและทนายความ
(๔) พนักงานศาล
(๕) พนักงานเจาหนาที่และเจาหนาที่ขององคการสวัสดิภาพเด็กที่เกี่ยวของ
(๖) พยาน ผูเชี่ยวชาญ และลาม
(๗) บุคคลที่ศาลเรียกใหมาแถลงขอเท็จจริง และบุคคลอื่นที่ศาลเห็นสมควร
ถาศาลเห็นวาในขณะหนึ่งขณะใด บุคคลบางคนไมควรอยูในหองพิจารณา ใหศาลมีอํานาจสั่งใหบุคคล
ทั้งหมดหรือบุคคลที่ศาลเห็นวาไมสมควรนั้น ออกไปนอกหองพิจารณาก็ได
มาตรา ๓๒ หามมิใหผูใดโฆษณารูป ชื่อ หรือขอความใดซึ่งจะทําใหรูจักตัวเด็กที่จะเปนหรือเปนบุตร
บุญธรรม บิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กที่จะเปนหรือเปนบุตรบุญธรรมหรือผูขอรับหรือรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและ
หามมิใหโฆษณาคําสั่งศาลตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่จําเปนตองกระทําเพื่อประโยชนของทางราชการ
มาตรา ๓๓ การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาล
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มาตรา ๓๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๕ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งตามมาตรา ๑๖ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมฝาฝนไมสงมอบเด็กคืนตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี

-๘หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คือ เนื่องจากการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมซึ่งแตเดิม
เคยจํากัดอยูเฉพาะในระหวางเครือญาติและผูรูจักคุนเคยกันนั้น บัดนี้ไดแพรขยายออกไปสูบุคคลภายนอกอื่นๆ ทั้งคนไทย
และ
คนตางดาว สมควรกําหนดเงื่อนไขและวิธีการในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไวเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของเด็กที่จะเปน
บุตรบุญธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนของเด็กเปนสําคัญและปองกันการคาเด็กในรูปของการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและ
เพื่อคุมครองประโยชนของบิดามารดาที่แทจริงของเด็ก ตลอดจนประโยชนของผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

ขอสังเกต
คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย” ไดแกไขเปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย” คําวา “กรมประชาสงเคราะห” ไดแกไขเปน “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” และคําวา “อธิบดี
กรมประชาสงเคราะห” ไดแกไขเปน “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” ตามพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓๒

