รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๖๕๓/๒๕๕๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

หลักการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดใหการเลิกรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ โดยการเลิกรับบุตรบุญธรรมที่เปนเด็ก ผูรับบุตรบุญธรรม
จะตองเขาสูกระบวนการปรึกษาเยียวยาเพื่อดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนาความสัมพันธในเบื้องตน
กอนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และผูรับบุตรบุญธรรมยังมีหนาที่เสียคาใชจาย
ในการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาแกเด็กนั้น (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ และเพิ่มมาตรา ๓๑/๑)
(๒) กําหนดใหถือวาการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในตางประเทศซึ่งเปนประเทศ
ที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็กและความรวมมือในการรับรองบุตรบุญธรรม
ระหวางประเทศ มีผลเปนการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมโดยชอบดวยกฎหมายในประเทศไทย
(เพิ่มมาตรา ๕/๑)
(๓) กําหนดหามมิใหผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจ
ครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจ หรือเปนคนกลางกระทําการชักจูงโดยใหคาจาง
หรือคาตอบแทนหรือประโยชนอยางอื่นที่มิควรได เพื่อใหไดมาซึ่งความยินยอมในการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรม และกําหนดโทษผูฝาฝนดังกลาว (เพิ่มมาตรา ๑๘/๑ และมาตรา ๓๔/๑)
(๔) กําหนดใหการสอบคุณสมบัติและขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู
และความเหมาะสมของผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(เพิ่มมาตรา ๒๑ วรรคสอง)
(๕) กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาขยายระยะเวลาการจดทะเบียน
รับเด็กเปนบุตรบุญธรรมออกไปไดอกี ไมเกินสามเดือนในกรณีที่มีพฤติการณพิเศษที่ทําใหไมอาจ
จดทะเบียนภายในกําหนดเวลาได (เพิ่มมาตรา ๒๙ วรรคสอง)
(๖) แกไขอัตราโทษปรับผูดําเนินการเพื่อใหมีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
หรือพาหรือจัดสงเด็กออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงคใหมีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
โดยไมไดรับอนุญาต ใหเหมาะสม (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔)
(๗) กําหนดใหผูกระทําความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖ มาตรา ๑๘ หรือ
มาตรา ๑๘/๑ นอกราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหาย ตองรับโทษในราชอาณาจักร
และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา มาใชบังคับโดยอนุโลม (เพิ่มมาตรา ๓๘/๑)

เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบัญญัติ
บางประการที่ยังไมสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็กและความรวมมือในการรับรอง
บุตรบุญธรรมระหวางประเทศ และพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เรื่อง การคาเด็ก
การคาประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กซึ่งประเทศไทยเปนภาคี สมควรกําหนดใหการรับ
เด็กเปนบุตรบุญธรรมในตางประเทศ ซึ่งไดกระทําตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับ
เด็กเปนบุตรบุญธรรมของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาดังกลาวแลวมีผลเปนการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรมโดยชอบดวยกฎหมายในประเทศไทย และกําหนดโทษผูที่ใชอํานาจโดยมิชอบ
หรือเปนคนกลางโดยมีคาตอบแทนที่มิควรได เพื่อใหไดมาซึ่งความยินยอมในการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรม และกําหนดใหผูฝาฝนมาตรา ๖ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๘/๑ ซึ่งกระทํา
นอกราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหาย ตองรับโทษภายในราชอาณาจักร
นอกจากนี้ สมควรกําหนดใหมีการเยียวยาแกไขปญหากอนการเลิกรับบุตรบุญธรรมและกําหนด
คาใชจายในการอุปการะเลี้ยงดูภายหลังเลิกรับบุตรบุญธรรม ตลอดจนกําหนดแนวทางในการสอบ
คุณสมบัติของผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และขยายระยะเวลาในการจดทะเบียนรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรมออกไปได หากมีพฤติการณพิเศษที่ทําใหไมสามารถดําเนินการจดทะเบียน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
...................................
...................................
...................................
...........................................................................................................
...................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
...........................................................................................................
...................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕ เพื่อคุมครองเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรม การขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
การจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และการเลิกรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน”ี้
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕/๑ แหงพระราชบัญญัตกิ ารรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๕/๑ การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในตางประเทศซึ่งเปนประเทศที่เปน
ภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็กและความรวมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหวาง
ประเทศ โดยหนวยงานซึ่งมีอํานาจของประเทศดังกลาวรับรองวาไดปฏิบัติตามอนุสัญญาขางตนแลว

๒
และการรับบุตรบุญธรรมนั้นไมขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ใหถือวาเปนการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติน”ี้
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๘/๑ แหงพระราชบัญญัติการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๘/๑ หามมิใหผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย
ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจ หรือเปนคนกลางกระทําการชักจูงโดย
ใหคาจางหรือคาตอบแทนหรือประโยชนอยางอื่นที่มิควรได เพื่อใหไดมาซึ่งความยินยอม
ในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒
“การสอบคุณสมบัติและขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูและความเหมาะสม
ของผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒
“ในกรณีมีพฤติการณพิเศษทีท
่ ําใหมิอาจดําเนินการจดทะเบียนภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งได ใหคณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาการจดทะเบียนรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรมออกไปอีกไมเกินสามเดือนนับแตวันที่พฤติการณพิเศษนั้นไดสิ้นสุดลง”
มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๑/๑ แหงพระราชบัญญัติการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๑/๑ ในกรณีที่ผูรับบุตรบุญธรรมประสงคจะเลิกรับบุตรบุญธรรม
หากบุตรบุญธรรมนั้นยังเปนเด็ก กอนที่จะมีการขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมหรือกอนที่จะยื่น
คํารองตอศาลตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูรับบุตรบุญธรรม
จะตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบเพื่อดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนาความสัมพันธในเบื้องตน
และจะตองเขาสูก ระบวนการใหคําปรึกษาเยียวยากอน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีการเลิกรับบุตรบุญธรรม หากบุตรบุญธรรมนั้นยังเปนเด็ก และเด็กนั้น
เคยอยูในความปกครองของสถานสงเคราะหในขณะที่มีการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
หรือไมมีบิดามารดาหรือผูปกครองที่จะดูแลเด็กนั้นตอไป ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ
เพื่อจัดใหเด็กไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก
โดยผูรับบุตรบุญธรรมที่เลิกรับบุตรบุญธรรมนั้นยังคงมีหนาที่ในการเสียคาใชจายในการอุปการะเลี้ยงดู
และการศึกษาตามสมควรและตามความสามารถของตนจนกวาเด็กนั้นจะบรรลุนิติภาวะ และจําตอง
เสียคาใชจายในการอุปการะเลี้ยงดูตอไปหากเด็กนั้นเปนผูทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองไมได

๓
แมวาจะบรรลุนิติภาวะแลว ทั้งนี้ ในการเรียกรองคาใชจายในการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษา
ดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูดําเนินการและพนักงานอัยการจะฟองคดีแทนก็ได”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๔/๑ แหงพระราชบัญญัติการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๔/๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๘/๑ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสป
ี่ ถึงสิบป
หรือปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๘/๑ แหงพระราชบัญญัติการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๘/๑ ผูใดกระทําความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖ มาตรา ๑๘
หรือมาตรา ๑๘/๑ นอกราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหาย ผูนั้นตองรับโทษ
ในราชอาณาจักร และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา มาใชบังคับ
โดยอนุโลม”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
...................................
นายกรัฐมนตรี

