ศูนย์อำนวยกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
กลุ่มสำนักงำนกลำงกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่ำงประเทศ 

แนวปฏิบัติในกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ประเทศไทยเข้ำเป็นภำคีของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็กและควำมร่วมมือในกำรรับรองบุตรบุญธรรม
ระหว่ ำ งประเทศ (Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of
Inter-country Adoption) ซึ่งอนุสัญญำมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2547 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน ยังผลให้
ศูนย์อำนวยกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนได้รับมอบหมำยให้ทำหน้ำที่เป็นสำนักงำนกลำง
(Central Authority) เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบุตรบุญธรรมภำยในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ ดังนั้นกำรดำเนินงำนด้ำนบุตรบุญธรรมจำต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับอนุสัญญำฯ ดังกล่ำว
คุณสมบัติเบื้องต้น
 ผู้ขอรับเด็กต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 25 ปี บริบูรณ์ และต้องมำกกว่ำเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม อย่ำงน้อย 15 ปี
 จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ตำมกฎหมำยของประเทศที่ผู้ขอรับมีภูมิลำเนำอยู่
และจะต้องมีภูมิลำเนำอยู่ในประเทศที่มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตกับประเทศไทย
 ผู้ขอรับเด็กที่มีบุตรอยู่ในควำมอุปกำระ 3 คนขึ้นไป จะต้องมีกำรพิจำรณำคุณสมบัติก่อนรับเด็กที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษ (Special Needs)
สถำนที่ยื่นคำขอ
ศูนย์อำนวยกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน ณ ตึก 60 ปี กรมประชำสงเครำะห์ (ชั้น 2)
ภำยในสถำนสงเครำะห์เด็กหญิงบ้ำนรำชวิถี ถนนรำชวิถี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 โทรศัพท์ 0 2306 8821,
0 2306 8802-09 โทรสำร 0 2354 7511
1. กำรยื่นคำจำนงขอรับบุตรบุญธรรม
 ชำวต่ำงประเทศที่มีภูมิลำเนำอยู่ในต่ำงประเทศ ให้ยื่นคำขอผ่ำนหน่วยงำนที่รับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมำย
จำกรัฐบำลของประเทศที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนำ หรือองค์กำรสวัสดิ ภำพเด็กของประเทศนั้น ซึ่งได้รับอนุญำตจำกรัฐบำลของ
ประเทศดังกล่ำว ให้ดำเนินกำรเพื่อให้มีกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่ำงประเทศ
 ชำวต่ ำงประเทศที่มีภู มิลำเนำอยู่ในประเทศไทย ให้ ยื่น ค ำขอที่ กลุ่มสำนักงำนกลำงกำรรั บเด็ กเป็น บุต ร
บุญธรรมระหว่ำงประเทศ ศูนย์อำนวยกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรุงเทพมหำนคร
 ชำวต่ำงประเทศที่มีถิ่นฐำนอยู่ชั่วครำวในประเทศไทย และมีหนังสืออนุญำตทำงำนจำก กรมกำรจัดหำงำน
กระทรวงแรงงำน มำแสดงและอำศัยในประเทศไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ก่อนวันยื่นค ำขอ และมีระยะเวลำสำหรับกำร
ทดลองเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยได้ครบกำหนด ให้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ที่ กลุ่มสำนักงำนกลำงกำรรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรมระหว่ำงประเทศ ศูนย์อำนวยกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรุงเทพมหำนคร
2. กำรจัดส่งเอกสำร
ฝ่ำยผู้ขอรับเด็ก
 ผู้ข อรั บเด็ กต้ องติ ด ต่ อ ผ่ำ นหน่ วยงำนที่รั บ ผิด ชอบ หรื อได้รั บมอบหมำยจำกรั ฐบำลของประเทศที่ผู้ นั้ น
มีภูมิลำเนำหรือองค์กำรสวัสดิภำพเด็กของประเทศนั้น ซึ่งได้รับอนุญำตจำกรัฐบำลของประเทศ ดังกล่ำวให้ดำเนินกำร
เรื่องบุตรบุญธรรม เพื่อให้ส่งเอกสำร ดังต่อไปนี้
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1. รำยงำนกำรศึกษำเกี่ยวกับสภำพควำมเป็นอยู่ และครอบครัวของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมพร้อมทั้งรูป
ถ่ำยสภำพบ้ำนทั้งภำยนอกและภำยใน
2. เอกสำรรับรองว่ำผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสม ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
3. เอกสำรรับรองว่ำจะทำกำรควบคุมกำรทดลองเลี้ยงดูเด็ก และส่งรำยงำนผลกำรทดลองเลี้ยงดูเด็กพร้อมทั้งรูปถ่ำย
ของบิดำมำรดำบุญ ธรรม ให้อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชนทรำบ ทุกระยะเวลำ 2 เดือน เป็นระยะเวลำ
อย่ำงน้อย 6 เดื อน (เฉพำะในกรณี รับเด็กกำพร้ำ ในควำมอุปกำระของกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน/มูลนิธิ ฯ
4 แห่ง หรือในกรณีที่ยกให้กันเองโดยไม่มีควำมเกี่ยวข้องทำงสำยโลหิต)
4. แบบคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม บธ.5 (Application for Child Adoption)
5. สำเนำหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง สำเนำใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว หรือ
ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
6. สำเนำทะเบียนสมรส และในกรณีที่ผู้ขอเคยผ่ำนกำรสมรสมำก่อนให้มีสำเนำทะเบียนหย่ำด้วย
7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่ำมีร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง
8. ใบรับรองแพทย์ด้ำนสุขภำพจิต จัดทำโดยจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยำ
9. เอกสำรรับรองกำรทำงำนและรำยได้
10. เอกสำรรับรองกำรเงินย้อนไปไม่เกิน 6 เดือน
11. เอกสำรรับรองทรัพย์สิน
12. รูปถ่ำยผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และคู่สมรส บุตรในครอบครัว (ถ้ำมี) ขนำด 4.5 x 6 เซนติเมตร ซึ่ง
ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวนคนละ 4 รูป และรูปถ่ำยสภำพบ้ำนพักอำศัยของ ผู้ขอฯ
13. เอกสำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ของประเทศที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีภูมิลำเนำ ซึ่งรับรองว่ำผู้นั้น
สำมำรถรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ตำมกฎหมำยของประเทศนั้น (ในกรณีที่ผู้ขอฯ พักอำศัยอยู่นอกประเทศผู้ขอฯ
มีภูมิลำเนำอยู่) และเอกสำรจำกสถำนเอกอัครรำชทูตของประเทศผู้ขอฯในไทยรับรองคุณสมบัติกำรรับบุตรบุญธรรม
(กรณีผู้ขอฯพักอำศัยอยู่ในประเทศไทย)
14. เอกสำรจำกหน่วยงำนตรวจคนเข้ำเมือง หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
มี ภู มิ ล ำเนำ ซึ่ ง รั บ รองว่ ำ กำรน ำเด็ ก ที่ จ ะเป็ น บุ ต รบุ ญ ธรรมเข้ ำ ประเทศสำมำรถกระท ำได้ ต ำมกฎหมำย
ของประเทศนั้น
15. หนังสือแสดงควำมยินยอมของคู่สมรส หรือคำสั่งอนุญำตของศำลแทนกำรให้ควำมยินยอมของคู่สมรส (ถ้ำมี)
16. สำเนำใบอนุญำตทำงำนของคนต่ำงด้ำว และสำเนำหนังสือสัญญำว่ำจ้ำงงำน (ในกรณีที่ผู้ขอฯ พักอำศัย
และทำงำนอยู่นอกประเทศที่ผู้ขอฯ มีภูมิลำเนำอยู่)
17. เอกสำรรับรองควำมประพฤติ และควำมเหมำะสมทั่วไปของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำกผู้ที่เชื่อถือได้
อย่ำงน้อย 2 คน
18. เอกสำรตรวจสอบประวัติอำชญำกร
19. หนังสือรับรองจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรรับรองว่ำ เมื่อขั้นตอนกำรขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเสร็จ
สิ้ น แล้ ว ผู้ ข อรั บ เด็ ก จะด ำเนิ น กำรจดทะเบี ย นรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมให้ เด็ ก ทั้ งตำมกฎหมำยไทยและกฎหมำย
ของประเทศผู้ขอ
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เอกสำรในข้อที่ 5-14 จะต้องได้รับกำรรับรองจำกสถำนเอกอัครรำชทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่
ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีภูมิลำเนำ
กรณีที่เอกสำรเป็นภำษำอื่นที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภำษำอังกฤษ หรือภำษำไทย จำกสถำบันกำร
แปลภำษำที่ได้รับใบอนุญำต โดยให้แนบเอกสำรฉบับแปลมำคู่กับเอกสำรต้นฉบับจริง
กรณีติดต่อผ่ำนองค์กำรสวัสดิภำพเด็กเอกชน จะต้องมีสำเนำใบอนุญำตขององค์กำร และหนังสือจำกหน่วยงำน
รัฐบำลซึ่งรับรององค์กำรนั้นๆ ด้วย
กรณี ที่ ผู้ขอรับเด็กมีถิ่น ที่อยู่ในประเทศอื่น ซึ่งมีค วำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตกับประเทศไทยต้องอำศัยอยู่ และมี
ระยะเวลำสำหรับทดลองเลี้ยงดูในประเทศที่มีถิ่นที่อยู่นั้น ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และจะต้องมีเอกสำรหนังสือรับรองถิ่นที่
อยู่ของผู้ขอรับเด็กประกอบกำรพิจำรณำด้วย
เอกสำร กรณีที่ขอรับเด็กประเภทยกกันเอง / หรือเด็กมีคำสั่งศำล
ฝ่ำยที่จะยกเด็กให้
1. บัตรประจำตัวประชำชนของบิดำมำรดำเด็ก
2. ทะเบียนบ้ำน
3. ทะเบียนสมรส
4. หนังสือสำคัญกำรหย่ำ และบันทึกข้อตกลงกำรหย่ำระบุผู้ใช้อำนำจปกครองเด็ก หรือคำสั่งศำล
5. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ำมี)
6. ในกรณี ที่ บิด ำมำรดำเด็ ก ไม่ ได้ จ ดทะเบี ยนสมรสกัน และไม่ส ำมำรถติ ดตำมตัวบิ ด ำเด็กได้ ให้ มำรดำเด็ก มำสอบ
ข้อเท็จจริงพร้อมพยำน 2 คน ที่ กลุ่มสำนักงำนกลำงรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่ำงประเทศ หรือที่สำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นของของมนุษย์ของจังหวัด ที่มำรดำเด็กมีภูมิลำเนำ ตำมแบบบันทึกสอบปำกคำ (ปค. 14) รับรองว่ำ
 บิดำมำรดำเด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
 บิดำเด็กไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร และได้เลิกร้ำงกันไป (ระยะเวลำที่เลิกร้ำง)
 ไม่เคยมีคำพิพำกษำให้ผู้ใดเป็นบิดำเด็กที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
 ไม่สำมำรถติดตำมบิดำเด็กมำแสดงควำมยินยอมมอบเด็กได้
7. หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้มีอำนำจให้ควำมยินยอม (แบบ บธ.6)
8. หนังสือแสดงควำมยินยอมของบิดำโดยพฤตินัย
9. รูปถ่ำย 4.5 x 6 เซนติเมตร ของบิดำมำรดำเด็กคนละ 4 รูป รวมทั้งสมำชิกในครอบครัว
10. เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมีหรือจำเป็น ต้องขอเพิ่ม) เช่น ใบมรณบัตร, ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล , ประวัติบิดำมำรดำเด็ก
เป็นต้น
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ฝ่ำยเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
1. สูติบัตรเด็ก
2. ทะเบียนบ้ำนเด็ก
3. รูปถ่ำยเด็กขนำด 4.5x6 เซนติเมตร 4 รูป
4. หนังสือแสดงควำมยินยอมของเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
5. เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมีหรือจำเป็นต้องขอเพิ่ม) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล
4. ขั้นตอนกำรดำเนินเรื่องกรณีขอรับเด็กในควำมอุปกำระของกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
 เมื่อเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ได้ครบสมบูรณ์ แล้ว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ (นักสังคมสงเครำะห์) จะพิจำรณำว่ำ
ผู้ขอรับเด็กมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยหรือไม่ หำกพบว่ำผู้ขอรับเด็กมีคุณสมบัติเหมำะสม มีฐำนะควำมเป็นอยู่ดี มีอุปนิสัย
และควำมประพฤติดี อำชีพรำยได้มั่นคง ฐำนะของครอบครัวดี ตลอดจนสุขภำพทั้งร่ำงกำยและจิตใจสมบูรณ์เหมำะสมที่
จะรับเด็กไปอุปกำระเลี้ยงดูได้ พนักงำน เจ้ำหน้ำที่จะประมวลรำยละเอียดต่ำงๆ เสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อนำเข้ำไว้ใน
บัญชีรอกำรพิจำรณำเด็ก ซึ่งคณะกรรมกำรจะพิจำรณำเด็ก และพิจำรณำครอบครัวที่เหมำะสมให้กับเด็กตำมบัญ ชี
ก่อนหลัง
 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะเสนอให้คณะกรรมกำรกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พิจำรณำเห็นชอบให้ผู้ขอฯ รับเด็ก
ไปทดลองเลี้ยงดู
 กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน ส่งประวัติเด็กพร้อมรูปถ่ำยให้ผู้ขอรับเด็กพิจำรณำผ่ำนหน่วยงำนหรือองค์กร
เอกชนที่ติดต่อเรื่องนี้มำ
 เมื่อผู้ขอแจ้งตอบรับเด็กให้กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนทรำบแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะเสนอเรื่องต่ออธิบดีเพื่ออนุมัติ
ให้ทดลองเลี้ยงดูเด็ก และขออนุญำตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำเด็ก
ออกไปนอกรำชอำณำจักรไทย
 เมื่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์อนุญำต กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
จะนัดหมำยให้ผู้ขอรับเด็กทั้งสองเดินทำงมำรับกำรสัมภำษณ์ จำกคณะกรรมกำรกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและรับเด็ก
ไปทดลองเลี้ยงดูเป็นเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือน โดยหน่วยงำนที่ ให้ควำมร่วมมือในต่ำงประเทศ จะส่ง กำรทดลองเลี้ยงดูมำ
ให้กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 2 เดือน ต่อครั้ง เป็นระยะเวลำ 6 เดือน
ผู้ขอรับ เด็ กเป็ น บุต รบุ ญ ธรรม หรือผู้ขอรับเด็กเป็น บุตรบุญ ธรรมและคู่สมรสแล้วแต่กรณี ต้องมำรับเด็กไป
ทดลองเลี้ยงดูด้วยตนเองเว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกอธิบดี ตำมที่คณะกรรมกำรกำรรับเด็ กเป็นบุตรบุญธรรมเสนอใน
กรณีดังต่อไปนี้
 เด็กเดินทำงไปยังประเทศที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีภูมิลำเนำ หรือถิ่นที่อยู่โดยชอบด้วยกฎหมำยแล้ว
เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
 ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เคยได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมำก่อนแล้วและกำร
ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมครั้งหลังนี้ ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีเหตุจำเป็นอันไม่สมควรที่ไม่สำมำรถมำรับเด็กไป
ทดลองเลี้ยงดูได้ โดยทำเป็นหนังสือต่ออธิบดีพร้อมทั้งแสดงควำมจำนงว่ำจะออกค่ำใช้จ่ำยสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
และเด็ก เพื่อจะนำเด็กนั้นไปส่งยังประเทศที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนำหรือมีถิ่นที่อยู่
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 เมื่อทดลองเลี้ยงดู มำครบ 6 เดื อน และมีรำยงำนผลกำรทดลองมำครบ 3 ครั้ง ซึ่งหำกปรำกฏว่ำ ผลกำร
ทดลองเป็นที่น่ำพอใจ เด็กอยู่อำศัยกับครอบครัวอย่ำงมีควำมสุข พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะสรุป รำยงำนเสนอคณะกรรมกำรฯ
เพื่อพิจำรณำอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กไปดำเนินกำรจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตำมกฎหมำยได้
 ผู้ขอรับเด็กจะต้องไปดำเนินกำรขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ สถำนเอกอัครรำชทูตไทย หรือ
สถำนกงสุลไทย ที่ผู้ขอรับเด็กมีภูมิลำเนำอยู่ โดยกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน จะมีหนังสือขอ ควำมร่วมมือไปยังกระทรวง
กำรต่ ำงประเทศ เพื่ อแจ้ งสถำนเอกอัค รรำชทู ต ไทยหรือสถำนกงสุลไทย รั บทรำบ พร้อมกัน นี้ ก็แ จ้งให้ห น่วยงำนที่
รับผิดชอบเรื่องนี้กับผู้ขอรับเด็กได้ทรำบเรื่องด้วยพร้อมกัน
กรณีที่ผู้ขอรับเด็กอยู่ประเทศไทย กำรจดทะเบียนสำมำรถดำเนินกำรได้ที่ สำนักงำนเขต ที่ว่ำกำรอำเภอหรือกิ่ง
อำเภอ ซึ่งเป็นกำรร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ เช่นเดียวกับกำรขอบุตรบุญธรรมไทย
 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ จะส่งสำเนำภำพถ่ำยเอกสำรทะเบียนกำรรับบุตรบุญธรรม (คร.14) จำนวน 1 ชุด
มำให้กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงว่ำกำรดำเนินกำรรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ขอรับเด็ก (แต่
ละรำย) ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยบัญญัติ ไว้ทุกประกำร และสำหรับผู้ขอรับเด็กที่อยู่ในประเทศไทย
เจ้ำหน้ำที่ผู้ขอรับผิดชอบจะขอสำเนำภำพถ่ำย เอกสำรทะเบียนกำรรับบุตรบุญธรรม (คร.14) จำนวน 1 ชุด จำกผู้ขอรับ
เด็ก (แต่ละรำย) ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตำมกฎหมำยแล้ว
5. กรณีติดต่อขอเด็กที่มีบิดำมำรดำให้ควำมยินยอม
ในกรณีชาวต่างชาติ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน ไม่อนุญำตให้ติดต่อหำเด็กด้วยตนเอง เว้นแต่มีควำมสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน เช่น เด็กเป็นญำติของคู่สมรสของชำวต่ำงชำติ
 ในกรณีเช่นนี้ จะต้องมีกำรศึกษำประวัติเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม โดยละเอียดว่ำเด็ก ดังกล่ำวเหมำะสมที่
จะไปเป็นบุตรบุญธรรมหรือไม่ ผู้ขอรับเด็กมีเจตนำรมณ์ในกำรรับบุตรบุญธรรมอย่ำงแท้จริงหรือไม่ ตลอดจนต้องมีกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของ หลักฐำนของเด็กและบิดำมำรดำด้วยควำมรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำรซื้อขำยเด็ก ซึ่งอำจ
แอบแฝงมำในรูปของกำรรับบุตรบุญธรรม
กรณียื่นคำขอรับเด็กจำกต่ำงประเทศ จะไม่อนุญำตให้บิดำมำรดำเด็กลงนำมในหนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้
มีอำนำจให้ค วำมยิน ยอม (บธ.6) ก่อนที่ กลุ่มสำนักงำนกลำงกำรรับ เด็กเป็น บุ ตรบุญ ธรรมระหว่ำงประเทศจะได้รั บ
เอกสำรคำขอรับเด็กจำกหน่วยงำนของประเทศที่ผู้ขอรับเด็กมีภูมิลำเนำหรือถิ่นที่อยู่
ปัจจุบันมีหญิงไทยที่สมรสกับชำวต่ำงชำติ ได้เดินทำงมำขอรับเด็กที่เป็นญำติไปเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อนำไปอยู่
ต่ำงประเทศด้วย โดยประสงค์จะรับบุตรบุญธรรมแต่เ พียงฝ่ำยเดียวในฐำนะคนไทย เนื่องจำกเป็นกำรดำเนินกำรที่ง่ำย
และสะดวกกว่ำที่จะให้คู่สมรสต่ำงชำติร่วมขอด้วย ในกรณี นี้สมควรที่จะยื่ นควำมจำนงขอรับเด็กทั้งคู่ เนื่องจำกเด็ก
จะต้องไปอยู่ภำยในบ้ำนเดียวกันกับคู่สมรสชำวต่ำงชำตินั้นด้วย ซึ่งยังไม่เคยได้รับกำรรับรอง คุณสมบัติจำกประเทศของ
คู่สมรสต่ำงชำติ ว่ำเหมำะสมที่จะอุปกำระเด็กหรือไม่ และนอกจำกนี้หำก คู่สมรสชำวต่ำงชำติไม่ได้ขอรับเด็กด้วยเด็ก
อำจไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำประเทศ หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ต่ำงๆ ในประเทศนั้น เป็นต้น
 เมื่อเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆได้ครบสมบูรณ์ แล้ว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ (นักสังคมสงเครำะห์) จะพิจำรณำว่ำผู้
ขอรับเด็กมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยหรือไม่ หำกพบว่ำผู้ขอรับเด็กมีคุณสมบัติ เหมำะสม มีฐำนะควำมเป็นอยู่ดี มีอุปนิสัย
และควำมประพฤติดี อำชีพรำยได้มั่นคง ฐำนะของครอบครัวดี ตลอดจนสุขภำพทั้งร่ำงกำยและจิตใจสมบูรณ์เหมำะสมที่
จะรับเด็กไปอุปกำระเลี้ยงดูได้ พนักงำน เจ้ำหน้ำที่จะทำกำรตรวจสอบประวิติ อำชญำกรรมของผู้ขอฯ (กรณียื่นเรื่องและ
มีภูมิลำเนำในประเทศไทย) กำรตรวจกำรสมรส หรือกำรหย่ำร้ำงของบิดำมำรดำเด็ก รวมทั้งกำรเยี่ยมบ้ำนของบิดำมำรดำเด็ก
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เพื่อให้บิดำมำรดำเด็กให้ควำมยินยอมยกมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะเสนอให้คณะกรรมกำรกำรรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม พิจำรณำเห็นชอบให้ผู้ขอฯ รับเด็กไปทดลองเลี้ยงดู (กรณีทดลองเลี้ยงดู)
 เมื่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์อนุญำต กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
จะนัดหมำยให้ผู้ขอรับเด็กทั้งสองเดินทำงมำรับกำรสัมภำษณ์ จำกคณะกรรมกำรกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและรับเด็ก
ไปทดลองเลี้ยงดูเป็นเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือน โดยหน่วยงำนที่ ให้ควำมร่วมมือในต่ำงประเทศ จะส่ง กำรทดลองเลี้ยงดูมำ
ให้กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 2 เดือน ต่อครั้ง เป็นระยะเวลำ 6 เดือน (กรณีทดลองเลี้ยงดู)
 เมื่อทดลองเลี้ยงดู มำครบ 6 เดื อน และมีรำยงำนผลกำรทดลองมำครบ 3 ครั้ง ซึ่งหำกปรำกฏว่ำ ผลกำร
ทดลองเป็นที่น่ำพอใจ เด็กอยู่อำศัยกับครอบครัวอย่ำงมีควำมสุข พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะสรุป รำยงำนเสนอคณะกรรมกำรฯ
เพื่อพิจำรณำอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กไปดำเนินกำรจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตำมกฎหมำยได้
 ผู้ขอรับเด็กจะต้องไปดำเนินกำรขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ สถำนเอกอัครรำชทูตไทย หรือ
สถำนกงสุลไทย ที่ผู้ขอรับเด็กมีภูมิลำเนำอยู่ โดยกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน จะมีหนังสือขอ ควำมร่วมมือไปยังกระทรวง
กำรต่ ำงประเทศ เพื่ อแจ้ งสถำนเอกอัค รรำชทู ต ไทยหรือสถำนกงสุลไทย รั บทรำบ พร้อมกัน นี้ ก็แ จ้งให้ห น่วยงำนที่
รับผิดชอบเรื่องนี้กับผู้ขอรับเด็กได้ทรำบเรื่องด้วยพร้อมกัน
กรณีที่ผู้ขอรับเด็กอยู่ประเทศไทย กำรจดทะเบียนสำมำรถดำเนินกำรได้ที่ สำนักงำนเขต ที่ว่ำกำรอำเภอหรือกิ่ง
อำเภอ ซึ่งเป็นกำรร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ เช่นเดียวกับกำรขอบุตรบุญธรรมไทย
 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ จะส่งสำเนำภำพถ่ำยเอกสำรทะเบียนกำรรับบุตรบุญธรรม (คร.14) จำนวน 1 ชุด
มำให้กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงว่ำกำรดำเนินกำรรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ขอรับเด็ก (แต่
ละรำย) ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยบัญญัติ ไว้ทุกประกำร และสำหรับผู้ขอรับเด็กที่อยู่ในประเทศไทย
เจ้ำหน้ำที่ผู้ขอรับผิดชอบจะขอสำเนำภำพถ่ำย เอกสำรทะเบียนกำรรับบุตรบุญธรรม (คร.14) จำนวน 1 ชุด จำกผู้ขอรับ
เด็ก (แต่ละรำย) ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตำมกฎหมำยแล้ว
6. พระรำชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558 มำตรำ 6 ให้โอนบรรดำอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนรำชกำรในกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์และของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรในกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอำนำจหน้ำที่ของกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวงกำร
พัฒ นำสังคมและควำมมั่น คงของมนุษย์ หรือของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงของกรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี
(๑) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ก) .................................................................................................................................……………………
(ข) .................................................................................................................................……………………
(๒) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ก) ........................................................................................................................................................
(ข) ........................................................................................................................................................
(ค) สถำนสงเครำะห์เด็กและเยำวชน
(ง) ศูนย์อำนวยกำรรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
(จ) งำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
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7. องค์กำรสวัสดิภำพเด็ก
พระรำชบัญ ญัติกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 มำตรำ 6 บัญญัติว่ำ “ห้ำมมิให้บุคคลใดนอกจำก
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ส่วนรำชกำรที่กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร มอบหมำยหรือ องค์กำรสวัสดิภำพเด็กที่
ได้รับใบอนุญำตจำกอธิบดี ดำเนินกำรเพื่อให้มีกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่ว่ำโดยทำงตงหรือทำงอ้อม” และมำตรำ 7
บัญญัติว่ำ “องค์กำรสวัสดิภำพเด็กที่ประสงค์จะดำเนินกำรเพื่อให้มีกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จะต้องยื่นคำขอรับ
ใบอนุญำตจำกอธิบดี...”
ปัจจุบันองค์กำรสวัสดิภำพเด็กเอกชนที่ได้รับอนุญำตให้ดำเนินกำร เพื่อให้มีกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ที่อยู่
ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน มี 4 องค์กำรด้วยกัน คือ
1. สหทัยมูลนิธิ
2. มูลนิธิมิตรมวลเด็ก
3. มูลนิธิสงเครำะห์เด็กพัทยำ
4. มูลนิธิสงเครำะห์เด็กของสภำกำชำดไทย
8. ค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย
กำรดำเนินกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยกลุ่มสำนักงำนกลำงกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่ำงประเทศ
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่ำจะเป็นกรณีกำรขอรับเด็กในควำมอุปกำระของกรมกิจกำร
เด็กและเยำวชน หรือในกรณีกำรขอรับเด็กประเภทยกกันเอง ทั้งนี้ ผู้ขอรับเด็กจะรับผิดชอบเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ในกำรเดินทำงของเด็กที่จะไปเป็นบุตรบุญธรรม เช่น ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำธรรมเนียมกำรขออนุญำ ตเข้ำ
ประเทศ, ค่ำใช้จ่ำยกำรโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำพำหนะเดินทำงภำยในประเทศ, และค่ำธรรมเนียมบริกำรทำงกำรแพทย์ที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก เป็นต้น

กลุ่มสำนักงำนกลำงกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่ำงประเทศ
ศูนย์อำนวยกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
255 ถนนรำชวิถี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
โทร. 0 2306 8834 , 0 2306 8821 , 0 2306 8801-09
โทรสำร 0 2354 7511
E-mail address : adoption@dcy.go.th
www.dcy.go.th/webnew/oppnews/
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