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ใหประกาศวา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
ราชกิจจานุเบกษาเลม ๙๖/ตอนพิเศษ ฉบับพิเศษ/หนา ๒๑/๒๒ เมษายน ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เด็ก” หมายความวา ผูเยาวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“องคการสวัสดิภาพเด็ก ” หมายความวา มูลนิธิ สมาคม หรือองคการที่กอตั้งขึ้นตาม
กฎหมายโดยมีวัตถุประสงคในการสงเคราะหเด็ก และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
“ศาล” หมายความวา ศาลคดีเด็กและเยาวชนตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลคดีเด็ก
และเยาวชน หรือศาลจังหวัดในทองที่ที่ไมมีศาลคดีเด็กและเยาวชน
“พนักงานเจาหนาที่ ” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ เพื่อคุมครองเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรม การขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและ
การจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ หามมิใหบุคคลใดนอกจากกรมประชาสงเคราะห สวนราชการที่กรม
ประชาสงเคราะหมอบหมาย หรือองคการสวัสดิภาพเด็กที่ไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีดําเนินการเพื่อให
มีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
มาตรา ๗ องคการสวัสดิภาพเด็กที่ประสงคจะดําเนินการเพื่อใหมีการรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรม จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากอธิบดี
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต การอนุญาตและแบบใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหองคการสวัสดิภาพเด็กไดรับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๗ ใหอธิบดีแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลไปยังองคการสวัสดิภาพเด็กนั้น โดยไมชักชา
องคการสวัสดิภาพเด็กมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําสั่ง คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีที่องคการสวัสดิภาพเด็กซึ่งไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗ แลวฝาฝนเงื่อนไขใน
การอนุญาต หรือกระทําการเปนภัยตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือตอสวัสดิ
ภาพเด็ก อธิบดีมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตได และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา "คณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญ
ธรรม" ประกอบดวย อธิบดีเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทน
กรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมตํารวจ ผูแทนกรมอัยการ และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินแปดคน ในจํานวนนี้ตองเปนสตรีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เปนกรรมการ และ
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม เปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้ง
นั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อให
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่จะมอบหมายก็ได
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(๑) ออกระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม เพื่อให
ศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม องคการสวัสดิภาพเด็กที่ไดรับใบอนุญาต และหนวยงานที่
เกี่ยวของปฏิบัติ
(๒) พิจารณา และมีมติในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
(๓) พิจารณาเรื่องที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
(๔) ใหคําแนะนําในเรื่องการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมแกศูนยอํานวยการรับเด็กเปน
บุตรบุญธรรม องคการสวัสดิภาพเด็กที่ไดรับใบอนุญาต และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
มาตรา ๑๕ ใหศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมที่จัดตั้งขึ้นในกรม
ประชาสงเคราะห ทําหนาที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๖ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด
หรือพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของบิดามารดา ผูปกครอง ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
สถานสงเคราะห สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานอันเปนที่อยูของเด็ก หรือสํานักงานขององคการสวัสดิภาพเด็ก
ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อพบ สอบถาม สืบเสาะขอเท็จจริง รวบรวมเอกสารและ
หลักฐานตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพความเปนอยูและการเลี้ยงดูเด็ก หรือตรวจตราการปฏิบัติงาน
ขององคการสวัสดิภาพเด็ก กับมีอํานาจตรวจคนสถานที่ดังกลาวเพื่อพบตัวเด็กหรือนําเด็กกลับคืน แต
การตรวจคนเชนวานี้จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด
และไดแสดงหนังสือนั้นใหเจาของหรือผูรักษาสถานที่ซึ่งจะคนตรวจดูแลว
ถาอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดคนดวยตนเอง ไมตองมีหนังสืออนุญาตใหคน
(๒) สั่งเปนหนังสือใหบิดามารดา ผูปกครอง ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมหรือ
เจาหนาที่ขององคการสวัสดิภาพเด็ก ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือ
หลักฐานที่จําเปนมาใหหรือใหนําเด็กมาพบ หรือมอบเด็กคืน
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดพาหรือจัดสงเด็กออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค
ใหมีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตองมีการทดลองเลี้ยงดูและไดรับอนุมัติใหรับ
เปนบุตรบุญธรรมตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

การทดลองเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกกรณีที่ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
เปนพี่รวมบิดามารดา พี่รวมบิดาหรือมารดา ทวด ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา หรือผูปกครองตาม
กฎหมายของผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม
มาตรา ๒๐ ผูใดประสงคจะขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ใหยื่นคําขอพรอมทั้งหนังสือ
แสดงความยินยอมของบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครหรือตางประเทศใหยื่นตออธิบดี สวนในจังหวัดอื่น
ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด
มาตรา ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมแลว ใหพนักงานเจาหนาที่สอบ
คุณสมบัติและขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูและความเหมาะสมของผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญ
ธรรม บุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรม
มาตรา ๒๒ เมื่ออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ไดพิจารณารายงานการ
สอบคุณสมบัติและขอเท็จจริงหรือเอกสารแสดงขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แลว ให
พิจารณาวาจะควรใหผูขอรับเด็กไปทดลองเลี้ยงดูตอไปหรือไม
ถาอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งวาไมควรใหนําเด็กไปทดลองเลี้ยงดูผูขอรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวโดยทําเปนคํารองยื่นตอศาลภายในหกสิบวันนับแตวันทราบ
คําสั่ง คําสั่งของศาลชั้นตนใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๓ เมื่ออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งใหทดลองเลี้ยงดูเด็กแลวใหผู
ขอรับเด็กรับมอบเด็กที่จะรับเปนบุตรบุญธรรมไปทดลองเลี้ยงดูได
การทดลองเลี้ยงดูตองมีระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการทดลองเลี้ยงดูใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ในระหวางการทดลองเลี้ยงดู ถาผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมถอนคําขอรับ
เด็กเปนบุตรบุญธรรม ใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมมอบเด็กคืนแกบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอม
ในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมหรือพนักงานเจาหนาที่
การมอบเด็กคืนตามวรรคหนึ่งตองกระทําโดยไมชักชา ใหอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี มีคําสั่งเปนหนังสือแจงใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนําเด็กไปมอบคืนตามกําหนดโดย
ใหคํานึงถึงระยะทาง ความสะดวกในการนําเด็กไปมอบ และสวัสดิภาพของเด็ก

มาตรา ๒๕ ในระหวางการทดลองเลี้ยงดู บิดาหรือมารดาไมวาจะเปนผูใหความยินยอม
หรือไม อาจขอใหยกเลิกคําขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนั้นเสียก็ไดโดยยื่นคําขอตออธิบดี หรือผูวา
ราชการจังหวัด แลวแตกรณี ถาอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหยกเลิกคําขอรับเด็กเปนบุตรบุญ
ธรรม ใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมมอบเด็กคืนแกบิดามารดา ซึ่งเปนผูขอยกเลิกและใหนําความใน
มาตรา ๒๔ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการขอยกเลิกคําขอรับเด็กเปน บุตรบุญ
ธรรมเปนปฏิปกษตอสวัสดิภาพของเด็ก หรือบิดาหรือมารดาที่เปนผูขอยกเลิกนั้น ไดถูกศาลสั่งถอน
อํานาจปกครองแลว ใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมทดลองเลี้ยงดูเด็กตอไป ผูยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง
อาจอุทธรณคําสั่งของอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด โดยทําเปนคํารองยื่นตอศาลภายในสามสิบวันนับ
แตวันทราบคําสั่งดังกลาว คําสั่งของศาลชั้นตนใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๖ ในระหวางการทดลองเลี้ยงดู ถาพนักงานเจาหนาที่รองขอตออธิบดีหรือ
ผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี วาผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไมเหมาะสมที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญ
ธรรม เมื่ออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งใหเลิกการทดลองเลี้ยงดูใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญ
ธรรมมอบเด็กแกพนักงานเจาหนาที่ และใหนําความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณคําสั่งของอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดตาม
วรรคหนึ่ง โดยทําเปนคํารองยื่นตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
คําสั่งของศาลชั้นตนตามวรรคสองใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๗ เมื่อไดมีการทดลองเลี้ยงดูครบกําหนดแลว ปรากฏวาผูขอรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรมเหมาะสมที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และคณะกรรมการสั่งอนุมัติใหรับเด็กเปนบุตรบุญ
ธรรม ใหดําเนินการขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไดตามกฎหมายวาดวยการนั้น
เพื่อประโยชนในการดําเนินการขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมใหถือวาความ
ยินยอมของบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมที่ยื่นตาม มาตรา ๒๐ เปน
ความยินยอมในการจดทะเบียน
มาตรา ๒๘ เมื่อไดมีการทดลองเลี้ยงดูครบกําหนดแลว ปรากฏวาผูขอรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรมไมเหมาะสมที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และคณะกรรมการสั่งไมอนุมัติใหรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรม ใหอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี สั่งใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมมอบเด็กนั้น
คืนแกบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม บิดามารดา ผูปกครอง หรือ
พนักงาน เจาหนาที่ ในกรณีเชนนี้ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตองมอบเด็กคืน และใหนําความใน
มาตรา ๒๔ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งโดยทํา
เปนคํารองยื่นตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งดังกลาว

ในระหวางการพิจารณาของศาล ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมอาจรองตอศาลใหเด็กอยู
ในความเลี้ยงดูของผูรองก็ได
คําสั่งของศาลชั้นตนตามวรรคสองและวรรคสามใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๙ เมื่อคณะกรรมการอนุมัติใหรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๒๗ แลว
หรือในกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๘ และศาลมีคําสั่งอนุญาตใหมีการรับ
บุตรบุญธรรมแลว หากผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไมดําเนินการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
ภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ไดรับแจงคําอนุมัติของคณะกรรมการ หรือนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งให
ถือวาผูนั้นสละสิทธิที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และใหมอบเด็กคืนแกบุคคลผูมีอํานาจใหความ
ยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมหรือพนักงานเจาหนาที่ และใหนําความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ เมื่อมีการอุทธรณคําสั่งโดยทําเปนคํารองยื่นตอศาลตามพระราชบัญญัตินี้
ใหศาลสงสําเนาคํารองและแจงวันนั่งพิจารณาใหอธิบดี ประธานกรรมการ หรือผูวาราชการจังหวัดทราบ
แลวแตกรณี
มาตรา ๓๑ การพิจารณาคดีและการอานคําสั่งศาลเกี่ยวกับการรับเด็กเปนบุตรบุญ
ธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ใหกระทําโดยลับ เฉพาะบุคคลดังตอไปนี้เทานั้นอยูในหองพิจารณาได คือ
(๑) บิดามารดา ผูปกครอง หรือบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปน
บุตรบุญธรรม และทนายความ
(๒) ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและทนายความ
(๓) ผูคัดคานและทนายความ
(๔) พนักงานศาล
(๕) พนักงานเจาหนาที่และเจาหนาที่ขององคการสวัสดิภาพเด็กที่เกี่ยวของ
(๖) พยาน ผูเชี่ยวชาญ และลาม
(๗) บุคคลที่ศาลเรียกใหมาแถลงขอเท็จจริง และบุคคลอื่นที่ศาลเห็นสมควร
ถาศาลเห็นวาในขณะหนึ่งขณะใด บุคคลบางคนไมควรอยูในหองพิจารณาใหศาลมี
อํานาจสั่งใหบุคคลทั้งหมดหรือบุคคลที่ศาลเห็นวาไมสมควรนั้น ออกไปนอกหองพิจารณาก็ได
มาตรา ๓๒ หามมิใหผูใดโฆษณารูป ชื่อ หรือขอความใดซึ่งจะทําใหรูจักตัวเด็กที่จะเปน
หรือเปนบุตรบุญธรรม บิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กที่จะเปนหรือเปนบุตรบุญธรรม หรือผูขอรับ
หรือรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและหามมิใหโฆษณาคําสั่งศาลตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่
จําเปนตองกระทําเพื่อประโยชนของทางราชการ

มาตรา ๓๓ การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาล
มาตรา ๓๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๕ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติหนาที่ตาม มาตรา ๑๖
(๑) หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา ๑๖ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน
สามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมฝาฝนไมสงมอบเด็กคืนตามความในมาตรา
๒๔ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๙ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติ
บุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการรับเด็กเปนบุตรบุญ
ธรรมซึ่งแตเดิมเคยจํากัดอยูเฉพาะในระหวางเครือญาติ และผูรูจักคุนเคยกันนั้น บัดนี้ไดแพรขยายออก
ไปสูบุคคลภายนอกอื่น ๆ ทั้งคนไทยและคนตางดาว สมควรกําหนดเงื่อนไขและวิธีการในการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรมไวเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนของ
เด็กเปนสําคัญและปองกันการคาเด็กในรูปของการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและเพื่อคุมครองประโยชน
ของบิดามารดาที่แทจริงของเด็ก ตลอดจนประโยชนของผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

