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บทคัดยอ 

 
 กฎหมายวาดวยการรับบุตรบุญธรรมในประเทศไทยมีมาแตโบราณ โดยมีเพียงการรับ
บุตรบุญธรรมแบบธรรมดา คือสิทธิและหนาที่ในความสัมพันธระหวางบุตรบุญธรรมและบิดา
มารดาของบุตรบุญธรรมยังไมตัดขาดจากครอบครัวเดิม เนื่องจากในอดีตผูรับบุตรบุญธรรมจะรับ
บุคคลที่เปนเครือญาติกันมาเปนบุตรบุญธรรม ซ่ึงผูรับบุตรบุญธรรมมีเพียงอํานาจปกครองเทานั้น 
มาตรการทางกฎหมาย ในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมที่มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอและเหมาะสมตอ
ความตองการของผูรับบุตรบุญธรรม 

ปจจุบัน การรับบุตรบุญธรรมไดมีบุคคลภายนอกมาขอรับบุตรบุญธรรมกันมากขึ้น 
โดยไมจํากัดวาบุตรบุญธรรมนั้นจะตองเปนเครือญาติ ทําใหผูรับบุตรบุญธรรมไมตองการที่จะให
บิดามารดาเดิมของบุตรบุญธรรมมายุงเกี่ยวในตัวบุตรบุญธรรมอีก และในกรณีชาวตางชาติที่มา
ขอรับเด็กไทยไปเปนบุตรบุญธรรม สวนมากตองการรับบุตรบุญธรรมที่ตัดขาดจากครอบครัวเดิม 
แตเนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ คือการรับบุตรบุญธรรมแบบ 
ตัดขาดจากครอบครัวเดิมโดยสิ้นเชิง  

วิทยานิพนธฉบับนี้จึงไดเสนอแนวทางแกไขกฎหมายที่เกี่ยวกับบุตรบุญธรรม และ
เสนอแนะมาตรการทางกฎหมายในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณไวเปนทางเลือกหนึ่ง เพื่อ
กําหนดเปนกฎหมายพิเศษ และสนองตอความตองของผูรับบุตรบุญธรรมทั้งชาวไทย และชาว
ตางประเทศ  
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ABSTRACT 
 

 The law stated on the child adopted has existed in Thailand since from the past by it 
has only the ordinary adopted child which mean the rights and duties in the relationship between 
the child and his or her parents still not clear cut from their own family. Since in the past, person 
who adopted the child will adopted the child from the group of their relative and the person who 
adopted will have only the power to control. The law measure on the adopted child existing today 
is not appropriate and unresponsive to the need of people who want to adopt the child. 
 In the present, external people turn to ask more to adopt the child by not limit that the 
child should be their relative and it made the person who adopted the child does not want their 
mother to involve with the child anymore.  In case of the foreigner that wants to adopt Thais 
child, most of them want the child to cut off from their old family but since Thailand still not 
have the lawful child adoption or the adopted of child that entirely cut off from their old family.  
 This thesis then will present the way to solve the child adopted law and propose the 
completely child adopted law measure as an optional to establish as a special law and to response 
the need of those Thais and foreigners who want to adopt the child. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ โดยไดรับความอนุเคราะหจาก 
ทานศาสตราจารย ดร.วารี นาสกุล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และทานรองศาสตราจารย       
นุชทิพย  ป.บรรจงศิลป อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงไดใหความกรุณาในการใหคําปรึกษา
แนะนํา ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง เพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณ และถูกตอง ผูเขียนซาบซึ้ง
เปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานศาสตราจารย (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช และทาน
รองศาสตราจารยพินิจ ทิพยมณี ที่ไดกรุณารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธฉบับนี้ โดยไดสละ
เวลาอันมีคายิ่งในการใหคําแนะนํา ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงวิทยานิพนธจึงไดสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี 

ผูเขียนขอขอบคุณเจาของเอกสาร ตํารา บทความ หนังสือทุกเลมที่ผูเขียนไดใชในการ
สืบคนขอมูลในการทําวิทยานิพนธไว ณ ที่นี้ดวย 

ทายนี้ผูเขียนขอนอมรําลึกถึงอํานาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายที่อยูในสากลโลก อันเปนที่พึ่งใหผูเขียนมีสติปญญาในการจัดทําวิทยานิพนธใหสําเร็จลุลวง 
ไปดวยดี ผูเขียนขอใหเปนกตเวทิตาแดบิดา มารดา ครอบครัวของผูเขียน ที่ใหการเลี้ยงดูอบรมและ
สงเสริมการศึกษาเปนอยางดีตลอดมาในอดีต จนทําใหผูเขียนประสบความสําเร็จในชีวิตตลอดมา 
หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีขอผิดพลาดประการใดผูเขียนขอนอมรับไวผูเดียว 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ครอบครัวถือวาเปนหนวยที่เล็กที่สุดของสังคม หมายถึง กลุมบุคคลที่อาศัยอยูใน
ครัวเรือนมีความผูกพันโดยทางสายโลหิต หรือทางกฎหมาย โดยการสมรสหรือการรับบุตร 
บุญธรรมก็ได  มีความสัมพันธกันอยางแนนในสมาชิกครอบครัว และเปนหนวยหนึ่งของเครือญาติ  
โดยการที่หญิง และชายไดเร่ิมตนครอบครัวใหมขึ้น1 และบุตรบุญธรรมหมายความวา การที่บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งไปรับบุคคลหนึ่งมาอุปการะเลี้ยงดูเหมือนบุตรของตนเอง โดยบุคคลนั้นไมใชบุตร
โดยกําเนิดของตน ซ่ึงผูรับบุตรบุญธรรมกับผูที่จะมาเปนบุตรบุญธรรมจะมีความเกี่ยวพันกันในทาง
เครือญาติหรือไมก็ได คืออาจไมใชญาติสืบสายโลหิต2  หรืออาจมิใชบุคคลที่มีสัญชาติเดียวกัน3  
ดังนั้นจะเห็นไดวาในการรับบุตรบุญธรรมก็เปนสวนหนึ่งในสังคม ที่ทําใหเกิดสถาบันครอบครัว 
บุคคลในครอบครัวนี้จะมีความสําคัญตอการพัฒนา เสริมสรางการเจริญเติบโตแกบุตรบุญธรรม 
และผูปกครองบุตรบุญธรรม ก็เปนบุคคลหลักในการทําหนาที่ อุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมที่ได
รับมาเลี้ยงตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพื่อใหบุตรบุญธรรมเปนบุคคล
ที่ดีอยูในสังคมอยางสงบสุข 
 ลักษณะพื้นฐานของการรับบุตรบุญธรรมอาจแยกไดสองกรณี 
 กรณีแรก การรับบุตรบุญธรรมตามความเขาใจของสามัญชนทั่วไป หมายถึงการรับบุตร
คนอื่นมาเลี้ยง โดยไมคํานึงถึงผลทางกฎหมาย หรือที่เรียกวาการรับบุตรบุญธรรมโดยพฤตินัย (De  
facto  adoption) ประชาชนคนไทยจํานวนมากที่รับเด็กซึ่งเกี่ยวของเปนญาติ หรือไมเปนญาติมา
เล้ียงอยางบุตรของตนเอง โดยมิไดจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมจึงไมกอใหเกิดสิทธิ และ
หนาที่ตามกฎหมายระหวางบุตรบุญธรรมกับผูรับบุตรบุญธรรม4 
                                                 

1  กอ  สวัสดิ์พาณิชย.  (2519).  ความสัมพันธในครอบครัว.  หนา  14.    
2  รัศฏา  เอกบุตร.  (2539).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ  5  วาดวยครอบครัว.  

หนา  191. 
 3  ทองเปลว  ชัยภูมิ์.  (2478).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ  5  (ครอบครัว).  
หนา  336. 
 4  วัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล.  (2546, มีนาคม).  “ความสัมพันธระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตร 
บุญธรรม.”  บทบัณฑิตย,  59,  1.  หนา  126-127. 
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 กรณีที่สอง การรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายหรือโดยนิตินัย โดยเฉพาะตามแนวคิด
กฎหมายครอบครัว (family law notion) หมายความถึงการรับบุตรบุญธรรมตามกระบวนการที่
กฎหมายกําหนด และกอใหเกิดความสัมพันธทางกฎหมาย (legal relationship) กลาวคือ ความ 
สัมพันธทางกฎหมายระหวางเด็กกับบิดามารดา โดยกําเนิดสิ้นสุดลง (extinguish) แลวผูรับบุตร 
บุญธรรมเขามาแทนที่ การรับบุตรบุญธรรมใน5 
 มาเลี้ยงอยางบุตรของตนเองโดยมิไดจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  จึง 
ไมกอใหเกิดสิทธิ และหนาที่ตามกฎหมายระหวางบุตรบุญธรรมกับผูรับบุตรบุญธรรม6 
 กรณีที่สอง การรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายหรือโดยนิตินัย โดยเฉพาะตามแนวคิด
กฎหมายครอบครัว (family law notion) หมายความถึงการรับบุตรบุญธรรมตามกระบวนการที่
กฎหมายกําหนด และกอใหเกิดความสัมพันธทางกฎหมาย (legal relationship) กลาวคือ ความ 
สัมพันธทางกฎหมาย ระหวางเด็กกับบิดามารดาโดยกําเนิดสิ้นสุดลง (extinguish) แลวผูรับบุตรบุญ
ธรรมเขามาแทนที่ ในการรับบุตรบุญธรรม7 

เร่ืองการรับบุตรบุญธรรมนั้น ไดมีการแบงการรับบุตรบุญธรรมออกเปน 2 ประเภท
ไดแก 
 1.  การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา เปนการรับบุตรบุญธรรมที่บุตรบุญธรรมยังไม
ตัดขาดจากครอบครัวเดิม คือความสัมพันธระหวางบิดามารดาโดยกําเนิดของบุตรบุญธรรม ยังคงมี
สิทธิ และหนาที่ตอกันอยู เพียงแตบิดามารดาโดยกําเนิดไมมีอํานาจปกครองบุตรบุญธรรมเทานั้น 
 2.  การรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ เปนการรับบุตรบุญธรรมที่บุตรบุญธรรมตัดขาด
จากครอบครัวเดิม คือความสัมพันธระหวางบิดามารดาโดยกําเนิดของบุตรบุญธรรม ทั้งสิทธิ และ
หนาที่ถูกตัดขาดจากบุตรบุญธรรมอยางสิ้นเชิง 
  ดังนั้นจะเห็นไดวากฎหมายเรื่องการรับบุตรบุญธรรม ไดมีการคํานึงถึงคนที่ไมมี
บุตร และตองการที่จะมีบุตร จึงไดออกกฎหมายใหมีการรับบุตรบุญธรรม เพื่อเปนการผอนปรนให
คูสมรสไดมีการรับบุตรบุญธรรม เสมือนเปนบุตรของตนเอง โดยการบัญญัติกฎหมายเพื่อรองรับไว 
และกําหนดนิติสัมพันธกันระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมขึ้นมา วาจะตองปฏิบัติ
อยางไร โดยเฉพาะเด็กที่จะไปเปนบุตรบุญธรรมตองมีการใหความสําคัญ มากกวาผูใหญที่จะไป 
 

                                                 
 5  แหลงเดิม. 
 6  แหลงเดิม. 
 7  แหลงเดิม. 

DPU



 3 

เปนบุตรบุญธรรม และเพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในสังคม8  ดังนี้กฎหมายจึงได
กําหนดเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรม  โดยการใหมีคุณสมบัติใกลเคียงเหมือนกับบิดามารดากับ
บุตรที่แทจริง9 เชน ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป และผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุ
แกกวาบุตรบุญธรรมอยางนอย 15 ป เปนตน 
 ปจจุบันประเทศไทยไดมีกฎหมาย ในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม คือประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522  
กฎหมายไทยในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมยังเปนการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา  คือ
ความสัมพันธระหวางบุตรบุญธรรมกับครอบครัวเดิมยังไมตัดขาดจากกัน ไมมีการรับบุตรบุญธรรม
แบบสมบูรณ ซ่ึงความสัมพันธระหวางบุตรบุญธรรมกับครอบครัวเดิมตัดขาดจากกันอยางสิ้นเชิง 
เนื่องจากการออกกฎหมายในอดีตนั้น เร่ืองการรับบุตรบุญธรรม สวนมากผูรับบุตรบุญธรรมกับ
บุตรบุญธรรมจะเปนญาติกัน หรือไมก็เปนคนรูจักคุนเคยกันเปนอยางดี แตเนื่องจากสังคมไทยใน
ปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปจากอดีตเปนอยางมาก ทั้งจากวัฒนธรรมทางเพศที่เส่ือมทรามลง ปญหา
ยาเสพติด ปญหาครอบครัวแตกราว ปญหาการไรการศึกษาตลอดจนความยากจนของประชาชน 
เปนสาเหตุหนึ่งทําใหมีบุคคลถูกทอดทิ้งเพิ่มมากขึ้นทุกป โดยปจจุบันมีคนอยูลนสถานสงเคราะห 
ดังนั้นกฎหมายควรเปนเครื่องมือในการใหบุคคลเหลานี้ มีโอกาสไดอยูในโลกนี้อยางมีความสุข 
โดยการเปดโอกาสใหประชาชนที่มีจิตใจดี เขามารับคนเหลานี้เปนบุตรบุญธรรม หรือในบาง
ครอบครัวไมสามารถใหกําเนิดบุตรไดทําใหไมมีทายาทสืบสกุล ดังนั้นการรับบุตรบุญธรรมจึงเปน
ทางออกวิธีการหนึ่งทําใหครอบครัวที่ไมสามารถมีบุตร ไดมีบุตรหรือในปจจุบันไดมีคนตางชาติมา
ขอรับเด็กไทยไปเปนบุตรบุญธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยคนตางชาติเหลานี้นิยมรับบุตรบุญธรรมแบบ
สมบูรณมากกวาแบบธรรมดา แตเนื่องจากกฎหมายการรับบุตรบุญธรรมของประเทศไทยมีเพียง
การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาเทานั้น ทําใหผูรับบุตรบุญธรรมไมมีทางเลือกที่จะรับบุตรบุญ
ธรรมแบบอื่นๆ จึงเปนอุปสรรคตอการรับบุตรบุญธรรมทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ ในการ
ขอรับคนไทยเปนบุตรบุญธรรม เพราะวาผูรับบุตรบุญธรรมนั้นอาจจะตองการใหบุตรบุญธรรมที่
ตนขอรับนั้นตัดขาดจากทางครอบครัวเดิมอยางสิ้นเชิง เพื่อไมใหเกิดปญหาในอนาคตหาก
ครอบครัวเดิมจะมายุงเกี่ยว หรือติดตอกับบุตรบุญธรรมที่ผูรับบุตรบุญธรรมขอมาเลี้ยง ตัวอยางที่
เห็นไดอยางชัดเจนคือในกรณีชาวตางชาติที่ตองการจะรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ แตเนื่องจาก
ประเทศไทยไมมีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ ทําใหชาวตางชาติไมอุปการะเด็กไทยไปเปน

                                                 
 8  ธัญญา  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา , อัญมณี  บูรณกานนท  และ  วิลาส  อยูถนอม.  (2538).  แนวคิดและ
กระบวนการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม.  หนา  13.  
 9  ศรี  มลิลา.  (2516).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว.  หนา  147. 
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บุตรบุญธรรม แตไปรับบุตรบุญธรรมจากประเทศอื่นทําใหประเทศไทยเสียโอกาสที่จะมีผูอุปการะ
เด็กไทยเพิ่มขึ้น โดยในตางประเทศ เชน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุน ไดมีการรับบุตรบุญธรรม
แบบธรรมดา และการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดมีทั้งการรับ
บุตรบุญธรรมแบบสมบูรณเพียงอยางเดียว ดังนั้นเพื่อใหประชาชนมีทางเลือกวาตองการจะรับบุตร
บุญธรรมแบบไหน ประเทศไทยควรที่จะมีการรับบุตรบุญธรรมทั้งแบบธรรมดาและแบบสมบูรณ 
เพื่อเปนทางเลือกใหแกประชาชน   
 วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนไดศึกษาถึงการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ โดยศึกษาถึง
มาตรการในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณและแบบธรรมดาในตางประเทศ เพื่อใหการรับบุตร
บุญธรรมแบบสมบูรณเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับผูรับบุตรบุญธรรม และเปนแนวทางในการกําหนด
มาตรการในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ โดยจะไดนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ในสังคมไทย  
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาวิวัฒนาการความเปนมา และหลักเกณฑในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม 
 1.2.2 เพื่อศึกษาถึงสภาพ และความสําคัญของปญหาการรับบุตรบุญธรรม 
 1.2.3 เพื่อศึกษาเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมาย
ตางประเทศ 
 1.2.4 เพื่อศึกษาแนวทางแกไขกฎหมายที่เกี่ยวกับบุตรบุญธรรม และเสนอแนะมาตรการทาง
กฎหมายที่เหมาะสมในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ  
 
1.3 สมติฐานของการศึกษา 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวาดวยการ
รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ตามประมวลกฎหมายดังกลาวเปนการรับบุตรบุญธรรมแบบ
ธรรมดาเทานั้น คือสิทธิและหนาที่ของบุตรบุญธรรมที่ยังไมตัดขาดจากทางครอบครัวเดิม สวน
กฎหมายเรื่องการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ คือสิทธิและหนาที่ของบุตรบุญธรรมตัดขาดจาก
ทางครอบครัวเดิมโดยสิ้นเชิง ซ่ึงในประเทศไทยยังไมมี เนื่องจากในอดีตในเรื่องการรับบุตรบุญ
ธรรมนั้น ผูรับบุตรบุญธรรมจะรับบุคคลที่เปนเครือญาติกัน หรือคนรูจักกัน มาเปนบุตรบุญธรรม 
ทําใหไมจําเปนตองมีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ ที่สิทธิและหนาที่ตัดขาดจากทางครอบครัว
เดิม เนื่องจากผูรับบุตรบุญธรรมไดรูจักกับครอบครัวของบุตรบุญธรรมเปนอยางดี แตในปจจุบัน
นั้นการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาเพียงอยางเดียว ไมเพียงพอตอความตองการของผูรับบุตร 
บุญธรรม เพราะในการรับบุตรบุญธรรมนั้นผูรับบุตรบุญธรรมไดมีการขอรับบุตรบุญธรรมที่เปน
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บุคคลภายนอกเพิ่มมากขึ้น โดยไมไดจํากัดวาบุตรบุญธรรมนั้นจะตองเปนเครือญาติ หรือคนรูจักกัน
อีกตอไป ดังนั้นผูรับบุตรบุญธรรมที่รับบุคคลภายนอกมาเปนบุตรบุญธรรมนั้น จะไมรูจักกับ
ครอบครัวของบุตรบุญธรรม และไมตองการที่จะใหครอบครัวเดิมมายุงเกี่ยวกับบุตรบุญธรรมที่ตน
ไดรับเลี้ยงไว หรือกรณีชาวตางชาติที่มาขอรับเด็กไทยไปเปนบุตรบุญธรรม สวนมากตองการจะรับ
บุตรบุญธรรมที่ตัดขาดจากครอบครัวเดิม คือ การรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ มากกวาการรับ
บุตรบุญธรรมแบบธรรมดาที่สิทธิและหนาที่ของบุตรบุญธรรมยังไมตัดขาดจากครอบครัวเดิม จึง
สมควรตองมีการแกไขเรื่องการรับบุตรบุญธรรมใหมีความสมบูรณเพียงพอ โดยเปรียบเทียบ
กฎหมายในตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศฝรั่งเศส ที่ไดมีการรับบุตรบุญธรรมแบบ
ธรรมดา และการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ไดมีการรับบุตรบุญ
ธรรมแบบสมบูรณเพียงอยางเดียว ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการออกกฎหมาย เพื่อกําหนดเปน
กฎหมายพิเศษในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ เพื่อสนองตอบตอความตองการของผูรับ
บุตรบุญธรรมทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ ที่ตองการจะรับบุตรบุญธรรมโดยสิทธิและหนาที่
ของบุตรบุญธรรมตัดขาดจากครอบครัวเดิมอยางสิ้นเชิง 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรม ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย และพระราชบัญญัติวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ซ่ึงเปนการรับบุตรบุญ
ธรรมแบบธรรมดา รวมถึงศึกษาอนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็กและความรวมมือเร่ืองการรับบุตร
บุญธรรมระหวางประเทศ เพื่อเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของตางประเทศบางประเทศ ในการรับ
บุตรบุญธรรมแบบธรรมดา และแบบสมบูรณ เพื่อพิจารณาความคลายคลึง และความแตกตางของ
กฎหมาย และเพื่อนํามาวิเคราะห และเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย เพื่อนํามาปรับใช 
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 

ศึกษาวิจัยโดยการวิจัยเอกสาร โดยศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆที่
เกี่ยวของ ไดแก กฎหมายตราสามดวง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2478 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2519 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5  
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 อนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองเด็กและความรวมมือเรื่องการรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ คําพิพากษาศาลฎีกา ตํารา 
วารสาร บทความ รายงานการวิจัย กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวของทั้งในสวนของประเทศไทยและ
ตางประเทศ ในการศึกษาการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา และการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
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เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมมาใชบังคับในประเทศไทย ซ่ึงมุงคุมครองสถาบันครอบครัวใหเปน
ปกแผน 

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงวิวัฒนาการ หลักเกณฑ ของการรับบุตรบุญธรรม 
 1.6.2  ทําใหทราบถึงสภาพและความสําคัญของปญหาการรับบุตรบุญธรรม 
 1.6.3  ทําใหทราบถึงการศึกษาเปรียบเทียบ การรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายไทยปจจุบันกับ
กฎหมายตางประเทศ ทั้งการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา และแบบสมบูรณ   
 1.6.4  ทําใหทราบถึงมาตรการรวมทั้งผลดี และผลเสีย ตามกฎหมายของตางประเทศในเรื่องการ
รับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ เพื่อนํามาปรับใชกับประเทศไทย   
 1.6.5  ทําใหทราบถึงแนวทางในการแกไขเพิ่มเติม ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ
ประเทศไทย ในสวนที่เกี่ยวของกับการรับบุตรบุญธรรม 
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บทที่  2 

ความเปนมาวิวัฒนาการและหลักเกณฑในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมใน
กฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ 

 
 ในบทนี้ ผูเขียนมุงศึกษาความเปนมาวิวัฒนาการและหลักเกณฑ การรับบุตรบุญธรรม
ในประเทศไทยที่มีมาแตโบราณ ตั้งแตสมัยอยุธยา คือกฎหมายลักษณะผัวเมีย ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2478 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2519 และ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2535 และกฎหมายตางประเทศทั้งประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศญี่ปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 
2.1 ความเปนมาการรับบุตรบุญธรรม 

 2.1.1 กฎหมายไทย 
  การรับบุตรบุญธรรมในประเทศไทยมีมานานแลว แตไมมีหลักฐานยืนยันไดอยางแนชัด
วาเริ่มในสมัยใด จนกระทั่งมีหลักฐานปรากฏตามกฎหมายตราสามดวง  ในเรื่องการรับบุตร 
บุญธรรมดังนี้ 
  กฎหมายลักษณะผัวเมีย หมวด 12 ขอ 4 ในเรื่องผูมีอิสระ และผูปกครองหญิงไววา  บิดา
มารดาหญิงยกบุตรหญิงอายุ 7 ขวบลงมาใหคนอื่นเล้ียงเปนบุตรบุญธรรม และผูเล้ียงหญิงนั้นได
เล้ียงหญิงใหมีความผาสุกจนหญิงนั้นเติบใหญขึ้นแลวใหตามใจหญิงสมัคร ถาหญิงนั้นสมัครอยูกับ
ผูเล้ียงตอไป บิดามารดาก็ไมมีอิสระจะเรียกหญิงกลับคืนได ถาหญิงนั้นสมัครจะอยูกับบิดามารดา  
บิดามารดาจึงจะมีอิสระแกบุตร2   

  กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทที่ 109 มาตรา 11 ไววา ผูใดใหลูกหญิงชายแกทาน แตตัด
สายสะดืออยูในผาออมมาถึงขวบหนึ่งก็ดี เปนสิทธิ์แกผูเล้ียง แลอยูหึงนานผูใหลูกแกทานนั้นจะเอา
ลูกตนคืนเลา ทานใหตีคาลูกนั้นจนสิ้นคาตัว เปนบําเหน็จแกผูเล้ียงนั้น ถาแลทารกนั้นมิไดไปอยู
ดวยพอเดิมแมเดิม จะสมัครอยูดวยผูเล้ียงนั้นก็ตามใจมัน ถาแลผูใดจําใจมีนอยใหไปดวยพอเดิมแม
เดิมเปนบาปนักมิพนจัตุตราบายเลย ถาแลใหลูกทานแตอายุ 2 ขวบ 3 ขวบขึ้นไป แลผูใหนั้นเอา
บําเหน็จคาน้ํานมเขาปอนก็ดี ผูนั้นเปนสิทธิ์แกผูเล้ียง แลอยูหึงนานผูใหลูกแกทานนั้นจะเอาลูกคืน 

                                                 
2  พิจารณาปฤชามาตย.  (2461).  คําอธิบายลักษณะผัวเมีย.  หนา  230.   
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มาเลา ทานใหตีคาผูนั้นนอยจงสิ้นคาตัว ประดุจตีคาลูกออนอันตัดสายสะดือมาใหบําเหน็จแก
ลูกเลี้ยง ถาแลใหลูกแกทานนั้นมิไดเอาคาน้ํานมใหแกทานระดอก แลอยูหึ่งนานผูใหนั้นจะเอาลูก
คืนเลา ทานใหตีคาลูกนอยนั้นจงสิ้นคา แลใหปนคาน้ํานมเปน 3 สวน ใหแกผูเล้ียง 2 สวน ใหแกพอ
แมสวนหนึ่ง ถาใหลูกแกทานแตอายุ 4 ขวบ 5 ขวบ 6 ขวบไดระดอก นานมาผูใหจะเอาลูกตนคืน  
ใหตีคาผูนอยนั้นจงเต็มคา ใหปนออกเปน 2 สวน ใหแกผูเล้ียงนั้นสวนหนึ่ง ใหแกพอแมมันนั้นสวน 
มาเลา ทานใหตีคาผูนั้นนอยจงสิ้นคาตัว ประดุจตีคาลูกออนอันตัดสายสะดือมาใหบําเหน็จแก
ลูกเลี้ยง ถาแลใหลูกแกทานนั้นมิไดเอาคาน้ํานมใหแกทานระดอก แลอยูหึ่งนานผูใหนั้นจะเอาลูก
คืนเลา ทานใหตีคาลูกนอยนั้นจงสิ้นคา แลใหปนคาน้ํานมเปน 3 สวน ใหแกผูเล้ียง 2 สวน ใหแกพอ
แมสวนหนึ่ง ถาใหลูกแกทานแตอายุ 4 ขวบ 5 ขวบ 6 ขวบไดระดอก นานมาผูใหจะเอาลูกตนคืน  
ใหตีคาผูนอยนั้นจงเต็มคา ใหปนออกเปน 2 สวน ใหแกผูเล้ียงนั้นสวนหนึ่ง ใหแกพอแมมันนั้นสวน
ประการใดๆ และพอแมพี่นองนั้นจะคืนเอามา ทานวาใชยื่นน้ํายื่นเขาไดอยูแลว  ผูเล้ียงจะคิดเอาคา
เขานั้นมิได จะสมัครอยูขางผูใดก็ตามใจมัน3  โดยคําไทยโบราณ คําวา “หึงนาน” หมายถึง เปน
เวลานาน คําวา “โดยระดอก” หมายถึง ใหโดยไมคิดเอาบําเหน็จคาน้ํานมเขาปอน   
 ซ่ึงตามกฎหมายตราสามดวงลักษณะผัวเมียนี้ ในการรับบุตรบุญธรรมไมจําเปนตองมีการ
จดทะเบียนก็ถือวาการรับบุตรบุญธรรมนั้นสมบูรณ 

       2.1.2 กฎหมายตางประเทศ 
  การรับบุตรบุญธรรมในตางประเทศนั้น เชื่อกันวามีกันมาในสมัยบาบิโลน โดยกฎหมาย
ของชาวบาบิโลนไดมีการพูดถึง เร่ืองการรับบุตรบุญธรรมไวดังนี้   
  เนื่องจากชาวบาบิโลนมีการรับบุตรบุญธรรมกันมากสําหรับพวกที่ไมมีบุตรของตนเอง 
ถาหากบุตรบุญธรรมมาพบบิดามารดาที่แทจริงในภายหลัง และปรารถนาจะกลับคืนมาอยูกับบิดา
มารดาที่แทจริงของตนเอง เขาจะตองถูกแคะเอานัยนตาออกมาหรือถูกตัดล้ิน บุตรบุญธรรมมีสิทธิ
ในทรัพยสิน ในครอบครัวในฐานะบุตรคนหนึ่ง และบุตรทุกคนยอมไดรับสวนแบงในทรัพยสิน
ของบิดาเทาๆ กัน บุตรจะถูกจํากัดมิใหรับมรดกก็แตโดยคําพิพากษาของศาลเทานั้น4   
  ตอมาในสมัยโรมัน เนื่องจากในกฎหมายโรมัน บิดามีอํานาจอยางมากเหนือบุคคลใน
ครอบครัว แทบจะเรียกไดวาทุกคนในครอบครัว อยูภายใตอํานาจปกครองของบิดา  เพราะวา
กฎหมายครอบครัวโรมัน ไดระบุไววาผูที่จะเปนบุคคลไดนั้นจะตองเปนชายผูอาวุโสที่สุดใน

                                                 
 3  ประสพสุข  บุญเดช.  (2550).  คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ  5  วาดวยครอบครัว.   
หนา  727. 
 4  กําธร  กําประเสริฐ.  (2526).  คําบรรยาย วิชาประวัติศาสตรกฎหมาย  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.  หนา 106. 
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ครอบครัว มีอํานาจปกครอง มีอํานาจเหนือทรัพยสิน และคนอื่นๆในครอบครัว ทั้งเนื้อตัว และ
รางกาย หัวหนาครอบครัวจึงมีอํานาจสูงสุดสามารถลงโทษสมาชิกในครอบครัวทั้งเฆี่ยนตี และ
ลงโทษใหถึงตายก็ได   
 ดังนั้นบิดาเปนศูนยรวมแหงอํานาจ มีสิทธิเหนือเนื้อตัวรางกายของทุกคน จะขับไล 
ไสสงภริยาหรือบุตร หรือจะขายเหมือนหนึ่งเปนทรัพยสินก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งหากสามเีกดิความ
ระแวงสงสัยวา เด็กดังกลาวเกิดจากชายชูหรือกระทั่งเด็กคลอดออกมาไมสมประกอบก็ดี บิดาก็มี
สิทธิจะปฏิเสธไมยอมรับเด็กนั้นเปนบุตรของตน ในขณะที่บิดามีสิทธิปฏิเสธเด็ก บิดายังมีสิทธิรับ
เด็กอื่นมาเปนบุตรบุญธรรมของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน กรณีที่หัวหนาครอบครัวใดไมมีบุตรชาย  
ยิ่งตองหาบุตรบุญธรรมมาสืบทอดนามสกุล ยศถาบรรดาศักดิ์ ในอาณาจักร ตลอดจนรับเอา
ศาสนกิจภายในครอบครัวไปปฏิบัติเปนการดํารงรักษาครอบครัวใหยืนยาวตอไป จึงไมนาแปลกใจ
ที่บุคคลลือนามของอาณาจักรโรมันหลายทานมีฐานะเปนบุตรบุญธรรมมากอน อาทิเชน Tibe`re , 
Ne`ron , Justinien , Octave ซ่ึงตอมาก็คือ Auguste นั่นเอง5   
 แมในสมัยโรมันสองพันปเศษมาแลว กฎหมายโรมันก็ไดยอมรับถึงการรับบุตรบุญ
ธรรม จูเลียส ซีซาร มหาจักรพรรดิ์แหงโรมก็ยังรับบรูตัสเปนบุตรบุญธรรมของตน ซ่ึงในที่สุด 
บรูตัสก็สมคบกับบุคคลอื่นๆรุมฆา จูเลียส ซีซาร เพื่อแยงชิงอํานาจทางการเมืองทําใหเกิดถอยคํา 
ที่เปนอมตะในวงการเมืองอันเปนคําสุดทายกอนที่ จูเลียส ซีซาร จะลมลงสิ้นใจตายดวยมีดของ 
บรูตัสที่แทงตนเปนคนสุดทายวา “ET TU – BRUTUS” (แกดวยหรือ บรูตัส)6   
 จะเห็นไดวากฎหมายโรมันนี้ไดพูดถึงเรื่อง การรับบุตรบุญธรรมไวเพื่อเปนการขยาย
อํานาจของหัวหนาครอบครัว 
 การรับบุตรบุญธรรมในกฎหมายโรมัน เปนการรับบุตรบุญธรรมเลียนแบบธรรมชาติ  
โดยมี 2 วิธีคือ 1. adrogatio (ใชกับบุคคลประเภท sui juris) เปนการยกครอบครัว และทรัพยสินมา
ทั้งหมดเพื่อมาสูครอบครัวใหม โดยตองมีการไตสวน (roga) โดยสังฆราชกอนใหสภาประชาชน
อนุมัติ 2. adoptio (ใชกับบุคคลประเภท alieni juris) เปนการรับบุตรบุญธรรมโดยบุตรบุญธรรมมี
ฐานะเหมือนบุตรที่แทจริงโดยกําเนิด แต adoption นั้นเปนปญหา และแกไขไมไดจนมาถึงยุค
ประชาธิปไตย ปญหานั้นก็คือปญหาการปลดปลอย (emancipation) หรือการเลิกรับบุตรบุญธรรม   
 
                                                 

5  ไพโรจน  กัมพูสิริ.  (2544).  แนวทางแกไขปญหากรณีชาวตางชาติรับเด็กไทยเปนบุตรบุญธรรม:
ศึกษาปญหาที่เกิดจากรูปแบบการรับบุตรบุญธรรมที่แตกตางกันในกฎหมายครอบครัวฝร่ังเศส  ญี่ปุนและไทย.  
หนา  15-16. 

6  ประสพสุข  บุญเดช.  (2533).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ  5  ครอบครัว.  
หนา 621.   
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โดยในสมัยประชาธิปไตย praetor ไดเสริม jus civile โดยใหผูเคยเปนบุตรบุญธรรมรับมรดก
ครอบครัวเดิมได ในลักษณะ bonorum possession และอาศัยการครอบครองปรปกษ (usucapio) แต
ปญหา คือ บิดาโดยกําเนิดตายกอนที่บุตรจะถูกปลดปลอยโดยบิดาบุญธรรม และไมมีมรดกใหอีก  
กฎหมายจึงไดมีการแกไขอยางจริงจังในสมัย Justinian7   
 สมัยพระเจาจัสติเนียนไดแกไขการรับบุตรบุญธรรม โดยแบงการรับบุตรบุญธรรม  
แบบ Adoption ออกเปน 2 แบบ 
 1) adoption plena เปนการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณแบบ มีผลทางกฎหมาย
บริบูรณ ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองเปนบุพการีของบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมจะถูกตัดขาดจาก
ครอบครัวเดิมโดยสิ้นเชิง8 
 2) adoption minus plena การรับบุตรบุตรบุญธรรมไมสมบูรณแบบ เปนการรับบุคคล 
ภายนอกมาเปนบุตรบุญธรรม การรับประเภทนี้ บุตรบุญธรรมไมตัดขาดจากครอบครัวเดิม และยัง
สามารถรับมรดกจากครอบครัวใหมได9 
 การรับบุตรบุญธรรมในกฎหมายโรมัน มีอิทธิพลอยางมากในประเทศอื่นๆ ลักษณะเดน
ของกฎหมายโรมันในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม คือไดยอมรับบุคคลที่ไมไดเกี่ยวดองทางสายเลือด
เขามาเปนสมาชิกในครอบครัว และถือเปนระบบกฎหมายที่สําคัญในเวลาตอมา โดยประเทศที่นํา
หลักกฎหมายในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมของโรมันไปใช ไดแก ประเทศฝรั่งเศส  ประเทศญี่ปุน 
เปนตน 

ประเทศฝรั่งเศส 
ฝร่ังเศสในป ค.ศ. 1789 ไดมีการปฏิวัติคร้ังใหญ ไดมีการยอมรับหลักกฎหมายเรื่อง

บุตรบุญธรรม ซ่ึงตอมาไดมีการรางประมวลกฎหมายแพงฝร่ังเศส นโปเลียนไดเสนอเรื่องบุตร 
บุญธรรมไวในประมวลกฎหมายนี้ แตไดรับคําคัดคานจากคนที่ไมเห็นดวย จนในที่สุดกฎหมายวา
ดวยเรื่องการรับบุตรบุญธรรมไดบัญญัติไวในรูปของสัญญา ระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญ
ธรรม10 

 
 

 
                                                 

7  ประชุม  โฉมฉาย.  (2548).  วิวัฒนาการของกฎหมายโรมัน.  หนา  31 - 33. 
8  ไพโรจน กัมพูสิริ.  (ธันวาคม, 2541).  “การรับบุตรบุญธรรมในกฎหมายแพงฝรั่งเศส.”  วารสาร

นิติศาสตร, 28, 4.  หนา  621. 
9  แหลงเดิม. 
10  ไกรฤกษ  ทุมโฆสิต.  (2519).  บุตรบุญธรรม.  หนา  4-5. 
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 ประเทศญี่ปุน 
 เนื่องจากในป ค.ศ. 1858 อังกฤษ รัสเซีย อเมริกา ฝร่ังเศส และเนเธอรแลนด ไดลงนาม
ในสนธิสัญญากับรัฐบาลญี่ปุนทําใหญี่ปุนตองเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ดังนั้นรัฐบาลญี่ปุน 
จึงไดปรับปรุงกฎหมายใหมีความชัดเจนขึ้น11 โดยกฎหมายในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมนั้นไดรับ
อิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส12 

 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประเทศอยูในเอเชียตะวันออกซึ่งมีประวัติอันยาวนาน
ยอนหลังไปกวา 500,000 ถึง 1,000,000 ป ที่มีการคนพบมนุษยโบราณ เชน มนุษยปกกิ่ง ตั้งถ่ินฐาน
อาศัยอยูในบริเวณนี้ ยุคแรกเริ่มของจีนมีจุดเริ่มตนจากการกอตั้งราชวงศเซ่ีย ที่จีนยังเปนสังคมทาส
อยูจนถึงกอน ค.ศ. 221 ที่มีการกอตั้งราชวงศฉิน โดยการรวบรวมบรรดาหัวเมืองนอยใหญเขาเปน
ราชอาณาจักรที่มีการปกครองแบบศูนยรวม ราชอาณาจักรจีนที่ปกครองโดยราชวงศตางๆ ยืนยง
ตอมามากกวา 2,000 ป ผานการสูรบ สงคราม สันติภาพ สลับกันไป โดยการสูรบที่คนไทยเรารูจัก
กันดีคือสมัยสามกก13   
 แมแตในสมัยสามกกนั้น กฎหมายก็ไดยอมรับถึงเรื่องการรับบุตรบุญธรรม โดยไดพูด
ถึง ลิโป ไววา แมจะเปนคนเกง แตก็เปนคนหยาบชา ขาดคุณธรรม เปนคนที่เล้ียงไวไมได ซ่ึงเปน
บุคคลที่ เตียวหุย ดาวาเปน “ไอลูกสามพอ” เนื่องจากเดิมที ลิโป รับราชการอยูกับเต็งหงวน และ
เต็งหงวนไวใจ ถึงกับรับเปนบุตรบุญธรรม แตเมื่อตั๋งโตะปรารถนาจะไดลิโปมาอยูกับตน ดวยการ
ใหเสื้อเกราะทองกับมาเซ็กเธาว ลิโปก็ยอมทรยศเต็งหงวน มาอยูกับตั๋งโตะ และนับถือตั๋งโตะเปน
พอบุญธรรมแทน ตอมาเมื่อคร้ังอองอุนใชแผนสาวงาม ลิโปกับตั๋งโตะก็แตกแยกกัน และลิโปก็เปน
ผูสังหารตั๋งโตะดวยมือตนเอง  
 
 
 

                                                 
11  ไพโรจน  กัมพูสิริ.  (2544).  แนวทางแกไขปญหากรณีชาวตางชาติรับเด็กไทยเปนบุตรบุญธรรม:

ศึกษาปญหาที่เกิดจากรูปแบบการรับบุตรบุญธรรมที่แตกตางกันในกฎหมายครอบครัวฝร่ังเศส  ญี่ปุนและไทย.   
หนา  34. 

12  อาจารี  มีอินทรเกิด.  (2541).  เง่ือนไขในการรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย.  หนา  14. 

13  ประสพสุข  บุญเดช.  (2546,  กันยายน).  “กฎหมายครอบครัวสาธารณรัฐประชาชนจีน.”  วารสาร
นิติศาสตร,  33, 3.  หนา  488. 
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2.2 วิวัฒนาการและหลักเกณฑการรับบุตรบุญธรรม  

 2.2.1 กฎหมายไทย 
  แตกอนที่ประเทศไทยจะไดมีกฎหมายในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2535  ออกมาบังคับใชนั้น กฎหมายในเรื่องการรับบุตร 
บุญธรรมตามกฎหมายเกานั้นไดมีวิวัฒนาการ และหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  1) กฎหมายตราสามดวงในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม 
    ประเทศไทยไดมีการรับบุตรบุญธรรมมาแตโบราณ โดยปรากฎเปนขึ้นครั้งแรกใน
กฎหมายตราสามดวง คือกฎหมายลักษณะผัวเมีย หมวด 12 ขอ 4 และกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บท
ที่ 109 มาตรา 11  
    หลักกฎหมายตราสามดวงในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมมีดังตอไปนี้ 
    (1) คุณสมบัติของผูที่จะรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม 
     โดยกฎหมายตราสามดวงมิไดพูดถึงบุตรบุญธรรมนั้นวาจะตองมีเกณฑอายุขั้น
ต่ําขั้นสูงเทาใด ดังนั้นผูรับบุตรบุญธรรมจะอายุเทาใดก็ได 
    (2) ความยินยอม 
     กฎหมายตราสามดวงนี้กําหนดวาการรับบุตรบุญธรรมตองไดรับความยินยอม
จากบิดามารดา แตไมไดกําหนดวาจะตองไดรับความยินยอมจากบุตรบุญธรรม หรือคูสมรสของ
ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม 
    (3) แบบของการรับบุตรบุญธรรม 
     กฎหมายตราสามดวงมิไดกําหนดไววาการรับบุตรบุญธรรมนั้นตองทําตามแบบ 
หรือตองมีการจดทะเบียนแตอยางใด ดังนั้นในการรับบุตรบุญธรรมเพียงแคคูกรณีตกลงกันวาจะรับ
บุตรบุญธรรมตอกันก็ถือวา การรับบุตรบุญธรรมนั้นสมบูรณแลวตามกฎหมาย 
    (4) ความสัมพันธระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม 
     ก. การรับมรดก 
      ตามกฎหมายลักษณะมรดก บุตรบุญธรรมมีสิทธิไดรับมรดกเชนเดียวกัน แต
สวนแบงที่จะไดรับนั้นมากนอยขึ้นอยูกับวาไดนํามาเลี้ยงดูอยางบุตรบุญธรรมตั้งแตเมื่อใดเปน
สําคัญ ถานํามาเลี้ยงตั้งแตอายุ 1 เดือนถึง 1 ขวบ ไดสวนกึ่ง ถาไดรับราชการไดทรัพย 2 สวน ตั้งแต 
2 ขวบถึง 4 ขวบไดทรัพยสวน 1 ถาไดรับราชการไดทรัพยสวนกึ่ง ตั้งแต 5 ขวบถึง 7 ขวบไดทรัพย
กึ่งสวน ถาไดรับราชการไดทรัพยสวน 1 
      กฎหมายไดใหเหตุผลของสาเหตุที่สวนแบงมรดกลดนอยลง ถาหากนําเอา
บุตรบุญธรรมอายุมากมาเลี้ยงไดดังนี้ แลบุตรบุญธรรมอันตัดสายสะดือมาเลี้ยง 3 ประการนี้ จะแก

DPU



 13 

คดีตางพอแมเล้ียงก็ไดเหมือนลูกหลงไดเกิดที่อ่ืน ถาพน 7 ขวบอยาใหปนทรัพยมรดกให เพราะวา
ใหญรูความแลวทานเอามาเลี้ยง ทานไมมีอาลัยจะวาคดีแกตางมิไดเลย14  
    (5) การเลิกรับบุตรบุญธรรม 
     กฎหมายลักษณะผัวเมีย หมวด 12 ขอ 4 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการเลิกรับบุตร 
บุญธรรมไดวา เปนสิทธิของบุตรบุญธรรมวาจะไปอยูกับบิดามารดาเดิม หรือวาจะไปอยูกับผูรับ
บุตรบุญธรรมโดยใหอิสระแกบุตรบุญธรรมในการเลือกวาจะไปอยูกับใคร โดยในกฎหมายลักษณะ
เบ็ดเสร็จ บทที่ 109 มาตรา 11 กฎหมายไดแบงเกณฑอายุไวสามสวน ที่เอามาเลี้ยงตั้งแตเกิดจนมอีายุ
ได 7 ขวบไวดังนี้ 
     ก. ตั้งแตแรกเกิดถึงหนึ่งป 
     ข. ตั้งแต 2 ป ถึง 4 ป 
     ค. ตั้งแต 5 ป ถึง 7 ป    
     การแบงเกณฑไวสามสวนเพื่อไวใชในการคิดคาตัวบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดา
มารดาของบุตรบุญธรรมนั้นตองการจะเรียกบุตรคืน ตองจายคาบําเหน็จใหแกผูรับบุตรบุญธรรม
เปนคาตอบแทนในกรณีที่เลี้ยงบุตรบุญธรรมนั้นมาวาเปนจํานวนเทาใด 
     โดยกฎหมายไมไดบัญญัติถึงการฟองเลิกรับบุตรบุญธรรมไว รวมทั้งเหตุแหง
การฟองเลิกรับบุตรบุญธรรม  

  2) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2478 ในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม 
    เนื่องจากกฎหมายไทยมีขอบกพรองหลายขอ ทําใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงไดมีการแกไข ขอบกพรองดังกลาวเพื่อใหเหมาะสม กับสภาพปจจุบันจึงเกิดการ
ปฏิรูประบบกฎหมายไทย เพื่อใหประเทศไทยหลุดพนจากการที่ตางชาติจะอางสิทธิสภาพนอก
อาณาเขต15 จึงตองแกกฎหมายตราสามดวงลักษณะผัวเมีย  มาเปนบรรพ 5 วาดวยครอบครัว เพราะ
ไมมีการจัดเปนหมวดหมู  มีแตตัวเลขเรียงกัน และเนื้อหาก็มุงแตขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางผัวเมีย
อยางเดียว16 
 
 

                                                 
14  กําธร  กําประเสริฐ.  (2526).  คําบรรยาย  วิชาประวัติศาสตรกฎหมาย  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัย

รามคําแหง.  หนา 64. 
15  วิมลศิริ  ชํานาญเวช.  (2528).  “อดีต  ปจจุบัน  อนาคต.”  วารสารทนายประจําบาน, 14.  หนา  80. 
16  ไพโรจน  กัมพูสิริ.  (2539, มิถุนายน).  “60  ป  กฎหมายครอบครัวไทย.”  วารสารนิติศาสตร, 26, 1.  

หนา  260 – 270. 
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    หลักประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2478 ในเรื่องการรับบุตรบุญ
ธรรมมีดังตอไปนี้ 
    (1) คุณสมบัติของผูที่รับบุตรบุญธรรม 
     ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองมีอายุไมต่ํากวา 30 ป และตองมีอายุแกกวาผูที่จะรับ
บุตรบุญธรรมอยางนอย 15 ป (มาตรา  1582) 
     คําพิพากษาฎีกาที่ 1884 / 2497 บุคคลที่มีอายุ 29 ป 6 เดือน จะจดทะเบียนรับ
บุคคลอื่นเปนบุตรบุญธรรม ยอมไมสมบูรณ แมบุคคลนั้นจะมีชีวิตมาจนถึงแกกรรมนับอายุไดเกิน 
30 ป แลวก็ไมถือวาเปนการใหสัตยาบัน เพราะไมใชกรณีที่อาจใหสัตยาบันได และเกี่ยวกับกําหนด
อายุของบุคคลที่จะรับบุตรบุญธรรมนี้ เปนเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน 
    (2) เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม 
     ก. ความยินยอมของบิดามารดา 
      ผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม ถายังไมบรรลุนิติภาวะ จะตองไดรับความยินยอม
ของบิดาและมารดาดวยถาไมมีบิดามารดาจะตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม 
(มาตรา 1583)  
     ข. ความยินยอมของบุตรบุญธรรม 
      ถาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม เปนผูเยาวมีอายุไมต่ํากวา 15 ป จะตองไดรับ 
ความยินยอมจากผูเยาวดวย (มาตรา 1583)  
     ค. ความยินยอมของคูสมรสของผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรม 
      ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม ถามีคูสมรสอยูตองไดรับ
ความยินยอมของคูสมรสนั้นกอน  เวนแตคูสมรสนั้นวิกลจริต หรือสูญหายไปไมนอยกวา 1 ป 
(มาตรา  1584)        
    (3) แบบของการรับบุตรบุญธรรม 
     การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณตอเมื่อไดจดทะเบียนตามกฎหมาย (มาตรา 
1585) 
     (4) ความสัมพันธระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม 
     ก. สิทธิและหนาที่ 
      บุตรบุญธรรม ยอมมีฐานะอยางเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมาย ของผูรับบุตร
บุญธรรมนั้น แตไมสูญสิทธิและหนาที่ในครอบครัวที่ไดกําเนิดมา ในกรณีเชนนี้ ใหบิดามารดาโดย
กําเนิดหมดอํานาจปกครอง นับแตเวลาที่เด็กเปนบุตรบุญธรรมแลว 
      ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ 2 หมวด 2 แหงบรรพนี้มาบังคับโดยอนุโลม 
(มาตรา 1586) 
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      เมื่อไดจดทะเบียนวาเปนบุตรบุญธรรมโดยถูกตองแลว วันใด เวลาใด นับแต
นั้นมาผูนั้นมีฐานะอยางเดียวกับบุตรอันชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมคือ 
      -  มีสิทธิใชนามสกุล และรับมรดกได (มาตรา  1533)  
      -  ตองอุปการะเลี้ยงดูผูรับบุตรบุญธรรม (มาตรา 1535) 
      -  ถายังไมบรรลุนิติภาวะ ตองอยูใตอํานาจปกครองของผูรับบุตรบุญธรรม 
(มาตรา 1537) 
     ข. การรับมรดก 
      “การตัดสิทธิรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรม” 
      บุตรบุญธรรมมีสิทธิไดรับมรดกจากบิดามารดาโดยกําเนิด และจากผูรับบุตร
บุญธรรมดวย แตไมมีสิทธิรับมรดกของคูสมรสหรือญาติของผูรับบุตรบุญธรรม (มาตรา 1586 
ประกอบดวย  มาตรา 1533 และ มาตรา 1627) 
      “การคืนทรัพยที่บุตรบุญธรรมไดรับจากผูรับบุตรบุญธรรม” 
      กรณีบุตรบุญธรรมตาย มรดกของบุตรบุญธรรมยอมตกทอดแกทายาทของ
บุตรบุญธรรมตามปกติ โดยผูรับบุตรบุญธรรมไมมีสิทธิไดรับมรดกของบุตรบุญธรรมเลย เวนแต
ทรัพยสินที่ผูรับบุตรบุญธรรมไดใหแกบุตรบุญธรรมไว และยังคงรูปเดิมอยูนั้น ถาขณะบุตรบุญ
ธรรมตายบุตรบุญธรรมไมมีคูสมรส และไมมีผูสืบสันดาน ยอมกลับมาคืนมาเปนของผูรับบุตรบุญ
ธรรม  แมแตบิดามารดาโดยกําเนิดของบุตรบุญธรรมก็ไมมีสิทธิไดรับ แตถาขณะบุตรบุญธรรมตาย
บุตรบุญธรรมมีคูสมรส หรือมีผูสืบสันดาน ทรัพยสินดังกลาวนั้นยอมเปนมรดกของบุตรบุญธรรมที่
จะตกไดแกทายาทไมกลับคืนไปเปนของผูรับบุตรบุญธรรม (มาตรา 1587) 
      กฎหมายบัญญัติอยางนี้ เพราะจะใหผูรับบุตรบุญธรรมรับบุตรบุญธรรมไว
ดวยความใครในตัวเด็กนั้นโดยจริงจัง ไมใชเพราะเห็นแกทรัพยสมบัติของเด็ก ผูรับบุตรบุญธรรม
ควรเปนผูเสียสละ มีแตให ไมมีไดมา 
    (5) การเลิกรับบุตรบุญธรรม 
     ก. การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความตกลงกัน 
      เลิกโดยความตกลงการรับบุตรบุญธรรม จะเลิกโดยความตกลงกันใน 
ระหวางคูกรณี  เมื่อใดก็ได และใหนํามาตรา 1583, 1584 และ 1585 มาบังคับโดยอนุโลม (มาตรา 
1588) 
      คูกรณีไดแกผู รับบุตรบุญธรรมกับฝายบุตรบุญธรรม ทั้งสองฝายตกลง
ปรองดองกันเลิกเปนผูรับบุตรบุญธรรม และเปนบุตรบุญธรรมเมื่อใดเวลาใดก็ไดทั้งสิ้น โดย
อนุโลมตามมาตราตอไปนี้ 
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      ถาผูที่เปนบุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมตอง
ไดรับความยินยอมของบิดามารดาเดิมของเด็ก ถาไมมีบิดามารดาตองไดรับความยินยอมของผูแทน
โดยชอบธรรม (คนเดิมที่ใหความยินยอม) 
      ถาผูเปนบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํากวา 15 ป ผูนั้นตองใหความยินยอมเลิกดวย 
(มาตรา 1583)  
      ผูที่รับบุตรบุญธรรมหรือผูเปนบุตรบุญธรรม มีคูสมรสอยู ตองใหคูสมรส
ยินยอมในการเลิกรับบุตรบุญธรรมนั้นดวย เวนแตคูสมรสนั้นวิกลจริต หรือสูญหายไปไมนอยกวา 
1 ป (มาตรา 1584) 
      การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ ตอเมื่อไดจดทะเบียนเลิกรับตาม
กฎหมาย (มาตรา 1585) 
     ข. การฟองคดีเลิกรับบุตรบุญธรรม 
      การฟองคดีเลิกรับบุตรบุญธรรมจะมีไดเฉพาะกรณีที่ไดระบุไวใน มาตรา 
1589 คือ 
      - ฝายหนึ่งทําการชั่วราย หรือหมิ่นประมาทในขอรายแรงตออีกฝายหนึ่ง  
หรือตอ     บุพการีของเขา  อีกฝายหนึ่งฟองเลิกได 
      - ฝายหนึ่งไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง ฝายหลังฟองเลิกได 
      - ฝายหนึ่งจงใจละทิ้งอีกฝายหนึ่งไปเกินกวา  1 ป ฝายหลังฟองเลิกได 
      - ฝายหนึ่งตองคําพิพากษาใหจําคุกเกินกวา 3 ป อีกฝายหนึ่งฟองเลิกได 
      - ผูรับบุตรบุญธรรมผิดหนาที่บิดามารดาอยางมากตามมาตรา 1536 (ไม
เล้ียงดู และใหการศึกษาแกบุตรบุญธรรมขณะเปนผูเยาว) ตามมาตรา 1543 (ไมจัดการทรัพยสิน 
ของบุตรบุญธรรมดวยความระมัดระวังเชนวิญูชน) ตามมาตรา 1545 (เอาเงินบุตรบุญธรรมไปใช
สวนตัว) ตามมาตรา 1546 (ทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินของบุตรบุญธรรมโดยไมไดรับอนุญาต
จากศาล) และตามมาตรา 1547 (ทํากิจการซึ่งประโยชนของผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม
ขัดกันโดยไมไดรับอนุญาตจากศาล) กรณีเหลานี้บุตรบุญธรรมฟองขอเลิกได 
     ค. อายุความการฟองเลิกรับบุตรบุญธรรม 
      หามมิใหฟองขอเลิกการรับบุตรบุญธรรม เมื่อพนกําหนด 1 ป นับแตวันที่ 
ผูกลาวหารูหรือควรรูขอความอันเปนเหตุใหเลิกการนั้น หรือเมื่อพนกําหนด 10 ป นับแตเหตุนั้น
เกิดขึ้น (มาตรา 1590 ) 
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     ง. เมื่อบุตรบุญธรรมฟองเลิก 
      บุตรบุญธรรมซึ่งมีอายุต่ํากวา 15 ป จะฟองขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมมิได 
เวนแตไดรับความยินยอมจากผูมีสิทธิใหความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรม แตกรณีจะเปน
อยางไรก็ตาม พนักงานอัยการจะฟองคดีแทนบุตรบุญธรรมก็ได (มาตรา  1591) 
     จ. ผลคําพิพากษาของศาล 
      การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคําพิพากษาของศาล ยอมมีผลแตเวลาที่คํา
พิพากษาถึงที่สุด แตจะอางเปนเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตไมได เวนแตได
จดทะเบียนแลว (มาตรา 1592) 
     ฉ. ผลของการเลิกรับบุตรบุญธรรม 
      เมื่อการรับบุตรบุญธรรมเลิกแลว บุตรบุญธรรมยอมกลับคืนสูฐานะอยาง
สมบูรณในครอบครัวเดิมของตน แตไมเปนเหตุเสื่อมสิทธิที่บุคคลภายนอกไดไวกอนโดยสุจริต 
(มาตรา 1593) 

  3) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2519 ในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม 
    ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2478 ไดมีการแกไขเนื่องจากไดเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้น เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และมีการเรียกรองสิทธิเสมอภาค
ระหวางชายหญิง และไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มาตรา 28 
วรรค 2 ใหชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน และไดกําหนดใหมีการตราพระราชบัญญัติตางๆให
สอดคลอง กับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญใหเสร็จภายใน  2 ป นับแตวันที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ใชบังคับ สงผลใหมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
บรรพ 5 เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญไดสําเร็จเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2519 
    อยางไรก็ดี บทบัญญัติ บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ไดตรวจ
ชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงบทบัญญัติ บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย พ.ศ. 2477 มีผลเปนการรับรองการรับบุตรบุญธรรมที่มีผลสมบูรณ ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2478 ดวย 
    หลักประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2519 ในเรื่องการรับบุตร 
บุญธรรมมีดังตอไปนี้ 
    (1)  คุณสมบัติของผูที่จะรับบุตรบุญธรรม 
     กฎหมายไดกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะรับบุตรบุญธรรมไววา บุคคลที่มีอายุ 
ไมต่ํากวา 30 ป จะรับบุคคลอื่นเปนบุตรบุญธรรมก็ได แตผูนั้นตองมีอายุแกกวาผูที่จะเปนบุตร 
บุญธรรมอยางนอย 15 ป (มาตรา 1598 / 19) 
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    (2) เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม 
     ก. ความยินยอมของบิดามารดา 
      การรับบุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เปนบุตรบุญธรรมจะทําไดตอเมื่อ ไดรับ
ความยินยอมของบิดา และมารดาของผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคน
หนึ่งตายหรือถูกถอนอํานาจปกครองตองไดรับความยินยอมของบิดา หรือมารดาผูมีอํานาจปกครอง
ที่ยังมีชีวิตอยู 
      ถาไมมีบุคคลผูใหความยินยอมดังกลาวในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมสามารถ
แสดงเจตนาใหความยินยอมได หรือไมใหความยินยอม และการปฏิเสธไมใหความยินยอมนั้น
เปนไปโดยไรเหตุผล และเปนปฏิปกษอยางรายแรงตอสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิภาพของผูเยาว 
ผูแทนโดยชอบธรรม หรืออัยการจะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งอนุญาตใหมีการรับบุตรบุญธรรมก็ได 
(มาตรา  1598 / 21) 
      มาตรา 1598 / 21 นี้ไดบัญญัติหลักแตกตางไปจากมาตรา 1583 ในบรรพ 5 
เดิมดังนี้ 
      - มาตรา 1583 ในบรรพ 5 เดิม มิไดบัญญัติถึง กรณีที่บิดาหรือมารดาคนใด
คนหนึ่งตาย หรือถูกถอนอํานาจปกครอง ดังในมาตรา 1598 / 21 
      - มาตรา 1583 ในบรรพ 5 เดิม มิไดบัญญัติถึง เมื่อบิดาหรือมารดาซึ่งมีชีวิต
อยูทั้งคู  แตบุคคลหนึ่งเปนคนไรความสามารถ ไมมีขอยกเวนวาไมตองไดรับความยินยอม ดังใน
มาตรา  1598 / 21 เปนการแกไขชองวางโดยกําหนดใหเฉพาะผูซ่ึงใชอํานาจปกครองบุตรเทานั้นที่
ใหความยินยอม 
     ข. ความยินยอมของบุตรบุญธรรม 
      การรับบุตรบุญธรรม ถาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํากวา 15 ป ผูนั้น
ตองใหความยินยอมดวย (มาตรา 1598 / 20) 
     ค. ความยินยอมของผูอ่ืน 
      ในเรื่องความยินยอมของผูอ่ืนนี้บรรพ 5 เดิมมิไดพูดถึงไวเลยโดยบรรพ 5  ใน
ป พ.ศ.  2519 นี้ไดพูดถึงกรณีผูเยาวถูกทอดทิ้ง และมิไดถูกทอดทิ้งไวดังนี้ 
      - กรณีผูเยาวถูกทอดทิ้ง 
       “การรับผูเยาวที่ถูกทอดทิ้งและอยูในความดูแลของสถานพยาบาล” 
       ในกรณีที่ผูเยาวถูกทอดทิ้งและอยูในความดูแลของสถานพยาบาล หรือ
สถาบันซึ่งทางราชการ หรือองคการปกครองสวนทองถ่ินรับรองในการจัดตั้งขึ้นเพื่อรับเลี้ยงดูเด็ก 
หรืออยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลใดมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป การรับบุตรบุญธรรมให
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กระทําไดโดยไดรับความยินยอมของผูรับผิดชอบในกิจการสถานพยาบาล หรือสถาบัน หรือของ
บุคคลดังกลาว  และมิใหนํามาตรา 1598 / 21 มาใชบังคับ 
       ในกรณีที่มีการปฏิเสธ ไมใหความยินยอมโดยไรเหตุผล และการปฏิเสธ
นั้นเปนปฏิปกษอยางรายแรงตอสุขภาพ ความเจริญ หรือสวัสดิภาพของผูเยาว อัยการจะรองขอ 
ตอศาลใหมีคําส่ังอนุญาตใหมีการรับบุตรบุญธรรมก็ได (มาตรา 1598 / 22) 
       หลักการและเหตุผลในมาตราดังกลาว เพื่อคุมครอง และชวยเหลือเด็ก 
ที่ถูกพอแมทอดทิ้ง และอยูในความอุปการะของหนวยงานตางๆ เปนการแกไขปญหาในเรื่องผูให
ความยินยอมในการรับผูเยาวที่รับผิดชอบอยูใหไปเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืน 
      - กรณีผูเยาวมิไดถูกทอดทิ้ง 
       บทบัญญัติมาตรา 1598 / 22 ใหใชบังคับแกกรณีที่ผูเยาวมิไดถูกทอดทิ้ง
แตอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานพยาบาล หรือสถาบันตามที่ระบุไวในมาตรา 1598 / 22 และ
บิดามารดาของผูเยาวนั้นในกรณีที่มีทั้งบิดา และมารดา หรือบิดา หรือมารดา ของผูเยาวนั้น ในกรณี
ที่บิดา หรือมารดาคนใดคนหนึ่งตาย หรือถูกถอนอํานาจปกครอง ไดทําหนังสือมอบใหไวแกสถาน
พยาลบาล หรือสถาบันดังกลาว เปนผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับผูเยาวนั้นเปนบุตรบุญธรรม
ดวย 
       หนังสือมอบอํานาจดังกลาวในวรรคหนึ่งจะถอนเสียมิได ตราบเทาที่
ผูเยาวนั้นยังอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานพยาบาล หรือสถาบันที่อุปการะเลี้ยงดูผูเยาวนั้น 
(มาตรา  1598 / 23) 
       การที่ผูมอบอํานาจจะถอนคืนซึ่งอํานาจไมไดนั้น กฎหมายมุงที่จะปองกัน
ไมใหบิดามารดาของผูเยาวเอาเปรียบสถานพยาบาล หรือสถาบันที่เล่ียงดูผูเยาวนั้น 
     ง. คูสมรสของผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรม 
      ผูที่เปนผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม ถามีคูสมรสอยูตอง
ไดรับความยินยอม ของคูสมรสนั้นกอน  เวนแตคูสมรสนั้นไมสามารถแสดงเจตนาใหความยินยอม
ได หรือไปเสียจากภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยูและไมมีใครไดรับขาวคราวประการใดเปนเวลาไมนอย
กวา 1 ป (มาตรา 1598 / 25)  
      มาตรา 1584 บรรพ 5 เดิม ไดจํากัดเพียงในดานวิกลจริต แตอาจมีกรณีอ่ืน 
ที่คูสมรสนั้นไมไดวิกลจริต แตไมอาจแสดงเจตนาใหความยินยอมไดในการรับบุตรบุญธรรม หรือ
การเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของตนได เชน ในกรณีถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 
หรือจิตฟนเฟอน หรือเจ็บปวยเปนอัมพาตพูดไมได เปนตน 
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      สวนในมาตรา 1584 บรรพ 5 เดิม ในเร่ืองที่ใชคําวา “สูญหาย” นั้นไมปรากฏ
วาใชในมาตราใดของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดั้งนั้น บรรพ 5 ในป พ.ศ. 2519 จึงไดใช
ถอยคําใหมแทน 
     จ. ศาลอนุญาต 
      เนื่องจากในบางครั้ง ผูรับผิดชอบในกรณีที่ผูเยาวถูกทอดทิ้ง และอยูในความ
ดูแลของสถานพยาบาล หรือสถาบันซึ่งทางราชการ หรือองคการปกครองสวนทองถ่ินรับรองใน
การจัดตั้งขึ้นเพื่อรับเลี้ยงดูเด็ก หรืออยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลใดมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 
ป ตามมาตรา 1598 / 22 โดยผูรับผิดชอบเหลานี้อาจมีความประสงคที่จะรับผูเยาวนั้นเปนบุตรบุญ
ธรรมของตนเสียเอง ซ่ึงก็ไดมีกฎหมายเปดโอกาสใหทําไดในการรับผูเยาวนั้นเปนบุตรบุญธรรม 
โดยใหศาลเปนผูอนุญาต17 คือ บุคคลผูอาจใหความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1598 
/ 22 จะรับผูเยาวที่ถูกทอดทิ้งตามมาตรานั้นเปนบุตรบุญธรรมของตนก็ได ในเมื่อศาลมีคําสั่ง
อนุญาตตามคําขอของบุคคลดังกลาว (มาตรา 1598 / 24) 
      ขอยกเวน 
      ผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรม ของบุคคลใดอยูจะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคล
อ่ืนอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม (มาตรา 
1598 / 26) 
      หากมีการรับบุตรบุญธรรมฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว การจดทะเบียนรับบุตร
บุญธรรมนั้นยอมไมสมบูรณ   
    (3) แบบของการรับบุตรบุญธรรม 
     การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณตอเมื่อไดจดทะเบียนตามกฎหมาย (มาตรา 
1598/27) ไดบัญญัติเหมือนมาตรา 1585 บรรพ 5 เดิม 
    (4) ความสัมพันธระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม 
     ก. สิทธิและหนาที่ 
      บุตรบุญธรรมยอมมีฐานะอยางเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมาย ของผูรับบุตร
บุญธรรมนั้น แตไมสูญสิทธิและหนาที่ในครอบครัวที่ไดกําเนิดมา ในกรณีเชนนี้ ใหบิดามารดาโดย
กําเนิดหมดอํานาจปกครองนับแตวันเวลาที่เด็กเปนบุตรบุญธรรมแลว 
      ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ 2 หมวด 2 แหงบรรพนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 
(มาตรา  1598 / 28) 

                                                 
17  สหัส  สิงหวิริยะ.  (2527).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพง  และพาณิชย  บรรพ  5 วาดวย -

ครอบครัว.  หนา  182. 
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     ข. การรับมรดก 
      “การตัดสิทธิรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรม” 
      การรับบุตรบุญธรรมไมกอใหเกิดสิทธิรับมรดก ของบุตรบุญธรรมในฐานะ
ทายาทโดยธรรมเพราะเหตุ การรับบุตรบุญธรรมนั้น (มาตรา 1598 / 29)   
      มาตรา 1587 บรรพ 5 เดิม บัญญัติหามผูรับบุตรบุญธรรมรับมรดกของบุตร
บุญธรรมทุกฐานะ รวมถึงการรับมรดกตามพินัยกรรมดวย ซ่ึงขัดกับเจตนารมณของกฎหมาย 
จึงแกไขใหมไมใหผูรับบุตรบุญธรรมรับมรดกของบุตรบุญธรรมแคในฐานะทายาทโดยธรรม
เทานั้น ถาเปนการรับมรดกในฐานะอื่นก็ไมหาม 
      “การคืนทรัพยที่บุตรบุญธรรมไดรับจากผูรับมรดก” 
      ถาบุตรบุญธรรมซึ่งไมมีคูสมรส  หรือผู สืบสันดานตายกอนผู รับบุตร 
บุญธรรม ผูรับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกรองเอาทรัพยสินที่ตนไดใหแกบุตรบุญธรรมคืน จากกอง
มรดกของบุตรบุญธรรมเพียงเทาที่ทรัพยสินนั้นยังคงเหลืออยูภายหลังที่ชําระหนี้ของกองมรดก
เสร็จสิ้นแลว   
      หามมิใหฟองคดีเรียกรองสิทธิตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนกําหนด 1 ป นับแตเวลา
ที่ผูรับบุตรบุญธรรมไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบุตรบุญธรรมหรือเมื่อพนกําหนด 10 ป นับ
แตวันที่บุตรบุญธรรมตาย (มาตรา 1598 / 30) 
      บทบัญญัติดังกลาวมีลักษณะเปนลาภมิควรได ดังนั้น หายภายหลังที่ชําระหนี้
ของกองมรดกเสร็จส้ินไปแลวไมมีทรัพยสินใดๆเหลืออยู ผูรับบุตรบุญธรรมก็เรียกคืนซึ่งทรัพยสิน
เชนวานั้นไมได 
    (5) การเลิกรับบุตรบุญธรรม 
     ก. การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความตกลงกัน 
      การเลิกรับบุตรบุญธรรม ถาบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแลวจะเลิก โดย
ความตกลงกันในระหวางผูรับบุตรบุญธรรม กับบุตรบุญธรรมเมื่อใดก็ได 
      ถาบุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะทําได
ตอเมื่อไดรับความยินยอมของบิดาและมารดา และใหนํามาตรา 1598 / 20 และมาตรา 1598 / 21 มา
ใชโดยอนุโลม 
      ในกรณีที่ไดรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมโดยคําสั่งศาลตามมาตรา 1598/21 
วรรคสอง หรือมาตรา 1598/22 วรรคสอง หรือในกรณีที่ไดรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมโดยไดรับ
ความยินยอมของผูรับผิดชอบในกิจการสถานพยาบาล หรือสถาบัน หรือของผูที่อุปการะเลี้ยงดูเด็ก
ตามมาตรา 1598 / 22 วรรคหนึ่ง ถาผูเยาวนั้นยังไมบรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมให
กระทําไดตอเมื่อมีคําส่ังศาล โดยคํารองขอของผูมีสวนไดเสีย หรืออัยการ 
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      การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณตอเมื่อ ไดจดทะเบียนตามกฎหมาย 
(มาตรา 1598 / 31) 
     ข. การฟองคดีเลิกรับบุตรบุญธรรม 
      บทบัญญัติมาตรา 1598 / 33 คดีฟองเลิกการรับบุตรบุญธรรมนั้น เมื่อ 
      - ฝายหนึ่งทําการชั่วราย เปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งอับอายขายหนาอยาง
รายแรง อีกฝายหนึ่งนั้นฟองเลิกได 
      - ฝายหนึ่งหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยามอีกฝายหนึ่ง หรือบุพการีของอีก
ฝายหนึ่งอันเปนการรายแรง อีกฝายหนึ่งนั้นฟองเลิกได 
      - ฝายหนึ่งกระทําการประทุษรายอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝายหนึ่ง 
เปนเหตุใหเกิดอันตรายตอกาย หรือจิตใจของอีกฝายหนึ่ง หรือบุพการีของอีกฝายหนึ่งอยางรายแรง 
และการกระทํานั้นเปนความผิดมีโทษอาญา อีกฝายหนึ่งนั้นฟองเลิกได 
      - ฝายหนึ่งไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง อีกฝายหนึ่งนั้นฟองเลิกได 
      - ฝายหนึ่งจงใจละทิ้งอีกฝายหนึ่งไปเกิน 1 ป อีกฝายหนึ่งนั้นฟองเลิกได 
      - ฝายหนึ่งตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเกิน 3 ป เวนแตความผิดที่กระทํา
โดย ประมาทอีกฝายหนึ่งฟองเลิกได 
      - ผูรับบุตรบุญธรรมทําผิดหนาที่บิดามารดา และการกระทํานั้นเปนการ
ละเมิดหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 1564 มาตรา 1571 มาตรา 1573 มาตรา 1574 หรือมาตรา 1575 เปน
เหตุใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมฟองเลิกได 
      - ผูรับบุตรบุญธรรมถูกถอนอํานาจปกครอง และเหตุที่ถูกถอนอํานาจ
ปกครองนั้นมีพฤติการณแสดงใหเห็นวา ผูรับบุตรบุญธรรมเปนผูไมสมควรเปนบิดามารดาบุตรบุญ
ธรรมตอไป บุตรบุญธรรมฟองเลิกได   
      -  บิดาไดจดทะเบียนเด็กเปนบุตรภายหลังการรับบุตรบุญธรรม และบิดาได
เปนผูใชอํานาจปกครองของบุตรบางสวน หรือทั้งหมด ผูรับบุตรบุญธรรมฟองเลิกได 
       บทบัญญัติตามมาตรา 1598 / 33 อนุมาตรา (2) (3) และ (8) เปนการแกไข 
และเพิ่มเติมเหตุตามมาตรา 1589 บรรพ 5 เดิม 
     ค. อายุความในการฟองเลิก 
      หามมิใหฟองขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมเมื่อพนกําหนด 1 ป นับแตวันที่ 
ผูขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมรู หรือควรรูขอเท็จจริงอันเปนเหตุใหเลิกการนั้น หรือเมื่อพนกําหนด 
10 ป นับแตเหตุนั้นเกิดขึ้น (มาตรา 1598 / 34) 
      ระยะเวลานั้นคงหามเฉพาะ การฟองคดีเลิกรับบุตรบุญธรรมเทานั้น ไมรวม 
ถึงการรับบุตรบุญธรรมที่ขัดกับเงื่อนไขของกฎหมาย เชน เงื่อนไขเกี่ยวกับอายุ หรือความยินยอม 
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เปนตน แตคงไมรวมถึง ผูรับบุตรบุญธรรมสมรส กับบุตรบุญธรรม ซ่ึงมีผลใหการรับบุตรบุญธรรม
เปนอันยกเลิกตามมาตรา 1598 / 32 โดยไมฟองคดี 
     ง. เมื่อบุตรบุญธรรมฟองเลิก 
      บุตรบุญธรรมซึ่งมีอายุต่ํากวา 15 ป จะฟองขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมมิได 
เวนแตไดรับความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรม 
      แตกรณีจะเปนอยางใดก็ตาม อัยการจะฟองคดีแทนบุตรบุญธรรมก็ได 
(มาตรา 1598 / 35) 
     จ. ผลคําพิพากษาของศาล 
      การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคําพิพากษาของศาล ยอมมีผลแตเวลาที่คํา
พิพากษาถึงที่สุด แตจะอางเปนเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตไมได เวนแต 
ไดจดทะเบียนแลว (มาตรา 1598 / 36) 
     ฉ. ผลของการเลิกรับบุตรบุญธรรม 
      เมื่อการรับบุตรบุญธรรมเลิกแลว บุตรบุญธรรมยอมกลับคืนสูฐานะอยาง
สมบูรณในครอบครัวเดิมของตน แตไมเปนเหตุเสื่อมสิทธิที่บุคคลภายนอกไดไวโดยสุจริต กอน
การจดทะเบียน (มาตรา 1598 / 37) 
     ช. การเลิกรับบุตรบุญธรรมเมื่อมีการสมรสฝาฝนมาตรา 1451 
      เนื่องจากผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม เปรียบเสมือนบิดามารดากับ
บุตร ไมสมควรที่สมรสกัน ดังนั้นเมื่อมีการสมรสกันระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม
เกิดขึ้น กฎหมายจึงถือวาการรับบุตรบุญธรรมเปนอันยกเลิกไป18  
      การรับบุตรบุญธรรมยอมเปนอันยกเลิกเมื่อมีการสมรสฝาฝนมาตรา 1451 
(มาตรา  1598 / 32) 

  4) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2535 ในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม 
    จากการที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 
2519  เพื่อใหชายหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันนั้น แตไดทําโดยระยะเวลาที่เรงรีบเพื่อใหเสร็จภายใน 2 ป 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ทําใหบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยฉบับนี้ มีความไมเหมาะสมในการตีความ และไมสอดคลองกับสภาพของสังคม จึงตองมี
การแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคม 

                                                 
 18  ชาติชาย  อัครวิบูลย  และ  สมบูรณ  ชัยเดชสุริยะ.  (2521).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  บรรพ  5  วาดวยครอบครัว  (ท่ีไดตรวจชําระใหม  พ.ศ.  2521).  หนา  479. 
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หลักประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2535 ในเรื่องการรับบุตรบุญ
ธรรมมีดังตอไปนี้ 
    (1) คุณสมบัติของผูที่จะรับบุตรบุญธรรม  
     กฎหมายไดแกไขเพิ่มเติม ดังนี้ บุคคลที่มีอายุไมต่ํากวา 25 ป จะรับบุคคลอื่นเปน
บุตรบุญธรรมก็ได แตผูนั้นตองมีอายุแกกวาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมอยางนอย 15 ป (มาตรา  
1598 / 19) 
     โดยในมาตรา 1598/19 ใหมไดลดอายุของผูรับบุตรบุญธรรมเดิม จากอายุไมต่ํา
กวา 30 ป เหลืออายุไมต่ํากวา 25 ป เพื่อเปนการสงเสริม และสนับสนุนใหมีการรับบุตรบุญธรรมกนั
มากขึ้น จะไดเปนประโยชนแกสังคม ในเรื่องอายุผูรับบุตรบุญธรรมที่ใหมีอายุแกกวาบุตรบุญธรรม
อยางนอย 15 ป ยังคงเหมือนเดิมเพื่อใหมีการเคารพนับถือตอกัน และเพื่อความสอดคลองกับความ
เปนจริงระหวางบิดามารดา และบุตรตามธรรมชาติ 
    (2) เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม 
     ก. ความยินยอมของบิดามารดา  
      กฎหมายไดมีการแกไขเพิ่มเติม  กรณีการรับผู เยาว เปนบุตรบุญธรรม 
จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมของบิดา และมารดาของผูจะเปนบุตรบุญธรรม ในกรณีที่
บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตาย หรือถูกถอนอํานาจปกครอง ตองไดรับความยินยอมของมารดา
หรือบิดาซึ่งยังมีอํานาจปกครอง 
      วรรคสองไดแกไขเพิ่มเติม กรณีถาไมมีผูมีอํานาจใหความยินยอมดังกลาวใน
วรรคหนึ่ง หรือมีแตบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคนไมสามารถแสดงเจตนาใหความ
ยินยอมไดหรือไมใหความยินยอม และการไมใหความยินยอมนั้นปราศจากผลอันสมควร และเปน
ปฏิปกษตอสุขภาพความเจริญ หรือสวัสดิภาพของผูเยาว มารดา หรือบิดา หรือผูประสงคจะขอรับ
บุตรบุญธรรม หรืออัยการจะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งอนุญาต แทนการใหความยินยอมตามวรรค
หนึ่งก็ได (มาตรา 1598 / 21)  
     ข. ความยินยอมของบุตรบุญธรรม  
      การรับบุตรบุญธรรม ถาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํากวา 15 ป ผูนั้น
ตองใหความยินยอม (มาตรา 1598 / 20) 
     ค. ความยินยอมของผูอ่ืน 
      กฎหมายไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 1598 / 22 , 1598 / 23   
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      - กรณีผูเยาวถูกทอดทิ้ง 
       “การรับผูเยาวที่ถูกทอดทิ้งและอยูในความดูแลของสถานพยาบาล”  
       กฎหมายไดมีการแกไขเพิ่มเติม กรณีที่ผูเยาวเปนผูถูกทอดทิ้ง และอยูใน
ความดูแลของสถานสงเคราะหเด็ก ตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห และคุมครองเด็ก ใหสถาน
สงเคราะหเด็กเปนผูใหความยินยอมแทนบิดาและมารดา ถาสถานสงเคราะหเด็กไมใหความยินยอม 
ใหนําความในมาตรา 1598 / 21 วรรคสอง มาใชโดยอนุโลม (มาตรา 1598 / 22) คือผูรับบุตรบุญ
ธรรมหรืออัยการสามารถรองขอตอศาล ใหมีคําสั่งอนุญาตแทนการใหความยินยอมของสถาน
สงเคราะหเด็กนั้นได  
      - กรณีผูเยาวมิไดถูกทอดทิ้ง  
       กฎหมายไดมีการแกไขเพิ่มเติม กรณีที่ผูเยาวมิไดถูกทอดทิ้งแตอยูในความ
อุปการระเลี้ยงดูของสถานสงเคราะหเด็กตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห และคุมครองเด็ก บิดา
และมารดา หรือบิดาหรือมารดา ในกรณีที่มารดา หรือบิดาคนใดคนหนึ่งตาย หรือถูกถอนอํานาจ
ปกครอง จะทําหนังสือมอบอํานาจใหสถานสงเคราะหเด็กดังกลาวเปนผูมีอํานาจใหความยินยอมใน
การับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมแทนตนก็ได ในกรณีเชนนั้น ใหนําความในมาตรา 1598 / 22 มาใช
บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 1598 / 23) คือใหสถานสงเคราะหเด็กเปนผูใหความยินยอม โดยไมตอง
ไดรับความยินยอมจากบิดามารดา เนื่องจากบิดามารดาไดทิ้งบุตรไปแลว  
       วรรคสองไดมีการแกไขเพิ่มเติม คือ หนังสือมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งจะ
ถอนเสียมิไดตราบเทาที่ผูเยาวยังอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะหเด็กนั้น 
     ง. คูสมรสของผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม  
      กฎหมายไดมีการแกไขเพิ่มเติม กรณีผูจะรับบุตรบุญธรรมหรือผูจะเปนบุตร
บุญธรรม ถามีคูสมรสอยูตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน ในกรณีที่คูสมรสไมอาจใหความ
ยินยอมได หรือไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูและหาตัวไมพบเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ตองรอง
ขอตอศาลใหมีคําส่ังอนุญาตแทนการใหความยินยอมของคูสมรสนั้น (มาตรา 1598 / 25) 
     จ. ศาลอนุญาต  
      กฎหมายไดมีการแกไขเพิ่มเติม กรณีผูมีอํานาจใหความยินยอมแทนสถาน
สงเคราะหเด็กในการรับบุตรบุญธรรม ตามมาตรา 1598 / 22 หรือมาตรา 1598 / 23 จะรับผูเยาวซ่ึง
อยูในความดูแล หรืออยูในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะหเด็กนั้น เปนบุตรบุญธรรมของ
ตนเองไดตอเมื่อ ศาลไดมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอของผูนั้นแทนการใหความยินยอมของสถาน
สงเคราะหเด็ก (มาตรา 1598 / 24) 
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      ขอยกเวน  
      กฎหมายไดมีการแกไขเพิ่มเติม กรณีผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรมของบุคคลใด
อยู จะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตเปนบุตรบุญธรรมของ 
คูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม  
      วรรคสองไดมีการแกไขเพิ่มเติม กรณีถาคูสมรสฝายหนึ่งจะจดทะเบียนรับ
ผูเยาว ซ่ึงเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสอีกฝายหนึ่งเปนบุตรบุญธรรมของตนดวยจะตองไดรับ
ความยินยอมของคูสมรส ซ่ึงเปนบุตรบุญธรรมอยูแลว และมิใหมาตรา 1598 / 21 มาใชบังคับ 
(มาตรา 1598 / 26) 
    (3) แบบของการรับบุตรบุญธรรม 
     กฎหมายไดมีการแกไขเพิ่มเติม กรณีการรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณตอเมื่อได
จดทะเบียนตามกฎหมายแตถาผูจะเปนบุตรบุญธรรมนั้นเปนผูเยาว ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมกอน กลาวคือ การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย 
จะสมบูรณไดก็ตอเมื่อไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 
(มาตรา 1598/27) เดิมการรับบุตรบุญธรรมแคจดทะเบียนก็สมบูรณ แตเนื่องจากพระราชบัญญัติ 
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ไดออกบังคับใชเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ทําให
ตองปฎิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
     (4) ความสัมพันธระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม 
     กฎหมายไมไดบัญญัติแกไขเพิ่มเติมแตอยางใด 
     ก. สิทธิและหนาที่  
      บุตรบุญธรรมมีฐานะเหมือนกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญ
ธรรม (มาตรา 1598 / 28) 
     ข. การรับมรดก 
      “การตัดสิทธิรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรม”  
      ผูรับบุตรบุญธรรมไมสามรถรับมรดกของบุตรบุญธรรมได ในฐานะทายาท
โดยธรรม (มาตรา 1598 / 29) 
      “การคืนทรัพยที่บุตรบุญธรรมไดรับจากผูรับมรดก”  
      ผูรับบุตรบุญธรรมสามรถเรียกทรัพยที่ใหแกบุตรบุญธรรมคืนได เทาที่ทรัพย
ยังเหลือหลังชําระหนี้กองมรดก (มาตรา 1598 / 30) 
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    (5)  การเลิกรับบุตรบุญธรรม 
     ก. การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความตกลงกัน (มาตรา 1598 / 31)  
      บทบัญญัติเหมือนมาตรา 1598/30 วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสี่ เดิมกฎหมาย
ไมไดบัญญัติแกไขเพิ่มเติมแตอยางใด  
      สวนในวรรคสามกฎหมายไดแกไขเพิ่มเติม กรณีที่ไดรับผูเยาวเปนบุตรบุญ
ธรรม ตามมาตรา 1598 / 21 วรรคสอง มาตรา 1598 / 22 มาตรา 1598 / 23 มาตรา 1598 / 24 หรือ
มาตรา 1598 / 26 วรรคสอง ถาบุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมให
กระทําไดตอเมื่อมีคําส่ังศาล โดยคํารองขอของผูมีสวนไดเสีย หรืออัยการ 
     ข. การฟองคดีเลิกรับบุตรบุญธรรม (มาตรา 1598 / 33)  
      บทบัญญัติเหมือนมาตรา 1598 / 33 (4) (5) (6) (7) เดิม กฎหมายไมไดบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมแตอยางใด  
      กฎหมายไดมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 1598 / 33 (1) กรณีฝายหนึ่งทําการ 
ช่ัวรายไมวาจะเปนความผิดอาญาหรือไม เปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งอับอายขายหนาอยางรายแรง  
หรือถูกเกลียดชัง หรือไดรับความเสียหาย หรือเดือดรอนเกินควร อีกฝายหนึ่งฟองเลิกได 
      มาตรา 1598 / 33 (2) กฎหมายไดแกไขเพิ่มเติม กรณีฝายหนึ่งหมิ่นประมาท 
หรือเหยียดหยามอีกฝายหนึ่ง หรือบุพการีของอีกฝายหนึ่งอันเปนการรายแรง อีกฝายหนึ่งฟองเลิก
ได ถาบุตรบุญธรรมกระทําการดังกลาวตอคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม ใหผูรับบุตรบุญธรรม 
ฟองเลิกได 
      มาตรา 1598 / 33 (3) กฎหมายไดแกไขเพิ่มเติม กรณีฝายหนึ่งกระทําการ
ประทุษรายอีกฝายหนึ่ง หรือบุพการี หรือคูสมรสของอีกฝายหนึ่ง เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย
หรือจิตใจอยางรายแรง และการกระทํานั้นเปนความผิดที่มีโทษอาญา อีกฝายหนึ่งฟองเลิกได 
      มาตรา 1598 / 33 (8) กฎหมายไดแกไขเพิ่มเติม กรณีผูรับบุตรบุญธรรมผูใด
ถูกถอนอํานาจปกครองบางสวน หรือทั้งหมด และเหตุที่ถูกถอนอํานาจปกครองนั้นมีพฤติการณ
แสดงใหเห็นวาผูนั้นไมสมควรเปนผูรับบุตรบุญธรรมตอไป บุตรบุญธรรมฟองเลิกได 
      มาตรา 1598 / 33 (9) กฎหมายใหมไดถูกยกเลิก เนื่องจากไดมีการยกเลิก
มาตรา 1553 ในเหตุที่บิดามาจดทะเบียนเปนบุตรภายหลังจากที่มีการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร 
บุญธรรมแลว บิดามาขอใชอํานาจปกครองบุตร จึงเปนการขัดกับอํานาจปกครองของผูรับบุตร 
บุญธรรม 
      คําพิพากษาฎีกาที่ 1934/2545 โจทกอุปการะเลี้ยงดูจําเลยมาตั้งแตจําเลยอายุ
ได 7 วัน  ตอมาโจทกจดทะเบียนรับจําเลยเปนบุตรบุญธรรม แสดงวาโจทกเมตตารักใครจําเลย
เสมือนลูก โจทกไดใหการศึกษาที่ดีแกจําเลย และอุปการะเลี้ยงดูจําเลยตลอดมา จนจําเลยสมรส 

DPU



 28 

มีครอบครัวโจทกก็ยังมีความรัก และเมตตาตอจําเลยตั้งใจจะยกทรัพยสมบัติให แตเมื่อจําเลยเติบ
ใหญขึ้นมากลับไมมีความเคารพยําเกรงโจทกซ่ึงเปรียบเสมือนมารดาผูใหกําเนิด และเปนผูมี
พระคุณ จําเลยดาวาโจทกดวยถอยคํารุนแรง อันเปนเรื่องที่บุตรไมพึงกระทําตอมารดา ทั้งจําเลยมัก
หาเรื่องระรานโจทกอยูตลอดเวลา และยังนําอาวุธปนมาขูจะฆาโจทก ครั้งสุดทายจําเลยตอวาโจทก
ตอหนาบุคคลอื่นอีก นับวาจําเลยสิ้นความเคารพยําเกรงโจทกแลว นอกจากนั้นจําเลยยังไมมีความ
ซ่ือสัตยตอโจทกจะเอาที่ดินของโจทกเปนของจําเลยแตผูเดียว โดยมิไดเปนไปตามความประสงค
ของโจทก  การกระทําของจําเลยจึงเปนเหตุใหโจทกไดรับความเสียหาย หรือเดือดรอนเกินควร 
เหยียดหยามโจทกอันเปนการทําชั่วอยางรายแรง ไมสมควรที่จะใหจําเลยเปนบุตรบุญธรรมของ
โจทกอีกตอไป  โจทกจึงมีสิทธิฟองเลิกรับบุตรบุญธรรมได   
     ค. อายุความในการฟองเลิก  
      หามฟองเลิกรับบุตรบุญธรรมเมื่อพน 1 ป นับแตรูหรือควรรูเหตุที่ใหเลิกนั้น 
หรือพน 10 ป นับแตเหตุนั้นเกิดขึ้น (มาตรา 1598 / 34) 
     ง. เมื่อบุตรบุญธรรมฟองเลิก  
      การฟองเลิกการรับบุตรบุญธรรม ถาบุตรบุญธรรมมีอายุไมครบ 15 ป 
บริบูรณ ใหบิดามารดาโดยกําเนิดเปนผูมีอํานาจฟองแทน แตถาบุตรบุญธรรมมีอายุครบ 15 ป 
บริบูรณแลว บุตรบุญธรรมฟองไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใด  
      วรรคสองกฎหมายไดแกไขเพิ่มเติม กรณีตามวรรคหนึ่ง อัยการจะฟองคดี
แทนบุตรบุญธรรมก็ได (มาตรา 1598 /  35) 
     จ. ผลคําพิพากษาของศาล  
      การเลิกรับบุตรบุญธรรมมีผลเมื่อคําพิพากษาถึงที่สุด แตจะทําใหเสื่อมสิทธิ
ของบุคคลภายนอกที่กระทําโดยสุจริตไมได เวนแตจดทะเบียน (มาตรา 1598 / 36) 
     ฉ. ผลของการเลิกรับบุตรบุญธรรม  
      กฎหมายไดมีการแกไขเพิ่มเติม กรณีเมื่อมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมถาบุตร
บุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหบิดามารดาโดยกําเนิดกลับมีอํานาจปกครอง นับแตเวลาที่จด
ทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1598/31 หรือนับแตเวลาที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 
ใหเลิกการรับบุตรบุญธรรม แตถาไดมีการตั้งผูปกครองของผูเปนบุตรบุญธรรมไวกอนการเลิกรับ
บุตรบุญธรรม ใหผูปกครองยังคงมีอํานาจหนาที่เชนเดิมตอไป เวนแตบิดามารดาโดยกําเนิดจะรอง
ขอ และศาลมีคําส่ังใหผูรองขอเปนผูมีอํานาจปกครอง  
      วรรคสองไดมีการเพิ่มจากมาตรา 1598/37 ของบทบัญญัติเดิม กรณีการ
เปลี่ยนผูใชอํานาจปกครอง หรือผูปกครองตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุใหเส่ือมสิทธิที่บุคคลภายนอก
ไดมาโดยสุจริตกอนจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม  
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      โดยในป พ.ศ. 2551 ความเดิมของมาตรา 1598 / 37 ถูกยกเลิกและแกไขใหม
โดย  พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2551 มาตรา 7 
      กฎหมายไดมีการแกไขเพิ่มเติม กรณีเมื่อผูรับบุตรบุญธรรมตาย หรือมีการ
เลิกรับบุตรบุญธรรม ถาบุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหบิดามารดาโดยกําเนิดกลับมีอํานาจ
ปกครองนับแตเวลาที่ผูรับบุตรบุญธรรมตาย หรือนับแตเวลาที่จดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม 
ตามมาตรา  1598 / 31 หรือนับแตเวลาที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด ใหเลิกการรับบุตรบุญธรรม เวน
แตศาลเห็นสมควรสั่งเปนประการอื่น 
      วรรคสองไดมีการแกไขเพิ่มเติม กรณีที่มีการตั้งผูปกครองของผูเปนบุตร 
บุญธรรมไวกอนผูรับบุตรบุญธรรมตาย หรือกอนการเลิกรับบุตรบุญธรรม ใหผูปกครองยังคงมี
อํานาจหนาที่เชนเดิมตอไป เวนแตบิดามารดาโดยกําเนิดจะรองขอ และศาลมีคําสั่งใหผูรองขอเปน 
ผูมีอํานาจปกครอง 
      วรรคสามไดมีการแกไขเพิ่มเติม กรณีการเปลี่ยนผูใชอํานาจปกครองตาม
วรรคหนึ่ง หรือผูปกครองตามวรรคสองไมเปนเหตุ เส่ือมสิทธิที่บุคคลภายนอกไดมาโดยสุจริตกอน
ผูรับบุตรบุญธรรมตาย หรือกอนจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม 
      วรรคสี่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม กรณีใหพนักงานอัยการเปนผูมีอํานาจรองขอ 
เพื่อใหศาลมีคําส่ังเปนประการอื่นตามวรรคหนึ่ง (มาตรา 1598 / 37) 
     ช. การเลิกรับบุตรบุญธรรมเมื่อมีการสมรสฝาฝนมาตรา 1451  
      การรับบุตรบุญธรรมยอมเปนอันยกเลิกเมื่อมีการฝาฝนมาตรา 1451 (มาตรา 
1598/32) 

  5) พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  พ.ศ. 2522   
    เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 
ฉบับนี้ คือ เนื่องจากการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมซึ่งแตเดิมเคยจํากัดอยูเฉพาะในระหวางเครือญาติ  
และผูรูจักคุนเคยกันนั้น บัดนี้ไดแพรขยายออกไปสูบุคคลภายนอกอื่นๆ ทั้งคนไทย และคนตางชาติ
สมควรกําหนดเงื่อนไข และวิธีการในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไวเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของ
เด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนของเด็กเปนสําคัญและปองกันการคาเด็กในรูป
ของการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และเพื่อคุมครองประโยชนของบิดามารดาที่แทจริงของเด็ก  
ตลอดจนประโยชนของผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
    เมื่อผูใดมีความประสงคจะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม นอกจากตองปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2535 บัญญัติแลว ยังตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ 
รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ดวย 
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    หลักพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 มีดังตอไปนี้ 
    (1) หนวยงานที่รับผิดชอบ 
     กรมประชาสงเคราะห สวนราชการที่กรมประชาสงเคราะหมอบหมาย19 หรือ
องคการสวัสดิภาพเด็กที่ไดรับในอนุญาตจากอธิบดีดําเนินการเพื่อใหมีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
ไมวาโดยตรงหรือทางออม (มาตรา 6) 
     ในกรณีองคการสวัสดิภาพเด็กที่ประสงคจะดําเนินการ  เพื่อใหมีการรับเด็กเปน
บุตรบุญธรรม จะตองยื่นคําขอรับในอนุญาตจากอธิบดี 
     หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต การอนุญาต และแบบ
ใบอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 7) 
     ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหองคการสวัสดิภาพเด็กไดรับใบอนุญาตตาม 
มาตรา 7 ใหอธิบดีแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลไปยังองคการสวัสดิภาพเด็กนั้นโดยไป
ชักชา องคการสวัสดิภาพเด็กมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอรัฐมนตรีภายใน 30 วันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําส่ัง  คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
     ในกรณีที่องคการสวัสดิภาพเด็กซ่ึงไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 7 แลวฝาฝน
เงื่อนไขในการอนุญาต หรือกระทําการเปนภัยตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือตอสวัสดิภาพเด็ก อธิบดีมีอํานาจเพิกถอนในอนุญาตได และใหนําความในวรรค
หนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา 8) 
    (2) คณะกรรมการ 
     ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตร 
บุญธรรม”  (มาตรา 9-14) โดยมีอํานาจเกี่ยวกับการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม   
     (3) การออกนอกราชอาณาจักร 
     หามมิใหผูใดพา หรือจัดสงเด็กออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อวัตถุประสงคใหมี
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไมวาโดยทางตรง  หรือทางออม เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 18, มาตรา 34 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2, ฉบับที่ 6, ฉบับที่ 7) 
 
 

                                                 
19  ปจจุบัน  กรมประชาสงเคราะห  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ ไดเปลี่ยนเปนกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. 
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    (4) เงื่อนไขการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
     การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตองมีการทดลองเลี้ยงดู และไดรับอนุมัติใหรับเปน
บุตรบุญธรรมตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  
     การทดลองเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกกรณีที่ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญ
ธรรมเปนพี่รวมบิดามารดา พี่รวมบิดาหรือมารดา ทวด ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา หรือผูปกครอง
ของผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม หรือเปนบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา 19)  
     เนื่องจากมาตรา 19 วรรคสองไดมาจากพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตร 
บุญธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 ในมาตรา 3 ที่ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 19 แหง
พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522  
     เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2533 ฉบับนี้ คือ เนื่องจากขอยกเวนไมตองทดลองเลี้ยงดูเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรม 
ที่กําหนดไวตามกฎหมายปจจุบัน คือพ่ีรวมบิดามารดา พี่รวมบิดาหรือมารดา ทวด ปู ยา ตา ยาย ลุง 
ปา นา อา หรือผูปกครองนั้น ปรากฏวายังมีกรณีอ่ืนซึ่งสมควรไดรับการยกเวนอีก เชน กรณีคูสมรส
ฝายหนึ่งจะรับบุตรบุญธรรม หรือบุตรที่ติดมาของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง เปนบุตรบุญธรรมของตน
ดวย จึงสมควรแกไขกฎหมายโดยเปดโอกาสใหมีการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขกรณีที่จะไดรับยกเวนเพิ่มขึ้นไดตามความเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติการ
รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 นี้  
     ผูประสงคจะขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมใหยื่นคําขอ พรอมทั้งหนังสือแสดง
ความยินยอมของบุคคล ผูมีอํานาจใหความยินยอม ในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตออธิบดี 
กรมประชาสงเคราะหสําหรับผูมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร (รวมทั้งชาวตางประเทศ) หรือตอ
ผูวาราชการจังหวัดสําหรับผูมีภูมิลําเนาในตางจังหวัด เมื่อบุคคลดังกลาวตรวจสอบคุณสมบัติแลว 
มีคําส่ังใหทดลองเลี้ยงดูเด็ก แลวใหผูขอรับเด็กรับมอบเด็กที่จะรับเปนบุตรบุญธรรมไปทดลอง 
เล้ียงดู (มาตรา 20, มาตรา 23 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 , ฉบับที่ 7) 
     ในระหวางการทดลองเลี้ยงดู ถาผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมถอนคําขอรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรม ใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมมอบเด็กคืนแกบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอม
ในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม หรือพนักงานเจาหนาที่   
     การมอบเด็กคืนตามวรรคหนึ่งตองกระทําโดยไมชักชา ใหอธิบดีหรือผูวา
ราชการจังหวัดแลวแตกรณี มีคําสั่งเปนหนังสือแจงใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนําเด็กไป 
มอบคืนตามกําหนด โดยใหคํานึงถึงระยะทางความสะดวกในการนําเด็กไปมอบ และสวัสดิภาพ 
ของเด็ก (มาตรา 24) 
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     ในระหวางการทดลองเลี้ยงดูบิดา หรือมารดาไมวาจะเปนผูใหความยินยอม 
หรือไม  อาจขอใหยกเลิกคําขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนั้นเสียก็ได โดยยื่นคําขอตออธิบดี หรือผูวา
ราชการจังหวัด แลวแตกรณี ถาอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหยกเลิกคําขอรับเด็กเปนบุตรบุญ
ธรรม  ใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมมอบเด็กคืนแกบิดามารดาซึ่งเปนผูขอยกเลิก และใหนํา
ความในมาตรา 24 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา 25) 
    (5) ผลการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
     เมื่อไดมีการทดลองเลี้ยงดูครบกําหนดแลว ปรากฏวาผูขอรับเด็กเปนบุตร 
บุญธรรมเหมาะสมที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และคณะกรรมการสั่งอนุมัติใหรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรม ใหดําเนินการขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไดตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
     เพื่อประโยชนในการดําเนินการขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ใหถือวา
ความยินยอมของบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมที่ยื่นตามมาตรา 
20 เปนความยินยอมในการจดทะเบียน (มาตรา 27) เมื่อไดจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแลวโดย
ชอบไมอาจเลิกการรับบุตรบุญธรรมดาได  จนกวาจะไดมีการฟองเลิกการรับบุตรบุญธรรม  และ
เมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวนแลว นายทะเบียนก็จะจดทะเบียนให20 
     เมื่อไดมีการทดลองเลี้ยงดูครบกําหนดแลว ปรากฏวาผูขอรับเด็กเปนบุตร 
บุญธรรมไมเหมาะสมที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และคณะกรรมการสั่งไมอนุมัติใหรับเด็กเปน
บุตรบุญธรรม  ใหอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ส่ังใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
มอบเด็กนั้นคืนแกบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม บิดามารดา 
ผูปกครอง หรือพนักงานเจาหนาที่ ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตองมอบเด็กคืน และ
ใหนําความในมาตรา 24 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
     ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณคําส่ังคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
โดยทําเปนคํารองยื่นตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 
     ในระหวางพิจารณาของศาล ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมอาจรองตอศาลใหเด็ก
อยูในความเลี้ยงดูของผูรองก็ได 
     คําส่ังของศาลชั้นตนตามวรรคสอง และวรรคสามใหเปนที่สุด (มาตรา 28) 
     การพิจารณาคดี และการอานคําส่ังศาลเกี่ยวกับการรับเด็ก เปนบุตรบุญธรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหกระทําโดยลับ (มาตรา 31)  

 

                                                 
20  สมบูรณ  บุญภินันท.  (2531, กันยายน).  “การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม.”  บทบัณฑิตย,  44, 1.  

 หนา 7.  
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  6) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็กและความรวมมือเร่ืองการรับบุตรบุญธรรมระหวาง
ประเทศ (Convention on Potection of Children and Co-Operetion in Respect of  Intercountry 
Adoption) 
    อนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็ก และความรวมมือเร่ืองการรับบุตรบุญธรรมระหวาง
ประเทศ (Convention on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry 
Adoption) ฉบับนี้นอกจากจะเปนการใหความคุมครองแกเด็กในการรับบุตรบุญธรรมแลว ยังมีสวน
ชวยในการทําใหการรับบุตรบุญธรรมในระหวางประเทศคูสัญญา เปนไปในแนวทางเดียวกัน โดย
ยอมรับความแตกตางในเงื่อนไขกระบวนการภายในของแตละประเทศ ในการรับบุตรบุญธรรม 
และสถานะทางกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม และเด็กในประเทศผูสง ประเทศผูรับ และประเทศ
คูสัญญาอื่นๆ21 
    ประเทศไทยไดแสดงเจตนาเขาผูกพันตามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็ก และ
ความรวมมือเร่ืองการรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ (Convention on Protection of Children and 
Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2547 โดยประเทศไทยมี
การจัดตั้งองคกรตามอนุสัญญา 2 องคกร คือ เจาหนาที่ปฏิบัติงาน (Accredited Bodies) และ องคกร
ที่มีอํานาจ (Competent Authority) สวนองคกรกํากับดูแลกลาง (Central Authoity)22 
    อนุสัญญาฉบับนี้มีการตกลงกันระหวางประเทศคูสัญญาในประเด็นสําคัญๆ23 หลาย
ประเด็น ดังนี้ 
    หมวด 1  ขอบเขตของอนุสัญญา 
    หมวด 2  เงื่อนไขสําหรับการรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ 
    หมวด 3  สํานักงานกลางและหนวยงานซึ่งไดรับอนุญาต 
    หมวด 4  เงื่อนไขการพิจารณาในการรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ 
    หมวด 5  การรับรองและผลของการรับบุตรบุญธรรม 

 
                                                 

21  ชาติชาย  เชษฐสุมน.  (2549).  อนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็กและความรวมมือเรื่องการรับบุตร 
บุญธรรมระหวางประเทศ (Convention on Potection of Children and Co-Operetion in Respect of Intercountry 
Adoption).  สืบคนเมื่อ  5 พฤศจิกายน 2551, จาก            
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=303&d_id=302. 

22  แหลงเดิม. 
23  จรัญ  ภักดีธนากุล.  (2543).  อนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็กและความรวมมือเกี่ยวกับการรับรอง

บุตรบุญธรรมระหวางประเทศ Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect  
of Intercountry Adoption.  สืบคนเมื่อ 7 มีนาคม 2552,  จาก   
http://www.adoption.dsdw.go.th/adoption-11.html. 
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    หมวด 1  ขอบเขตของอนุสัญญา 
    เพื่อกอตั้งหลักประกันใหมั่นใจวา การรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศมีขึ้นเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของเด็ก และดวยความเคารพตอสิทธิขั้นมูลฐานของเขา ตามที่รับรองในกฎหมาย
ระหวางประเทศ เพื่อกอตั้งระบบความรวมมือระหวางประเทศคูสัญญา เพื่อใหมั่นใจวาหลักประกัน
เหลานั้นไดรับการเคารพ และเปนการปองกันการลักพา การขาย หรือการคาเด็ก เพื่อประกันการ
รับรองการรับบุตรบุญธรรมซึ่งทําตามอนุสัญญานี ้(มาตรา 1) 
    อนุสัญญานี้ใชกับกรณีซ่ึงเด็กมีถ่ินที่อยูตามปกติในประเทศคูสัญญาหนึ่ง (ประเทศ
กําเนิด) ไดถูก กําลังถูก หรือกําลังจะถูกนําไปยังอีกประเทศคูสัญญาหนึ่ง (ประเทศผูรับ) ไมวาหลัง
การรับบุตรบุญธรรมในประเทศกําเนิดโดยคูสมรส หรือบุคคลซึ่งมีถ่ินที่อยูปกติในประเทศผูรับ 
หรือเพื่อความมุงหมายของการรับบุตรบุญธรรม เชนนั้นในประเทศผูรับหรือในประเทศกําเนิด
อนุสัญญานี้ครอบคลุมการรับบุตรบุญธรรม ซ่ึงกอใหเกิดความสัมพันธถาวรระหวางบิดามารดากับ
เด็กเทานั้น (มาตรา 2) 
    อนุสัญญานี้ยุติการใช หากไมไดใหความตกลงดังระบุใน มาตรา 17 อนุ ค. กอนเด็กมี
อายุ 18 ป (มาตรา 3) 
    หมวด 2 เงื่อนไขสําหรับการรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ 

    การรับบุตรบุญธรรมภายในขอบเขตของอนุสัญญานี้ เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อหนวยงานที่มี
อํานาจของประเทศกําเนิด ไดพิจารณาแลววา เด็กนั้นสามารถรับเปนบุตรบุญธรรมได หลังจากการ
พิจารณาตามควรถึงความเปนไปไดในการจัดหาการดูแลใหเด็กภายในประเทศกําเนิดแลว วาการรับ
บุตรบุญธรรมระหวางประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกเด็ก  
    บุคคล สถาบัน และหนวยงานซึ่งจําเปนตองใหความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรม 
ไดรับการปรึกษาแนะนําตามที่อาจจําเปน และไดรับแจงตามควรถึงผลของความยินยอม โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม ไมวาจะมีผลเปนการทําใหความสัมพันธทางกฎหมายระหวางเด็กกับ
ครอบครัวโดยกําเนิดของตนสิ้นสุดหรือไม และตองใหความยินยอมโดยอิสระ ตามแบบที่กฎหมาย
กําหนด และแสดงออกหรือมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร โดยความยินยอมมิไดถูกชักจูงโดย
คาจาง หรือการตอบแทนไมวาชนิดใด และไมมีการเพิกถอน 

    ความยินยอมของมารดาไดใหไวภายหลังจากการเกิดของเด็กเทานั้น และคํานึงถึงอายุ 
และระดับวุฒิภาวะของเด็กวาไดรับการปรึกษาแนะนํา และไดรับแจงตามสมควรถึงผลของการ 
รับบุตรบุญธรรม และผลของการใหความยินยอมตอการรับบุตรบุญธรรมในกรณีที่ตองมีความ
ยินยอมเชนนั้น และไดมีการคํานึงถึงความเห็นของเด็กแลว 
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    ความยินยอมของเด็ก ในกรณีตองมีความยินยอมเชนนั้น ไดใหอยางอิสระ ตามแบบ 
ที่กฎหมายกําหนด และแสดงออกหรือมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร และความยินยอมเชนนั้น
ไมไดถูกชักจูงโดยคาจาง หรือการตอบแทนไมวาชนิดใด (มาตรา 4) 
    การรับบุตรบุญธรรมภายในขอบเขตของอนุสัญญาฉบับนี้  เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อ
หนวยงานของประเทศผูรับ ไดพิจารณาแลววา บิดามารดาผูขอรับบุตรบุญธรรมมีคุณสมบัติ และ
เหมาะสมที่จะรับบุตรบุญธรรมได โดยผูขอรับบุตรบุญธรรมไดรับการปรึกษาแนะนําตามที่จําเปน
แลว และเด็กไดรับอนุญาตใหเขาไป และพํานักเปนการถาวรในประเทศนั้น (มาตรา 5) 
    หมวด 3 สํานักงานกลางและหนวยงานซึ่งไดรับอนุญาต 

    ประเทศคูสัญญาจะตั้งสํานักงานกลางเพื่อทําหนาที่ซ่ึงกําหนดโดยอนุสัญญานี้ และ
สหรัฐ ซ่ึงมีมากกวาหนึ่งระบบกฎหมาย หรือประเทศซึ่งมีหนวยดินแดนเปนอิสร ยอมตั้งสํานักงาน
ไดมากกวาหนึ่งได และระบุขอบเขตเกี่ยวกับดินแดน หรือบุคคลของภารกิจที่มอบไดอยางเสรี ใน
กรณีที่ประเทศตั้งสํานักงานกลางมากกวาหนึ่งใหระบุที่อยูของสํานักงานกลางรับแจงการติดตอซ่ึง
จะสื่อสารไปยังสํานักงานกลางอื่นภายในประเทศนั้นได (มาตรา 6) 
    แตละสํานักงานกลางจะรวมมือกัน และสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานที่มี
อํานาจในประเทศของตน เพื่อคุมครองเด็ก และบรรลุวัตถุประสงคอ่ืนแหงอนุสัญญานี้ โดยจัด
ขอมูลทางกฎหมายตางๆ ของประเทศตนเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม และขอมูลทั่วไปอื่น เชน
ขอมูลสถิติ และแบบมาตรฐานตางๆ แจงแกกันถึงปฏิบัติการตามอนุสัญญาใหมากที่สุดเทาที่ 
จะเปนไปได (มาตรา 7) 
    สํานักงานกลางจะดําเนินมาตรการอันเหมาะสมทั้งปวง โดยตรงหรือโดยผาน
หนวยงานสาธารณะที่จะปองกันการไดประโยชนทางการเงิน หรืออยางอื่นอันมิชอบเกี่ยวเนื่องกับ
การรับบุตรบุญธรรม และที่จะยับยั้งการปฏิบัติทั้งปวงซึ่งแยงกับวัตถุประสงคแหงอนุสัญญานี้ 
(มาตรา 8) 
    สํานักงานกลางจะดําเนินมาตรการอันเหมาะสมทั้งปวง โดยตรงหรือโดยผาน
หนวยงานสาธารณะ หรือหนวยงานอื่นซึ่งไดรับอนุญาตถูกตองในประเทศของตน เพื่อใหความ
สะดวก ติดตาม และเรงรัดกระบวนการตางๆ เพื่อใหไดรับบุตรบุญธรรม สงเสริมการพัฒนาบริการ
ใหคําปรึกษา แนะนําการรับบุตรบุญธรรม และบริการหลังการรับบุตรบุญธรรมภายในประเทศ 
ของตน จัดรายงานการประเมินผลโดยทั่วไป เกี่ยวกับประสบการณการรับบุตรบุญธรรมระหวาง
ประเทศใหแกกัน ตอบเทาที่กฎหมายของประเทศตนอนุญาต คํารองขอที่สมควรจากสํานักงาน
กลาง หรือหนวยงานสาธารณะอื่น เพื่อขอมูลเกี่ยวกับภาวการณรับบุตรบุญธรรมเฉพาะราย  
(มาตรา 9) 
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    อยางไรก็ตามการอนุญาตจะใหแก และตอหนวยงานซึ่งแสดงวาสามารถปฏิบัติงาน
ซ่ึงไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยดําเนินตามวัตถุไมแสวงหากําไร และตาม
มาตรฐานจริยธรรม โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานที่มีอํานาจของประเทศนั้น เกี่ยวกับ
องคประกอบ การปฏิบัติงานและภาวะทางการเงิน (มาตรา 10-11) 
    หนวยงานซ่ึงไดรับอนุญาตในประเทศคูสัญญาหนึ่งอาจทําการในอีกประเทศ 
คูสัญญาหนึ่ง เฉพาะเมื่อหนวยงานที่มีอํานาจของทั้งสองประเทศไดอนุญาตใหทําเชนนั้นได 
(มาตรา 12) 
    แตละประเทศคูสัญญาจะแจงการตั้งสํานักงานกลาง และในกรณีที่สมควร ขอบเขต
ภารกิจตลอดจนชื่อ และที่อยูของหนวยงานซึ่งไดรับอนุญาตไปยังสํานักงานประจําที่ประชุม 
กรุงเฮก วาดวยกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล (มาตรา 13) 
    หมวด 4 เงื่อนไขการพิจารณาในการรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ 

    บุคคลซึ่งมีถ่ินที่อยูปกติในประเทศคูสัญญาผูประสงคจะรับบุตรบุญธรรมเด็กซึ่งมีถ่ิน
ที่อยูปกติในอีกประเทศคูสัญญาหนึ่ง ใหขอตอสํานักงานกลางในประเทศซึ่งตนมีถ่ินที่อยูปกตินั้น 
(มาตรา 14) 
    เมื่อสํานักงานกลางของประเทศผูรับพอใจวา ผูขอมีคุณสมบัติ และเหมาะสมที่จะรับ
บุตรบุญธรรมใหจัดทํารายงาน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับรูป ลักษณะ คุณสมบัติ และความเหมาะสม 
ที่จะรับบุตรบุญธรรม ภูมิหลัง ประวัติครอบครัวและทางการแพทย สถานะทางสังคม เหตุผลที่
ขอรับบุตรบุญธรรม ความสามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ ตลอดจนลักษณะของเด็ก
ซ่ึงเหมาะที่จะเลี้ยงดูได และสงรายงานไปยังสํานักงานกลางของประเทศกําเนิด (มาตรา 15) 
    หากสํานักงานกลางของประเทศกําเนิดพอใจวาเด็กนั้นอาจรับเปนบุตรบุญธรรมได 
ใหจัดทํารายงาน  รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับรูปลักษณะ  การรับเปนบุตรบุญธรรมได  ภูมิหลัง 
สภาพแวดลอมทางสังคม ประวัติครอบครัว ประวัติทางการแพทยรวมทั้งของครอบครัวเด็ก และ
ความจําเปนพิเศษของเด็ก โดยพิจารณาตามควรแกการที่เด็กไดรับการเลี้ยงดูมา และภูมิหลังทาง
ชาติพันธุ ศาสนา และวัฒนธรรมเด็ก การกําหนดดังกลาวอาศัยพื้นฐานโดยเฉพาะตามรายงาน
เกี่ยวกับเด็ก และบิดามารดาผูขอรับบุตรบุญธรรม วาการจัดใหเด็กอยูในความดูแลที่ตั้งใจนั้นเปน
ประโยชนสูงสุดแกเด็กหรือไม และรายงานเกี่ยวกับเด็ก หลักฐานวาไดรับความยินยอมที่จําเปน 
และเหตุผลที่จัดใหเด็กอยูในความดูแลได ไปยังสํานักงานกลางของรัฐผูรับโดยระวังมิใหมีการ
เปดเผยตัวมารดาและบิดาหากการเปดเผยเชนนี้ไมอาจทําไดในประเทศกําเนิด (มาตรา 16) 
    การวินิจฉัยในประเทศกําเนิดวาเด็กควรถูกมอบแกบิดามารดาผูขอรับบุตรบุญธรรม 
อาจทําไดตอเมื่อ สํานักงานกลางของประเทศนั้นไดแนใจวา บิดามารดาผูขอรับบุตรบุญธรรมตกลง
แลว โดยสํานักงานกลางของประเทศผูรับไดเห็นชอบกับการวินิจฉัยนั้น ในกรณีที่การเห็นชอบตอง
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มีตามกฎหมายของประเทศนั้น หรือตามที่สํานักงานกลางของประเทศกําเนิดตองการ และ
สํานักงานกลางของทั้งสองประเทศไดตกลงแลววาใหดําเนินการรับบุตรบุญธรรมตอไป และไดมี
การกําหนดตามความใน มาตรา 5 แลววาบิดามารดาผูขอรับบุตรบุญธรรมมีคุณสมบัติ และ
เหมาะสมที่จะรับบุตรบุญธรรม และวาเด็กไดรับ หรือจะไดรับอนุญาตใหเขาไป และพํานักเปนการ
ถาวรในประเทศผูรับ (มาตรา 17) 
    สํานักงานกลางของทั้งสองประเทศ จะดําเนินตามขั้นตอนที่จําเปนเพื่อเด็กไดรับ
อนุญาตใหออกจากประเทศกําเนิด และใหเขาไป และพํานักเปนการถาวรในประเทศผูรับ (มาตรา 
18) 
    การพาเด็กไปประเทศผูรับจะดําเนินการไดตอเมื่อเงื่อนไขตาม มาตรา 17 ไดปฏิบัติ
ตามแลว โดยสํานักงานกลางของทั้งสองประเทศจะใหมั่นใจวาการพาไปนี้เกิดขึ้นในพฤติการณที่
ปลอดภัย และเหมาะสม และหากเปนไปไดโดยการรวมดวยของบิดามารดาผูรับหรือผูขอรับบุตร
บุญธรรม และหากการพาเด็กไปไมเกิดขึ้น ใหสงรายงานซึ่งระบุถึงใน มาตรา 15 และ 16 คืนแก
สํานักงาน ซ่ึงเปนผูสงไป (มาตรา 19) 
    สํานักงานกลางจะแจงแกกันใหทราบกระบวนการรับบุตรบุญธรรม และมาตรการ 
ซ่ึงดําเนินไปเพื่อใหการนั้นเสร็จส้ิน ตลอดจนความกาวหนาของการจัดเด็กใหอยูในความดูแล 
หากจําเปนตองมีระยะเวลาทดลองเลี้ยงดู (มาตรา 20) 
    ในกรณีที่การรับบุตรบุญธรรมจะเกิดขึ้นภายหลังการพาเด็กไปยังประเทศผูรับ และ
ปรากฏตอสํานักงานกลางของประเทศนั้นวา การจัดใหเด็กอยูในความดูแลของบิดามารดาผูขอรับ
บุตรบุญธรรมไมเปนประโยชนสูงสุดแกเด็ก ใหสํานักงานกลางนั้นใชมาตรการที่จําเปนเพื่อ
คุมครองเด็ก โดยเฉพาะการทําใหเด็กถูกนํามาจากบิดามารดาผูขอรับบุตรบุญธรรม และจัดใหมีการ
ดูแลช่ัวคราว ทั้งการหารือกับสํานักงานกลางของประเทศกําเนิด จัดโดยไมชักชาใหเด็กไดรับการ
ดูแลใหมโดยมุงหมายเพื่อการรับบุตรบุญธรรม หรือหากไมเหมาะสม จัดใหมีการดูแลระยะยาว
แทน การรับบุตรบุญธรรมจะไมเกิดขึ้น จนกวาสํานักงานกลางของประเทศกําเนิดไดรับแจงตาม
ควร เกี่ยวกับบิดามารดาผูขอรับบุตรบุญธรรมรายใหมแลว สวนมาตรการสุดทายจัดใหเด็กกลับ 
หากจําเปนเพื่อประโยชนของเด็ก โดยคํานึงโดยเฉพาะถึงอายุ และระดับวุฒิภาวะของเด็ก ใหเขา
ไดรับการหารือ และในกรณีที่เหมาะสมใหเขาใหความยินยอมเกี่ยวกับมาตรการที่จะใชตามขอนี้ 
(มาตรา 21) 
    ภารกิจของสํานักงานกลางตามหมวดนี้อาจปฏิบัติโดยหนวยงานสาธารณะ หรือโดย
หนวยงานซึ่งไดรับอนุญาตตามหมวด 3 ภายในขอบเขตที่กฎหมายแหงประเทศของตนอนุญาต 
(มาตรา 22) 
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    หมวด 5 การรับรองและผลของการรับบุตรบุญธรรม 
    การรับบุตรบุญธรรมซึ่งรับรองถูกตอง โดยหนวยงานซึ่งมีอํานาจของประเทศที่มี 
การรับบุตรบุญธรรมวาไดทําตามอนุสัญญานี้ จะไดรับการรับรองโดยผลของกฎหมายในประเทศ
คูสัญญาอื่น หนังสือรับรองจะระบุวาความตกลงตาม มาตรา 17 อนุ ค. ไดใหเมื่อใด และโดยผู ณ 
เวลาลงนาม ใหสัตยาบัน ยอมรับ เห็นชอบ หรือภาคยานุวัติ แตละประเทศสัญญาจะบอกกลาวตอ
ผูดูแลอนุสัญญานี้ถึงชื่อ และภารกิจของสํานักงาน หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจทําหนังสือรับรองใน
ประเทศนั้น ทั้งจะแจงการเปลี่ยนแปลงในการตั้งหนวยงานเหลานี้ตอผูดูแลดวย (มาตรา 23) 
    การรับรองการรับบุตรบุญธรรมอาจถูกปฏิเสธในประเทศคูสัญญา หากการรับบุตร
บุญธรรมนั้นขัดตอนโยบายสาธารณะอยางโจงแจง โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก (มาตรา 
24) 
    อยางไรก็ตาม ประเทศคูสัญญาใดๆอาจประกาศตอผูดูแลอนุสัญญานี้ วาตนไมถูก
ผูกพันตามอนุสัญญานี้ตองรับรอง การรับบุตรบุญธรรมซึ่งทําความตกลง ซ่ึงเกิดขึ้นโดยการใช 
มาตรา 39 วรรค 2 (มาตรา 25) 
    การรับรองการรับบุตรบุญธรรมรวมถึง การรับรองนิติสัมพันธฉันบิดามารดาและ
บุตร ระหวางเด็กกับบิดามารดาผูรับบุตรบุญธรรม ความรับผิดชอบตอเด็กเยี่ยงบิดามารดา ของ 
บิดามารดาผูรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ความสิ้นสุดแหงนิติสัมพันธที่มีอยูกอนระหวางเด็กกับ 
มารดาและบิดาของตน หากการรับบุตรบุญธรรมมีผลเชนนี้ในประเทศคูสัญญาที่มีการรับบุตร 
บุญธรรม 
    ในกรณีที่มีการรับบุตรบุญธรรมมีผลใหนิติสัมพันธฉันบิดามารดาและบุตร ที่มีอยู
กอนสิ้นสุดใหเด็กไดรับบรรดาสิทธิในประเทศผูรับและในประเทศคูสัญญาใดๆ ซ่ึงรับรองการรับ
บุตรบุญธรรมเทาเทียมกับที่เปนผลจากการรับบุตรบุญธรรมในแตละประเทศดังกลาว (มาตรา 26) 
     ในกรณีที่การรับบุตรบุญธรรมซึ่งอนุญาตในประเทศกําเนิดไมมีผลใหนิติสัมพันธ 
ฉันทบิดามารดาและบุตร ซ่ึงมีอยูกอนส้ินสุด การดังกลาวอาจถูกเปลี่ยนเปนการรับบุตรบุญธรรม 
ซ่ึงมีผลเชนนั้นในประเทศผูรับซึ่งรับรองการรับบุตรบุญธรรมตามอนุสัญญานี้ได หากกฎหมาย 
ของประเทศผูรับยอมเชนนั้น (มาตรา 27) 
    สรุป 
    การที่ประเทศไทยเขาผูกพันตามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็ก และความรวมมือ
เร่ืองการรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ เนื่องจากประเทศไทยไดมีแนวทางในการปฏิบัติในเรื่อง
การรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบุตรบุญธรรมอยูแลว ตาม
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็ก และความรวมมือเร่ืองการรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ 
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ดังกลาว โดยศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมก็ทําหนาที่ เปนสํานักงานกลางตามที่
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็ก และความรวมมือเร่ืองการรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ
กําหนดไว เนื่องจากมีความชํานาญ และประสบการณเร่ืองการรับบุตรบุญธรรมอยูแลว ประเทศ
ไทยจึงไมไดมีการแกกฎหมาย เร่ืองการรับบุตรบุญธรรม เพราะขอกําหนดในอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองเด็ก และความรวมมือเร่ืองการรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ ไมแตกตางจากกฎหมาย
ภายในของประเทศไทยที่กําหนด และประเทศไทยสามารถปฏิเสธการรับบุตรบุญธรรม หากการ 
รับบุตรบุญธรรมขัดตอนโยบายสาธารณะอยางชัดเจน โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน 
สําคัญ 

 2.2.2 กฎหมายตางประเทศ 
  ประเทศฝรั่งเศส 
  ประมวลกฎหมายนโปเลียน แมจะไดรับการยกยองวาเปนประมวลกฎหมายที่ทันสมัย  
และสมบูรณที่สุดในยุคนั้นก็ตาม แตประมวลกฎหมายนี้ก็ยังมีขอบกพรองอยูบางประการ คือ
กฎหมายบางลักษณะหรือบางสวนไมเหมาะสมกับสภาพสังคมในสมัยนั้น และบางเรื่องตีความได
หลายนัย ทําใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหม24บทบัญญัติในเรื่องความเปนบิดามารดากับบุตร
ในวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1972 ไดมีการปรับปรุงกฎหมายโดยใหสิทธิแกบุตรนอกสมรส หรือบุตร
นอกกฎหมายมากขึ้น ในกฎหมายแพงฝร่ังเศสนี้ไดแยกบุตรออกเปน 3 ประเภทคือ บุตรชอบดวย
กฎหมายหรือบุตรในสมรส บุตรที่มิชอบดวยกฎหมายหรือบุตรนอกสมรส และบุตรบุญธรรม ใน
สวนบุตรบุญธรรมนี้กฎหมายแพงฝรั่งเศสไดแยกการรับบุตรบุญธรรมออกเปน การรับบุตร 
บุญธรรมโดยวิธีธรรมดา (adoption simple) กับการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ (adoption 
pleniere)25   

  ประเทศญี่ปุน 
  ประมวลกฎหมายของประเทศญี่ปุนนั้นเนื่องจากยังไมชัดเจน จนทําใหประเทศญี่ปุนเสีย
สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแกชาวตางชาติ ทําใหญี่ปุนตองมีการปรับปรุงกฎหมายโดยจางนัก
กฎหมายชาวฝรั่งเศสมาปรับปรุงกับกฎหมายของญี่ปุน โดยการเทียบเคียงมาจากกฎหมายฝรั่งเศส  
เนื่องจากประเทศญี่ปุนไดมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วทําใหกฎหมายครอบครัว และ
มรดกไมสอดคลองกับความเปนจริงในสังคมทําใหตองมีการแกไขกฎหมาย โดยในเรื่องการรับบุตร
บุญธรรมนั้นไดแบงออกเปน 2 แบบ คือแบบธรรมดาที่มีมาแตเดิมบุตรบุญธรรมยังมีความสัมพันธ
                                                 

24   อุกฤษ  มงคลนาวิน.  (2514).  ประวัติศาสตรกฎหมายตางประเทศ  (สากล).  หนา  20. 
25   วิษณุ  เครืองาม,  สุรีรัตน  ประจนปจจนึก  และ  ชัยพร  สมบุญวงค.  (2544).  ระบบกฎหมายไทย

และตางประเทศ.  หนา 125. 
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กับครอบครัวโดยกําเนิดอยู และแบบสมบูรณโดยบุตรบุญธรรมตัดความสัมพันธกับครอบครัวโดย
กําเนิด26 

  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  สาธารณรัฐประชาชนจีนมีประวัติที่ยาวนาน ประชาชนชาวจีนมีหลายเชื้อชาติ และ 
หลายศาสนา โดยในสมัยกอนนั้นขงจื้อเปนผูวางรากฐานวัฒนธรรมของผูคน และสังคมเริ่มจาก
ครอบครัว มิตรสหาย ไปถึงชุมชน ไปถึงระดับเมือง และประเทศ รวมทั้งความสัมพันธระหวาง
ผูปกครองกับผูถูกปกครอง 
  ในการรับบุตรบุญธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนนี้มีความมุงหมาย ตามประเพณีอัน
เปนลักษณะเดนที่สําคัญที่สุด เพื่อความมุงหมายของการจัดหาบุตรชาย เพื่อสืบทอดพิธีกรรมบูชา
บรรพบุรุษ  และเพื่อสืบทอดลัทธิของบรรพชน และเพื่อเปนทายาทสืบตอบรรดาทรัพยสมบัติของ
บิดาบุญธรรม  และนอกจากนี้ก็เพื่อดํารงไวซ่ึงแซของบิดาบุญธรรมใหยังคงอยูตอไป ชายที่ไมมี
ทายาทเปนชาย  และไมมีการรับบุตรบุญธรรมจะถือวาตามประเพณีจีนวาครอบครัวของเขาจะไม 
คงอยูตอไป ดังนั้นจึงเห็นไดวาการรับบุตรบุญธรรมเปนการกอใหเกิดทายาทจากการรับบุตร 
บุญธรรม เพื่อเห็นแกการกุศล หรือเพื่อเห็นแกการอยูรวมกัน ในประการหลังสุดนี้เด็กก็จะไมถูก
ทอดทิ้ง ทําใหไดรับการศึกษา และการเลี้ยงดูเฉกเชนกับบุตรที่แทจริงของผูรับบุตรบุญธรรม 
  โดยในปจจุบัน ไดมีการแกไขกฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนโดยคณะกรรมการ (Standing Committee of the National People's Congress) นั้นทํา
ในการประชุมครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการ (Standing Committee of the Ninth National People's 
Congress) ของสาธารณะรัฐประชาชนจีนในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) และจะเริ่ม
มีผลบังคับใชในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542)27 
 
 
 
 
 

                                                 
26  ไพโรจน  กัมพูสิริ.  (2544).   แนวทางแกไขปญหากรณีชาวตางชาติรับเด็กไทยเปนบุตรบุญธรรม:

ศึกษาปญหาที่เกิดจากรูปแบบการรับบุตรบุญธรรมที่แตกตางกันในกฎหมายครอบครัวฝร่ังเศส  ญี่ปุนและไทย.  
หนา  34-37. 

27  The  standing  committee  of  the  national  people’s  congress.  (1999,  April  1).  Adoption Law of 
the people’s Republic of China. Retrieved  May  2  2009,  from  http://fwcc.org/China adoption law 98.htm. 
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   และไดแกไขกฎหมายการสมรสของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ทําขึ้นในการประชุม 
ครั้งที่ 21 ของคณะกรรมการ (Standing Committee of the Ninth National People's Congress) ใน
วันที่ 28 เมษายน ค.ศ.2001 (พ.ศ. 2544)28 
  ทั้งยกเลิกกฎหมายการสมรสฉบับเกาที่ใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524)29 

                                                 
28  The Standing Committee of the Ninth National People's Congress.  (2001, April  28).  Marriage        

law  of  the  people’s  republic  of China.  Retrieved  May  2, 2009, from 
http://www.helplinelaw.com/law/china/marriage/mlaw.php 

29  วิมลศิริ  ชํานาญเวช.  (2538, เมษายน).  “กฎหมายครอบครัวจีน.”  วารสารกฎหมาย,  15, 1.  หนา 10. 
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บทที่  3 

เงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 
 ในบทนี้ ผูเขียนมุงศึกษาถึงหลักกฎหมายประเทศไทยที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับบุตร 
บุญธรรม โดยเทียบเคียงกับหลักกฎหมายตางประเทศ เพื่อจะไดนํามาศึกษาเปรียบเทียบความ
คลายคลึงและความแตกตาง ตลอดจนขอดีของกฎหมายแตละประเทศจะไดนํามาปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมของประเทศไทย  
   
3.1  การรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของกฎหมายไทย 
 รัฐไดกําหนดกฎเกณฑเพื่อใหบุคคลระหวาง ผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมมี
ความสัมพันธกันเหมือน เชน บิดา มารดา  กับบุตร เพื่อกอใหเกิดครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่ง 
อันเปนรากฐานของประเทศ ซ่ึงเปนสถาบันหลัก รัฐจึงจําเปนตองวางเงื่อนไข และหลักเกณฑการ
รับบุตรบุญธรรมขึ้นมา เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย และความมั่นคงแหงรัฐ2 

 3.1.1 เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม 
  เนื่องจากในการรับบุตรบุญธรรมนั้นไดแบงเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมเปน 2 กรณี
ดังนี้ 
  1)  เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม  กรณีผูเปนบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแลว 
  2)  เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม  กรณีผูเปนบุตรบุญธรรมเปนเด็ก 
  จากการที่ตองแบงเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมออกเปน  2 กรณีดังกลาวนั้น 
เนื่องดวยกฎหมายตองการที่จะคุมครองสวัสดิภาพของเด็กในการที่จะถูกรับเปนบุตรบุญธรรม 
โดยไมถูกบุคคลที่จะรับตัวเด็กมาเปนบุตรบุญธรรม เพื่อแสวงหาประโยชนจากตัวเด็กโดยทารุณ
โหดราย และไรมนุษยธรรม และเปนการเปดโอกาสใหผูที่ใจบุญไดมีโอกาสอุปการะเด็กใหมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น โดยไมหวังผลตอบแทนจากเด็ก กฎหมายจึงไดบัญญัติใหผูที่จะรับเด็กเปนบุตร 
บุญธรรมนั้นตองปฏิบัติตามกฎหมายอีกฉบับ คือพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
พ.ศ. 2522 
 
                                                 

2  ไพโรจน  กัมพูสิริ.  (2546).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ5  ครอบครัว.   
หนา 456. 

DPU



 43 

  1)  เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม  กรณีผูเปนบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแลว  
   ในการที่ผูที่จะรับบุตรบุญธรรมมีความประสงค ที่จะรับบุตรบุญธรรมนั้นกฎหมายได
บัญญัติใหผูรับบุตรบุญธรรมนั้นตองปฏิบัติ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 
2533 วาดวยเรื่องครอบครัว 
    (1) คุณสมบัติผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม 
    มาตรา 1598 / 19 ไดบัญญัติไววา บุคคลที่มีอายุไมต่ํากวา 25 ป จะรับบุคคลอื่น
เปนบุตรบุญธรรมก็ได แตผูนั้นตองมีอายุแกกวาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมอยางนอย 15 ป 
    สําหรับมาตรา 1598 / 19 นี้ กฎหมายไดมีการแกไขเพิ่มเติมอายุขั้นต่ําของผูรับ
บุตรบุญธรรมไวที่ 25 ป ซ่ึงแตเดิมนั้นไดมีการกําหนดอายุขั้นต่ําไวที่ 30 ป เนื่องจากปจจุบันหนุม
สาวนั้นไดประสบความสําเร็จในชีวิตเร็วขึ้น3 ซ่ึงบุคคลที่อายุ 25 ป นั้นมีความเปนผูใหญเพียงพอ
แลว มีงานทําแลว และสามารถอุปการะเลี้ยงบุตรบุญธรรมไดแลว จึงไดมีมาลดอายุขั้นต่ําของผูรับ
บุตรบุญธรรมลงอีก 5 ป และเพื่อใหเกิดการรับบุตรบุญธรรมกันมากขึ้น สวนในเรื่องที่ผูรับบุตรบุญ
ธรรมนั้นตองมีอายุแกกวาผูรับบุตรบุญธรรมนั้นยังคงเหมือนเดิมคือ 15 ป เพื่อใหสอดคลองกับ
ความเปนจริงตามธรรมชาติระหวางบิดา มารดา กับบุตร และเหตุผลอีกประการหนึ่งก็เพื่อใหมีการ
ยําเกรง ใหเกิดความเคารพตอผูรับบุตรบุญธรรม หากกําหนดเกณฑอายุหางต่ําเกินไปอาจเกิด
เหตุการณที่ผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเปลี่ยนสถานะมาเปนสามีภรรยากันได อันเปนการ
กระทบตอความรูสึกของสังคมทั่วไป และศีลธรรมเปนอยางมาก4 การแกไขกฎหมายในป พ.ศ. 
2535 นี้ เพื่อใหสอดคลองกับหลักสากล เนื่องจากในตางประเทศไดกําหนดคุณสมบัติของผูรับบุตร
บุญธรรมไวต่ํากวาประเทศไทย เชน ประเทศอังกฤษ 21 ป เยอรมัน 25 ป และประเทศฟลิปปนส ให
ผูบรรลุนิติภาวะแลว5 
   (2) เงื่อนไขเรื่องความยินยอม 

    ก. ความยินยอมของบุตรบุญธรรม 

     มาตรา 1598/20 ไดบัญญัติไววา การรับบุตรบุญธรรม ถาผูที่จะเปนบุตร 
บุญธรรมมีอายุไมต่ํากวา 15 ป ผูนั้นตองใหความยินยอมดวย 

                                                 
3  ประสพสุข  บุญเดช.  (2526, มีนาคม-เมษายน).  “กฎหมายครอบครัวแกไขใหม  ป  26”  ดุลพาห,   

30, 1.  หนา 41. 
4  รัศฎา  เอกบุตร.  (2550).  คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 5 ครอบครัว  บิดามารดา  และ

บุตร.  หนา  219-220. 
5  ประสพสุข  บุญเดช.  (2550).   คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 5 วาดวยครอบครัว.   

หนา 729. 

DPU



 44 

     ดังนั้นจึงเห็นไดวา บุตรบุญธรรมที่ไดบรรลุนิติภาวะแลวก็ตองไดรับความ
ยินยอมจากบุตรบุญธรรมนั้นกอน 

    ข. ความยินยอมของคูสมรส 

     มาตรา 1598 / 25 ไดบัญญัติไววา ผูจะรับบุตรบุญธรรม หรือผูจะเปนบุตร 
บุญธรรม ถามีคูสมรสอยูตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน ในกรณีที่คู สมรสไมอาจใหความ
ยินยอมไดหรือไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู และหาตัวไมพบเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป ตอง
รองขอตอศาลใหมี คําส่ังอนุญาตแทนการใหความยินยอมของคูสมรสนั้น  
     นอกจากการที่ผูจะรับบุตรบุญธรรม หรือผูจะเปนบุตรบุญธรรม จะตองไดรับ
ความยินยอมดังกลาวในขางตนแลว ถาหากผูจะรับบุตรบุญธรรม หรือผูจะเปนบุตรบุญธรรมมี 
คูสมรสอยู  ก็ตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสนั้นกอนดวย เนื่องจาก มาตรา 1598/28 บัญญัติไว
วา บุตรบุญธรรมยอมมีฐานะอยางเดียวกับบุตร ชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมนั้น แต 
ไมสูญสิทธิ และหนาที่ ในครอบครัวที่ไดกําเนิดมา ในกรณีเชนนี้ ใหบิดามารดาโดยกําเนิด หมด
อํานาจปกครองนับแตวันเวลาที่เด็กเปนบุตรบุญธรรมแลว สวนในวรรคสองบัญญัติวา ใหนํา
บทบัญญัติในลักษณะ 2 หมวด 2 แหงบรรพนี้มาใชบังคับ โดยอนุโลม ซ่ึงในวรรคสองนี้ ผูรับบุตร
บุญธรรม และคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรมจะตองมีภาระ และหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดู และ
การใหการศึกษาแกบุตรบุญธรรมที่ยังเปนผูเยาวอยู อันมีผลกระทบตอประโยชนสวนไดสวนเสีย
ของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรมโดยตรง กฎหมายจึงตองบัญญัติไววาผูรับบุตรบุญธรรมตอง
ไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน เชนเดียวกับผูจะเปนบุตรบุญธรรมก็ตองไดรับความยินยอม
ของคูสมรสเชนเดียวกัน  โดยมีลักษณะสวนไดสวนเสียในทํานองเดียวกันกับคูสมรสของผูรับบุตร
บุญธรรม 
     ถาหากคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรม ไมอาจใหความ
ยินยอมได  เชน เปนบุคคลวิกลจริต หรือไดไปจากภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยู และหาตัวไมพบเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป ในกรณีนี้นั้น การรับบุตรบุญธรรมนั้นจะตองรองขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําส่ัง
อนุญาตแทนการใหความยินยอมของคูสมรสนั้น โดยอางเหตุดังกลาวตามกฎหมาย  
     สรุป เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม กรณีผูเปนบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะ
แลว 
     - ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป และตองมีอายุแกกวาผูที่จะ
เปนบุตร บุญธรรมอยางนอย 15 ป 
     - ผูเปนบุตรบุญธรรมที่มีอายุไมต่ํากวา 15 ป ตองใหความยินยอมดวย 
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     - ผูจะรับบุตรบุญธรรม หรือผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม ถามีคูสมรสตองไดรับ
ความยินยอมจากคูสมรสกอน แตหากมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ ตองรองขอตอศาลให             
มีคําส่ังอนุญาตแทนการใหความยินยอมของคูสมรส 

           1. คูสมรสไมสามารถแสดงเจตนาใหความยินยอมได 
           2.  คูสมรสไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู และไมมีใครไดรับขาวคราวเปน
เวลาไมนอยกวา 1 ป 

  2) เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม  กรณีผูเปนบุตรบุญธรรมเปนเด็ก 
   คําวา “เด็ก” ตาม พ.ร.บ. การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 มาตรา 4 บัญญัติวา 
“เด็ก” หมายความวา ผูเยาวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
   ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. 2535 

   มาตรา 19 ไดบัญญัติวา บุคคลยอมพนจากภาวะผูเยาว และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ  
20 ปบริบูรณ 
   มาตรา 20 ไดบัญญัติวา ผูเยาวยอมบรรลุนิติภาวะเมื่อทําการสมรส หากการสมรสนั้น
ไดทําตามบทบัญญัติมาตรา 1448 

   ดังนั้นผูเยาวตาม พ.ร.บ. การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ไดแก บุคคลที่อายุ
ยังไมครบ 20 ป บริบูรณ และไมไดเปนผูบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส การบรรลุนิติภาวะโดยการ
สมรส ไดแก การที่ชายและหญิงไดทําการสมรสกันเมื่อมีอายุ 17 ป บริบูรณ และไดรับความยินยอม
จากบิดามารดา หรือผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูปกครอง ถาอายุยังไมครบ 17 ป บริบูรณ ในกรณี 
มีเหตุอันควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นก็ได 
   ในกรณีผูที่จะรับบุตรบุญธรรมประสงคจะรับบุตรบุญธรรม ซ่ึงเปนเด็กเปนบุตรบุญ
ธรรมของตนนั้นจะตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2535 วาดวย
เรื่องครอบครัวแลวนั้นผูที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมาย พ.ร.บ.  
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 อีกดวย 
   (1) คุณสมบัติผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม 
    มาตรา  1598 / 19  ไดบัญญัติไววา  บุคคลที่มีอายุไมต่ํากวา  25  ป  จะรับบุคคล
อ่ืนเปนบุตรบุญธรรมก็ได  แตผูนั้นตองมีอายุแกกวาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมอยางนอย  15  ป 
    บุตรบุญธรรมที่เปนเด็กนั้นไดแกผูเยาวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
คือ  บุคคลที่มีอายุไมถึง  20  ป  บริบูรณ  และไมไดเปนผูที่บรรลุนิติภาวะจากการสมรส 
 
 
 

DPU



 46 

   (2) เงื่อนไขในเรื่องความยินยอม 

    ก. ความยินยอมของบุตรบุญธรรม 

     มาตรา 1598/20  ไดบัญญัติไววา  การรับบุตรบุญธรรม  ถาผูที่จะเปนบุตร 
บุญธรรมมีอายุไมต่ํากวา 15 ป ผูนั้นตองใหความยินยอมดวย 

     บทบัญญัติในเรื่องความยินยอมของเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรมวาจะตองมีอายุ
ไมต่ํากวา 15 ป  เพราะบุคคลที่ยังเปนเด็กอยูนั้นยังไรเดียงสาไมสามารถตัดสินใจในเรื่องบุตร 
บุญธรรมนั้นได  สวนบุคคลที่มีอายุตั้งแต  15  ป  ถือไดวาเปนผูที่มีความรูสึกรับผิดชอบสามารถ
เลือกไดแลววาจะไปเปนบุตรของผูอ่ืนที่ไมใชบิดามารดาที่แทจริงของตนได  คือโตพอแลว  ฉะนั้น  
จึงไดแยกออกมาจากบทบัญญัติมาตรา  1598 / 21  เปนอีกมาตราหนึ่ง 
    ข. ความยินยอมของบิดามารดา 
     มาตรา 1598/21 ไดบัญญัติไววา การรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมจะกระทําได
ตอเมื่อไดรับความยินยอมของบิดา และมารดาของผูจะเปนบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดาหรือ 
มารดาคนใดคนหนึ่งตาย หรือถูกถอนอํานาจปกครอง ตองไดรับความยินยอมของมารดา หรือ 
บิดาซึ่งยังมีอํานาจปกครอง 
     ถาไมมีผูมีอํานาจใหความยินยอมดังกลาวในวรรคหนึ่ง หรือมีแตบิดา หรือ
มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคนไมสามารถแสดงเจตนาใหความยินยอมได หรือไมใหความ
ยินยอม และการไมใหความยินยอมนั้นปราศจากผลอันสมควร และเปนปฏิปกษตอสุขภาพความ
เจริญ หรือสวัสดิภาพของผูเยาว มารดา หรือบิดา หรือผูประสงคจะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการ
จะรองขอตอศาลใหมีคําส่ังอนุญาตแทนการใหความยินยอมตามวรรคหนึ่งก็ได  
     ดังนั้นหากผูที่บรรลุนิติภาวะไมวาดวยการสมรสหรือมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ
ก็ไมตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดาแตอยางใด สวนการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมที่บิดา
หรือมารดาตาย หรือถูกถอนอํานาจปกครอง การรับบุตรบุญธรรมตองไดรับความยินยอมจากผูที่ยัง
มีอํานาจปกครองอยู ถาไมมีผูใหความยินยอม หรือมีแตบิดาหรือมารดา หรือทั้งสองไมใหความ
ยินยอม และการไมใหความยินยอมนั้นปราศจากผลอันสมควร และเปนปฏิปกษตอสุขภาพความ
เจริญ หรือสวัสดิภาพของผูเยาว มารดาหรือบิดา หรือผูประสงคจะขอรับบุตรบุญธรรม หรืออัยการ
จะรองขอตอศาลใหมีคําส่ังอนุญาตแทนการใหความยินยอมก็ได 
     คําพิพากษาฎีกาที่ 2601 / 2536 เมื่อบิดามารดาหยาขาดจากกันโดยตกลงให
บุตรผูเยาวอยูในความปกครองของมารดา ดังนั้น บิดายอมไมมีอํานาจปกครองบุตร อํานาจปกครอง
จึงตกแกมารดาแตผูเดียว มารดาจึงมีอํานาจใหความยินยอมในการที่บุคคลภายนอกจะรับผูเยาวเปน
บุตรบุญธรรมไดเพียงลําพังโดยไมจําตองใชสิทธิทางศาลขอใหส่ังอนุญาตแทนบิดาอีก 
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     คําพิพากษาฎีกาที่ 2759 / 2530 การจดทะเบียนรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมโดย
มารดาของผูเยาวดังกลาวมิไดใหความยินยอมนั้นยอมไมสมบูรณ ไมมีผลตามกฎหมายศาลเพิกถอน
การรับบุตรบุญธรรมนั้นได 
    ค. ความยินยอมของผูอ่ืน 

     - กรณีผูเยาวถูกทอดทิ้ง 
      มาตรา 1598/22  ไดบัญญัติไววา ในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม ถา
ผูเยาวเปนผูถูกทอดทิ้ง และอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็ก ตามกฎหมายวาดวยการ
สงเคราะห และคุมครองเด็ก ใหสถานสงเคราะหเด็กเปนผูใหความยินยอมแทนบิดาและมารดา  
ถาสถานสงเคราะหเด็กไมใหความยินยอม ใหนําความในมาตรา 1598/21 วรรคสอง มาใชโดย
อนุโลม 
      ดังนั้นผูที่ประสงคจะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะรองขอตอศาล ให
มีคําส่ังอนุญาตแทนการใหความยินยอมของสถานสงเคราะหเด็กก็ได 
      สถานสงเคราะหเด็กดังกลาว เปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
การสงเคราะห และคุมครองเด็ก ซ่ึงทางราชการ หรือองคการปกครองสวนทองถ่ินรับรองในการ
จัดตั้งขึ้นเพื่อรับเลี้ยงเด็ก ไดแก สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก, สถานสงเคราะหเด็ก, สถานรับเลี้ยงดู
เด็ก, สถานแรกรับเด็ก, สถานแนะแนวปญหาเด็กและครอบครัว เปนตน สวนในหนวยงานเอกชน 
ที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการในการจัดหาครอบครัวบุญธรรม ใหแกเด็กกําพรา หรือเด็กที่ถูก
ทอดทิ้งไดแก  สหทัยมูลนิธิ, มูลนิธิสงเคราะหเด็กพัทยา, มูลนิธิสงเคราะหเด็กสภากาชาดไทย, 
บานพักฉุกเฉิน  เปนตน โดยมีเปาหมายเพื่อคุมครองสวัสดิภาพเด็ก ใหเด็กไดรับสิทธิ และ
ผลประโยชนที่พึงไดรับ  เพื่อพิจารณาเลือกสรรครอบครัวบุญธรรมที่สามารถใหความรัก ความ
อบอุน การศึกษา และการเอาใจใสใหแกเด็กกําพราที่ถูกทอดทิ้ง หรือเพื่อชวยใหเด็กกําพราที่ถูก
ทอดทิ้งไดรับการเลี้ยงดูที่ดี ในบรรยากาศของครอบครัว ซ่ึงจะชวยใหเด็กมีสุขภาพอนามัย 
การศึกษา และพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย วัตถุประสงคหลักๆ ก็เพื่อเปนการสงเสริม และ
ดําเนินการใหเด็กทุกคนมีชีวิตที่มั่นคง และผาสุกในครอบครัวตนเอง เพื่อจัดหาครอบครัวทดแทน
ใหแกเด็กซึ่งไมอาจอยูกับครอบครัวของตนเองได เพื่อสงเสริม และจัดหาครอบครัวบุญธรรมโดย
ดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย 
     - กรณีผูเยาวมิไดถูกทอดทิ้ง   
      มาตรา 198/23 ไดบัญญัติไววา ในกรณีที่ผูเยาวมิไดถูกทอดทิ้งแตอยูใน
ความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะหเด็กตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห และคุมครองเด็ก 
บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดาในกรณีที่มารดา หรือบิดาคนใดคนหนึ่งตาย หรือถูกถอน
อํานาจปกครอง จะทําหนังสือมอบอํานาจใหสถานสงเคราะหเด็กดังกลาว เปนผูมีอํานาจใหความ
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ยินยอมในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมแทนตนก็ได ในกรณีเชนนั้น ใหนําความในมาตรา 
1598/22 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
      หนังสือมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง จะถอนเสียมิไดตราบเทาที่ผูเยาวยังอยู
ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะหเด็กนั้น 
      ดังนั้นในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม โดยผูเยาวมิไดถูกทอดทิ้งแตได
อยูในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะหเด็กตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห และคุมครอง
เด็กตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห และคุมครองเด็ก ซ่ึงบิดารมารดาเปนผูอํานาจปกครองบุตร 
หรือบิดา หรือมารดาเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรฝายเดียวในกรณีที่บิดา หรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
ตาย หรือถูกถอนอํานาจปกครองไป แตบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ผูมีอํานาจปกครองบุตร
อาจจะทําหนังสือมอบอํานาจใหสถานสงเคราะหเด็กดังกลาว เปนผูมีอํานาจใหความยินยอมในกา
รับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมแทนตนก็ได เมื่อไดทําหนังสือมอบอํานาจใหแลว ผูที่จะรับผูเยาวเปน
บุตรบุญธรรมก็จะตองไดรับความยินยอมจากผูมีอํานาจในสถานสงเคราะหดังกลาว สวนบิดา
มารดา หรือบิดา  หรือมารดา ก็ไมมีอํานาจใหความยินยอมแกบุตรของตนอีก โดยหนังสือมอบ
อํานาจที่ไดทําใหไปนั้นจะถอนไมไดอีกถาบุตรผูเยาวยังอยูในสถานสงเคราะหนั้นอยู ผูประสงคจะ
ขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะรองขอตอศาล ใหมีคําสั่งอนุญาตแทนการใหความยินยอมของ
สถานสงเคราะหเด็กก็ได 
    ง. ศาล   
     มาตรา 1598/24 ไดบัญญัติไววา ผูมีอํานาจใหความยินยอมแทนสถาน
สงเคราะหเด็กในการรับบุตรบุญธรรม ตามมาตรา 1598 / 22 หรือมาตรา 1598/23 จะรับผูเยาว 
ซ่ึงอยูในความดูแล หรืออยูในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะหเด็กนั้นเปนบุตรบุญธรรม
ของตนเอง ไดตอเมื่อ  ศาลไดมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอของผูนั้นแทนการใหความยินยอมของสถาน
สงเคราะหเด็ก 
     ดังนั้นการรับบุตรบุญธรรมอาจมีบางกรณีที่บุตรบุญธรรมถูกทอดทิ้ง และอยู
ความดูแลของสถานสงเคราะห เมื่อผูรับบุตรบุญธรรมตองการที่จะมาขอรับเด็ก ที่อยูในสถาน
สงเคราะหไปอุปการะเลี้ยงดูจะตองยื่นคํารองตอศาล เพื่อใหศาลมีคําสั่งอนุญาตแทนการใหความ
ยินยอมของสถานสงเคราะห 
    จ. ความยินยอมของคูสมรส 

     มาตรา 1598/25 ไดบัญญัติไววา ผูจะรับบุตรบุญธรรมหรือผูจะเปนบุตร 
บุญธรรม ถามีคูสมรสอยูตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน ในกรณีที่คูสมรสไมอาจใหความ
ยินยอมไดหรือไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู และหาตัวไมพบเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 
ตองรองขอตอศาลใหมี คําส่ังอนุญาตแทนการใหความยินยอมของคูสมรสนั้น  
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     เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมไดกระทบกระเทือนถึงสิทธิ และหนาที่ของ 
คูสมรสที่ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม และรวมถึงมีสิทธิไดรับมรดก 
อีกดวย ดังนั้นกฎหมายจึงตองใหคูสมรสใหความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมนั้นดวย 
     คําพิพากษาฎีกาที่ 472/2537 ผูตายจดทะเบียนรับโจทกทั้งสองเปนบุตร 
บุญธรรมโดยภริยาผูตายไมไดใหความยินยอม การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมจึงไมสมบูรณตาม
กฎหมาย ไมกอใหเกิดความสัมพันธรวมทั้งสิทธิ และหนาที่ตามกฎหมายระหวางผูตายกับโจทกทั้ง
สองในฐานะผูรับบุตรบุญธรรม โจทกทั้งสองจึงไมเปนทายาทที่จะมีสิทธิรับมรดกของผูตายได 
     ขอยกเวน 
     มาตรา 1598/26 ไดบัญญัติไววา ผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู  
จะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรส
ของผูรับบุตรบุญธรรม 
     ถาคูสมรสฝายหนึ่งจะจดทะเบียนรับผูเยาว ซ่ึงเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรส
อีกฝายหนึ่งเปนบุตรบุญธรรมของตนดวย จะตองไดรับความยินยอมของคูสมรสซึ่งเปนบุตร 
บุญธรรมอยูแลว และมิใหมาตรา 1598 / 21 มาใชบังคับ 
     คําพิพากษาฎีกาที่ 2621 – 2622 / 2531 (ประชุมใหญ) ป.กับผูตายอยูดวยกัน
ฉันสามีภริยาโดยไมจดทะเบียนสมรส จึงไมเปนคูสมรสกันตามกฎหมาย ไดจดทะเบียนรับผูคัดคาน
เปนบุตรบุญธรรมโดย ป. จดทะเบียนกอนผูตาย ผูคัดคานยอมเปนบุตรบุญธรรมของ ป. กอนแลว 
จะเปนบุตรบุญธรรมของผูตายอีกในขณะเดียวกันไมไดเปนการตองหามตามกฎหมาย การจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของผูตายจึงไมสมบูรณไมมีผลตามกฎหมาย ผูคัดคานไมใชทายาท ไมมี
สวนไดเสียในทรัพยมรดก ยอมไมมีสิทธิรองขอใหตั้งผูจัดการมรดกหรือถอนผูจัดการมรดกของ
ผูตาย   
   (3) แบบของการรับบุตรบุญธรรม 
    มาตรา 1598 / 27 ไดบัญญัติไววา การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณตอเมื่อไดจด
ทะเบียนตามกฎหมายแตถาผูจะเปนบุตรบุญธรรมนั้นเปนผูเยาว ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมกอน กลาวคือ การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายจะ
สมบูรณไดก็ตอเมื่อไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 
   (4) ผลของการรับบุตรบุญธรรม 
    มาตรา 1598/28 ไดบัญญัติไววา บุตรบุญธรรมยอมมีฐานะอยางเดียวกับบุตร 
ชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมนั้น แตไมสูญสิทธิ และหนาที่ในครอบครัวที่ไดกําเนิด 
มา ในกรณีเชนนี้ ใหบิดามารดาโดยกําเนิดหมดอํานาจปกครองนับแตวันเวลาที่เด็กเปนบุตร 
บุญธรรมแลว 
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    ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ 2 หมวด 2 แหงบรรพนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 
    ดังนั้นเมื่อไดมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแลว บุตรบุญธรรมยอมมีฐานะ
เชนเดียวกันกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม เชนนี้สิทธิ และหนาที่ระหวางผูรับ
บุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมยอมเหมือนกับสิทธิ และหนาที่ระหวางบิดามารดากับบุตร บิดา
มารดาโดยกําเนิดก็หมดอํานาจในการปกครองนับแตเวลาที่เปนบุตรบุญธรรม อํานาจปกครอง
ดังกลาวผูรับบุตรบุญธรรมจะเปนผูใชอํานาจตอไป 
    คําพิพากษาฎีกาที่ 899/2535 โจทกฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรอันเกิดจาก
โจทกกับจําเลยตามที่จําเลยใหสัญญาไวขณะจดทะเบียนหยากันนั้น แมภายหลังโจทกไดยกบุตร 
ใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืน บุตรบุญธรรมก็ไมสูญสิทธิ และหนาที่ในครอบครัวที่ไดกําเนิดมา 
การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จึงไมเปนผลที่จะทําใหโจทกไมมีอํานาจฟอง เมื่อโจทกไดให
ทนายความมีหนังสือทวงถามจําเลยใหจายคาอุปการะเลี้ยงดูบุตร และจดทะเบียนโอนทรัพยให
โจทกตามสัญญาจําเลยไดรับแลวแตไมปฏิบัติตาม จึงเปนการโตแยงสิทธิของโจทกแลว โจทกจึงมี
อํานาจฟอง 
    คําพิพากษาฎีกาที่ 5466/2537 นางสาว จ. ไมรูสึกตัวเอง พูดจารูเร่ืองบางไมรูเร่ือง
บาง แพทยใหการวินิจฉัยวาเปนโรคสมองฝอ หรือเสื่อมขั้นรุนแรงไมสามารถรักษาใหหาย 
ตลอดจนไมอาจปฏิบัติภารกิจสวนตัวได แสดงใหเห็นวาเปนคนไมมีสติสัมปชัญญะอันถือไดวา 
เปนคนวิกลจริต ผูรองเปนบุตรบุญธรรมของนางสาว จ. ถือวาเปนผูสืบสันดาน มีฐานะอยางเดียว 
กับบุตรที่ชอบดวยกฎหมายและมีสิทธิรับมรดก สามารถเลี้ยงดูตลอดจนรักษาผลประโยชนและ
ทรัพยสินของนางสาว จ. ไดสมควรตั้งผูรองเปนผูอนุบาลนางสาว จ. 
    มาตรา 1598/29 ไดบัญญัติไววา การรับบุตรบุญธรรมไมกอใหเกิดสิทธิรับมรดก 
ของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรมเพราะเหตุ การรับบุตรบุญธรรมนั้น   
    เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมของผูรับบุตรบุญธรรมนั้น กฎหมายไมใหผูรับ 
บุตรบุญธรรมมีสิทธิที่จะรับมรดกของบุตรบุญธรรมได กฎหมายไมตองการที่จะใหมีการรับบุตร
บุญธรรมเพราะหวังตองการมรดกของบุตรบุญธรรมแตตองการใหมีการรับบุตรบุญธรรมดวย 
ความรัก เอ็นดู  หวงใย สงสาร ตองการชวยเหลือในตัวบุตรบุญธรรมนั้น 
    มาตรา 1598/30 ไดบัญญัติไววา ถาบุตรบุญธรรมซึ่งไมมีคูสมรส หรือผูสืบ 
สันดานตายกอนผูรับบุตรบุญธรรม ผูรับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกรองเอาทรัพยสินที่ตนไดใหแก
บุตรบุญธรรมคืน จากกองมรดกของบุตรบุญธรรมเพียงเทาที่ทรัพยสินนั้นยังคงเหลืออยูภายหลัง 
ที่ชําระหนี้ของกองมรดกเสร็จสิ้นแลว   
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    สวนในวรรคสอง คือ หามมิใหฟองคดีเรียกรองสิทธิตามวรรคหนึ่ง เมื่อพน
กําหนด 1 ป นับแตเวลาที่ผูรับบุตรบุญธรรมไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของบุตรบุญธรรม หรือ
เมื่อพนกําหนด 10 ป นับแตวันที่บุตรบุญธรรมตาย   
    สรุป เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม กรณีผูเปนบุตรบุญธรรมเปนเด็ก 
    ก. ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป และตองมีอายุแกกวาผูที่จะเปน
บุตรบุญธรรมอยางนอย 15 ป 
    ข. ผูเปนบุตรบุญธรรมที่มีอายุไมต่ํากวา 15 ป ตองใหความยินยอมดวย 

    ค. กรณีผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว จะตองไดรับความยินยอมจาก 

     - บิดาและมารดา กรณีที่มีทั้งบิดาและมารดา 
     -  บิดาหรือมารดา กรณีที่มารดาหรือบิดา ตายหรือถูกถอนอํานาจการปกครอง 
     -  กรณีไมมีผูใหความยินยอม ผูแทนโดยชอบธรรมหรืออัยการจะรองขอตอ
ศาล ใหมีคําส่ังใหมีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมก็ได 
     -  กรณีผูเยาวถูกทอดทิ้ง และอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็กตาม
กฎหมายวาดวยการสงเคราะหและคุมครองเด็ก ตองไดรับความยินยอมของผูรับผิดชอบในกิจการ
สถานสงเคราะห 
    ง. ผูจะรับบุตรบุญธรรม หรือผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม ถามีคูสมรสตองไดรับ
ความยินยอมจากคูสมรสกอน 

     แตหากมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ ตองรองขอตอศาลใหมีคําสั่งอนุญาตแทน
การใหความยินยอมของคูสมรส 

     -  คูสมรสไมสามารถแสดงเจตนาใหความยินยอมได 
     -  คูสมรสไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู และไมมีใครไดรับขาวคราวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป 

 3.1.2 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมกรณีผูรับเปนผูที่มีสัญชาติไทย 
  บุตรบุญธรรม หมายถึง ผูที่ไมไดเปนบุตรอันแทจริงของบิดามารดา แตไดดําเนินการตาม
กฎหมายจนกระทั่ง ผูนั้นไดเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 
  สําหรับเงื่อนไขระหวางผูรับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรมยอมเปนไปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2533 วาดวยครอบครัว 
  การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ไดมีวิธีปฏิบัติ 2 กรณี ไดแก 
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  1)  การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม กรณีที่ผูจะเปนบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะ 
        (1) ผูที่จะรับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรม ยื่นคํารอง (ค.ร. 13) ตอนายทะเบียน 
        (2) นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขแหงกฎหมาย 
        (3) ผูรับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรมที่มีคูสมรสตองนําคูสมรสมาใหความ
ยินยอม 
        (4) นายทะเบียนรับจดทะเบียนใหตามแบบ (ค.ร. 14) เมื่อผูรองไดใหถอยคําวาได
ปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงกฎหมาย 
        (5) นายทะเบียนสําเนา (ค.ร. 14) โดยใชแบบ (ค.ร. 15) สงนายทะเบียนกลาง 
  2) การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม กรณีที่ผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว 
        (1) ผูที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร (รวมทั้งชาวตางประเทศ) ใหยื่นคํารองตาม
แบบ (บ.ธ. 1) ณ ศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม (กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ)  
สําหรับในตางจังหวัดยื่นแบบ (น.ธ. 1) ที่วาการอําเภอ กิ่งอําเภอ หรือ ที่ทําการพัฒนาสังคม และ
สวัสดิการจังหวัด พรอมหนังสือยินยอมจากบุคคลผูมีอํานาจยินยอม (พ.ร.บ.การรับเด็กเปนบุตรบุญ
ธรรม พ.ศ. 2522 มาตรา 20)  
        (2) อธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 
จะพิจารณาสั่งใหผูที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนําเด็กไปทดลองเลี้ยงดู ไมนอยกวา 6 เดือน 
(พ.ร.บ.  การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 มาตรา 23 โดยมีเจาหนาที่คอยดู และตรวจเยี่ยม) 
        (3) ผูรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม เปนพี่นองรวมบิดามารดา พี่รวมบิดาหรือมารดา ทวด  
ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา หรือผูปกครอง ของผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม หรือเปนบุคคลอื่นตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงไมตองทดลองเลี้ยงดู (พ.ร.บ. การรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรม (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2533 มาตรา 19 วรรค 2) 
        (4) เมื่อคณะกรรมการทดลองเลี้ยงดูอนุมัติใหมีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และ 
ผูที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ตองยื่นคํารอง (ค.ร. 13) ขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน ภายใน 
6 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจงคําอนุมัติ มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ นายทะเบียนตรวจสอบ คุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขแหงกฎหมาย 
        (5) ผูที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม มีคูสมรสตองนําคูสมรสมาใหความยินยอม 
        (6) เด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรม อายุไมต่ํากวา 15 ป ตองลงนามในชองผูรองขอจด
ทะเบียนดวย (มาตรา 1598 / 20) 
        (7) นายทะเบียนจดทะเบียนใหตามแบบ (ค.ร. 14) และสําเนาโดยใชแบบ (ค.ร.15) 
สงนายทะเบียนกลาง กรณีเด็กที่เปนบุตรบุญธรรมไรเดียงสา และบิดามารดา หรือผูแทนโดยชอบ
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ธรรมไดลงนามแสดงความยินยอมขณะที่ยื่นเรื่องราวตามแบบ (บ.ธ. 5) แลว บิดามารดาหรือผูแทน
ไมตองมาแสดงความยินยอมและลงนามในคํารอง (ค.ร. 13) อีก   

 3.1.3 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมกรณีผูรับเปนชาวตางประเทศ 
  1)  การยื่นความจํานงขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
        (1)  ชาวตางประเทศที่มีภูมิลําเนาอยูในตางประเทศ ใหยื่นคําขอผานหนวยงานที่
รับผิดชอบ หรือไดรับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศที่ผูนั้นมีภูมิลําเนา หรือองคการสวัสดิการ
เด็กของประเทศนั้น ซ่ึงไดรับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศดังกลาว ใหดําเนินการเพื่อใหมีการรับ
เด็กเปนบุตรบุญธรรมในประเทศ 
        (2)  ชาวตางประเทศที่มีภูมิลําเนาอยูในประเทศ และมีหลักฐานหนังสือสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาว และทะเบียนบาน ใหยื่นคําขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตามที่ตนมีภูมิลําเนาอยู 
(มีทะเบียนบานอยู) ไดแก ผูมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอที่ศูนยอํานวยการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรม และผูที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคม และ
สวัสดิการจังหวัด โดยการพิจารณาใชระเบียบกฎเกณฑ เชนเดียวกับคนที่มีสัญชาติไทย 
        (3)  ชาวตางประเทศที่มีถ่ินฐานอยูช่ัวคราวในประเทศไทย และมีหนังสืออนุญาต
ทํางานจากกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานมาแสดง และอาศัยอยูในประเทศไมนอยกวาง 6 เดือน 
กอนวันยื่นคําขอ และมรีะยะเวลาสําหรับการทดลองเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยไดครบกาํหนด ใหยืน่
คําขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม โดยเอกสารตางๆจะตองไดรับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต 
หรือสถานกงสุลประจําประเทศไทยของผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนั้นดวย 
  2) คุณสมบัติเบื้องตน 
        (1)  ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป บริบูรณ และตองมากกวา
เด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรม อยางนอย 15 ป 
        (2)  จะตองเปนผูมีคุณสมบัติที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมไดตามกฎหมายของ
ประเทศที่ผูขอรับมีภูมิลําเนาอยู และจะตองมีภูมิลําเนาอยูในประเทศที่มีความสัมพันธทางการทูต
กับประเทศไทย 
        (3)  ผูขอรับเด็กที่มีบุตรอยูในความอุปการะ 3 คน ขึ้นไป จะตองมีการพิจารณา
คุณสมบัติกอนรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ (Special Needs) 
  3) การดําเนินเรื่อง 
        (1)  เมื่อเอกสารหลักฐานตางๆไดครบสมบูรณแลว พนักงานเจาหนาที่ (นักสังคม
สงเคราะห) จะพิจารณาวาผูขอรับเด็กมีคุณสมบัติตามกฎหมายหรือไม หากพบวาผูขอรับเด็กมี
คุณสมบัติเหมาะสม มีฐานะความเปนอยูดี มีอุปนิสัยดี ความประพฤติดี อาชีพรายไดดี ฐานะของ
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ครอบครัวดี ตลอดจนสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจสมบูรณเหมาะสมที่จะรับเด็กไปอุปการะ 
เล้ียงดูได พนักงานเจาหนาที่ก็จะประมวลรายละเอียดตางๆ เสนอใหอธิบดีพิจารณากอนเสนอ
คณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมพิจารณาอนุมัติคุณสมบัติผูขอรับเด็ก หากเปนกรณี 
ที่มอบเด็กใหกันเอง คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเด็กควบคูไปในคราวเดียวกันดวยเลย 
        (2) กรณีที่ขอรับเด็กกําพราของกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ เมื่อคณะกรรมการ
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมพิจารณาอนุมัติคุณสมบัติผูขอรับเด็กแลว คณะกรรมการการคัดเลือก
เด็กใหเปนบุตรบุญธรรมจะพิจารณาคัดเลือกเด็กกําพราของกรมฯ ใหแกผูขอรับตามบัญชีกอนหลัง 
        (3) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะแจงประวัติเด็กพรอมรูปถายใหผูขอรับ
พิจารณาผานหนวยงานที่ติดตอเร่ืองนี้ 
        (4)  เมื่อผูขอรับแจงตอบรับเด็กใหกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการทราบแลว 
พนักงานเจาหนาที่จะเสนอใหคณะกรรมการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมพิจารณาอนุมัติใหผูขอรับเด็ก
ไปทดลองเลี้ยงดู โดยขออนุญาตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย 
กอนนําเด็กออกไปนอกราชอาณาจักรไทยเพื่อทดลองเลี้ยงดู 
        (5) เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษยอนุญาต 
กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการจะนัดหมายใหผูขอรับเด็กมารับการสัมภาษณจากคณะกรรมการ
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และรับเด็กไปทดลองเลี้ยงดูเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน โดยหนวยงาน
ที่ใหความรวมมือในตางประเทศจะทําการควบคุมการทดลองเลี้ยงดู และสงรายงานผลการทดลอง
เล้ียงดูมาใหกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ 2 เดือนตอคร้ัง เปนระยะเวลา 6 เดือน 
        (6) เมื่อทดลองเลี้ยงดูมาครบ 6 เดือน และมีรายงานผลการทดลองเลี้ยงดูมาครบ 
3 คร้ัง ซ่ึงหากปรากฏวาผลการทดลองเลี้ยงดูเปนที่นาพอใจ เด็กอยูอาศัยกับครอบครัวผูขอรับอยางมี
ความสุข พนักงานเจาหนาที่จะสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติใหผูขอรับไป
ดําเนินการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตามกฎหมายได 
   (7)  ผูขอรับจะตองไปดําเนินการขอจดทะเบียน รับเด็กเปนบุตรบุญธรรมที่สถาน 
เอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่ผูขอรับเด็กมีภูมิลําเนาอยูโดยกรมพัฒนาสังคม และ
สวัสดิการจะมีหนังสือขอความรวมมือไปยังกระทรวงการตางประเทศผานรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย เพื่อแจงสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย
ทราบ พรอมกันนี้ก็แจงใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้กับผูขอรับเด็กไดทราบพรอมกันดวยกรณี 
ที่ผูขอรับเด็กอยูในประเทศไทย การจดทะเบียนสามารถดําเนินการไดที่สํานักงานเขต ที่วาการ
อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ ซ่ึงเปนการรองขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ไดเชนเดียวกับการขอ
บุตรบุญธรรมไทย 
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        (8) กระทรวงการตางประเทศ จะสงสําเนาภาพถายเอกสารทะเบียนการรับบุตร 
บุญธรรม (คร.14) จํานวน 1 ชุด มาใหกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเพื่อเปนหลักฐานแสดงวาการ
ดําเนินการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมของผูขอรับเด็ก (แตละราย) ไดเสร็จสมบูรณตามหลักเกณฑ 
ที่กฎหมายบัญญัติไวทุกประการ และสําหรับผูขอรับเด็กที่อยูในประเทศไทย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
จะขอสําเนาภาพถายเอกสารทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (คร.14) จํานวน 1 ชุด จากผูขอรับเด็กไว
เปนหลักฐานแสดงวาดําเนินการขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ผูขอรับเด็ก (แตละราย) ไดเสร็จสิ้น
สมบูรณตามกฎหมายแลวเชนกันนั้นดวย 

 
3.2 การรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายตางประเทศ 

 3.2.1 ประเทศฝรั่งเศส 
  ประเทศฝรั่งเศสนั้นจะเห็นไดวา การรับบุตรบุญธรรมมีวิวัฒนาการกันมาตั้งแตสมัย
โรมันมาแลว โดยในสมัยโรมันเนื่องดวยบิดามีอํานาจอยางมากในครอบครัว และการรับบุตรบุญ
ธรรมเปนการเลียนมาแบบธรรมชาติ6  
  สวนฝรั่งเศสในสมัยของประมวลกฎหมายนโปเลียน ประเทศฝรั่งเศสไดมีการแกไข
กฎหมายในเรื่องบุตรบุญธรรม โดยไดเขียนไวในประมวลกฎหมายนโปเลียน โดยไดบัญญัติไวใน
รูปของสัญญา เนื่องจากเกิดการปฏิวัติคร้ังใหญ จนเกิดเด็กกําพราอยางมากมาย เพื่อใหเด็กกําพรา
เหลานี้ไดมีคนอุปการะเลี้ยงดู7 รัฐจึงไดออกกฎหมายการรับบุตรบุญธรรมในการที่จะใหเด็กกําพรา
เหลานั้นไดมีที่อยู โดยไดแบงการรับบุตรบุญธรรมออกเปน 2 วิธีคือ 
  1) การรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
  2)  การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา 
   โดยกฎหมายการรับบุตรบุญธรรม ในกฎหมายโรมัน และการรับบุตรบุญธรรมใน
ประมวลกฎหมายนโปเลียนฝรั่งเศสไมเหมือนกัน เนื่องการรับบุตรบุญธรรมในกฎหมายฝรั่งเศสได
ออกมาเพื่อเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน 
 
 
 

                                                 
6  การรับบุตรบุญธรรมเปนการเลียนมาแบบธรรมชาติ ซึ่งไดมีการรับบุตรธรรมอยู  2 วิธีคือ  วิธีแรก  

adrogatio เปนการยกครอบครัวและทรัพยสินมาทั้งหมดเพื่อมาสูครอบครัวใหม และวิธีสอง adoption  เปนการ 
รับบุตรบุญธรรมโดยบุตรบุญธรรมมีฐานะเหมือนบุตรที่แทจริงโดยกําเนิด. 

7  Marty Et Raynaud.  (1956).  Droet  civil.  Tome  l.  pp.  987 – 989. 
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   1) เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
         (1) คุณสมบัติผูรับบุตรบุญธรรม 
     กรณีที่คูสมรสรับบุตรบุญธรรม จะตองสมรสมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
คูสมรสแตละฝายมีอายุเกิน 28 ป บริบูรณ และจะตองไมแยกกันอยู8 
     โดยกฎหมายเดิมนั้นไดกําหนดให การรับบุตรบุญธรรมของคูสมรสรวมกัน
นั้น คูสมรสตองทําการสมรสกันมาเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป โดยถาคูสมรสนั้นมีอายุเกิน 30 ป
ขึ้นไประยะเวลาการสมรสอาจนอยกวา 5 ป ได 
     ผูรับบุตรบุญธรรมในกรณีนี้จะตองมีอายุไมต่ํากวา 28 ป บริบูรณ9 
     โดยกฎหมายไดลดเกณฑอายุของผูรับบุตรบุญธรรมลง เมื่อกอนผูที่จะรับ
บุตรบุญธรรมจะตองมีอายุไมต่ํากวา 30 ป ซ่ึงการรับบุตรบุญธรรมจะรับโดยมีคูสมรสอยู หรือรับ
เพียงฝายเดียวนั้นก็ได 
     หากผูรับบุตรบุญธรรมมีคูสมรสอยูในขณะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม จะตอง
ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสของตนเสียกอน10 
     ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองมีอายุแกกวาบุตรบุญธรรม 15 ป หากบุตรบุญธรรม
นั้นเปนบุตรติดมาของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองมีอายุแกกวาบุตร
บุญธรรม  10  ป11 
     หากมีเหตุอันสมควร ศาลอาจจะพิพากษาใหมีการรับบุตรบุญธรรมได แม
ความแตกตางของอายุ ระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจะนอยกวาเกณฑที่กําหนดไวใน
วรรคกอน12 
         (2) คุณสมบัติบุตรบุญธรรม 
     บุตรบุญธรรมจะตองมีอายุไมเกิน 15 ป บริบูรณ และไดอยูกับครอบครัวของ
ผูรับบุตรบุญธรรมมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน ยกเวนในกรณีที่บุตรบุญธรรมถูกรับเขามาใน
ครอบครัว หรือไดอุปการะเลี้ยงดูจากผ ู รับบุตรบุญธรรมมากอนหนาที่จะมีอายุครบ 15 ป และใน
ขณะนั้นผูรับบุตรบุญธรรมยังไมสามารถรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตามกฎหมายได หรือไดมีการ 
รับเด็กเปนบุตรบุญธรรมแบบธรรมดากอนหนาที่เด็กจะมีอายุครบ 15 ป เชนนี้ก็สามารถรับเด็ก

                                                 
8  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา  343. 
9  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา  343 – 1 วรรคแรก. 
10  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา  343 – 1 วรรคสอง. 
11  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา  344 วรรคแรก. 
12  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา  344 วรรคสอง. 
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ดังกลาวเปนบุตรบุญธรรมไดจนถึงวันที่เด็กบรรลุนิติภาวะ หรือภายใน 2 ป นับตั้งแตวันที่ผูเยาว
บรรลุนิติภาวะ13 
     ผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรมของบุคคลหนึ่งแลว จะไปเปนบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอีกคนหนึ่งในเวลาเดียวกันไมได14 
         (3) เงื่อนไขเรื่องความยินยอม 
      ก. ความยินยอมของบุตรบุญธรรม 
      หากผูเยาวดังกลาวมีอายุเกิน 13 ป บริบูรณ ในการรับบุตรบุญธรรมจะ 
ตองไดรับความยินยอมจากผูเยาวนั้นเสียกอน15 
      ข. ความยินยอมของบิดามารดา 
      ในกรณีที่บิดาหรือมารดาฝายใดฝายหนึ่งถึงแกกรรม ถูกถอนอํานาจ
ปกครอง หรือไมอยูในสภาพที่จะใหความยินยอมได การรับบุตรบุญธรรมจะตองไดรับความ
ยินยอมจากอีกฝายหนึ่งก็เพียงพอ16 
      หากผูเยาวมีอายุต่ํากวา 2 ขวบ จะตองนําเด็กใหอยูในความดูแลของสถาน
สงเคราะหเด็ก หรือองคกรเพื่อการรับบุตรบุญธรรมที่ไดรับอนุญาตเสียกอน17 หลังจากนั้นบิดา
มารดาจึงจะสามารถใหความยินยอมในการรับบุตรของตนไปเปนบุตรบุญธรรมได ยกเวนผูรับบุตร
บุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจะเปนญาติพี่นองกันสืบไปถึงสายที่ 6 นอกจากนี้แมจะไดใหความ
ยินยอมไปแลวก็ตาม บิดามารดาสามารถถอนความยินยอม ดังกลาวไดภายใน 2 เดือนนับแตวันที่ให 
การถอนจะตองทําเปนลายลักษณอักษร การมอบบุตรบุญธรรมคืนใหแก บิดามารดาโดยกําเนิด 
เมื่อฝายหลังเรียกใหสงคืนถือวาบิดามารดาของผูเยาวไดถอนการใหความยินยอมเชนกัน ในกรณีที่
ผูเยาวยังมิไดถูกสงตัวไปดูแลเพื่อรอการรับเปนบุตรบุญธรรม บิดามารดาของผูเยาวก็ยังสามารถ
ถอนความยินยอมที่ไดใหไปแลว แมระยะเวลา 2 เดือนจะลวงพนไปก็ตาม หากผูรับบุตรธรรมไม
ยอมมอบตัวผูเยาวคืนให บิดามารดาก็สามารถยื่นคํารองใหศาลพิจารณาใหคืนตัวผูเยาวได 
      ค. ความยินยอมขององคกรที่ปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัว 
      ในกรณีที่บิดา และมารดาของผูเยาวถึงแกกรรม ถูกถอนอํานาจปกครอง 
หรือไมอยูในสภาพที่จะใหความยินยอมได ในกรณีเชนนี้ องคกรที่ปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัวจะเปน

                                                 
13  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา  345 วรรคสอง. 
14  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา  346 วรรคแรก. 
15  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา  345 วรรคทาย. 
16  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา  348.   
17  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา  348 – 5. 
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ผูใหความยินยอมแทนโดยฟงความเห็นจากบุคคลที่ดูแลผูเยาวอยู องคกรนี้จะเปนผูใหความยินยอม 
เชนกันในกรณีที่ไมปรากฏบิดามารดาของผูเยาว18 
      ในการที่ผูเยาวตกอยูภายใตการดูแลของรัฐ จะเปนไปตามกฎหมายอีก
ฉบับที่เรียกวา  ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวและการชวยเหลือของรัฐ (Code de le famille et 
de I’aide  sociale) ในมาตรา 61 ของประมวลกฎหมายนี้ไดแบงผูเยาวที่ตกอยูในความดูแลของรัฐ
ออกเปน 4 ลักษณะไดแก 
      -  ผูเยาวที่ไมสามารถหาตัวบิดามารดาได และอยูภายใตการดูแลของรัฐ
มาเกินกวา 3 เดือน 
      - ผูเยาวที่กําพราบิดาหรือมารดา และอยูภายใตการดูแลของรัฐมาเกินกวา 
3 เดือน 
      - ผูเยาวที่บิดามารดาถูกถอนอํานาจปกครอง และอยูภายใตการดูแลของ
รัฐ 
      - ผู เยาวที่อยูภายใตการดูแลของรัฐตามมาตรา  350 แหงประมวล
กฎหมายแพง อันไดแก ผูเยาวที่ศาลมีคําส่ังใหเปนผูเยาวที่ถูกทอดทิ้ง 
      ในการรับผูเยาวขางตนเปนบุตรบุญธรรม เนื่องจากผูเยาวเหลานี้ไมมี 
หรือไมอยูในความปกครองของบิดามารดา องคการที่ปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัวจะตองเปนผูให
ความยินยอม19 
      บิดามารดาไมสนใจใยดีในตัวบุตรผูเยาว ศาลอาจจะมีคําสั่งใหผูเยาวเชน
วานั้นเปนผูเยาวที่ถูกทอดทิ้งได ยกเวนในกรณีที่คําสั่งศาลจะมีผลกระทบอยางรายแรงตอจิตใจของ
บิดามารดา หรือในกรณีที่มีญาติอ่ืนของผูเยาวรับผูเยาวไปอุปการะเลี้ยงดูในระหวางกระบวนการมี
คําส่ัง20 
         (4)  ผลของการรับบุตรบุญธรรม 
     การรับบุตรบุญธรรมประเภทนี้มี ช่ือเรียกวา การรับบุตรบุญธรรมแบบ
สมบูรณ  เนื่องจากผูรับบุตรบุญธรรมจะไดตัวบุตรบุญธรรมมาไวในครอบครัวตนเองอยางสมบูรณ 
ซ่ึงมีความหมายวาไดมาอยางเด็ดขาด บุตรบุญธรรมจะตัดขาดจากครอบครัวเดิมโดยกําเนิดอยาง
ส้ินเชิง21 

                                                 
 18  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา 348-2. 
 19  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา 349. 
 20  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา 350. 
 21  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา 356. 
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     มีผลนับแตวันที่ยื่นคํารองขอรับบุตรบุญธรรม22 
     บุตรบุญธรรมจะสิ้นสิทธิในการรับมรดก ในคาอุปการะเลี้ยงดู และในการใช
ช่ือสกุลของครอบครัวโดยกําเนิด นอกจากนี้โดยหลักการแลวการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณไม
สามารถยกเลิกได23 
     เนื่องจากความสัมพันธระหวาง บุตรบุญธรรมกับครอบครัวโดยกําเนิดถูกตัด
ขาดอยางสิ้นเชิง ดังนั้นบุตรบุญธรรมจึงเขาสูครอบครัวใหมของผูรับบุตรบุญธรรมอยางสมบูรณ 
บุตรบุญธรรมจะมีฐานะเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมมีสิทธิ และหนาที่เทา
เทียมบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมทุกประการ24 
   2) เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา 
         (1) คุณสมบัติบุตรบุญธรรม 
     การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดานี้ จะกระทําไดโดยไมตองคํานึงถึงอายุของ
ผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม กลาวคือ ผูจะเปนบุตรบุญธรรมจะมีอายุเทาใดก็ได 
     การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาสามารถรับบุตรบุญธรรมไดทั้งที่เปนผูเยาว 
และที่บรรลุนิติภาวะแลว 
     การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดานี้ใหนําเงื่อนไขบางสวน ของการรับบุตร
บุญธรรมแบบสมบูรณมาใชโดยอนุโลม ไดแก มาตรา 343 – มาตรา 344 มาตรา 346 มาตรา 346 
วรรคทาย มาตรา 347 มาตรา 348 - 525 
         (2) เงื่อนไข 
     ในการรับบุตรบุญธรรมทั้งแบบสมบูรณ และการรับบุตรบุญธรรมแบบ
ธรรมดาจะตองมีคําพิพากษาศาล26 
     การรับบุตรบุญธรรมมีผลนับตั้งแตวันยื่นคําขอรับบุตรบุญธรรม27 
         (3) ผลของการรับบุตรบุญธรรม 
     เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา ไมตัดขาดจากครอบครัวโดย
กําเนิดสงผลใหสิทธิ และหนาที่ก็ยังคงมีตอครอบครัวโดยกําเนิดเชนเดิม 

                                                 
22  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา 355. 
23  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา 359. 
24  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา 358. 
25  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา 361. 
26  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา 353 . 
27  ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา 355. 
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การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาสามารถยกเลิกได หากฝายใดฝายหนึ่งประพฤติตน
ไมสมควร หรือบกพรองตอหนาที่ในฐานะของตนตออีกฝายหนึ่งอยางรายแรง28 

 3.2.2 ประเทศญี่ปุน 
  1) เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา 
        (1)  คุณสมบัติผูรับบุตรบุญธรรม 
    ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองบรรลุนิติภาวะคือมีอายุ 20 ป บริบูรณ จึงจะสามารถรับ
บุคคลอื่นเปนบุตรบุญธรรมได29 
    ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองมีอายุแกกวาบุตรบุญธรรม และจะรับญาติสืบสายโลหิต
โดยตรงขึ้นไปเปนบุตรบุญธรรมไมได30 
    ผูรับบุตรบุญธรรมเอง หรือผูแทนโดยชอบธรรมสามารถยื่นคํารองขอใหศาลเพิก
ถอนการับบุตรบุญธรรมนั้นได ยกเวนระยะ 6 เดือนไดลวงพนไปนับแตวันที่ผูรับบุตรบุญธรรม
บรรลุนิติภาวะ หรือผูรับบุตรบุญธรรมไดใหสัตยาบันเมื่อตนบรรลุนิติภาวะ31 
        (2) เงื่อนไขเรื่องความยินยอม 
     ก. ความยินยอมของบุตรบุญธรรม 
     หากบุตรบุญธรรมมีอายุไมเกิน 15 ป ผูแทนโดยชอบธรรมสามารถยกผูเยาว
ใหเปนบุตรบุญธรรมไดโดยมิตองถามความสมัครใจยินยอมของผูเยาวที่จะไปเปนบุตรบุญธรรม 
และหากบุตรบุญธรรมอาศัยอยูกับบิดา หรือมารดา หรือบุคคลอื่นที่มิไดใชอํานาจปกครอง กอนที่
ผูใชอํานาจปกครองจะยกบุตรใหเปนบุตรบุญธรรมจะตองไดรับความยินยอมจากบิดา หรือมารดา 
หรือบุคคลอื่นที่บุตรอาศัยอยูดวยกอน32 
     หากความยินยอมของบุคคลที่ตองใหไดแสดงเจตนาออกไป เพราะถูกกล 
ฉอฉล หรือขมขู การรับบุตรบุญธรรมยอมไมสมบูรณ ยกเวนในกรณีที่ระยะเวลาไดผานพนไป 
6 เดือนนับแตวันที่บุคคลดังกลาวไดรูถึงการฉอฉล หรือวันที่พนจากการถูกขมขู หรือบุคคลนั้นได
ใหสัตยาบันแกการรับบุตรบุญธรรมนับแตวันดังกลาว33 
 

                                                 
28 ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  มาตรา 370. 
29 ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา 792. 
30 ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา 793. 
31 ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา 804. 
32 ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา 797 วรรคแรก.  
33 ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา 797 วรรคสอง.  
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     ข. ความยินยอมของบิดามารดา 
     การรับผูเยาวที่มีอายุต่ํากวา 15 ปเปนบุตรบุญธรรม โดยผูแทนโดยชอบธรรม
มิไดขอความยินยอมจากบิดา หรือมารดา หรือจากบุคคลอื่นที่ผูเยาวอาศัยอยูดวยยอมไมสมบูรณ34 
     ค. ความยินยอมของศาล 
     การรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมจะตองไดรับอนุญาตจากศาลครอบครัว
เสียกอน ยกเวนในกรณีการรับญาติสืบสายโลหิตโดยตรงลงไปของตน หรือของคูสมรสเปนบุตร
บุญธรรม35 การรับบุตรบุญธรรมที่ฝาฝนมาตรา 807 คือผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมโดยไมไดรับ
อนุญาตจากศาลยอมไมสมบูรณ ดังนั้นผูเยาวเอง หรือญาติพี่นองจากครอบครัวโดยกําเนิดของผูเยาว 
หรือผูแทนโดยชอบธรรมที่ไดใหความยินยอมในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม อาจรองขอใหศาล
เพิกถอนการรับบุตรบุญธรรมนั้นได ยกเวนในกรณีที่ระยะเวลาไดผานพนไป 6 เดือนนับแตวันที่
ผูเยาวบรรลุนิติภาวะ  หรือบุตรบุญธรรมไดใหสัตยาบันเมื่อตนบรรลุนิติภาวะ36 
     ผูปกครองจะรับผูอยูในความปกครอง  เปนบุตรบุญธรรมไดตอเมื่อศาล
ครอบครัวไดส่ังอนุญาต คําสั่งศาลนี้จะตองมีแมความเปนผูปกครองจะสิ้นสุดแตผูปกครองยังไมได
สงมอบบัญชีการจัดการทรัพยสินใหเรียบรอย37 
     ผูเยาวจะใหสัตยาบันแกการรับบุตรบุญธรรมไดตอเมื่อบรรลุนิติภาวะ หรือ
กลับมาอยูในฐานะที่มีความสามารถตามกฎหมาย38 
     หากไดมีการสงมอบบัญชีจัดการทรัพยสินกอนผูเยาวจะบรรลุนิติภาวะ หรือ
กอนผูเยาวกลับมามีความสามารถตามกฎหมาย กําหนดระยะเวลาตามวรรคแรกใหเร่ิมนับแตวันที่
ผูเยาวบรรลุนิติภาวะ หรือวันที่ผูเยาวกลับมามีความสามารถตามกฎหมาย39 
     ง. ความยินยอมของคูสมรส 
     คูสมรสตองรวมรับบุตรบุญธรรมที่เปนผูเยาว แตถาบุตรบุญธรรมนั้นบรรลุ
นิติภาวะก็ไมจําตองรวมกันเปนผูรับบุตรบุญธรรม สามีหรือภริยาอาจจะรับบุคคลดังกลาวเปนบุตร
บุญธรรมไดฝายเดียวโดยคูสมรสของตนเพียงแตใหความยินยอมเทานั้น40 

                                                 
34  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  806-3.  
35  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  798. 
36  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  807 . 
37  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  794 วรรคแรก. 
38  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  794 วรรคสอง. 
39  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  794 วรรคทาย. 
40  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  795. 
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     คูสมรสฝายที่มิไดรับความยินยอม อาจรองขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอน
การรับบุตรบุญธรรมนั้นได ยกเวนระยะเวลาไดลวงพนไป 6 เดือนนับแตวันที่คูสมรสไดรูถึงการรับ
บุตรบุญธรรม หรือตนเองไดใหสัตยาบัน41 
     การรับบุตรบุญธรรมไมสมบูรณหากความยินยอมที่คูสมรสอีกฝายไดใหไป 
เนื่องจากถูกกลฉอฉล หรือขมขู ยกเวนในกรณีที่ระยะเวลาไดลวงพนไป 6 เดือนนับแตวันที่คูสมรส
รูถึงการ ฉอฉลหรือวันที่พนจากการถูกขมขู หรือคูสมรสไดใหสัตยาบันนับแตวันดังกลาว42 
        (3) แบบการรับบุตรบุญธรรม 
    การรับบุตรบุญธรรมตองจดทะเบียน โดยใหนําเอาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนสมรสในมาตรา 793 มาใชบังคับโดยอนุโลม43  
    การรับบุตรบุญธรรมโดยมิไดจดทะเบียนยอมตกเปนโมฆะ44 
        (4)  ผลของการรับบุตรบุญธรรม 
    รับรองฐานะของบุตรบุญธรรมวา มีฐานะเทาเทียมกับบุตรชอบดวยกฎหมายของ
ผูรับบุตรบุญธรรม45 
    บุตรบุญธรรมยอมมีสิทธิใชช่ือสกุลของผูรับบุตรบุญธรรม46 
  2) เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
         (1) คุณสมบัติผูรับบุตรบุญธรรม 
    ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองมีคูสมรส และจะตองรวมกันรับเด็ก เปนบุตรบุญธรรม  
ยกเวน ในกรณีรับบุตรชอบดวยกฎหมายของคูสมรสอีกฝายเปนบุตรบุญธรรม47 
    ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป บริบูรณ หากคูสมรสอีกฝายหนึ่งมี
อายุไมถึง 25 ป อยางนอยก็จะตองมีอายุ 20 ป บริบูรณ คือจะตองบรรลุนิติภาวะ48 
       (2) คุณสมบัติบุตรบุญธรรม 
    ผูจะเปนบุตรบุญธรรมจะตองเปนผูเยาวที่มีอายุไมเกิน 6 ป บริบูรณ ในเวลาที่มีคํา
ขอตอศาลใหมีการรับบุตรบุญธรรม แตอาจรับผูเยาวที่มีอายุไมเกิน 8 ป บริบูรณ เปนบุตรบุญธรรม

                                                 
41  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  806–2 วรรคแรก. 
42  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  806–2 วรรคสอง. 
43  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  799. 
44  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  802 วรรคสอง. 
45  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  809. 
46  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  810. 
47  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  817-3. 
48  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  817-4. 
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ได  ถาหากผูเยาวนั้นอยูในความดูแลของผูจะรับบุตรบุญธรรม ในฐานะผูปกครองมาตั้งแตกอนที่
ตนจะมีอายุครบ 6 ป บริบูรณ49 
        (3) เงื่อนไขเรื่องความยินยอม 
    การรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม จะตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดาของ
ผูเยาวนั้นดวย เวนแตกรณีที่บิดา หรือมารดาไมสามารถแสดงเจตนาใหความยินยอมได หรือบิดา
หรือมารดาที่กระทําทารุณตอบุตร หรือประสงครายตอบุตร หรือเหตุผลอ่ืนใดที่เปนการปฏิปกษ
อยางรายแรงตอประโยชนสุขของบุตร การรับบุตรบุญธรรมก็สามารถทําไดโดยปราศจากความ
ยินยอมของบิดาหรือมารดา50 
         (4) การทดลองเลี้ยงดู 
    ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองนําเด็กที่ตนเองจะรับเปนบุตรบุญธรรม ไปทําการ
ทดลองเลี้ยงดูอยางนอย 6 เดือน โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตวันที่มีการยื่นคํารองขอรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรมยกเวนเด็กอยูในความดูแลอุปการะของผูรับบุตรบุญธรรมมากอนหนานั้นแลว51 
        (5) ผลของการรับบุตรบุญธรรม 
    บุตรบุญธรรมมีฐานะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผู รับบุตรบุญธรรม 
นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางบุตรบุญธรรมกับครอบครัวโดยกําเนิด จะถูกตัดขาดอยางสิ้นเชิง
หลังจากที่ศาลมีคําส่ังอนุญาตแลวในการจดทะเบียน นายทะเบียนจะจดทะเบียนใหเหมือนหนึ่งวา
บุตรบุญธรรมเปนผูสืบสายโลหิตของผูรับบุตรบุญธรรม และบุคคลภายนอกไมมีสิทธิจะขอดู
ทะเบียนดังกลาว52 

 3.2.3 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  กฎหมายการสมรสของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําขึ้นในการประชุมครั้งที่ 21 ของ
คณะกรรมการ (Standing Committee of the Ninth National People's Congress) ในวันที่ 28 เมษายน 
ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) 
  โดยกําหนดสิทธิและหนาที่ระหวางบุตรบุญธรรมและพอแมแทนั้นจะถูกตัดไป เมื่อมี
การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม53 

                                                 
49  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  817-5. 
50  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  817-6. 
51  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  817-8 . 
52  ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน  มาตรา  817-9. 
53  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการสมรส  มาตรา 26 วรรคสอง.   
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  ปจจุบัน ไดมีการแกไขกฎหมายการรับเล้ียงบุตรบุญธรรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยคณะกรรมการ (Standing Committee of the National People's Congress) นั้นทําในการประชุม
ครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการ (Standing Committee of the Ninth National People's Congress) ของ
สาธารณะรัฐประชาชนจีนในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) และจะเริ่มมีผลบังคับใชใน
วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) โดยประธานาธิบดี เจียง เจอหมิน 
  บทที่  1  บททั่วไป (มาตรา 1-3) 
  บทที่  2  การกอตั้งความสัมพันธของการรับบุตรบุญธรรม (มาตรา 4-22) 
  บทที่  3  ความคงอยูของการรับบุตรบุญธรรม (มาตรา 23-25) 
  บทที่  4  ความสิ้นสุดของความสัมพันธในการรับบุตรบุญธรรม (มาตรา 26-30) 
  บทที่  5  ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (มาตรา31) 
  บทที่  6  บทบัญญัติเพิ่มเติม (มาตรา 32-34) 
  บทที่ 1 บททั่วไป 
  การออกกฎหมาย เพื่อปองกันความสัมพันธในการรับบุตรบุญธรรมทางกฎหมาย และ
เปนการปกปองสิทธิแตละฝาย ที่เขามาเกี่ยวของกับความสัมพันธในการรับบุตรบุญธรรมใหเกิด
ความปลอดภัย54 
  การรับบุตรบุญธรรม ตองเอาใจใสในการเลี้ยงดูและการเติบโตของผูถูกรับเล้ียงและการ
คุมครองโดยสิทธิทางกฎหมายของผูถูกรับเล้ียง และผูรับเล้ียงที่มีความสอดคลองกับกฎความเทา
เทียมกันและการอาสาสมัคร และไมขัดกับศีลธรรมของสังคม55 
  การรับบุตรบุญธรรมจะตองไมฝาฝนกฎหมาย และกฎขอบังคับของการวางแผน
ครอบครัว56 
  1) เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
        (1)  คุณสมบัติผูรับบุตรบุญธรรม 
    ผูประสงครับบุตรบุญธรรมตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
         ก.  ไมมีบุตร 
         ข.  มีความสามารถในการเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกผูถูกรับเลี้ยง 
         ค. ไมมีความเจ็บปวยโดยทางการแพทยเห็นวาไมสามารถในการรับเล้ียงบุตร 
บุญธรรม และ 

                                                 
54  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 1. 
55  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 2. 
56  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 3. 
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         จ. มีอายุเกิน 30 ป57 
     การรับบุตรบุญธรรม ในเด็กที่มีเช้ือสายเดียวกันโดยสายเลือดในรุนเดียวกัน 
และความเปนเครือญาติในระดับที่สาม อาจไมมีการจํากัดตามขอกําหนดในขอ (3) มาตรา 4 ขอ (3) 
มาตรา 5 และ มาตรา 9 ของกฎหมายนี้และการจํากัดในผูนอยที่อายุต่ํากวา 14 ป58 

     คนจีนในตางแดน ในการรับบุตรบุญธรรมที่เปนเลือดเนื้อเชื้อสายในรุน
เดียวกัน และความเปนเครือญาติในระดับที่สาม อาจไมขึ้นกับขอหามที่ผูรับเลี้ยงตองอยูในสถานะ
ไรบุตร59 
     ผูประสงครับบุตรบุญธรรม อาจไดรับบุตรบุญธรรมเพียงคนเดียวเทานั้นเปน
ชาย หรือหญิง60 
     เด็กกําพรา เด็กพิการหรือทารกที่ถูกทอดทิ้ง และเด็กที่ถูกเลี้ยงในสถานสังคม
สงเคราะห และโดยที่ไมสามารถคนพบผูปกครองที่แทจริง อาจทําการรับเลี้ยงโดยขามขอกําหนดวา 
ผูรับเลี้ยงตองไมมีบุตรและรับเลี้ยงเด็กไดเพียงคนเดียวเทานั้น61 
     เมื่อใดที่ชายไรภริยาจะรับเด็กหญิงเปนบุตรบุญธรรม ความแตกตางของอายุ
ระหวางผูรับบุตรบุญธรรม และผูถูกรับเปนบุตรบุญธรรมตองไมนอยกวา 40 ป62 
     ตามกฎหมายฉบับนี้ชายตางชาติสามารถที่จะรับบุตรบุญธรรม (ชาย หรือหญิง
ก็ได) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน63 
     เมื่อชาวตางชาติรับเลี้ยงเด็กในสาธารณะรัฐประชาชนจีน  การรับบุตร 
บุญธรรมของเขาหรือเธอตองผานการตรวจสอบและอนุมัติ โดยตัวแทนของผูรับเลี้ยงในประเทศ
ตามกฎหมายของประเทศ ผูรับเล้ียงตองสงเอกสารรับรองที่ระบุขอมูลผูรับเล้ียงในดาน อายุ 
สถานภาพ อาชีพ ทรัพยสิน สุขภาพและหลักฐานการลงโทษความผิดอาญาที่ออกใหโดยตัวแทนผูมี
อํานาจในประเทศที่พํานัก เอกสารที่ผานการรับรองตองผานการตรวจโดยฝายตางประเทศของ
ประเทศที่พํานัก ตัวแทนผูมีอํานาจโดยฝายตางประเทศ และสถานทูตสาธารณะรัฐประชาชนจีน

                                                 
 57  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  6. 
 58  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  7 วรรคแรก. 
 59  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  7 วรรคสอง. 
 60  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  8 วรรคแรก. 
 61  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  8 วรรคสอง. 
 62  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  9. 
 63  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  21 วรรคแรก. 
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และประเทศที่เกี่ยวของ ผูรับเล้ียงตองสรุปขอตกลงเปนลายลักษณอักษรกับผูที่ยกเด็กใหเปนบุตร
บุญธรรม และลงทะเบียนบุคคลกับฝายดูแลมนุษยชนในระดับจังหวัด64 
     ฝายใดฝายหนึ่งที่เกี่ยวของในความสัมพันธในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตอง
ผานการรับรองตามที่เรียกรอง ตองไปที่ตัวแทนผูรับรองที่กําหนดวามีคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับการ
รับรองจากผูมีอํานาจในตางประเทศโดยฝายพิจารณาคดีของศาลรัฐในการรับรองการรับบุตรบุญ
ธรรม65 
        (2) คุณสมบัติบุตรบุญธรรม 
    ผูเยาวอายุต่ํากวา 14 ป เชนที่ระบุ (enumerated) ขางลางนี้ จะสามารถรับเปนบุตร
บุญธรรมได 
     ก. เด็กกําพราที่บิดาและมารดาถูกคราชีวิตไป (bereaved of parents) 
     ข.  เด็กทารก หรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่ไมสามารถสืบหา หรือพบบิดามารดาได หรือ 
     ค. เด็กที่บิดามารดาไมสามารถที่จะอบรมสั่งสอน (rear) ไดเนื่องจากความลําบาก
ขาดแคลน (unusual difficulties)66 
        (3) เงื่อนไขเรื่องความยินยอม 
     ก. ความยินยอมของบุตรบุญธรรม 
     การบอกรับบุตรบุญธรรม และการนําเด็กออกรับเปนบุตรบุญธรรมจะตองทํา
การโดยสมัครใจ (voluntary basis)67 
     เมื่อการรับบุตรบุญธรรมเกี่ยวของกับผูเยาวอายุ 10 ป หรือมากกวา จะตอง
ไดรับความยินยอม (consent) ของผูถูกรับเปนบุตรบุญธรรม (adoptee) กอน68 
     ข. ความยินยอมของบิดามารดา 
     เมื่อใดที่บิดามารดาตั้งใจจะนําบุตรของตนออก เพื่อเปนผูถูกรับเปนบุตร 
บุญธรรมแลว  บิดามารดาตองพรอม (must act in concert) ถาหนึ่งในบิดา หรือมารดาไมสามารถ
สืบหาได  บิดา หรือมารดาผูยังเหลืออยูอาจนําเด็กออกเปนผูถูกรับเปนบุตรบุญธรรมเพียงผูเดียว 
ได69 

                                                 
64  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  21 วรรคสอง. 
65  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  21 วรรคสาม. 
66  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  4. 
67  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  11 วรรคแรก. 
68  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  11 วรรคสอง. 
69  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  10 วรรคแรก. 
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     บิดาเลี้ยงและมารดาเลี้ยงอาจทําการ โดยความยินยอมของบิดามารดาของ
ลูกเลี้ยงทั้งชายหรือหญิง โดยรับเล้ียงบุตรบุญธรรมชายหญิง และการรับบุตรบุญธรรมนั้นอาจ
ปราศจากขอจํากัดที่ระบุในขอ (3) มาตรา 4 ขอ (3) มาตรา 5 และ มาตรา 6 ของกฎหมายนี้และ
เชนกันโดยขอจํากัดที่ผูถูกรับเลี้ยงตองอายุนอยกวา 14 และผูรับเลี้ยงจะรับเด็กไดคนเดียวเทานั้น70 
     ค. ความยินยอมของคูสมรส 
     เมื่อบุคคลผูมีคูครองประสงคจะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมทั้งสามี-ภริยา 
จะตองรับบุตรบุญธรรมโดยพรอมเพียงกัน71 
     ง. ความยินยอมของผูอ่ืน 
     ประชากรหรือสถาบันตอไปนี้ไดระบุช่ือเปนผูใหสิทธิในการรับบุตรบุญธรรม 
          - ผูดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็กกําพรา 
     -  สถาบันสังคมสงเคราะห (social welfare institutions) 
      - บิดามารดที่ไมสามารถเลี้ยงดูบุตรของตนไดเนื่องจากความลําบากขาด
แคลน 72 
     ถาบิดามารดาของเด็กทั้งสองเปนบุคคลที่ไรความสามารถ ผูดูแลไมจําเปนตอง
นําเด็กออกใหรับเปนบุตรบุญธรรม เวนแตกรณีบิดามารดาอาจทํารายจนเกิดอันตรายสาหัสแกเด็ก73 
     เมื่อผูดูแลตั้งใจปลอยเด็กกําพราที่รับเลี้ยงใหเปนบุตรบุญธรรม ผูดูแลตอง
ไดรับการยินยอมจากผูที่มีหนาที่ในการสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กกําพรา เมื่อผูมีอํานาจในการเลี้ยงดูเด็ก
กําพราไมยินยอมใหเด็กถูกรับเล้ียงและผูดูแลไมตองการทําหนาที่ผูดูแลตอ จึงจําเปนตองมีการ
เปลี่ยนผูดูแลตามกฎเกณฑทั่วไปตามกฎหมายแพงแหงสาธารณะรัฐประชาชนจีน74 
        (4) การจดทะเบียน 
    การรับบุตรบุญธรรมตองทําการลงทะเบียน กับหนวยงานกลางมนุษยชนใน
ระดับประเทศ ความสัมพันธในการรับเลี้ยงนั้นมีผลบังคับในวันที่ลงทะเบียน75 
 
 

                                                 
70  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 14. 
71  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 10 วรรคสอง. 
72  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 5. 
73  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 12. 
74  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 13. 
75  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 15 วรรคแรก. 
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    หนวยงานกลางมนุษยชนทําหนาที่ในการรับลงทะเบียน กอนการลงทะเบียน การ
ประกาศการรับบุตรบุญธรรมของเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้งและเด็กที่บิดามารดาแทไมสามารถเลี้ยงดู
ไดหรือไมพบบิดามารดาที่แทจริง76 
    ฝายตองเขาไปเกี่ยวของในความสัมพันธในการรับเลี้ยงที่สรุปขอตกลงในการรับ
บุตรบุญธรรม ขอตกลงเปนลายลักษณอักษรในการรับบุตรบุญธรรมตองมีการสรุป77  
    ฝายใดๆ ที่เกี่ยวของในความสัมพันธในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตองรับรอง การ
รับบุตรบุญธรรมตองผานการรับรอง78 
    เมื่อมีการกําหนดความสัมพันธในการรับเลี้ยง  หนวยดูแลความปลอดภัย
สาธารณะตองทําตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของของรัฐในการลงทะเบียนที่อยูของผูถูกรับเลี้ยง79 
        (5) อ่ืนๆ 
    เด็กกําพรา หรือเด็กที่บิดามารดาไมอาจเลี้ยงดูส่ังสอนได อาจไดรับการเลี้ยงดู 
จากญาติ  หรือเพื่อนของบิดามารดา80 
    ความสัมพันธในการรับบุตรบุญธรรม จะไมนํามาใชกับความสัมพันธระหวาง 
ผูขอรับบุตรบุญธรรม และผูถูกรับเปนบุตรบุญธรรม81 
    เมื่อคูครองฝายหนึ่ง นําผูเยาวออกมาขอรับเปนบุตรบุญธรรมหลังการตาย ของอีก
ฝายหนึ่งนั้น บิดามารดาของฝายผูตายมีสิทธิในการอบรมสั่งสอนเด็ก82 
    บิดามารดาของเด็กที่ถูกรับเลี้ยงโดยคนอื่นอาจทนไมไดในการที่เด็กถูกทารุณ
ตามกฎหมายการวางแผนครอบครัวจึงสงลูกใหคนรับเปนบุตรบุญธรรม83 
    เปนขอหามอยางเด็ดขาดมิใหมีการขาย หรือซ้ือเด็ก หรือแมจะทําการภายใตแบบ
ของการรับบุตรบุญธรรม84 

                                                 
76  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  15 วรรคสอง. 
77  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  15 วรรคสาม. 
78  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  15 วรรคสี่. 
79  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  16.   
80  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  17 วรรคแรก. 
81  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  17 วรรคสอง. 
82  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  18. 
83  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  19. 
84  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  20. 
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    ผูขอรับบุตรบุญธรรม และผูนําเด็กออกมาขอรับบุตรบุญธรรมประสงคที่จะทํา
การรับบุตรบุญธรรมอยางเปนความลับ ทั้งสองฝายจะตองใหความนับถือตอความปรารถนาของ 
แตละฝาย  และจะไมเปดเผยความลับนี้85 
    บทที่  3  ความคงอยูของการรับบุตรบุญธรรม 
    นับแตวันที่มีการกอตั้งความสัมพันธของการรับบุตรบุญธรรม บทบัญญัติทาง
กฎหมายที่ครอบคลุมความสัมพันธระหวางบิดามารดา และบุตรจะถูกนํามาใชเกี่ยวกับสิทธิ และ
หนาที่ในความสัมพันธระหวางบิดามารดาผูขอรับบุตรบุญธรรม และเด็กผูมาเปนบุตรบุญธรรม 
บทบัญญัติทางกฎหมายอันครอบคลุมความสัมพันธระหวางเด็ก และญาติใกลชิดของบิดามารดา 
ของเด็ก  จะตองนํามาใชกับสิทธิ และหนาที่ในความสัมพันธระหวางเด็กผูมาเปนบุตรบุญธรรม 
และญาติใกลชิดของบิดามารดาผูรับบุตรบุญธรรม86  
    สิทธิ และหนาที่ในความสัมพันธ ระหวางเด็กผูมาเปนบุตรบุญธรรม และบิดา
มารดาของเขา หรือของเธอ และญาติใกลชิดอ่ืนจะตองถือเปนสิ้นสุดดวยการกอตั้งความสัมพันธ
ของการรับบุตรบุญธรรม87 
    เด็กผูมาเปนบุตรบุญธรรมอาจใชช่ือสกุลของบิดาบุญธรรม หรือของมารดา 
บุญธรรมของเขาเองก็ได และยังอาจที่จะคงไวซ่ึงชื่อสกุลดั้งเดิมของตนเอง ถาไดรับคํายินยอมผาน
ทางการหารือกับทุกฝายที่เกี่ยวของ88 
    การกระทําใดๆที่ขัดตอบทบัญญัติของมาตรา 55 ของหลักทั่วไปของกฎหมาย
แพงของสาธารณรัฐประชาชนจีน และที่ขัดตอกฎหมายฉบับนี้ยอมไมอาจบังคับไดตามกฎหมาย89 
    การกระทําในการรับบุตรบุญธรรมใดๆ ที่ไมเปนไปตามบรรทัดฐานของศาล
ประชาชนยอมไมอาจบังคับไดตามกฎหมายมานับตั้งแตเร่ิมตนการกระทํานั้น90 
    บทที่  4  ความสิ้นสุดของความสัมพันธในการรับบุตรบุญธรรม 
    หามผูขอรับบุตรบุญธรรมบอกสิ้นสุดความสัมพันธ กอนที่บุตรบุญธรรมจะมีอายุ
ถึง , เวนแตเมื่อผูรับบุตรบุญธรรม และบุคคลผูนําเด็กออกมาขอรับเปนบุตรบุญธรรม ยินยอมบอก

                                                 
85  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  22. 
86  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  23 วรรคแรก. 
87  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  23 วรรคสอง. 
88  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  24. 
89  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  25 วรรคแรก. 
90  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  25 วรรคสอง. 
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ส้ินสุดความสัมพันธดังวานี้ ถาเด็กบุตรบุญธรรมที่เกี่ยวของมีอายุ 10 ป หรือกวานั้น จะตองรับฟง
ความยินยอมของเด็ก91 
    เมื่อผูขอรับบุตรบุญธรรมไมปฏิบัติหนาที่ในการใหการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม หรือ
มีการประพฤติผิด ทอดทิ้ง หรือมีพฤติกรรมของการรุกลํ้า (other acts of encroachment) เกินกวา 
 
สิทธิตามกฎหมายของบุตรบุญธรรมผูเยาว เชนนี้บุคคลผูนําเด็กออกมาขอรับเปนบุตรบุญธรรมจะ
ทรงสิทธิเรียกรองใหส้ินสุดความสัมพันธในการรับบุตรบุญธรรม เมื่อผูขอรับบุตรบุญธรรม และ
บุคคลผูนําเด็กออกมาขอรับเปนบุตรบุญธรรม ไมสามารถเห็นพองกันไดในเรื่องนี้จะตองนําคดีมาสู
ศาลประชาชน92 
    เมื่อความสัมพันธระหวางบิดามารดาผูรับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรมที่
เติบโตเปนผูใหญ เลวรายลงไปจนถึงระดับที่ความเปนอยูรวมกันของพวกเขาในบานหลังเดียวกัน
เปนไปไมไดแลว พวกเขาอาจบอกสิ้นสุดความสัมพันธของการรับบุตรบุญธรรม เปนสัญญาในการ
ผิดสัญญา พวกเขาตองนําคดีมาสูศาลประชาชน93 
    เมื่อบรรลุขอตกลงในการยุติความสัมพันธในการรับเลี้ยงดู ฝายที่เกี่ยวของตองทํา
ตามขั้นตอนในการลงทะเบียนยกเลิกในความสัมพันธการรับเลี้ยงของฝายราชการ94 
    ทันทีที่มีการสิ้นสุดความสัมพันธ ในการรับบุตรบุญธรรมสิทธิ และหนาที่ใน
ความสัมพันธระหวางบุตรบุญธรรม และบิดามารดาบุญธรรม และญาติสนิทของเขาทั้งหลายก็
ส้ินสุดลงดวย และสิทธิ และหนาที่ในความสัมพันธระหวางเด็ก และบิดามารดาของเขา และบรรดา
ญาติสนิทก็จะกลับคืนมาโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตามสิทธิ และหนาที่ในความสัมพันธระหวางบุตร
บุญธรรมที่เปนผูใหญ และบิดามารดาของเขา และบรรดาญาติใกลชิดก็อาจจะตองมีการตกลงใจ
ผานการปลอบโยน (consolation) วาจะควรคงไวได หรือไม95 
    นอกเหนือการสิ้นสุดความสัมพันธในการรับเลี้ยง และผูใหญที่โตจากการ 
รับเล้ียงโดยบิดามารดาบุญธรรมตองใหเงินจํานวนสนับสนุนหนึ่ง แกบิดามารดาบุญธรรมที่ไม
สามารถทํางานได และไมมีรายได ถาความสัมพันธในการรับเลี้ยงนั้นส้ินสุดเพราะการเลี้ยงดูที่ 
ไมดีหรือการหนีทิ้งบิดามารดาบุญธรรมไปโดยเด็กโตที่ถูกรับเลี้ยง บิดามารดาบุญธรรมอาจรองขอ

                                                 
91  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  26 วรรคแรก. 
92  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 26 วรรคสอง. 
93  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 27. 
94  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 28. 
95  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 29. 
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เงินชดเชยจากเด็กที่รับเลี้ยงในการเปนอยูและคาการศึกษาที่จายไประหวางการรับดูแลเปนบุตร 
บุญธรรม96 
    ถาบิดามารดาของเด็กที่รับเลี้ยงขอรองใหส้ินสุดความสัมพันธในการรับเปนบุตร
บุญธรรม บิดามารดาบุญธรรมอาจเรียกรองคาชดเชยจากบิดามารดาแทในการเลี้ยงดู และคา
การศึกษาที่จายไประหวางการรับเล้ียงเปนบุตรบุญธรรม ยกเวนแตความสัมพันธในการรับเล้ียงจะ
ส้ินสุดจากการเลี้ยงดูที่ไมดีหรือการทอดทิ้งบุตรบุญธรรมโดยบิดามารดาบุญธรรม97 
    บทที่  5  ความรับผิดชอบทางกฎหมาย 
    ใครก็ตามที่ ลักพาหรือคามนุษยในเด็กภายใตการรับบุตรบุญธรรมตองถูก
สอบสวนตามความผิดทางอาญาตามกฎหมาย98 
    ใครทีละทิ้งเด็กทารก ตองโทษเปนคาปรับจากฝายดูแลความปลอดภัยสาธารณะ
ถาเหตุการณลามไปถึงเปนการกออาชญากรรม ผูกระทําผิดตองถูกตรวจสอบในความรับผิดชอบ
ทางอาญาตามกฎหมาย99 
    ใครก็ตามที่ขายบุตรของตนตองรับโทษถูกปรับตามกฎหมายที่ยึดถือโดยฝาย 
ดูแลความปลอดภัยของรัฐถาเหตุการณลามไปถึงเปนการกออาชญากรรม ผูกระทําผิดตองถูก
ตรวจสอบในความรับผิดชอบทางอาญาตามกฎหมาย100 
    บทที่  6  บทบัญญัติเพิ่มเติม 
    สภาประชาชน และคณะกรรมการบริการในเขตปกครองตนเองของชาติ อาศัย
พื้นฐานของหลักการของกฎหมายนี้ และอาศัยแสงสวางของเงื่อนไขทองถ่ิน กอใหเกิดสูตรการ
ปรับปรุง  และหาบทบัญญัติที่เพิ่มเติม101 
    กฎระเบียบที่เกี่ยวของ (relevant regulation) ของเขตปกครองตนเองของชาติตอง
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารของสภาประชาชนแหงชาติ เพื่อการบันทึกกฎระเบียบ ของ
จังหวัดที่ปกครองตนเอง ของอําเภอที่ปกครองตนเอง จะตองนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
 

                                                 
96  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 30 วรรคแรก. 
97  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  30 วรรคสอง. 
98  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  31 วรรคแรก. 
99  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  31 วรรคสอง. 
100  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  31 วรรคทาย. 
101  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  32 วรรคแรก. 
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ระดับจังหวัด หรือระดับสภาประชาชนในเขตปกครองตนเอง เพื่ออนุมัติกอนบังคับใช และจะตอง
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารของสภาประชาชนเพื่อการบันทึก102 
    คณะรัฐมนตรีแหงรัฐอาจกอใหเกิดมาตรการ  สําหรับการนํามาปฏิบัติให
สอดคลองกับกฎหมายฉบับนี้103 
    กฎหมายนี้จะใชบังคับในวันที่ 1 เมษายน 1992104 

                                                 
102  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา  32 วรรคสอง. 
103  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 33. 
104  ประมวลกฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 34. 
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บทที่  4 

มาตรการทางกฎหมายในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
 

 ในบทนี้จะเปนการหามาตรการทางกฎหมาย ในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ เพื่อ
วิเคราะหถึงสภาพปญหา แนวทางแกไขขอขัดของทางกฎหมาย เร่ืองการรับบุตรบุญธรรมใหมีความ
สมบูรณเพียงพอ โดยควรเพิ่มการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2535 เนื่องจากประเทศไทยมีเพียงการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาเพียง
อยางเดียว ยังไมเพียงพอตอความตองการของผูรับบุตรบุญธรรม ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ 
ผูเขียนจึงไดเสนอมาตรการในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณเพิ่มเติม เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ
สังคม และวัฒนธรรมไทยในปจจุบัน 
                
4.1 เงื่อนไขทางกฎหมายในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
 เนื่องจากประเทศไทยมีการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาเพียงอยางเดียว บุตรบุญธรรม
ยังคงมีสิทธิ และหนาที่กับครอบครัวโดยกําเนิด เพียงแตอํานาจปกครองเทานั้นที่บิดามารดาโดย
กําเนิดจะตองโอนใหแกผูรับบุตรบุญธรรม ตามกฎหมายไทยยังไมมีการรับบุตรบุญธรรมแบบ
สมบูรณ คือสิทธิและหนาที่ของบุตรบุญธรรมถูกตัดขาดจากครอบครัวเดิมโดยสิ้นเชิง เพราะวา
ประเทศไทยในสมัยกอนนั้น ไดคํานึงถึงอนาคต และสวัสดิภาพของบุตรบุญธรรม โดยมิใหตอง
กระทบตอสังคมโดยสวนรวม  จึงไดบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองทั้งผูรับบุตรบุญธรรมและบุตร
บุญธรรมใหมากที่สุด3  ในประเทศไทยบิดามารดาที่เปนผูรับบุตรบุญธรรมไดปกปดความจริงไม
บอกกับบุตรบุญธรรมวาตนนั้นไมใชบิดามารดาที่แทจริง สวนในกรณีชาวตางชาติบุตรบุญธรรมจะ
รูไดและทําใหสามารถปรับตัวและทําใจยอมรับได4  
 ปจจุบันประเทศไทยไดเปล่ียนแปลงไปจากอดีตไปอยางมาก ทําใหการรับบุตร 
บุญธรรมแบบธรรมดาเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ จึงควรเพิ่มการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
เขามาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2535 เพื่อเปนตัวเลือกเพิ่มแกผูรับบุตร 
บุญธรรมทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบการรับบุตรบุญธรรมใน

                                                 
3  ทวี  เจริญพิทักษ.  (2498, กันยายน).  “การรับบุตรบุญธรรมกับสังคม.”  ดุลพาห, 2, 1.  หนา  8. 
4  มธุรส  ศิริสถิตกุล.  (2537, 7  มกราคม).  “ชีวิตมืดเด็กไทย  ปญหารุมเราทางออกยังไมมี.”   

กรุงเทพธุรกิจ.  หนา  4. 
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ตางประเทศ ทั้งคงการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาไว และบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องการรับ
บุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ แตในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณนี้ ใหนําเงื่อนไขบางสวนของ
การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดามาใชโดยอนุโลม เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดานี้
ประเทศไทยไดบังคับใชมานาน และเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคม และวัฒนธรรมในปจจุบัน 
 คงการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาไว และบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องการรับ
บุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ แตหากมิไดบัญญัติถึงเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ ให
นําเงื่อนไขบางสวนที่เกี่ยวของในการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดามาบังคับใชโดยอนุโลม 
เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดานี้ประเทศไทยไดบังคับใชมานาน จึงเหมาะสมกับสภาพ
สังคม และวัฒนธรรมในปจจุบัน 

 4.1.1 คุณสมบัติของผูรับบุตรบุญธรรม 
 1)  ในการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา 
   กฎหมายแพงไทย มาตรา 1598/19 ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป จึงจะ
รับบุคคลอื่นเปนบุตรบุญธรรมได 
   กฎหมายแพงฝร่ังเศส เร่ืองอายุนั้นการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา ไดนําเอา
เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ มาใชโดยอนุโลม คือ มาตรา 343 คูสมรสที่จะรับบุตร
บุญธรรม ตองสมรสกันไมนอยกวา 2 ป โดยคูสมรสแตละฝายตองมีอายุเกิน 28 ป และไมแยก 
กันอยู 
   กฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา 792 ผูรับบุตรบุญธรรมตองบรรลุนิติภาวะ คือมีอายุ 20 ป 
บริบูรณ จึงจะสามารถรับบุคคลอื่นเปนบุตรบุญธรรมได  
   ขอสังเกต เนื่องจากกฎหมายไทยในอดีต ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 30 ป 
จึงจะรับบุตรบุญธรรมได แตเพื่อใหมีการรับบุตรบุญธรรมกันมากขึ้น จึงไดลดอายุของผูรับบุตรบุญ
ธรรม ลงไมต่ํากวา 25 ป ผูเขียนเห็นวาเปนการดีที่อายุของผูรับบุตรบุญธรรมที่จะตองมีอายุไมต่ํา
กวา 25 ป เพื่อใหผูรับบุตรบุญธรรมมีวุฒิภาวะเพียงพอตอการรับบุตรบุญธรรม ถาหากอายุนอยกวา
นี้อาจไมสามารถเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมได และเปนการดีที่ประเทศไทยไมไดหาม คนรักรวมเพศ ใน
การรับบุตรบุญธรรม เปนการเปดโอกาสใหบุคคลหลายประเภทมารวมกันรับบุตรบุญธรรม 
 2) การรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
   กฎหมายแพงฝรั่งเศส มาตรา 343 คูสมรสที่จะรับบุตรบุญธรรม ตองสมรสกันไมนอย
กวา 2 ป โดยคูสมรสแตละฝายตองมีอายุเกิน 28 ป และไมแยกกันอยู 
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   กฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา 817 – 4 ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป  
บริบูรณ หากคูสมรสอีกฝายหนึ่งมีอายุไมถึง 25 ป อยางนอยตองมีอายุ 20 ป บริบูรณ คือจะตอง
บรรลุนิติภาวะ  
   มาตรา 817 – 3 ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีคูสมรส และจะตองรวมกันรับบุตรบุญธรรม 
ยกเวนในกรณีรับบุตรชอบดวยกฎหมายของคูสมรสอีกฝายเปนบุตรบุญธรรม 
   กฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีน เร่ืองการรับบุตรบุญธรรม มาตรา 6 ผูรับบุตร
บุญธรรมตองมีอายุเกิน 30 ป ไมมีบุตร มีความสามารถในการเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกผูถูกรับ
เล้ียง และไมมีความเจ็บปวยโดยทางการแพทยเห็นวาไมสามารถในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม 
   มาตรา 8 ผูประสงครับบุตรบุญธรรมอาจไดรับบุตรบุญธรรมเพียงคนเดียวเทานั้นเปน
ชาย หรือหญิง   
   เด็กกําพรา เด็กพิการหรือทารกที่ถูกทอดทิ้ง และเด็กที่ถูกเลี้ยงในสถานสังคม
สงเคราะห และโดยที่ไมสามารถคนพบผูปกครองที่แทจริง อาจทําการรับเลี้ยงโดยขามขอกําหนดวา 
ผูรับเลี้ยงตองไมมีบุตรและรับเลี้ยงเด็กไดเพียงคนเดียวเทานั้น 
   ดังนั้น เงื่อนไขทางกฎหมายไทยในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ เมื่อวิเคราะห
เปรียบเทียบถึงหลักกฎหมายตางประเทศ ผูเขียนเห็นวาควรเพิ่มคุณสมบัติของผูรับบุตรบุญธรรม ไว
ในมาตรา 1598 / 19 วรรคสอง โดยบัญญัติวา ในกรณีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ ผูรับบุตร
บุญธรรมตองมีคูสมรส และอยูกินกันฉันสามีภรรยาไมนอยกวา 2 ป เทียบเคียงประเทศฝรั่งเศส โดย
ผูเขียนเห็นวา เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ สิทธิ และหนาที่ ระหวางบิดามารดาโดย
กําเนิดของบุตรบุญธรรมตัดขาดจากบุตรบุญธรรมอยางสิ้นเชิง  ดังนั้นในการรับบุตรบุญธรรมแบบ
สมบูรณ จึงตองคํานึงถึงสภาพความเปนจริงของครอบครัวเปนหลัก และครอบครัวที่จะรับบุตรบุญ
ธรรมจะตองเปนครอบครัวที่สมบูรณที่สุด คือมีทั้งบิดามารดาและบุตร อยูรวมกันในครอบครัว และ
ที่กําหนดวาตองอยูกินกันฉันสามีภรรยาไมนอยกวา 2 ป เพื่อปองกันในระดับหนึ่ง วาจะไมเกิดการ
หยารางกันระหวางสามีภรรยา เพราะสามีภรรยาที่พึ่งจะสมรสกันมีโอกาสหยารางสูงกวาสามภีรรยา
ที่ไดจดทะเบียนสมรสกันมานานแลว 

 4.1.2 คุณสมบัติของบุตรบุญธรรม 
 1)  ในการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา 
   กฎหมายแพง ไทย ฝร่ังเศส ญี่ปุน การรับบุตรบุญธรรมไมไดระบุถึงอายุของผูที่จะ
เปนบุตรบุญธรรม กลาวคือ บุตรบุญธรรมจะมีอายุเทาใดก็ได   
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   ขอสังเกต เนื่องจากกฎหมายไทยมีเพียงการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาเพียงอยาง
เดียวจึงไมจําเปนตองระบุถึงคุณสมบัติของบุตรบุญธรรม เพราะการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา
เปนประโยชนตอบุตรบุญธรรมไมมีผลรายประการใด 
 2) ในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
   กฎหมายแพงฝร่ังเศส มาตรา 345 วรรคสอง บุตรบุญธรรมจะตองมีอายุไมเกิน 15 ป 
บริบูรณ และไดอยูกับครอบครัวของผูรับบุตรบุญธรรมมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน ยกเวนในกรณีที่
บุตรบุญธรรมถูกรับเขามาในครอบครัว หรือไดอุปการะเลี้ยงดูจากผ ู รับบุตรบุญธรรมมา กอนหนาที่
จะมีอายุครบ 15 ป และในขณะนั้นผูรับบุตรบุญธรรมยังไมสามารถรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตาม
กฎหมายได หรือไดมีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา กอนหนาที่เด็กจะมีอายุครบ 15 ป 
เชนนี้ก็สามารถรับเด็กดังกลาว เปนบุตรบุญธรรมไดจนถึงวันที่เด็กบรรลุนิติภาวะ หรือภายใน 2 ป 
นับตั้งแตวันที่ผูเยาวบรรลุนิติภาวะ   
   มาตรา 346 วรรคแรก ผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรมของบุคคลหนึ่งแลว จะไปเปนบุตร
บุญธรรมของบุคคลอีกคนหนึ่งในเวลาเดียวกันไมได 
   กฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา 817 - 5 บุตรบุญธรรมที่เปนผ ู เยาวมีอายุไมเกิน 6 ป  
บริบูรณ ในเวลาที่มีคําขอตอศาลใหมีการรับบุตรบุญธรรม แตอาจรับผูเยาวที่มีอายุไมเกิน 8 ป  
บริบูรณ เปนบุตรบุญธรรมได ถาหากผูเยาวนั้นอยูในความดูแลของผูจะรับบุตรบุญธรรมในฐานะ
ผูปกครองมาตั้งแตกอนที่ตนจะมีอายุครบ 6 ป บริบูรณ 
   กฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการรับบุตรบุญธรรม มาตรา 4 บุตร 
บุญธรรมที่มีอายุต่ํากวา 14 ป ที่สามารถรับเปนบุตรบุญธรรมไดคือ   
   (1) เด็กกําพราที่บิดามารดาถูกคราชีวิตไป   
   (2) เด็กทารก หรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งไมสามารถสืบหา หรือพบบิดามารดาได  
   (3) เด็กที่บิดามารดาไมสามารถที่จะอบรมสั่งสอนได เนื่องจากความยุงยากผิด
ธรรมดา 
    ดังนั้น เงื่อนไขทางกฎหมายไทยในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ เมื่อ
วิเคราะหเปรียบเทียบถึงหลักกฎหมายตางประเทศ ผูเขียนเห็นวาควรเพิ่มคุณสมบัติของบุตร 
บุญธรรม ไวในมาตรา 1598 / 20 วรรคสอง โดยบัญญัติวา ในกรณีการรับบุตรบุญธรรมแบบ
สมบูรณ บุตรบุญธรรมตองมีอายุไมเกิน 6 ป เวนแต เปนเด็กประเภทที่มีความตองการพิเศษ หรือ
เด็กที่มีเชื้อเอดส เด็กพิการ หรือทุพพลภาพ หรือเด็กที่มีปญหาสุขภาพรายแรง เทียบเคียงประเทศ
ญี่ปุน โดยผูเขียนเห็นวาเนื่องจากเด็กที่มีอายุไมเกิน 6 ป ยังสามารถเรียนรู และสั่งสอนได หากเกิน
กวา 6 ป เด็กอาจไมเชื่อฟงผูรับบุตรบุญธรรม และไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงหากผูรับบุตร
บุญธรรมรับบุตรบุญธรรมที่มีอายุมาก เชนผูรับบุตรบุญธรรมอายุ 60 ปรับบุตรบุญธรรมอายุ 45 ป 
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เปนตน สวนในขอยกเวนนั้นเพื่อเปดโอกาสใหเด็กประเภทที่มีความตองการพิเศษ หรือเด็กที่มีเช้ือ
เอดส เด็กพิการ หรือทุพพลภาพ หรือเด็กที่มีปญหาสุขภาพรายแรง มีโอกาสมากขึ้นในการที่จะมี 
ผูอุปการะเลี้ยงดูไปเปนบุตรบุญธรรม  

   4.1.3 ความแตกตางของอายุระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม 
 1) ในการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา 
   กฎหมายแพงไทย มาตรา 1598 / 19 ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุแกกวาผูที่จะเปน
บุตรบุญธรรมอยางนอย 15 ป 
   กฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา 793 ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองมีอายุแกกวาบุตรบุญธรรม 
และจะรับญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปเปนบุตรบุญธรรมไมได 
   ขอสังเกต เนื่องจากกฎหมายไทย ตองการใหเกิดการเคารพตอกัน และเปนการ
สอดคลองตอความเปนจริงระหวางบิดามารดากับบุตรตามธรรมชาติ ผูเขียนเห็นวาเปนการดีแลวที่
ผูรับบุตรบุญธรรมมีอายุแกกวาบุตรบุญธรรมอยางนอย 15 ป ซ่ึงประเทศญี่ปุนแคแกกวากัน 1 วัน 
ก็รับบุตรบุญธรรมไดแลว ซ่ึงตามสภาพความเปนจริงแลวเปนไปไมได 
 2) ในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
   กฎหมายแพงฝร่ังเศส มาตรา 334 วรรคแรก ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองมีอายุแกกวา
บุตรบุญธรรม 15 ป หากบุตรบุญธรรมนั้นเปนบุตรติดมาของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม ผูรับ
บุตรบุญธรรมจะตองมีอายุแกกวาบุตรบุญธรรม 10 ป สวนในวรรคสอง หากมีเหตุอันสมควร ศาล
อาจจะพิพากษาใหมีการรับบุตรบุญธรรมได แมความตางของอายุ ระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับ
บุตรบุญธรรมจะนอยกวาเกณฑที่กําหนดไวในวรรคกอน 
   กฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีน เร่ืองการรับบุตรบุญธรรม มาตรา 9 ชายใด 
ที่ไรภริยาจะรับเด็กหญิงเปนบุตรบุญธรรม ความแตกตางของอายุระหวางผูรับบุตรบุญธรรม และ 
ผูถูกรับบุตรบุญธรรมตองไมนอยกวา 40 ป 

 4.1.4   เงื่อนไขเกี่ยวกับความยินยอม 
  1) ความยินยอมของบุตรบุญธรรม 
    (1) ในการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา 
     กฎหมายแพงไทย มาตรา 1598 / 20 การรับบุตรบุญธรรม ถาผูที่จะเปนบุตร 
บุญธรรมมีอายุไมต่ํากวา 15 ป บุตรบุญธรรมตองใหความยินยอมดวย 
     กฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา 797 หากบุตรบุญธรรมมีอายุไมเกิน 15 ป  ผูแทนโดย
ชอบธรรมสามารถยกผูเยาวใหเปนบุตรบุญธรรมได โดยมิตองถามความสมัครใจยินยอมของผูเยาว
ที่จะไปเปนบุตรบุญธรรม และหากบุตรบุญธรรมอาศัยอยูกับบิดา หรือมารดา หรือบุคคลอื่นที่มิได
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ใชอํานาจปกครอง กอนที่ผูใชอํานาจปกครองจะยกบุตรใหเปนบุตรบุญธรรม จะตองไดรับความ
ยินยอมจากบิดา หรือมารดา หรือบุคคลอื่นที่บุตรอาศัยอยูดวยกอน   
     หากความยินยอมของบุคคลที่ตองใหไดแสดงเจตนาออกไป เพราะถูกกลฉอฉล 
หรือขมขู การรับบุตรบุญธรรมยอมไมสมบูรณ ยกเวนในกรณีที่ระยะเวลาไดผานพนไป 6 เดือนนับ
แตวันที่บุคคลดังกลาวไดรูถึงการฉอฉล หรือวันที่พนจากการถูกขมขู หรือบุคคลนั้นไดใหสัตยาบัน
แกการรับบุตรบุญธรรมนับแตวันดังกลาว 
     ขอสังเกต กฎหมายไทยเห็นวาบุคคลที่มีอายุไมต่ํากวา 15 ป ผูเขียนเห็นวาเด็กที่มี
อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป มีความนึกคิดเปนของตนเองแลว ดังนั้นเมื่อยกบุตรบุญธรรมใหผูรับบุตรบุญ
ธรรมจึงควรถามความเห็นของบุตรบุญธรรมนั้นเสียกอน 
    (2) ในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
     กฎหมายแพงฝร่ังเศส มาตรา 345 วรรคทาย บุตรบุญธรรมที่เปนผูเยาวมีอายุเกิน 
13 ป  บริบูรณ ในการรับบุตรบุญธรรมจะตองไดรับความยินยอมจากผูเยาวที่จะเปนบุตรบุญธรรม
นั้นเสียกอน 
     กฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 11 
การบอกรับบุตรบุญธรรม และการนําเด็กออกรับเปนบุตรบุญธรรมจะตองทําการโดยสมัครใจ 
     เมื่อการรับบุตรบุญธรรมเกี่ยวของกับผูเยาวอายุ 10 ป หรือมากกวา จะตองไดรับ
ความยินยอม ของผูถูกรับเปนบุตรบุญธรรมกอน 
  2)  ความยินยอมของบิดามารดา 
      (1) ในการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา 
     กฎหมายแพงไทย มาตรา 1598 / 21 การรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมจะกระทําได
ตอเมื่อไดรับความยินยอมของบิดา และมารดาของผูจะเปนบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดาหรือมารดา
คนใดคนหนึ่งตาย หรือถูกถอนอํานาจปกครอง ตองไดรับความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมี
อํานาจปกครอง 
     ถาไมมีผูมีอํานาจใหความยินยอมดังกลาวในวรรคหนึ่ง หรือมีแตบิดา หรือ
มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคนไมสามารถแสดงเจตนาใหความยินยอมได หรือไมใหความ
ยินยอม และการไมใหความยินยอมนั้นปราศจากผลอันสมควร และเปนปฏิปกษตอสุขภาพความ
เจริญ หรือสวัสดิภาพของผูเยาว มารดาหรือบิดาหรือผูประสงคจะขอรับบุตรบุญธรรม  หรืออัยการ
จะรองขอตอศาลใหมีคําส่ังอนุญาตแทนการใหความยินยอมตามวรรคหนึ่งก็ได  
     กฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา 806 – 3 การรับผูเยาวที่มีอายุต่ํากวา 15 ปเปนบุตรบุญ
ธรรม โดยผูแทนโดยชอบธรรมมิไดขอความยินยอมจากบิดา หรือมารดา หรือจากบุคคลอื่นที่ผูเยาว
อาศัยอยูดวยยอมไมสมบูรณ 
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     ขอสังเกต กฎหมายไทยบิดามารดาตองใหความยินยอม ผูเขียนเห็นวาเนื่องจาก
เปนบุตรของตนเองดังนั้นเมื่อยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นจึงตองใหความยินยอม เพื่อ
แสดงถึงความสมัครใจ และไมไดถูกบังคับ 
      (2) ในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
     กฎหมายแพงฝรั่งเศส มาตรา 348 ในกรณีที่บิดาหรือมารดาฝายใดฝายหนึ่ง 
ถึงแกกรรม ถูกถอนอํานาจปกครอง หรือไมอยูในสภาพที่จะใหความยินยอมได การรับบุตร 
บุญธรรมจะตองไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่งก็เพียงพอ 
     มาตรา 348 – 5 หากผูเยาวมีอายุต่ํากวา 2 ขวบ จะตองนําเด็กใหอยูในความดูแล
ของสถานสงเคราะหเด็ก หรือองคกรเพื่อการรับบุตรบุญธรรมที่ไดรับอนุญาตเสียกอน หลังจากนั้น
บิดามารดาจึงจะสามารถใหความยินยอมในการรับบุตรของตนไปเปนบุตรบุญธรรมได ยกเวนผูรับ
บุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจะเปนญาติพี่นองกันสืบไปถึงสายที่ 6 นอกจากนี้แมจะไดใหความ
ยินยอมไปแลวก็ตาม บิดามารดาสามารถถอนความยินยอม ดังกลาวไดภายใน 2 เดือนนับแตวันที่ให  
การถอนจะตองทําเปนลายลักษณอักษร การมอบบุตรบุญธรรมคืนใหแก บิดามารดาโดยกําเนิดเมื่อ
ฝายหลังเรียกใหสงคืนถือวาบิดามารดาของผูเยาวไดถอนการใหความยินยอมเชนกัน ในกรณี 
ที่ผูเยาวยังมิไดถูกสงตัวไปดูแลเพื่อรอการรับเปนบุตรบุญธรรม บิดามารดาของผูเยาวก็ยังสามารถ
ถอนความยินยอมที่ไดใหไปแลว แมระยะเวลา 2 เดือนจะลวงพนไปก็ตาม หากผูรับบุตรธรรม 
ไมยอมมอบตัวผูเยาวคืนให บิดามารดาก็สามารถยื่นคํารองใหศาลพิจารณาใหคืนตัวผูเยาวได 
     กฎหมายแพงญี่ปุนมาตรา 817 – 6 การรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม จะตองไดรับ
ความยินยอมจากบิดามารดาของผูเยาวนั้นดวย เวนแตกรณีที่บิดา หรือมารดาไมสามารถแสดง
เจตนาใหความยินยอมได หรือบิดาหรือมารดาที่กระทําทารุณตอบุตร หรือประสงครายตอบุตร หรือ
เหตุผลอ่ืนใด ที่เปนการปฏิปกษอยางรายแรงตอประโยชนสุขของบุตร การรับบุตรบุญธรรมก็
สามารถทําไดโดยปราศจากความยินยอมของบิดาหรือมารดา 
     กฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการรับบุตรบุญธรรม มาตรา 10 
เมื่อใดที่บิดามารดาตั้งใจจะนําบุตรของตนออก เพื่อเปนผูถูกรับเปนบุตรบุญธรรมแลว บิดามารดา
ตองพรอม (must act in concert) ถาหนึ่งในบิดา หรือมารดาไมสามารถสืบหาได บิดา หรือมารดา 
ผูยังเหลืออยูอาจนําเด็กออกเปนผูถูกรับเปนบุตรบุญธรรมเพียงผูเดียวได 
     มาตรา 14  บิดาเลี้ยงและมารดาเลี้ยงอาจทําการ โดยความยินยอมของบิดามารดา
ของลูกเลี้ยงทั้งชายหรือหญิง โดยรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมชายหญิง และการรับบุตรบุญธรรมนั้นอาจ
ปราศจากขอจํากัดที่ระบุในขอ (3), มาตรา 4; ขอ (3), มาตรา 5 และ มาตรา 6 ของกฎหมายนี้และ
เชนกันโดยขอจํากัดที่ผูถูกรับเลี้ยงตองอายุนอยกวา 14 และผูรับเลี้ยงจะรับเด็กไดคนเดียวเทานั้น 
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  3) ความยินยอมของคูสมรส 
      (1) ในการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา 
     กฎหมายแพงไทย มาตรา 1598 / 25 ผูจะรับบุตรบุญธรรม หรือผูจะเปนบุตร 
บุญธรรม ถามีคูสมรสอยูตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน ในกรณีที่คู สมรสไมอาจใหความ
ยินยอมได หรือไปเสียจากภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยู และหาตัวไมพบเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป ตอง
รองขอตอศาลใหมี คําส่ังอนุญาตแทนการใหความยินยอมของคูสมรสนั้น  
     กฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา 795 คูสมรสตองรวมรับบุตรบุญธรรมที่เปนผูเยาว แต
ถาบุตรบุญธรรมนั้นบรรลุนิติภาวะก็ไมจําตองรวมกันเปนผูรับบุตรบุญธรรม สามีหรือภริยาอาจจะ
รับบุคคลดังกลาวเปนบุตรบุญธรรมไดฝายเดียว โดยคูสมรสของตนเพียงแตใหความยินยอมเทานั้น 
     มาตรา 806 - 2 คูสมรสฝายที่มิไดรับความยินยอม อาจรองขอใหศาลมีคํา
พิพากษาเพิกถอนการรับบุตรบุญธรรมนั้นได ยกเวนระยะเวลาไดลวงพนไป 6 เดือนนับแตวันที่ 
คูสมรสไดรูถึงการรับบุตรบุญธรรม หรือตนเองไดใหสัตยาบัน 
     การรับบุตรบุญธรรมไมสมบูรณหากความยินยอมที่คูสมรสอีกฝายไดใหไป 
เนื่องจากถูกกลฉอฉล หรือขมขู ยกเวนในกรณีที่ระยะเวลาไดลวงพนไป 6 เดือนนับแตวันที่คูสมรส
รูถึงการฉอฉลหรือวันที่พนจากการถูกขมขู หรือคูสมรสไดใหสัตยาบันนับแตวันดังกลาว 
     ขอสังเกต กฎหมายไทยที่ตองใหคูสมรสใหความยินยอมนั้น เนื่องจากการรับ
บุตรบุญธรรมสงผลถึงกองมรดกของผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม จึงจําเปนตองใหคูสมรส
ใหความยินยอมดวย 
      (2) ในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
     กฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการรับบุตรบุญธรรม มาตรา 10 
วรรคสอง เมื่อบุคคลผูมีคูครองประสงคจะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมทั้งสามี - ภริยา  จะตองรับบุตร
บุญธรรมโดยพรอมเพียงกัน 
  4) ความยินยอมของผูอ่ืน 
      (1) ในการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา 
     ตามกฎหมายแพงไทย   
     ก. กรณีผูเยาวถูกทอดทิ้ง  
      มาตรา 1598 / 22 ในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม ถาผูเยาวเปนผูถูก
ทอดทิ้ง และอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็ก ตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห และ
คุมครองเด็ก ใหสถานสงเคราะหเด็กเปนผูใหความยินยอมแทนบิดาและมารดา ถาสถานสงเคราะห
เด็กไมใหความยินยอม ใหนําความในมาตรา 1598 / 21 วรรคสอง มาใชโดยอนุโลม 
 

DPU



 81 

     ข. กรณีมิไดถูกทอดทิ้ง   
      มาตรา 1598 / 23 ในกรณีที่ผูเยาวมิไดถูกทอดทิ้งแตอยูในความอุปการระ
เล้ียงดูของสถานสงเคราะหเด็กตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห และคุมครองเด็ก บิดาและมารดา 
หรือบิดาหรือมารดาในกรณีที่มารดา หรือบิดาคนใดคนหนึ่งตาย หรือถูกถอนอํานาจปกครอง จะทํา
หนังสือมอบอํานาจใหสถานสงเคราะหเด็กดังกลาว เปนผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับผูเยาว
เปนบุตรบุญธรรมแทนตนก็ได ในกรณีเชนนั้น ใหนําความในมาตรา 1598 / 22 มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
     ค. กรณีศาล   
      มาตรา 1598 / 24 ผูมีอํานาจใหความยินยอมแทนสถานสงเคราะหเด็ก ในการ
รับบุตรบุญธรรม ตามมาตรา 1598 / 22 หรือมาตรา 1598/23 จะรับผูเยาวซ่ึงอยูในความดูแล หรืออยู
ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะหเด็ก นั้นเปนบุตรบุญธรรมของตนเองไดตอเมื่อ ศาลได
มีคําส่ังอนุญาตตามคําขอของผูนั้นแทนการใหความยินยอมของสถานสงเคราะหเด็ก 
      กฎหมายแพงญี่ปุน ความยินยอมของศาล มาตรา 798 การรับผูเยาวเปนบุตร
บุญธรรมจะตองไดรับอนุญาตจากศาลครอบครัวเสียกอน ยกเวนในกรณีการรับญาติสืบสายโลหิต
โดยตรงลงไปของตน หรือของคูสมรสเปนบุตรธรรม 
      มาตรา 807 การรับบุตรบุญธรรมที่ฝาฝนมาตรา 807 คือผูเยาวเปนบุตรบุญ
ธรรมโดยไมไดรับอนุญาตจากศาลยอมไมสมบูรณ ดังนั้นผูเยาวเอง หรือญาติพี่นองจากครอบครัว
โดยกําเนิดของผูเยาว หรือผูแทนโดยชอบธรรมที่ไดใหความยินยอมในการรับผูเยาวเปนบุตร 
บุญธรรม อาจรองขอใหศาลเพิกถอนการรับบุตรบุญธรรมนั้นได ยกเวนในกรณีที่ระยะเวลาไดผาน
พนไป 6 เดือนนับแตวันที่ผูเยาวบรรลุนิติภาวะ หรือบุตรบุญธรรมไดใหสัตยาบันเมื่อตนบรรลุ 
นิติภาวะ 
      มาตรา 794 วรรคแรก ผูปกครองจะรับผูอยูในความปกครอง เปนบุตร 
บุญธรรมไดตอเมื่อศาลครอบครัวไดส่ังอนุญาต คําส่ังศาลนี้จะตองมีแมความเปนผูปกครองจะ
ส้ินสุด แตผูปกครองยังไมไดสงมอบบัญชีการจัดการทรัพยสินใหเรียบรอย 
      สวนในวรรคสอง ผูเยาวจะใหสัตยาบันแกการรับบุตรบุญธรรม ไดตอเมื่อ
บรรลุนิติภาวะ หรือกลับมาอยูในฐานะที่มีความสามารถตามกฎหมาย 
      สวนในวรรคทาย หากไดมีการสงมอบบัญชีจัดการทรัพยสินกอนผูเยาวจะ
บรรลุนิติภาวะ หรือกอนผูเยาวกลับมามีความสามารถตามกฎหมาย กําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก
ใหเร่ิมนับแตวันที่ผูเยาวบรรลุนิติภาวะ หรือวันที่ผูเยาวกลับมามีความสามารถตามกฎหมาย 
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      (2) ในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
     กฎหมายแพงฝรั่งเศส ความยินยอมขององคกรที่ปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัว 
มาตรา 348 – 2 ในกรณีที่บิดา และมารดาของผูเยาวถึงแกกรรม ถูกถอนอํานาจปกครอง หรือไมอยู
ในสภาพที่จะใหความยินยอมได ในกรณีเชนนี้ องคกรที่ปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัวจะเปนผูใหความ
ยินยอมแทนโดยฟงความเห็นจากบุคคลที่ดูแลผูเยาวอยู องคกรนี้จะเปนผูใหความยินยอม เชนกันใน
กรณีที่ไมปรากฏบิดามารดาของผูเยาว 
     ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวและการชวยเหลือของรัฐ มาตรา 61 ของ
ประมวลกฎหมายนี้ไดแบงผูเยาวที่ตกอยูในความดูแลของรัฐออกเปน 4 ลักษณะไดแก 
     ก. ผูเยาวที่ไมสามารถหาตัวบิดามารดาได และอยูภายใตการดูแลของรัฐมาเกิน
กวา 3  เดือน 
     ข. ผูเยาวที่กําพราบิดาหรือมารดา และอยูภายใตการดูแลของรัฐมาเกินกวา 3 
เดือน 
     ค. ผูเยาวที่บิดามารดาถูกถอนอํานาจปกครอง และอยูภายใตการดูแลของรัฐ 
     ง.  ผูเยาวที่อยูภายใตการดูแลของรัฐตามมาตรา 350 แหงประมวลกฎหมายแพง 
อันไดแก ผูเยาวที่ศาลมีคําส่ังใหเปนผูเยาวที่ถูกทอดทิ้ง 
     มาตรา 349 ในการรับผูเยาวขางตนเปนบุตรบุญธรรม เนื่องจากผูเยาวเหลานี้ไมมี
หรือไมอยูในความปกครองของบิดามารดา องคการที่ปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัวจะตองเปนผูให
ความยินยอม 
     กฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีน เร่ืองการรับบุตรบุญธรรม มาตรา 5 
ประชาชน หรือสถาบันดังตอไปนี้จะไดรับอํานาจใหนําเด็กออกมาเพื่อรับเปนบุตรบุญธรรมได คือ 
ผูดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็กกําพรา สถาบันสังคมสงเคราะห (social welfare institutions) หรือบิดา
มารดที่ไมสามารถเลี้ยงดูบุตรของตนไดเนื่องจากความลําบากขาดแคลน 
     มาตรา 12 ถาบิดามารดาของเด็กทั้งสองเปนบุคคลที่ขาดความสามารถ ผูดูแล 
ไมจําเปนตองนําเด็กออกใหรับเปนบุตรบุญธรรม เวนแตกรณีบิดามารดาอาจทํารายจนเกิดอันตราย
สาหัสแกเด็ก 
     มาตรา 13 เมื่อผูดูแลตั้งใจปลอยเด็กกําพราที่รับเลี้ยงใหเปนบุตรบุญธรรม ผูดูแล
ตองไดรับการยินยอมจากผูที่มีหนาที่ในการสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กกําพรา เมื่อผูมีอํานาจในการเลี้ยงดู
เด็กกําพราไมยินยอมใหเด็กถูกรับเล้ียงและผูดูแลไมตองการทําหนาที่ผูดูแลตอ จึงจําเปนตองมีการ
เปลี่ยนผูดูแลตามกฎเกณฑทั่วไปตามกฎหมายแพงแหงสาธารณะรัฐประชาชนจีน 
     ดังนั้น เงื่อนไขทางกฎหมายไทยในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ เมื่อ
วิเคราะหเปรียบเทียบถึงหลักกฎหมายตางประเทศ ผูเขียนเห็นวาควรเพิ่มความยินยอมของสถาน
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สงเคราะหเด็ก ไวในมาตรา 1598 / 22 วรรคสอง โดยบัญญัติวา ในกรณีการรับบุตรบุญธรรมแบบ
สมบูรณจะตองเปนผูเยาวที่ถูกทอดทิ้ง และอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็กตามกฎหมายวา
ดวยการสงเคราะหและคุมครองเด็ก โดยไมสามารถหาตัวบิดามารดาได หรือบิดามารดาไดใหความ
ยินยอมมอบบุตรเปนบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ และเปนลายลักษณอักษร เทียบเคียงประเทศ
ฝร่ังเศส โดยผูเขียนเห็นวา เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณเปนการตัดขาดจากครอบครวั
เดิม กระทบตอสิทธิและหนาที่ของบิดามารดาโดยกําเนิด ดังนั้นเมื่อตองการยกบุตรใหไปเปนบุตร
บุญธรรม บิดามารดาตองทําเปนลายลักษณอักษรเอาไว 

       4.1.5 การทดลองเลี้ยง 
  1) ในการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา 
    กฎหมายไทย พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 มาตรา 23 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี จะพิจารณาสั่งใหผูทีจ่ะ
รับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนําเด็กไปทดลองเลี้ยงดู ไมนอยกวา 6 เดือน โดยมีเจาหนาที่คอยดู และ
ตรวจเยี่ยม   
    มาตรา 19  ผูรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม เปนพี่นองรวมบิดามารดา พี่รวมบิดา หรือ
มารดา  ทวด ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา หรือผูปกครอง ของผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม หรือเปนบุคคล
อ่ืนตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงไมตองทดลองเลี้ยงดู   
  2) การรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
    กฎหมายแพงฝรั่งเศส มาตรา 345 วรรคสอง บุตรบุญธรรมจะตองไดอยูกับครอบครัว
ของผูรับบุตรบุญธรรมมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน ยกเวนในกรณีที่บุตรบุญธรรมถูกรับเขามาใน
ครอบครัว หรือไดอุปการะเลี้ยงดูจากผ ู รับบุตรบุญธรรมมากอนหนาที่จะมีอายุครบ 15 ป และใน
ขณะนั้นผูรับบุตรบุญธรรมยังไมสามารถรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตามกฎหมายได หรือไดมีการรับ
เด็กเปนบุตรบุญธรรมแบบธรรมดากอนหนาที่เด็กจะมีอายุครบ 15 ป เชนนี้ก็สามารถรับเด็กดังกลาว
เปนบุตรบุญธรรมไดจนถึงวันที่เด็กบรรลุนิติภาวะ หรือภายใน 2 ป นับตั้งแตวันที่ผูเยาวบรรลุ 
นิติภาวะ   
    กฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา 817 – 8 ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองนําเด็กที่ตนเองจะรับ
เปนบุตรบุญธรรมไปทําการทดลองเลี้ยงดูอยางนอย 6 เดือน โดยเริ่มนับระยะเวลา ตั้งแตวันที่มีการ
ยื่นคํารองขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ยกเวนเด็กอยูในความดูแลอุปการะของผูรับบุตรบุญธรรมมา
กอนหนานั้นแลว 
    ดังนั้น เงื่อนไขทางกฎหมายไทยในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ เมื่อวิเคราะห
เปรียบเทียบถึงหลักกฎหมายตางประเทศ ผูเขียนเห็นวาควรเพิ่มการทดลองเลี้ยง ไวในมาตรา 23 
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วรรคสอง โดยบัญญัติวา ในกรณีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ การทดลองเลี้ยงดูตองมี
ระยะเวลาไมนอยกวา 8 เดือน โดยผูเขียนเห็นวา เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณเปน
การตัดขาดจากครอบครัวเดิม จึงควรเพิ่มระยะเวลาในการเลี้ยงดูใหมากขึ้นกวาการรับบุตรบุญธรรม
แบบธรรมดาที่ตองทดลองเลี้ยงดูไมนอยกวา 6 เดือน เปน 8 เดือนเพื่อใหผูรับบุตรบุญธรรมมั่นใจ
มากขึ้นที่จะอุปการะเลี้ยงดูและไมทอดทิ้งบุตรบุญธรรม 

  4.1.6  แบบการรับบุตรบุญธรรม 
  1) ในการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา 
    กฎหมายแพงไทย มาตรา 1598/27 การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณตอเมื่อไดจด
ทะเบียนตามกฎหมายแตถาผูจะเปนบุตรบุญธรรมนั้นเปนผูเยาว ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
รับเด็กเปนบุตรบุญธรรมกอน 
    กฎหมายแพงฝรั่งเศส มาตรา 353 ในการรับบุตรบุญธรรมตองมีคําพิพากษา 
    กฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา 817 – 6 การรับบุตรบุญธรรมตองจดทะเบียน โดยให
นําเอาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสในมาตรา 793 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  2)   การรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
    กฎหมายแพงฝรั่งเศส มาตรา 355 ในการรับบุตรบุญธรรมตองมีคําพิพากษา  
    กฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการรับบุตรบุญธรรม  มาตรา 15 วรรค
แรก การรับบุตรบุญธรรมตองทําการลงทะเบียน กับหนวยงานกลางมนุษยชนในระดับประเทศ 
ความสัมพันธในการรับเลี้ยงนั้นมีผลบังคับในวันที่ลงทะเบียน 
    สวนในวรรคสอง คือ หนวยงานกลางมนุษยชนทําหนาที่ในการรับลงทะเบียน กอน
การลงทะเบียน การประกาศการรับบุตรบุญธรรมของเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้งและเด็กที่บิดามารดาแท
ไมสามารถเลี้ยงดูไดหรือไมพบบิดามารดาที่แทจริง 

 4.1.7 ผลของการรับบุตรบุญธรรม 
  1) ในการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา 
    กฎหมายแพงไทย มาตรา 1598 / 28 บุตรบุญธรรมยอมมีฐานะอยางเดียวกับบุตรชอบ
ดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมนั้น แตไมสูญสิทธิ และหนาที่ในครอบครัวที่ไดกําเนิดมา  ใน
กรณีเชนนี้ ใหบิดามารดาโดยกําเนิดหมดอํานาจปกครองนับแตวันเวลาที่เด็กเปนบุตรบุญธรรมแลว 
    ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ 2 หมวด 2 แหงบรรพนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 
    กฎหมายแพงฝรั่งเศส เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา ไมตัดขาดจาก
ครอบครัวโดยกําเนิดสงผลใหสิทธิ และหนาที่ก็ยังคงมีตอครอบครัวโดยกําเนิดเชนเดิม มาตรา 370 
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การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาสามารถยกเลิกได หากฝายใดฝายหนึ่งประพฤติตนไมสมควร  
หรือบกพรองตอหนาที่ในฐานะของตนตออีกฝายหนึ่งอยางรายแรง 
    กฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา 809 รับรองฐานะของบุตรบุญธรรมวา มีฐานะเทาเทียมกับ
บุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม 
    มาตรา 810 บุตรบุญธรรมยอมมีสิทธิใชช่ือสกุลของผูรับบุตรบุญธรรม 
    ขอสังเกต  เนื่องจากกฎหมายไทยมี เพียงการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา
ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตรบุญธรรมไมตัดขาดกันอยางสิ้นเชิง บิดามารดาเพียงแค 
ไมมีอํานาจปกครองเทานั้น ทําใหสิทธิและหนาที่ของบุตรบุญธรรมยังคงมีตอครอบครัวเดิม รวมถึง
รับมรดกจากบิดามารดาเดิมได 
  2) การรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
    กฎหมายแพงฝรั่งเศส มาตรา 356 การรับบุตรบุญธรรมประเภทนี้มีช่ือเรียกวา การรับ
บุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ เนื่องจากผูรับบุตรบุญธรรมจะไดตัวบุตรบุญธรรมมา ไวในครอบครัว
ตนเองอยางสมบูรณ ซ่ึงมีความหมายวาไดมาอยางเด็ดขาด บุตรบุญธรรมจะตัดขาดจากครอบครัว
เดิมโดยกําเนิดอยางสิ้นเชิง 
    มาตรา 355 มีผลนับแตวันที่ยื่นคํารองขอรับบุตรบุญธรรม 
    มาตรา 359 บุตรบุญธรรมจะสิ้นสิทธิในการรับมรดก ในคาอุปการะเลี้ยงดู และใน
การใชช่ือสกุลของครอบครัวโดยกําเนิด นอกจากนี้โดยหลักการแลวการรับบุตรบุญธรรมแบบ
สมบูรณไมสามารถยกเลิกได 
    มาตรา 358 เนื่องจากความสัมพันธระหวาง บุตรบุญธรรมกับครอบครัวโดยกําเนิดถูก
ตัดขาดอยางสิ้นเชิง ดังนั้นบุตรบุญธรรมจึงเขาสูครอบครัวใหมของผูรับบุตรบุญธรรมอยางสมบูรณ  
บุตรบุญธรรมจะมีฐานะเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมมีสิทธิ และหนาที่เทา
เทียมบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมทุกประการ 
    กฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา 817 – 9 บุตรบุญธรรมมีฐานะเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย
ของผูรับบุตรบุญธรรม นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางบุตรบุญธรรมกับครอบครัวโดยกําเนิด 
จะถูกตัดขาดอยางสิ้นเชิงหลังจากที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตแลวในการจดทะเบียน นายทะเบียนจะจด
ทะเบียนให เหมือนหนึ่งวาบุตรบุญธรรมเปนผู สืบสายโลหิตของผู รับบุตรบุญธรรม  และ
บุคคลภายนอกไมมีสิทธิจะขอดูทะเบียนดังกลาว 
    กฎหมายแพงสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการรับบุตรบุญธรรม มาตรา 23 นับแต
วันที่มีการกอตั้งความสัมพันธของการรับบุตรบุญธรรม บทบัญญัติทางกฎหมายที่ครอบคลุม
ความสัมพันธระหวางบิดามารดา และบุตรจะถูกนํามาใชเกี่ยวกับสิทธิ และหนาที่ในความสัมพันธ
ระหวางบิดามารดาผูขอรับบุตรบุญธรรม และเด็กผูมาเปนบุตรบุญธรรม บทบัญญัติทางกฎหมาย 
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อันครอบคลุมความสัมพันธระหวางเด็ก และญาติใกลชิดของบิดามารดาของเด็ก  จะตองนํามาใช
กับสิทธิและหนาที่ในความสัมพันธระหวางเด็กผูมาเปนบุตรบุญธรรม และญาติใกลชิดของบิดา
มารดาผูรับบุตรบุญธรรม สิทธิ และหนาที่ในความสัมพันธระหวางเด็กผูมาเปนบุตรบุญธรรม และ
บิดามารดาของเขา  หรือของเธอ  และญาติใกลชิดอื่นจะตองถือเปนสิ้นสุดดวยการกอตั้ง
ความสัมพันธของการรับบุตรบุญธรรม 
    มาตรา 24 เด็กผูมาเปนบุตรบุญธรรมอาจใชช่ือสกุลของบิดาบุญธรรม หรือของ
มารดาบุญธรรมของเขาเองก็ได และยังอาจที่จะคงไวซ่ึงชื่อสกุลดั้งเดิมของตนเอง ถาไดรับคํา
ยินยอมผานทางการหารือกับทุกฝายที่เกี่ยวของ 
    มาตรา 25 การกระทําใดๆ ที่ขัดตอบทบัญญัติของมาตรา 55 ของหลักทั่วไปของ
กฎหมายแพงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และที่ขัดตอกฎหมายฉบับนี้ยอมไมอาจ
บังคับไดตามกฎหมาย 
    การกระทําในการรับบุตรบุญธรรมใดๆ ที่ไมเปนไปตามบรรทัดฐานของศาล
ประชาชนยอมไมอาจบังคับไดตามกฎหมายมานับตั้งแตเร่ิมตนการกระทํานั้น 
    ดังนั้น เงื่อนไขทางกฎหมายไทยในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ เมื่อวิเคราะห
เปรียบเทียบถึงหลักกฎหมายตางประเทศ ผูเขียนเห็นวาควรเพิ่มผลของการรับบุตรบุญธรรม ไวใน
มาตรา 1598/28 วรรคสาม โดยบัญญัติวา ในกรณีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ บุตรบุญธรรมมี
ฐานะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางบุตร 
บุญธรรมกับครอบครัวโดยกําเนิด จะถูกตัดขาดอยางสิ้นเชิงหลังจากที่ไดมีการจดทะเบียน และการ
รับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณนี้จะเลิกไมได เทียบเคียงประเทศฝรั่งเศส โดยผูเขียนเห็นวาเนื่องจาก
ผูรับบุตรบุญธรรมไมตองการใหครอบครัวบุตรบุญธรรมไมมายุงเกี่ยวกับบุตรบุญธรรมอีก และ 
ไมสามารถเลิกได เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณสิทธิและหนาที่ของบุตรบุญธรรม 
ตัดขาดจากทางครอบครัวเดิมแลว สวนในวรรคสี่ บัญญัติวา ในกรณีการรับบุตรบุญธรรมแบบ
สมบูรณ ใหนําบทบัญญัติในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดามาใชบังคับโดยอนุโลม 
เทียบเคียงประเทศฝรั่งเศส โดยผูเขียนเห็นวา เนื่องจากประเทศไทยไดใชการรับบุตรบุญธรรมแบบ
ธรรมดามาเปนเวลานาน จึงควรนําเอาเงื่อนไขบางประการในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมแบบ
ธรรมดา มาใชเทาที่เห็นวาสมควรตอการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ
สังคม และวัฒนธรรมในปจจุบัน 
 
 
 
 
 

DPU



 87 

ตารางที่ 4.1  เปรียบเทียบการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บรรพ 5 พ.ศ. 2535 กับการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณท่ีผูเขียนวิเคราะห 

 

การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2535 

การรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
ที่ผูเขยีนวิเคราะห 

มาตรา 1598 / 19 ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายไุมต่ํา
กวา 25 ปจึงจะรับบุคคลอื่นเปนบุตรบุญธรรมได 

มาตรา 1598 / 19 วรรคสอง ในกรณีการรับบุตร 
บุญธรรมแบบสมบูรณ ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีคู
สมรส และอยูกนิกันฉันสามีภรรยาไมนอยกวา 2  ป 

มาตรา 1598 / 20 การรับบุตรบุญธรรม ถาผูท่ีจะ
เปนบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํากวา 15 ป  ผูนั้นตอง
ใหความยินยอมดวย 

มาตรา 1598 / 20 วรรคสอง ในกรณีการรับบุตรบุญ
ธรรมแบบสมบูรณ บุตรบุญธรรมตองมอีายุไมเกิน 
6 ป เวนแต เปนเด็กประเภทที่มีความตองการพิเศษ 
หรือเด็กที่มีเชื้อเอดส เด็กพิการ หรือทุพพลภาพ 
หรือเด็กที่มีปญหาสุขภาพรายแรง 

มาตรา 1598 / 22 ในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม 
ถาผูเยาวเปนผูถกูทอดทิ้ง และอยูในความดูแลของ
สถานสงเคราะหเด็ก ตามกฎหมายวาดวยการ
สงเคราะห และคุมครองเด็ก ใหสถานสงเคราะห
เด็กเปนผูใหความยินยอมแทนบิดาและมารดา ถา
สถานสงเคราะหเด็กไมใหความยินยอม ใหนําความ
ในมาตรา 1598 / 21 วรรคสอง มาใชโดยอนุโลม 

มาตรา 1598 / 22 วรรคสอง ในกรณีการรับบุตรบุญ
ธรรมแบบสมบูรณจะตองเปนผูเยาวท่ีถูกทอดทิ้ง 
และอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็กตาม
กฎหมายวาดวยการสงเคราะหและคุมครองเด็ก  
โดยไมสามารถหาตัวบิดามารดาได หรือบิดามารดา
ไดใหความยินยอมมอบบุตรเปนบุตรบุญธรรมแบบ
สมบูรณ และเปนลายลักษณอักษร 

มาตรา 1598 / 28 บุตรบุญธรรมยอมมีฐานะอยาง
เดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญ
ธรรมนั้น แตไมสูญสิทธิ และหนาท่ีในครอบครัว 
ท่ีไดกําเนิดมา  ในกรณีเชนนี้ ใหบิดามารดาโดย
กําเนิดหมดอํานาจปกครองนับแตวันเวลาที่เด็ก 
เปนบุตรบุญธรรมแลว วรรคสอง ใหนําบทบัญญัติ
ในลักษณะ 2 หมวด 2 แหงบรรพนี้มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 

มาตรา 1598 / 28 วรรคสาม ในกรณีการรับบุตร 
บุญธรรมแบบสมบูรณ บุตรบุญธรรมมีฐานะเปน
บุตรชอบดวยกฎหมายของผูรบับุตรบุญธรรม 
นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางบุตรบุญธรรมกับ
ครอบครัวโดยกําเนิด จะถูกตัดขาดอยางสิ้นเชิง
หลังจากที่ไดมีการจดทะเบียน และการรับบุตร 
บุญธรรมแบบสมบูรณนี้จะเลิกไมได วรรคสี ่ใน
กรณีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ ใหนํา
บทบัญญัติในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมแบบ
ธรรมดามาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ตารางที่ 4.2  เปรียบเทียบการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรม พ.ศ. 2522 กับการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณท่ีผูเขียนวิเคราะห  

 

การรับบุตรบญุธรรมแบบธรรมดาตาม
พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 

2522 

การรับบุตรบญุธรรมแบบสมบูรณ 
ท่ีผูเขียนวิเคราะห 

มาตรา 23 อธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวสัดิการ 
หรือผูวาราชการจังหวดั แลวแตกรณี จะพิจารณา
ส่ังใหผูที่จะรบัเด็กเปนบุตรบุญธรรมนําเด็กไป
ทดลองเลี้ยงดู ไมนอยกวา 6 เดือนโดยมเีจาหนาที่
คอยดู และตรวจเยี่ยม 

มาตรา 23 วรรคสอง ในกรณกีารรับบุตร 
บุญธรรมแบบสมบูรณ การทดลองเลี้ยงด ู
ตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 8 เดือน 

 
4.2 ปญหาเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
 เนื่องจากประเทศไทยมีการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาเพียงอยางเดียวเทานั้น ซ่ึงการ
รับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดานี้ สิทธิและหนาที่ระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมยังคงมี
ตอกันเหมือนกับบิดามารดากับบุตร แตผูรับบุตรบุญธรรมไมสามารถรับมรดกของบุตรบุญธรรมได
ตามกฎหมาย และมีเพียงอํานาจในการปกครองบุตรบุญธรรมเทานั้น เพื่อใหผูรับบุตรบุญธรรมรับ
บุตรบุญธรรมดวยความรัก เมตตา และเอ็นดูในตัวบุตรบุญธรรมนั้น ไมตองการที่จะใหผูรับบุตร 
บุญธรรมหวังผลประโยชนเกี่ยวกับทรัพยสินในตัวของบุตรบุญธรรม เพราะประเทศไทยมี
วัฒนธรรมและประเพณีที่วา บุตรทุกคนตองมีความกตัญูรูคุณ ตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาที่
ไดใหกําเนิด จะตองเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อยามทานแกชราหรือเจ็บปวย แตถาบุตรคนใดไมยอม
ทดแทนบุญคุณบิดามารดาหรือไมเล้ียงดูบิดามารดาเมื่อยามเจ็บปวยหรือยามแกชรา จะถือไดวาบุตร
คนนั้นเปนบุตรอกตัญูไมทดแทนบุญคุณบิดามารดาที่ไดเล้ียงหรือใหกําเนิดเรามา และการรับบุตร
บุญธรรมในสมัยกอนนั้น สวนมากผูรับบุตรบุญธรรมจะรับหลานหรือญาติมาเปนบุตรบุญธรรม ทํา
ใหสิทธิและหนาที่ของบุตรบุญธรรม ไมจําเปนตองตัดขาดจากทางครอบครัวเดิมแตอยางใด ดังนั้น
กฎหมายเรื่องการรับบุตรบุญธรรม จึงไมจําเปนตองมีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณที่สิทธิและ
หนาที่ของบุตรบุญธรรมตัดขาดจากทางครอบครัวเดิมโดยกําเนิด 

ปจจุบันนั้นประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเปนอยางมาก โดยไดรับวัฒนธรรม
แบบตะวันตกเขามา ทําใหการดํารงชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป สังคมไทยจากครอบครัวขยาย กลาย
มาเปนครอบครัวเดี่ยวเปนสวนใหญ ชีวิตในเมืองหลวงตองดิ้นรนไมสามารหากินเองตามทองไร
ทองนาได การใชชีวิตในเมืองจึงลําบาก เมื่อไมมีเงินทําใหบิดามารดาที่มีบุตรไมสามารถเลี้ยงดูบุตร
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ของตนเองได จึงตองปลอยบุตรอยูในสถานสงเคราะห และกลายเปนเด็กที่ถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้ 
ยังมีปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปญหาครอบครัวแตกราว ปญหาวัฒนธรรมทางเพศที่ไดรับ
อิทธิพลมาจากตะวันตก ปญหาสังคม  ปญหายาเสพติด ปญหาการหยารางที่สูงขึ้น ปญหาตางๆ
เหลานี้ทําใหเด็กที่เกิดมาในสภาพสังคมปจจุบัน เปนเด็กที่ถูกทอดทิ้ง และอยูสถานสงเคราะหมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จนสถานสงเคราะหไมสามารถเลี้ยงดูเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้งเหลานี้ได เนื่องจากสถาน
สงเคราะหนั้นมีไมเพียงพอตอความตองการ เมื่อสถานสงเคราะหลนเด็กๆก็จะไมมีใครเลี้ยงดู และ
ทําใหเกิดปญหาเด็กเรรอน  เด็กขอทาน การใชแรงงานเด็ก ประเทศไทยควรมองถึงปญหาตางๆ
เหลานี้ ควรเปดโอกาสใหเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่มีปญหาตางๆ ไดมีครอบครัวใหมที่พรอมจะ
อุปการะเด็กๆไปเปนบุตรบุญธรรม และมีความสุขกับครอบครัวใหม โดยไดผูรับบุตรบุญธรรมที่มี
จิตใจดี มีความเมตตากรุณาตอเด็กๆ เหลานี้ ที่ตองรับบุตรบุญธรรม ทําใหบุตรบุญธรรมมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น ไดมีชีวิตใหม รัฐควรออกกฎหมายที่เปดโอกาสใหมีการรับบุตรบุญธรรมมากขึ้น 
หรือหาแนวทางใหมใหมีการรับบุตรบุญธรรมเพิ่มมากขึ้น ไมวาผู รับบุตรบุญธรรมจะเปน
ชาวตางชาติ หรือชาวไทย โดยควรเพิ่มมาตรการในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณขึ้นมาใหม 
 เนื่องจากผูรับบุตรบุญธรรม เมื่อตองการที่จะรับบุตรบุญธรรมก็อาจไมตองการ ที่จะให
ครอบครัวเดิมมายุงเกี่ยวกับบุตรบุญธรรมอีก ผูรับบุตรบุญธรรมเมื่อรับบุตรบุญธรรมก็ตองการที่จะ
เล้ียงดูบุตรบุญธรรมใหเหมือนกับบิดามารดาที่แทจริง ไมตองการใหบุตรบุญธรรมเสียใจ หรือ
นอยใจวาตัวบุตรบุญธรรมนั้นมิใชลูกของผูรับบุตรบุญธรรม ไมตองการใหมีปญหาขึ้น หรือไมบุตร
บุญธรรมอาจหนีจากผูรับบุตรบุญธรรมไปตามหาบิดามารดาโดยกําเนิด โดยทิ้งผูรับบุตรบุญธรรม
ไว เพราะผูรับบุตรบุญธรรมก็ถือไดวาเปนบุคคลอื่นไมใชครอบครัวเดียวกันโดยกําเนิด การยําเกรง 
ก็ไมเหมือนบิดามารดาโดยกําเนิด สวนในกรณีชาวตางชาติที่จะมาเปนผูรับบุตรบุญธรรมนั้น 
สวนมากจะนิยมการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณมากกวาการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา และ
ในตางประเทศก็ไดมีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ เชนประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สิทธิและหนาที่ระหวางบิดามารดาโดยกําเนิดไดตัดขาดอยางสิ้นเชิง ทาํให
เกิดปญหาขึ้นถาผูรับบุตรบุญธรรมชาวตางชาติตองการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ แตประเทศ
ไทยไมมีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณชาวตางชาติจึงไปรับเด็กประเทศอื่นแทนเด็กไทย ทําให
เด็กไทยเสียโอกาสที่จะมีผูอุปการะเลี้ยงดูเปนบุตรบุญธรรม ดังนั้นประเทศไทยควรออกกฎหมาย
เพื่อเปนทางเลือกใหแกผูรับบุตรบุญธรรมไดมีโอกาสที่จะเลือกรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ ซ่ึง
ตัดขาดจากทางครอบครัวเดิมโดยกําเนิด ไมวาจะเปนทั้งสิทธิและหนาที่ หรือมรดกเองก็ตาม เพื่อ 
ใหเปนไปตามหลักสากล ดังเชนนานาประเทศที่เจริญแลว 
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4.3 มาตรการในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ  
 เนื่องจากรูปแบบในการรับบุตรบุญธรรมของกฎหมายตางประเทศ ไมวาจะเปน
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุน ที่ไดมีการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาและแบบสมบูรณ สวน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดมีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณเพียงอยางเดียว จะเห็นไดวาทั้ง 
3 ประเทศ ไดมีเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณทั้งส้ิน  
 ดังนั้นประเทศไทยควรออกกฎหมายในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม ใหมีการรับบุตร 
บุญธรรมแบบสมบูรณ ที่สิทธิและหนาที่ของบุตรบุญธรรมตัดขาดจากครอบครัวโดยกําเนิด เพื่อ
เปนการเปดโอกาสใหมีตัวเลือกในการรับบุตรบุญธรรมมากขึ้น และเปนตัวเลือกหนึ่งสําหรับผูที่มี
จิตใจดีงาม และตองการที่จะรับเลี้ยงเด็กไวเปนบุตรบุญธรรม มีความกลาที่จะมาขอรับเลี้ยงเด็กเปน
บุตรบุญธรรมมากขึ้น โดยไมตองกลัววาบิดามารดาของบุตรบุญธรรมที่ตนรับเล้ียงไวจะมาทวงคืน
บุตรบุญธรรม หรือจะมายุงเกี่ยวในตัวบุตรบุญธรรมนั้น และเปนการออกกฎหมายในเรื่องการรับ
บุตรบุญธรรมแบบสมบูรณที่เปนชวยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง จะไดไมตองมีเด็กที่ถูกทอดทิ้งตามที่
ตางๆ หรือตามสถานสงเคราะห เพราะเปนการเพิ่มโอกาสใหชาวไทยและชาวตางชาติที่ตองการรับ
บุตรบุญธรรมแบบสมบูรณสามารถรับเด็กไปอุปการะเปนบุตรบุญธรรมได ทําใหประเทศไทย 
นาอยูขึ้นที่ไมตองมีเด็กขอทาน หรือเด็กเรรอนตามทองถนน เนื่องจากมีผูใจดีรับอุปการะเด็กตางๆ
มาเปนบุตรบุญธรรมของตนเอง โดยคํานึงถึงสภาพสังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปน
สําคัญ จากการวิเคราะหเปรียบเทียบเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรม ทั้งแบบธรรมดา และแบบ
สมบูรณ ของตางประเทศ ไดแก ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนําเอา
เงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ ที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด มาบัญญัติ
เพิ่มเติมไวในกฎหมายไทย ตามที่ผูเขียนนั้นไดเสนอไปแลวใน ขอ 4.1 เงื่อนไขทางกฎหมายในการ
รับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ โดยยังคงการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาไว  
 
4.4 วิเคราะหมาตรการในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
  บุตรบุญธรรม หมายความวา บุตรของผูอ่ืนที่จดทะเบียนรับเปนบุตรของตน 
  เร่ืองการรับบุตรบุญธรรมไดแบงการรับบุตรบุญธรรมออกเปน 2 ประเภท 
  ประเภทแรก การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา คือ การรับบุตรบุญธรรมที่ความ 
สัมพันธระหวางบิดามารดาโดยกําเนิดของบุตรบุญธรรมยังไมตัดขาดจากบุตรบุญธรรม โดยบิดา
มารดายังคงมีสิทธิ และหนาที่ระหวางบุตรบุญธรรมอยู แตไมมีอํานาจปกครองบุตรบุญธรรมเทานั้น 
  ขอดี – ขอเสีย ของการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา 
  ขอดี คือ บุตรบุญธรรมยังคงมีสิทธิ และหนาที่ตอบิดามารดาโดยกําเนิดอยู ทําให
สามารถรับมรดกจากบิดามารดาโดยกําเนิด และรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรม ซ่ึงทําใหบุตร 
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บุญธรรมสามารถรับมรดกไดทั้ง 2 กรณี และผูรับบุตรบุญธรรมไมสามารถรับมรดกของบุตร 
บุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรมได เปนการรับบุตรบุญธรรมเพื่อแสดงวาผูรับบุตรบุญธรรมนั้น 
มีความเมตตา กรุณา เสียสละ และใจบุญ ไมไดหวังทรัพยสมบัติของบุตรบุญธรรมแตอยางใด 
 ขอเสีย คือ ในการที่บุตรบุญธรรมยังคงมีสิทธิ และหนาที่ตอบิดามารดาโดยกําเนิดอยู 
ทําใหผูรับบุตรบุญธรรมเกรงกลัววา บิดามารดาโดยกําเนิดอาจมาทวงคืนบุตรบุญธรรมไปจากผูรับ
บุตรบุญธรรม และหากบุตรบุญธรรมรูวาผูรับบุตรบุญธรรมไมใชบิดามารดาที่แทจริงอาจทิ้งผูรับ
บุตรบุญธรรมไป เพื่อตามหาบิดามารดาที่แทจริง และทิ้งใหผูรับบุตรบุญธรรมอยูคนเดียว หรือบิดา
มารดาโดยกําเนิดอาจมายุงเกี่ยวกับบุตรบุญธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยสิน และการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม 
เพราะในประเทศไทยสวนมากผูรับบุตรบุญธรรม จะไมบอกความจริงกับบุตรบุญธรรมวาตนเอง
ไมใชบิดามารดาที่แทจริง สวนในกรณีตางชาติที่จะมาขอรับบุตรบุญธรรมนั้นนิยมรับบุตรบุญธรรม
แบบสมบูรณมากกวาการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา ทําใหไมมารับบุตรบุญธรรมชาวไทย แต
ไปรับบุตรบุญธรรมประเทศอื่นแทน คือไปรับบุตรบุญธรรมประเทศที่มีการรับบุตรบุญธรรมแบบ
สมบูรณ ทําใหเด็กไทยเสียโอกาสในการที่จะมีผูอุปการะเลี้ยงดูมากขึ้น 
 ประเภทสอง การรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ คือ การรับบุตรบุญธรรมที่ความ 
สัมพันธระหวางบิดามารดาโดยกําเนิดของบุตรบุญธรรมตัดขาดจากบุตรบุญธรรมอยางสิ้นเชิง  
ทั้งสิทธิ และหนาที่ 
 ขอดี – ขอเสีย ของการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
 ขอดี คือ สิทธิ และหนาที่ระหวางบิดามารดาโดยกําเนิดกับบุตรบุญธรรมถูกตัดขาดกัน
อยางสิ้นเชิง ทําใหผูรับบุตรบุญธรรมรับบุตรบุญธรรมโดยไมตองกังวลวาบิดามารดาโดยกําเนิดอาจ
มายุงเกี่ยวกับบุตรบุญธรรมที่ตนนั้นรับไวเปนบุตรบุญธรรม 
 ขอเสีย คือ เปนการตัดสิทธิ และหนาที่ระหวางบิดามารดาโดยกําเนิดกับบุตรบุญธรรม
อยางสิ้นเชิง ทําใหบุตรบุญธรรมเสียประโยชนที่จะไดรับมรดกจากบิดามารดาโดยกําเนิด 
 ประเทศฝรั่งเศส ในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม ไดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การรับ
บุตรบุญธรรมแบบธรรมดา และการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ โดยวิวัฒนาการมาตั้งแตสมัย
โรมัน มาแกไขในสมัยนโปเลียน จนไดเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ทําใหมีเด็กกําพราเกิดขึ้นอยาง
มากมาย รัฐบาลตองออกกฎหมายเพื่อใหมีการรับบุตรบุญธรรมกันมากขึ้น แตในสมัยนั้นมีกฎหมาย
อยูหลายฉบับ ตัวบทกฎหมายก็ไมชัดเจนจึงตองทําการแกไขปรับปรุงใหสมบูรณ และเกิดความ
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ชัดเจนขึ้น โดยการแยกกฎหมายออกเปน 2 ประเภท คือการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา และการ
รับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณโดยไดบังคับใชกฎหมายมาจนถึงปจจุบัน5 
 ประเทศญี่ปุน ในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม ไดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การรับบุตร
บุญธรรมแบบธรรมดา และการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ ในอดีตนั้นประเทศญี่ปุนมีเพียงการ
รับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาเพียงอยางเดียว แตเนื่องจากประเทศญี่ปุนไดการเสียสิทธิสภาพ 
นอกอาณาเขต เชนเดียวกันกับประเทศไทย และยังไมมีกฎหมาย และระบบศาลที่ชัดเจน ทําให 
ตองมีการปรับปรุงกฎหมายใหมขึ้น โดยประเทศญี่ปุนนี้ไดจางนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสมาชวยใน
การรางกฎหมาย เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ทําใหกฎหมายเรื่องการรับบุตรบุญธรรมของประเทศ
ญี่ปุน มีการรับบุตรบุญธรรมอยู 2 ประเภท ซ่ึงคลายกับประเทศฝรั่งเศส  
 สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม ไดมีการรับบุตรบุญธรรมแบบ
สมบูรณเพียงอยางเดียว โดยการรับบุตรบุญธรรมมีปรากฏขึ้นในสมัยสามกก แตเนื่องจากการที่
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากรมากเปนอันดับหนึ่งของโลก รัฐบาลจีนตองการที่จะลดจํานวน
ประชากรลง จึงไดไดออกกฎหมายใหสามีภรรยามีบุตรไดเพียงคนเดียวจึงทําใหประชาชนชาวจีน
นิยมยกบุตรของตน ใหบุคคลอื่นหากไดบุตรที่คลอดเปนผูหญิง เนื่องจากชาวจีนเห็นวาบุตรชายเปน
ทายาท และเปนผูสืบสมบัติ เพื่อดํารงไวซ่ึงแซของบิดา และหากไมมีบุตรชายจึงรับบุตรบุญธรรม
เพื่อไวเปนทายาท เปนผูสืบสมบัติ และดํารงไวซ่ึงแซ 
 ประเทศไทย ในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมคงมีเพียงการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา
เพียงอยางเดียวเทานั้น เนื่องจากในอดีตผูรับบุตรบุญธรรมจะรับเครือญาติกัน หรือไมก็เปนคนรูจัก
เปนบุตรบุญธรรม ทําใหไมจําเปนตองมีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณที่จะตองตัดขาดจากทาง
ครอบครัวโดยกําเนิด แตในปจจุบันนั้นการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ
ตอความตองการของผูรับบุตรบุญธรรม เนื่องจากผูรับบุตรบุญธรรมจะรับบุคคลภายนอกมาเปน
บุตรบุญธรรมกันมากขึ้น ไมจําเปนวาบุตรบุญธรรมจะตองเปนเครือญาติ หรือคนรูจักกันอีกตอไป 
และสภาพปญหาสังคมในปจจุบันทําใหมีเด็กที่อยูในสถานสงเคราะหเปนจํานวนมาก สถาน
สงเคราะหจึงไมเพียงพอตอการรองรับของเด็กที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นประเทศไทยควรเพิ่มการรับบุตร
บุญธรรมแบบสมบูรณ เขามาบัญญัติไวในกฎหมายเรื่องการรับบุตรบุญธรรม โดยยังคงการรับบุตร
บุญธรรมแบบธรรมดาไว เพื่อใหผูรับบุตรบุญธรรมไดมีตัวเลือกในการรับบุตรบุญธรรม เนื่องจาก
การรับบุตรบุญธรรมทั้งแบบธรรมดา และแบบสมบูรณยอมมีทั้งขอดี และขอเสีย จึงควรเปดโอกาส

                                                 
5  ไพโรจน กัมพูสิริ.  (2544).  แนวทางแกไขปญหากรณีชาวตางชาติรับเด็กไทยเปนบุตรบุญธรรม :

ศึกษาปญหาที่เกิดจากรูปแบบการรับบุตรบุญธรรมที่แตกตางกันในกฎหมายครอบครัวฝร่ังเศส  ญี่ปุนและไทย.  
หนา  19–21. 
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ใหชาวไทย และชาวตางชาติที่นิยมรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ ไดมีโอกาสรับเด็กไทยไปเปน
บุตรบุญธรรมมากขึ้น  เพื่อเปนการชวยเหลือเด็กเรรอน เด็กที่ถูกทอดทิ้ง และเด็กที่อยูในสถาน
สงเคราะห และเปนการสงเสริมใหเด็กเหลานี้ ไดมีครอบครัวที่สมบูรณแบบเหมือนกับเด็กธรรมดา
คนอื่น และเปนการชวยเหลือประเทศชาติ ที่ไมตองมีสถานสงเคราะหเพิ่มขึ้นอีก เปนการชวยกัน
ประหยัดงบประมาณรายจายเพื่อใหไปใชจายในสิ่งที่ประเทศชาติยังขาดแคลนอยู ประเทศไทยจึง
ควรออกกฎหมายใน เรื่องการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณออกมาบังคับใช รวมกับการรับบุตร
บุญธรรมแบบธรรมดา DPU



 
บทที่  5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
            
5.1 บทสรุป 
 ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนมุงศึกษาการรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 เพื่อ
วิเคราะหเปรียบเทียบกับการรับบุตรบุญธรรมในตางประเทศ ที่มีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ
โดยศึกษาการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา และแบบสมบูรณ เพื่อเปนแนวทางในการหามาตรการ
ในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณที่เหมาะสมกับประเทศไทย ในการปรับใชตอไป 

 5.1.1 กฎหมายไทย 
  ประเทศไทยในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมนั้น กฎหมายไดบัญญัติเงื่อนไขในการรับบุตร
บุญธรรมไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2535 วาดวยเรื่องครอบครัว และใน
กรณีที่ผูรับบุตรบุญธรรมตองการจะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนั้น กฎหมายไดบัญญัติใหผูรับบุตร
บุญธรรมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 อีกดวย เพื่อ
เปนการคุมครองสวัสดิภาพของเด็กที่จะถูกผูรับบุตรบุญธรรมรับไปเปนบุตรบุญธรรม1 
  1)   การรับบุตรบุญธรรม กรณีผูเปนบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะ 
     (1)  ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป และตองมีอายุแกกวาผูที่จะเปนบุตร
บุญธรรมอยางนอย 15 ป (มาตรา 1598 / 19) 
     (2) ผูเปนบุตรบุญธรรมที่มีอายุไมต่ํากวา 15 ป ผูนั้นตองใหความยินยอม (มาตรา 
1598 / 20) 
     (3) ผูจะรับบุตรบุญธรรม หรือ ผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม ถามีคูสมรสตองไดรับความ
ยินยอมจากคูสมรสกอน เวนแต คูสมรสไมสามารถแสดงเจตนาใหความยินยอมได หรือคูสมรสไป
จากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู และไมมีใครไดรับขาวคราวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ตองรองขอตอศาล
ใหมีคําส่ังอนุญาตแทนการใหความยินยอมของคูสมรส (มาตรา 1598 / 25) 

 
 

                                                 
1  สุจินตนา ศรีประเสริฐ.  (2527).  บุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  

พ.ศ.  2522.  หนา  216. 
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  2) การรับบุตรบุญธรรม กรณีผูเปนบุตรบุญธรรมเปนเด็ก 
     (1)  ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป และตองมีอายุแกกวาผูที่จะเปนบุตร
บุญธรรมอยางนอย 15 ป (มาตรา 1598 / 19) 
     (2) ผูเปนบุตรบุญธรรมที่มีอายุไมต่ํากวา 15 ป ตองใหความยินยอม (มาตรา 1598/20) 
     (3) กรณีผูที่เปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว จะตองไดรับความยินยอมจาก 
      ก. บิดาและมารดา กรณีที่มีทั้งบิดาและมารดา 
      ข.  บิดาหรือมารดา กรณีที่บิดาหรือมารดา ตายหรือถูกถอนอํานาจปกครอง 
      ค.  กรณีไมมีผูใหความยินยอม ผูแทนโดยชอบธรรม หรืออัยการจะรองขอตอ
ศาลใหมีคําส่ังใหมีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมก็ได (มาตรา 1598 / 21) 
      ง.  กรณีผูเยาวถูกทอดทิ้ง และอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็กตาม
กฎหมายวาดวยการสงเคราะหและคุมครองเด็ก ตองไดรับความยินยอมของผูรับผิดชอบในกิจการ
สถานสงเคราะห (มาตรา 1598 / 22) 
      จ.  ผูจะรับบุตรบุญธรรม หรือ ผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม ถามีคูสมรสตองไดรับ
ความยินยอมจากคูสมรสกอน เวนแต คูสมรสไมสามารถแสดงเจตนาใหความยินยอมได หรือ คู
สมรสไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู และไมมีใครไดรับขาวคราวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ตองรอง
ขอตอศาลใหมีคําส่ังอนุญาตแทนการใหความยินยอมของคูสมรส (มาตรา 1598 / 25) 
  3)  วิธีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
   ในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนั้น ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ดังนี้ 
     (1)  ผูที่จะรับเด็กไปเปนบุตรบุญธรรม ตองนําเด็กไปทดลองเลี้ยงดูไมนอยกวา 6 
เดือน (มาตรา 23) 
     (2) ผูรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม เปนพี่นองรวมบิดามารดา พี่นองรวมบิดาหรือมารดา 
ทวด ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา หรือผูปกครอง ของผูจะเปนบุตรบุญธรรม หรือเปนบุคคลอื่นตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ไมตองทดลองเลี้ยงดู (ตามพระราชบัญญัติวาดวย
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2533 มาตรา 19 วรรคสอง ) 
  2) การรับบุตรบุญธรรม กรณีผูเปนบุตรบุญธรรมเปนเด็ก 
     (1)  ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป และตองมีอายุแกกวาผูที่จะเปนบุตร
บุญธรรมอยางนอย 15 ป (มาตรา 1598 / 19) 
     (2)   ผูเปนบุตรบุญธรรมที่มีอายุไมต่ํากวา 15 ป ตองใหความยินยอม (มาตรา1598/20) 
     (3)   กรณีผูที่เปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว จะตองไดรับความยินยอมจาก 
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      ก. บิดาและมารดา กรณีที่มีทั้งบิดาและมารดา 
      ข.  บิดาหรือมารดา กรณีที่บิดาหรือมารดา ตายหรือถูกถอนอํานาจปกครอง 
      ค.  กรณีไมมีผูใหความยินยอม ผูแทนโดยชอบธรรม หรืออัยการจะรองขอตอศาล
ใหมีคําส่ังใหมีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมก็ได (มาตรา 1598 / 21) 
      ง.  กรณีผูเยาวถูกทอดทิ้ง และอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็กตาม
กฎหมายวาดวยการสงเคราะหและคุมครองเด็ก ตองไดรับความยินยอมของผูรับผิดชอบในกิจการ
สถานสงเคราะห (มาตรา 1598 / 22) 
      จ. ผูจะรับบุตรบุญธรรม หรือ ผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม ถามีคูสมรสตองไดรับ
ความยินยอมจากคูสมรสกอน เวนแต คูสมรสไมสามารถแสดงเจตนาใหความยินยอมได หรือ คู
สมรสไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู และไมมีใครไดรับขาวคราวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ตองรอง
ขอตอศาลใหมีคําส่ังอนุญาตแทนการใหความยินยอมของคูสมรส (มาตรา 1598 / 25) 
  3)  วิธีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
   ในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนั้น ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ดังนี้ 
     (1)  ผูที่จะรับเด็กไปเปนบุตรบุญธรรม ตองนําเด็กไปทดลองเลี้ยงดูไมนอยกวา 6 
เดือน (มาตรา 23) 
     (2)  ผูรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม เปนพี่นองรวมบิดามารดา พี่นองรวมบิดาหรือมารดา 
ทวด ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา หรือผูปกครอง ของผูจะเปนบุตรบุญธรรม หรือเปนบุคคลอื่นตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ไมตองทดลองเลี้ยงดู (ตามพระราชบัญญัติวาดวย
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2533 มาตรา 19 วรรคสอง) 

 5.1.2  กฎหมายตางประเทศ 
  จากกรณีการศึกษาเปรียบเทียบ เงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของประเทศ
ฝร่ังเศส ประเทศญี่ปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเห็นไดวาประเทศเหลานี้ไดมีเงื่อนไขในการ
รับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณทั้งนั้น โดยบางประเทศมีการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาและแบบ
สมบูรณ แตในบางประเทศก็มีแตเพียงการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณเทานั้น เนื่องจากประเทศ
เหลานี้มีที่มาของการรับบุตรบุญธรรมแตกตางกันไป 
  กลาวโดยสรุป คือเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมของประเทศไทย ไดบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2533 วาดวยเรื่องครอบครัว และในกรณีการรับ
เด็กเปนบุตรบุญธรรม ก็ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 
2522 ผูเขียนเห็นวาประเทศไทย เร่ืองการรับบุตรบุญธรรมมีเพียงการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดา
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เพียงอยางเดียว และจากการศึกษาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมของตางประเทศ 
ไมวาจะเปนประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน โดยประเทศเหลานี้
ไดมีการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาและแบบสมบูรณ หรือการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ
เพียงอยางเดียว ซ่ึงประเทศไทยควรจะออกมาตรการในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณมาบังคับ
ใช โดยการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม เพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และ
ยังคงการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาไว ซ่ึงผูเขียนจะกลาวไวในขอเสนอแนะตอไป  
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
  จากการวิเคราะหเปรียบเทียบเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมของตางประเทศ ไมวาจะ
เปนประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย 

 5.2.1 ผูเขียนเห็นวา ควรมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 
2533 วาดวยเรื่องครอบครัว ดังนี้ 
  1) มาตรา 1598/19 ที่บัญญัติวา ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ปจึงจะรับ
บุคคลอื่นเปนบุตรบุญธรรมได 
   ผูเขียนเห็นวาควรมีการแกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
   โดยบัญญัติเพิ่ม มาตรา 1598 / 19 วรรคสอง ในกรณีการรับบุตรบุญธรรมแบบ
สมบูรณ ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีคูสมรส และอยูกินกันฉันสามีภรรยาไมนอยกวา 2 ป 
   ประเด็นสําคัญที่ผูเขียนเห็นวาควรมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย คือ เพื่อเปนการ
คุมครองบุตรบุญธรรมวาจะไดเขามาในครอบครัวที่สมบูรณมีทั้งบิดามารดา และบุตรอยูดวยกัน
พรอมหนา และเปนการปองกันในระดับหนึ่งวาสามีภรรยาคูนี้จะไมหยาขาดจากกัน เนื่องจาก
จะตองอยูดวยกันฉันสามีภริยากันมาไมนอยกวา 2 ป เพราะสามีภริยาที่พึ่งจะสมรสกันมีโอกาสการ
หยารางสูงกวาสามีภริยาที่สมรสกันมานานแลว เทียบเคียงประเทศฝรั่งเศส 
  2)  มาตรา 1598 / 20 ที่บัญญัติวา การรับบุตรบุญธรรม ถาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมมีอายุ
ไมต่ํากวา 15 ป ผูนั้นตองใหความยินยอมดวย 
   ผูเขียนเห็นวาควรมีการแกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
   โดยบัญญัติเพิ่ม มาตรา 1598 / 20 วรรคสอง ในกรณีการรับบุตรบุญธรรมแบบ
สมบูรณ บุตรบุญธรรมตองมีอายุไมเกิน 6 ป เวนแต เปนเด็กประเภทที่มีความตองการพิเศษ หรือ
เด็กที่มีเชื้อเอดส เด็กพิการ หรือทุพพลภาพ หรือเด็กที่มีปญหาสุขภาพรายแรง 
   ประเด็นสําคัญที่ผูเขียนเห็นวาควรมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย คือ ที่ตองอายุไมเกิน 6 
ป เพื่อใหงายตอการอบรมสั่งสอน เล้ียงดู หากเกินกวา 6 ป เด็กอาจไมเชื่อฟงผูรับบุตรบุญธรรม และ
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อาจไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงหากบุตรบุญธรรมมีอายุมาก เชนผูรับบุตรบุญธรรมอายุ 65 
ป ขอรับบุตรบุญธรรมอายุ 45 ป เทียบเคียงประเทศญี่ปุน และเปนการเปดโอกาสมากขึ้นใหแก เด็ก
ประเภทที่มีความตองการพิเศษ หรือเด็กที่มีเช้ือเอดส เด็กพิการ หรือทุพพลภาพ หรือเด็กที่มีปญหา
สุขภาพรายแรง ไดมีครอบครัวที่สมบูรณ  
  3)  มาตรา 1598 / 22 ที่บัญญัติวา ในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม ถาผูเยาวเปนผูถูก
ทอดทิ้ง และอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็ก ตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห และ
คุมครองเด็ก ใหสถานสงเคราะหเด็กเปนผูใหความยินยอมแทนบิดาและมารดา ถาสถานสงเคราะห
เด็กไมใหความยินยอม ใหนําความในมาตรา 1598 / 21 วรรคสอง มาใชโดยอนุโลม 
   ผูเขียนเห็นวาควรมีการแกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
   โดยบัญญัติเพิ่ม มาตรา 1598/22 วรรคสอง ในกรณีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ
จะตองเปนผูเยาวที่ถูกทอดทิ้ง และอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็กตามกฎหมายวาดวยการ
สงเคราะหและคุมครองเด็ก โดยไมสามารถหาตัวบิดามารดาได หรือบิดามารดาไดใหความยินยอม
มอบบุตรเปนบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ และเปนลายลักษณอักษร  
   ประเด็นสําคัญที่ผูเขียนเห็นวาควรมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย คือ เพื่อเปนเครื่อง
ยืนยันวาบิดามารดาของบุตรบุญธรรมไดยกบุตรบุญธรรม ใหแกสถานสงเคราะหเพื่อไปเปนบุตร
บุญธรรมของผูรับบุตรบุญธรรมโดยการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ เทียบเคียงประเทศฝรั่งเศส 
  4)  มาตรา 1598 / 28 ที่บัญญัติวา บุตรบุญธรรมยอมมีฐานะอยางเดียวกับบุตรชอบดวย
กฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมนั้น แตไมสูญสิทธิ และหนาที่ในครอบครัวที่ไดกําเนิดมา  ในกรณี
เชนนี้ ใหบิดามารดาโดยกําเนิดหมดอํานาจปกครองนับแตวันเวลาที่เด็กเปนบุตรบุญธรรมแลว 
   ผูเขียนเห็นวาควรมีการแกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
   โดยบัญญัติเพิ่ม มาตรา 1598/28 วรรคสาม ในกรณีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ 
บุตรบุญธรรมมีฐานะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม นอกจากนี้ความสัมพันธ
ระหวางบุตรบุญธรรมกับครอบครัวโดยกําเนิด จะถูกตัดขาดอยางสิ้นเชิงหลังจากที่ไดมีการจด
ทะเบียน และการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณนี้จะเลิกไมได  
   ประเด็นสําคัญที่ผูเขียนเห็นวาควรมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย คือ เพื่อเพิ่มการรับ
บุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ ไวเปนตัวเลือกหนึ่งในการรับบุตรบุญธรรม ที่ผูรับบุตรบุญธรรมอาจ
เลือกที่จะใหบุตรบุญธรรมตัดขาดจากทางครอบครัวเดิม ทั้งสิทธิและหนาที่ และไมตองการให
ครอบครัวเดิมมายุงกับบุตรบุญธรรมของตนเอง  
   สวนในวรรคสี่ ในกรณีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ ใหนําบทบัญญัติในเรื่อง
การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดามาใชบังคับโดยอนุโลม 
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   ประเด็นสําคัญที่ผูเขียนเห็นวาควรมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย คือ ในการรับบุตร 
บุญธรรมแบบธรรมดามีการบังคับใชกันมานานแลว ทําใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปจจุบัน 
ดังนั้น เมื่อการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว ก็ใหนําเงื่อนไขในการรับบุตร
บุญธรรมแบบธรรมดามาบังคับใช 

 5.2.2 ผูเขียนเห็นวาควรมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
พ.ศ. 2522 ดังนี้ 
  1)  มาตรา 23 ที่บัญญัติวา อธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ หรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี จะพิจารณาสั่งใหผูที่จะรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนําเด็กไปทดลองเลี้ยงดู 
ไมนอยกวา 6 เดือน โดยมีเจาหนาที่คอยดู และตรวจเยี่ยม   
   ผูเขียนเห็นวาควรมีการแกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
   โดยบัญญัติเพิ่ม มาตรา 23 วรรคสอง ในกรณีการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ การ
ทดลองเลี้ยงดูตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 8 เดือน 
   ประเด็นสําคัญที่ผูเขียนเห็นวาควรมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย คือ การรับบุตร 
บุญธรรมแบบสมบูรณ เปนการตัดสิทธิและหนาที่ ระหวางบิดามารดาโดยกําเนิดกับบุตรบุญธรรม
โดยสิ้นเชิงจึงควรจะเพิ่มระยะเวลาในการทดลองเลี้ยงดูใหมากขึ้น โดยเพิ่มระยะการทดลองเลี้ยงดู
ใหมากขึ้นกวาการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาจาก 6 เดือน เปน 8 เดือน เพื่อมั่นใจวาผูรับบุตร 
บุญธรรมจะไมทอดทิ้งบุตรบุญธรรม 
   บทสรุปและขอเสนอแนะดังกลาวขางตน ผูเขียนเห็นวาอดีตประเทศไทยในเรื่องการ
รับบุตรบุญธรรม ผูรับบุตรบุญธรรมจะนิยมรับบุตรบุญธรรมที่เปนญาติกัน หรือคนรูจัก ทําให
ประเทศไทยมีเพียงการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาเพียงอยางเดียว เปนการรับบุตรบุญธรรมที่
ความสัมพันธระหวางบิดามารดาโดยกําเนิดกับบุตรบุญธรรมยังไมตัดขาดกันอยางสิ้นเชิง เนื่องจาก
ผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมก็รูจักกันเปนอยางดี จึงไมจําเปนตองมีการรับบุตรบุญธรรม
แบบสมบูรณ ที่บุตรบุญธรรมตัดขาดจากครอบครัวเดิมอยางสิ้นเชิง แตในปจจุบันนั้นประเทศไทย
ไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตไปอยางมาก การรับบุตรบุญธรรมไมไดรับบุตรบุญธรรมกันเฉพาะใน
เครือญาติ หรือคนรูจักกันอีกตอไป ไดมีการขอรับบุคคลภายนอกมาเปนบุตรบุญธรรมกันมากขึ้น 
รวมถึงชาวตางชาติที่มีการขอรับเด็กไทยไปเปนบุตรบุญธรรมเพิ่มมากขึ้นดวย ซ่ึงชาวตางชาตินี้นิยม
รับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณมากกวาแบบธรรมดา การรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาเพียงอยาง
เดียวนั้น ไมสมบูรณเพียงพอตอความตองการของผูรับบุตรบุญธรรม ที่ตองการจะใหมีการรับบุตร
บุญธรรมแบบสมบูรณ เพื่อเปนตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นในการรับบุตรบุญธรรม เนื่องจากผูรับบุตร 
บุญธรรมเกรงวาบิดามารดาโดยกําเนิดอาจจะมายุงเกี่ยวกับบุตรบุญธรรม จึงตองการการรับบุตร 
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บุญธรรมที่สิทธิและหนาที่ระหวางบุตรบุญธรรมกับบิดามารดาถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง ดังนั้นประเทศ
ไทยควรมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อใหมีมาตรการในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ และ
ยังคงการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาไว เหมือนกับประเทศฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุน ที่มีการรับ
บุตรบุญธรรมแบบธรรมดาและแบบสมบูรณ เพื่อใหมีการรับบุตรบุญธรรมเพิ่มมากขึ้นทั้งจากชาว
ไทย และชาวตางชาติ และเปนการชวยเหลือเด็กกําพรา หรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่อยูในสถาน
สงเคราะหที่ไมมีครอบครัว จะไดมีโอกาสที่จะมีครอบครัวโดยมีผูรับบุตรบุญธรรมนําไปอุปการะ
เล้ียงดู อบรมสั่งสอน ใหการศึกษา ทําใหเด็กที่อยูในสถานสงเคราะหไดมีครอบครัวเหมือนกับเด็กๆ
ทั่วไป   โดยบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติม ตามขอเสนอแนะของผูเขียน ที่ควรแกไขประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ. 2535  วาดวยเรื่องครอบครัว และพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรม พ.ศ. 2522 และยังคงการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดาไว สวนเงื่อนไขที่ไมไดบัญญัติใน
เรื่องการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ ก็ใหใชเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมแบบธรรมดามาโดย
อนุโลม  
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ภาคผนวก 
 
กฎหมายครอบครัวประเทศฝรั่งเศสในสวนที่เก่ียวกับการรับบุตรบุญธรรม 
 TITLE  VIII OF  ADOPTION (Act n° 66-500 of 11 July 1966) 
 CHAPTER I - OF PLENARY ADOPTION 
 Section I – Of the Requisites for Plenary Adoption 
 Art. 343 (Act n° 96-604 of 5 July 1996) Adoption may be petitioned by two 
spouses not judicially separated , married for more than two years or who are both older than 
twenty-eight years.  
 Art. 343-1 Adoption may be also petitioned by a person over "twenty-eight years 
of age" (Act n° 96-604 of 5 July 1996). Where the adopter is married and not judicially 
separated, his or her spouse's consent is required unless this spouse is unable to express his or 
her intention.   
 Art. 343-2 (Act n° 76-1179 of 22 Dec. 1976) The requirement as to age provided 
for in the preceding Article is not imposed in the case of adoption of the spouse's child.  
 Art. 344 The adopters must be fifteen years older than the children whom they 
propose to adopt. Where the latter are their spouse's children the required difference of age is 
only ten years. 
 (Act n° 76-1179 of 22 Dec. 1976) The court may, however, if there are good 
reasons, make an adoption order where the difference in ages is smaller than that provided for 
by the preceding paragraph.          
 Art. 345 Adoption is allowed only in favour of children under fifteen, who have 
been received in the home of the adopter or adopters for at least six months.    
 Where however the child is older than fifteen and has been received before having 
reached that age by persons who did not fulfil the statutory requirements for adopting or where 
he was the subject of an ordinary adoption before reaching that age, plenary adoption may be 
applied for if the conditions for it are fulfilled, "during the minority of the child and within two 
years following his coming of age" (Act n° 96-604 of 5 July 1996).  
             Where it is older than "thirteen" (Act n° 76-1179 of 22 Dec. 1976), an adopted 
must personaly consent to his plenary adoption.   
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 Art. 345-1 (Act n° 96-604 of 5 July 1996) Plenary adoption of the spouse's child is 
allowed: 
 1° Where the child has a lawfully established parentage only with regard to that 
spouse; 
 2° Where the parent other than the spouse has been totally deprived of parental 
authority;  
 3° Where the parent other than the spouse is dead and has left no ascendant of the 
first degree or where the latter obviously took no further interest in the child.  
 Art. 346 No one may be adopted by several persons unless by two spouses.  
 (Act n° 76-1179 of 22 Dec. 1976) However, a new adoption may be ordered either 
after the death of the adopter or the two adopters, or after the death of one of the two adopters 
if the request is made by the new spouse of the survivor.  
 Art. 347 May be adopted: 
 1° Children to the adoption of whom the father and mother or the family council 
have validly consented; 
 2° Wards of the State; 
 3° Children declared abandoned in the way provided for in Article 350.  
 Art. 348 Where the parentage of a child is established with regard to his father and 
mother, the latter must both consent to the adoption.  
 Where one of them is dead or unable to express his or her consent or has lost his or 
her rights of parental authority, the consent of the other suffices.  
 Art. 348-1 Where the parentage of a child is established only with regard to one of 
his parents, that one shall give the consent to adoption.  
 Art. 348-2 Where the father and mother of the child are dead, unable to express 
their intention or deprived of their rights of parental authority, consent shall be given by the 
family council, after advice of the person who actually takes care of the child.  
 It shall be likewise where the parentage of the child is not established.  
 Art. 248-3 Consent to the adoption shall be given "before the clerk in chief" (Act 
n° 95-424 of 8 Feb. 1995) of the tribunal d'instance of the domicile or residence of the person 
who consents, or before a French or foreign notaire, or before French diplomatic or consular 
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agents. It may also be received by the Children's aid service where the child was entrusted to 
them. 
 Consent to adoption may be withdrawn within "two months" (Act n° 96-604 of 5 
July 1996). Withdrawal must be made by registered letter with request for advice of delivery 
addressed to the person or service that received the consent to adoption. The handing over of 
the child to his parents on even verbal request shall also be treated as proof of the withdrawal. 
 Where, on the expiry of the period of "two months" (Act n° 96-604 of 5 July 
1996), consent was not withdrawn, the parents may still request restitution of the child, 
provided that he has not been placed for purpose of adoption. Where the person who received 
him refuses to give him back, the parents may refer the matter to the court which, taking into 
account the welfare of the child, shall determine whether there is occasion to order his 
restitution. By effect of restitution, a consent to adoption lapses.   
 Art. 348-4 (Act n° 96-604 of 5 July 1996) Where the father and mother or the 
family council consent to the adoption of a child by entrusting him to the Children's aid service 
or to a body authorized for adoption, the choice of the adopter is left to the guardian with the 
agreement of the family council of the wards of the State or of the family council of the 
guardianship organized on the initiative of the body authorized for adoption.  
 Art. 348-5 Except where there exists a bond of relationship by blood or by 
marriage up to the sixth degree inclusive between the adopter and the adoptee, the consent to 
adoption of children under two years old is valid only if the child was actually entrusted to the 
Children's aid service "or to a body authorized for adoption" (Act n° 96-604 of 5 July 1996).  
 Art. 348-6 The court may make an adoption order where it considers abusive the 
refusal of consent raised by the legitimate or illegitimate parents or by one of them only, when 
they took no further interest in the child at the risk of endangering his health or morality.  
 It shall be likewise in case of abusive refusal of consent by the family council.  
 Art. 349 As regards the wards of State whose parents did not consent to an 
adoption, consent shall be given by the family council of those wards.   
 Art. 350 (Act n° 96-604 of 5 July 1996) A child received by a private person, a 
body or a Children's aid service, whose parents obviously took no further interest to him during 
the year preceding the institution of a petition for declaration of abandonment, shall be 
declared abandoned by the tribunal de grande instance, except in case of a great distress of the 
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parents and without prejudice to the provisions of paragraph 4. A petition for declaration of 
abandonment is required to be transmitted by the private person, the body or the Children's aid 
service who have received the child on the expiry of a period of one year where the parents 
obviously took no further interest to it .  
 (Act n° 76-1179 of 22 Dec. 1976) Are deemed to have obviously taken no further 
interest to their child parents who have not entertained with him relations necessary to 
maintain bonds of affection.  
 A mere withdrawal of consent to adoption, a request for news or a wish expressed 
but not carried out to take the child back may not be a token of interest sufficient to constitute 
the ground of a dismissal as of right of a petition for declaration of abandonment. "Those steps 
may not interrupt the period set out in paragraph 1"(Act n° 93-22 of 8 Jan. 1993). 
 Abandonment may not be declared where, during the period set out in paragraph 1 
of this Article, a member of the family petitioned to assume care of the child and where that 
petition is declared to be consonant with the welfare of the child. 
 Where it declares that the child is abandoned, the court shall, by the same order, 
delegate the rights of parental authority over the child to the Children's aid service, to the body 
or to the private person "who received the child or to whom the latter was entrusted" (Act n° 
93-22 of 8 Jan. 1993). 
 A third party application for revocation of the order is admissible only in case of 
deception, fraud or mistake as to the identity of the child. 
 Section II - Of the Placing for Purpose of Plenary Adoption and of the Judgment of 
Plenary Adoption  
 Art. 351 Placing for the purpose of adoption must be made by actual entrusting to 
the prospective adopters of a child for whom a valid and final consent to adoption was given, 
of a ward of State or of a child declared abandoned by judicial decision.  
 Where the parentage of the child is not established, there may be no placing for 
purpose of adoption during a period of "two months" (Act n° 96-604 of 5 July 1996) after the 
receiving of the child. 
 Placing may not take place where the parents of the child have petitioned for the 
restitution of the child so long as there is no decision on the conclusiveness of that petition at 
the request of the most diligent party.  
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 Art. 352 Placing for the purpose of adoption is a bar to a restitution of the child to 
his family of origin. It defeats any declaration of parentage and any acknowledgement. 
 Where a placing for the purpose of adoption comes to an end or where the court 
refuses to order adoption, the effects of placing are retroactively set aside.  
 Art. 353 An adoption order may be made at the request of the adopter by the 
tribunal de grande instance which shall verify "within six months after reference to the court" 
(Act n° 93-22 of 8 Jan. 1993), whether the statutory requirements are fulfilled and adoption is 
consonant with the welfare of the child.  
 (Act n° 76-1179 of 22 Dec. 1976) In case the adopter has descendants, the court 
shall verify in addition whether the adoption is not likely to imperil family life. 
 Where the adopter dies after having properly received the child for purpose of his 
adoption, a petition may be filed on his or her behalf by the surviving spouse or by one of the 
adopter's heirs.  
 (Act n° 96-604 of 5 July 1996) Where the child dies after being properly received 
for purpose of its adoption, the petition may nevertheless be filed. The judgment has effect on 
the day preceding the death and involves only modification of the civil status of the child. 
 An adoption order shall not state its reasons.  
 Art. 353-1 (Act n° 96-604 of 5 July 1996) In case of adoption of a ward of State ", 
of a child entrusted to a body authorized for adoption" (Act n° 2002-93 of 22 Jan. 2002), or of 
an alien child who is not the child of the adopter's spouse, the court shall verify before making 
an adoption order that the petitioner or petitioners gained an authorization to adopt or were 
dispensed with it.  
 Where an authorization was refused or was not issued within the statutory period, 
the court may make an adoption order if it considers that the petitioners have the capacity to 
receive the child and that the adoption is consonant with his welfare. 
  Art. 353-2.  A third party application for revocation of the adoption order is 
admissible only in case of  deception or fraud imputable to the adopters.    
 Art. 354 Within fifteen days of the date on which it came into force of res judicata, 
an order pronouncing plenary adoption shall be registered on the registers of civil status of the 
place of birth of the adoptee, on request of the Government procurator.  
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 (Act n° 96-604 of 5 July 1996) Where the adoptee was born in a foreign country, 
the order shall be registered on the registers of the central service of civil status of the Ministry 
of Foreign Affairs.  
 The registration shall state the day, hour and place of birth, the sex of the child as 
well as his ["family name and" (Act n° 2002-304 of 4 March 20021)] first names such as they 
result from the adoption order, the first names, names, date and place of birth, occupation and 
domicile of the adopter or adopters. It may not contain any indication as to the actual parentage 
of the child. 
 The registration takes the place of a record of birth for the adoptee.  
 "The original record of birth kept by a French officer of civil status and, where 
appropriate," (Act n° 96-604 of 5 July 1996) the record of birth established under Article 58 
shall, on the initiative of the Government procurator, be stamped "adoption" and treated as 
void. 
 1 Shall come into force on 1 Sept. 2003. 
 Section III – Of the  Effects of Plenary Adoption  
 Art. 355Adoption produces its effects from the day of the filing of the petition for 
adoption.   
 Art. 356 Adoption confers on the child a parentage which substitutes for his 
original parentage: the adoptee ceases to belong to his blood family, subject to the prohibitions 
of marriage referred to in Articles 161 to 164. 
 (Act n° 76-1179 of 22 Dec. 1976) However, an adoption of the spouse's child still 
leaves extant his original parentage with regard to that spouse and his or her family. It 
produces, furthermore, the effects of an adoption by two spouses.  
 Art. 357 Adoption confers on the child the name of the adopter [and, in case of 
adoption by two spouses, the husband's name.., deleted by Act n° 2002-304 of 4 March 
20021 ] 
 ["In case of adoption by two spouses, the name conferred on a child is determined 
under the rules laid down in Article 311-21." (Act n° 2002-304 of 4 March 20021)]         
 On request of the adopter or adopters, the court may modify the first names of the 
child.  
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 Where the adopter is a married woman, the court may, in the adoption order, 
decide with the consent of the husband of the adopter that the name of the husband will be 
conferred on the adoptee; where the husband is dead or unable to express his intention, the 
court shall in its discretion make a determination after consulting the heirs of the husband or 
the closest persons entitled to inherit from him. [replaced by: "Where the adopter is a married 
woman or a married man, the court may, in the adoption order, decide, on request of the 
adopter, that the name of the spouse will be conferred on the adoptee, subject to the consent of 
the spouse. The court may also, on request of the adopter and subject to the consent of the 
spouse, confer on the child the coupled names of the spouses in the order they choose and 
within the limit of one family name for each of them. 
 "Where the husband or the wife of the adopter is dead or unable to express his or 
her intention, the court shall in its discretion make a determination after consulting the heirs of 
the deceased or the closest persons entitled to inherit from him or her." (Act n° 2002-304 of 4 
March 20021) ] 
 1 Shall come into force on 1 Sept 2003  
 Art. 357-1 (Act n° 2002-304 of 4 March 20021) The provisions of Article 311-21 
shall apply to a child who was the subject of an adoption lawfully ordered abroad and having 
in France the effects of a plenary adoption.  
 The adopters shall exercise the option available under that Article at the time of the 
request for registration of an adoption order by declaration sent to the Government procurator 
of the place where that registration is to be made.   
 Where the adopters request an order for enforcement of a foreign adoption order, 
they shall join a declaration of option to their request. Mention of that declaration shall be 
made in the decision.  
 Mention of the name chosen shall be made at the suit of the Government 
procurator, in the child's record of birth.  
 1 Shall come into force on 1 Sept 2003 
 Art. 358 An adoptee has, in the family of the adopter, the same rights and 
obligations as a child "whose parentage is established under Title VII of this Book" (Act n° 
2002-305 of 4 March 2002).  
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 Art. 359 Adoption is irrevocable.  
  CHAPTER II – OF  ORDINARY  ADOPTION 
 Section I – Of  Requisites and Judgment  
 Art. 360 Ordinary adoption is allowed irrespective of the age of the adoptee.  
(Act n° 96-604 of 5 July 1996) Where there are serious reasons justifying it, an ordinary 
adoption of a child who was the subject of a plenary adoption is allowed.  
 Where the adoptee is over "thirteen" (Act n° 93-22 of 8 Jan. 1993), he must 
personally consent to the adoption.   
 Art. 361 (Act n° 2001-111 of 6 Feb. 2001) The provisions of Articles 343 to 344, 
346 to 350, 353, 353-1, 353-2, 355 and 357, last paragraph [ replaced by : "the last two 
paragraphs of Article 357" (Act n° 2002-304 of 4 March 20021)], are applicable to ordinary 
adoption. 
 1 Shall come into force on 1 Jan. 2005  
 Art. 362 Within fifteen days of the date on which it becomes res judicata, the order 
that pronounces an ordinary adoption must be mentioned or registered on the registers of civil 
status on request of the Government procurator. 
 Section II – Of the Effects of Ordinary Adoption 
 Art. 363 (Act n° 93-22 of 8 Jan. 1993) Ordinary adoption confers the name of the 
adopter on the adoptee by adding it to the name of the latter.  
 "Where the adoptee and the adopter, or one of them, bear a double family name, 
the name conferred to the adoptee results from the addition of the adopter's name to his own 
name, within the limit of one name for each of them. The choice belongs to the adopter, who 
must obtain the consent of the adoptee where the latter is older than thirteen. 
 "In case of an adoption by two spouses, the name coupled with that of the adoptee 
shall be, on request of the adopters, either that of the husband, or that of the wife, within the 
limit of one  name for each of them, and, failing an agreement, the first of the husband's names. 
Where the adoptee bears a double family name, the choice of the name which is preserved 
belongs to the adopters, who must obtain the consent of the adoptee where he is older than 
thirteen. In case of disagreement or failing a choice, the name of the adopters preserved is 
added to the first of the adoptee's  names. (Act n° 2002-304 of 4 March 2002; Act n° 2003-516 
of 18 June 20031) 
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 The court, however, may on request of the adopter, decide that the adoptee will 
bear only the name of the adopter. "In case of an adoption by two spouses, the family name 
substituted to that of the adoptee may, at the choice of the adopters, be either that of the 
husband, or that of the wife, or the coupled names of the spouses in the order they choose and 
within the limit of one name for each of them" (Act n° 2002-304 of 4 March 20021). That 
request may also be filed after the adoption. Where the adoptee is older than thirteen, his 
personal consent to that substitution of a patronymic [replaced by: "family name" (Act n° 
2002-304 of 4 March 20021)] is required. 
 Shall come into force on 1 Jan. 2005  
 Art. 363-1 (Act n° 2002-304 of 4 March 20021) The provisions of Article 363 
shall apply to a child who has been the subject of an adoption lawfully ordered abroad and 
which has in France the effects of an ordinary adoption, where the record of birth is kept by a 
French authority.  
 The adopters must exercise the option available under that Article by a declaration 
sent to the Government procurator of the place where the record of birth is kept on the 
occasion of a request for updating the latter. 
 Mention of the name chosen is entered on the record of birth of the child, at the 
suit of the Government procurator. 
 1 Shall come into force on 1 Jan. 2005  
 Art. 364 An adoptee remains in his family of origin and preserves all his rights 
therein, in particular his rights of succession. 
 The prohibitions to marriage provided for in Articles 161 to 164 of this Code apply 
between the adoptee and his family of origin.  
 Art. 365 An adopter is, with regard to the adoptee, alone invested of all the rights 
of parental authority, including that of consenting to the marriage of the adoptee, unless she or 
he is the spouse of the father or of the mother of the adoptee; in that event, the adopter has 
parental authority concurrently with his or her spouse, "who retains alone the exercise of it, 
subject to a joint declaration with the adopter before the chief clerk of the tribunal de grande 
instance for the purpose of an exercise in common of that authority" (Act n° 2002-305 of 4 
March 2002).  
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 The rights of parental authority are exercised  by the adopter or adopters on the 
"terms provided for by Chapter I of Title IX of this Book" (Act n° 2002-305 of 4 March 2002). 
 The rules of statutory administration and of guardianship of "minors" (Act n° 
2002-305 of 4 March 2002) shall apply to an adoptee.   
 Art. 366 The bond of kinship resulting from adoption extend to the [repealed] 
children of the adoptee. 
 Marriage is prohibited : 
 1°  Between the adopter, the adoptee and his descendants; 
 2°  Between the adoptee and the adopter's spouse; reciprocally, between the 
adopter and the adoptee's spouse;  
 3°  Between the adoptee children of the same individual;  
 4°  Between the adoptee and the adopter's children.  
 Nevertheless, the prohibitions to marriage provided for in 3° and 4° above may be 
lifted by dispensation of the President of the Republic, where there are serious reasons.  
 (Act n° 76-1179 of 22 Dec. 1976) The prohibition to marriage provided for in 2° 
above may be lifted in the same conditions where the person who created the kinship is 
deceased.   
 Art. 367 An adoptee owes maintenance to the adopter where he is in need and, 
reciprocally, an adopter owes maintenance to the adoptee. 
 The obligation of maintenance continues to exist between the adoptee and his 
father and mother. However, the father and mother of the adoptee are bound to provide 
maintenance to him only where he cannot obtain it from the adopter.   
 Art. 368 (Act n° 2002-305 of 4 March 2002) An adoptee and his descendants have, 
in the family of the adopter, the rights to succession provided for in Book III, Title I, Chapter 
III.  
 (Act n° 96-604 of 5 July 1996) The adoptee and his descendants do not have, 
however, the status of compulsory heirs with regard to the ascendants of the adopter.   
 Art. 368-1 Where an adoptee dies without descendants, property given by the 
adopter or received through succession from him shall return to the adopter or his descendants, 
where it still exists in kind at the time of the death of the adoptee, on condition to contribute to 
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debts and subject to the vested rights of third parties. Property received gratuitously by the 
adoptee from his father and mother shall return likewise to the latter or to their descendants.  
 The surplus of property of an adoptee shall be divided in halves between the 
family of origin and the adopter's family, without prejudice to the rights of the spouse on the 
whole of the succession.   
 Art. 369 The effects of an adoption continue notwithstanding the subsequent 
establishment of a parental bo,d.  
 Art. 370 (Act n° 96-604 of 5 July 1996) Where serious reasons so justify, adoption 
may be revoked , on request of the adopter or the adoptee, or, where the latter is a minor, of 
that of the Government procurator's office. 
 A request for revocation made by the adopter is admissible only where the adoptee 
is over fifteen. 
 Where the adoptee is a minor, the father and mother by blood or, failing them, a 
member of the family of origin up to the degree of cousin-german may also request 
revocation.   
 Art. 370-1 An order which revokes an adoption shall state its reasons 
 Its operative part shall be mentioned in the margin of the record of birth or of the 
registration of the adoption order, in the way provided for in Article 362 .   
 Art. 370-2 Revocation causes all effects of adoption to cease for the future .  
 
  CHAPTER III - OF THE CONFLICT OF LAWS RELATING TO ADOPTION 
AND OF THE EFFECTS IN FRANCE OF ADOPTIONS ORDERED ABROAD  
 (Act n° 2001-111 of 6 Feb. 2001)  
 Art. 370-3 The requirements for adoption are governed by the national law of the 
adopter or, in case of adoption by two spouses, by the law which governs the effects of their 
union. Adoption however may not be ordered where it is prohibited by the national laws of 
both spouses.  
 Adoption of a foreign minor may not be ordered where his personal law prohibits 
that institution, unless the minor was born and resides usually in France.  
 Whatever the applicable law may be, adoption requires the consent of the statutory 
representative of the child. Consent must be free, obtained without any compensation, 
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subsequent to the birth of the child and informed as to the consequences of adoption, specially 
where it is given for the purpose of a plenary adoption, as to the entire and irrevocable 
character of the breaking off of the pre-existing parental bond.  
 Art. 370-4 The effects of an adoption ordered in France are those of French law.   
 Art. 370-5 An adoption lawfully ordered in a foreign country produces in France 
the effects of a plenary adoption where it breaks off completely and irrevocably the pre-
existing parental bond. Failing which, it produces the effects of an ordinary adoption. It may be 
converted into a plenary adoption where the required consents were given expressly and 
advisedly. 
  
กฎหมายครอบครัวประเทศญี่ปุนในสวนที่เก่ียวกับการรับบุตรบุญธรรม 
 Section 2 Adoption Sub-Section I Requisites for Adoption 
 (Competency to adoption) 
 Article 792. Any person who has attained majority may adopt another. 
(Prohibition to adopt ascendant or older person) 
 Article 793. No ascendant or person of older age may be adopted. 
(Adoption of ward by guardian)  
 Article 794. A guardian shall obtain the leave of the Family Court in order to adopt 
the ward (meaning a minor ward and a major ward; hereinafter the same). The same shall also 
apply after the duties of the guardian have come to an end, so long as the accounts of the 
management have not been completed. 
(Adoption by person having spouse)  
 Article 795. To adopt a minor child, a person who has a spouse shall do it so 
jointly with the spouse. However, this shall not apply in cases where a person adopts the 
legitimate child of a spouse or where a spouse is unable to declare his or her intention. 
(Ditto) (27) 
 Article 796. To effect adoptive relation, a person who has a spouse shall obtain the 
consent of the spouse. However, this shall not apply in cases where a person effects adoptive 
relation jointly with a spouse or a spouse is unable to declare his or her intention. 
(Adopting person under fifteen years of age)  

DPU



 119 

 Article 797. If the person to be adopted is under fifteen years of age, his legal 
representative can assent to the adoption in his place. 
 2. To give the assent under the preceding paragraph, the legal representative shall, 
if there are any others who are the parents of a person to be adopted and should take his care 
and custody, obtain theft consent 
 (Adopting minor child) 
 Article 798. In order to adopt a minor child, the leave of the Family Court shall be 
obtained; however, this shah not apply when a person adopts any of the lineal descendants of 
his own or of the other spouse. 
 (Adoption mutatis mutandis of the provisions on marriage) 
 Article 799. The provisions of Articles 738 and 739 shall apply mutatis mutandis 
to an adoption. 
 (Notification of adoption) 
 Article 800. The notification of adoption may not be accepted unless the adoption 
does not contravene the provisions of Articles 792 to the preceding Article inclusive and of 
other laws and ordinances. 
 (Ibid in foreign country) 
 Article 801. In cases Japanese subjects resident in a foreign country desire to effect 
an adoption of the one by the other, notification thereof may be made to the Japanese 
Ambassador, Minister or a Japanese Consul acting in that country. In this case the provisions 
of Article 739 and the preceding Article shall apply mutatis mutandis. 
Sub-Section 2 Nullity and Annulment of Adoption 
(Nullity of adoption--causes) 
 Article 802. An adoption is void only in the following cases: 
 (1) Where there is no intention to effect adoption common to the parties owing to 
a mistake as to the identity of the person or through any other cause; 
 (2) Where the parties do not make notification of the adoption; however, if the 
notification only fails to fulfill the conditions prescribed in Article 739 paragraph 2, the 
validity of the adoption shall not be affected thereby. 
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 (Annulment of adoption) 
 Article 803. An adoption cannot be annulled except in accordance with the 
provisions of Articles 804 to 808 inclusive. 
(Ditto-adoption by minor parent) 
 Article 804. In the case of an adoption which has contravened the provision of 
Article 792, an application for its annulment may be made to the Court by the adoptive parent 
or his or her legal representative. However, this shall not apply when six months have elapsed 
or the adoptive parent has ratified it after he or she attained majority. 
(Ditto-adopting ascendant or older person) 
 Article 805. In the case of an adoption which has contravened the provision of 
Article 793, an application for its annulment may be made to the Court by either party 
concerned or any relative thereof. 
(Ditto-adopting ward by guardian) 
 Article 806. In the case of an adoption which has contravened the provision of 
Article 794, an application for its annulment may be made to the Court by the adopted child or 
any relative on the side of its original family. However, this shall not apply when the adopted 
child has ratified it or six months have elapsed after the accounts of the management were 
completed. 
 2. The ratification is of no effect unless it is made after the adopted child has 
attained majority or has received its capacity. 
 3. In cases where the accounts of the management have been completed before 
the adopted child attains majority or recovers its capacity, the period specified in the proviso to 
paragraph 1 shall be computed as from the time when the adopted child has attained majority 
or has recovered its capacity. 
 (Ditto) 
 Article 806-2. In the case of an adoption which has contravened the provision of 
Article 796, an application for its annulment may be made to the Court by a person who has 
not given his consent to the adoption. However, this shall not apply when six months have 
elapsed or the person has ratified it after he came to know the adoption. 
 2. A person who has given the consent under Article 796 by fraud or duress may 
make an application for annulment of the adoption to the Court. However, this shall not apply 
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when six months have elapsed or the person has ratified it after he found the fraud or became 
free from the duress. 
 (Ditto)  
 Article 806-3. In the case of an adoption which has contravened the provision of 
Article 797 paragraph 2, a person who has not given his consent to the adoption may make an 
application for its annulment to the Court. However, this shall not apply when the person has 
ratified it, or when six months have elapsed or the adopted child has ratified it after the child 
attained the age of fifteen. 
 2. The provision of paragraph 2 of the preceding Article shall apply mutatis 
mutandis to the person who has given the consent under Article 797 paragraph 2 by fraud or 
duress. 
 (Ditto--adopting minor child) 
 Article 807. In cases of an adoption effected in contravention of the provisions of 
Article 798, an application may be made to the Court for its annulment by the adopted child or 
by any of its relatives on the side of its original family, or by the person who has assented to 
the adoption in place of the adopted child. However, this shall not apply when six months have 
elapsed from the time when the adopted child attained majority, or if it has ratified the 
adoption. 
 (Application mutatis mutandis of the provisions on annulment of marriage) 
 Article 808. The provisions of Articles 747 and 748 shall apply mutatis mutandis 
to an adoption; however, the period specified in Article 747 paragraph 2 shall be six months. 
2. The provisions of Articles 769 and 816 shall apply mutatis mutandis to the annulment of 
adoption. 
 Sub-Section 3 Effect of Adoption 
 (Status of legitimacy) 
 Article 809. An adopted child acquires, as from the day of adoption, the status of a 
legitimate child of the parent by adoption. 
 (Surname)  
 Article 810. An adopted child assumes the surname of the parent by adoption. 
However, this shall not apply while a person who has changed the surname should assume the 
surname determined at the time of marriage. 

DPU



 122 

 Sub-Section 4 Dissolution of Adoptive Relation 
 (Dissolution by agreement)  
 Article 811. The parties to an adoption may effect by agreement a dissolution of 
the adoptive relation. 
 2.  If an adopted child is under fifteen years of age, dissolution of adoptive relation 
may be effected by agreement between the parent by adoption and the person who would 
become its legal representative after the dissolution of adoptive relation of the adopted child. 
 3.  If, in the case of the preceding paragraph, the father and mother of the adopted 
child had effected divorce, one of them shall, by their agreement, be determined to have the 
parental power after the dissolution of adoptive relation of the adopted child. 
 4.  If no agreement mentioned in the preceding paragraph is reached or possible, 
the Family Court may render judgment in place of agreement on application of the father or 
mother or the parent by adoption under the preceding paragraph. 
 5.  If there is no person to become the legal representative under paragraph 2, the 
Family Court shall appoint a person to become the guardian for minors after dissolution of 
adoptive relation of the adopted child on application of any of the adopted child's relatives or 
of any other persons interested. 
 6.  If, after the death of either party of adoption, a surviving party desires to effect 
a dissolution of adoptive relation, the surviving party may effect it with the leave of the Family 
Court. 
 (Ditto)  
 Article 811-2. If, in the case of the adopters who are husband and wife, they effect 
a dissolution of the adoptive relation with a minor, they should do it so jointly. However, this 
shall not apply when one spouse is unable to declare his or her intention. 
(Application mutatis mutandis of the provisions on marriage, etc.) 
 Article 812. The provisions of Articles 738, 739, 747 and Article 808 paragraph 1 
proviso shall apply mutatis mutandis to dissolution of adoptive relation by agreement. 
(Notification of dissolution)  
 Article 813. The notification of dissolution of the adoptive relation may not be 
accepted unless the dissolution does not contravene the provisions of Article 739 paragraph 2, 
Article 811 and Article 811-2, and of other laws and ordinances. 
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 2. The validity of a dissolution of the adoptive relation shall not be affected even 
when the notification has been accepted in contravention of the provisions of the preceding 
paragraph. 
 (Action for dissolution of adoptive relation-causes) 
 Article 814. One of the parties to an adoption can bring an action for dissolution of 
adoptive relation only in the following cases: 
 (1)  If such party has been deserted maliciously by the other; 
 (2)  If it is unknown for three years or more whether the other is alive or dead; 
 (3)  If there exists any other grave reason for which it is difficult for such party to 
continue the adoptive relation. 
 2. The provisions of Article 770 paragraph 2 shall apply mutatis mutandis in the 
cases mentioned in any of items (1) and (2) of the preceding paragraph. 
(Ditto--action by assenting person) 
 Article 815. So long as an adopted child has not fully attained fifteen year old age, 
an action for dissolution of adoptive relation can be brought from or against the person who 
can, in accordance with the provision of Article 811, make agreement with the parent by 
adoption. 
 (Resumption of surname) 
 Article 816. An adopted child resumes, by reason of dissolution of the adoptive 
relation, the surname assumed thereby before the adoption. However, this shall not apply in 
cases where the dissolution of adoptive relation has been effected against only one adopter 
who adopted a child jointly with a spouse. 
 2. After the lapse of seven years from the date of the adoption, a person who 
resumes the surname assumed before the adoption in accordance with the provision of the 
preceding paragraph may, by giving notification in accordance with the provisions of the 
Family Registration Law within three months from the date of the dissolution of adoptive 
relation, assume the surname assumed at the time of the dissolution of adoptive relation. 
(Genealogical records, etc.) 
 Article 817. The provisions of Article 769 shall apply mutatis mutandis in the case 
of dissolution of adoption. 
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 Section Special Adoption 
 (Formation of special adoptive relation) ((27)) 
 Article 817-2. The Family Court may, if there are requisites provided for in the 
following next Article through Article 817-7, form an adoption to terminate the relationship 
with relatives of blood on the side of a child's original family (hereinafter referred to as a 
"special adoptive relation" in this Section) on application of a person to become an adopter. 
 2. To make an application prescribed in the preceding paragraph, the leave under 
Article 794 or Article 798 shall be dispensed with. 

(Joint adoption by adopters) 

 Article 817-3. A person to become an adopter shall be the one who has a spouse. 
 2. Either husband or wife may not become an adopter unless one spouse becomes 
an adopter. However, this shall not apply when either husband or wife becomes an adopter of 
the legitimate child of one spouse (excluding an adopted child by adoptive relation other than a 
special adoptive relation). 
 (Age restriction of adopter) 
 Article 817-4. A person who does not attain the age of twenty five may not 
become an adopter. However, this shall not apply when, even though either husband or wife to 
become an adopter has not attained the age of twenty five, such person has attained the age of 
twenty. 
 (Age restriction of adoptee)  
 Article 817-5. A person who has attained the age of six at the time of the 
application prescribed in Article 817-2 may not become an adopted child. However, this shall 
not apply in cases where the person is under the age of eight and is placed under the care and 
custody of a person to become an adopter continuously before attaining the age of six. 
 (Consent of father and mother)  
 Article 817-6. In formation of a special adoptive relation, the consent of the father 
and mother of a person to be adopted shall be obtained. However, this shall not apply in cases 
where the father and mother are unable to declare their intention or where there is cruel 
treatment, malicious desertion by father and mother, or any other cause seriously harmful to 
the benefits of a person to be adopted. 
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 (Necessity of care) 
 Article 817-7. A special adoptive relation shall, in cases where the care and 
custody of a person to be adopted are difficult or unfit or there are special circumstances, if it 
is recognized specially necessary for the benefits of a child, be formed. 

(Trial period, etc. of care) 

 Article 817-8. To form a special adoptive relation, the circumstances of which the 
care and custody of a person to be adopted have been taken by a person to become an adopter 
for the period of six months or more are considered. 
 2. The period under the preceding paragraph shall be computed from the time of 
the application prescribed in Article 817-2. However, this shall not apply if the circumstances 
of the care and custody before the application are clarified. 

(Termination of relationship between adopted child and its original family)  

 Article 817-9. The relationship between an adopted child and its parents on the 
side of its original family and their relatives of blood shall be terminated by a special adoptive 
relation. However this shall not apply with respect to the relationship with the other and its 
relatives prescribed in the proviso to Article 817-3 paragraph 2. 
 (Dissolution of adoptive relation of adopted child by special adoption)  
 Article 817-10. In the case falling under either of the following respective items, if 
it is recognized specially necessary for the benefits of an adopted child, the Family Court may 
have the parties concerned of a special adoptive relation dissolve the adoptive relation on 
application of an adopted child, its natural parents, or a procurator. 
 1. The fact that there is cruel treatment or malicious desertion by an adopter, or 
other cause seriously harmful to the benefits of an adopted child; 
 2. The fact that the natural parents can take proper care and custody. 
 2. Dissolution of adoptive relation may not be effected except under the cases 
prescribed in the preceding paragraph. 
 (Ditto--effect)  
 Article 817-10. Between an adopted child and its natural parents and their relatives 
of blood, there arises the same relationship as the relationship terminated by a special adoptive 
relation from the day of the dissolution of adoptive relation. 
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กฎหมายครอบครัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในสวนที่เก่ียวกับการรับบุตรบุญธรรม 
 Marriage Law of the People's Republic of China 
 Article 26 The state defends lawful adoptions. The relevant provisions in this law 
concerning the relationship between parents and children shall be applicable to foster parents 
and foster children. 
 The rights and obligations between the foster children and natural parents are 
eliminated by the establishment of the adoption. 
 Adoption Law of the Peoples Republic of China 
 Chapter I General Provisions 
 Article 1 This Law is enacted to protect the lawful adoptive relationship and to 
safeguard the rights of parties involved in the adoptive relationship. 
 Article 2 Adoption shall be in the interest of the upbringing and growth of adopted 
minors and in the protection of the legitimate rights of the adoptee and the adopter, in 
conformity with the principle of equality and voluntariness, and not in contravention of social 
morality. 
 Article 3 Adoption shall not contravene laws and regulations on family planning. 
 Chapter II The Establishment of adoptive relationship 
 Article 4 Minors under the age of 14, as enumerated below, may be adopted. 
 (1) orphans bereaved of parents;  
 (2) abandoned infants or children whose parents cannot be ascertained or found; 
or 
 (3) children whose parents are unable to rear them due to unusual difficulties. 
 Article 5 The following citizens or institutions are entitled to place out children for 
adoption:  
 (1) guardians of an orphan;  
 (2) social welfare institutions;  
 (3) parents unable to rear their children due to unusual difficulties. 
 Article 6 Adopters shall meet simultaneously the following requirements; 
 (1) childless;  
 (2) capable of rearing and educating the adoptee;  
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 (3) no illness which is deemed medically as inappropriate for the adopter to adopt 
children; and  
 (4) having reached the age of 30. 
 Article 7 The adoption of a child belonging to a collateral relative by blood of the 
same generation and up to the third degree of kinship, may not be confined to the restrictions 
specified in Item (3), Article 4; Item (3), Article 5; and Article 9 of this law as well as the 
restriction of a minor under the age of 14. 
An overseas Chinese, in adopting a child belonging to a collateral relative by blood of the same 
generation and up to the third degree of kinship, may even be not subject to the adopter childless 
status. 
 Article 8 The adopter may adopt one child only, male or female.  
Orphans, disabled children or abandoned infants and children, who are raised in the social 
welfare institutes, and whose biological parents can not be ascertained or found, may be 
adopted irrespective of the restrictions that the adopter shall be childless and adopt one child 
only. 
 Article 9 Where a male person without spouse adopts a female child, the age 
difference between the adopter and adoptee shall be no less than 40 years. 
 Article 10 Where the parents intend to place out their child for adoption, they must 
act in concert. If one parent cannot be ascertained or found, the other parent may place out the 
child for adoption alone. 
 Where a person with spouse adopts a child, the husband and wife must adopt the 
child in concert. 
 Article 11 Adoption of a child and the placing out of the child for the adoption 
shall both take place on a voluntary basis. 
 Where the adoption involves a minor aged 10 or more, the consent of the adoptee 
shall be obtained. 
 Article 12 If the parents of a minor are both persons without full civil capacity, the 
guardian(s) of the minor may not place out him(her) for adoption, except when the parents may 
do serious harm to the minor. 
 Article 13 Where a guardian intends to place out an orphaned minor for adoption, 
the guardian must obtain the consent of the person who has obligations to support the orphan. 
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Where the person who has obligations to support the orphan disagrees to have the orphan 
adopted, and the guardian is unwilling to continue the performance of his guardianship, it is 
necessary to change the guardian in accordance with the General Principles of the Civil Law of 
the People's Republic of China. 
 Article 14 A step-father or step-mother may, with the consent of the parents of the 
step-son or step-daughter, adopt the step-son or step-daughter, and such adoption may be free 
from the restrictions specified in Item(3), Article 4; Item (3), Article 5 and Article 6 of this 
law, as well as from the restriction that the adoptee must be under the age of 14 and the adopter 
may adopt one child only. 
 Article 15 Adoption shall be registered at the department of civil affairs of the 
people's government above county level. The adoptive relationship comes into force on the 
date of its registration. 
 The department of civil affairs in charge of registration shall, prior to the 
registration, make an announcement in the adoption of abandoned infants and children whose 
biological parents can not be ascertained or found. 
 Should the parties involved in the adoptive relationship wish to conclude an 
adoption agreement, a written agreement on adoption shall be concluded. 
 Should the parties or one of the parties involved in the adoptive relationship wish 
that the adoption be notarized, the adoption shall be notarized. 
 Article 16 After the establishment of adoptive relationship, the public security 
organ shall, in accordance with the relevant rules and regulations of the State, carry out 
registration of residence for the adoptee. 
 Article 17 Orphans or children whose parents are unable to rear them may be 
supported by relatives or friends of their parents. 
The adoptive relationship shall not apply to the relationship between the supporter and the 
supported. 
 Article 18 Where a spouse places out a minor child for adoption after the death of 
the other spouse, the parents of the deceased shall have the priority in rearing the child. 
 Article 19 The parents of a child adopted by others may not bear any more child in 
violation of the regulations on family planning on the ground of having placed out their child 
for adoption. 
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 Article 20 It is strictly forbidden to buy or sell a child or to do so under the cloak 
of adoption. 
 Article 21 A foreigner may, in accordance with this law, adopt a child (male or 
female) in the People's Republic of China. 
 When a foreigner adopts a child in the People's Republic of China, his or her 
adoption shall be examined and approved by the responsible agency of the adopter's resident 
country in accordance with the country's law. The adopter shall submit papers certifying such 
particulars of the adopter as age, marital status, profession, property, health, and whether 
subjected once to criminal punishment, which are provided by the authoritative agency of his 
or her resident country. Such certifying papers shall be authenticated by the department of 
foreign affairs of the country of his or her residence, agency authorized by the department of 
foreign affairs and by the Embassy or Consulate of the People's Republic of China in the 
country concerned. The adopter shall conclude a written agreement with the person placing out 
the child for adoption and register in person with the department of civil affairs of the people's 
government at the provincial level. 
 Should the parties or one of the parties involved in the adoptive relationship 
request to carry out notarization, they shall go to a designated notary agency qualified for 
foreign-related notarization authorized by the judicial administration department of the State 
Council for adoptive notarization. 
 Article 22 When the adopter and the person placing out the child for adoption wish 
to make a secret of the adoption, others shall respect their wish and shall not make a disclosure 
thereof. 
 Chapter III Validity of Adoption 
 Article 23 As of the date of establishment of the adoptive relationship, the legal 
provisions governing the relationship between parents and children shall apply to the rights 
and duties in the relationship between adoptive parents and adopted children; the legal 
provisions governing the relationship between children and close relatives of their parents shall 
apply to the rights and duties in the relationship between adopted children and close relatives 
of the adoptive parents. 
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 The rights and duties in the relationship between an adopted child and his or her 
parents and other close relatives shall terminate with the establishment of the adoptive 
relationship. 
 Article 24 An adopted child may adopt his or her adoptive father's or adoptive 
mother's surname, and may also retain his or her original surname, if so agreed through 
consultation between the parents concerned. 
 Article 25 Any act of adoption contravening the provisions of Article 55 of the 
General Principles of the Civil Law of the People's Republic of China and those of this law 
shall be of no legal validity. 
 Any act of adoption ruled to be invalid by a people's court shall be of no legal 
validity from the very start of the act. 
 Chapter IV Termination of the Adoptive Relationship 
 Article 26 No adopter may terminate the adoptive relationship before the adoptee 
comes of age, except when the adopter and the person having placed out the child for the 
adoption agree to terminate such relationship. If the adopted child involved reaches the age of 
10 or more, his or her consent shall be obtained. 
 Where an adopter fails to perform the duty of rearing the adoptee or commits 
maltreatment, abandonment, or other acts of encroachment upon the lawful rights of the minor 
adopted child, the person having placed out the child for adoption has the right to demand the 
termination of the adoptive relationship. Where the adopter and the person having placed out 
the child for adoption fail to reach an agreement thereon, a suit may be brought in a people's 
court. 
 Article 27 Where the relationship between the adoptive parents and an adult 
adopted child deteriorates to such a degree that their living together in a same household 
becomes impossible, they may terminate their adoptive relationship by agreement. In the 
absence of an agreement, they may bring a suit in a people's court. 
 Article 28 When reaching an agreement on the termination of the adoptive 
relationship, the parties involved shall complete the procedure for registering the termination 
of the adoptive relationship at a department of civil affairs. 
 Article 29 Upon the termination of an adoptive relationship, the rights and duties 
in the relationship between an adopted child and his or her adoptive parents and their close 
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relatives shall also terminate, and the rights and duties in the relationship between the child and 
his or her parents and their close relatives shall be restored automatically. However, with 
respect to the rights and duties in the relationship between an adult adopted child and his or her 
parents and their close relatives, it may be decided through consultation as to whether to 
restore them.  
 Article 30 Upon termination of an adoptive relationship, an adult adopted child 
who has been reared by the adoptive parents shall provide an amount of money to support the 
adoptive parents who have lost ability to work and are short of any source of income. If the 
adoptive relationship is terminated on account of the maltreatment or desertion of the adoptive 
parents by the grown-up adopted child, the adoptive parents may demand a compensation from 
the adopted child for the living and education expenses paid during the period of adoption. 
 If the parents of an adopted child request the termination of the adoptive 
relationship, the adoptive parents may demand an appropriate compensation from the parents 
for the living and education expenses paid during the period of adoption, except if the adoptive 
relationship is terminated on account of the maltreatment or desertion of the adoption of the 
adopted child by the adoptive parents. 
 Chapter V Legal Responsibility 
 Article 31 Whoever abducts and trafficks in a child under the cloak of adoption 
shall be investigated for criminal responsibility in accordance with law. 
 Whoever abandons an infant shall be imposed upon a fine by the public security 
organ; if the cricumstances constitute a crime, the offender shall be investigated for criminal 
responsibility in accordance with law. 
 Whoever sells his or her own child shall be imposed a fine with his or her illegal 
proceeds confiscated by the public security organ; if the circumstances constitute a crime, the 
offender shall be investigated for criminal responsibility in accordance with law.  
 Chapter VI Supplementary Provisions 
 Article 32 The people's congress and its standing committee in a national 
autonomous area may, on the basis of the principles of this Law and in the light of the local 
conditions, formulate adaptive or supplementary provisions. 
 The relevant regulations of a national autonomous region shall be submitted to the 
Standing Committee of the National People's Congress for the record. The relevant regulations 
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of an autonomous prefecture or autonomous county shall be submitted to the standing 
committee of the provincial or autonomous region's people's congress for approval before 
coming into force, and shall also be submitted to the Standing Committee of the National 
People's Congress for the record. 
 Article 33 The State Council may, in accordance with this law, formulate measures 
for its implementation. 
 Article 34 This Law shall enter into force on April 1, 1992. 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล สุริยา ชินะกาญจน 
 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
 ปการศึกษา 2546 
 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย ฮอตลิสซ่ิง DPU
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