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คู่มือสำหรับประชำชน: ให้คำปรึกษำเยียวยำก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. ชื่อกระบวนงำน: ให้คาปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกระบวนการให้คาปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม ซึ่งยังเป็นเด็ก พ.ศ. 2554
2) กฎกระทรวงการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้ขอรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม บุคคลผู้มีอานาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
พ.ศ.2554
3) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (หมวด 4 บุตรบุญธรรม * มาตรา 1598/19-มาตรา 1598/37)
4) พ.ร.บ. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
5) พ.ร.บ. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 (คนไทยในต่างประเทศ)กฎกระทรวงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543
6) พ.ร.บ. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553
7) พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
8) พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
9) ระเบียบคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอขยายระยะเวลาการดาเนินการ
จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในกรณีมีพฤติการณ์พิเศษ พ.ศ. 2554
10) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ (Hague
Convention on the Protection of children and Cooperation in respect of Intercountry Adoption)
11) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงกระบวนการให้คาปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตร
บุญธรรม ซึ่งยังเป็นเด็ก พ.ศ. 2554
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 11/08/2015 15:41
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11.ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ 255 ภายในสถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ 0 2306 8855 0-2306 -8640 – 0 – 2306 – 8642, 0 – 2 306 - 8644/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12.หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เมื่อแจ้งความประสงค์จะเลิกรับบุตรบุญธรรมและเข้าสู่กระบวนการเยียวยาตามกฎหมาย โดยให้คาปรึกษาเยียวยาให้
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันแจ้งความประสงค์ และอาจขยายระยะเวลาไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน
เงื่อนไขตามข้อกฎหมาย
กรณีที่เด็กนั้นเคยอยู่ในความปกครองของสถานสงเคราะห์หรือไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่จะดูแลเด็กนั้นต่อไป
(หรือมีแต่ไม่ประสงค์จะรับเด็กกลับไปดูแลอีก) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ :1. จัดให้เด็กได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กสามารถดาเนินการได้
ตามความจาเป็น) เร่งด่วนก่อน
2. ผู้รับบุตรบุญธรรมที่เลิกรับบุตรบุญธรรมยังคงมีหน้าที่เสียค่าใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาตามสมควร
และตามความสามารถจนกว่าเด็กจะบรรลุนิติภาวะ และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดูต่อไปหากเด็กนั้น
เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพและหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้แม้ว่าจะบรรลุนิติภาวะแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่บุตรบุญธรรมกระทา
การต้องด้วยมาตรา 1598 แห่งประมวลกฎหมาย (6) หรือ (3) (2) (1) 33/ แพ่งและพาณิชย์ หรือมีผู้รับบุตรบุญ
ธรรมผู้อื่นรับอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมนัน้ ไม่มสี ิทธิได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูตามความในมาตรานี้ ทั้งนี้ ในการเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการ และพนักงานอัยการจะ
ฟ้องคดีแทนก็ได้ กล่าวคือ
1. เว้นแต่ กรณีศาลมีคาสั่งให้มีการเลิกรับบุตรบุญธรรมจากเหตุที่บุตรบุญธรรมกระทาการดังต่อไปนี้
กระทาการชั่วร้ายต่อผู้รับบุตรบุญธรรม ไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญา หรือไม่กระทาการหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอย่างร้ายแรงต่อผู้รับบุตรบุญธรรม &ndash;
กระทาการประทุษร้ายต่อผู้รับบุญธรรม คู่สมรส หรือทุพการี เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจอย่าง
ร้ายแรง และการกระทานั้นเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา
ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเกินสามปี เว้นแต่ความผิดที่กระทาโดยประมาท
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13.ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

- เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้รับบุตรบุญธรรมประสงค์
จะเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่งยัง
เป็นเด็ก โดยมีบิดาและ/หรือ
มารดาบุญธรรมประสงค์จะ
ขอเลิกรับบุตร
บุญธรรม
- สอบถามปัญหาเบื้องต้น
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับการเลิกรับบุตรบุญธรรม

1 วัน

การพิจารณา

- ก่อนเข้าสู่กระบวนการ
เยียวยาตามที่กฎหมาย
กาหนด
- วางแผนแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาความสัมพันธ์เบื้องต้น
โดยเป็นการให้คาปรึกษา
แนะนาพัฒนาความสัมพันธ์
หาวิธีการและแนวทาง
ร่วมกัน
- บิดาและ/หรือมารดาบุญ
ธรรมประสงค์จะขอเลิกรับ
บุตรบุญธรรมให้ลงลายมือใน
หนังสือยืนยัน และเข้าสู่
กระบวนการเยียวยา

15 วัน

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

หมำยเหตุ
-

(พนักงาน
เจ้าหน้าที่
สืบเสาะ
ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาการรับ
บุตรบุญธรรม
สาเหตุสภาพ
จิตใจ สภาพ
สังคมของบุตร
บุญธรรม
ประเมินสภาพ
ปัญหา โดยให้
พนักงาน
เจ้าหน้าที่
หารือร่วมกัน
และวางแผน
ให้คาปรึกษา
เยียวยา โดย
เชิญบุคคลผู้ให้
คายินยอมใน
การรับบุตร
บุญธรรม
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

เข้าสู่กระบวนการเยียวยา
พนักงานเจ้าหน้าที่สืบเสาะ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาการรับบุตรบุญธรรม
สาเหตุสภาพจิตใจ สภาพ
สังคมของบุตรบุญธรรม
ประเมินสภาพปัญหา โดยให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หารือ
ร่วมกัน และวางแผนให้
คาปรึกษาเยียวยา โดยเชิญ
บุคคลผู้ให้คายินยอมในการ
รับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตร
บุญธรรม บุตรบุญธรรม
ผู้เกี่ยวข้องด้านเด็ก เช่น
แพทย์จิตแพทย์ นักจิตวิทยา
และนักสังคมสงเคราะห์

90 วัน

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

- บิดา และ/หรือมารดาบุญ
ธรรมยังคงประสงค์จะเลิกรับ
บุตรบุญธรรม ให้ลงลายมือ
ชื่อในหนังสือยืนยัน ประสงค์
จะเลิกรับบุตรบุญธรรม หลัง
เข้าสู่กระบวนการเยียวยา
แล้ว
- สรุปผลการดาเนินงาน

14 วัน

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

3)

4)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

หมำยเหตุ
ผู้รับบุตรบุญ
ธรรม บุตรบุญ
ธรรม
ผู้เกี่ยวข้อง
ด้านเด็ก เช่น
แพทย์
จิตแพทย์
นักจิตวิทยา
และนักสังคม
สงเคราะห์)
-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

เสนออธิบดี/ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อออกหนังสือ
รับรองแก่ผู้ขอรับบุตรบุญ
ธรรม เพื่อดาเนินการยกเลิก
รับบุตรบุญธรรมต่อไป
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 120 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
1
ฉบับ (เอกสารตัวจริง
ประชาชน
แสดง พร้อม
1)
รับรองสาเนา
ถูกต้องลายมือชื่อ
ทุกฉบับ)
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง
1
1
ฉบับ (เอกสารตัวจริง
บ้าน
แสดง พร้อม
2)
รับรองสาเนา
ถูกต้องลายมือชื่อ
ทุกฉบับ)
บัตรประจาตัว
1
1
ฉบับ (เอกสารตัวจริง
ข้าราชการหรือ
แสดง พร้อม
3) พนักงานองค์การ
รับรองสาเนา
ของรัฐ
ถูกต้องลายมือชื่อ
ทุกฉบับ)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ทะเบียนรับรอง กรมการปกครอง
1
บุตรบุญธรรม
1)
คาสั่งศาล และ
หนังสือรับรอง
คาสั่งศาลถึงที่สุด
(ถ้ามี)
2)

-

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

1

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (เอกสารตัวจริง
แสดง พร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้องลายมือ
ชื่อทุกฉบับ)
ฉบับ (เอกสารตัวจริง
แสดง พร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้องลายมือ
ชื่อทุกฉบับ ศาล
เยาวชนและ
ครอบครัวกลาง
กระทรวง
ยุติธรรม
(เอกสารฉบับนี้
สาหรับกรณีมี
การร้องศาล))

16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17.ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน Website http :// www.adoption.dsdw.go.th
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน E-mail : adoption@loxinfo.co.th
หมายเหตุ 3) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2306 8620, 0 2306 8621
หมายเหตุ 4) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรสาร 02 – 354 - 7511
หมายเหตุ 5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ไปรษณีย์ ที่อยู่ ศูนย์อานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เลขที่ 255 ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กทม. 10400
หมายเหตุ 6) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

7/7

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) แบบฟอร์มเยียวยา
19. หมำยเหตุ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ นำงสุพัตรำ ชัยศรีวี ตำแหน่ง นักสังคมสงเครำะห์ชำนำญกำร

