คูมือสําหรับประชาชน : ใหคําปรึกษาเยียวยากอนเลิกรับบุตรบุญธรรม
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อแจงความประสงคจะเลิกรับบุตรบุญธรรมและเขาสูกระบวนการเยียวยาตามกฎหมาย โดยใหคาํ ปรึกษาเยียวยาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันแจงความประสงค และอาจขยายระยะเวลาไมเกินสองครั้ง ครัง้ ละไมเกิน 15 วัน
เงื่อนไขตามขอกฎหมาย
กรณีทเี่ ด็กนั้นเคยอยูในความปกครองของสถานสงเคราะหหรือไมมบี ิดามารดาหรือผูป กครองทีจ่ ะดูแลเด็กนั้นตอไป (หรือมี
แตไมประสงคจะรับเด็กกลับไปดูแลอีก) ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ :1. จัดใหเด็กไดรบั การสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองเด็กสามารถดําเนินการได
ตามความจําเปน) เรงดวนกอน
2. ผูรบั บุตรบุญธรรมที่เลิกรับบุตรบุญธรรมยังคงมีหนาที่เสียคาใชจา ยในการอุปการะเลีย้ งดูและการศึกษาตามสมควร
และตามความสามารถจนกวาเด็กจะบรรลุนิติภาวะ และจะตองเสียคาใชจา ยในการอุปการะเลี้ยงดูตอไปหากเด็กนั้นเปนคน
พิการหรือทุพพลภาพและหาเลี้ยงตัวเองไมไดแมวา จะบรรลุนิติภาวะแลว เวนแตในกรณีที่บุตรบุญธรรมกระทําการตองดวย
มาตรา 1598 แหงประมวลกฎหมาย (6) หรือ (3) (2) (1) 33/ แพงและพาณิชย หรือมีผรู ับบุตรบุญธรรมผูอื่นรับอุปการะ
เลี้ยงดูบุตรบุญธรรมนั้นไมมีสทิ ธิไดคา อุปการะเลี้ยงดูตามความในมาตรานี้ ทั้งนี้ ในการเรียกรองคาใชจา ยในการอุปการะ
เลี้ยงดูและการศึกษาดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูดาํ เนินการ และพนักงานอัยการจะฟองคดีแทนก็ได กลาวคือ
เวนแต กรณีศาลมีคาํ สัง่ ใหมกี ารเลิกรับบุตรบุญธรรมจากเหตุที่บุตรบุญธรรมกระทําการดังตอไปนี้
- กระทําการชัว่ รายตอผูร ับบุตรบุญธรรม ไมวา จะเปนความผิดอาญา หรือไม
- กระทําการหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอยางรายแรงตอผูร ับบุตรบุญธรรม &ndash;
- กระทําการประทุษรายตอผูร ับบุญธรรม คูส มรส หรือทุพการี เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ
อยางรายแรง และการกระทํานั้นเปนความผิดที่มีโทษทางอาญา ตองคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจาํ คุกเกินสามป เวนแตความผิด
ที่กระทําโดยประมาท
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค ชั้น 1 เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรควถิ ี ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร : 056 803 532 – 5
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
E-mail : nakhonsawan@m-society.go.th/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 120 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
- เจาหนาที่ไดรบั แจงจากผูรบั บุตรบุญธรรมประสงคจะเลิกรับ
บุตรบุญธรรมซึง่ ยังเปนเด็ก โดยมีบิดาและ/หรือมารดาบุญ
ธรรมประสงคจะขอเลิกรับบุตร
บุญธรรม
- สอบถามปญหาเบื้องตนและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการ
เลิกรับบุตรบุญธรรม
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
- กอนเขาสูกระบวนการเยียวยาตามที่กฎหมายกําหนด
- วางแผนแกไขปญหาและพัฒนาความสัมพันธเบื้องตนโดย
เปนการใหคาํ ปรึกษาแนะนําพัฒนาความสัมพันธ หาวิธีการ
และแนวทางรวมกัน
- บิดาและ/หรือมารดาบุญธรรมประสงคจะขอเลิกรับบุตรบุญ
ธรรมใหลงลายมือในหนังสือยืนยัน และเขาสูก ระบวนการ
เยียวยา
(หมายเหตุ: (
พนักงานเจาหนาที่สบื เสาะขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปญหา
การรับบุตรบุญธรรม สาเหตุสภาพจิตใจ สภาพสังคมของบุตร
บุญธรรม ประเมินสภาพปญหา โดยใหพนักงานเจาหนาที่
หารือรวมกัน และวางแผนใหคาํ ปรึกษาเยียวยา โดยเชิญ
บุคคลผูใหคํายินยอมในการรับบุตรบุญธรรม ผูรบั บุตรบุญ
ธรรม บุตรบุญธรรม ผูเกี่ยวของดานเด็ก เชน แพทย จิตแพทย
นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห))
3) การพิจารณา
เขาสูกระบวนการเยียวยา พนักงานเจาหนาทีส่ ืบเสาะ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปญหาการรับบุตรบุญธรรม สาเหตุ
สภาพจิตใจ สภาพสังคมของบุตรบุญธรรม ประเมินสภาพ

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

15 วัน

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

90 วัน

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

ลําดับ

4)

ขั้นตอน
ปญหา โดยใหพนักงานเจาหนาที่หารือรวมกัน และวางแผนให
คําปรึกษาเยียวยา โดยเชิญบุคคลผูใหคาํ ยินยอมในการรับบุตร
บุญธรรม ผูร ับบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรม ผูเกี่ยวของดาน
เด็ก เชน แพทยจิตแพทย นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
- บิดา และ/หรือมารดาบุญธรรมยังคงประสงคจะเลิกรับบุตร
บุญธรรม ใหลงลายมือชื่อในหนังสือยืนยัน ประสงคจะเลิกรับ
บุตรบุญธรรม หลังเขาสูกระบวนการเยียวยาแลว
- สรุปผลการดําเนินงานเสนออธิบดี/ ผูวา ราชการจังหวัดเพือ่
ออกหนังสือรับรองแกผขู อรับบุตรบุญธรรม เพื่อดําเนินการ
ยกเลิกรับบุตรบุญธรรมตอไป
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

14 วัน

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารตัวจริงแสดง พรอมรับรองสําเนาถูกตองลายมือชื่อทุกฉบับ)
2) สําเนาทะเบียนบาน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารตัวจริงแสดง พรอมรับรองสําเนาถูกตองลายมือชื่อทุกฉบับ)
3) บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานองคการของรัฐ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารตัวจริงแสดง พรอมรับรองสําเนาถูกตองลายมือชื่อทุกฉบับ)
4) ทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารตัวจริงแสดง พรอมรับรองสําเนาถูกตองลายมือชื่อทุกฉบับ)

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
5) คําสัง่ ศาล และหนังสือรับรองคําสั่งศาลถึงที่สุด (ถามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารตัวจริงแสดง พรอมรับรองสําเนาถูกตองลายมือชื่อทุกฉบับ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม (เอกสารฉบับนีส้ าํ หรับ
กรณีมีการรองศาล))
คาธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) Website http :// www.adoption.dsdw.go.th
(หมายเหตุ: -)
2) E-mail : adoption@loxinfo.co.th
(หมายเหตุ: -)
3) โทรศัพท 0 2306 8620, 0 2306 8621
(หมายเหตุ: -)
4) โทรสาร 02 – 354 - 7511
(หมายเหตุ: -)
5) ไปรษณีย ที่อยู ศูนยอาํ นวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม เลขที่ 255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
(หมายเหตุ: -)
6) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรควถิ ี
ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร : 056 803 532 – 5 E-mail
: nakhonsawan@m-society.go.th
(หมายเหตุ: -)
7) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอื การกรอก
ลําดับ
1) แบบฟอรมเยียวยา
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้า หน้าท ี

ชื่อกระบวนงาน: ใหคําปรึกษาเยียวยากอนเลิกรับบุตรบุญธรรม
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกระบวนการใหคาํ ปรึกษาเยียวยากอนเลิกรับบุตรบุญธรรม ซึง่ ยังเปนเด็ก พ.ศ. 2554
2) กฎกระทรวงการสอบคุณสมบัติและขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูแ ละความเหมาะสมของผูขอรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรม บุคคลผูมีอาํ นาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม และเด็กทีจ่ ะเปนบุตรบุญธรรม
พ.ศ.2554
3) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (หมวด 4 บุตรบุญธรรม * มาตรา 1598/19-มาตรา 1598/37)
4) พ.ร.บ. การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
5) พ.ร.บ. การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 (คนไทยในตางประเทศ)กฎกระทรวงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543
6) พ.ร.บ. การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553
7) พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
8) พระราชบัญญัตกิ ารรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
9) ระเบียบคณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอขยายระยะเวลาการ
ดําเนินการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในกรณีมพี ฤติการณพิเศษ พ.ศ. 2554
10) อนุสญ
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