คูมือสําหรับประชาชน: ใหคําปรึกษาเยียวยากอนเลิกรับบุตรบุญธรรม
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน:ใหคําปรึกษาเยียวยากอนเลิกรับบุตรบุญธรรม
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกระบวนการใหคําปรึกษาเยียวยากอนเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่งยังเปนเด็กพ.ศ. 2554
2)กฎกระทรวงการสอบคุณสมบัติและขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูและความเหมาะสมของผูขอรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรมบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมและเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรม
พ.ศ.2554
3) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (หมวด 4 บุตรบุญธรรม * มาตรา 1598/19-มาตรา 1598/37)
4) พ.ร.บ. การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมพ.ศ. 2522
5) พ.ร.บ. การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมพ.ศ. 2522 (คนไทยในตางประเทศ)กฎกระทรวงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543
6) พ.ร.บ. การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมพ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553
7) พ.ร.บ. คุมครองเด็กพ.ศ. 2546
8) พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
9) ระเบียบคณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอขยายระยะเวลาการ
ดําเนินการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในกรณีมีพฤติการณพิเศษพ.ศ. 2554
10) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็กและความรวมมือเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ (Hague
Convention on the Protection of children and Cooperation in respect of Intercountry Adoption)
11) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกระบวนการใหคําปรึกษาเยียวยากอนเลิกรับบุตรบุญ
ธรรมซึ่งยังเปนเด็กพ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 90 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน ใหคําปรึกษาเยียวยากอนเลิกรับบุตรบุญธรรมสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดสตูล

11. ชองทางการใหบริการ
1)สถานที่ใหบริการ255 ภายในสถานสงเคราะหบานราชวิถีแขวงทุงพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
10400/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2)สถานที่ใหบริการโทรศัพท 0 2306 8855 0-2306 -8640 – 0 – 2306 – 8642, 0 – 2 306 8644/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อแจงความประสงคจะเลิกรับบุตรบุญธรรมและเขาสูกระบวนการเยียวยาตามกฎหมายโดยใหคําปรึกษาเยียวยาใหแลว
เสร็จ ภายใน 60 วัน นับ ตั้ งแตวั นแจงความประสงคและอาจขยายระยะเวลาไมเ กิน สองครั้ งครั้งละไมเ กิน 15 วั น
เงื่อนไขตามขอกฎหมาย
กรณีที่เด็กนั้นเคยอยูในความปกครองของสถานสงเคราะหหรือไมมีบิดามารดาหรือผูปกครองที่จะดูแลเด็กนั้นตอไป
(หรือมีแตไมประสงคจะรับเด็กกลับไปดูแลอีก) ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ :1. จัดใหเด็กไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กสามารถดําเนินการได
ตามความจําเปน) เรงดวนกอน
2. ผูรับบุตรบุญธรรมที่เลิกรับบุตรบุญธรรมยังคงมีหนาที่เสียคาใชจายในการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาตาม
สมควรและตามความสามารถจนกวาเด็กจะบรรลุนิติภาวะและจะตองเสียคาใชจายในการอุปการะเลี้ยงดูตอไปหากเด็กนั้น
เปนคนพิการหรือทุพพลภาพและหาเลี้ยงตัวเองไมไดแมวาจะบรรลุนิติภาวะแลวเวนแตในกรณีที่บุตรบุญธรรมกระทําการตอง
ดวยมาตรา 1598 แหงประมวลกฎหมาย (6) หรือ (3) (2) (1) 33/ แพงและพาณิชยหรือมีผูรับบุตรบุญธรรมผูอื่นรับ
อุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมนั้นไมมีสิทธิไดคาอุปการะเลี้ยงดูตามความในมาตรานี้ทั้งนี้ในการเรียกรองคาใชจายในการ
อุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูดําเนินการและพนักงานอัยการจะฟองคดีแทนก็ไดกลาวคือ
1. เวนแตกรณีศาลมีคําสั่งใหมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมจากเหตุที่บุตรบุญธรรมกระทําการดังตอไปนี้
กระทําการชั่วรายตอผูรับบุตรบุญธรรมไมวาจะเปนความผิดอาญาหรือไม
กระทําการหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอยางรายแรงตอผูรับบุตรบุญธรรม
กระทําการประทุษรายตอผูรับบุญธรรมคูสมรสหรือทุพการีเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือ
จิตใจอยางรายแรงและการกระทํานั้นเปนความผิดที่มีโทษทางอาญา
ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเกินสามปเวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาท
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
- เจาหนาที่ไดรับแจงจาก

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมกิจการเด็ก

หมายเหตุ
-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูรับบุตรบุญธรรมประสงค
จะเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่งยัง
เปนเด็กโดยมีบิดาและ/หรือ
มารดาบุญธรรมประสงคจะ
ขอเลิกรับบุตร
บุญธรรม
- สอบถามปญหาเบื้องตน
และรายละเอียดที่เกี่ยวของ
กับการเลิกรับบุตรบุญธรรม
การพิจารณา

2)

- กอนเขาสูกระบวนการ
15 วัน
เยียวยาตามที่กฎหมาย
กําหนด
- วางแผนแกไขปญหาและ
พัฒนาความสัมพันธเบื้องตน
โดยเปนการใหคําปรึกษา
แนะนําพัฒนาความสัมพันธ
หาวิธีการและแนวทาง
รวมกัน
- บิดาและ/หรือมารดาบุญ
ธรรมประสงคจะขอเลิกรับ
บุตรบุญธรรมใหลงลายมือใน
หนังสือยืนยันและเขาสู
กระบวนการเยียวยา

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเยาวชน

หมายเหตุ

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

(
พนักงานเจาหนาที่
สืบเสาะขอเท็จจริง
เกี่ยวกับสภาพ
ปญหาการรับบุตร
บุญธรรมสาเหตุ
สภาพจิตใจสภาพ
สังคมของบุตรบุญ
ธรรมประเมิน
สภาพปญหาโดยให
พนักงานเจาหนาที่
หารือรวมกันและ
วางแผนให
คําปรึกษาเยียวยา
โดยเชิญบุคคลผูให
คํายินยอมในการ
รับบุตรบุญธรรม
ผูรับบุตรบุญธรรม
บุตรบุญธรรม
ผูเกี่ยวของดานเด็ก
เชนแพทย
จิตแพทย
นักจิตวิทยาและนัก
สังคมสงเคราะห)

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การพิจารณา

เขาสูกระบวนการเยียวยา
พนักงานเจาหนาที่สืบเสาะ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาการรับบุตรบุญธรรม
สาเหตุสภาพจิตใจสภาพ
สังคมของบุตรบุญธรรม
ประเมินสภาพปญหาโดยให
พนักงานเจาหนาที่หารือ
รวมกันและวางแผนให
คําปรึกษาเยียวยาโดยเชิญ
บุคคลผูใหคํายินยอมในการ
รับบุตรบุญธรรมผูรับบุตร
บุญธรรมบุตรบุญธรรม
ผูเกี่ยวของดานเด็กเชน
แพทยจิตแพทยนักจิตวิทยา
และนักสังคมสงเคราะห

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

- บิดาและ/หรือมารดาบุญ 14 วัน
ธรรมยังคงประสงคจะเลิกรับ
บุตรบุญธรรมใหลงลายมือ
ชื่อในหนังสือยืนยันประสงค
จะเลิกรับบุตรบุญธรรมหลัง
เขาสูกระบวนการเยียวยา
แลว
- สรุปผลการดําเนินงาน
เสนออธิบดี/ ผูวาราชการ
จังหวัดเพื่อออกหนังสือ
รับรองแกผูขอรับบุตรบุญ
ธรรมเพื่อดําเนินการยกเลิก
รับบุตรบุญธรรมตอไป

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 120 วัน

90 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

หมายเหตุ
-

-

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
(เอกสารตัวจริง
ประชาชน
แสดงพรอมรับรอง
1)
สําเนาถูกตอง
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
(เอกสารตัวจริง
บาน
แสดงพรอมรับรอง
2)
สําเนาถูกตอง
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
บัตรประจําตัว
1
1
ฉบับ
(เอกสารตัวจริง
ขาราชการหรือ
แสดงพรอมรับรอง
3)
พนักงานองคการ
สําเนาถูกตอง
ของรัฐ
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ทะเบียนรับรอง กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
(เอกสารตัวจริง
บุตรบุญธรรม
แสดงพรอมรับรอง
1)
สําเนาถูกตอง
ลายมือชื่อทุกฉบับ)
คําสั่งศาลและ
1
1
ฉบับ
(เอกสารตัวจริง
หนังสือรับรอง
แสดงพรอมรับรอง
คําสั่งศาลถึงที่สุด
สําเนาถูกตอง
(ถามี)
ลายมือชื่อทุกฉบับ
ศาลเยาวชนและ
2)
ครอบครัวกลาง
กระทรวงยุติธรรม
(เอกสารฉบับนี้
สําหรับกรณีมีการ
รองศาล))

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1)ชองทางการรองเรียนWebsite http :// www.adoption.dsdw.go.th
หมายเหตุ2)ชองทางการรองเรียนE-mail : adoption@loxinfo.co.th
หมายเหตุ3)ชองทางการรองเรียนโทรศัพท 0 2306 8620, 0 2306 8621
หมายเหตุ4)ชองทางการรองเรียนโทรสาร 02 – 354 - 7511
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนไปรษณียที่อยูศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเลขที่ 255 ถนนราชวิถีเขตราช
เทวีกทม. 10400
หมายเหตุ6)ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)แบบฟอรมเยียวยา
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย

อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

10/09/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
-

