พระราชบัญญัติคมครองเด็
ุ
กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ!ทางการแพทย!
พ.ศ.2558
พระราชบั ญ ญั ติ คุ มครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศั ย เทคโนโลยี ช" ว ยการเจริ ญ พั น ธุ$ ท างการแพทย$
พ.ศ.2558 ประกาศลงในราชกิจ จานุเบกษาเมื่อวัน ที่ 1 พ.ค.2558 และมีผลบั ง คับใชตั้ง แต"วัน ที่
30 ก.ค.2558 เป/นตนไป
เจตนารมณ$กฎหมายฉบับนี้ เพื่อช"วยใหสามี
ย สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมายและ
มีบุตรยาก ใหมีบุตรได โดยใชเทคโนโลยี
ดยใชเทคโนโลยีช"วยการเจริญพันธุทางการแพทย$
$ทางการแพทย$ที่เหมาะสมเขามาช"วย และควบคุม
ป5องกันไม"ใหมีการนําไปใชประโยชน$ในทางที่ผิด ซึ่งการใชเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเจริญพันธุ$ที่ไม"ถูกตองก"
ตอง อใหเกิด
ป8ญหาทางศีลธรรมและมนุษยธรรม ทั้งการรับจางตั้งครรภ$ การคามนุษย$ และการทอดทิ้งเด็ก
คํานิยาม ที่สําคัญ ในพระราชบัญญัตินี้
“อสุจิ” หมายความว"า เซลล$สืบพันธุ$ของเพศชาย
“ไข"” หมายความว"า เซลล$สืบพันธุ$ของเพศหญิง
“เทคโนโลยี
เทคโนโลยีช"วยการเจริญพันธุ$ทางการแพทย$” หมายความว"า กรรมวิธีใด ๆ ทางวิทยาศาสตร$
การแพทย$ที่นําอสุจิและไข"ออกจากร"างกายมนุษย$ เพื่อใหเกิดการตั้งครรภ$โดยไม"เป/นไปตามธรรมชาติรวมทั้ง
การผสมเทียม
“การผสมเทียม” หมายความว"า การนําอสุจิเขาไปในอวัยวะสืบพันธุ$ของหญิงเเพื่อใหหญิงนั้นตั้งครรภ$
โดยไม"มีการร"วมประเวณี
“การตั้งครรภ$แทน” หมายความว"า การตั้งครรภ$โดยอาศัยเทคโนโลยีช"วยการเจริญพันธุ$ทาง
การแพทย$ โดยหญิงที่รบั ตั้งครรภ$แทนมีขอตกลงเป/นหนังสือไวกับสามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมายก"อน
ตั้งครรภ$ว"าจะใหทารกในครรภ$เป/นบุตรรของสามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมายนัน้
“ตัวอ"อน” หมายความว"า อสุจิและไข"ของมนุษย$ซึ่งรวมกันจนเกิดการปฏิสนธิไปจนถึงแปดสัปดาห$
“ทารก” หมายความว"า ตัวอ"อนของมนุษย$ที่มีอายุเกินกว"าแปดสัปดาห$ ไม"ว"าอยู"ในหรือนอกมดลูก
ของมนุษย$
“ขาย” หมายความว"า จําหน"าย จ"าย แจก แแลกเปลี
ลกเปลี่ยน หรือให เพื่อประโยชน$ในทางการคา
หรือประโยชน$อื่นใดที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น และใหหมายความรวมถึงการเสนอขายดวย
1. ใครบางทีส่ ามารถใหบริ
ใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุท! างการแพทย!
มาตรา ๑๕ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป/นผูใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช"วยการเจริญพันธุ$ทาง
การแพทย$ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองมีคุณสมบัติและไม"มีลักษณะตองหามและตองปฏิบัติตามมาตรฐานใน
การใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช"วยการเจริญพันธุ$ทางการแพทย$ ทั้งนี้ ตามที่แพทยสภาปร
พทยสภาประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๖ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใดใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช"วยการเจริญพันธุ$ทาง
การแพทย$โดยไม"มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไม"เกินหนึ่งปJหรือ
ปรับไม"เกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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2. ใครเป.นผูดูแล และออกประกาศ พัฒนาและแกป2ญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเจริญพันธุ!ฯ
ตามกฎหมายฉบับนี้จะมีคณะกรรมการคุ
คณะกรรมการคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช"วยการเจริญพันธุ$ทาง
การแพทย$ หรือ กคทพ. จํานวน 15 คน มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป/นประธาน และมีนายกแพทยสภา
เป/นรองประธาน
ระธาน มีคณะกรรมการโดยตําแหน"ง 6 หน"วยงาน ประกอบดวย กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กรม
อนามัย คณะกรรมการคุมครองเด็กแห"งชาติ ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย$ จิตแพทย$ สูตินรีแพทย$แห"ง
ประเทศไทย และมีผูทรงคุณวุฒิ 6 คน แต"งตั้งโดย รมว.สธ.และกระทรวงการพั
และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ฝVายละ 3 คน มี
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป/นเลขานุการ เป/นผูทําหนาที่เสนอนโยบาย ออกประกาศ พัฒนาและ
แกไขป8ญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีช"วยการเจริญพันธุ$ทางการแพทย$ และพิจารณาอนุญาตใหมีการตั้งครรภ$
แทน และใชตัวอ"อนที่เหลือใชเพื่อการศึกษาวิจัย รวมถึงควบคุมกํากับใหเป/นไปตามกฎหมาย
นไปตามกฎหมาย
3. การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม และการผสมเทียม
มาตรา ๑๘ ในการใหบริการเกี่ย วกับ เทคโนโลยีช"วยการเจริญ พันธุ$ ทางการแพทย$ ผูใหบริ การ
เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ช" ว ยการเจริ ญ พั น ธุ$ ท างการแพทย$ อาจทํ า การตรวจวิ นิ จ ฉัย โรคทางพั น ธุ ก รรมใน
ตัวอ"อนที่อาจเกิดขึ้นไดตามความจํ
ตามความจําเป/นและสมควร ทั้งนี้ ตองไม"เป/นการกระทําในลักษณะที่อาจทําใหเขาใจ
ไดว"าเป/นการเลือกเพศ การตรวจวินิจฉัย ใหเป/นไปตามหลักเกณฑ$ วิธีการและเงื่อนไขที่แพทยสภา
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๐ การผสมเทียมโดยใชอสุจิของผูบริจาคตองไดรับความยินยอมเป/นหนังสือจากสามีและ
ภริยาที่ชอบดวยกฎหมายที่ประสงค$ใหมีการผสมเทียม การใหความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ใหเป/นไปตาม
หลักเกณฑ$ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของค
ชอบของคณะกรรมการ
๔. สําหรับคูสามี
ามีภริยาที่ตองการใหหญิงอื่นตั้งครรภ!แทนจะตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง
มาตรา ๒๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ การดําเนินการใหมี
การตั้งครรภ$แทนอย"างนอยตองเป/นไปตามเงื่อนไข ดังต"อไปนี้
(๑) สามี แ ละภริ ย าที่ ช อบดวยกฎหมายซึ่ ง ภริ ย าไม" อ าจตั้ ง ครรภ$ ไ ดดทีที่ ป ระสงค$ จ ะมี บุ ต รโดยให
หญิงอื่นตั้งครรภ$แทน ตองมีสัญชาติไทย ในกรณีที่สามีหรือภริยามิไดมีสัญชาติไทย ตองจดทะเบียนสมรส
มาแลวไม"นอยกว"าสามปJ
(๒) หญิงที่รับตั้งครรภ$แทนตองมิใช"บุพการีหรือผูสืบสันดานของสามีหรือภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย
ตาม (๑)
(๓) หญิงที่รับตังครรภ$
้งครรภ$แทนตองเป/นญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย
อบดวยกฎหมายตาม (๑)
ในกรณีที่ไม"มีญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย ใหหญิงอื่นรับตั้งครรภ$แทนได ทั้งนี้
ใหเป/นไปตามหลักเกณฑ$ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว"าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการ
(๔) หญิงที่รับตั้งครรภ$แทนตองเป/นหญิงที่เคยมีบุตรมาก"อนแลวเท"านั้น ถาหญิงนั้นมีสามีที่ชอบดวย
กฎหมายหรือชายที่อยู"กินฉันสามีภ ริยา จะตองไดรับความยินยอมจากสามีที่ชอบดวยกฎหมายหรือชาย
ดังกล"าวดวย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

หนา 2

6. การตั้งครรภ!แทน มีกี่วิธี
มาตรา ๒๒ การดําเนินการใหมีการตั้งครรภ$แทนตามพระราชบัญญัตนิ ี้ใหกระทําได
ไดสองวิธี
ดังต"อไปนี้
(๑) ใชตัวอ"อนที่เกิดจากอสุจิของสามีและไข"
ไข"ของภริยาที่ชอบดวยกฎหมายที่ประสงค$จะใหมี
การตั้งครรภ$แทน
(๒) ใชตัวอ"อนที่เกิดจากอสุจิของสามีหรือไข"ของภริยาที่ชอบดวยกฎหมายที่ประสงค$จะใหมี
การตั้งครรภ$แทนกับไข"หรืออสุจิของผูอื่น ทั้งนี้ หามใชไข"ของหญิงที่รบั ตั้งครรภ$แทน
7. ผูใหบริการใดที่สามารถดําเนินการใหได
มาตรา ๒๓ ผูใหบริ
หบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช"วยการเจริญพันธุ$ทางการแพทย$จะดําเนินการ
ใหมีการตั้งครรภ$แทนตามพระราชบัญญัตินี้ใหแก"สามีและภริยาตามมาตรา ๒๑ (๑)) รายใดได ตองไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการใหดํ
จากคณะกรรมการใหดําเนินการใหมีการตั้งครรภ$แทนใหแก"สามีและภริยารายนั้น หลักเกณฑ$ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเป/นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
(มาตรา ๔๗ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใดไม"ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษจําคุก
ไม"เกินหกเดือน หรือปรับไม"เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ)
8. ขอหามตามกฎหมาย
มาตรา ๒๔ หามมิใหผูผูใดดําเนินการใหมีการตั้งครรภ$แทนเพื
ทนเพื่อประโยชน$ทางการคา
มาตรา ๔๘ ผูใดฝVาฝXนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไม"เกินสิบปJ และปรับไม"เกินสองแสนบาท
มาตรา ๒๕ ใหรัฐมนตรีว"าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ$ วิธีการ และเงื
เงื่อนไขเกี
นไข ่ยวกับขอตกลงการตั้งครรภ$แทนและค"
และค"าใชจ"ายในการบํ
ย
ารุงรักษา
สุขภาพของหญิงที่รับตั้งครรภ$แทนในขณะตั้งครรภ$ การยุติการตั้งครรภ$แทนการคลอด และหลังคลอดรวมทั้ง
ค"าใชจ"ายในการดูแลสุขภาพของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ$แทน หลังคลอดเป/นเวลาไม"นอยกว"าสามสิบวัน
มาตรา ๒๖ การยุติการตั้งครรภ$แทน
ทนตองกระทํ
ตองกระทําโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและไดรับ
ความยินยอมเป/นหนังสือจากสามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมายที่ประสงค$ใหมีการตั้งครรภ$แทนและหญิงที่
รับตั้งครรภ$แทนนั้น เวนแต"ในกรณีหญิงที่รับตั้งครรภ$แทนไม"ยินยอมใหถือว"าขอตกลงการตั้งคครรภ$แทนตาม
มาตรา ๒๕ เป/นอันยุติลง และหญิงที่รับตั้งครรภ$แทนนั้นไม"ตองชดใชค"าใชจ"ายตามขอตกลงดังกล"าวการยุติ
การตั้งครรภ$แทนตามวรรคหนึ่ง ใหเป/นไปตามหลักเกณฑ$ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาประกาศกํ
แพทยสภาประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๗ หามมิ ใ หผูใดกระทํ า การเป/น คนกลางหรื อนายหนา โดยเรี ย ก รั บ หรือ ยอมจะรั บ
ทรัพย$สินหรือประโยชน$อื่นใด เพื่อเป/นการตอบแทนในการจัดการ หรือชี้ช"องใหมีการรับตั้งครรภ$แทน
มาตรา ๒๘ หามมิใหผูใดโฆษณาหรือไขข"าวใหแพร"หลายดวยประการใด ๆ เกี่ยวกับการตั้งครรภ$
แทนว"ามีหญิงที่ประสงค$จะเป/นผูรับตั้งครรภ$แทนผูอื่น หรือมีบุคคลที่ประสงค$จะใหหญิงอื่นเป/นผูรับตั้งครรภ$
แทน ไม"ว"าจะไดกระทําเพื่อประโยชน$ทางการคาหรือไม"ก็ตาม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

หนา 3

มาตรา ๓๓ หามมิใหสามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย หรือสามีหรือภริยาที่ชอบดวย
กฎหมายซึ่งประสงค$จะมีบุตรโดยการตั้งครรภ$แทนปฏิเสธการรัรับเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ$แทนดังกล"าว
มาตรา ๓๕ หามมิใหผูใดซึ่งมิใช"ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช"วยการ
เจริญพันธุ$ทางการแพทย$ รวมทั้งรับฝาก รับบริจาค ใชประโยชน$จากอสุจิ ไข" หรือตัวอ"อนหรือทําใหสิ้นสภาพ
ของตัวอ"อน ( มาตรา ๕๐ ผูใดฝVาฝXนมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษจําคุกไม"เกินสิบปJ หรือปรับไม"เกินสองแสน
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ)
มาตรา ๓๖ หามมิใหผูใดสรางตัวอ"อนเพื่อใชในกิจการใด ๆ เวนแต"เพื่อใชในการบําบัดรักษา
ภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย
มาตรา ๓๗ ผูประกอบวิชาชีพเว
เวชกรรมที
ชกรรมที่ประสงค$จะใชตัวอ"อนที่เหลือใชจากการบําบัดรักษา
ภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจัยตองไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหลักเกณฑ$ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเป/นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษ
บกษาการศึ
าการศึกษาวิจัยตัวอ"อนที่มีอายุเกินกว"าสิบสี่วันนับแต"วัน
ปฏิสนธิจะกระทํามิได ทั้งนี้ อายุของตัวอ"อนไม"นับรวมระยะเวลาในการแช"แข็งตัวอ"อน (มาตรา ๕๒ ผูใดมิใช"
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมทํา การศึกษาวิจัยตามมาตรา ๓๗ตองระวางโทษจํ
ตองระวางโทษจําคุกไม"เกินสามปJ หรือปรับไม"
เกินหกหมื่นบาท
นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ)
มาตรา ๓๘ หามมิใหผูใดดําเนินการใด ๆ เพื่อมุ"งหมายใหเกิดมนุษย$โดยวิธีการอื่นนอกจาก
การปฏิสนธิระหว"างอสุจิกับไข"
มาตรา ๓๙ หามมิใหผูใดนําอสุจิ ไข" ตัวอ"อน หรือส"วนหนึ่งส"วนใดของเซลล$ดังกล"าวใส"เขาไปใน
ร"างกายของสัตว$ หรือนําเซลล$สืบพั
บพันธุ$ของสัตว$ เซลล$ที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว"างเซลล$สืบพันธุ$ของสัตว$ ใส"
เขาไปในร"างกายของมนุษย$(มาตรา ๕๓ ผูใดฝVาฝXนมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต"
สามปJถึงสิบปJและปรับตั้งแต"หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท)
สองแสนบาท
มาตรา ๔๐ หามมิใหผูใดสราง เก็บรักษา ขาย
ขาย นําเขา ส"งออก หรือใชประโยชน$ซึ่งตัวอ"อน
ที่มีสารพันธุกรรมของมนุษย$มากกว"าสองคนขึ้นไป หรือตัวอ"อนที่มีเซลล$หรือส"วนประกอบของเซลล$มนุษย$กับ
สิ่งมีชีวิตสายพันธุ$อื่นรวมกันอยู"
(มาตรา ๔๙ ผูใดฝVาฝXนมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษ
จําคุกไม"ม"เกินหาปJ หรือปรับไม"เกินหนึง่ แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ)
มาตรา ๔๑ หามมิใหผูใดซื้อ เสนอซื้อ ขาย นําเขา หรือส"งออก ซึ่งอสุจิ ไข" หรือตัวอ"อน
มาตรา ๔๒ การรับฝาก การรับบริจาค การใชประโยชน$จากอสุจิ ไข" หรือตัวอ"อนที่รับฝาก
หรือรับบริจาค เนื่องมาจากการดําเนินการใชเทคโนโลยีช"วยการเจริญพันธุ$ทางการแพทย$ หรือการทําให
สิ้นสภาพของตัวอ"อนที่รับฝากหรือรับบริจาค ใหเป/นไปตามหลักเกณฑ$ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภา
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๓ การใหบริการเกีย่ วกับเทคโนโลยีช"วยการ
ยการเจริ
เจริญพันธุ$ทางการแพทย$กับสามีหรือภริยา
ที่ชอบดวยกฎหมาย หากเจาของอสุจิ ไข" หรือตัวอ"อนที่ฝากไวกับผูรับฝากตามมาตรา ๔๒ ตายลงหามนํา
อสุจิ ไข" หรือตัวอ"อนดังกล"าวมาใช เวนแต"มีการใหความยินยอมเป/นหนังสือไวก"อนตาย และการใชอสุจิ ไข"
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หรือตัวอ"อนตองใชเพื่อบําบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีหรือภริยาดังกล"าวที่ยังมีชีวิตอยู"เท"านั้น การ
ใหความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ใหเป/นไปตามหลักเกณฑ$ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ(มาตรา
ชอบของคณะกรรมการ
๕๑ ผูใดฝVาฝXนมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓ ตอง
ระวางโทษจํ
โทษจําคุกไม"เกินสามปJ หรือปรับไม"เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ)
มาตรา ๔๔ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป/นผูใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช"วยการเจริญพันทาง
การแพทย$ผูใดไม"ปฏิบัติตามมาตรฐานในการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช"วยการเจริญพันธุ$ทางการแพทย$
ตามมาตรา ๑๕ ใหถือว"ากระทําการฝVาฝXนจริยธรรมแห"งวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว"าดวยวิชาชีพเวช
กรรม
ใดไม"ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา
มาตรา ๔๕ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด
๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๒ใหถื
ใหถือว"ากระทําการฝVาฝXน
จริยธรรมแห"
รรมแห"งวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว"าดวยวิชาชีพเวชกรรม
10. ผลทางกฎหมายของบิดามารดา และการคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการ
เจริญพันธุท! างการแพทย!
มาตรา ๒๙ เด็กที่เกิดจากอสุจิ ไข" หรือตัวอ"อนของผูบริจาค แลวแต"กรณี โดยใชเทคโนโลยี
ช"วยการเจริญพันธุ$ทางการแพทย$ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม"ว"าจะกระทําโดยการใหภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย
ของสามีซึ่งประสงค$จะมีบุตรเป/นผูตั้งครรภ$ หรือใหมีการตั้งครรภ$แทนโดยหญิงอื่น ใหเด็กนั้นเป/นบุตรชอบ
ดวยกฎหมายของสามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งประสงค$จะมีบุตร แมว"าสามีหรือภริยาที่ชอบดวย
กฎหมายซึ่ง ประสงค$จ ะมีบุตรถึงแก"ความตายก"อนเด็กเกิดชายหรือหญิง ที่บ ริจ าคอสุจิหรือไข"ซึ่งนํามาใช
ปฏิสนธิเป/นตัวอ"อนเพื่อการตั้งครรภ$ หรือผูบริจาคตัวอ"อนและเด็กที่เกิดจากอสุจิ ไข" หรือตัวอ"อนที่บริจาค
ดังกล"าว ไม"มีสิทธิและหนาที่ระหว"างกันตามประมวลกฎหมายแพ"
ตามประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชย$ว"าดวยครอบครัวและมรดก
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่สามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งประสงค$ใหมีการตั้งครรภ$แทนถึงแก"ความ
ตายก"อนเด็กเกิด ใหหญิงที่รับตั้งครรภ$แทนเป/นผูปกครองเด็กนั้นจนกว"าจะมีการตั้งผูปกครองขึ้นใหม" ทั้งนี้
ใหหญิงที่รับ ตั้ง ครรภ$
รรภ$แทน พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายว"า ดวยการคุมครองเด็ก ผูมีส"วนไดเสีย หรือ
พนักงานอัอัยการมีอํานาจรองขอต"อศาลใหตั้งผูปกครองได และในการตั้งผูปกครองดังกล"าวใหศาลคํานึงถึง
ความผาสุกและประโยชน$ของเด็กนั้นเป/นสําคัญ
มาตรา ๓๑ เมื่อหญิงที่รับตั้งครรภ$แทนจะไปฝา
ทนจะไปฝากครรภ$
กครรภ$หรือไปคลอดบุตรยังสถานพยาบาลใดใหนํา
ขอตกลงตามมาตรา ๒๕ ไปแสดงต"อแพทย$ผูรับฝากครรภ$หรือผูที่จะทําคลอด ณ สถานพยาบาลแห"งนั้นเพื่อ
เป/นหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการเกิดและการแจงการเกิดของเด็กต"อไป
มาตรา ๓๒ ใหสามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งประสงค$ใหมีการตั
การตั้งครรภ$แทนมีหนาที่แจงการ
เกิดของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ$แทนต"อนายทะเบียนผูรับแจง ตามกฎหมายว"าดวยการทะเบียนราษฎร ใน
กรณีสามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งประสงค$ใหมีการตั้งครรภ$แทนถึงแก"ความตายก"อนเด็กเกิด ไม"อยู"
ในประเทศไทย หรือไม"ปรากฏตัวภายหลังจากการคลอดเด็
จากการคลอดเด็กนั้น ใหหญิงที่รับตั้งครรภ$แทนมีหนาที่แจงการ
เกิดของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ$แทนดังกล"าว การแจงการเกิดของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ$แทนใหเป/นไป
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ตามหลักเกณฑ$ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนดตามกฎหมายว"าดวยการ
ทะเบียนราษฎร
มาตรา ๓๔ ใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชย$ว"าดวยครอบครัวและมรดกมาใช
บังคับโดยอนุโลม เพียงเท"าที่ไม"ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแห"งพระราชบัญญัตินี้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๔ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป/นผูรับผิดชอบหรือใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช"วยการ
เจริญพันธุ$ทางการแพทย$ตามประกาศแพทยสภาว"าดวยมาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช"วยการ
เจริญพันธุ$อยู"ก"อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดแจงราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย$แห"งประเทศไทยภายใน
เกาสิบวันนับแต"วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการต"อไปได จนกว"าจะมีประกาศแพทยสภาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม และมาตรฐานในการใหบริการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีช"วยการเจริญพันธุ$ทางการแพทย$ตามมาตรา ๑๕ ใชบังคับ
มาตรา ๕๕ ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของแพทยสภาเกี่ยวกับการใหบริการเทคโนโลยีช"วยการ
เจริญพันธุ$ทางการแพทย$ ซึ่งใชบังคับอยู"ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงใชบังคับไดต"อไป
เท"าที่ไม"ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว"าจะมีประกาศที่ออกตามพระราชบั
ออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๖ ใหผูที่เกิดจากการตั้งครรภ$แทนก"อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไม"ว"าจะมีขอตกลง
เป/นหนังสือหรือไม"ก็ตาม สามีหรือภริยาที่ดําเนินการใหมีการตั้งครรภ$แทน หรือพนักงานอัยการ
มีสิทธิยื่นคํารองต"อศาลใหมีคําสั่งใหผูที่เกิดจากการตั้งครรภ$แทนก"อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเป/นบุตร
ชอบดวยกฎหมายของสามีและภริยาที่ดําเนินการใหมีการตั้งครรภ$แทนนับแต"วันที่ผูนั้นเกิด ทั้งนี้ไม"ว"าสามี
และภริยาที่ดําเนินการใหมีการตั้งครรภ$แทนจะเป/นสามี
สามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม"แต"ทั้งนี้จะอาง
เป/นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตในระหว"างเวลาตั้งแต"เด็กเกิดจนถึงเวลาที่ศาลมีคําสั่ง
ว"าเป/นบุตรไม"ได

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
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