คู่มือสำหรับประชำชน : ให้คำปรึกษำเยียวยำก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เมื่อแจ้งควำมประสงค์จะเลิกรับบุตรบุญธรรมและเข้ำสู่กระบวนกำรเยียวยำตำมกฎหมำย โดยให้คำปรึกษำเยียวยำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน
นับตั้งแต่วันแจ้งควำมประสงค์ และอำจขยำยระยะเวลำไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน
เงื่อนไขตำมข้อกฎหมำย
กรณีที่เด็กนั้นเคยอยู่ในควำมปกครองของสถำนสงเครำะห์หรือไม่มบี ิดำมำรดำหรือผู้ปกครองที่จะดูแลเด็กนั้นต่อไป (หรือมีแต่ไม่ประสงค์จะ
รับเด็กกลับไปดูแลอีก) ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร :1. จัดให้เด็กได้รับกำรสงเครำะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภำพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็กสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมควำมจำเป็น)
เร่งด่วนก่อน
2. ผู้รบั บุตรบุญธรรมที่เลิกรับบุตรบุญธรรมยังคงมีหน้ำทีเ่ สียค่ำใช้จ่ำยในกำรอุปกำระเลีย้ งดูและกำรศึกษำตำมสมควร และตำมควำมสำมำรถ
จนกว่ำเด็กจะบรรลุนิตภิ ำวะ และจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรอุปกำระเลี้ยงดูต่อไปหำกเด็กนั้นเป็นคนพิกำรหรือทุพพลภำพและหำเลี้ยงตัวเอง
ไม่ได้แม้ว่ำจะบรรลุนติ ิภำวะแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่บุตรบุญธรรมกระทำกำรต้องด้วยมำตรำ 1598 แห่งประมวลกฎหมำย (6) หรือ (3) (2) (1)
33/ แพ่งและพำณิชย์ หรือมีผู้รับบุตรบุญธรรมผู้อื่นรับอุปกำระเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมนั้นไม่มีสิทธิได้ค่ำอุปกำระเลี้ยงดูตำมควำมในมำตรำนี้
ทั้งนี้ ในกำรเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยในกำรอุปกำระเลี้ยงดูและกำรศึกษำดังกล่ำว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ดำเนินกำร และพนักงำนอัยกำรจะ
ฟ้องคดีแทนก็ได้ กล่ำวคือ
1. เว้นแต่ กรณีศำลมีคำสั่งให้มีกำรเลิกรับบุตรบุญธรรมจำกเหตุที่บตุ รบุญธรรมกระทำกำรดังต่อไปนี้
กระทำกำรชั่วร้ำยต่อผูร้ ับบุตรบุญธรรม ไม่ว่ำจะเป็นควำมผิดอำญำ หรือไม่กระทำกำรหมิ่นประมำทหรือเหยียดหยำมอย่ำงร้ำยแรงต่อผูร้ ับบุตรบุญธรรม &ndash;

กระทำกำรประทุษร้ำยต่อผูร้ ับบุญธรรม คู่สมรส หรือทุพกำรี เป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่ร่ำงกำยหรือจิตใจอย่ำงร้ำยแรง และกำรกระทำนั้น
เป็นควำมผิดที่มีโทษทำงอำญำ
ต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเกินสำมปี เว้นแต่ควำมผิดที่กระทำโดยประมำท
2. มีผู้รับบุตรบุญธรรมผู้อื่นรับอุปกำระเลี้ยงดู

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/เว็บ
ไซท์และช่องทำงออนไลน์
(หมำยเหตุ: (http://www.chiangrai.m-society.go.th/))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/
ไปรษณีย์
(หมำยเหตุ: (ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/
โทรศัพท์
(หมำยเหตุ: (053150153))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/อีเมล์
(หมำยเหตุ: (chiangrai@m-society.go.th))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 120 วัน
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
- เจ้ำหน้ำที่ได้รับแจ้งจำกผูร้ ับบุตรบุญธรรมประสงค์จะเลิกรับบุตรบุญ
ธรรมซึ่งยังเป็นเด็ก โดยมีบดิ ำและ/หรือมำรดำบุญธรรมประสงค์จะขอ
เลิกรับบุตร
บุญธรรม
- สอบถำมปัญหำเบื้องต้นและรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกำรเลิกรับ
บุตรบุญธรรม
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
- ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรเยียวยำตำมที่กฎหมำยกำหนด
- วำงแผนแก้ไขปัญหำและพัฒนำควำมสัมพันธ์เบื้องต้นโดยเป็นกำรให้
คำปรึกษำแนะนำพัฒนำควำมสัมพันธ์ หำวิธีกำรและแนวทำงร่วมกัน
- บิดำและ/หรือมำรดำบุญธรรมประสงค์จะขอเลิกรับบุตรบุญธรรมให้
ลงลำยมือในหนังสือยืนยัน และเข้ำสู่กระบวนกำรเยียวยำ
(หมำยเหตุ: (
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สืบเสำะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภำพปัญหำกำรรับบุตร
บุญธรรม สำเหตุสภำพจิตใจ สภำพสังคมของบุตรบุญธรรม ประเมิน
สภำพปัญหำ โดยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หำรือร่วมกัน และวำงแผนให้
คำปรึกษำเยียวยำ โดยเชิญบุคคลผู้ให้คำยินยอมในกำรรับบุตรบุญ
ธรรม ผูร้ ับบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรม ผูเ้ กี่ยวข้องด้ำนเด็ก เช่น แพทย์
จิตแพทย์ นักจิตวิทยำและนักสังคมสงเครำะห์))
กำรพิจำรณำ
เข้ำสู่กระบวนกำรเยียวยำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สืบเสำะข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสภำพปัญหำกำรรับบุตรบุญธรรม สำเหตุสภำพจิตใจ สภำพ
สังคมของบุตรบุญธรรม ประเมินสภำพปัญหำ โดยให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่หำรือร่วมกัน และวำงแผนให้คำปรึกษำเยียวยำ โดยเชิญ
บุคคลผู้ให้คำยินยอมในกำรรับบุตรบุญธรรม ผูร้ ับบุตรบุญธรรม บุตร
บุญธรรม ผู้เกี่ยวข้องด้ำนเด็ก เช่น แพทย์จิตแพทย์ นักจิตวิทยำและนัก
สังคมสงเครำะห์
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

15 วัน

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

90 วัน

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

ลำดับ
4)

ขั้นตอน
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
- บิดำ และ/หรือมำรดำบุญธรรมยังคงประสงค์จะเลิกรับบุตรบุญธรรม
ให้ลงลำยมือชื่อในหนังสือยืนยัน ประสงค์จะเลิกรับบุตรบุญธรรม หลัง
เข้ำสู่กระบวนกำรเยียวยำแล้ว
- สรุปผลกำรดำเนินงำนเสนออธิบดี/ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพื่อออก
หนังสือรับรองแก่ผู้ขอรับบุตรบุญธรรม เพื่อดำเนินกำรยกเลิกรับบุตร
บุญธรรมต่อไป

ระยะเวลำ
14 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

(หมำยเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรตัวจริงแสดง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องลำยมือชื่อทุกฉบับ)
2)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรตัวจริงแสดง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องลำยมือชื่อทุกฉบับ)
3)
บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือพนักงำนองค์กำรของรัฐ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรตัวจริงแสดง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องลำยมือชื่อทุกฉบับ)
4)
ทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรตัวจริงแสดง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องลำยมือชื่อทุกฉบับ)
5)
คำสั่งศำล และหนังสือรับรองคำสั่งศำลถึงที่สุด (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสำรตัวจริงแสดง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องลำยมือชื่อทุกฉบับ
ศำลเยำวชนและครอบครัวกลำง กระทรวงยุติธรรม (เอกสำรฉบับนีส้ ำหรับกรณี
มีกำรร้องศำล))

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

-

กรมกำรปกครอง

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
Website http :// www.adoption.dsdw.go.th
(หมำยเหตุ: -)
2)
E-mail : adoption@loxinfo.co.th
(หมำยเหตุ: -)
3)
โทรศัพท์ 0 2306 8620, 0 2306 8621
(หมำยเหตุ: -)
4)
โทรสำร 02 – 354 - 7511
(หมำยเหตุ: -)
5)
ไปรษณีย์ ที่อยู่ ศูนย์อำนวยกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เลขที่ 255 ถนนรำชวิถี เขตรำชเทวี กทม. 10400
(หมำยเหตุ: -)
6)
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย
(หมำยเหตุ: (ทำงเว็บไซค์ http://www.chiangrai.m-society.go.th ทำงอีเมล์ chianrai@m-society.go.th ทำงโทรศัพท์
053-150153 ที่อยู่ ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100))
7)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1)
แบบฟอร์มเยียวยำ
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

ชื่อแบบฟอร์ม

