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พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

…………………………
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า
 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองเด็กที่ เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา 
พระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยคำา แนะนำาและ 
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า 
“พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘”
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นกำาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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The Protection of Children Born from
 Assisted Reproductive Technologies Act, B.E. 2558

The Protection of Children Born
from Assisted Reproductive 

Technologies Act, B.E. 2558 (2015) 
…………………………

Bhumibol Adulyadej, Rex
Given on the 28th Day of April,

B.E. 2558 (A.D. 2015)
Being the 70th year of the present reign

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej is 
graciously pleased to proclaim that:
 Whereas it is deemed expedient to have 
a law on the protection of children born from 
assisted reproductive technologies,
 His Majesty the King, by the advice and 
consent of the National Legislative Assembly, 
hereby has this Act enacted as follows:
 Section 1 This Act is called the 
“Protection of Children Born from Assisted 
Reproductive Technologies Act, B.E. 2558 
(2015)”.
 Section 2   This Act shall come into 
force after the expiration of ninety days from 
the date of its publication in the Government 
Gazette. 
 Section 3 In this Act,
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 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
 “อสุจิ” หมายความว่า เซลล์สืบพันธุ์ของ
เพศชาย
 “ไข่” หมายความว่า เซลล์สืบพันธุ์ของ
เพศหญิง
 “เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการ
แพทย์” หมายความว่ากรรมวิธีใด ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำาอสุจิและไข่ออก
จากร่างกายมนุษย์ เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์โดย
ไม่เป็นไปตามธรรมชาติรวมทั้งการผสมเทียม
 “การผสมเทียม” หมายความว่า การนำา 
อสุจิเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงเพื่อให้
หญิงนั้นตั้งครรภ์โดยไม่มีการร่วมประเวณี
 “การตั้งครรภ์แทน” หมายความว่า 
การตั้ งครรภ์ โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย 
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ โดยหญิงที่รับ 
ตั้งครรภ์แทนมีข้อตกลงเป็นหนังสือไว้กับสามี
และภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนตั้งครรภ์ 
ว่าจะให้ทารกในครรภ์เป็นบุตรของสามีและ
ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น
 “ตัวอ่อน” หมายความว่า อสุจิและไข่ของ
มนุษย์ซึ่งรวมกันจนเกิดการปฏิสนธิไปจนถึง
แปดสัปดาห์
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 Section 3 In this Act,
 “sperm” means gamete of a man;
 “oocyte” means gamete of a woman;
 “assisted reproductive technology” 
means any medical scientific procedure that 
removes sperms and oocytes from a human 
body for the purpose of unnatural pregnancy, 
including artificial insemination;
 “artificial insemination” means the 
introduction of sperm into the sex organ of 
a woman to induce pregnancy without sexual 
intercourse; 
 “surrogacy” means a pregnancy induced 
by an assisted reproductive technology in 
which a surrogate mother enters into a written 
surrogacy agreement with a couple of lawfully 
married husband and wife, prior to the pregnancy, 
that the fetus carried by the surrogate mother 
shall be the child of the said lawfully married 
husband and wife;
 “embryo” means a discrete entity that 
has arisen from the fusing of human sperm 
and oocyte from the time of fertilization to 
eight weeks of development;
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 “ทารก” หมายความว่า ตัวอ่อนของ
มนุษย์ที่มีอายุเกินกว่าแปดสัปดาห์ ไม่ว่าอยู่ใน
หรือนอกมดลูกของมนุษย์
 “ขาย” หมายความว่า จำาหน่าย จ่าย แจก  
แลกเปลี ่ยน หรือให้ เพื ่อประโยชน์ในทาง 
การค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่มิควรได้สำาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น และให้หมายความรวมถึงการ
เสนอขายด้วย
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ 
คุ้ มครองเด็กที่ เกิด โดยอาศัย เทคโนโลยี  
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
 “รัฐมนตรี”หมายความว่า รัฐมนตรีผู ้
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 มาตรา ๔ ให้ศาลที่มีอำานาจพิจารณา
พิพากษาคดี เยาวชนและครอบครัวตาม
กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีอำานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 
เฉพาะคดีที่เกี่ยวกับความเป็นบิดามารดาของ
ผู้ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้
 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ 



11

The Protection of Children Born from
 Assisted Reproductive Technologies Act, B.E. 2558

 “baby” means a human fetus over 
eight weeks of age, regardless of whether it is 
inside or outside a human uterus;
 “sell” means to distribute, issue, give 
away, exchange, or provide for commercial 
benefit or any other improper benefits to 
oneself or to any other person and shall 
include an offer to sell;
 “Committee” means the Committee 
on the Protection of Children Born from 
Assisted Reproductive Technologies;
 “Minister” means the Ministers having 
charge and control of the execution of this Act.
 Section 4 The court having the power 
to adjudicate juvenile and family cases 
under the law on the juvenile and family 
court and the juvenile and family procedures 
shall have the power to adjudicate cases 
under this Act specifically for cases relating 
to the parentage of a person born from 
assisted reproductive technologies under this 
Act.
 Sect ion 5  The Min i s te r  o f  Soc ia l 
Development and Human Security and the Minister 
of Public Health shall have charge and control 
of the execution of this Act; they shall have 
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ตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้มีอำานาจออก
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น
 ประกาศน้ัน เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
………………………..

 มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการ
แพทย์” หรือเรียกโดยย่อว่า “กคทพ.” ประกอบ
ด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
กรรมการ นายกแพทยสภา เป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทน 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประธาน 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
ประธ านราช วิทยาลั ย สู ติ น รี แพทย์ แห่ ง
ประเทศไทย เป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง และ
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the power to issue notifications for the 
execution of this Act for the official functions 
of a specific Ministry.
 Such notifications shall come into force 
upon their publication in the Government 
Gazette.

Chapter 1
Committee on the Protection

of Children Born from 
Assisted Reproductive Technologies 

----------------------------
 Section 6 There shall be a committee 
called the “Committee on the Protection 
o f  Ch i ld ren  Bo rn  f rom As s i s t ed 
Reproductive Technologies” or abbreviated 
as “CPCART”. The Committee shall consist 
of the Permanent Secretary of the Ministry of 
Public Health as the Chairperson, President 
of the Medical Council of Thailand as the 
Vice-Chairperson and representatives of the 
Ministry of Social Development and Human 
Security, the Department of Health, the 
National Children Protection Committee, 
President of the Royal College of Pediatricians 
of Thailand, President of the Royal College 
of Psychiatrists of Thailand, President of 
the Royal Thai College of Obstetricians and 
Gynecologists as ex officio members together 
with another six qualified members, three of 
which shall be appointed by the Minister of Social
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ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ด้านกฎหมาย
สิทธิสตรี และสิทธิเด็ก ด้านละหนึ่งคนและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งต้ัง
จากผู ้ซ ึ ่งมีความรู ้ ความเชี ่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ด้านเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ ์ เวชพันธุศาสตร์ และ 
การวิจัย ด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
 ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบด ี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแต่งตั้งข้าราชการ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำานวนไม่เกิน 
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที ่
ดังต่อไปนี้
 (๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำาหนด
นโยบายคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
 (๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์
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Development and Human Security from qualified 
individuals with recognized knowledge, 
skills and experiences in the fields of law, 
women rights and children rights, and another 
three shall be appointed by the Minister of 
Public Health from qualified individuals with 
recognized knowledge, skills and experiences 
in the fields of assisted reproductive technologies, 
medical genetics and research.
 The Director-General of the Department 
of Health Service Support shall be the 
Committee’s member and secretary and 
shall appoint not more than two government 
officials in the Department of Health Service 
Support as assistant secretaries.
 Section 7 The Committee shall have 
the following powers and functions:
 (1) To give opinions about the formulation 
of policy on the protection of children born 
from assisted reproductive technologies to 
the Ministers;
 (2) To give opinions to the Ministers on 
how to advance or solve problems relating 
to assisted reproductive technologies;
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 (๓) เสนอความเห็นหรือให้คำาแนะนำาต่อ 
รัฐมนตรีในการออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
 (๔) ประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต
เก่ียวกับการดำาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน
ตามมาตรา ๒๓
 (๕) พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับการดำาเนิน
การให้มีการตั้งครรภ์แทนตามมาตรา ๒๓
 (๖) ประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต
เกี่ยวกับการใช้ตัวอ่อนท่ีเหลือใช้จากการบำาบัด 
รักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริยา 
ที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจัยตาม 
มาตรา ๓๗
 (๗) พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับการใช้ตัวอ่อน 
ที่เหลือใช้จากการบำาบัดรักษาภาวะการมีบุตร
ยากของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อ
การศึกษาวิจัยตามมาตรา ๓๗
 (๘) ให้ความเห็นชอบในการออกประกาศ 
ของแพทยสภาเกี่ยวกับการให้ บริการเทคโนโลย ี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราช 
บัญญัตินี้  โดยประกาศของแพทยสภาดังกล่าว 
ให้ใช้บังคับได้ต่อเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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 (3) To give opinions or advice on the issuing 
of notifications for the execution of this Act 
to the Ministers;
 (4) To prescribe and notify criteria, procedures 
and requirements for the application and granting 
of permission for surrogacy arrangement 
under section 23;
 (5) To grant permission for surrogacy 
arrangement under section 23;
 (6) To prescribe and notify criteria, 
procedures and requirements for the application 
and granting of permission for utilizing leftover 
embryos from infertility treatment of a lawful 
husband and wife for the purposes of study 
and research under section 37;
 (7) To grant permission for the use of 
leftover embryos from infertility treatment 
of lawful husband and wife for study and 
research under section 37;
 (8) To approve the issuing of the Medical 
Council of Thailand’s notifications relating 
to assisted reproductive technology services 
 under this Act. Such notifications shall come 
into force upon their publication in the 
Government Gazette;
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 (๙) ควบคุม ตรวจสอบ หรือกำากับดูแลการ
ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
 (๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย
ทางจริยธรรม กฎหมาย หรือวัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
 (๑๑) จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานตาม 
พระราชบัญญัตินี้เสนอต่อรัฐมนตรีอย่างน้อย 
ปีละครั้ง
 (๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระ
การดำารงตำาแหน่งคราวละสี่ปี
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำารง
ตำาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
 มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตำาแหน่ง 
ตามวาระ กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิพ ้นจาก
ตำาแหน่งเมื่อ
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 (9) To control, inspect or regulate the 
provision of assisted reproductive technology 
services in compliance with the provisions of 
this Act;
 (10) To promote and endorse studies 
and researches on ethical, legal or cultural 
issues relating to assisted reproductive 
technologies;
 (11) To prepare performance reports on 
the implementation of this Act for submission 
to the Ministers at least once a year;
 (12) To perform other acts as entrusted 
by the Ministers or the Council of Ministers.
 Section 8 A qualified member of the 
Committee shall hold office for a term of 
four years.
 A qualified member of the Committee, 
who vacates office at the end of his or her 
term, may be reappointed but may not hold 
office for more than two consecutive terms.
 Section 9   Beside vacating office at the 
end of his or her term, a qualified member of 
the Committee shall vacate office upon:
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 (๑) ตาย
 (๒) ลาออก
 (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
 (๕) ได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุด 
ให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดที่ได ้
กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข แล้วแต่กรณีให้ออก 
เนื่องจากมีความประพฤติไม่เหมาะสมตาม 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ ทั ้งน ี ้  มต ิของ 
คณะกรรมการท่ีให้ออกต้องไม่น้อยกว่าสอง 
ในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
พ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
แล้วแต่กรณี แต่งต้ังผู้ซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญ 
และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ด้านเดียวกัน 
ให้ดำารงตำาแหน่งแทนและให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
แทนตำาแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในตำาแหน่งเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 (1)  Death;
 (2)  Resignation;
 (3)  Being declared bankrupt;
 (4)  Being an incompetent or
a quasi-incompetent person;
 (5) Having been sentenced by a final 
judgment to a term of imprisonment except 
for an offence committed from negligence or 
a petty offence; 
 (6)  Being dismissed by the Minister of 
Social Development and Human Security or 
the Minister of Public Health, as the case 
maybe, for inappropriate conducts upon 
suggestion by the Committee. Such dismissal 
resolution must be passed by no less than 
two-thirds of the existing number of the 
committee members.
 Section 10 In the case where a 
qualified member vacates office before 
the end of his or her term, the Minister of 
Social Development and Human Security 
or the Minister of Public Health, as the case 
maybe, shall appoint a person of recognized 
knowledge, skills and experiences in the same 
field as the outgoing committee member 
to replace him or her. The replacement 
committee member shall hold office for the 
remaining term of the outgoing committee 
member only. However, if such term is less 
than ninety days, a replacement qualified 
member may not be appointed at all. 
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ซ่ึงได้แต่งต้ังไว้แล้ว แต่ถ้าวาระการดำารงตำาแหน่ง 
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำาเนินการให้ 
ผู้ดำารงตำาแหน่งแทนก็ได้
 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตำาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบ
ด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมี
การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง
 มาตรา ๑๑ เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ ให้ดำาเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน 
ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิขึ้นใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้น
จากตำาแหน่งตามวาระอยู่ในตำาแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
 มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการต้อง 
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
 ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน 
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ  
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
เป็นประธานในที่ประชุม สำาหรับการประชุมใน
คราวนั้น
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In the case where a qualified member 
vacates office before the end of his or her 
term, the existing committee members shall 
make up the Committee until the qualified 
member under paragraph one is appointed.
 Section 11 When a qualified member 
vacates office at the end of his or her term, 
a new qualified member shall be appointed 
within ninety days. During the time when 
a new qualified member has not yet been 
appointed, the outgoing qualified member 
shall remain in office to perform his or 
her duties until the appointment of a new 
qualified member.
 Section 12 The quorum of a Committee 
meeting shall comprise no less than one half 
of all its members.
 The Chairperson of the Committee 
shall preside over a committee meeting. If  
the Chairperson of the Committee is not present 
at a committee meeting or is unable to 
perform his or her duties, the Vice-Chairperson 
of the Committee shall preside over 
the meeting. I f the Chairperson and 
Vice-Chairperson of the Committee are not 
present at a meeting or are unable to 
perform their duties, the meeting shall elect  
one committee member to preside over the 
meeting instead.
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 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมถ้ามิได้
บัญญัติไว้ เป็นอย่างอื่นให้ ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่ ง ให้มี เสียงหนึ่ ง ในการลง
คะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขาด
 มาตรา ๑๓ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
 การประชุมคณะอนุกรรมการให้นำามาตรา 
๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 มาตรา ๑๔ ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ทำาหน้าที ่สนับสนุน 
การดำาเนินงานของคณะกรรมการ โดยให้มี
อำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) ปฏิบัติงานธุรการทั ่วไปของคณะ
กรรมการ
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Final decisions of the meeting, unless otherwise 
provided, shall be made by a majority vote. 
Committee members shall have one vote 
each. In case of an equality of votes, the 
chairperson of the meeting shall have the 
casting vote.
 Section 13 The Committee may appoint 
a sub-committee to deliberate and give 
opinions about a specific matter or to perform 
any act as entrusted by the Committee.
 The provisions of section 12 shall apply 
to the sub-committee meetings mutatis mutandis.
 Section 14 It is the duty of the 
Department of Health Service Support, under 
the Ministry of Public Health, to support the 
Committee’s operations and shall have the 
following powers and functions:
 (1) To perform the Committee’s general 
administrative duties;
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 (๒) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
ดำาเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ที่ อยู่ ในอำ านาจหน้ าที่ ของ 
คณะกรรมการ
 (๓) ดำาเนินการจัดทำาทะเบียนหน่วยงาน 
หรือองค์กรที่ดำาเนินงานเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์และทะเบียนผู้ขอรับ
บริการ
 (๔) ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลและผลการ
วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการดำาเนินงาน
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
 (๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

หมวด ๒
การให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ

เจริญพันธุ์ทางการแพทย์
……………………..

 มาตรา ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและ
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยว
กับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
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 (2) To coordinate and cooperate with 
the government entities, public and private 
agencies whose works are related to the 
assisted reproductive technology operations 
that are within the scope of the Committee 
powers and functions;
 (3)   To register agencies or organizations 
conducting assisted reproductive technology 
operations and applicants for assisted reproductive 
technology services;
 (4) To compile information and research 
findings and to analyze data on assisted 
reproductive technology operations;
 (5)   To perform other acts as entrusted 
by the Committee.

Chapter 2
Provision of Assisted Reproductive

Technology Services
----------------------------

 Section 15  A medical practitioner, who 
provides assisted reproductive technology 
services pursuant to this Act, must have 
the required qualifications and none of the 
prohibited characteristics and must comply 
with the standards for assisted reproductive  
technology services as prescribed and 
notified by the Medical Council of Thailand 
upon approval by the Committee.
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 ทั้งนี้ ตามที่แพทยสภาประกาศกำาหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 มาตรา ๑๖ ก ่อนให้บร ิการเก ี ่ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
ผู้ให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ 
ทางการแพทย์จะต้องจัดให้มีการตรวจและ
ประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ 
และสภาพแวดล้อมของผู้ขอรับบริการ หญิงที ่
รับต้ังครรภ์แทน และผู้บริจาคอสุจิหรือไข่ท่ีจะนำา
มาใช้ดำาเนินการ รวมทั้งการป้องกันโรคที่อาจ
มีผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดมาด้วย ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภา
ประกาศกำาหนดโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการ
 มาตรา ๑๗ การสร้าง การเก็บรักษา การใช ้
ประโยชน์จากตัวอ่อน หรือการทำาให้สิ้นสภาพ
ของตัวอ่อนต้องดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาประกาศกำาหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แต่
จะกำาหนดให้เก็บรักษาหรือใช้ประโยชน์จาก 
ตัวอ่อนท่ีมีอายุเกินกว่าสิบส่ีวันนับแต่วันปฏิสนธิ 
ไม่ได้ ทั้งนี้ อายุของตัวอ่อนไม่นับรวมระยะเวลา
ในการแช่แข็งตัวอ่อน
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 Section 16 Before giving any related 
service to assisted reproductive technologies, 
the service providers must arrange to have 
the physical and emotional suitability as well 
as the circumstances of a service applicant,  
surrogate mother and sperm or oocyte donor 
examined and evaluated. They must also 
provide preventive measures against any 
disease that can affect an unborn child in 
compliance with the criteria, procedures, and 
conditions prescribed and notified by the 
Medical Council of Thailand upon approval 
by the Committee.
 Section 17 Creation, storage, utilization 
or disposition of embryos must be carried  
out under the criteria, procedures, and conditions 
prescribed and notified by the Medical Council 
of Thailand upon approval by the Committee. 
However, storage or utilization of embryos 
over fourteen days of age from the date of 
fertilization shall not be prescribed, provided 
that the embryo cryopreservation period is 
not counted as the age of an embryo.
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 มาตรา ๑๘ ในการให้บริการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  
ผู้ให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ 
ทางการแพทย์ อาจทำาการตรวจวินิจฉัยโรค
ทางพันธุกรรมในตัวอ่อนที ่อาจเกิดขึ ้นได้ 
ตามความจำาเป็นและสมควร ทั้งนี้ต้องไม่เป็น 
การกระทำาในลักษณะที่อาจทำาให้เข้าใจได้ว่า
เป็นการเลือกเพศ
 การตรวจวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภา 
ประกาศกำาหนดโดยความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการ
 มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ และ 
มาตรา ๑๖ การผสมเทียมต้องกระทำาต่อหญิง 
ที่ มี สามีที่ ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไป
ตามมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการ
ผสมเทียมที่แพทยสภาประกาศกำาหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 มาตรา ๒๐ การผสมเทียมโดยใช้อสุจิของ
ผู้บริจาคต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากสามีและภริยาที่ ชอบด้ วยกฎหมาย 
ที่ประสงค์ให้มีการผสมเทียม
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 Sect ion 18  In provid ing ass isted 
reproductive technology services, the service 
providers may examine and diagnose possible 
genetic disease in an embryo as deemed 
necessary and appropriate. However, such 
services must not be provided in a manner 
that may be construed as a means of sex 
selection. 
 The examination and diagnosis under 
paragraph one shall be in accordance with 
the criteria, procedures, and conditions 
prescribed and notified by the Medical Council 
of Thailand upon approval by the Committee. 
 Section 19 Subject to section 15 and 
section 16, artificial insemination can only 
be provided to a woman who has a lawful 
husband in accordance with the standards 
for artificial insemination services prescribed 
and notified by the Medical Council of 
Thailand upon approval by the Committee. 
 Section 20   Artificial insemination using 
donor sperm must have a written consent 
of the lawful husband and wife who wish to 
undergo artificial insemination.
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 การให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็น 
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่แพทยสภา 
ประกาศกำาหนดโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการ

หมวด ๓
การตั้งครรภ์แทน
………………………..

 มาตรา ๒๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ มาตรา 
๑๖ และมาตรา ๑๘ การดำาเนินการให้มี
การตั้งครรภ์แทนอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
 (๑) สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งภริยาไม่อาจตั้งครรภ์ได้ที่ประสงค์จะมีบุตร
โดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน ต้องมีสัญชาติไทย 
ในกรณีที่สามีหรือภริยามิได้มีสัญชาติไทย 
ต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
 (๒) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องมิใช่บุพการ ี
หรือผู้สืบสันดานของสามีหรือภริยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายตาม (๑)
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 The consent given under paragraph 
one shall be in accordance with the criteria, 
procedures, and conditions prescribed and 
notified by the Medical Council of Thailand 
upon approval by the Committee.

Chapter 3
Surrogacy

------------------------
 Section 21   Subject to section15, section 
16 and section 18, surrogacy arrangement 
must meet the minimum requirements as 
follows: 
 (1) A couple of lawful husband and 
wife whose wife cannot carry a pregnancy 
and wishes to have a child by using another 
woman as a surrogate mother must have a 
Thai nationality. In the case where either the 
husband or the wife does not have a Thai  
nationality, the couple must have been 
married with a registered marriage license for 
not less than three years;
 (2) A surrogate mother must not be an 
ascendant or a descendant of the lawful 
husband or wife in (1);
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 (๓) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติ
สืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วย
กฎหมายตาม (๑) ในกรณีที่ไม่มีญาติสืบสาย
โลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ให้หญิงอื่นรับตั้งครรภ์แทนได้
 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่ อนไขที่ รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศกำาหนดโดยคำาแนะนำา
ของคณะกรรมการ
 (๔) หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นหญิง
ที่เคยมีบุตรมาก่อนแล้วเท่านั้น ถ้าหญิงนั้นมี
สามีที่ชอบด้วยกฎหมายหรือชายที่อยู่กินฉัน
สามีภริยาจะต้องได้รับความยินยอมจากสามี
ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือชายดังกล่าวด้วย
 มาตรา ๒๒ การดำาเนินการให้มีการตั้ง
ครรภ์แทนตามพระราชบัญญัตินี้ให้กระทำาได้ 
สองวิธีดังต่อไปนี้
 (๑) ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีและ 
ไข่ของภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะ
ให้มีการตั้งครรภ์แทน
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 (3)   A surrogate mother must be a blood 
relative of the lawful husband or wife in (1). 
In the case where the lawful husband or 
wife has no blood relative, a woman may 
undergo surrogacy for them in accordance 
with the criteria, procedures, and conditions 
prescribed and notified by the Ministry of 
Public Health upon recommendation of the 
Committee;
 (4)   A surrogate mother must have 
previously given birth to a child and if she is 
married or has a de facto relationship with a 
man, the procedure must have the consent 
of the lawful husband or the man in such de 
facto relationship.
 Section 22 Under this Act, surrogacy 
may be performed through two methods as 
follows:
 (1)   Using embryo created from a sperm 
of the lawful husband and an oocyte of the 
lawful wife who wish to have a child by 
surrogacy;
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 (๒) ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีหรือ 
ไข่ของภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะ
ให้มีการตั้งครรภ์แทนกับไข่หรืออสุจิของผู้อื่น 
ทั้งนี้ ห้ามใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
 มาตรา ๒๓ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลย ี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จะดำาเนินการ 
ให้มีการตั้งครรภ์แทนตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้แก่สามีและภริยาตามมาตรา ๒๑ (๑) รายใดได้ 
ต้ อง ได้ รั บอนุญาตจากคณะกรรมการให้  
ดำาเนินการให้มีการต้ังครรภ์แทนให้แก่สามีและ
ภริยารายนั้น
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการ 
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามที่ 
คณะกร รมกา รประกาศกำ า หนด ในร าช 
กิจจานุเบกษา
 มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใดดำาเนินการให้มี
การตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า
 มาตรา ๒๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ
ประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับข้อตกลงการตั้งครรภ์แทนและค่า 
ใช้จ่ายในการบำารุงรักษาสุขภาพของหญิงที่รับ 
ตั้งครรภ์แทนในขณะตั้งครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์
แทน การคลอด และหลังคลอดรวมทั้งค่าใช้จ่าย 
ในการดูแลสุขภาพของเด็กที่ เกิดจากการ 
ต้ังครรภ์แทน หลังคลอดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน



37

The Protection of Children Born from
 Assisted Reproductive Technologies Act, B.E. 2558

 (2) Using embryo created from a sperm 
of the lawful husband or an oocyte of the 
lawful wife who wish to have a child by 
surrogacy and an oocyte or sperm of another 
person. Using surrogate mother’s oocyte is 
prohibited. 
 Section 23 Providers of assisted 
reproductive technology services may provide 
surrogacy arrangement to husband and 
wife indicated under section 21 (1) after the 
Committee has granted a permission to 
a specific couple of husband and wife only.
 Criteria, procedures, and conditions for 
the application and granting of such permission 
shall be as prescribed and notified by the 
Committee in the Government Gazette.
 Section 24 A person is prohibited 
from providing surrogacy arrangement for 
commercial benefits. 
 Section 25 The Minister of Public Health, 
upon recommendation of the Committee, shall 
prescribe and notify the criteria, procedures, 
and conditions relating to surrogacy agreement 
and health care expenses for a surrogate 
mother’s during the term of pregnancy as 
well as surrogacy termination, childbirth 
and post-natal care expenses, including 
post-natal health care expenses for the child 
born through surrogacy for not less than 
thirty days.
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 มาตรา ๒๖ การยุติการตั้งครรภ์แทน
ต้องกระทำาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสามี
และภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้
มีการตั้ งครรภ์แทนและหญิงที่รับตั้ งครรภ์ 
แทนนั้น เว้นแต่ในกรณีหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน 
ไม่ยินยอมให้ถือว่าข้อตกลงการตั้งครรภ์แทน
ตามมาตรา ๒๕ เป็นอันยุติลง และหญิงที่รับ
ตั้งครรภ์แทนนั้นไม่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายตามข้อ
ตกลงดังกล่าว
 การยุติการตั้งครรภ์แทนตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่แพทยสภาประกาศกำาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
 มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู ้ใดกระทำาการ
เป็นคนกลางหรือนายหน้า โดยเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่ น ใด 
เพื่อเป็นการตอบแทนในการจัดการหรือชี้ช่อง
ให้มีการรับตั้งครรภ์แทน
 มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือไข 
ข่าวให้แพร่หลายด้วยประการใดๆ เกี ่ยวกับ 
การต้ังครรภ์แทนว่ามีหญิงท่ีประสงค์จะเป็นผู้รับ 
ตั้งครรภ์แทนผู้อื ่น หรือมีบุคคลที่ประสงค์จะ 
ให้หญิงอื่นเป็นผู้รับตั้งครรภ์แทน ไม่ว่าจะได ้
กระทำา เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ก็ตาม
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 Section 26 Termination of surrogacy must 
be performed by a medical practitioner with 
a written consent from the lawful husband 
and wife who wish to have a child by surrogacy 
and the surrogate mother, except in the case 
where the surrogate mother does not give her 
consent, the surrogacy agreement entered 
into under section 25 shall be considered 
terminated and the surrogate mother shall 
not have to reimburse the expenses paid 
under the agreement.
 Termination of surrogacy under paragraph 
one shall be in accordance with the criteria, 
procedures, and conditions prescribed and 
notified by the Medical Council of Thailand 
upon approval by the Committee.
 Section 27 A person shall be prohibited 
from acting as an intermediary or a broker by 
demanding, accepting or agreeing to accept 
any remuneration or benefit for arranging or 
suggesting means to secure a surrogacy service.
 Section 28 A person shall be prohibited 
from advertising or publicizing, through any 
means, the information that there is a woman 
willing to become a surrogate mother or a 
person seeking a surrogate mother, regardless 
of whether it is done for commercial benefit 
or not.
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หมวด ๔
ความเป็นบิดาและมารดาของเด็กและการ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย

การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
………………………..

 มาตรา ๒๙ เด็กที่เกิดจากอสุจิ ไข่ หรือ
ตัวอ่อนของผู ้บริจาค แล้วแต่กรณี โดยใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ตามพระราชบัญญัตินี ้ ไม่ว่าจะกระทำาโดย
การให้ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีซึ่ง
ประสงค์จะมีบุตรเป็นผู้ตั้งครรภ์ หรือให้มีการ
ตั้งครรภ์แทนโดยหญิงอื่น ให้เด็กนั้นเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตร แม้ว่าสามี
หรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์จะมี
บุตรถึงแก่ความตายก่อนเด็กเกิด
 ชายหรือหญิงที่บริจาคอสุจิหรือไข่ซึ่งนำา
มาใช้ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเพื่อการตั้งครรภ์หรือ
ผู้บริจาคตัวอ่อนและเด็กท่ีเกิดจากอสุจิ  ไข่ หรือ 
ตัวอ่อนที่บริจาคดังกล่าว ไม่มีสิทธิและหน้าที่
ระหว่างกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดก
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Chapter 4
Parentage and Protection

of Children Born from
Assisted Reproductive Technologies 

----------------------------
 Section 29   Any child, born from donor 
sperm, oocyte or embryo, as the case maybe, 
by using assisted reproductive technologies 
under this Act, whether through a pregnancy 
by the lawful wife of a husband who wishes 
to have a child or through a surrogate mother, 
shall be a legitimate child of the lawful husband 
and wife who wish to have a child even if the 
said lawful husband or lawful wife has died 
before the birth of that child.
 A man or a woman who donated sperm or 
oocyte used for the fertilization of an embryo 
that results in a pregnancy or an embryo 
donor and a child born from donor sperm, 
oocyte or embryo shall have no rights and 
obligations toward one another under the 
Civil and Commercial Code regarding family 
and succession.
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 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่สามีและภริยา
ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์ให้มีการตั้ง 
ครรภ์แทน ถึงแก่ความตายก่อนเด็กเกิด ให้หญิง
ที่ รับตั้ งครรภ์แทนเป็นผู้ปกครองเด็กนั้น
จนกว่าจะมีการตั้งผู้ปกครองขึ้นใหม่ ทั้งนี้ให้
หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ผู้มีส่วนได้เสีย
หรือพนักงานอัยการมีอำานาจร้องขอต่อศาล
ให้ตั้งผู้ปกครองได้ และในการตั้งผู้ปกครอง
ดังกล่าวให้ศาลคำานึงถึงความผาสุกและ
ประโยชน์ของเด็กนั้นเป็นสำาคัญ
 มาตรา ๓๑ เมื่อหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
จะไปฝากครรภ์หรือไปคลอดบุตรยังสถาน
พยาบาลใดให้นำาข้อตกลงตามมาตรา ๒๕ 
ไปแสดงต่อแพทย์ผู้รับฝากครรภ์หรือผู้ที่จะ
ทำาคลอด ณ สถานพยาบาลแห่งนั้นเพื่อเป็น
หลักฐานในการออกหนังสือรับรองการเกิด
และการแจ้งการเกิดของเด็กต่อไป
 มาตรา ๓๒ ให้สามีและภริยาที่ชอบด้วย 
กฎหมายซึ่งประสงค์ให้มีการตั้งครรภ์แทน
มีหน้าที่แจ้งการเกิดของเด็กที่เกิดจากการ
ตั้ งครรภ์ แทนต่อนายทะเบี ยนผู้ รั บแจ้ ง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
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 Section 30 In the case where the lawful 
husband and wife who wish to have a surrogacy 
die before the birth of that child, the surrogate 
mother shall become the child’s guardian until 
a new guardian is appointed. The surrogate 
mother, a competent official under the law 
on children protection, a stakeholder or a 
public prosecutor shall have the power to 
request a court to appoint a guardian. The 
best interests of the child shall be a primary 
consideration of the court in appointing such 
a guardian.
 Section 31   When attending a pre-natal 
clinic or giving birth at a hospital, a surrogate 
mother must present the surrogacy agreement 
executed under section 25 to the hospital’s 
pre-natal clinic or to the childbirth attending 
physician as evidence for the issuing of the 
child’s birth certificate and the subsequent 
birth registration.
 Section 32   It is the duty of the lawful 
husband and wife who wish to have a surrogacy 
to notify the birth of a child born through 
such surrogacy to the registrar under the law 
on civil registration.
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 ในกรณีสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งประสงค์ให้มีการตั้งครรภ์แทนถึงแก่ความ
ตายก่อนเด็กเกิด ไม่อยู่ในประเทศไทย หรือ 
ไม่ปรากฏตัวภายหลังจากการคลอดเด็กน้ัน ให้หญิง 
ที่รับตั้งครรภ์แทนมี หน้าที่แจ้งการเกิดของเด็ก 
ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนดังกล่าว
 การแจ้งการเกิดของเด็กที่เกิดจากการ 
ต้ังครรภ์แทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ 
เงื่อนไขที่ผู้อำานวยการทะเบียนกลางประกาศ
กำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
 มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้สามีและภริยาที่
ชอบด้วยกฎหมายหรือสามีหรือภริยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตรโดยการ 
ตั้งครรภ์แทนปฏิเสธการรับเด็กที่ เกิดจาก 
การตั้งครรภ์แทนดังกล่าว
 มาตรา ๓๔ ให้นำาบทบัญญัติตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว
และมรดกมาใช้บังคับโดยอนุโลม เพียงเท่าที ่
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราช
บัญญัตินี้
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 In the case where the lawful husband 
and wife who wish to have a surrogacy do 
not live in Thailand and die before the birth 
of that child or do not come forth after the 
birth, it is the duty of the surrogate mother 
to notify the birth of a child born through 
surrogacy on their behalf.
 Notifying the birth of a child born 
through surrogacy shall be in accordance 
with the criteria, procedures, and conditions 
prescribed and notified by the Director of the 
Central Registration Administration Bureau 
pursuant to the law on civil registration.
 Section 33 A couple of lawful husband 
and wife or a lawful husband or a lawful 
wife who wishes to have a child by surrogacy 
shall be prohibited from refusing to accept 
the child born from such surrogacy as theirs.
 Section 34 The provisions of the Civil 
and Commercial Code regarding family and 
succession shall apply, mutatis mutandis, 
insofar as they do not contradict or conflict 
with the provisions of this Act.
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หมวด ๕
การควบคุมการดำาเนินการเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
………………………..

 มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ประกอบ 
วิชาชีพเวชกรรมให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรับ
ฝาก รับบริจาค ใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือ
ตัวอ่อนหรือทำาให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน
 มาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างตัวอ่อน 
เพื่อใช้ในกิจการใดๆ เว้นแต่เพื่อใช้ในการบำาบัด 
รักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีและภริยา
ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 มาตรา ๓๗ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ที่ประสงค์จะใช้ตัวอ่อนที่ เหลือใช้จากการ
บำาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามีและ
ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการศึกษาวิจัย
ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ 
อนุญาตและการอนุญาตให้ เป็นไปตามที่  
คณะกรรมการประกาศกำาหนดในราชกิจจานุเบกษา
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Chapter 5
Regulating Assisted Reproductive

Technology Operations
--------------------------- 

 Section 35 A person who is not a medical 
practitioner shall be prohibited from providing 
assisted reproductive technology services, 
including the storage, donation and utilization 
of sperms, oocytes or embryos or embryo 
disposition services.
 Section 36 A person is prohibited from 
creating an embryo for use in any activity 
other than for infertility treatment of lawful 
husband and wife.
 Section 37 A medical practitioner who 
wishes to use leftover embryos from infertility 
treatment of a lawful husband and wife for 
study or research must obtain permission to 
do so from the Committee.
 Criteria, procedures, and conditions for 
the application and granting of such permission 
shall be as prescribed and notified by the 
Committee in a Government Gazette.
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 การศึกษาวิจัยตัวอ่อนที่มีอายุเกินกว่า
สิบสี่วันนับแต่วันปฏิสนธิจะกระทำามิได้ ทั้งนี้ 
อายุของตัวอ่อนไม่นับรวมระยะเวลาในการ 
แช่แข็งตัวอ่อน
 มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผู้ใดดำาเนินการใด ๆ 
เพื่อมุ่ งหมายให้ เกิดมนุษย์ โดยวิธีการอื่น
นอกจากการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่
 มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดนำาอสุจิ ไข ่
ตัวอ่อนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเซลล์ดังกล่าว 
ใส่เข้าไปในร่างกายของสัตว์ หรือนำาเซลล์สืบพันธุ ์
ของสัตว์ เซลล์ที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่าง
เซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ ใส่เข้าไปในร่างกายของ
มนุษย์
 มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้าง เก็บรักษา 
ขาย นำาเข้า ส่งออก หรือใช้ประโยชน์ซึ่งตัวอ่อน 
ที่มีสารพันธุกรรมของมนุษย์มากกว่าสองคน
ขึ้นไป หรือตัวอ่อนที่มีเซลล์หรือส่วนประกอบ
ของเซลล์มนุษย์กับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นรวม
กันอยู่
 มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ เสนอซื้อ ขาย 
นำาเข้า หรือส่งออก ซึ่งอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน
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 A study or research on embryos over 
fourteen days of age from the date of 
f e r t i l i z a t ion  i s  p roh ib i ted ;  embryo 
cryopreservation period shall not be counted 
as age of an embryo.
 Section 38 A person shall be prohibited 
from performing any act with the goal of 
creating a human being by any method other 
than using a sperm to fertilize an oocyte.
 Section 39 A person shall be prohibited 
from introducing a sperm, oocyte, embryo or 
any part of such cells into an animal body 
or introducing any part of animal gametes or 
cells created by animal gametes fertilization 
into a human body. 
 Section 40 A person shall be prohibited 
from creating, storing, selling, importing, 
exporting or utilizing embryos containing the 
genetic materials of more than two persons 
or embryos containing fusion of human cells 
or cell components with cells of other species.
 Section 41 A person shall be prohibited 
from purchasing, offering to purchase, selling, 
importing or exporting sperms, oocytes or 
embryos.
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 มาตรา ๔๒ การรับฝาก การรับบริจาค 
การใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที ่
รับฝากหรือรับบริจาคเน่ืองมาจากการดำาเนินการ 
ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ 
หรือการทำาให้สิ้นสภาพของตัวอ่อนที่รับฝาก 
หรือรับบริจาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่แพทยสภาประกาศกำาหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 มาตรา ๔๓ การให้บร ิการเก ี ่ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
กับสามีหรือภริยาท่ีชอบด้วยกฎหมาย หากเจ้าของ
อสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่ฝากไว้กับผู้รับฝากตาม 
มาตรา ๔๒ ตายลง ห้ามนำาอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน
ดังกล่าวมาใช้ เว้นแต่มีการให้ความยินยอม 
เป็นหนังสือไว้ก่อนตาย และการใช้อสุจิ ไข่ 
หรือตัวอ่อนต้องใช้เพื่อบำาบัดรักษาภาวะการ
มีบุตรยากของสามีหรือภริยาดังกล่าวที่ยังมี
ชีวิตอยู่เท่านั้น
 การให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
แพทยสภาประกาศกำาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
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 Section 42 Handling of storage, donation, 
utilization of stored or donated sperms, 
oocytes or embryos created by assisted 
reproductive technology operations or 
disposition of stored or donated embryos 
shall be in accordance with the criteria, 
procedures, and conditions prescribed and 
notified by the Medical Council of Thailand 
upon approval by the Committee.
 Section 43   In providing assisted reproductive 
technology services to lawful husband and 
wife, if the owner of the sperms, oocytes 
or embryos stored with a storage service 
provider under section 42 dies, the use of such 
sperms, oocytes or embryos is prohibited 
unless the owner had given a written 
consent before his or her death. Such sperms, 
oocytes or embryos shall be used for infertility 
treatment of the surviving husband or 
wife only.
 The consent given under paragraph 
one shall be in accordance with the criteria, 
procedures, and conditions prescribed and 
notified by the Medical Council of Thailand 
upon approval by the Committee.
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 มาตรา ๔๔ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 
๑๕ ให้ถือว่ากระทำาการฝ่าฝืนจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
เวชกรรม
 มาตรา ๔๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ 
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา 
๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ 
หรือมาตรา ๔๒ ให้ถือว่ากระทำาการฝ่าฝืน
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
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 Section 44 Any medical practitioner 
providing assisted reproductive technology 
services who fails to comply with the 
standards for assisted reproductive technology 
services under section 15 shall be considered 
to have violated the medical profession ethics 
under the medical profession laws.
 Section 45 Any medical practitioner who 
fails to comply with section 16, section 17, 
section 18, section 19, section 20, section 21, 
section 22, section 26, section 37 or section 
42 shall be considered to have violated the 
medical profession ethics under the medical 
profession laws.
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หมวด ๖
บทกำาหนดโทษ

………………………..
 มาตรา ๔๖ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ใดให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์โดยไม่มีคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ ต้อง
ระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 มาตรา ๔๗ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษ 
จำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 มาตรา ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ต้อง
ระวางโทษจำาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน
สองแสนบาท
 มาตรา ๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา 
๒๘ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๐ ต้องระวาง
โทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 มาตรา ๕๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๕ ต้อง
ระวางโทษจำาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ
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Chapter 6
Penalties

---------------------
 Section 46 Any medical practitioner 
providing assisted reproductive technology 
services who does not have the required 
qualifications or have any of the prohibited 
characteristics under section 15 shall be liable 
to imprisonment for a term not exceeding 
one year or to a fine not exceeding twenty 
thousand baht or to both.   
 Section 47 Any medical practitioner 
who fails to comply with section 23 shall be 
liable to imprisonment for a term not 
exceeding six months or to a fine not 
exceeding ten thousand baht or to both. 
 Section 48 Any person who violates 
section 24 shall be liable to imprisonment 
for a term not exceeding ten years and to a 
fine not exceeding two hundred thousand baht.
 Section 49 Any person who violates 
section 27, section 28, section 33 or section 
40 shall be liable to imprisonment for a term 
not exceeding five years or to a fine not 
exceeding one hundred thousand baht or to 
both. 
 Section 50 Any person who violates 
section 35 shall be liable to imprisonment 
for a term not exceeding ten years or to a 
fine not exceeding two hundred thousand 
baht or to both.
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 มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ มาตรา 
๔๑ หรือมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจำาคุก 
ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือ 
ทั้งจำาทั้งปรับ
 มาตรา ๕๒ ผู้ใดมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมทำาการศึกษาวิจัยตามมาตรา ๓๗ 
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ 
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 มาตรา ๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ หรือ
มาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สามป ี
ถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท
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 Section 51 Any person who violates 
section 36, section 41 or section 43 shall 
be liable to imprisonment for a term not 
exceeding three years or to a fine not 
exceeding sixty thousand baht or to both.
 Section 52 Any person who is not a 
medical practitioner but conducts a study or 
a research under section 37 shall be liable 
to imprisonment for a term not exceeding 
three years or to a fine not exceeding sixty 
thousand baht or to both.
 Section 53 Any person who violates 
section 38 or section 39 shall be liable to 
imprisonment for a term of three to ten 
years and to a fine of sixty thousand to two 
hundred thousand baht.
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บทเฉพาะกาล
………………………..

 มาตรา ๕๔ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหรือให้บริการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ตามประกาศแพทยสภาว่าด้วยมาตรฐานการ
ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้
แจ้งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช ้บ ังค ับ ให ้ด ำาเน ินการต ่อไปได ้  จนกว ่า 
จะมีประกาศแพทยสภาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ 
ต้องห้าม และมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยว
กับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ตามมาตรา ๑๕ ใช้บังคับ
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Transitory Provisions
---------------------------

 Section 54 A medical practitioner who 
is responsible for or who provides services 
relating to assisted reproductive technologies 
in the Notification of the Medical Council of 
Thailand on standards for assisted reproductive 
technology services that are in force prior to 
the date that this Act comes into force, and 
who has notified the Royal Thai College of 
Obstetricians and Gynecologists within ninety 
days from the date that this Act comes into 
force, may continue to operate the said 
services until the Notifications of the Medical 
Counci l  of Thai land on the required 
qualifications and prohibited characteristics 
of such medical practitioners and on the 
standards for the provision of assisted 
reproductive technology services under section 
15 come into force.
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 มาตรา ๕๕ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศ 
ของแพทยสภาเกี่ยวกับการให้บริการเทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ซึ่งใช้บังคับอยู่
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
 มาตรา ๕๖ ให้ผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ว่าจะม ี
ข้อตกลงเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม สามีหรือภริยา 
ท่ีดำาเนินการให้มีการต้ังครรภ์แทน หรือพนักงาน 
อัยการมีสิทธิยื่นคำาร้องต่อศาลให้มีคำาสั่งให้ 
ผู้ ที่ เ กิ ด จ ากการตั้ ง ค ร รภ์ แทนก่ อนวั นที่  
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย 
ของสามีและภริยาท่ีดำาเนินการให้มีการต้ังครรภ์แทน 
นับแต่วันที่ผู ้นั ้นเกิด ทั้งนี้ไม่ว่าสามีและภริยา 
ที่ดำาเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนจะเป็นสามี
และภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ทั้งนี้
จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้
ทำาการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิด
จนถึงเวลาที่ศาลมีคำาสั่งว่าเป็นบุตรไม่ได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
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 Section 55 Rules, regulations or notifications 
of the Medical Council of Thailand on the 
provision of assisted reproductive technology 
services, which are in force on the date that 
this Act comes into force, shall continue to 
be in force insofar as they do not contradict 
or conflict with this Act until the notifications 
under this Act are issued.
 Section 56 A person born through surrogacy 
prior to the date that this Act comes into 
force, whether there is a written surrogacy 
agreement or not, the surrogacy commissioning 
couple or a public prosecutor shall have 
the rights to submit a petition to a court for 
the issuing of court order to accept a person 
born through surrogacy prior to the date 
that this Act comes into force as a legitimate 
offspring of the commissioning couple from 
the date that the child was born. Such court 
order shall apply regardless of whether the 
commissioning couples are lawful husband 
and wife or not. However, such court order 
may not be raised to prejudice the rights of 
a third party who acts in good faith from the 
time that the child was born to the time that 
the court issues an order denying the third 
party’s parentage. 

Countersigned by
General Prayut Chan-o-cha

Prime Minister
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 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช ้

พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีความก้าวหน้าทาง 

วิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการ

บำาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากสามารถช่วย

ให้ผู้ที่มีภาวะการมีบุตรยากมีบุตรได้โดยการ

ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

อันมีผลทำาให้บทบัญญัติของกฎหมายท่ีใช้บังคับ

อยู่ในปัจจุบันในเรื่องความเป็นบิดามารดาท่ี

ชอบด้วยกฎหมายของเด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยี

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ไม่สอดคล้อง

กับความสัมพันธ์ในทางพันธุกรรม ดังนั้นเพื่อ

กำาหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วย

กฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย

การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม ตลอด

จนควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยี

ช่ วยการ เจริญพันธุ์ ท า งการแพทย์ มิ ให้ มี  

การนำาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องจึงจำาเป็นต้อง 

ตราพระราชบัญญัตินี้
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The Protection of Children Born from
 Assisted Reproductive Technologies Act, B.E. 2558

 Note  :- The rationale for the promulgation 
of this Act is that advancement in the medical 
science and technology for infertility treatment 
has enabled infertile couples to have a child 
through assisted reproductive technologies 
and has rendered the provisions of the current 
laws on legal parentage of children born from 
assisted reproductive technologies incompatible 
with their genetic relationship. In order to 
determine the legal parentage of children born 
from assisted reproductive technologies and 
to regulate the medical science researches on 
embryos as well as to prevent improper use 
of assisted reproductive technologies, it is 
therefore necessary to enact this Act.  

Disclaimer: This text has been provided for 
communication purpose only and contains no legal 
authority. The Department of Health Service Support, 
under the Ministry of Public Health, shall assume no 
responsibility for any liabilities arising from the use 
and/or reference of this text. The original Thai text as 
formally adopted and published shall in all events 
remain the sole authority having legal force and shall 
remain the property of the Department of Health 
Service Support under the Ministry of Public Health. 
The use of this translation for commercial purpose is 
prohibited.






