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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้หญิงอื่นที่มิใช่ญาติสืบสายโลหิต
ของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายรับตั้งครรภ์แทน
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้หญิงอื่นที่มิใช่ญาติ
สืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายรับตั้งครรภ์แทน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
และเป็นธรรมต่อผู้รับบริการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขในการให้หญิงอื่นที่มิใช่ญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายรับตั้งครรภ์แทน
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย” หมายความว่า สามีและภริยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศและกฎหมายไทยให้การรับรอง
ข้อ ๔ ในกรณีที่สามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภริยาไม่อาจตั้งครรภ์ได้ที่ประสงค์
จะมีบุตรโดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน ไม่มีญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายให้หญิงอื่น
ที่มิใช่ญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายรับตั้งครรภ์แทนได้ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ข้อ ๕ หญิงอื่นที่มิใช่ญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะรับตั้งครรภ์แทน
จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๕.๑ มีสัญชาติเดียวกันกับสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะมีบุตร
โดยให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน
๕.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ และเคยมีบุตรมาแล้ว
โดยการคลอดตามธรรมชาติไม่เกิน ๓ ครั้ง หรือในกรณีที่ผ่าคลอดไม่เกิน ๑ ครั้ง
๕.๓ เป็ น ผู้ มี สุ ข ภาพร่ า งกายและจิ ต ใจแข็ ง แรงสมบู ร ณ์ ดี โดยผ่ า นการตรวจ
และประเมินความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่แพทยสภาประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับการตรวจประเมินความพร้อมทางด้าน ร่างกาย จิตใจ
และสภาพแวดล้อมของผู้ขอรับบริการหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน และผู้บริจาคอสุจิหรือไข่ ที่จะนํามาใช้
ดําเนินการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
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๕.๔ เป็นผู้ที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสามีที่ชอบด้วยกฎหมายหรือชาย
ที่อยู่กินฉันสามีภริยา
๕.๕ มีห นัง สือ แสดงความยิน ยอมให้ มี การตั้ งครรภ์ แ ทนพร้ อ มเอกสารตามแบบ
คทพ. ๑ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน จะรับตั้งครรภ์แทนจนได้คลอดบุตรไม่เกิน ๒ ครั้ง
ข้อ ๗ ให้หญิงอื่นที่มิใช่ญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะรับ
ตั้งครรภ์แทน ระบุความสัมพันธ์ในทางสังคมกับสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยแสดงหลักฐาน
ตามแบบ คทพ. ๑ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๘ ให้ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แบบ คทพ. ๑

แบบหนัง สือ แสดงความยิ น ยอมให้มี ก ารตั้ง ครรภ์ แ ทน(สํ าหรับ หญิง ที่รั บตั้ งครรภ์ แ ทน)แนบท้ า ยประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้หญิงอื่นซึ่งมิใช่ญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายรับตั้งครรภ์แทน
พ.ศ.2558 (มาตรา 21(3))
เขียนที่
วันที่
1. ข้าพเจ้าหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
1.1 ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่
อยู่บ้านเลขที่
อาคาร
ซอย/ตรอก
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
อยู่บ้านเลขที่
อาคาร
ซอย/ตรอก
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์

เดือน

อายุ

ปี สัญชาติ

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
E-mail:

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

2. ข้าพเจ้าหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนให้กับ
(สามี) และ
2.1
เป็นญาติสืบสายโลหิต กับ
สามี
ภริยา
โดยมีความสัมพันธ์เป็น
2.2
ไม่เป็นญาติสืบสายโลหิต กับสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยมีความสัมพันธ์กับ สามีหรือ ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายในทางสังคมเป็น

3. ข้าพเจ้าหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนเคยมีบุตรมาแล้วจํานวน
3.1
คลอดตามธรรมชาติมาแล้วจํานวน
ครั้ง
3.2
ผ่าคลอดมาแล้วจํานวน
ครั้ง

พ.ศ.

(ภริยา)
หรือ

คน โดย

4. ข้าพเจ้าหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนมี นาย
เลขประจําตัวประชาชน
4.1
เป็นสามีที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน หรือ
4.2
ชายที่อยู่กินฉันสามีภริยากับหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
ข้าพเจ้าหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทนให้กับสามีได้รับทราบและสามีได้ยินยอมให้ข้าพเจ้า
รับตั้งครรภ์แทนแล้ว ตามมาตรา 21 (4)

แบบ คทพ. ๑

5. ข้าพเจ้าหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย จํานวน
ฉบับ คือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย/ชายที่อยู่กินฉันสามีภริยากับหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
สําเนาทะเบียนบ้านของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
สําเนาทะเบียนบ้านของสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย/ชายที่อยู่กินฉันสามีภริยากับหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
สูตบิ ัตรของบุตรของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
สําเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
แบบใบยินยอมและแบบคําอธิบายตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
6. ข้าพเจ้าหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย/ชายที่อยู่กินฉันสามีภริยากับหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน ขอยืนยันว่าได้อ่าน
ข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลายมือชื่อ)
(
(ลายมือชื่อ)
(

หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
)
สามีที่ชอบด้วยกฎหมาย/ชาย
ที่อยู่กินฉันสามีภริยากับหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน
)

(ลายมือชื่อ)

พยาน
(

)

(ลายมือชื่อ)

พยาน
(

)

