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 กำรวิจยัน้ีศึกษำปัญหำกฎหมำยเก่ียวกบัสัญญำ:ศึกษำกรณีกำรตั้งครรภ์แทนน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษำแนวคิดและทฤษฎีกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตั้งครรภแ์ทน  ควำมหมำยลกัษณะและประเภทของกำร

ตั้งครรภแ์ทน  และแนวควำมคิดเก่ียวกบักำรตั้งครรภ์แทนในประเทศไทย  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัทศันคติ  กำร

ยอมรับทำงสังคมและหลกัจริยธรรมพร้อมกบัศึกษำถึงหลกัเสรีภำพในกำรท ำสัญญำและมำตรกำรในทำง

กฎหมำยเก่ียวกบักำรตั้งครรภ์แทน  ในส่วนท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตั้งครรภ์แทน  ลกัษณะและ

ประเภทของสัญญำตั้งครรภแ์ทน  และเปรียบเทียบสัญญำต่ำงตอบแทน  สัญญำเช่ำ  สัญญำจำ้งแรงงำน  และ

สัญญำจำ้งท ำของ 

 วิจัยเร่ืองน้ีมีขอบเขตกำรศึกษำด ำเนินกำรค้นคว้ำและวิจัยจำกข้อมูลเอกสำร(Documeantary 

Research)โดยศึกษำจำกขอ้มูลเอกสำรต่ำงๆจำกต ำรำ ผลงำนหรือรำยงำนกำรวิจยั ตวับทกฎหมำย บทควำม 

ระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อใหท้รำบถึงปัญหำกฎหมำยเก่ียวกบักำรตั้งครรภแ์ทน 

 จำกกำรศึกษำพบว่ำปัญหำกฎหมำยเก่ียวกับสัญญำ:ศึกษำกรณีกำรตั้ งครรภ์แทนน้ีสัญญำกำร

ตั้งครรภ์แทนเป็นท่ียอมรับของนกักฎหมำยว่ำสัญญำดงักล่ำวไม่ตกเป็นโมฆะแต่ผลภำยหลงัท่ีเด็กเกิดเป็น

ปัญหำต่อเน่ืองไม่วำ่จะกบัเด็ก หญิงผูต้ ั้งครรภแ์ทน คู่สมรสกบัสถำนภำพทำงครอบครัวในอนำคตจ ำเป็นตอ้ง

มีกฎหมำยเฉพำะมำรองรับเก่ียวกบักำรตั้งครรภแ์ทนเป็นกรณีพิเศษ กล่ำวคือ กฎหมำยตอ้งก ำหนดแบบของ

สัญญำรับตั้งครรภ์แทน สิทธิ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของหญิงท่ีรับตั้งครรภ์แทน คู่สมรสท่ีขอให้

ตั้ งครรภ์แทน และฐำนะของเด็กท่ีจะเกิดมำ รวมทั้ งค่ำทดแทนท่ีหญิงท่ีรับตั้ งครรภ์แทนควรจะได้รับ 

นอกจำกน้ีกฎหมำยพิเศษน้ีจะตอ้งก ำหนดเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัผล



ของกำรตั้งครรภ์แทน โดยให้มีบทบญัญติัเฉพำะรองรับท่ีเก่ียวกบัปัญหำครอบครัวและมรดก อนัมีลกัษณะ

แตกต่ำงกบัประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชยโ์ดยทัว่ไป และปัจจุบนัปัญหำต่ำงๆยงัไม่ถูกแกไ้ข  
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 This research entitled “Legal Problems Regardinga Contract: A Case Study of the 

Surrogacy” aimed to explore legal concepts as well as theories concerning the surrogacy, 

definition, characteristics, and types. The concepts of the surrogacy in Thailand including 

attitude, acceptance, and morality were also studied along with the freedom as well as legal 

measures about authorized persons, characteristics, and types of the surrogacy contract. 

Furthermore, the bilateral contract, lease agreement, hire of service agreement, and hire of 

work agreementwere compared in each other. 

This study was a documentary research. All information was reviewed and discovered 

from documents, books, researches, legislations, articles, and regulations to explore the legal 

problems of the surrogacy. 

The finding of this study revealed that the surrogacy contract was accepted by legal 

authorities and the contract was not voided. After the surrogate child was born, most 

problems were continuously occurred to the surrogate child, surrogate mother, and spouse 

with their status in the future. Therefore, it was absolutely necessary to support a specific law 

on the surrogacy as a special important case. Law should stipulate and form all associated 

factors including the surrogacy contract, rights, functions, responsibility of a surrogate 

mother, responsibility of spouse who employed the surrogate mother, status of surrogate child 

who was born, and compensation that the surrogate mother should receive. Moreover, for 

solving the family and inheritance problem, a specific law with specific legal provisionsthat 

generally differed from civil and commercial code must be imposed on the rights, duties, and 

responsibilities in respect of the consequences of the surrogacy. 
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