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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง
เด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
และมาตรา ๑๙/๒ แห งพระราชบัญ ญัติการทะเบี ยนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญ ญัติ ก ารทะเบี ยนราษฎร (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เป น กฎหมายที่มี บทบัญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“เด็ก” หมายความถึง เด็กตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก
“เด็กเรรอน” หมายความถึง เด็กเรรอนตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก
“เด็กไรเดียงสา” หมายความวา เด็กที่มีอายุต่ํากวาเจ็ดปบริบูรณ หรือเด็กที่ปราศจากความรูผิด
รูชอบตามปรกติสามัญอันเนื่องมาจากพัฒนาการทางรางกายของเด็กเทียบเทาเด็กที่มีอายุต่ํากวาเจ็ดป
บริบูรณ
“เด็ ก ที่ ไ ม ป รากฏบุ พ การี ” หมายความว า เด็ ก ที่ ไ ม ส ามารถสื บ หาบิ ด ามารดาหรื อ ญาติ
ทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป และใหหมายความรวมถึงเด็กที่บิดามารดาเสียชีวิต
“ผูปกครอง” หมายความถึง ผูปกครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ และผูอํานวยการเขต
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ขอ ๒ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงการเกิดเด็กในสภาพแรกเกิด
หรือเด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง หรือเด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง
แลวแตกรณี ใหนายทะเบียนออกใบรับแจงใหแกผูแ จงการเกิดตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียน
กลางกําหนด พรอมทั้งเรียกตรวจหลักฐานจากผูแจงและสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อพิสูจน
สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจงการเกิด ดังนี้
(๑) พยานหลักฐาน ไดแก
(ก) บันทึกการรับตัวเด็กที่จัดทําขึ้นโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือเจาหนาที่
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งเปนผูรับตัวเด็กไว สําหรับเด็กแรกเกิดหรือ
เด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง
(ข) หลักฐานการรับตัวเด็กของหนวยงานที่รับตัวเด็กไวดูแลหรืออุปการะ
(ค) รูปถายของเด็กขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
(ง) หลักฐานทะเบียนราษฎรของผูปกครองของเด็ก (ถามี)
(จ) หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเด็กทั้งพยานเอกสารและวัตถุพยาน (ถามี) เชน
หนั งสื อ รับ รองการเกิ ด ของสถานพยาบาล สํ า เนาทะเบี ย นนั ก เรี ยน จดหมาย รู ป ถา ยของบุค คล
ในครอบครัว เปนตน
(๒) พยานบุคคล ไดแก
(ก) ผูแจงการเกิด
(ข) เด็กที่ขอแจงการเกิดกรณีเด็กที่มีอายุตั้งแตเจ็ดปบริบูรณขึ้นไป
(ค) บุพการี หรือผูปกครองของเด็ก (ถามี)
(ง) ผูรูเห็นการเกิดของเด็กหรือสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสถานะการเกิดของเด็ก (ถามี)
(จ) บุคคลที่เด็กเคยอาศัยอยูหรือเคยทํางานดวย (ถามี)
ขอ ๓ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ตรวจสอบความถูกตองของพยาน
เอกสาร และความครบถวนสมบูรณของประเด็นการสอบสวนพยานบุคคล แลวรวบรวมหลักฐาน
พรอมเสนอความเห็นไปยังนายอําเภอแหงทองที่ที่สํานักทะเบียนนั้นตั้งอยูภายในระยะเวลาหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการเกิด โดยใหสรุปความเห็นพรอมระบุเหตุผลประกอบวาเด็กที่ขอแจงการเกิด
เปนผูเกิดในราชอาณาจักรหรือไม และเปน ผูมีสัญชาติไทยหรือไมไดสัญชาติไทย หรือไมสามารถ
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ยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก ทั้งนี้ ใหนายอําเภอพิจารณาและแจงผลใหนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงความเห็น
ขอ ๔ การพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจงการเกิดตามขอ ๒ ใหคํานึงถึง
สิทธิม นุษยชน ความมั่นคงของมนุษยและความมั่น คงแหงราชอาณาจักร รวมถึงหลักเกณฑการได
สัญชาติไทยหรือไมไดสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ โดยใหนายทะเบียนอําเภอ นายทะเบียน
ทองถิ่น และนายอําเภอ พิจารณาปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับตัวเด็ก และความเปน ไปไดใ นการ
แสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเด็กโดยตรงประกอบดวย
ขอ ๕ หากนายอําเภอมีความเห็นวาไมสามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กได
ใหแจงนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตนให
เด็กไวเปนหลักฐานตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดตามมาตรา ๑๙/๒ พรอมทั้งใหแจง
ความเห็นของนายอําเภอใหผูแจงการเกิดทราบเปนหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงความเห็น
ของนายอํ าเภอ โดยอย า งน อยตอ งประกอบด วยเหตุ ผ ลของความเห็ น รวมถึ ง ขอ เท็ จจริ งอั น เป น
สาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง และขอพิจารณาและขอสนับสนุน ในการใชดุลพินิจ ทั้งนี้ ใหแจง
สิทธิในการอุทธรณ การยื่นคําอุทธรณ ระยะเวลาการอุทธรณ และสิทธิในการยื่นเรื่องตอนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเพื่อขอพิสูจนสถานะการเกิด และสัญชาติของเด็กอีกครั้งหนึ่งดวย
การอุทธรณคําสั่งของนายอําเภอตองทําเปน หนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือ
ขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย
ขอ ๖ ใหนายอําเภอพิจารณาคําอุทธรณของผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหแกไขคําสั่ง
และแจงนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันที่แกไขคําสั่ง ทั้งนี้
ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนราษฎรและ
หลักฐานทะเบียนราษฎรของเด็กที่แจงการเกิดใหถูกตองตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
ในกรณี ที่น ายอําเภอไม เห็ น ด วยกั บคํ าอุ ทธรณไ มว าทั้ งหมดหรือ บางส วน ใหส งเอกสาร
ที่ เ กี่ ย วข อ งและรายงานความเห็ น พร อ มเหตุ ผ ลไปยั ง นายทะเบี ย นจั ง หวั ด หรื อ นายทะเบี ย น
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ภายในสามวัน นับแตวันที่การพิจารณาคําอุทธรณเปนที่ยุติ และให
นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับรายงานจากนายอําเภอ เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จ
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ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครมีหนังสือแจงให
ผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไป
ไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา
การพิ จ ารณาของนายทะเบี ยนจั ง หวั ด หรื อ นายทะเบี ย นกรุง เทพมหานครตามวรรคสอง
อาจแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเฉพาะกิจซึ่งประกอบดวยผูมีความรูความสามารถทางดาน
การสังคมสงเคราะห สั งคมวิทยา มานุ ษยวิ ทยา การพิ นิจคุ ม ครองเด็ก และดา นอื่น ๆ รว มเป น
กรรมการหรื อ คณะทํ า งาน เพื่ อ เสนอความเห็ น หรื อ ให คํ า ปรึ ก ษาแก น ายทะเบี ย นจั ง หวั ด หรื อ
นายทะเบียนกรุงเทพมหานครดวยก็ได
ขอ ๗ เมื่อนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นวาหลักฐาน
ของผูแจงการเกิดสามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจงเกิดได ใหแจงนายอําเภอและ
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันที่การพิจารณาเรื่องดังกลาว
เปนที่ยุติ ทั้งนี้ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ทะเบี ย นราษฎรและหลั ก ฐานทะเบี ย นราษฎรของเด็ ก ที่ แ จง การเกิ ดให เ ป น ไปตามความเห็ น ของ
นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียน
กลางกําหนด
หากนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเห็นดวยกับความเห็น หรือคําสั่ง
ของนายอําเภอตามขอ ๕ ใหแจงนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเพื่อแจงคําวินิจฉัยดังกลาว
เป น หนั ง สือ ให ผู อุ ทธรณ ท ราบภายในสามวั น นั บแต วั น ที่ ได รั บ แจ ง จากนายทะเบี ย นจัง หวั ด หรื อ
นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี โดยใหระบุเหตุผลซึ่งอยางนอยประกอบดวยขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง และขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ รวมถึง
สิทธิในการยื่นคําฟองและระยะเวลาการยื่นคําฟองตอศาลปกครองไวในหนังสือแจงดวย
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๙/๒ แหงพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดใหการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสา
ซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน และเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

