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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซ่ึงถูกทอดทิ้ง   

เด็กเรรอน  หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
และมาตรา  ๑๙/๒  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๕๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้   
“เด็ก”  หมายความถึง  เด็กตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 
“เด็กเรรอน”  หมายความถึง  เด็กเรรอนตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 
“เด็กไรเดียงสา”  หมายความวา  เด็กที่มีอายุตํ่ากวาเจ็ดปบริบูรณ  หรือเด็กที่ปราศจากความรูผิด

รูชอบตามปรกติสามัญอันเนื่องมาจากพัฒนาการทางรางกายของเด็กเทียบเทาเด็กที่มีอายุตํ่ากวาเจ็ดป
บริบูรณ 

“เด็กที่ไมปรากฏบุพการี”  หมายความวา  เด็กที่ไมสามารถสืบหาบิดามารดาหรือญาติ 
ทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป  และใหหมายความรวมถึงเด็กที่บิดามารดาเสียชีวิต 

“ผูปกครอง”  หมายความถึง  ผูปกครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 
“นายอําเภอ”  หมายความรวมถึง  ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  และผูอํานวยการเขต 
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ขอ ๒ เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงการเกิดเด็กในสภาพแรกเกิด
หรือเด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง  หรือเด็กเรรอน  หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการี  หรือบุพการีทอดทิ้ง  
แลวแตกรณี  ใหนายทะเบียนออกใบรับแจงใหแกผูแจงการเกิดตามแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียน
กลางกําหนด  พรอมทั้งเรียกตรวจหลักฐานจากผูแจงและสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อพิสูจน
สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจงการเกิด  ดังนี้   

(๑) พยานหลักฐาน  ไดแก 
 (ก) บันทึกการรับตัวเด็กที่จัดทําข้ึนโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  หรือเจาหนาที่

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซ่ึงเปนผูรับตัวเด็กไว  สําหรับเด็กแรกเกิดหรือ
เด็กไรเดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง 

 (ข) หลักฐานการรับตัวเด็กของหนวยงานที่รับตัวเด็กไวดูแลหรืออุปการะ 
 (ค) รูปถายของเด็กขนาด  ๒  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 
 (ง) หลักฐานทะเบียนราษฎรของผูปกครองของเด็ก  (ถามี) 
 (จ) หลักฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับตัวเด็กทั้งพยานเอกสารและวัตถุพยาน  (ถามี)  เชน  

หนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาล   สําเนาทะเบียนนักเรียน  จดหมาย  รูปถายของบุคคล 
ในครอบครัว  เปนตน 

(๒) พยานบุคคล  ไดแก 
 (ก) ผูแจงการเกิด 
 (ข) เด็กที่ขอแจงการเกิดกรณีเด็กที่มีอายุต้ังแตเจ็ดปบริบูรณข้ึนไป 
 (ค) บพุการี  หรือผูปกครองของเด็ก  (ถามี) 
 (ง) ผูรูเห็นการเกิดของเด็กหรือสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสถานะการเกิดของเด็ก  (ถามี) 
 (จ) บุคคลที่เด็กเคยอาศัยอยูหรือเคยทํางานดวย  (ถามี) 
ขอ ๓ ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นตรวจสอบความถูกตองของพยาน

เอกสาร  และความครบถวนสมบูรณของประเด็นการสอบสวนพยานบุคคล  แลวรวบรวมหลักฐาน
พรอมเสนอความเห็นไปยังนายอําเภอแหงทองที่ที่สํานักทะเบียนนั้นต้ังอยูภายในระยะเวลาหกสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงการเกิด  โดยใหสรุปความเห็นพรอมระบุเหตุผลประกอบวาเด็กที่ขอแจงการเกิด
เปนผูเกิดในราชอาณาจักรหรือไม  และเปนผูมีสัญชาติไทยหรือไมไดสัญชาติไทย  หรือไมสามารถ
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ยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก  ทั้งนี้  ใหนายอําเภอพิจารณาและแจงผลใหนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงความเห็น 

ขอ ๔ การพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจงการเกิดตามขอ  ๒  ใหคํานึงถึง
สิทธิมนุษยชน  ความมั่นคงของมนุษยและความมั่นคงแหงราชอาณาจักร  รวมถึงหลักเกณฑการได
สัญชาติไทยหรือไมไดสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ  โดยใหนายทะเบียนอําเภอ  นายทะเบียน
ทองถิ่น  และนายอําเภอ  พิจารณาปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับตัวเด็ก  และความเปนไปไดในการ
แสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเด็กโดยตรงประกอบดวย 

ขอ ๕ หากนายอําเภอมีความเห็นวาไมสามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กได  
ใหแจงนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตนให
เด็กไวเปนหลักฐานตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดตามมาตรา  ๑๙/๒  พรอมทั้งใหแจง
ความเห็นของนายอําเภอใหผูแจงการเกิดทราบเปนหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงความเห็น
ของนายอําเภอ  โดยอยางนอยตองประกอบดวยเหตุผลของความเห็น  รวมถึงขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ  ขอกฎหมายที่อางอิง  และขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ  ทั้งนี้  ใหแจง
สิทธิในการอุทธรณ  การย่ืนคําอุทธรณ  ระยะเวลาการอุทธรณ  และสิทธิในการย่ืนเร่ืองตอนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเพื่อขอพิสูจนสถานะการเกิด  และสัญชาติของเด็กอีกคร้ังหนึ่งดวย 

การอุทธรณคําส่ังของนายอําเภอตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือ 
ขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย 

ขอ ๖ ใหนายอําเภอพิจารณาคําอุทธรณของผูอุทธรณโดยไมชักชา  แตตองไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ  ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  ใหแกไขคําส่ัง
และแจงนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันที่แกไขคําส่ัง  ทั้งนี้  
ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนราษฎรและ
หลักฐานทะเบียนราษฎรของเด็กที่แจงการเกิดใหถูกตองตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  ใหสงเอกสาร 
ที่ เกี่ ยวของและรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียน
กรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี  ภายในสามวันนับแตวันที่การพิจารณาคําอุทธรณเปนที่ยุติ  และให 
นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับรายงานจากนายอําเภอ  เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จ
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ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครมีหนังสือแจงให 
ผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว  ในการนี้  ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไป 
ไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา 

การพิจารณาของนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครตามวรรคสอง   
อาจแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานเฉพาะกิจซ่ึงประกอบดวยผูมีความรูความสามารถทางดาน 
การสังคมสงเคราะห  สังคมวิทยา  มานุษยวิทยา  การพินิจคุมครองเด็ก  และดานอื่น ๆ  รวมเปน
กรรมการหรือคณะทํางาน   เพื่อเสนอความเห็นหรือใหคําปรึกษาแกนายทะเบียนจังหวัดหรือ 
นายทะเบียนกรุงเทพมหานครดวยก็ได   

ขอ ๗ เมื่อนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นวาหลักฐาน
ของผูแจงการเกิดสามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจงเกิดได  ใหแจงนายอําเภอและ
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันที่การพิจารณาเรื่องดังกลาว
เปนที่ยุติ  ทั้งนี้  ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ทะเบียนราษฎรและหลักฐานทะเบียนราษฎรของเด็กที่แจงการเกิดใหเปนไปตามความเห็นของ 
นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี  ตามระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียน
กลางกําหนด   

หากนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเห็นดวยกับความเห็นหรือคําส่ัง
ของนายอําเภอตามขอ  ๕  ใหแจงนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเพื่อแจงคําวินิจฉัยดังกลาว
เปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนจังหวัดหรือ 
นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี  โดยใหระบุเหตุผลซ่ึงอยางนอยประกอบดวยขอเท็จจริง 
อันเปนสาระสําคัญ  ขอกฎหมายที่อางอิง  และขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ  รวมถึง
สิทธิในการย่ืนคําฟองและระยะเวลาการยื่นคําฟองตอศาลปกครองไวในหนังสือแจงดวย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๙/๒  แหงพระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ไดกําหนดใหการพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสา
ซ่ึงถูกทอดทิ้ง  เด็กเรรอน  และเด็กท่ีไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง  เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


