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กฎกระทรวง 
กําหนดวิธีการและค�าธรรมเนียมคําขอพิสูจน"ความเป$นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู.เกิด 

เพ่ือการได.สัญชาติไทยโดยการเกิด 
พ.ศ. ๒๕๕๓๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป$น
พระราชบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให.กระทําได.โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห�งกฎหมาย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว. ดังต�อไปน้ี 

 
ข.อ ๑  ผู.เกิดหรือผู.มีส�วนได.เสียท่ีประสงค"จะพิสูจน"ความเป$นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทย

ของผู.เกิดเพ่ือการได.สัญชาติไทยโดยการเกิด ให.ย่ืนคําขอต�อพนักงานเจ.าหน.าท่ี ตามแบบท่ีรัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร.อมด.วยหลักฐานประกอบคําขอ ดังต�อไปน้ี 

(๑) รูปถ�ายคร่ึงตัวหน.าตรงไม�สวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ของผู.เกิดและ
บิดา ในกรณีปรากฏตัวบิดาหรือสามารถหารูปถ�ายของบิดาได. คนละหน่ึงรูป 

(๒) หลักฐานทางทะเบียนของผู.เกิดและบิดา ประกอบด.วย สําเนาทะเบียนบ.าน 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให.ซึ่งมีรูปถ�ายและเลขประจําตัว
ประชาชนของผู.เกิดและบิดา สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดหรือเอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให.
ซึ่งมีรายการช่ือตัว ช่ือสกุลของบิดา และมารดาของผู.เกิด (ถ.ามี) 

ในกรณีท่ีผู.ย่ืนคําขอมีหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) หรือหลักฐานการ
ตรวจทางวิทยาศาสตร"อ่ืน ๆ ท่ีออกโดยหน�วยงานของรัฐหรือหน�วยงานอ่ืนท่ีอธิบดีกรมการปกครอง
รับรองตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งพิสูจน"ว�าบิดา
และผู.เกิดเป$นบิดาและบุตรกัน หรือมีหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงความสัมพันธ"ระหว�างบิดา และผู.เกิดว�า
เป$นบิดาและบุตรกัน ให.ย่ืนมาพร.อมกับคําขอด.วย 

กรณีหลักฐานตามวรรคหน่ึงจัดทําข้ึนในต�างประเทศ ผู.ย่ืนคําขอต.องจัดให.มีการ
รับรองความถูกต.องและคําแปลภาษาไทยของหลักฐานดังกล�าวตามระเบียบกระทรวงการต�างประเทศ
ว�าด.วยการรับรองเอกสารด.วย 

 
ข.อ ๒  การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงน้ี 
(๑) ถ.าผู.ย่ืนคําขอมีภูมิลําเนาอยู�ในกรุงเทพมหานคร ให.ย่ืนคําขอต�อผู.อํานวยการเขต 

ณ สํานักงานเขตแห�งท.องท่ีที่ผู.ย่ืนคําขอมีภูมิลําเนา 
(๒) ถ.าผู. ย่ืนคําขอมีภูมิลําเนาอยู�ในจังหวัดอ่ืน ให.ย่ืนคําขอต�อนายอําเภอหรือ

ปลัดอําเภอผู.เป$นหัวหน.าประจํากิ่งอําเภอ ณ ที่ว�าการอําเภอหรือที่ว�าการกิ่งอําเภอแห�งท.องที่ที่ผู.ยื่น
คําขอมีภูมิลําเนา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๖๖ ก/หน.า ๑๓/๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๓) ถ.าผู.ย่ืนคําขอมีภูมิลําเนาอยู�ในต�างประเทศ ให.ย่ืนคําขอต�อข.าราชการสถานทูต
ไทยหรือกงสุลไทยท่ีได.รับมอบหมาย ณ ท่ีทําการสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ�หรือส�วน
ราชการของกระทรวงการต�างประเทศท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและปฏิบัติหน.าท่ีเช�นเดียวกับสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ�ที่มีเขตอาณาหรือเขตกงสุลในประเทศน้ัน 

 
ข.อ ๓  ให.พนักงานเจ.าหน.าท่ีพิจารณาคําขอให.แล.วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ี

ได.รับคําขอถูกต.องและครบถ.วน ในกรณีท่ีมีการย่ืนคําขอในต�างประเทศให.ดําเนินการให.แล.วเสร็จ
ภายในสี่สิบห.าวันนับแต�วันท่ีได.รับคําขอถูกต.องและครบถ.วน เว.นแต�มีเหตุจําเป$นท่ีไม�อาจพิจารณาให.
แล.วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได. ให.พนักงานเจ.าหน.าท่ีแจ.งให.ผู.ย่ืนคําขอทราบก�อนครบกําหนด
ระยะเวลา  ในการน้ี ให.ขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปได.ไม�เกินสามสิบวันนับแต�วันท่ีครบกําหนด
ระยะเวลาดังกล�าว 

ในกรณีคําขอหรือหลักฐานประกอบคําขอไม�ถูกต.องหรือไม�ครบถ.วน ให.พนักงาน
เจ.าหน.าท่ีมีหนังสือแจ.งให.ผู.ย่ืนคําขอทราบภายในสิบห.าวันนับแต�วันท่ีได.รับคําขอ 

ในการพิจารณาคําขอ ให.พนักงานเจ.าหน.าท่ีสอบสวนผู.เกิด บิดาหรือมารดาของผู.เกิด 
ผู.มีส�วนได.เสียท่ีย่ืนคําขอ หรือบุคคลอ่ืนท่ีสามารถให.ข.อมูลเกี่ยวกับสถานะและความสัมพันธ"ระหว�าง
ผู.เกิดและบิดาของผู.เกิด พร.อมท้ังตรวจสอบหลักฐานอ่ืนใดท่ีแสดงว�าบิดาและผู.เกิดเป$นบิดาและบุตร
กัน 

ให.รัฐมนตรีประกาศกําหนดวิธีการสอบสวนตามวรรคสามในราชกิจจานุเบกษาโดย
วิธีการสอบสวนน้ันต.องคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความม่ันคงของมนุษย" และความม่ันคงแห�ง
ราชอาณาจักร รวมถึงปPจจัยแวดล.อมและความเป$นไปได.ในการแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข.อง
กับผู.เกิดประกอบด.วย 

เม่ือพนักงานเจ.าหน.าท่ีพิจารณาคําขอและหลักฐานประกอบคําขอหรือดําเนินการ
สอบสวนตามวรรคสามแล.วเห็นว�า บิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู.เกิดและผู.เกิดน้ันเป$นบิดาและบุตรกัน 
ให.ออกหนังสือรับรองการพิสูจน"ความเป$นบิดาของผู.เกิดให.แก�ผู.ย่ืนคําขอตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือพนักงานเจ.าหน.าท่ีพิจารณาแล.วเห็นว�า บิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู.เกิดตามท่ีผู.ย่ืน
คําขอกล�าวอ.างและผู.เกิดน้ันมิได.เป$นบิดาและบุตรกัน ให.แจ.งให.ผู.ย่ืนคําขอทราบเป$นหนังสือพร.อมท้ัง
เหตุผล 

 
ข.อ ๔  การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงน้ี ให.เรียกเก็บค�าธรรมเนียมในอัตราฉบับละ 

๕๐ บาท 
 
 

ให.ไว. ณ วันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชวรัตน"  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช.กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายว�าด.วยสัญชาติบัญญัติให.
การพิสูจน"ความเป$นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู.เกิดเพ่ือการได.สัญชาติไทยโดยการเกิดเป$นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง และสมควรกําหนดค�าธรรมเนียมคําขอพิสูจน"ความเป$นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทย
ของผู.เกิดเพ่ือการได.สัญชาติไทยโดยการเกิด  จึงจําเป$นต.องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู.จัดทํา 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
ณัฐวดี/ตรวจ 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 

ฐิติพร/ปรับปรุง 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 


