เอกสารที่ใช้ ในการร้องขอ
จดทะเบียนรับรองบุ ตร
1. บัตรประจําตัวประชาชนของผู ้ร้อง (บิดา) และ
มารดา ตัวจริงพร้อมสําเนา 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านของผู ้ร้อง, มารดา และผู ้เยาว์
ตัวจริง พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
3. สูตบิ ตั รของผู เ้ ยาว์ หรือบุ ตร ตัวจริงพร้อมสําเนา
1 ฉบับ
4. ใบมรณบัตรของมารดาผู ้เยาว์ (กรณีมารดา
ผู ้เยาว์ เสียชีวิต) ตัวจริงพร้อมสําเนา 1 ฉบับ
5. ใบเปลีย่ นชือ่ ตัว / ชือ่ สกุล (ถ้ามี) ของผู ร้ อ้ ง,
ผู เ้ ยาว์, มารดาของบุ ตร ตัวจริงพร้อมสําเนา
1 ฉบับ

ค่าใช้ จ่ายในการยื่นคําร้อง
1. ค่าขึน้ ศาล 200 บาท
2. ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ 500 บาท
3. ค่าปิ ดประกาศตามภูมิลําเนาของผู ้ร้อง

ระยะเวลาดําเนินการ
ศาลจะนัดไต่สวนคําร้องไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่
วันยื่นคําร้องขอจดทะเบียนรับรองบุ ตร และภายใน
เวลา 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคําสัง่ รับคําร้องแล้ว
ผู ร้ อ้ งจักต้องนําบุ ตรและมารดาของบุ ตรไปให้ถอ้ ยคําต่อ
ผู อ้ าํ นวยการสถานพินจิ เพื่อประมวลและรายงานข้อเท็จ
จริงเสนอความเห็นต่อศาลประกอบในการพิจารณา
คําร้องขอจดทะเบียนรับรองบุ ตร (ตาม พ.ร.บ.จัดตัง้ ศาล
เยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 117)
อนึ่งในวันนัดไต่สวนคําร้องผู ้ร้องพร้อมมารดา
ผู ้เยาว์ และผู ้เยาว์ต้องมาศาลและนําเอกสารพยาน
หลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุ ไว้ในบัญชีพยานมาศาล
เพื่อทําการไต่สวนคําร้อง เมื่อพ้นกําหนด 1 เดือน
นับแต่วันที่ศาลมีคําสัง่ ผู ้ร้อง สามารถขอคัดถ่ายคําสัง่
ศาลโดยให้เจ้าหน้าที่รับรองสําเนาถูกต้อง และหนังสือ
สําคัญคดีถงึ ทีส่ ดุ แล้วนําเอกสารดังกล่าวไปดําเนินการ
ตามความประสงค์ต่อไป

การยื่นคําร้อง
ขอจดทะเบียนรับรองบุ ตร

จัดทําโดย
กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
430 หมู ่ 7 ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044 - 952202 - 3 โทรสาร 044 - 952204
http://www.nksjc.coj.go.th

การรับรองบุ ตร
เนื่องจากกฎหมายถือว่าเด็กซึ่งเกิดจากหญิง
ที่มิได้จดทะเบียนสมรสกับชายเป็นบุ ตรที่ชอบด้วย
กฎหมายของผู ้หญิงแต่เพียงฝ่ ายเดียวเท่านัน้
(ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1546)
ดังนัน้ เด็กทีเ่ กิดมาจึงไม่เป็นบุ ตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของผู ้ชายแต่กฎหมายยังเปิ ดช่ องทางที่จะ
ทําให้บุตรนอกสมรสเป็นบุ ตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบิดาอยู ่ 3 วิธี (ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1547) คือ
1. เมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง
2. บิดาได้จดทะเบียนว่าเด็กเป็นบุ ตร
3. ศาลพิพากษาว่าเป็นบุ ตร

การรับรองบุ ตร

เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้บุตร
นอกสมรสเป็นบุ ตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้
ซึ่งวิธีการนีบ้ ิดาสามารถจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุ ตร
ของตนโดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดาของเด็ก
โดยบิดาสามารถจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุ ตรของตนได้
แต่กฎหมายกําหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียนรับเด็กเป็น
บุ ตรต้องได้รับความยินยอมจากเด็กและมารดาของ
เด็ก โดยทัง้ สองคนต้องไปให้ความยินยอมต่อหน้า
นายทะเบียน แต่หากบุ คคลทัง้ สองไม่อาจให้ความ
ยินยอมได้ เช่ น มารดาถึงแก่ความตายแล้วหรือ
กรณีเด็กไม่อาจแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ เช่ น
อายุ ยังน้อยเกินไป การรับรองบุ ตรนัน้ ผู ้ร้อง (บิดา)
จะต้องมาร้องขอให้ศาลมีคําสัง่ รับรองบุ ตร
ดังนัน้ ผู ้ร้อง(บิดา)จึงสามารถยื่นคําร้องต่อศาลขอ
อนุญาตศาลให้ความยินยอมแทนผู ้เยาว์หรือแทน
มารดาในการที่ผู้ร้องจะจดทะเบียนรับรองบุ ตรต่อนาย
ทะเบียนต่อไป ทัง้ นีเ้ พื่อเป็นการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู ้ร้องและบุ ตรตามที่กฎหมายกําหนด
ต่อไป

ผลของการไม่เป็นบุ ตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
1. เสียสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว้
2. ไม่สามารถเรียกให้บิดาจ่ายค่าอุ ปการะเลีย้ งดู
เว้นแต่ต้องฟ้ องขอให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบิดา
โดยชอบ ด้วยกฎหมายก่อน
3. หากบุ คคลภายนอกทําละเมิดให้บิดาตาย บุ ตร
ไม่สามารถฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะจากบุ คคล
ภายนอกได้
4. บุ ตรไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้จะถือว่าเป็นทายาท
ที่มีสิทธิรับมรดกบิดาได้ตามประมวล กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1627 คือเป็นบุ ตรนอกกฎหมาย
ที่บิดารับรองแล้ว แต่ในคดีขอรับมรดกก็มักจะถูก
ผู ้จัดการมรดกปฏิเสธว่าไม่ใช่ บุตรจึงต้องมีการ
พิสูจน์ ความเป็นบุ ตรที่แท้จริงของผู ้ตาย
5. หากบิดาเป็นข้าราชการเมื่อบิดาตายบุ ตรมีสิทธิ
ได้รับบําเหน็จตกทอดแต่เมื่อบุ ตรไปขอรับเงินจาก
ทางราชการแต่ทางราชการจะปฏิเสธว่าต้องเป็น
บุ ตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ทําให้บุตรต้องมายืน่
คําฟ้ องต่อศาลก่อนซึ่งจะเสียเวลาและอาจถูก
ทายาทเจ้ามรดกคัดค้านว่าไม่ได้เป็นบุ ตรทําให้ตอ้ ง
ต่อสูค้ ดีกนั ไปอีกสองถึงสามปี จึงจะมีสิทธิไปรับเงิน
บําเหน็จตกทอด

