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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที ่แบบคําขอ แบบหนังสือรบัรอง และวิธีการสอบสวนเพื่อพสิูจน์ 

ความเป็นบิดาซึ่งมีสญัชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๑ และข้อ ๓ วรรค
สี่ และวรรคห้า ของกฎกระทรวงกําหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคําขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมี
สัญชาติ ไทยของผู้ เกิด เพื่อการได้สัญชาติ ไทยโดยการเกิด  พ .ศ .  ๒๕๕๓  รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในประกาศนี้ 
“ผู้ขอ” หมายถึง ผู้เกิดหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง บุพการี บุตร ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ ผู้รับบุตรบุญธรรม และ

ผู้ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กของผู้เกิด 
 
ข้อ ๒  ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้

เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคําขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทย
ของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศนี้ 

(๑) นายอําเภอ 
(๒) ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ 
(๓) ผู้อํานวยการเขต 
(๔) พนักงานทูตหรือกงสุลประจําสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ หรือ

ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุล 

 
ข้อ ๓  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้

เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดพร้อมด้วยหลักฐานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดวิธีการ
และค่าธรรมเนียมคําขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการ
เกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ จากผู้ขอ ให้ตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการในคําขอและหลักฐานเอกสาร
ประกอบคําขอแล้วออกใบรับให้ผู้ขอไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน
เอกสารและสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด 

 
ข้อ ๔  การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารตามข้อ ๓ ถ้าเอกสารที่ผู้ขอ

นํามาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิใช่เอกสารฉบับจริง เช่น เอกสารที่เกิดจากการทําสําเนา เอกสารที่
มีข้อความเลอะเลือน ชํารุด หรือมีข้อพิรุธ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําเรื่องขอตรวจสอบความถูกต้องของ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๔๑ ง/หน้า ๒๒/๗ เมษายน ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เอกสารนั้นไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าว เว้นแต่เอกสารทะเบียนที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักได้แก่ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนประวัติ สูติบัตร มรณบัตร 
ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูลการทะเบียนของสํานักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง  ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

 
ข้อ ๕  การสอบสวนพยานบุคคลตามข้อ ๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เกิด

กรณีผู้ที่มีอายุต้ังแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ บิดาหรือมารดาของผู้เกิด (ถ้ามี) ผู้มีส่วนได้เสียที่ย่ืนคําขอ และ
บุคคลที่น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งสามารถยืนยันความเป็นบิดาของผู้เกิดได้  ทั้งนี้ ในการ
สอบสวนจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติบิดาของผู้เกิดและผู้เกิด อาทิ ช่ือตัว ช่ือสกุล วัน
เดือนปีเกิด สถานที่เกิด ภูมิลําเนาที่อยู่อาศัย สถานการณ์สมรส ช่ือและสัญชาติของบิดามารดา เป็น
ต้น และความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวระหว่างบิดาของผู้เกิดและผู้เกิด เช่น ผู้เกิดอาศัยอยู่กับบิดา
มารดาตั้งแต่เกิดหรือไม่อย่างไร บิดาของผู้เกิดเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้เกิดหรือไม่ เพราะเหตุใด เป็นต้น 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุจําเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอให้นาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวข้องสอบสวน
พยานบุคคลตามที่ผู้ขออ้างว่าเป็นผู้ที่รู้จักและสามารถยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบิดาของผู้เกิดและผู้
เกิดในสํานวนการสอบสวนแทนก็ได้ 

กรณีผู้ขอมีหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) หรือหลักฐานการตรวจทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งพิสูจน์ว่าบิดาและผู้เกิดเป็นบิดาและบุตรกัน ให้ยกเว้นการสอบสวนพยานบุคคลท่ี
น่าเชื่อถือ 

 
ข้อ ๖  แบบคําขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด และแบบหนังสือ

รับรองการพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. แบบคําขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทย
โดยการเกิด 

๒. แบบหนังสือรับรองการพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้
สัญชาติไทยโดยการเกิด 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพร/จัดทํา 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


