เอกสารที่ใชในการรองขอ
จดทะเบียนรับรองบุตร
๑. บัตรประจําตัวประชาชนของผูรอง (บิดา)
และมารดา
๒. ทะเบียนบานของผูรอง (บิดา) มารดา และ
ผูเยาว"
๓. สูติบัตรของผูเยาว"
๔. บั ตรมรณะบัตรของมารดาผูเยาว" (กรณี
มารดาเสียชีวิต)
๕. ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถามี) ของผูรอง
(บิดา) ผูเยาว", มารดา
หมายเหตุ : ตนฉบั บ พรอมสํ าเนาอย3 างละ 2
ฉบับ

คาใชจายในการยื่นคํารอง
๑. ค3าขึ้นศาล ๒๐๐ บาท
๒. ค3าประกาศหนังสือพิมพ" ๕๐๐ บาท

ระยะเวลาดําเนินการ
นับแต3วันที่ผูรองไดยื่นคํารอง ศาลจะนัด
ไต3 สวนคํ ารองไม3 น อยกว3 า ๔๕ วั น และภายใน
เวลา ๑๕ วั นนั บแต3 วันที่ ศาลมี คํ าสั่ งรับคํ ารอง
แลว ผูรองตองนําบุตรและมารดาของบุตรไปให
ถอยคําต3อผูอํานวยการสถานพินิจ เพื่อรายงาน
ขอเท็ จจริ ง เสนอความเห็ นต3 อศาลประกอบ
ในการพิ จารณ า ในวั นนั ดไต3 สวนคํ าร อง
ผู รองพรอมมารดาและผู เยาว" ต องมาศาล
โดยตองนําเอกสารต3างๆ มาทําการไต3สวนคํารอง
เมื่อพนกําหนด ๑ เดือนนับแต3วันที่ศาลมีคําสั่ง
ผู ร องสามารถขอคั ดถ3 ายคํ าสั่ งศาล และ
ขอหนั งสื อสํ าคั ญ แสดงคดี ถึ งที่ สุ ดดั งกล3 าว
ไปยื่ นดํ าเนิ นการจดทะเบียน ณ สํ านักงานเขต
หรือที่ว3าการอําเภอใดก็ได
กลุมงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแมฮองสอน
ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐
โทรศัพท ๐ ๕๓๖๑ ๓๘๖๕ - ๖
โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๗๕๖
E-mail : mhsjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดแมฮองสอน

การยื่นคําร@อง
ขอจดทะเบียนรับรองบุตร

การรับรองบุตร
เนื่องจากกฎหมายถือว3าเด็กที่เกิดจาก
หญิงที่มิไดจดทะเบียนสมรสกับชาย เปAนบุตรที่
ชอบดวยกฎหมายของผู หญิ งแต3 เพี ยงฝJ ายเดี ยว
เท3านั้น ดังนั้น เด็กที่เกิดมาจึงไม3เปAนบุตรโดยชอบ
ดวยกฎหมายของฝJ ายชาย แต3 กฎหมายยั งเปK ด
ช3 องทางที่ จะใหบุ ตรนอกสมรสเปA นบุ ตรโดยชอบ
ดวยกฎหมาย

การรับรองบุตร
เปA นวิ ธี การหนึ่ งที่ จะทํ าให บุ ตร
นอกสมรสเปA น บุ ตรที่ ชอบดวยกฎหมาย
ของบิ ดาได ซึ่ งวิ ธี การนี้ บิ ดาสามารถ
จดทะเบียนรับเด็กเปAนบุตรของตนโดยไม3ตอง
จดทะเบียนสมรสกับมารดาของเด็ก โดยบิดา
สามารถจดทะเบียนรับเด็กเปAนบุตรของตนได
แต3กฎหมายกําหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียน
คื อ ตองไดรั บความยิ นยอมจากเด็ กและ
มารดา โดยทั้งสองคนตองไปใหความยินยอม
ต3 อหนานายทะเบี ยน แต3 หากบุ คคลทั้ งสอง
ไม3 อาจใหความยิ นยอมได เช3น มารดาถึ งแก3
ความตาย หรื อ เด็ กไม3 อาจแสดงเจตนา
ใหความยินยอมได การรับรองบุตรนั้นจะตอง
มารองขอใหศาลมี คํ าสั่ งรั บรองบุ ตร ดั งนั้ น
ผู รอง (บิ ดา) จึ งสามารถยื่ นคํ ารองต3 อศาล
ขออนุญาตใหศาลใหความยินยอมแทนผูเยาว"
หรื อมารดา ทั้ งนี้ เพื่ อเปA นการพิ ทั กษ"
และคุมครองสิทธิประโยชน" ของผู รอง (บิ ดา)
และบุตรตามที่กฎหมายกําหนดต3อไป

ผลของการเป$นบุตร
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย
๑. เสี ยสิ ทธิ ต3 างๆ ตามที่ กฎหมาย
กําหนด
๒. ไม3 สามารถเรี ยกใหบิ ดาจ3 ายค3 า
อุปการะเลี้ยงดู
๓. หากบุ คคลภายนอกทํ าละเมิ ด
ให บิ ดาตาย บุ ตรไม3 สามารถฟG องเรี ยก
ค3าขาดไรอุปการะจากบุคคลภายนอกได
๔. บุ ตรไม3 ชอบดวยกฎหมาย ถื อว3 า
เปAนทายาทที่มีสิทธิรับมรดกบิดาได แต3มักจะ
ถูกผูจัดการมรดกปฏิเสธว3าไม3ใช3บุตรจึงตองมี
การพิสูจน"ความเปAนบุตรที่แทจริง
๕. หากบิดาเปAนขาราชการ บุตรมีสิทธิ
ไดรั บบํ าเหน็ จตกทอด แต3 เมื่ อไปขอรั บเงิ น
ทางราชการจะปฏิเสธว3าตองเปAนบุตรโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ทํ าใหบุ ตรตองมายื่ นคํ าฟG อง
ต3อศาลก3อน ทําใหเสียเวลาและอาจถูกทายาท
เจามรดกคัดคานว3าไม3ไดเปAนบุตร

