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ผู้บริหารสำ�นักทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

จดทะเบียนรับรองบุตรใช่ว่าจะยาก
ความ

สัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา และบุตรเป็นประเด็น
ส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งส�ำหรับคดีครอบครัว เนื่องจาก
บุตรเป็นองค์ประกอบหลักของทุกครอบครัว และบุตรในความหมาย
ของคดีครอบครัวนีก้ ค็ อื เด็กหรือเยาวชนทีม่ อี ายุไม่เกิน 20 ปีบริบรู ณ์
เป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายที่
เป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์ตา่ งเพือ่ คุม้ ครองสิทธิของบุตรผูเ้ ยาว์ โดย
หลักกฎหมายครอบครัวที่ส�ำคัญ และเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างบิดา และมารดา ได้แก่
(1) เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็น
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น
(2) เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกันจะเป็นบุตรโดย
ชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อ บิดามารดาได้สมรสกันในภาย
หลัง หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
(3) การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้มีแต่ในกรณีต่อไปนี้
3.1 เมื่อมีการข่มขืนกระท�ำช�ำเรา ฉุดคร่า หรือหน่วงเหนี่ยว
กักขังหญิงมารดาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้น
อาจตั้งครรภ์ได้
3.2 เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาว หรือมีการ
ล่อลวงรวมประเวณีกับหญิงมารดา ในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้ง
ครรภ์ได้
3.3 เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน
3.4 เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตร โดยมี
หลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิดหรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น

3.5 เมื่อบิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผย ในระยะ
เวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้
3.6 เมือ่ ได้มกี ารร่วมประเวณีกบั หญิงมารดาในระยะเวลา ซึง่
หญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็น
บุตรของชายอื่น
3.7 เมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร โดยให้
พิจารณาข้อเท็จจริงที่แสดงความเกี่ยวข้องฉันบิดากับบุตร เช่น บิดา
ให้การศึกษาให้ความอุปการะเลี้ยงดู หรือยอมให้เด็กนั้นใช้เชื่อสกุล
ของตน เป็นต้น
(4) การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร ในระหว่างที่เด็กเป็น
ผู้เยาว์ถ้าเด็กมีอายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม
ของเด็กเป็นผู้ฟ้องแทน แต่ในกรณีที่เด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม
ญาติสนิทของเด็กหรืออัยการอาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะ
คดี เพื่อท�ำหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กก็ได้
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การจดทะเบียนรับรองบุตร ท�ำไมต้องจดทะเบียนรับรองบุตร
เมื่อบุตรที่เกิดมาจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันให้
ถูกต้องตามกฎหมาย เมือ่ เกิดบุตรขึน้ มา กฎหมายให้ถอื ว่าเป็นบิดา
นอกกฎหมาย หรือบุตรนอกกฎหมาย ท�ำให้ต่างฝ่ายต่างไม่มีสิทธิ
ในการเป็นบิดากับบุตรชอบด้วยกฎหมาย เช่น สิทธิที่จะได้รับการ
อุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้ผูกพันกันตามกฎหมาย ผู้เป็น
บิดาจึงต้องไปท�ำการยื่นค�ำขอจดทะเบียนรับรองบุตรอีกครั้ง เพื่อ
ยืนยันว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนเอง
ขั้นตอนการด�ำเนินการจดทะเบียนรับรองบุตร ให้บิดาไปยื่น
ค�ำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร ต่อนายทะเบียน ณ ส�ำนักงาน
ทะเบียน ณ ที่ว่าการอ�ำเภอ หรือส�ำนักงานเขต กรณีที่มีภูมิล�ำเนาอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร เด็ก และมารดาของเด็กต้องให้ความยินยอม
ในการจดทะเบียนรับรองบุตรด้วย คือการจดทะเบียนรับรองบุตร
จะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งมารดา และตัวเด็กด้วยพร้อมกัน
ถ้ า เด็ ก หรื อ มารดาเด็ ก คนใดคนหนึ่ ง ไม่ ใ ห้ ค วามยิ น ยอมในการ
จดทะเบียนรับรองบุตร หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ เช่น เด็กยังเล็ก
เกินไปทีจ่ ะให้ความยินยอมให้บดิ าจดทะเบียนรับรองบุตร หรือมารดา
เด็กตาย เป็นต้น กรณีนี้การจดทะเบียนรับรองบุตรนั้น จะต้องมี
ค�ำพิพากษาของศาลเสียก่อนจึงจะน�ำค�ำพิพากษาไปจดทะเบียน
รับรองบุตรได้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1548 บิดาจะจด
ทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั ความยินยอม
ของเด็ก และมารดาเด็ก ในกรณีที่เด็ก และมารดาเด็กไม่ได้มาให้
ความยิ น ยอมต่ อ หน้ า นายทะเบี ย น ให้ น ายทะเบี ย นแจ้ ง การขอ
จดทะเบียนของบิดาไปยังเด็ก และมารดาเด็ก ถ้าเด็กหรือมารดาเด็ก
ไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมภายในหกสิบวันนับแต่การแจ้ง
นัน้ ถึงเด็กหรือมารดาเด็ก ให้สนั นิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้
ความยินยอม ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กอยู่นอกประเทศไทยให้ขยาย
เวลานัน้ เป็นหนึง่ ร้อยแปดสิบวัน ในกรณีทเี่ ด็กหรือมารดาเด็กคัดค้าน
ว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้
ความยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีค�ำพิพากษาของ
ศาล เมือ่ ศาลได้พพิ ากษาให้บดิ าจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้ และบิดา
ได้น�ำค�ำพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียน
ด�ำเนินการจดทะเบียนให้
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1374/2553 ตามเจตนารมณ์ของ ป.พ.พ.
มาตรา 1548 บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็ก และมารดาเด็ก โดยทั้งเด็ก และ
มารดาเด็กจะต้องไปแสดงความยินยอมต่อนายทะเบียนด้วยนั้น มี
ความมุ่งหมายจะคุ้มครองสิทธิที่เด็กจะพึงได้รับจากผู้เป็นบิดาอัน
เป็ น เรื่ อ งประโยชน์ ข องเด็ ก และการให้ ค วามยิ น ยอมดั ง กล่ า ว
เป็นเรือ่ งเฉพาะตัว อย่างไรก็ตามการทีก่ ฎหมายบังคับให้ผขู้ อรับรอง
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บุตรต้องได้รบั ความยินยอม ก็ตอ่ เมือ่ เด็ก และมารดาเด็กอยูใ่ นฐานะ
ที่จะให้ความยินยอมได้เท่านั้น เมื่อโจทก์เคยไปติดต่อส�ำนักงานเขต
ดุสิตเพื่อจดทะเบียนว่าจ�ำเลยที่ 2 ซึ่งมีอายุเพียง 7 ปี เป็นบุตรของตน
แม้จะไม่ได้ท�ำเป็นหนังสือตามระเบียบ แต่เจ้าพนักงานแจ้งโจทก์ให้
ทนายความมีหนังสือแจ้งไปยังจ�ำเลยที่ 1 มารดาของจ�ำเลยที่ 2 เพื่อ
ด�ำเนินการ แต่จ�ำเลยที่ 1 มีหนังสือตอบปฏิเสธ และจ�ำเลยที่ 2 อยู่ใน
วัยไร้เดียงสาไม่สามารถให้ความยินยอมได้ จึงเป็นที่เห็นได้ชัดเจน
แล้วว่า การที่จะให้โจทก์ไปยื่นค�ำร้องจดทะเบียนเป็นหนังสือเพื่อให้
นายทะเบียนมีหนังสือถึงจ�ำเลยทั้งสองตามมาตรา 1548 วรรคสอง
ย่อมไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์ พฤติการณ์ดงั กล่าวถือว่า โจทก์ถกู โต้แย้ง
สิทธิแล้ว โจทก์ย่อมมีอ�ำนาจฟ้องขอต่อศาลขอให้พิพากษาว่าจ�ำเลย
ที่ 2 เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
บทสรุปส่งท้าย กรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านว่าผู้ขอจด
ทะเบียนไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความ
ยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีค�ำพิพากษาของศาล
จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เป็นชัดเจนว่าประสงค์ให้เด็กเป็น
ผู้ให้ความยินยอมเป็นการเฉพาะตัว เมื่อปรากฏว่าขณะที่ผู้ร้องไปยื่น
ค� ำ ร้ อ งต่ อ นายทะเบี ย นขอจดทะเบี ย นว่ า เด็ ก เป็ น บุ ต รชอบด้ ว ย
กฎหมายนัน้ มีอายุเพียง 7 ปีเศษ ยังไร้เดียงสายังไม่สามารถให้ความ
ยินยอมได้ แม้นายทะเบียนจะแจ้งไปยังผู้คัดค้าน และเด็กก็ไม่เกิด
ประโยชน์ ดังนัน้ ผูร้ อ้ งจึงมีอำ� นาจยืน่ ค�ำร้องขอต่อศาลขอให้พพิ ากษา
ให้ผู้ร้องจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ TPA
news

