
 

 

เอกสารสรุปเร ื
องการยอมรบัว่าเป็นบดิา-
บุตรชอบดว้ยกฎหมายและการตรวจสอบการสบืสนัดานตามกฎหมายเยอรมนั 

การจดทะเบยีนรบัรองความเป็นบดิา-บุตร ที�มผีลสําหรบัประเทศเยอรมนี 
หรอืการตรวจสอบวา่สบืสนัดานจากบดิาผูใ้หก้าํเนิดโดยคําพพิากษาของศาล สามารถกระทําไดท้ั,งตามกฎหมายไทย 
(อนัเป็นประเทศที�เด็กพํานักอาศยั) และ ตามกฎหมายเยอรมนั (ประเทศที�บดิาของเด็กถอืสญัชาตอิยู่) 

1. ตามกฎหมายไทย การเป็นบดิา-บุตรชอบดว้ยกฎหมาย กระทําไดโ้ดย 

- บดิาจดทะเบยีนเด็กเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมาย ณ สํานักทะเบยีน โดยความยนิยอมของเด็กและมารดาเด็ก 
หรอืโดยบดิานําคําสั�งศาลใหจ้ดทะเบยีนเด็กเป็นบุตรไดไ้ปแสดงและขอจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน 

- ศาลพพิากษาว่าเป็นบุตร 

- บดิาและมารดาเด็กไดจ้ดทะเบยีนสมรสกนัในประเทศไทยภายหลงัเด็กเกดิแลว้ 
ในกรณีนี,กฎหมายเยอรมนัจะรบัว่ามผีลตามกฎหมายเยอรมนั ก็เมื�อมกีารระบุขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็ก (ช ื�อ-นามสกลุ 
วนัเดอืนปีเกดิ) ลงในทะเบยีนการสมรส และชื�อ-นามสกลุของบดิาในสูตบิตัรกบัชื�อ-
นามสกลุคูส่มรสของมารดาตอ้งตรงกนัดว้ย 

สําหรบับุตรที�ผ่านการรบัรองเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายดว้ยวธิใีดวธิหีนึ�งดงักล่าวขา้งตน้แลว้ สถานทูตฯ 
ขอแนะนําใหย้ื�นคาํรอ้งขอแจง้เกดิบุตรตามกฎหมายเยอรมนัดว้ย 
เพื�อใหห้น่วยราชการในเยอรมนีรบัแจง้การเกดิและออกสูตบิตัรเยอรมนัใหแ้กบุ่ตรตอ่ไป 
(ดูเอกสารแนะนําเร ื�องการแจง้เกดิบุตรเพื�อขอสตูบิตัรเยอรมนั) 
กรณีที�ไม่ไดด้าํเนินการแจง้เกดิบุตรไปยงัหน่วยราชการในเยอรมนี สถานทูตฯ ขอแนะนําใหนํ้าเอกสาร/หลกัฐานต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเกดิและการรบัรองเด็กว่าเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายมาทําการรบัรองไม่ปลอมแปลงที�สถานทูตฯ 
เพื�อที�ท่านจะไดม้เีอกสาร/หลกัฐานไวแ้สดงตอ่หน่วยราชการของเยอรมนัในยามจาํเป็น 

การระบุช ื�อบดิาชาวเยอรมนัในสูตบิตัรไทยของบุตรยงัมไิดม้ผีลทําใหบุ้ตรเป็นบุตรชอบดว้ยกฎหมายของบดิาแตอ่ย่างใด 
ไม่วา่จะเป็นตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายเยอรมนั 

 

2. ตามกฎหมายเยอรมนั การเป็นบดิา-บุตรชอบดว้ยกฎหมาย กระทําไดโ้ดย 

"บดิา-มารดา สมคัรใจทําการจดทะเบยีนรบัรองบุตรรว่มกนัที�สถานทูตฯ 
และมารบัฟังคําช ี ,แจงถงึผลของการรบัรองบุตรตามกฎหมายเยอรมนั ทั,งนี,จะตอ้งมกีารส่งเอกสารต่าง ๆ ที�จาํเป็นใหส้ถานทูตฯ 
เตรยีมการล่วงหนา้กอ่น จากนั,นสถานทูตฯ จงึจะใหนั้ดหมายวนั-เวลามาทําการจดบนัทกึคํารบัรองบุตรที�สถานทูตฯ 
ท่านสามารถสแกนเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มคําแปลภาษาเยอรมนัส่งมาทางอเีมลใหส้ถานทูตฯ พจิารณาไดท้ี� rk-
13@bangk.diplo.de (ไฟลแ์นบที�ส่งไดส้งูสดุคอื 8MB ตอ่อเีมล) เอกสารสาํหรบัยื
นขอจดทะเบยีนรบัรองบุตร ไดแ้ก ่

กรณีมารดามสีถานภาพ “โสด” 

1. สูตบิตัรของบุตร (กรณีอยู่ในระหว่างตั,งครรภต์อ้งแสดงหนังสอืรบัรองการตั,งครรภจ์ากแพทยฉ์บบัภาษาองักฤษ ที�ระบุ 
อายุครรภแ์ละกาํหนดวนัคลอดโดยประมาณ ทั,งนี,การรบัรองบุตรจะทําไดเ้มื�อมอีายุครรภม์ากกว่า 12 สปัดาห)์ 

2. หนังสอืรบัรองสถานภาพสมรสของมารดาที�ออกโดยสํานักทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง เขตดุสติ 
ในขณะใหก้าํเนิดบุตร (คํารอ้งเกี�ยวกบังานทะเบยีนครอบครวั) กรณีเป็นการรบัรองบุตรในครรภ ์หนังสอืนี,จะมอีายุใชไ้ด ้1 
เดอืนเท่านั,น นับตั,งแต่วนัที�ออกจนถงึวนัที�จดทะเบยีนรบัรองบุตร 



3. สูตบิตัรของบดิา-มารดา 

4. หนังสอืเดนิทางของบดิาและมารดา 

กรณีมารดามสีถานภาพ “หย่า” ใชเ้อกสารขอ้ 1, 2, 3,4, เชน่เดยีวกบับุคคลโสด และมเีอกสารเพิ
มเตมิดงันี6 

5. หย่าโดยสมคัรใจ ณ สาํนกัทะเบยีน ตอ้งแสดง ทะเบยีนการสมรสกบัคู่สมรสเดมิพรอ้มบนัทกึ (แบบ ค.ร. 2) 
ทะเบยีนการหย่า พรอ้มบนัทกึ (แบบ ค.ร.6) และใบสาํคญัการหย่า (แบบ ค.ร.7) 

5. หย่าโดยคาํพพิากษาของศาล ตอ้งแสดงทะเบยีนการสมรสกบัคูส่มรสเดมิพรอ้มบนัทกึ (แบบ ค.ร.2) 
คําพพิากษาของศาลใหห้ย่า หนังสอืรบัรองคดถีงึที�สดุจากศาล และ/หรอื ทะเบยีนการหย่าพรอ้มบนัทกึ (แบบ ค.ร.6) 
และใบสําคญัการหย่า (แบบ ค.ร. 7) 

สาํหรบัผูท้ี
ผ่านการสมรสมามากกว่ า 1 คร ั6ง ตอ้งแสดงหลกัฐานการสมรสและการหย่าทุกคร ั,งดว้ย 
และอาจมเีอกสารเพิ�มเตมิไดแ้ลว้แต่กรณี 

กรณีที
มารดามสีถานภาพ “หมา้ย” ใชเ้อกสารขอ้ 1, 2, 3,4, เชน่เดยีวกบับุคคลโสด 
และมเีอกสารเพิ
มเตมิอกีดงันี6 

5.ใบสาํคญัการสมรส และ/หรอื ทะเบยีนการสมรสกบัคูส่มรสเดมิพรอ้มบนัทกึ (แบบ ค.ร. 2) 

6. ใบมรณบตัรของสามทีี�เสยีชวีติ 

สาํหรบัมารดาที
เกดิกอ่นปี พ.ศ. 2528 ตอ้งแสดงเอกสารเพิ�มเตมิไดแ้ก ่
หนังสอืรบัรองสถานภาพสมรสของมารดาในขณะใหก้าํเนิดบุตรที�ออกโดยที�ว่าการอําเภอไทย 
หรอืสํานักงานเขตที�มารดาอาศยัอยู่ 
โดยตอ้งระบุอย่างชดัเจนว่าในขณะใหก้าํเนิดบุตรมารดาเป็นบุคคลไม่เคยจดทะเบยีนสมรสมากอ่นและมสีถานภาพ “โสด” 
หรอืว่าเคยจดทะเบยีนสมรสมาแลว้และหลงัการหย่าจากคูส่มรสเดมิแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรสใหม่อกีและมสีถานภาพ 
“หย่า” หรอืว่าเคยจดทะเบยีนสมรสมาแลว้และหลงัสามเีสยีชวีติแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรสใหม่อกีและมสีถานภาพ 
“หมา้ย” เป็นตน้ กรณีเป็นการรบัรองบุตรในครรภ ์หนังสอืนี,จะมอีายุใชไ้ด ้1 เดอืนเท่านั,น 
นับตั,งแต่วนัที�ออกจนถงึวนัที�จดทะเบยีนรบัรองบุตร 

สาํหรบัมารดาที
มสีถานภาพ “หย่า” และคูส่มรสเดมิเป็นคนตา่งชาต ิ เอกสารการหย่ากบัคู่สมรสเดมิ 
จะตอ้งผ่านการรบัรองไม่ปลอมแปลงจากสถานทูตฯ กอ่น 
รวมทั,งการหย่าจะตอ้งเป็นที�ยอมรบัโดยหน่วยงานยุตธิรรมของเยอรมนัแลว้เท่านั,น สถานทูตฯ 
จงึจะสามารถดําเนินการจดทะเบยีนรบัรองบุตรใหไ้ด ้การรบัรองเอกสารไม่ปลอมแปลงใชเ้วลา 4-8 สปัดาห ์
ส่วนการยื�นคํารอ้งใหห้น่วยงานยุตธิรรมรบัรองการหย่ากบัคู่สมรสเดมิ 
ตอ้งตดิตอ่กบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในเยอรมนีโดยตรงเอง (ดูรายละเอยีดในเอกสารแนะนําเร ื�องการรบัรองการหย่า) 

- กรณีบดิา-มารดา ไดทํ้าการจดทะเบยีนสมรสกนัภายหลงั ตอ้งแสดงใบสําคญัการสมรสและทะเบยีนการสมรส คร. 
2 ดว้ย 

- กรณีมกีารเปลี
ยนชื
อ และ/หรอืนามสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานใบเปลี�ยนชื�อ และ/หรอืนามสกลุดว้ย 

การจดทะเบยีนรบัรองบุตรตามกฎหมายเยอรมนั สามารถทําแยกเป็น 2 ขั,นตอนได ้กล่าวคอื ขั6นตอนแรก 
บดิาที�อาศยัอยู่ในเยอรมนีสามารถไปทําบนัทกึคํารบัรองว่าเป็นบดิาตอ่หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในเยอรมนี เชน่ สํานักทะเบยีน 
หรอืทนายความที�ไดร้บัใบอนุญาต (Notary Public) หรอืสาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
และส่งบนัทกึคําใหก้ารนี,มาใหม้ารดาของเด็กที�อยู่ในประเทศไทย ขั6นตอนที
สอง 
มารดานําบนัทกึดงักลา่วของบดิาพรอ้มเอกสารต่าง ๆ ของตนมาแสดงหรอืสแกนส่งมา สถานทูตฯ 
ก็จะนัดหมายใหม้ารดามาทําบนัทกึคํายนิยอมใหเ้ป็นบดิาไดท้ี�สถานทูตฯ 

 



3. คา่ธรรมเนียม ทางสถานทูตฯ มคี่าธรรมเนียมในการดาํเนินงานต่าง ๆ ดงันี, 

- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนรบัรองบุตร 99.19 ยูโร 

- ค่าธรรมเนียมการรบัรองสําเนาเอกสารฉบบัละ 24.59 ยูโร 

- อาจมคีา่ธรรมเนียมสําหรบัการใชบ้รกิารล่าม  

กรณุาชาํระค่าธรรมเนียมเป็นเงนิสดและเงนิบาทตามอตัราการแลกเปลี�ยนของสถานทูตฯ 

 

4. การแปลเอกสาร เอกสารที�ตน้ฉบบัเป็นภาษาไทย จะตอ้งมคีาํแปลภาษาเยอรมนัแนบมาดว้ย สถานทูตฯ 
จะรบัเฉพาะเอกสารที�แปลโดยผูแ้ปลที�ขึ ,นทะเบยีนกบัศาลในประเทศเยอรมนีเท่านั,น 
ทั,งนี,ท่านควรใชบ้รกิารแปลจากผูแ้ปลคนเดยีวกนั เพื�อที�การสะกดชื�อเฉพาะตา่ง ๆ จะไดต้รงกนัทุกฉบบั รายชื�อผูแ้ปลดไูดท้ี� 
https://bangkok.diplo.de/th-de/service/uebersetzerliste/1393031 

 

5. การนดัหมาย ในวนัที�นัดหมายบดิาและมารดาตอ้งมาดําเนินการเร ื�องนี,ดว้ยตนเองที�สถานทูตฯ 
และนําเอกสารตวัจรงิทั,งหมดมาแสดง พรอ้มสาํเนาเอกสารอย่างละ 2 ชดุ  

ในกรณีของการรบัรองบุตรที�เกดิแลว้ ตามกฎหมายเยอรมนัถอืวา่บุตรใชน้ามสกุลของมารดา 
(ทั,งนี,ไม่สําคญัว่าในสูตบิตัรของไทยจะระบุใหเ้ด็กใชน้ามสกุลของบดิาแลว้ก็ตาม) 
ถา้บดิาและมารดาประสงคจ์ะใหบุ้ตรใชน้ามสกลุของบดิา ก็สามารถยื�นคํารอ้งขอเปลี�ยนนามสกลุได ้
ทั,งนี,ท่านตอ้งแจง้ความประสงคเ์ร ื�องการเปลี�ยนนามสกุลใหส้ถานทูตฯ ทราบล่วงหนา้ดว้ย 

สามารถทําการนัดหมายหลงัจากสง่เอกสารที�จาํเป็นทั,งหมดแลว้เท่านั,น 

 

6. ขอ้กฎหมายของการจดทะเบยีนรบัรองบุตรตามกฎหมายเยอรมนั 
การจดทะเบยีนรบัรองบุตรโดยความสมคัรใจมผีลสมบูรณต์ามกฎหมายเชน่เดยีวกบัการเป็นบุตรโดยคาํสั�งของศาล 
ทั,งนี,การจดทะเบยีนรบัรองบุตรโดยสมคัรใจจะมผีลสมบูรณไ์ดจ้ะตอ้งประกอบไปดว้ย 2 
ส่วนคอืบนัทกึคาํใหก้ารของบดิายอมรบัว่าเป็นบดิาโดยสจุรติใจ ปราศจากเงื�อนไขเวลา หรอืเงื�อนไขใด ๆ 
และบนัทกึคําใหก้ารของมารดาและบุตรยนิยอมใหเ้ขาเป็นบดิาได ้กรณีบุตรเป็นผูเ้ยาว ์มารดาใหก้ารยนิยอมแทนบุตร 
การยอมรบัเป็นบดิาสามารถยกเลกิได ้ถา้ภายในกาํหนด 1 ปีแลว้ 
ยงัไม่มกีารดําเนินการใหก้ารรบัรองบุตรมผีลสมบูรณต์ามกฎหมาย 
การยอมรบัเป็นบดิาสามารถเพกิถอนไดถ้า้มเีหตุผลอนัสมควร ผูท้ี�มสีทิธิ eยื�นขอใหเ้พกิถอนไดแ้ก ่บดิาผูร้บัรองบุตร มารดา 
และบุตร โดยการเพกิถอนตอ้งดําเนินการภายในกาํหนดเวลา 2 ปี นับตั,งแตว่นัที�ผูย้ื�นคํารอ้งทราบเหตุผล 
ทั,งนี,กาํหนดเวลายื�นคํารอ้งขอเพกิถอน จะเร ิ�มไดอ้ย่างเรว็ที�สุดก็ต่อเมื�อเด็กเกดิ 
หรอืเมื�อการยอมรบัเป็นบดิามผีลสมบูรณต์ามกฎหมายแลว้ 

 

การสงวนสทิธิ ?: รายละเอยีดในเอกสารฉบบันี,มาจากประสบการณแ์ละขอ้มูลที�สถานทตูฯ มอียู ่ณ วนัที�จดัทาํเอกสารนี, สถานทตูฯ 
ขอสงวนสทิธิ eปฏเิสธความรบัผดิชอบและการเรยีกรอ้งสทิธิ eใด ๆ ทางกฎหมายจากเอกสารฉบบันี, 
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