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ความเห็นทางกฎหมาย 

“กรณีลูกแรงงานชาวเมียนม่าร์ท่ีมีหลกัฐานการเกิดในประเทศไทย” 

เม่ือเด็กเกิดในประเทศไทย เด็กสามารถแจง้เกิดไดทุ้กคน โดยไม่ตอ้งค านึงถึงสถานะการเขา้เมืองของบิดา

มารดา1 แต่การไปแจง้เกิดตอ้งมีพยานหลกัฐานวา่เด็กเกิดในประเทศไทยจริง โดยแยกไดเ้ป็น ๒ กรณี คือเกิดในบา้น 

และเกิดนอกบา้น2 ถา้เป็นการเกิดในบา้น และบา้นนั้นเป็นสถานพยาบาลไม่วา่จะเป็นโรงพยาบาล คลินิกเอกชน หรือ

สถานีอนามยั สถานพยาบาลแห่งนั้นก็จะออกหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.๑/๑3 หากเป็นการเกิดในบ้านท่ีมิใช่

สถานพยาบาล เจา้บา้นหรือบิดาหรือมารดาตอ้งไปแจง้เกิดกบัผูใ้หญ่บา้น4 ก็จะไดรั้บหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.๑ 

ตอนหน้า เป็นหลกัฐาน 

เม่ือบิดามารดาไดรั้บหนงัสือรับรองการเกิด ท.ร.๑/๑ หรือท.ร.๑ ตอนหนา้ แลว้แต่กรณีก็จะตอ้งน าเอกสารท่ี

ไดรั้บมาไปแจง้เกิดต่อนายทะเบียนในทอ้งท่ีท่ีเด็กเกิด ซ่ึงก็คือเทศบาล หรือท่ีวา่การอ าเภอแลว้แต่กรณี นายทะเบียนก็

จะรับแจง้เกิด และมอบสูติบตัรใหเ้ด็กไวเ้ป็นหลกัฐานวา่เกิดในประเทศไทยจริง 

                                                      

1 Section 20 Civil Registration Act (No.2), B.E.2551(2008) “When there is the birth report of the child of Thai 

nationality or without Thai nationality by birth in accordance with Thai law on nationality under Section 18, 
Section 19, Section 19/1 or Section 19/3, as evidence the registrar shall accept such birth report and issue a 
birth certificate stating facts as much as it could be. 
 For the child without Thai nationality by birth in accordance with Thai law on nationality, the 
registrar shall issue a birth certificate in the manner prescribe in the forms under the discretion of the Director 
of Central Registration and the place of birth shall be stated as well”  
2 มาตรา ๑๘ พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ “เม่ือมีคนเกิดใหแ้จง้การเกิดดงัต่อไปน้ี 

(๑) คนเกิดในบา้น ใหเ้จา้บา้นหรือบิดาหรือมารดาแจง้ต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีท่ีคนเกิดในบา้นภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัเกิด 

(๒) คนเกิดนอกบา้น ใหบิ้ดาหรือมารดาแจง้ต่อนายทะเบียนผูรั้บแจง้แห่งทอ้งท่ีท่ีมีคนเกิดนอกบา้นหรือแห่งทอ้งท่ีท่ีจะพงึแจง้ไดภ้ายในสิบหา้วนั
นบัแต่วนัเกิด ในกรณีจ าเป็นไม่อาจแจง้ไดต้ามท่ีก าหนดใหแ้จง้ภายหลงัไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัเกิด” 

3 มาตรา ๒๓ พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ “เม่ือมีคนเกิดหรือคนตาย ผูท้  าคลอดหรือผูรั้กษาพยาบาลตอ้งออกหนงัสือรับรองการ
เกิด หรือการตายตามแบบพมิพท่ี์ผูอ้  านวยการทะเบียนกลางก าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีตอ้งแจง้ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๑” 
4 มาตรา ๑๘(๑) พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ อา้งแลว้ 
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โดยสูติบตัรท่ีมอบให้กบัเด็กนั้นจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะการเขา้เมืองของบิดามารดา หรือบิดาหรือ

มารดาในขณะท่ีเด็กเกิด กล่าวคือ ถา้ในวนัท่ีเด็กเกิดสถานะการเขา้เมืองของบิดาหรือมารดาหรือทั้งบิดาและมารดา

เป็นสถานะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายมีหนงัสือเดินทางและวซ่ีา เม่ือแจง้เกิด เด็กก็จะไดรั้บสูติบัตรประเภทบุคคลท่ีอาศัย

อยู่ในประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือในลักษณะช่ัวคราว ท.ร.๓  

หากในขณะท่ีเด็กเกิดสถานการณ์เขา้เมืองของบิดาและมารดายงัผิดกฎหมายอยูก่ล่าวคือยงัไม่ไดรั้บหนงัสือ

เดินทางและวีซ่า แต่บิดาหรือมารดาหรือทั้งบิดาและมารดา มีแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวท่ี

ได้รับอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ท.ร.๓๘/๑ และมีใบอนุญาตท างาน ซ่ึงจะได้รับสิทธิอาศยั

ชัว่คราว แมว้า่ในเวลาต่อมาบิดามารดาจะผา่นการพิสูจน์สัญชาติไดรั้บหนงัสือเดินทางและวซ่ีาแลว้ก็ตาม เม่ือแจง้เกิด

เด็กก็จะไดรั้บสูติบัตรประเภทบุตรคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ท.ร.๐๓ 

หากในขณะท่ีเด็กเกิดสถานการณ์เขา้เมืองของพ่อแม่ยงัไม่ได้รับสิทธิให้เขา้เมือง(ไม่มีวีซ่า) แต่เขา้มาใน

ประเทศไทยโดยอาศยัหนงัสือขา้มแดนหรือหนงัสือขา้มแดนชัว่คราว หรือพ่อแม่เป็นผูห้ลบหนีเขา้เมืองไม่วา่จะมา

จากประเทศใด เม่ือแจง้เกิด เด็กก็จะไดรั้บสูติบัตรบุตรบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ท.ร.๐๓๑ 

และถา้เด็กมีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎรไดรั้บหมายเลขประจ าตวัราษฎร ๑๓ หลกั เช่น เด็กมีแบบรับรอง

รายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ท.ร.๓๘/๑ แลว้ เด็กขอ

แจง้เกิดยอ้นหลงัก็จะไดรั้บหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.๒๐/๑ ไวเ้ป็นหลกัฐานวา่เกิดในประเทศไทยจริง 

หลกัฐานการเกิดทั้ง ๖ ประเภท คือ ท.ร.๑/๑, ท.ร.๑ ตอนหนา้, ท.ร.๓, ท.ร.๐๓, ท.ร.๐๓๑ และ ท.ร.๒๐/๑ ต่าง

ก็ เป็นเอกสารท่ีออกโดยรัฐไทยเป็นเอกสารมหาชนตามกฎหมายสามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานตาม

พระราชบญัญติัพยานหลกัฐานของสาธารณรัฐสหภาพเมียนม่าร์5ได ้

                                                      

5 Article 74 The following documents are public documents :- 
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ซ่ึงเอกสารท่ีกล่าวถึงข้างต้นนั้นยืนยนัว่าเด็กเกิดในประเทศไทยจริง โดยเกิดจากบิดามารดาท่ีมาจาก

สาธารณรัฐสหภาพเมียนม่าร์ และมิไดส้ัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลกัดินแดนตามกฎหมายไทย6 และหากบิดา

มารดาหรือผูป้กครองตอ้งการใหเ้ด็กไดรั้บสัญชาติเมียนม่าร์ก็จะตอ้งน าหลกัฐานการเกิดเหล่านั้นไปยืนยนักบัทางการ

พม่าวา่เด็กเกิดนอกสาธารณรัฐสหภาพเมียนม่าร์ เพื่อพิสูจน์วา่เด็กเกิดจากบิดามารดาซ่ึงเป็นคนสัญชาติเมียนม่าร์จริง 

เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บสัญชาติเมียนม่าร์ต่อไป 

ดว้ยความเคารพ 

 

    ลงช่ือ.............................................ผูท้  าความเห็น/ทนายความ 

           ( นายชาติชาย  อมรเลิศวฒันา) 

                                                                                                                                                                                  
                (1)Documents forming the Acts or records of the Acts- 
                    (iii) of public officers, legislative, judicial and executive, whether of the Union of Burma [****] or of 
a foreign country ;         

6มาตรา ๗ ทว ิวรรค ๑ แห่งพระราชบญัญติัสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แกไ้ขเพิม่เติมโดย พระราชบญัญติัสัญชาติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ “ผูเ้กิดใน
ราชอาณาจกัรไทย โดยบิดามารดาเป็นคนต่างดา้ว ยอ่มไม่ไดรั้บสัญชาติไทย ถา้ในขณะท่ีเกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซ่ึงมิไดมี้การสมรสกบัมารดา
หรือมารดาของผูน้ั้นเป็น 

(๑) ผูท่ี้ไดรั้บการผอ่นผนัใหพ้กัอาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยเป็นกรณีพเิศษเฉพาะราย 
(๒) ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้อยูใ่นราชอาณาจกัรไทยเพยีงชัว่คราว หรือ 

(๓) ผูท่ี้เขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง 


