
การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
และสญัชาติ



วิ สัยทัศน์ส านักบริหารการทะเบียน

สถาบันพัฒนามาตรฐานการทะเบียนของประเทศ
เพื่อพิ สูจน์ยืนย ัน ให้บริการ รับรอง และคุ้มครองสิทธิของประชาชน



ประโยชนก์ารจัดท าทะเบยีนราษฎร

เป็นการ
ควบคุม และ
ป้องกันการ

ไร้รัฐ

ท าใหม่ั้นใจในการ
เข้าถงึสิทธิและ
สวัสดกิารต่างๆ
ตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด อย่าง

ทั่วถงึ

ในดา้นความ
ม่ันคงควบคุม 
ตรวจสอบ   
การเดนิทาง
ระหว่าง

ประเทศ และ
ชายแดน

รักษาความ
ปลอดภยั    
การท า

ธุรกรรมต่างๆ
ทัง้ภาครัฐและ

เอกชน

เป็นความจ าเป็น
ต่อการด าเนินการ
ของรัฐบาลทัง้ทาง
เศรษฐกจิและ
สังคม เช่น 

การศึกษา ภาษี 
การเลือกตัง้ บัตร
สวัสดกิารของรัฐ



การทะเบยีนราษฎร & การแก้การไร้รัฐไร้สัญชาติ

การจดทะเบยีน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยนื การมี
บัตรประจ าตัว
ดจิติอล การ

ใหบ้ริการอย่างทั่วถงึ
และเข้าถงึ พร้อมทัง้
มกีารมกีารเชื่อมโยง

ความสมบรูณแ์ละ
ถูกต้องของ

ฐานข้อมูล มส่ีวนที่
ส าคัญอย่างยิง่

การน าระบบการ  
จดทะเบยีนมาใช้
ประโยชนใ์นเชิง
ก าหนดนโยบาย 

และการน านโยบาย
ไปปฏบิตัิ

การบรูณาการไป
พร้อมๆกันในเร่ือง
ของการปรับปรุง
กฎหมาย การน า
นโยบายไปปฏบิัต ิ
และรณรงคใ์นการ

สร้างความ    
ตระหนักรู้





#Ibelog  Campaign to 
End Statelessness

2014-2024
(พ.ศ.2557-2567)



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี
พระราชด ารัส  เม่ือวันที่ 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 ณ วงัไกล
กงัวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ ความส าคญั

ตอนหน่ึงว่า 
“... ประชาชนทีอ่ยู่ในประเทศเขามีมานานแล้ว แต่กไ็ม่เป็นคนไทย              

คอื เขาไม่ถอืว่าเป็นคนไทยแท้จริง เขาอยู่และเกดิในเมืองไทย แต่ก็
ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทย คอื เขาไม่ถอืว่าเป็นคนไทย
แท้จริง เขาอยู่       และเกดิในเมืองไทย แต่กไ็ม่ได้รับประโยชน์ของ
ความเป็นไทย ส่ิงน้ีเป็นส่ิง    ที่ต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพราะว่า         
ถ้าหากว่ามีคนอยู่ในเมืองไทยและกมี็ความน้อยใจมาก ไม่มีใคร        

เอาใจใส่ กจ็ะท าให้ความม่ันคงของประเทศด้อยไป ...



กฎหมายรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกนั

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั
การเลอืปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเร่ือง

ถิน่ก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ......จะกระท ามิได้ 



การพัฒนาระบบอัตลักษณ์ ในปี พ.ศ.2566 (ค.ศ. 2023) 

การลงทะเบียนและพสูิจน์ตัวตน การยืนยนัตัวตน



นโยบายความมั่นคงแห่งชาต ิ

การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทีต่กค้างและ            
ยงัไม่สามารถส่งกลบัประเทศต้นทางโดย
เร่งรัด การก าหนดสถานะบุคคลทีชั่ดเจน

การก าหนดสิทธิขั้นพืน้ฐาน

ก าหนดสถานะ และ
สิทธิขั้นพืน้ฐาน



การเ ข้ามาอ ยู่ ในประเทศของบุคคลซ่ึงไม่มี สัญชาติไทย(ต่างด้าว )

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง

พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร

พ.ร.บ.สัญชาติ

• ม.11 ต้องเดนิทางเข้าออกตามช่องทาง (ด่าน ตม.)
• ม.17 รัฐมนตรีโดยอนุมัตขิอง ครม. จะอนุญาตใหค้นต่างด้าวผู้ใด               
เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงือ่นไขใดๆ หรือจะยกเว้นไม่จ าต้อง
ปฏบิัตติาม พ.ร.บ.นี ้ในกรณีใดๆกไ็ด้

• ม.38 ใหน้ายทะเบยีนจัดท าทะเบยีนบ้านส าหรับคนซึง่ไม่มีสัญชาติ
ไทยทีไ่ด้รับอนุญาตใหอ้าศัยอยู่ในราชอาณาจักร ....วรรคสอง              
ใหผู้้อ านวยการทะเบยีนกลางจัดใหม้ีทะเบยีนประวัตสิ าหรับ             
คนซึง่ไม่มีสัญชาตไิทยอื่นนอกจากทีบั่ญญัตไิว้ตามวรรคหน่ึง             
ตามที ่รัฐมนตรีก าหนด

• ม.7 บุคคลดังต่อไปนีย้่อมได้สัญชาตไิทยโดยการเกดิ
(1) ผู้เกดิโดยบดิามารดาเป็นผู้มีสัญชาตไิทย
(2) ผู้เกดิในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหน่ึง

• ม.7ทวิ  วรรคสอง ในกรณีทีเ่หน็สมควร รัฐมนตรีจะพจิารณาและส่ังเฉพาะ
รายหรือเป็นการทั่วไปใหบุ้คคลตามวรรคหน่ึงได้สัญชาตไิทยกไ็ด้ ตาม
หลักเกณฑท์ี ่ครม.ก าหนด



ชนกลุ่มน้อย 19 กลุ่ม              
481,140 ราย

การพฒันาสถานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย
คนต่างด้าวในไทย

จ านวน 934,621 ราย

คนต่างด้าวทัว่ไป              
380,649 ราย

บคุคลไม่มีสถานะจดัท าทะเบียนประวติั                                         
ตาม กม.ทะเบียนราษฎร (ม.19/2,ม.38 ว.2)              

(เลข 0 กลุ่ม 00) - 72,832 ราย

เดินทางเข้าไทย
121,188 ราย

เกิดไทย
259,461 ราย

ขอใบถ่ินท่ีอยู่

(ตามโควตา)

ขอถือตาม
สามีคนไทย 

(ม.9)

ขอแปลง  
เป็นไทย 
(ม.10)

เรียนจบ 
ป.ตรี

ขอมีสญัชาติไทย
โดยการเกิด (ม.7

ทวิ ว.2)

กทม.=> ยื่นท่ี บช.ส. สตช. 
ตจว.=> ยื่นท่ี สภ.อ.

กทม.=> ยื่นท่ี สน.บท.           
ตจว.=> ยื่นท่ี สนท.อ.

เดินทางเข้าไทย        349,692
ราย

เกิดไทย
131,448 ราย

ขอมีสญัชาติไทย
โดยการเกิด            

(ม.23)

ขอมีสญัชาติไทย
โดยการเกิด        
(ม.7 ทวิ ว.2)

สิทธิอาศยั 
ม.17

กทม.=> ย่ืนท่ี เขต/สน.บท.           
ตจว.=> ย่ืนท่ี สนท.อ.

ส ารวจปี 2527-2542 ชน
กลุ่มน้อย (ท.ร.13)                           
(เลข 6 กลุ่ม 50-72)

ส ารวจปี 2548-2554 ยทุธศาสตร์
ฯ มติ 18 ม.ค.2548
ทะเบียนประวติั                         
(เลข 0 กลุ่ม 89) 

ขอแปลง  
เป็นไทย 
(ม.10)

กทม.=> ย่ืนท่ี สน.บท. 
ตจว.=> ย่ืนท่ี สนท.อ.

ขอถือตาม
สามีคนไทย 

(ม.9)

 เครอืญาติ ชกน.ตกส ารวจ

 เดก็นักเรียน 

 ไรร้ากเหง้า

ท าคณุประโยชน์

ผา่นการพิสจูน์           
ความเก่ียวพนั

- จดัท าทะเบียนฯ 5 ปี                   
- ไม่เคยออกนอกไทย            
-กลบัประเทศต้นทางไม่ได้
-พดูและฟังภาษาไทยได้
-จงรกัภกัดี/เลื่อมใส ปชต.
-ความประพฤติดี

มติ ครม.          
26 ม.ค.2564

สิทธิอาศยัโดยชอบ

สิทธิรกัษาพยาบาล

สิทธิการท างาน

19 กลุ่ม อาทิ จีนฮ่ออพยพ ลาวอพยพ ไทยลือ้ เวียดนามอพยพ                
บคุคลบนพืน้ท่ีสงู ม้งถ า้กระบอก ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า เป็นต้น

- เป็นคนไร้รฐัไร้สญัชาติ/ไม่ใช่คนไทย
- มีภมิูล าเนาเป็นหลกัแหล่งอยู่ไทย เช่น 
ตัง้บ้านเรือน ประกอบอาชีพ มีครอบครวั
- ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร/เลข ปชช.
- ไม่มีหลกัฐานเป็นคนประเทศอ่ืน

ขอใบถ่ินท่ีอยู่

(ไม่จ ากดัโควตา)





ผ่านการพสูิจนค์วามเกีย่ว
พนัธ ์กับกลุ่มชาตพินัธ ์

19 กลุ่ม
การพัฒนาสถานะ

เข้าสู่ช่องทางการ
พฒันาสถานะ

ตามแนวทางกลุ่ม
ชาตพนัธ ์19 กลุ่ม

มต ิครม.
26 มกราคม 

2564

ไม่ผ่านการพสูิจนค์วามเกีย่ว
พนัธ ์กับกลุ่มชาตพินัธ ์

19 กลุ่ม

• จัดท าทะเบยีน 5ปี
• ไม่เคยออกนอกไทย
• กลับประเทศต้นทางไม่ได้
• พูดและฟังภาษาไทยได้
• ความประพฤตดิี
• จงรักภคัด/ีเล่ือมใส ปชต.

- สิทธิอาศยัโดยชอบ
- สิทธิรกัษาพยาบาล
- สิทธิการท างาน

บุคคลไม่มสีถานะทาง
ทะเบยีน (19/2,

38 วรรค2 จ านวน 
77,079 ราย 



ชนกลุ่มน้อยในไทย

จ านวน 479,715 ราย

บคุคลไม่มีสถานะจดัท าทะเบียนประวติั                                         
ตาม กม.ทะเบียนราษฎร (ม.19/2,ม.38 ว.2)              

(เลข 0 กลุ่ม 00) - 74,257 ราย

ส ารวจปี 2527-2542              
ชนกลุ่มน้อย (ท.ร.13)                           
(เลข 6 กลุ่ม 50-72)

(130,353 ราย)

ส ารวจปี 2548-2554
ยทุธศาสตรฯ์ มติ 18 ม.ค.2548                       

ทะเบียนประวติั                         
(เลข 0 กลุ่ม 89) 

(220,478 ราย)

 เครือญาติ ชกน.ตกส ารวจ (เข้าไทย ภายใน 30 ก.ย.2542) 

 เดก็นักเรียน (เข้าไทย ภายใน 18 ม.ค.2548)

 ไร้รากเหง้า (เข้าไทย ภายใน 18 ม.ค.2548)

ท าคณุประโยชน์ (เข้าไทย ภายใน 18 ม.ค.2548)

ผา่นการพิสจูน์           
ความเก่ียวพนั

- จดัท าทะเบียนฯ 5 ปี                   
- ไม่เคยออกนอกไทย            
-กลบัประเทศต้นทางไม่ได้
-พดูและฟังภาษาไทยได้
-จงรกัภกัดี/เล่ือมใส ปชต.
-ความประพฤติดี

มติ ครม.          
26 ม.ค.2564

สิทธิอาศยัโดยชอบ

สิทธิรกัษาพยาบาล

สิทธิการท างาน

- เป็นคนไร้รฐัไร้สญัชาติ/ไม่ใช่คนไทย
- มีภมิูล าเนาเป็นหลกัแหล่งอยู่ไทย เช่น 
ตัง้บา้นเรือน ประกอบอาชีพ มีครอบครวั
- ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร/เลข ปชช.
- ไม่มีหลกัฐานเป็นคนประเทศอ่ืน

เกิดไทย
128,884 ราย

ขอมีสญัชาติไทย
โดยการเกิด            

(ม.23)

ขอมีสญัชาติไทย
โดยการเกิด        
(ม.7 ทวิ ว.2)

สิทธิอาศยั 
ม.17

กทม.=> ยื่นท่ี เขต/สน.บท.           
ตจว.=> ยื่นท่ี สนท.อ.

ขอแปลง  
เป็นไทย 
(ม.10)

กทม.=> ยื่นท่ี สน.บท. 
ตจว.=> ยื่นท่ี สนท.อ.

ขอถอืตาม
สามีคนไทย 

(ม.9)

ขอใบถ่ินท่ีอยู่
(ไม่จ ากดัโควตา)

เดินทางเข้าไทย        350,831
ราย

ท.ร.14





ท.ร.13

ทะเบียนประวติั
ทะเบียนประวติั



หมายเหตุ

ปีท่ีส ารวจ ครัง้สดุท้าย 

(ปี 2554 - 2565 = 11 ปี)

ปีท่ีเดินทางเข้าไทย ครัง้สดุท้าย 

(ปี 2542 - 2565 = 23 ปี)



การแก้ไขโดยกฎหมาย

พ.ร.บ. สัญชาต ิ๒๕๐๘ แก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบับที ่๒) ๒๕๓๕

• เพิม่ช่ือในกรณีบิดามารดาเป็นคน
ไทย (หลักสายเลือด ๗(๑))

• กรณีชาวไทยภูเขา (หลักดนิแดน ๗
(๒))

พ.ร.บ. สัญชาต ิ(ฉบับที ่๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• ชนกลุ่มน้อย/ต่างด้าว เกิดก่อน ๒๖ 
ก.พ. ๒๕๓๕ และบุตรทีเ่กิดก่อน
๒๘ ก.พ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๒๓)

พ.ร.บ. สัญชาต ิ(ฉบับที ่๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๕

• ชนกลุ่มน้อยทีม่เีชือ้สายไทย 
(ทางด้าน กัมพูชา และเมียนมา)



แผนผังแสดงการได้สัญชาติไทย การเสียสัญชาติไทย และการกลับคืนสัญชาติไทย
ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2555

สัญชาติไทย
ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ
พ.ศ. 2508 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมจนถึง
ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2555

ชายหรือหญิงไทยสมรสกับคนต่างด้าวและแสดง
ความจ านงสละสัญชาติไทย (ม.13)
ผู้ที่ได้สัญชาติอ่ืนตาม กม. ว่าด้วยสัญชาติของ
บิดามารดาประสงค์จะถือสัญชาติอ่ืนและแสดง
ความจ านงสละสัญชาติไทย (ม.14)
ผู้มีสัญชาติไทยและสัญชาติอ่ืน หรือผู้ที่ได้รับการแปลง
สัญชาติไทย ประสงค์สละสัญชาติไทย (ม.15)

ถูกถอนสัญชาติไทย
1. โดยรัฐมนตรี (ม.16/ ม.17 (1) (2) และ ม.19)
2. โดยศาล (ม.17 (3), (4))

โดยผลของกฎหมาย (ม.21 และ ม.22)

ชายหรือหญิงไทยสละสัญชาติ เพราะไปสมรสกับคนต่างด้าว
และได้ขาด จากการสมรส ยื่นแสดงความจ านง (ม.23)
ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยแต่ได้เสียสัญชาติตามบิดาหรือมารดา 
ขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะประสงค์ขอ (ม.24)

จากบิดาหรือมารดาไทย (ม.7 (1))

เกิดในประเทศไทย (ม.7 (2))

บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เป็นทูต หรือเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ (ม.8) หรือ
บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวและขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาเข้าเงื่อนไขที่ท าให้ไม่ได้
สัญชาติไทย (ม.7 ทวิ วรรคหนึ่ง) เช่น ชนกลุ่มน้อย คนเข้าเมืองชั่วคราว ผู้หลบหนีเข้าเมือง

หญิงต่างด้าวสมรสกับชายไทย (ม.9)

แปลงให้ตนเอง (ม.12 วรรคหนึ่ง)
แปลงให้ตนเองและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ม.12 วรรคสอง)
แปลงให้บุคคลอ่ืน (ม.12/1)

คุณสมบัติ (ม.10)หลัก

ข้อยกเว้น

ผู้ที่เกิดในไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ วรรคหนึ่ง (มีมติ ครม.รองรับ)

(ม.7 ทวิ วรรคสอง)

ลงรายการสัญชาติไทยตาม ม.23 พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉ.4) พ.ศ.2551
คืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่น พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉ.5) พ.ศ.2555

การเสียสัญชาติไทย

การได้สัญชาติไทย โดยการเกิด

ภายหลังการเกิด

หลักสายโลหิต

หลักดินแดน

โดยการสมรส

โดยการแปลงสัญชาติ

โดยค าสั่งรัฐมนตรี

โดยผลของกฎหมาย

การกลับคืนสัญชาติไทย
ม.11, 12 วรรคสอง,12/1 (1) (2) (3)

หลัก

ข้อยกเว้น

...

...



พระราชบัญญตัิ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

และแก้ไข ฉบับที ่๔ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๗ บุคคลดังต่อไปนีย้่อมได้สัญชาตไิทยโดยการเกิด
(๑) ผู้เกดิโดยบดิาหรือมารดาเป็นผู้มสัีญชาตไิทย ไม่ว่าจะ
เกดิในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
(๒) ผู้เกดิในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา             
๗ ทวิ วรรคหน่ึง
ค าว่าบดิาตาม (๑) ใหห้มายความรวมถงึผู้ซึง่ได้รับการ
พสูิจนว่์าเป็นบดิาของผู้เกดิตามวิธีการทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง แม้ผู้น้ันจะมไิด้จดทะเบยีนสมรส
กับมารดาของผู้เกดิ และมไิด้จดทะเบยีนรับรองผู้เกดิเป็น
บุตรกต็าม



พระราชบัญญตัิ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

และแก้ไข ฉบับที ่๔ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา 7 ทวิ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยมบีดิาและมารดาเป็น
คนต่างด้าว ย่อมไม่ได้สัญชาตไิทย ถ้าในขณะทีเ่กิดบดิาตามกฎหมาย 
หรือบดิาทีไ่ม่ได้สมรสกับมารดา หรือมารดาผู้น้ันเป็น  
(1)  ผู้ทีไ่ด้รับการผ่อนผันใหพ้กัอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย                 
เป็นกรณีพเิศษเฉพาะราย
(2)  ผู้ทีไ่ด้รับอนุญาตใหเ้ข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพยีงช่ัวคราวหรือ

(3)  ผู้ทีเ่ข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง

ในกรณีทีเ่หน็สมควร รัฐมนตรีจะพจิารณาและส่ังเฉพาะราย
หรือเป็นการทั่วไปใหบุ้คคลตาม วรรคหน่ึงได้สัญชาตไิทยก็ได้                 
ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะรัฐมนตรีก าหนด 



การแก้ไขโดยนโยบายของรัฐ (อาศัยอ านาจตามมาตรา ๗ ทวิ     
วรรคสอง พ.ร .บ.  สัญชาติ  ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่  ๔ )  ๒๕๕๑) 

มติ ครม. ๗ 
ธ.ค. ๒๕๕๙

กลุม่ชาติพนัธุ์

ตา่งดา้วจบ
ปรญิญาตรี

ตา่งดา้วมี
เหตจุ  าเป็น

ตา่งดา้วถกู
ทอดทิง้



เ ป้าหมายตามมติ  ครม. ๗ ธันวาคม ๕๙

๑. บตุรของชนกลุม่นอ้ย/กลุม่ชาติพนัธ์

๒. บตุรของบคุคลตามยทุธศาสตร ์๑๘ 
ม.ค. ๒๕๔๘ (กลุม่ ๑) /ชาวมอรแ์กน

บตุรของคนต่างดา้วอ่ืนๆ เช่น อยู่
ชั่วคราว ,อยูม่านานแตต่กส ารวจ บคุคล
ไมมี่สถานะทางทะเบียน ,บคุคลไรร้ฐั ,
บคุคลถกูทอดทิง้



กล
ุ่มช

าต
ิพนั

ธ์/
ยุท

ธศ
าส
ตร์ • บดิา มารดามชีื่อในระบบ

ทะเบยีนและอยู่ต่อเน่ืองไม่
น้อยกว่า ๑๕ ปี

• มีหลักฐานการเกิด
• ไม่ปรากฏหลักฐานการมแีละใช้
สัญชาตอิืน่

• พดูและฟังภาษาไทยได้/ความ
ประพฤตดิ ี/จงรักเลื่อมใส/ไม่
เป็นภยัต่อความม่ันคง/ถ้าตดิ
คุกพน้โทษไม่น้อยกว่า ๕ ปี

กล
ุ่มต่

าง
ด้า
วอื่
น • จบปริญญาตรีภายในประเทศ 

(ถ้าไม่จบต้องได้รับความ
เหน็ชอบจาก รมว.มท.)

• มีหลักฐานการเกิด
• ไม่ปรากฏหลักฐานการมแีละ            
ใช้สัญชาตอิืน่

• พดูและฟังภาษาไทยได้/ความ
ประพฤตดิ ี/จงรักเลื่อมใส/           
ไม่เป็นภยัต่อความม่ันคง/             
ถ้าตดิคุกพน้โทษไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- กรณีเป็นเดก็ก าพร้า   
ต้องมีหนังสือรับรองจาก พม. 
อยู่ไทยไม่น้อยกว่าสิบปี
(ไม่ต้องจบปริญญาตรี)

- กรณีท าคุณประโยชน ์            
มีภมูิล าเนาต่อเน่ือง มีอาชพี
สุจริตและมีหนังสือรับรองการ
ท าคุณประโยชนจ์ากระดับกรม



หลัก เกณฑ์นัก เ รียนนัก ศึกษา ซ่ึง บุตร ต่าง ด้าว ท่ี เกิด ในประเทศไทยที่ ไ ม่ ใ ช่
บุตรชนกลุ่ ม น้อยหรือกลุ่ มชาติพัน ธ์  ขอ สัญชาติกรณี ไ ม่จบปริญญาตรี

1. มบีดิามารดาเป็นผู้มสัีญชาตไิทยและอยู่ในไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี
2. เป็นบุตรบุญธรรมของผู้มสัีญชาตไิทยและอยู่ด้วยกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทน เข้าแข่งขันหรือประกวดผลงานใน
ระดับนานาชาต ิจากหน่วยงานราชการ หรือท าประโยชนใ์หแ้ก่ประเทศ
และอยู่ในไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. ท าคุณประโยชน ์หรือบดิามารดาเป็นผู้ท าคุณประโยชนแ์ละอยู่ในไทย
ไม่น้อยกว่า 10 ปี
5.เป็นผู้ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้โดยมหีนังสือปฏเิสธจากประเทศ
ต้นทาง หรือมข้ีอเทจ็จริงทีไ่ม่อาจปฏเิสธได้ว่าผู้น้ันเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

รมว.มท มอบอ านาจให ้อปค.แล้ว 



รมว.มท. อนุมัติ

การก าหนดสถานะตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

คุณสมบัติ
- บุตรชนกลุ่มน้อย 19 กลุ่ม/บุคคลไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน ที่อพยพเข้ามา 15 ปีแล้ว
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดีฯ

คุณสมบัติ
- เป็นบุตรของคนต่างด้าวอ่ืน
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤติด/ีจงรักภักดีฯ
- จบปริญญาตรี

คุณสมบัติ
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤติด/ีจงรักภักดีฯ
- หากไม่ปรากฏบิดา/มารดา ต้องมีหนังสือรับรอง
จาก พัฒนาสังคมฯ

คุณสมบัติ
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤติด/ีจงรักภักดีฯ
- มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และหน่วยงาน

ระดับกรมรับรอง

ขอถิ่นที่อยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอสัญชาติไทย ขอสัญชาติไทย ขอสัญชาติไทย ขอสัญชาติไทย

อพยพเข้ามาและอยูม่านาน เด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา คนไร้รากเหง้า บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์

บุตรเกิดไทย เกิดไทย เกิดไทย เกิดไทยไม่เกิดไทย ไม่เกิดไทย ไม่เกิดไทย ไม่เกิดไทย

อายุไม่เกิน 18 ปี นายอ าเภอ/ผอ.สน.บท. อนุมัติ  อายุ 18 ปีขึ้นไป ผวจ./อปค. อนุมัติ



ขอถิ่นที่อยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอถิ่นที่อยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอถิ่นที่อยู่ 
(ต่างด้าว)

  



การขอลงรายการสัญชาติไทยตามระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการพิจารณา

ลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543 

คุณสมบัติ

กรณีบุตรต้องมีบิดาหรือมารดา ปู่หรือย่า 

ตาหรือยายเป็นชาวเขาดั้งเดิม/บุคคล

บนพื้นที่สูงที่เกิดในประเทศไทย 

ก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2515

สถานที่ย่ืนค าขอ

ย่ืนต่อ นายทะเบียน แห่งท้องท่ีที่ผู้ขอมีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้าน

- ผู้ขอ บรรลุนิติภาวะ ยื่นด้วยตนเอง

- ผู้ขอ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดา มารดา 

หรือ ผู้ปกครองย่ืนค าขอแทน

ผู้พิจารณา/ผู้อนุมัติ

- นายอ าเภอ เป็นผู้อนุมัติ

- เมื่อมีค าสั่งอนุมัติแล้วให้ส่งค าขอให้ สน.บท. 

ก าหนดเลขประจ าตัวคนไทยให้แก่ผู้ขอ

หลักฐานและเอกสารในการย่ืนค าขอ

(1)  เอกสารที่ได้จากการจัดท าทะเบียนประวัติต่าง ๆ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

และตามมติ ครม.

(2)  เอกสารต่าง ๆ ท่ีทางราชการออกให้เพื่อรับรอง

สถานะบุคคลตามกฎหมาย เช่น  ใบรับแจ้งการเกิด   

ใบรับรองการเกิด สูติบัตร  เป็นต้น 

*** หากเป็นผู้สูงอายุ (60 ปีข้ันไป) ไม่สามารถ  

ด าเนินการออกหลักฐานการเกิดได้ ให้นายทะเบียน 

สอบปากค าพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ หรือใช้กระบวนการ

ปชค.หมู่บ้าน หรือ คกก.หมู่บ้าน รับรองยืนยันว่า

“เกิดไทย” แทนหลักฐานการเกิด

(3)  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีรายละเอียดสามารถเป็น

ข้อมูลในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันท าให้ได้รับ

สัญชาติไทยได้

(4)  พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถให้การ

รับรองและยืนยันตัวบุคคลได้

(5)  รูปถ่าย จ านวน 1 รูป

กะเหรี่ยง, ม้งหรือแม้ว เม่ียนหรือเย้า/อ้ิวเม่ียน, 

อาข่าหรืออีก้อ, ลาหู่หรือมูเซอ, ลีซูหรือลีซอ, ลัวะ

หรือละเวือะ/ละว้า/ถิ่น/มัล/ปรัย, ขมุ, มลาบรี

หรือคนตองเหลือง

1) กาญจนบุรี 2) ก าแพงเพชร 3) เชียงใหม่  

4) เชียงราย 5) ตาก 6) น่าน 7) ประจวบคีรีขันธ์ 

8) พะเยา 9) พิษณุโลก 10) เพชรบุรี 

11) เพชรบูรณ์ 12) แพร่ 13) แม่ฮ่องสอน 

14) ราชบุรี 15) เลย 16) ล าปาง 17) ล าพูน 

18) สุโขทัย 19) สุพรรณบุรี 20) อุทัยธานี 



• พระราชบัญญัตสัิญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑

มาตรา  ๒๓  บรรดา บุคคลที่ เ คยมี สัญชาติ ไทยเพราะ เกิ ด ใน
ราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัต ิ
ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ข้อ ๑ และผู้ที่
เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ข้อ ๒ 
รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ 
วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้าบุคคลผู้น้ันอาศัย
อยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎร และเป็นผู้มีความประพฤติดี หรือท าคุณประโยชนใ์ห้แก่สังคม
หรือประเทศไทยให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีค าส่ังอันมีผลให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้ว
ก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตนีิใ้ช้บังคับ



การขอลงรายการสัญชาติไทย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

1.1 ก่อน 14 ธ.ค.2515/บิดามารดาเป็น

คนต่างด้าวเข้าอยู่ในไทยเป็นการชั่วคราวหรือ

ได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษหรือ

เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

(เคยได้สัญชาติไทยมาก่อน แต่ถูกถอนสัญชาติ)

1.2 ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค.2515-25 ก.พ. 

2535 /บิดามารดาเป็นคนต่างด้าวเข้าอยู่ในไทย

เป็นการชั่วคราวหรือได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้

เป็นกรณีพิเศษหรือเข้าเมืองโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย (ไม่เคยได้สัญชาติไทยมาก่อน)

1.3 บุตรของ กลุ่มที่ 1.1 และ กลุ่มที่ 1.2

เกิดในไทยก่อน 28 ก.พ.2551

ยื่นต่อ นายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

ณ ส านักทะเบียนแห่งท้องท่ีที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

- ผู้ขอ อายุตั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป ย่ืนด้วยตนเอง

- ผู้ขอ อายุต่ ากว่า 15 ปี ให้บิดา มารดา หรือ

ผู้ปกครองยื่นค าขอแทน

- นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต แล้วแต่กรณี

เป็นผู้อนุมัติ

- เมื่อมีค าสั่งอนุมัติแล้วให้ส่งค าขอให้ สน.บท. 

ก าหนดเลขประจ าตัวคนไทยให้แก่ผู้ขอ

(1)  เอกสารทางทะเบียนราษฎร

(2)  เอกสารรับรองการเกิด (ที่แสดงว่าผู้ยื่น

เกิดในประเทศไทย)

(3)  เอกสารอ่ืนๆ (ถ้าม)ี เช่น หลักฐานทางการ

ศึกษา หนังสือรับรองการท าคุณประโยชน์ 

ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบส าคัญประจ าตัว

คนต่างด้าว

(4)  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป

(5)  พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สามารถให้การ

รับรองประวัติความเป็นมาและความประพฤติ

ของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

คุณสมบัติ หลักฐานและเอกสารในการยื่นค าขอ สถานที่ยื่นค าขอ

ผู้พิจารณา/ผู้อนุมัติ



• พระราชบัญญัติ สัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๕๕
• มาตรา ๓ ““คนไทยพลดัถิ่น” หมายความว่า ผู้ซ่ึงมี
เช้ือสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอ่ืน
โดย เห ตุอัน เกิดจากการ เปลี่ ยนแปลงอาณา เขตของ
ราชอาณาจักรไทยในอดีตซ่ึงปัจจุบันผู้น้ันมิได้ถือสัญชาติ
ของประเทศอ่ืน และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย
เป็นระยะเวลาหน่ึงและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทยโดยได้รับการ
ส ารวจจัดท าทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีก าหนด
หรือเป็นผู้ซ่ึงมีลักษณะอ่ืนท านองเดียวกันตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง”



๑ เป็นผู้มเีชือ้สายไทยที่
ต้องกลายเป็น           
คนในบังคับของ
ประเทศอื่น โดยเหตุ
อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงอาณา
เขตของประเทศไทย
ในอดตี

๒ ไม่ได้ถอื
สัญชาต ิ           
ของ

ประเทศอื่น

๓ มวีถิชีวีติเป็น
คนไทย และ

๔ ได้รับการจัดท า
ทะเบยีนประวัติ
ตามกฎหมาย
ทะเบยีน ตามที่
ครม. ก าหนด

( รหั ส  8  – X X X X – 9 0 XXX  - X X  - X )



กลุ่มที ่1 คนไทยพลัดถิน่ทียั่งไม่มสัีญชาตไิทย กลุ่มทีอ่พยพเข้ามาในประเทศ
ไทยและได้รับการจัดท าทะเบยีนคนไทยพลัดถิน่ ทีย่ังมชีีวิตอยู่ สามารถยืน่ค า
ขอพสูิจนแ์ละรับรองความเป็นไทยพลัดถิน่ เพือ่ให ้คกก. รับรองความเป็นคน
ไทยพลัดถิน่พจิารณา

กลุ่มที ่2 ลูกหลานคนกลุ่มที ่1 คนกลุ่มนีส้ามารถขอลงรายการสัญชาตไิทยตาม
บดิาหรือมารดา ทีอ่ยู่ในทีอ่ยู่กลุ่มที ่1 เมือ่บดิาหรือมารดาไดรั้บการรับรองความ
เป็นคนไทยพลัดถิน่แล้ว
กลุ่มที ่3 คนทีม่คุีณสมบตัขิองไทยพลัดถิน่ทีไ่ด้สัญชาตไิทยไปแล้ว  ก่อนวันที ่22 
มีนาคม 2555 ใหย้ืน่ขอแก้ไขสถานะการได้สัญชาตไิทยโดยการเกดิได้

กลุ่มที ่4 บุตรของคนกลุ่มที ่3 ทีย่ังไม่ได้ลงรายการสัญชาตไิทย ใหย้ืน่ค าขอแก้ไข
สถานะเป็นคนสัญชาตไิทยโดยการเกดิได้

( ร หั ส  8  – X X X X – 9 0 X X X  - X X  - X )



การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

คนต่างด้าวทั่วไป คนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อย

ไม่มีความเกี่ยวพันกับไทย
คุณสมบัติ

- บรรลุนิติภาวะ
- มีความประพฤติดี
- มีอาชีพเป็นหลักฐาน 

(รายได้ 80,000/เดือน, มีใบอนุญาต
ท างาน, ภาษี 3 ปีก่อนยื่นฯ)

- มีภูมิล าเนาในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี
(มีใบส าคัญถ่ินที่อยู่, มีชื่ออยู่ใน ทร.14)

- มีความรู้ภาษาไทย

มีความเกี่ยวพันกับไทย
เช่น มีภรรยาไทย,

บุตรไทย, จบการศึกษาในไทย
คุณสมบัติ
- บรรลุนิติภาวะ
- มีความประพฤติดี
- มีอาชีพเป็นหลักฐาน 

(รายได้ 40,000/เดือน, มีใบอนุญาต
ท างาน, ภาษี 3 ปีก่อนยื่นฯ)

- มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.13 หรือ ทร.14)

ไม่มีความเกี่ยวพันกับไทย
คุณสมบัติ
- บรรลุนิติภาวะ
- มีความประพฤติดี
- มีอาชีพเป็นหลักฐาน (รายได้ 25,000/เดือน 

(หากมีใบส าคัญถ่ินที่อยู่หรือใบส าคัญประจ าตัว  
คนต่างด้าว 10 ปีขึ้นไป รายได้ 15,000/เดือน)
มีใบอนุญาตท างาน, ภาษี 3 ปีก่อนยื่นฯ)

- มีภูมิล าเนาในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี
(มีใบส าคัญถ่ินที่อยู่, มีชื่ออยู่ใน ทร.14)

- มีความรู้ภาษาไทย

มีความเกี่ยวพันกับไทย
เช่น มีภรรยาไทย,

บุตรไทย, จบการศึกษาในไทย
คุณสมบัติ
- บรรลุนิติภาวะ
- มีความประพฤติดี
- มีอาชีพเป็นหลักฐาน 

(รายได้ 15,000/เดือน, มีใบอนุญาต
ท างาน, ภาษี 3 ปีก่อนยื่นฯ)

- มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.13 หรือ ทร.14)

ยื่นค าขอฯ - ท่ี ต  ารวจสนัติบาล (ภมิูล าเนาในกรุงเทพฯ)
- ต ารวจภธูรจงัหวดั (ภมิูล าเนาตา่งจงัหวดั

ยื่นค าขอฯ - ส านกับรหิารการทะเบียน (ภมิูล าเนาในกรุงเทพฯ)
- ส านกัทะเบียนอ าเภอ (ภมิูล าเนา)

-ประชุม คณะท างานระดับจังหวัด / คณะอนุกรรมการฯ / คณะกรรมการฯ

รมว. ลงนามเห็นชอบ เพื่อสั่งไปขอพระบรมราชานุญาต

เมื่อมีพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงปฏิญาณตน

รมว.มท. ลงนามในประกาศการได้สัญชาติไทย

ส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา

รับหนังสือส าคัญการแปลง และเพิ่มชื่อเป็นบุคคลสัญชาติไทย

1
2

3
4

5

6

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติ
- มีความประพฤติดี (มีพยาน 

รับรอง>3 คน)
- มีอาชีพเป็นหลักฐาน (อาชีพที่ผู้สูงอายุ 
สามารถท าได้ (นอ./ผอ.เขต รับรอง))

- มีภูมิล าเนาในประเทศไทย
ไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีใบส าคัญ
ถิ่นที่อยู่, มีชื่ออยู่ใน ทร.14)

- พูดและฟังภาษาไทย/ภาษาถ่ิน
เข้าใจได้



การขอถือสัญชาติไทยตามสามี
( มาตรา 9 )

คุณสมบัติ
- จดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย

(กรณีมีบุตร 1 ปี, ไม่มีบุตร 3 ปี)
- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.13 หรือ ทร.14)
- สามี มีรายได้ 20,000 บาท/เดือน 

แสดงหลักฐานภาษี 1 ปี ก่อนยื่นฯ 
(หากสามีมีรายได้ไม่ถึงสามารถน ารายได้ของ 
ภรรยามารวมได้ มีใบอนุญาตท างานถูกต้อง)

- มีความประพฤติดี (ตรวจสอบประวัติ 
อาชญากรรม, ยาเสพติด, ความมั่นคง, การเมือง)

คุณสมบัติ
- จดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย

(กรณีมีบุตร 1 ปี, ไม่มีบุตร 3 ปี)
- มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.13 หรือ ทร.14)
- สามี มีรายได้ 10,000 บาท/เดือน 

แสดงหลักฐานภาษี 1 ปี ก่อนยื่นฯ 
(หากสามีมีรายได้ไม่ถึงสามารถน ารายได้ของ 
ภรรยามารวมได้ มีใบอนุญาตท างานถูกต้อง)

- มีความประพฤติดี (ตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม,ยาเสพติด, ความมั่นคง, การเมือง)

คนต่างด้าวทั่วไป คนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อย

ยื่นค าขอฯ - ท่ี ต  ารวจสนัติบาล (ภมิูล าเนาในกรุงเทพฯ)
- ต ารวจภธูรจงัหวดั (ภมิูล าเนาตา่งจงัหวดั

ยื่นค าขอฯ - ส านกับรหิารการทะเบียน (มีภมิูล าเนาในกรุงท าฯ)
- อ าเภอ (ภมิูล าเนาตา่งจงัหวดั)

- ผ่านการพิจารณา คณะท างานระดับจังหวัด, คณะอนุกรรมการ, คณะกรรมการกลั่นกรองฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศการได้สัญชาติไทย

ประกาศราชกิจจานเุบกษา ผู้ขอมีสัญชาติไทย ไปด าเนินการเพิ่มชื่อเป็นบุคคลสัญชาติไทย ณ ส านักทะเบียนที่มีภูมิล าเนา

1
2

3 3



การแก้ไขโดยกฎหมาย

พ.ร.บ.สัญชาต ิ๒๕๐๘

• ชนกลุ่มน้อยทีอ่พยพเข้าประเทศ 
(มาตรา ๑๐,๑๑ ,๑๒ การแปลง)

พ.ร.บ.ทะเบยีนราษฎร      
(ฉบับที ่๓) ๒๕๖๒
• กรณีไม่สามารถพสูิจนส์ถานการณเ์กดิและ

สัญชาตไิด้ ถ้ามีหลักฐานว่าได้อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธิยืน่ค าร้องขอมีสัญชาติ
ไทยได้



การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติกรณีเด็กและบุคคลไร้รากเหง้า
( มท  ๐๓๐๙ / ว  ๑๑๖๘๒  ล ว ๘  พ .ค .  ๒๕๖๒ )

เดก็เกดิในประเทศไทย

• ถูกทอดทิง้ในสถานพยาบาล
• ถูกพบในทีต่่างๆ ไม่ใช่บริเวณ

ชายแดน

เดก็เกิดตา่งประเทศ

• เข้ามาและถูกทอดทิง้ใน     
วัยเยาว์

• เข้ามาและพลัดหลง           
จากบิดามารดา

เดก็ไม่อาจพสูิจนส์ถานะการเกดิ

• เดก็เร่ร่อน พลัดหลง ไม่สามารถสืบหา
ข้อมูล ทีแ่ท้จริง หรือข้อมูลทางทะเบียน
ได้ 

• โยกย้ายถิน่ฐานบ่อยคร้ังไม่รู้สถานการณ์
เกิดของตัวเอง 

• ถูกลักพาตัวไปเป็นเวลานาน ตดิตามหา
บิดา มารดา ไม่พบ



เดก็เกิดในประเทศไทย

ไมท่ราบบิดา มารดา แตส่นันิษฐานวา่ไมใ่ชต่า่งดา้ว

• ถา้ไมม่ีเลข ๑๓ หลกั ใหย่ื้นขอแจง้การเกิด เพิ่มชื่อ
ใน ท.ร. ๑๔ ตามมาตรา ๗(๒) พ.ร.บ. สญัชาติ

• ถา้มีเลข ๑๓ หลกัแลว้ ใหย่ื้นขอเปลี่ยนแปลง
สถานะ เป็นผูม้ีสญัชาติไทยตามมาตรา ๗(๒)
พ.ร.บ. สญัชาติ ถา้ไมม่ีสตูิบตัร ใหข้อ ท.ร. ๒๐/๑

ปรากฏขอ้มลู บิดา มารดา เป็นตา่งดา้ว

• ถา้ไมม่ีเลข ๑๓ หลกั ใหย่ื้นขอแจง้การเกิด ใน
สถานะคนซึง่ไมมี่สญัชาติไทย/ไมมี่สถานะทาง
ทะเบียน ขึน้อยูก่บับดิา มารดา 

• ย่ืนค าขอมีสญัชาติ ตาม มาตรา ๒๓ หรอื ๗ ทวิ 
พ.ร.บ.สญัชาติ แลว้แตค่ณุสมบตัิ

• ถา้มีเลข ๑๓ หลกัแลว้ ใหย่ื้นขอ ท.ร. ๒๐/๑

• ย่ืนค าขอมีสญัชาติ ตาม มาตรา ๒๓ หรอื ๗ ทวิ 
พ.ร.บ.สญัชาติ แลว้แตค่ณุสมบตัิ



ไมมี่เลข ๑๓ หลกั

• ย่ืนค ารอ้งท าทะเบียนประวตัิบคุคลท่ีไมมี่
สถานะทางทะเบียน ตามมาตรา ๓๘ วรรค 
สอง และขอมีบตัร

• ขอถิ่นท่ีอยู ่และขอแปลงสญัชาติ ตาม
มาตรา ๑๐,๑๑ ,๑๒ พ.ร.บ. สญัชาติแลว้แต่
กรณี (ยงัไมมี่ มติ ครม.)

มีเลข ๑๓ หลกัแลว้

• เป็นกลุม่คนท่ีไดร้บัการส ารวจ ตาม
ยทุธศาสตร ์แลว้ (๑๘ ม.ค. ๒๕๔๘ ) ได้
สถานะเป็นคนเขา้เมืองโดยชอบแลว้

• ขอถิ่นท่ีอยู ่และขอแปลงสญัชาติ ตาม
มาตรา ๑๐,๑๑ ,๑๒ พ.ร.บ. สญัชาติแลว้แต่
กรณี (ยงัไมมี่ มติ ครม.)

เดก็เกิดต่างประเทศ



ยงัไม่แจง้เกิดและไมม่ีเลข ๑๓ หลกั

• แจง้การเกิดตามมาตรา ๑๙/๑ หรอืมาตรา ๑๙/๓ พ.ร.บ.
ทะเบียนราษฎร แลว้แตก่รณี แลว้พิสจูนไ์มไ่ด้

• จดัท าทะเบียนประวตัิบคุคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (๐ กลุม่ 
๐๐)

• อาศยัอยู่ในประเทศไมน่อ้ยกว่า ๑๐ ปี มีหนงัสือรบัรองเป็นคนไร้
รากเหงา้ พยานบคุคลรบัรอง ๓ คน รบัรองความประพฤติ และ
ถ่ินท่ีอยู่

• ย่ืนค ารอ้งขอมีสญัชาติ ตามมาตรา ๑๙/๒ พ.ร.บ. ทะเบียน
ราษฎร 

ถา้มีเลข ๑๓ หลกั

• อาศยัอยู่ในประเทศไมน่อ้ยกว่า ๑๐ ปี มีหนงัสือรบัรองเป็นคนไร้
รากเหงา้ พยานบคุคลรบัรอง ๓ คน รบัรองความประพฤติ และ
ถ่ินท่ีอยู่

• ย่ืนค ารอ้งขอมีสญัชาติ ตามมาตรา ๑๙/๒ พ.ร.บ. ทะเบียน
ราษฎร 

เดก็ไม่อาจพสูิจนส์ถานะการเกดิ



หลักเกณฑ์การพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ และ
ก าหนดสิทธิในการยื่นค าร้องขอมีสัญชาติไทย

ตาม พ .ร .บ .ทะเบียนราษฎร (ฉบับที่  ๓)  ๒๕๖๒

ไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาตไิด้
ภายใน 90 วัน

• จัดท าทะเบียนประวัติ
• ออกเอกสารแสดงตน
• มีอายุครบ 5 ปีแล้ว ออกบัตรประจ ำตัวให้

แทน 

สิทธิยื่นค าร้องขอมีสัญชาติไทย

• อยู่ในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

• มีคุณสมบัติอื่นตามที่ รมว.มท. ก าหนด
• ให้ รมว.มท. ประกาศ*ให้ผู้น้ันมีสัญชาติไทย 

ทั้งนี้ ภายใน 120 วัน

คุณสมบัติอื่นตามที่ รมว.มท. ก าหนด

• เด็กไรเ้ดียงสา เรร่อ่น ไมป่รากฏบดิามารดา 
ไมส่ามารถตามหาบดิา มารดา ญาติรว่ม
สายโลหิตทางบดิา มารดา 

• ไมส่ามารถแจง้เกิด หรอืขอหนงัสือรบัรอง
การเกิด

• ไดร้บัการจดัท าทะเบียนราษฎรและมี
เอกสารแสดงตนมีหนงัสอืรบัรองความเป็น
คนไรร้ากเง่า

• ประพฤติดี พดูและฟังภาษาไทยเขา้ใจดี จง
รกัภคัดี



กฎกระทรวง
ก าหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของ ผู้ เกิดใน

ราชอาณาจักรไทยซึ่ ง ไ ม่ไ ด้ สัญชาติ ไทย พ.ศ.  ๒๕๖๐

- บิดามารดา เป็นผูห้ลบหนีเขา้
เมืองใหอ้าศยัอยู่เป็นกรณีพิเศษ
เพ่ือรอสง่กลบัไปพรอ้มบดิาหรอื
มารดา

- เดก็ก าพรา้ ที่ พม. รบัรอง ให้
อาศยัอยู่เป็นกรณีพิเศษ

ใหม้ีฐานะการ
อาศัย

เช่นเดยีวกับบดิา
หรือมารดา         
เว้นแต่

- ใหผู้เ้กิดซึง่ไม่ไดส้ญัชาติไทย
ฐานะการอาศยัสิน้สดุลงดว้ย 
เวน้แต่

- อายไุม่นอ้ยกวา่ ๑๘ ปี หรอื
บรรลนิุติภาวะโดยการสมรส

- ไม่สามารถเดินทางกลบั
ประเทศตน้ทางได ้ตามท่ี รมว.
มท.ประกาศ (ลว. ๖ ตค. ๖๐)

กรณีฐานะการ
อาศยัของบิดา
และมารดาสิน้สดุ

- มีผูป้กครอง สามี ภรรยา บตุร                 
เป็นผูมี้สญัชาติไทย
- มีภมิูล  าเนาตอ่เน่ือง
- อยู่ระหว่างการศกึษา
- ท าคณุประโยชนต์ามท่ี รมว.มท 
ประกาศ (ลว. ๖ ตค. ๖๐)

อาจถูกเพกิถอนฐานะการอาศัยได้
ถ้ากระท าการเป็นภยัต่อความ
ม่ันคง หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดี



กา
รต
รว
จส
อบ • รายการซ า้ซ้อน

• กลุ่มเป้าหมาย

• ฝ่าฝืน ประกาศ

• ทุจริต

• ขั้นตอนไม่ครบ

กา
รส
อบ
สว
น 
รว
บร
วม • รายละเอียดครบถ้วน

• กลุ่มบุคคลเดยีวกันอย่าง
น้อยสามคน หรือบุคคล
ทีน่่าเชื่อถอืแทน

• การกระท าผิดกฎหมาย

• แบบ 89 ถ้าหายแจ้ง
ความ

• ถ้าทุจริต ต้องนายอ าเภอ

การขอคนื
รายการทาง
ทะเบยีน
ราษฎร

ที่ มท 0309.1/ ว 25 ลว 1 มิ.ย.
60



สิทธิอาศัยใน
ราชอาณาจักร

สิน้สุด

ประกาศ มท. เรื่อง การก าหนดเขตพืน้ท่ีควบคมุและ
การอนญุาตใหค้นตา่งดา้วบางจ าพวกท่ีเขา้มาอยูใ่น
ราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพืน้ท่ี

ควบคมุ ลว ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙

- ไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ด 
เว้นโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

- เดนิทางไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้
รับอนุญาตตามทีก่ฎหมายก าหนด

(ทัง้นี ้ตัง้แต ่๑ ก.ย. ๒๕๕๙)



มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๘๐ ลว ๙พ.ย. 
๒๕๖๑ เร่ืองการอนุมัตหิลักการ
เพือ่ขอเปลีย่นกลุ่มผู้มเีชือ้สาย

ไทยของชนกลุ่มน้อย

ชนกลุ่มน้อย เลขจัดกลุ่ม

ผูพ้ลดัถ่ินสญัชาติพมา่ ๖-xxxx-๕๔xxx-x-xx-x

ผูห้ลบหนีเขา้เมืองจากพมา่ (มีถ่ินท่ีอยูถ่าวร) ๖-xxxx-๕๕xxx-x-xx-x

ผูห้ลบหนีเขา้เมืองจากพมา่ (ใชแ้รงงานกบันายจา้ง)
ผูห้ลบหนีเขา้เมืองจากกมัพชูา
บคุคลบนพืน้ท่ีสงู (เฉพาะ จว.ตาก,ประจวบคีรขีนัธ,์ชมุพร
,และระนอง)

๖-xxxx-๕๖xxx-x-xx-x
๖-xxxx-๖๕xxx-x-xx-x
๖-xxxx-๕๐xxx-x-xx-x



หลักเกณฑ์การเปลี่ยนกลุ่ มเ ช้ือสายไทย

1. สอบสวนเจ้าของรายการ และบดิา มารดา ญาต ิพีน้่องทีม่เีอกสารหลักฐานทางทะเบยีนเป็นคนไทย   
โดยการเกดิ ทีม่ภีมูลิ าเนาเดมิอยู่ในประเทศไทยหรือมภีมูลิ าเนาเดมิอยู่ในดนิแดนทีเ่คยเป็นของ
ประเทศ หรือเคยเป็นชนกลุ่มน้อยทีม่เีชือ้สายไทย ทีผู้่ยืน่ค าขออ้างองิความเกีย่วพนั และพยานบุคคล  
ทีเ่ป็นคนไทยหรือชนกลุ่มน้อยเชือ้สายไทย อย่างน้อย สามคน

2. สรุปความเหน็ใหน้ายทะเบยีนอ าเภอ หรือนายทะเบยีนทอ้งถิน่ เป็นผู้พจิารณา หากมคีวามจ าเป็น    
อาจส่งเร่ืองให ้กม. หรือคณะกรรมการชุมชนพจิารณาใหก้ารรับรองอกีทางหน่ึงกไ็ด้

3. แจ้งส านักทะเบยีนกลาง
4. เมือ่ สนท.ได้รับแจ้งจาก ส านักทะเบยีนกลางแล้ว ใหบ้ันทกึค าว่า “กลุ่มเชือ้สายไทย”อยู่ในวงเล็บ

ต่อทา้ยรายการสัญชาตทิีแ่ก้ไข อาท ิเมยีนมา (กลุ่มเชือ้สายไทย)ใหบ้นัทกึเขทีค่ าร้องทีน่ายทะเบยีน
อนุมัตใิหแ้ก้ไขและบนัทกึเพิม่เตมิว่า”ได้รับอนุมัตใิหเ้ปลี่ยนกลุ่มเชือ้สายไทย” แล้วจัดเกบ็(scan)



ความบกพร่องในการขอลงรายการสัญชาติ

ความเข้าใจในกฎหมาย

หลักฐานประกอบ

พยานบุคคล

อืน่ๆ 

• บรรจุใหม่
• ไม่เคยท างานด้านนี้

• ทะเบยีนประวัติ
• หลักฐานการเกดิ

• จ านวนพยานบุคคล
• ความน่าเชื่อถอื
• การถูกจ าหน่าย
• รายการบุคคลอยู่ต่างส านักทะเบียน
• นายอ าเภอ นายทะเบียนลงนามใม่

ครบถ้วน



โทร 0-2791-7325-6


