
แบบคำขอการมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห�ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
แก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551

ประเภทของผู"ย่ืนคำร"อง

เขียนท่ี...........................................................
วันท่ี..............................................................

ข�าพเจ�า...................................ชื่อสกุล................................เลขประจำตัวประชาชน................................................
วัน/เดือน/ป� เกิด.................................................อายุ................ป� สัญชาติ/ชาติพันธ"............................................................
อยู$บ�านเลขท่ี........................................................................................................................................................................
บิดาชื่อ  ......................................เลขประจำตัวประชาชน ........................................... สัญชาติ/ชาติพันธ" .........................
มารดาชื่อ.....................................เลขประจำตัวประชาชน............................................ สัญชาติ/ชาติพันธ" .........................
ขอยื่นคำร�องต$อ....................................เพ่ือขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห$ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ให�แก$        ตัวข�าพเจ�าเอง         บุคคลอ่ืนซ่ึงมี
ความสัมพันธ"กับข�าพเจ�าในฐานะ .....................................ได�แก$  

ชื่อ.......................................ชื่อสกุล......................................เลขประจำตัวประชาชน............................................

ข�าพเจ�าขอรับรองว$าข�อความท่ีแจ�งไว�ข�างต�นท้ังหมดนั้นเป=นความจริงทุกประการ และขอรับรองว$าผู�ขอสัญชาติไทย
ตามคำขอฉบับนี้เป=นผู�มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ"ท่ีจะได�สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห$ง พ.ร.บ.สัญชาติ 
พ.ศ. 2508 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 หากปรากฏว$ามีการปกปBดข�อเท็จจริง
หรือผู�ขอสัญชาติไทยเป=นผู�ท่ีมีพฤติการณ"ซ่ึงเป=นภัยต$อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข�าพเจ�ายินยอม
ให�ยกเลิกเพิกถอนคำขอฉบับนี้ และแก�ไขรายการสัญชาติให�กลับคืนสู$สถานะเดิมก$อนยื่นคำขอ และแจ�งความดำเนินคดีแก$
ข�าพเจ�าได�

(ลงชื่อ).........................................................ผู�ยื่นคำขอ
(......................................................)

คำร�องเลขท่ี.........................................

วัน/เดือน/ป� เกิด.................................................อายุ................ป� สัญชาติ/ชาติพันธ"............................................................

มารดาชื่อ.....................................เลขประจำตัวประชาชน............................................ สัญชาติ/ชาติพันธ" .........................
บิดาชื่อ  ......................................เลขประจำตัวประชาชน ........................................... สัญชาติ/ชาติพันธ" .........................

(ลงชื่อ).........................................................ผู�ขอมีสัญชาติไทย

อยู$บ�านเลขท่ี........................................................................................................................................................................

ลายพิมพ"นิ้วหัวแม$มือซ�าย
ของผู�ขอ

ลายพิมพ"นิ้วหัวแม$มือขวา
ของผู�ขอ (......................................................)

บุตรของชนกลุ$มน�อยและกลุ$มชาติพันธุ" ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติไว�เดิมรับรองสถานะให�อยู$อาศัยถาวรในประเทศไทย รวม 17 กลุ$ม 
และคนท่ีอพยพเข�ามาในราชอาณาจักรและอาศัยอยู$มานานท่ีได�รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร"การจัดการปGญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 18 มกราคม 2548 โดยบิดาหรือมารดามีหรือเคยมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนประวัตหิรือ
เอกสารการทะเบียนราษฎรมีเลขประจำตัว 13 หลัก ตามกฎหมายว$าด�วยการทะเบียนราษฎร และต�องเข�ามาในราชอาณาจักรเป=นเวลาไม$
น�อยกว$าสิบห�าป�นับถึงวันท่ียื่นคำร�องขอมีสัญชาติไทย

ปBดรูปถ$ายของผู�ขอลง

รายการสัญชาติไทย

ขนาด 4 x 6 ซ.ม.

✓



1. ได�รับคำขอสัญชาติไทยเมื่อวันท่ี.............................................................เวลา....................................น.
2. ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร และสอบสวนพยานบุคคลตามท่ีกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองกำหนดแล�ว ปรากฏเอกสาร
ท่ีเป=นหลักฐานประกอบคำขอ ดังน้ี

1. รูปถ$าย ขนาด 2 น้ิว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ�าน (ทร.13) หรือทะเบียนประวัติ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนซ่ึงไม$มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจำตัวบุคคลท่ีไม$มีสถานะทางทะเบียน
4. สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรองสถานท่ีเกิด
5. สำเนาบัตรประจำตัวของบิดามารดา
6. หลักฐานการศึกษา (ยกเว�นพูดและฟGงภาษาไทยได�ดีและเด็กท่ีอายุต่ำกว$า 7 ป�)
7. หลักฐานการต�องโทษคดีทางอาญา (ถ�ามีต�องแสดงหลักฐานสำเนาคำพิพากษาของศาลฯ ถ�าได�รับโทษจำคุกต�องแสดง
หลักฐานการพ�นโทษมาแล�วไม$น�อยกว$าห�าป�นับถึงวันยื่นคำร�องขอมีสัญชาติไทย)

๘. แผ$นพิมพ"ลายน้ิวมือ (กรณีอายุ 18 ป�ข้ึนไป)

12. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ�าม)ี ............................................................................................................................................

ครบถ�วนและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ"ท่ีจะได�สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห$ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551

ไม$ครบถ�วน เน่ืองจาก 
....................................................................................................................................................................................
และแจ�งผู�ยื่นคำร�องทราบ / ส$งเอกสารเพ่ิมเติมภายใน 30 วัน

(ลงช่ือ).......................................................................เจ�าหน�าท่ี
(.....................................................................)

9. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาว$าสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและใบแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) (กรณีผู�ขอเป=นบุตรคนต$างด�าวอ่ืนท่ีไม$ใช$ชนกลุ$มน�อย) จำนวน 1 ชุด

10. หนังสือรับรองว$าเป=นคนท่ีไม$ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิงตั้งแต$วัยเยาว" และอาศัยอยู$ในประเทศไทย เป=นเวลา
ไม$น�อยกว$าสิบป�นับถึงวันยื่นคำร�องขอ ออกให�โดยหน$วยงานของรัฐหรือองค"กรเอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายหรือข้ึน
ทะเบียนเป=นหน$วยงานสงเคราะห"กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย" จำนวน 1 ชุด
11. หนังสือรับรองการทำคุณประโยชน"และผลงานท่ีออกให�โดยส$วนราชการหรือหน$วยงานของรัฐ ระดับกรมหรือ
เทียบเท$ากรมท่ีเก่ียวข�องกับผลงานน้ันๆ

เห็นควรดำเนินการให"

ตำแหน$ง............................................................................................

สำหรับเจ"าหน"าท่ี

คำส่ังของผู"มีอำนาจพิจารณาคุณสมบัติและส่ังให"มีสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห�ง 
พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551

ไม$อนุญาต เพราะ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
และให�แจ�งผู�ยื่นคำร�องทราบ

อนุญาตตามคำร�องขอมีสัญชาติไทย
เสนออธิบดีกรมการปกครอง / ผู"ว�าราชการจังหวัด / นายอำเภอ / ผู"อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน

(...................................................................)
(ลงช่ือ).....................................................................

ตำแหน$ง................................................................................



ใบรับเรื่องการขอมีสัญชาติไทย

เลขประจำตัวประชาชน ..................................................................ไว�แล�วเม่ือวันท่ี ....................................................

จึงออกใบรับให�ไว�เป=นหลักฐาน ท้ังนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได�กำหนดระยะเวลาการพิจารณา
เรื่องดังกล$าวไว�เป=นเวลา 90 วัน นับแต$วันท่ี เจ�าหน�าท่ี / นายทะเบียนอำเภอ ได�รับคำขอพร�อมพยานหลักฐานจากผู�ยื่น
คำขอ และหากพ�นกำหนดเวลาดังกล$าวแล�ว ผู�ขอยังไม$ได�รับแจ�งผลการพิจารณา จาก เจ�าหน�าท่ี  / นายทะเบียน ให�
ติดต$อสำนักทะเบียนอำเภอ โดยตรง

(ลงชื่อ).........................................................เจ�าหน�าท่ี/นายทะเบียนอำเภอ

(.......................................................)

เจ�าหน�าท่ี / นายทะเบียนอำเภอ ได�รับเรื่องการขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห$ง พ.ร.บ.สัญชาติ 
พ.ศ. 2508 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551

ของ .............................................................................................................................................................................


