
การได้สัญชาติไทยของ
บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย

ตามผลของกฎหมาย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2535 มาตรา 7(1)
ตามหลกัสายโลหิต       มาตรา 7(2) ตามหลกัดนิแดน

ตามผลของกฎหมาย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2535 มาตรา 7 ทวิ

ตามผลของกฎหมาย พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 มาตรา 23
ตามผลของกฎหมาย พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบบัที ่5) พ.ศ.2555 ไทยพลดัถิ่น

ตามระเบยีบส านักทะเบียนกลาง ฯ พ.ศ.2543  ชาวเขาดั้งเดมิ

โดยการแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือขอถือสัญชาติไทยตามสามี



พระราชบญัญตัิสัญชาติ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 23

  “ บัญญัติให้บุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตาม

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 และผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อน

วันที่พระราช บัญญัตินี้ใช้บังคับ และไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 1 แห่ง

พระราชบญัญตัิสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ถ้าบุคคลน้ันอาศัยอยู่จริง

ในราช อาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและเป็นผู้มีความประพฤติดี

หรือท าคุณประโยชน์ให้กบัสังคมหรือประเทศไทย ให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วนัทีพ่ระราชบญัญัตินี้

ใ ช้บังคับ  เ ว้นแต่ ผู้ ซ่ึ ง รัฐมนตรีมีค า ส่ังอันมีผลใ ห้ เ ป็น ผู้มี สัญชาติ ไทยแล้วก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวยื่นค าร้องขอลงรายการสัญชาติใน

เอกสารการทะเบียนราษฎรต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น แห่งท้องที่ที่ผู้น้ันมี

ภูมลิ าเนาในปัจจุบนัเมือ่พ้นก าหนด 90 วนั นับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั (28 พ.ค.2551)



บุคคลทีเ่คยมสัีญชาตไิทยเพราะเกดิในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาตไิทย
ตามประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบับที ่337 (ตั้งแต่เกดิ ถึง 13 ธ.ค.2515)

และผู้ทีเ่กดิในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที ่337 (14 ธันวาคม 2515 - 25 กมุภาพนัธ์ 2535)

      รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว(มีบิดาหรือมารดาเกดิในประเทศไทย) ทีเ่กดิใน
ราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราช บัญญัตินีใ้ช้บังคบั (28 ก.พ.2551) และไม่ได้
สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัตสัิญชาติ พ.ศ.2508 

      แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

    สรุป 1. บุคคลเป้าหมายคอืคนทีเ่กดิในราชอาณาจักรไทยก่อนวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2535
              2. ถ้าเกดิตั้งแต่ 26 กุมภาพนัธ์ 2535 - วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2551 จะต้องมบีิดาหรือมารดา       
                   เกดิในราชอาณาจักรไทย
              3. บุตรของบุคคลตามข้อ 1 หรือ 2  เกดิหลงัวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2551 จะได้สัญชาติไทย  
                  ตามผลของกฎหมาย (บดิาหรือมาดา ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2551)



และเป็นผู้มีความประพฤตดิหีรือท าคุณประโยชน์ให้กบัสังคมหรือประเทศไทย

อาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยตดิต่อกนัโดยมีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎร
       1. มช่ืีอในทะเบยีนบ้าน (ท.ร.13,ท.ร.14)
        2. ทะเบยีนประวตัชินกลุ่มน้อย  ทะเบยีนประวตัิบุคคลทีไ่ม่มีสถานะทางทะเบยีน
            ทะเบียนประวตัิแรงงาน 3 สัญชาติ
        3. สูติบตัร ทะเบยีนคนเกดิ 

โดยให้ผู้มคุีณสมบัติดงักล่าวยืน่ค าร้องขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบยีนราษฎรต่อ
นายทะเบยีนอ าเภอหรือนายทะเบยีนท้องถิน่ แห่งท้องทีท่ี่ผู้น้ันมภูีมลิ าเนาในปัจจุบนัเมือ่พ้น

ก าหนด 90 วนั นับแต่วนัที่พระราชบญัญตัินีใ้ช้บังคบั 

นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตเป็นผู้อนุมตัิให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน

       หลกัฐานการเกดิ
        1. สูติบตัร ทะเบยีนคนเกดิ (ทร.3 , 31, 031)
        2. หนังสือรับรองสถานทีเ่กดิ (ออกโดยนายอ าเภอในท้องทีบุ่คคลน้ันเกดิ)
        3. หนังสือรับรองการเกดิ (ออกโดยนายทะเบยีนอ าเภอ/ท้องถิ่น)



ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ฯ พ.ศ.2543

ชาวไทยภูเขา

กลุ่มชาติพนัธ์ุดั้งเดิมที่อาศัยท ากนิหรือบรรพชนอาศัยท ากนิอยู่บนพืน้ที่สูง
ในราชอาณาจักร ซ่ึงมีวฒันธรรม ประเพณ ีความเช่ือ ภาษาและการ
ด าเนินชีวิต ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวประกอบด้วย 9 ชาติพนัธ์ุ
     1. กะเหร่ียง – ปกาเกอะญอ(สกอว์) โพล่ง(โปว์)
                            ตองสู้ (ปะโอ) บะแก (บะเว)
     2. ม้ง      - แม้ว
     3. เมี่ยน    - เย้า อวิเมี่ยน
     4. ลาหู่     - มูเซอ
     5. อาข่า    - อก้ีอ
     6. ลซูี      - ลซีอ
     7. ลวัะ     - ละเวอืะ  ละว้า ถิ่น มัล ปรัย
     8. ขมุ
     9. มลาบรี  - คนตองเหลอืง 



ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ฯ พ.ศ.2543

การลงรายการสัญชาติไทย

ข้อ 11 ชาวไทยภูเขาที่จะได้รับการลงรายการสัญชาติไทยโดยเพิม่ช่ือ
           และรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน(ท.ร.14) จะต้องเป็น
           บุคคลทีมี่สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
          * ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทีเ่กดิในราชอาณาจกัรไทย
             ระหว่างวนัที่ 10 เมษายน 2456 จนถึงวนัที่ 13 ธันวาคม 2515
             เป็นบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทย เว้นแต่จะพสูิจน์เป็นอย่างอืน่

            พ.ร.บ.สัญชาต ิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2535
                มาตรา 7 บุคคลต่อไปนีย่้อมได้สัญชาติไทยโดยการเกดิ
                (1) ผู้ที่เกดิโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกดิ
                      ในหรือนอกราชอาณาจกัรไทย
                (2) ผู้เกดิในราชอาณาจกัรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ



ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ฯ พ.ศ.2543

การลงรายการสัญชาติไทย

ข้อ 12 ผู้ยืน่ค าร้อง อาจอ้างเอกสารดังต่อไปนีเ้ป็นพยานเพือ่ใช้พสูิจน์
           ข้อเทจ็จริงอนัท าให้ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย
           สัญชาติ
           (1) เอกสารทางทะเบียนราษฎร หรือตามมตคิณะรัฐมนตรี
                1.1 ทะเบียนชาวเขา แบบ ท.ร.ชข. ระหว่างปี 2512-2513
                1.2 ตามโครงการเลขประจ าตวัประชาชน เมื่อ 20 ก.ค.2525
                1.3 ทะเบียนส ารวจบัญชีบุคคลในบ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี
                      เม่ือ 24 เม.ย.2527 (2528-2531) 
                1.4 ทะเบียนประวติับุคคลบนพืน้ที่สูง (2533-2534)
                1.5 ทะเบียนประวติัชุมชนบนพืน้ที่สูง (2541-2542)
                1.6 ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13)
           (2) เอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้ เช่นใบรับแจ้งการเกดิ 
                ใบรับรองการเกดิ สูติบัตร
          (3) เอกสารอืน่ ๆ ทีมี่รายละเอยีดข้อมูลสามารถเป็นข้อมูลในการ
                พสูิจน์ข้อเท็จจริง



ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ฯ พ.ศ.2543

การลงรายการสัญชาติไทย

ข้อ 13 ผู้ยืน่ค าร้อง อาจอ้างพยานบุคคลเป็นพยานเพือ่ใช้พสูิจน์
           ข้อเทจ็จริงอนัท าให้ได้รับสัญชาติไทย
           (1) ผู้น าหมู่บ้าน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
           (2) ผู้น าชุมชน เช่นผู้น าเครือข่ายชุมชน กรรมการหมู่บ้าน
           (3) เจ้าหน้าทีส่่วนราชการทีอ่ยู่ในพืน้ที่ขณะน้ัน
           (4) เจ้าหน้าทีท่ี่ท าการวจิัยของสถาบันวิจัยชาวเขา
           (5) การรับรองขององค์การพฒันาเอกชนที่มีประวตัิและผลงาน
ข้อ 14 ผู้ยืน่ค าร้อง อาจอ้างวตัถุใด ๆ เป็นพยานเพือ่ใช้พสูิจน์
            ข้อเท็จจริงอนัท าให้ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย
            สัญชาติ
ข้อ 43 กรณทีีผู้่ที่ได้รับการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
            โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบหรือแจ้งข้อความอนั
            เป็นเท็จหรือแสดงหลกัฐานอนัเป็นเท็จหรือมีการรับรองโดย
            ผิดจากความเป็นจริง นายอ าเภอจะต้องวนิิจฉัยปัญหาและ
            ด าเนินการเพกิถอนการลงรายการสัญชาติไทย



          แนวทางประกอบการใช้ดุลพนิิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 9

          มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508              

          มาตรา 9   หญิงซ่ึงเป็นต่างด้าวและได้สมรสกบัผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทย 

                            ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามแบบและวธีิการที่ก าหนดในกฎกระทรวง                              

     มาตรา 10 คนต่างด้าวถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนดงัต่อไปนีอ้าจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้คอื

                            (1) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและตามกฎหมายท่ีบุคคลน้ันมีสัญชาติ

                            (2) มคีวามประพฤตดิี

                            (3) มีอาชีพเป็นหลกัฐาน

                            (4) มีภูมิล าเนาในราอาณาจักรไทยต่อเน่ืองมาจนถึงวนัที่ยืน่ขอแปลงสัญชาตเิป็นไทย 

                                  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  

                            (5) มีความรูภาษาไทยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

           มาตรา 12 ผู้ประสงค์จะขอแปลงสัญชาตเิป็นไทย ให้ยืน่ค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ และ  

                            วธีิการที่ก าหนดในกฎกระทรวง



การยืน่ค าขอแปลง
สัญชาติตามสามี
ตามมาตรา 9

จดทะเบียนสมรสกบัชายไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ถ้ามบุีตรกบัคู่สมรส ไม่น้อยกว่า 1 ปี (จดทะเบียนสมรส)

     มีอาชีพเป็นหลักฐานและมีรายได้ ดังนี้
     1. กรณคีนต่างด้าวทั่วไป 20,000 บาท/เดอืน
     2. กรณคีนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อย 10,000 บาท/เดือน

มภูีมลิ าเนาในประเทศไทยและมช่ืีออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13)

ตรวจสอบสภาพการสมรสและประวตัิจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
1. ทะเบียนสมรส จากส านักบริหารการทะเบียน
2. ประวัติอาชญากรรม กองทะเบียนประวตัิอาชญากรรม
3. พฤติการณ์ทางการเมือง จากกองบัญชาการต ารวจสันติบาล
4. ยาเสพติด จากกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 
    และส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
5. พฤติการณ์ความมัน่คงแห่งชาติ ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ
6. ตรวจสอบหมายจับ จากกองการต่างประเทศ สตช.



การยืน่ค าขอแปลง
สัญชาติเป็นไทย
ตามมาตรา 10

     มีอาชีพเป็นหลักฐานและมีรายได้ ดังนี้
     1. กรณคีนต่างด้าวทั่วไป 80,000 บาท
     2. กรณคีนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อย 40,000 บาท
        กรณรีายได้ไม่ถึงเกณฑ์ ต้องถือต่างด้าวไม่น้อยกว่า 10 ปี   
        และมีรายได้ 20,000 บาท/เดอืน

บรรลุนิติภาวะแล้ว

มีความประพฤติดีและผ่านตรวจสอบประวตัิจากหน่วยงาน
ที่เกีย่วข้อง

     กรณทีี่ผู้ยืน่ค าร้องมคีวามเกีย่วพนัธ์กบัประเทศไทย
     1. กรณคีนต่างด้าวทั่วไป 40,000 บาท
     2. กรณคีนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อย 20,000 บาท
        
     มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยมใีบส าคญัประจ าตัวคนต่าง

ด้าวและใบส าคญัถิ่นที่อยู่ และมช่ืีออยู่ในทะเบียนบ้าน 
(ท.ร.14) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

        



การยืน่ค าขอแปลง
สัญชาติเป็นไทย
และการสัมภาษณ์

กรุงเทพมหานคร 
ชนกลุ่มน้อย - ส านักบริหารการทะเบียน
คนต่างด้าวทั่วไป – สันติบาล
การสัมภาษณ์ 
จากคณะอนุกรรมการกลัน่กรองค าขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
                  

ต่างจังหวัด
ชนกลุ่มน้อย - อ าเภอ
คนต่างด้าวทั่วไป – ภูธรจังหวดั
การสัมภาษณ์ 
จากคณะท างานระดบัจังหวดั
                  



บรรจบ    จนัทรัตน์

      หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร

   ส านักบริหารการทะเบียน         กรมการปกครอง

      59 ม.11 ต.บึงทองหลาง  อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  12150

          โทร/โทรสาร 0-2791-7324 , 0-2906-9217

มือถอื 08-1887-0099


