
ตารางแสดงการวนิจิฉยัสญัชาติของบตุรทีเ่กดิจากบดิาสญัชาตไิทย โดยมีมารดาเปน็คนตา่งดา้ว 

รายการของบิดา รายการของบุตร 
สัญชาตไิทยของบิดา เลข 13 หลักของบิดาขึ้นต้นหลัก

แรกด้วยเลข 
วันท่ีบิดาได้

สัญชาต ิ
ความชอบด้วย

กฎหมายของบิดา 
สถานท่ีเกิด
ของบุตร 

วันท่ีบุตรเกิด สัญชาติของบุตร ข้อกฎหมาย หมายเหต ุ

1.ไทยโดยการเกดิ
ตามมาตรา 7 (กรณปู่ี
หรือย่ามีสัญชาติไทย
หรือปู่และย่าเป็นคน
ต่างด้าวทีม่ีใบถิ่นที่อยู่

2.ไทยโดยการเกดิ
กรณีชาวไทยภูเขาได้ลง
รายการสัญชาติไทย

1,2,3,4 หรือ 5  

8 (เฉพาะที่มีเลขหลักท่ีหกและ
เจ็ดเป็นเลข 84) 

  ได้ไทยตั้งแต่เกิด 

จดทะเบยีนสมรส
หรอืรบัรองบตุร 

ไมจ่ดทะเบยีน 

ในไทย 
นอกไทย 

ในไทย 
นอกไทย 

เมื่อไรกไ็ด ้
เมื่อไรกไ็ด ้

เมื่อไรกไ็ด ้
เมื่อไรกไ็ด ้

ไทยโดยเกิด 
ไทยโดยเกิด 

ไทยโดยเกิด 
เป็นไทยต่อเมื่อ
นายอ าเภอออก
หนังสือรับรอง
ความสัมพันธ์การ
เป็นบิดาและบุตร 

มาตรา 7(1) 
มาตรา 7 (1) 

มาตรา 7 (2) 
มาตรา 7 
วรรคสอง 

ต้องด าเนินการตาม
กฎกระทรวงก าหนด
วิธีการพิสูจน์ความ
เป็นบิดาซึ่งมสีัญชาติ
ไทยฯพ.ศ.2553ก่อน 

3.ไทยโดยการเกดิ
ตามมาตรา 23

8 (เฉพาะที่มีเลขหลักท่ีหกและ
เจ็ดเป็นเลข 73) 

ตั้งแต่วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2551 

จดทะเบยีนสมรสกบั
มารดาของบตุร  
หรอืจดทะเบยีน
รบัรองบตุร 

ไมจ่ดทะเบยีน 

ในไทย 

นอกไทย 

ในไทย 

นอกไทย 

ก่อน 28 ก.พ.2551 

ตั้งแต่ 28 ก.พ.2551 
ก่อน 28 ก.พ.2551 

ตั้งแต่ 28 ก.พ.2551 

ก่อน 28 ก.พ.2551 

ตั้งแต่ 28 ก.พ.2551 
ก่อน 28 ก.พ.2551 

ตั้งแต่ 28 ก.พ.2551 

เป็นไทยต่อเมื่อ
ได้รับอนญุาตใหล้ง
รายการสัญชาติ
ไทยจากนายอ าเภอ 
ไทยโดยเกิด 
ไม่ได้ไทย 

ไทยโดยเกิด 

เป็นไทยต่อเมื่อ
ได้รับอนญุาตใหล้ง
รายการสัญชาติ
ไทยจากนายอ าเภอ 
ไทยโดยการเกดิ 
ไม่ได้ไทย 

เป็นไทยต่อเมื่อ
นายอ าเภอออก
หนังสือรับรอง
ความสัมพันธ์การ
เป็นบิดาและบุตร 

มาตรา 23 

มาตรา 7 (1) 

มาตรา 7 (1) 

มาตรา 23 

มาตรา 7(2) 

มาตรา 7 
วรรคสอง 

เกิดก่อนบิดาได้ไทย 

เกิดขณะบิดาไดไ้ทย 
ขณะบุตรเกิด บดิา
มารดาเป็นต่างดา้ว 
เกิดขณะบิดาไดไ้ทย 

เกิดก่อนบิดาได้ไทย 

เกิดขณะบิดาไดไ้ทย 
ขณะบุตรเกิด บดิา
มารดาเป็นต่างดา้ว 
ต้องด าเนินการตาม
กฎกระทรวงก าหนด
วิธีการพิสูจน์ความ
เป็นบิดาซึ่งมสีัญชาติ
ไทยฯพ.ศ.2553ก่อน 

สนง.ผชช.บท. สน.บท. ปค.
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รายการของบิดา รายการของบุตร 
สัญชาตไิทยของบิดา เลข 13 หลักของบิดาขึ้นต้น

หลักแรกด้วยเลข 
วันท่ีบิดาไดส้ัญชาต ิ ความชอบด้วย

กฎหมายของบิดา 
สถานท่ีเกิด
ของบุตร 

วันท่ีบุตรเกิด สัญชาติของบุตร ข้อกฎหมาย หมายเหต ุ

4.ไทยโดยการเกดิตาม
มาตรา 7 ทวิ

8 (เฉพาะที่มีเลขหลักท่ีหกและ
เจ็ดเป็นเลขตั้งแต่ 50 เป็นต้นไป) 

ตั้งแต่วันท่ี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
อนุมัติ (กรณีใหไ้ทย
เป็นการเฉพาะราย)
โดยดไูด้จากหนังสือ
แจ้งของกระทรวงฯ 
หรือวันท่ีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการสั่งให้ได้
สัญชาตไิทยตาม
มาตรา 7 ทวิฯ     
มีผลบังคับใช้(กรณี
ให้ไทยเป็นการ
ทั่วไป) 

จดทะเบยีนสมรส
กบัมารดาของบตุร 
หรอืจดทะเบยีน
รบัรองบตุร 

ไมจ่ดทะเบยีน 

ในไทย 

นอกไทย 

ในไทย 

นอกไทย 

ก่อนวันท่ีบิดาไดไ้ทย 

ตั้งแต่วันที่บิดาได้ไทย 

ก่อนวันที่บิดาไดไ้ทย 

ตั้งแต่วันที่บิดาได้ไทย 

ก่อนวันที่บิดาไดไ้ทย 

ตั้งแต่วันที่บิดาได้ไทย 

ก่อนวันท่ีบิดาไดไ้ทย 

ตั้งแต่วันที่บิดาได้ไทย 

ไม่ได้ไทย 
(การได้สัญชาติไทย
ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ครม.
ก าหนด) 

ไทยโดยเกิด 

ไม่ได้ไทย 

ไทยโดยเกิด 

ไม่ได้ไทย 
(การได้สัญชาติไทย
ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ครม.
ก าหนด) 

ไทยโดยการเกดิ 

ไม่ได้ไทย 

เป็นไทยต่อเมื่อ
นายอ าเภอออก
หนังสือรับรอง
ความสัมพันธ์การ
เป็นบิดาและบุตร 

มาตรา 7 ทวิ 

มาตรา 7 (1) 

มาตรา 7 (1) 

มาตรา 7 ทว ิ

มาตรา 7(2) 

มาตรา 7 
วรรคสอง 

เกิดก่อนบิดาได้ไทย 

เกิดขณะบิดาไดไ้ทย 

ขณะบุตรเกิด บดิา
มารดาเป็นต่างดา้ว 

เกิดขณะบิดาไดไ้ทย 

เกิดก่อนบิดาได้ไทย 

เกิดขณะบิดาไดไ้ทย 

ขณะบุตรเกิด บดิา
มารดาเป็นต่างดา้ว 

ต้องด าเนินการตาม
กฎกระทรวงก าหนด
วิธีการพิสูจน์ความ
เป็นบิดาซึ่งมสีัญชาติ
ไทยฯพ.ศ.2553ก่อน 

สนง.ผชช.บท. สน.บท. ปค.
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รายการของบิดา รายการของบุตร 
สัญชาตไิทยของบิดา เลข 13 หลักของบิดาขึ้นต้น

หลักแรกด้วยเลข 
วันท่ีบิดาไดส้ัญชาต ิ ความชอบด้วย

กฎหมายของบิดา 
สถานท่ีเกิด
ของบุตร 

วันท่ีบุตรเกิด สัญชาติของบุตร ข้อกฎหมาย หมายเหต ุ

5.ไทยโดยการแปลง
สัญชาติ

8 (เฉพาะที่มีเลขหลักท่ีหกและ
เจ็ดเป็นเลขตั้งแต่ 00 เป็นต้นไป) 

ตั้งแต่วันท่ีประกาศ
ในราชกิจจา
นุเบกษา 

จดทะเบยีนสมรส
กบัมารดาของบตุร 
หรอืจดทะเบยีน
รบัรองบตุร 

ไมจ่ดทะเบยีน 

ในไทย 

นอกไทย 

ในไทย 

นอกไทย 

ก่อนวันที่บิดาไดไ้ทย 

ตั้งแต่วันที่บิดาได้ไทย 
ก่อนวันที่บิดาไดไ้ทย 

ตั้งแต่วันที่บิดาได้ไทย 

ก่อนวันที่บิดาไดไ้ทย 

ตั้งแต่วันที่บิดาได้ไทย 

ก่อนวันที่บิดาไดไ้ทย 

ตั้งแต่วันที่บิดาได้ไทย 

ไม่ได้ไทย 
(การได้สัญชาติไทย
ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ครม.
ก าหนด) 
ไทยโดยเกิด 
ไม่ได้ไทย 

ไทยโดยเกิด 

ไม่ได้ไทย 
(การได้สัญชาติไทย
ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ครม.
ก าหนด) 

ไทยโดยการเกดิ 

ไม่ได้ไทย 

เป็นไทยต่อเมื่อ
นายอ าเภอออก
หนังสือรับรอง
ความสัมพันธ์การ
เป็นบิดาและบุตร 

มาตรา 7 ทวิ 

มาตรา 7 (1) 

มาตรา 7 (1) 

มาตรา 7 ทว ิ

มาตรา 7 (2) 

มาตรา 7 
วรรคสอง 

เกิดก่อนบิดาได้ไทย 

เกิดขณะบิดาไดไ้ทย 
ขณะบุตรเกิด บดิา
มารดาเป็นต่างดา้ว 
เกิดขณะบิดาไดไ้ทย 

เกิดก่อนบิดาได้ไทย 

เกิดขณะบิดาไดไ้ทย 

ขณะบุตรเกิด บดิา
มารดาเป็นต่างดา้ว 

ต้องด าเนินการตาม
กฎกระทรวงก าหนด
วิธีการพิสูจน์ความ
เป็นบิดาซึ่งมสีัญชาติ
ไทยฯพ.ศ.2553ก่อน 

สนง.ผชช.บท. สน.บท. ปค.




