
เอกสารแนบท้ายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและ 
มารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทย 

เป็นการเฉพาะราย พร้อมขั้นตอนและวิธีปฏิบัติฯ 
 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่เห็นชอบตามที่ส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติเสนอให้ก าหนดสถานะของบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่มานานโดยก าหนด
หลักเกณฑ์การก าหนดสถานะบุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย จึงให้บุคคล 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด น าเอกสารหลักฐานไปยื่นค าร้องขอมีสัญชาติไทยเป็นการทั่วไป 
และขอมีสัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

๒. บุตรของบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่มานาน ที่มิได้มีเชื้อสายไทย ที่เกิด 
ในประเทศไทย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิม 
รับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวรในประเทศไทย รวม ๑๔ กลุ่ม คือ คือ ๑. ชาวเขา ๙ เผ่า ๒. บุคคลบนพื้นที่สูง/ 
ชุมชนพ้ืนที่สูงที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ ๓. อดีตทหารจีนคณะชาติ ๔. จีนฮ่ออพยพพล
เรือน ๕. จีนฮ่ออิสระ ๖. ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ๗. ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า ๘. ชาวเวียดนามอพยพ ๙. ชาว
ลาวอพยพ ๑๐. เนปาลอพยพ ๑๑. อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา ๑๒. ไทยลื้อ ๑๓. ม้งถ้ ากระบอกที่ท า
ประโยชน์ ๑๔. ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

๒.๑ ให้ผู้ยื่นค าร้องกรอกข้อมูลในค าร้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบค าร้องยื่น ณ ที่ว่าการอ าเภอ (ที่ท าการปกครองอ าเภอ) ที่ผู้ขอมีสัญชาติไทยมี
ภูมิล าเนาอยู่ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ผู้ย่ืนค าร้อง (กรณียื่นค าร้องแทน) 
(๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และทะเบียนประวัติ 
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัว 

๒.๑.๒ ผู้ขอมีสัญชาติไทย 
(๑) รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ใช้รูปถ่าย จ านวน ๖ รูป กรณีผู้ยื่น

ค าร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้ติดในแบบค าร้องฯ จ านวน ๓ ชุด) 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และทะเบียนประวัติ 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ท าบัตร) 
(๔) สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด 
(๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวของบิดา และมารดาของผู้ขอมีสัญชาติไทย 
(๖) หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา หากไม่มีได้สอบถามผู้ขอมี

สัญชาติไทยแล้วสามารถพูดภาษาไทยเข้าใจ (ยกเว้น เด็กอายุต่ ากว่า ๗ ปี) 
(๗) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ) 

มีหลักฐานดังนี้ 



     - ส าเนาค าพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุด หรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงถึงผลของคดีและคดีถึงท่ีสุด 

     - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจ าคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่าง
น้อย 

๕ ป ีนับถึงวันที่ยื่นค าร้อง 
(๘) หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
    - ใบอนุญาตท างาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐาน 

การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี) หรือ 
           - หลักฐานการรับรองการประกอบอาชีพสุจริต โดยมีบุคคลที่น่าเชื่อถือ 
รับรอง ๒ คน หรือ 
                                              - หลักฐานแสดงกรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น 
ๆ 
(ต้องปฏิบัติกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี) 
                                              - หลักฐานแสดงกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ คนไร้ความสามารถ คน
เสมือนไร้ความสามารถ และไม่ได้ประกอบอาชีพ 

(๙) แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ขอมีสัญชาติไทย (ให้พิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ขอ
มีสัญชาติไทย จ านวน ๔ แผ่น โดยจัดส่งให้กรมการปกครอง จ านวน ๒ แผ่น และเก็บไว้ที่จังหวัดและอ าเภอ 
แห่งละ ๑ แผ่น) 
                           (๑๐) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

๒.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้อง และเอกสารตัวจริงพร้อมส าเนา เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลง 
นามรับรองส าเนา และให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือสองข้างในค าร้อง และลงชื่อก ากับ กรณีผู้ร้องไม่มีหลักฐาน 
ตามข้อ ๒.๑.๒ (๕) ให้เจ้าหน้าที่สอบ ปค. ๑๔ ไว้ และให้สรุปผลการตรวจสอบตามแบบที่ก าหนด และลงชื่อ 
ก ากับ เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งค าร้องให้นายอ าเภอพิจารณา เมื่อพิจารณาครบถ้วนแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา โดยให้อ าเภอออกใบรับค าร้องให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน หาก
ตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องคืนผู้ร้องทราบโดยเร็ว 

๒.๓ จังหวัด (ที่ท าการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตาม 
หลักเกณฑ์กับหน่วยงานในพื้นท่ี แล้วน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและ  
ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดพิจารณา  แล้วส่งค าร้อง 
(ฉบับจริง) พร้อมแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ จ านวน ๒ แผ่น ให้กระทรวงมหาดไทย (ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งอ าเภอเพ่ือ 
แจ้งผู้ยื่นค าร้องด าเนินการแก้ไข) 

๒.๔ กระทรวงมหาดไทย (ส่วนประสานราชการ ส านักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการ
ปกครอง) รับเรื่องและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร และตรวจ
คุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป  
(ถ้ายังไม่ถูกต้องให้แจ้งจังหวัด เพ่ือแจ้งให้อ าเภอแจ้งผู้ร้องด าเนินการแก้ไข) 

๒.๕ กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการพิจารณาให้สัญชาติไทยให้จังหวัดทราบ เพ่ือแจ้งให้
อ าเภอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร้องทราบ และให้ผู้ร้องไปด าเนินการแก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร  และจัดท า
บัตรประจ าตัวประชาชน 



๒.๖ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) แจ้งให ้ส านักบริหารการทะเบียน (ส่วนการ
ทะเบียนราษฎร) ทราบเพ่ือเป็นการประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 

 


