ปBดรูปถ$ายของผูขอลง
รายการสัญชาติไทย
ขนาด 4 x 6 ซ.ม.

คำรองเลขที่.........................................
แบบคำขอการมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แหง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
แก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ประเภทของผู"ยื่นคำร"อง
✓ บุตรของชนกลุ$มนอยและกลุ$มชาติพันธุ" ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไวเดิมรับรองสถานะใหอยู$อาศัยถาวรในประเทศไทย รวม 17 กลุ$ม
และคนที่อพยพเขามาในราชอาณาจักรและอาศัยอยู$มานานที่ไดรับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร"การจัดการปGญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยบิดาหรือมารดามีหรือเคยมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนประวัตหิ รือ
เอกสารการทะเบียนราษฎรมีเลขประจำตัว 13 หลัก ตามกฎหมายว$าดวยการทะเบียนราษฎร และตองเขามาในราชอาณาจักรเป=นเวลาไม$
นอยกว$าสิบหาปนับถึงวันที่ยื่นคำรองขอมีสัญชาติไทย

เขียนที่...........................................................
วันที่..............................................................

ขาพเจา...................................ชื่อสกุล................................เลขประจำตัวประชาชน................................................
วัน/เดือน/ป เกิด.................................................อายุ................ป สัญชาติ/ชาติพันธ"............................................................
อยู$บานเลขที่........................................................................................................................................................................
บิดาชื่อ ......................................เลขประจำตัวประชาชน ...........................................สัญชาติ/ชาติพันธ" .........................
มารดาชื่อ.....................................เลขประจำตัวประชาชน............................................สัญชาติ/ชาติพันธ" .........................
ขอยื่นคำรองต$อ....................................เพื่อขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห$ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ใหแก$
ตัวขาพเจาเอง
บุคคลอื่นซึ่งมี
ความสัมพันธ"กับขาพเจาในฐานะ .....................................ไดแก$
ชื่อ.......................................ชื่อสกุล......................................เลขประจำตัวประชาชน............................................
วัน/เดือน/ป เกิด.................................................อายุ................ป สัญชาติ/ชาติพันธ"............................................................
อยู$บานเลขที่........................................................................................................................................................................
บิดาชื่อ ......................................เลขประจำตัวประชาชน ...........................................สัญชาติ/ชาติพันธ" .........................
มารดาชื่อ.....................................เลขประจำตัวประชาชน............................................สัญชาติ/ชาติพันธ" .........................
ขาพเจาขอรับรองว$าขอความที่แจงไวขางตนทั้งหมดนั้นเป=นความจริงทุกประการ และขอรับรองว$าผูขอสัญชาติไทย
ตามคำขอฉบับนี้เป=นผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ"ที่จะไดสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห$ง พ.ร.บ.สัญชาติ
พ.ศ. 2508 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หากปรากฏว$ามีการปกปBดขอเท็จจริง
หรือผูขอสัญชาติไทยเป=นผูที่มีพฤติการณ"ซึ่งเป=นภัยต$อความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขาพเจายินยอม
ใหยกเลิกเพิกถอนคำขอฉบับนี้ และแกไขรายการสัญชาติใหกลับคืนสู$สถานะเดิมก$อนยื่นคำขอ และแจงความดำเนินคดีแก$
ขาพเจาได
(ลงชื่อ).........................................................ผูยื่นคำขอ
(......................................................)
ลายพิมพ"นิ้วหัวแม$มือซาย
ของผูขอ

ลายพิมพ"นิ้วหัวแม$มือขวา
ของผูขอ

(ลงชื่อ).........................................................ผูขอมีสัญชาติไทย
(......................................................)

สำหรับเจ"าหน"าที่
1. ไดรับคำขอสัญชาติไทยเมื่อวันที.่ ............................................................เวลา....................................น.
2. ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร และสอบสวนพยานบุคคลตามที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองกำหนดแลว ปรากฏเอกสาร
ที่เป=นหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้
1. รูปถ$าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาทะเบียนบาน (ทร.13) หรือทะเบียนประวัติ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนซึ่งไม$มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม$มีสถานะทางทะเบียน
4. สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด
5. สำเนาบัตรประจำตัวของบิดามารดา
6. หลักฐานการศึกษา (ยกเวนพูดและฟGงภาษาไทยไดดีและเด็กที่อายุต่ำกว$า 7 ป)
7. หลักฐานการตองโทษคดีทางอาญา (ถามีตองแสดงหลักฐานสำเนาคำพิพากษาของศาลฯ ถาไดรับโทษจำคุกตองแสดง
หลักฐานการพนโทษมาแลวไม$นอยกว$าหาปนับถึงวันยื่นคำรองขอมีสัญชาติไทย)
๘. แผ$นพิมพ"ลายนิ้วมือ (กรณีอายุ 18 ปขึ้นไป)
9. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาว$าสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) (กรณีผูขอเป=นบุตรคนต$างดาวอื่นที่ไม$ใช$ชนกลุ$มนอย) จำนวน 1 ชุด
10. หนังสือรับรองว$าเป=นคนที่ไม$ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต$วัยเยาว" และอาศัยอยู$ในประเทศไทย เป=นเวลา
ไม$นอยกว$าสิบปนับถึงวันยื่นคำรองขอ ออกใหโดยหน$วยงานของรัฐหรือองค"กรเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายหรือขึน้
ทะเบียนเป=นหน$วยงานสงเคราะห"กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย" จำนวน 1 ชุด
11. หนังสือรับรองการทำคุณประโยชน"และผลงานที่ออกใหโดยส$วนราชการหรือหน$วยงานของรัฐ ระดับกรมหรือ
เทียบเท$ากรมที่เกี่ยวของกับผลงานนั้นๆ
12. หลักฐานอื่นๆ (ถามี) ............................................................................................................................................
เห็นควรดำเนินการให"
ครบถวนและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ"ที่จะไดสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห$ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ไม$ครบถวน เนื่องจาก
....................................................................................................................................................................................
และแจงผูยื่นคำรองทราบ / ส$งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 30 วัน
(ลงชื่อ).......................................................................เจาหนาที่
(.....................................................................)
ตำแหน$ง............................................................................................

คำสั่งของผู"มีอำนาจพิจารณาคุณสมบัติและสั่งให"มีสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แหง
พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
เสนออธิบดีกรมการปกครอง / ผู"วาราชการจังหวัด / นายอำเภอ / ผู"อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน
อนุญาตตามคำรองขอมีสัญชาติไทย
ไม$อนุญาต เพราะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
และใหแจงผูยื่นคำรองทราบ
(ลงชื่อ).....................................................................
(...................................................................)
ตำแหน$ง................................................................................

ใบรับเรื่องการขอมีสัญชาติไทย
เจาหนาที่ / นายทะเบียนอำเภอ ไดรับเรื่องการขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห$ง พ.ร.บ.สัญชาติ
พ.ศ. 2508 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ของ .............................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน ..................................................................ไวแลวเมื่อวันที่ ....................................................
จึงออกใบรับใหไวเป=นหลักฐาน ทั้งนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดกำหนดระยะเวลาการพิจารณา
เรื่องดังกล$าวไวเป=นเวลา 90 วัน นับแต$วันที่ เจาหนาที่ / นายทะเบียนอำเภอ ไดรับคำขอพรอมพยานหลักฐานจากผูยื่น
คำขอ และหากพนกำหนดเวลาดังกล$าวแลว ผูขอยังไม$ไดรับแจงผลการพิจารณา จาก เจาหนาที่ / นายทะเบียน ให
ติดต$อสำนักทะเบียนอำเภอ โดยตรง
(ลงชื่อ).........................................................เจาหนาที่/นายทะเบียนอำเภอ
(.......................................................)

