ตามผลของกฎหมาย พ.ร.บ.สั ญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 7(1)
ตามหลักสายโลหิต มาตรา 7(2) ตามหลักดินแดน
ตามผลของกฎหมาย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 7 ทวิ

การได้ สัญชาติไทยของ
บุคคลที่ไม่ มีสัญชาติไทย

ตามผลของกฎหมาย พ.ร.บ.สั ญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 23
ตามผลของกฎหมาย พ.ร.บ.สั ญชาติ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ไทยพลัดถิ่น

ตามระเบียบสานักทะเบียนกลาง ฯ พ.ศ.2543 ชาวเขาดั้งเดิม

โดยการแปลงสั ญชาติเป็ นไทยหรือขอถือสั ญชาติไทยตามสามี

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 23
“ บัญญัติให้ บุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ ถูกถอนสั ญชาติไทยตาม
ประกาศคณะปฏิ วัติ ฉบับที่ 337 และผู้ ที่เ กิด ในราชอาณาจั ก รไทยแต่ ไม่ ไ ด้ สัญ ชาติ ไทยตาม
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่ าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่ อน
วั น ที่ พ ระราช บั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และไม่ ไ ด้ สั ญ ชาติ ไ ทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 1 แห่ ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ถ้ าบุคคลนั้นอาศัยอยู่จริง
ในราช อาณาจักรไทยติดต่ อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและเป็ นผู้มีความประพฤติดี

หรือทาคุณประโยชน์ ให้ กบั สั งคมหรือประเทศไทย ให้ ได้ สัญชาติไทยตั้งแต่ วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตินี้
ใช้ บั ง คั บ เว้ นแต่ ผู้ ซึ่ ง รั ฐมนตรี มี ค าสั่ งอั น มี ผ ลให้ เป็ นผู้ มี สั ญชาติ ไ ทยแล้ วก่ อนวั น ที่
พระราชบัญ ญัติ นี้ใ ช้ บังคับ โดยให้ ผู้ มีคุ ณ สมบัติดั ง กล่ า วยื่ น ค าร้ อ งขอลงรายการสั ญ ชาติ ใ น
เอกสารการทะเบียนราษฎรต่ อนายทะเบียนอาเภอหรื อนายทะเบียนท้ องถิ่น แห่ งท้ องที่ที่ผ้ ูน้ ันมี
ภูมลิ าเนาในปัจจุบนั เมือ่ พ้นกาหนด 90 วัน นับแต่ วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตินีใ้ ช้ บงั คับ (28 พ.ค.2551)

บุคคลทีเ่ คยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ ถูกถอนสั ญชาติไทย
ตามประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 337 (ตั้งแต่ เกิด ถึง 13 ธ.ค.2515)
และผู้ทเี่ กิดในราชอาณาจักรไทยแต่ ไม่ ได้ สัญชาติไทยตามประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 (14 ธันวาคม 2515 - 25 กุมภาพันธ์ 2535)
รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่ าว(มีบิดาหรือมารดาเกิดในประเทศไทย) ทีเ่ กิดใน
ราชอาณาจักรไทยก่ อนวันที่พระราช บัญญัตินีใ้ ช้ บังคับ (28 ก.พ.2551) และไม่ ได้
สั ญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 1 แห่ งพระราชบัญญัตสิ ั ญชาติ พ.ศ.2508
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
สรุป 1. บุคคลเป้ าหมายคือคนทีเ่ กิดในราชอาณาจักรไทยก่ อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535
2. ถ้ าเกิดตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 จะต้ องมีบิดาหรือมารดา
เกิดในราชอาณาจักรไทย
3. บุตรของบุคคลตามข้ อ 1 หรือ 2 เกิดหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 จะได้ สัญชาติไทย
ตามผลของกฎหมาย (บิดาหรือมาดา ได้ สัญชาติไทยตั้งแต่ วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551)

อาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่ อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
1. มีชื่อในทะเบียนบ้ าน (ท.ร.13,ท.ร.14)
2. ทะเบียนประวัตชิ นกลุ่มน้ อย ทะเบียนประวัติบุคคลทีไ่ ม่ มีสถานะทางทะเบียน
ทะเบียนประวัติแรงงาน 3 สั ญชาติ
3. สู ติบตั ร ทะเบียนคนเกิด
หลักฐานการเกิด
1. สู ติบตั ร ทะเบียนคนเกิด (ทร.3 , 31, 031)
2. หนังสื อรับรองสถานทีเ่ กิด (ออกโดยนายอาเภอในท้ องทีบ่ ุคคลนั้นเกิด)
3. หนังสื อรับรองการเกิด (ออกโดยนายทะเบียนอาเภอ/ท้ องถิ่น)

และเป็ นผู้มีความประพฤติดหี รือทาคุณประโยชน์ ให้ กบั สั งคมหรือประเทศไทย
โดยให้ ผ้ ูมคี ุณสมบัติดงั กล่ าวยืน่ คาร้ องขอลงรายการสั ญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรต่ อ
นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้ องถิน่ แห่ งท้ องทีท่ ี่ผ้ ูน้ ันมีภูมลิ าเนาในปัจจุบนั เมือ่ พ้ น
กาหนด 90 วัน นับแต่ วนั ที่พระราชบัญญัตินีใ้ ช้ บังคับ
นายอาเภอ/ผู้อานวยการเขตเป็ นผู้อนุมตั ิให้ ลงรายการสั ญชาติไทยในทะเบียนบ้ าน

ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ฯ พ.ศ.2543

ชาวไทยภูเขา

กลุ่มชาติพนั ธุ์ด้งั เดิมที่อาศัยทากินหรือบรรพชนอาศัยทากินอยู่บนพืน้ ที่สูง
ในราชอาณาจักร ซึ่งมีวฒ
ั นธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภาษาและการ
ดาเนินชีวิต ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวประกอบด้ วย 9 ชาติพนั ธุ์
1. กะเหรี่ยง – ปกาเกอะญอ(สกอว์ ) โพล่ ง(โปว์ )
ตองสู้ (ปะโอ) บะแก (บะเว)
2. ม้ ง - แม้ ว
3. เมี่ยน - เย้ า อิวเมี่ยน
4. ลาหู่ - มูเซอ
5. อาข่ า - อีก้อ
6. ลีซู - ลีซอ
7. ลัวะ - ละเวือะ ละว้ า ถิ่น มัล ปรัย
8. ขมุ
9. มลาบรี - คนตองเหลือง

ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ฯ พ.ศ.2543

การลงรายการสั ญชาติไทย

ข้อ 11 ชาวไทยภูเขาที่จะได้ รับการลงรายการสั ญชาติไทยโดยเพิม่ ชื่อ
และรายการบุคคลเข้ าในทะเบียนบ้ าน(ท.ร.14) จะต้องเป็ น
บุคคลทีม่ ีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้ วยสั ญชาติ
* ให้ สันนิษฐานไว้ ก่อนว่ า บุคคลทีเ่ กิดในราชอาณาจักรไทย
ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2456 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
เป็ นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เว้ นแต่ จะพิสูจน์ เป็ นอย่ างอืน่

พ.ร.บ.สั ญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
มาตรา 7 บุคคลต่ อไปนีย้ ่ อมได้ สัญชาติไทยโดยการเกิด
(1) ผู้ที่เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็ นผู้มีสัญชาติไทยไม่ ว่าจะเกิด
ในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
(2) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้ นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ

ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ฯ พ.ศ.2543

การลงรายการสั ญชาติไทย

ข้อ 12 ผู้ยนื่ คาร้ อง อาจอ้างเอกสารดังต่ อไปนีเ้ ป็ นพยานเพือ่ ใช้ พสิ ู จน์
ข้อเท็จจริงอันทาให้ ได้ รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้ วย
สัญชาติ
(1) เอกสารทางทะเบียนราษฎร หรือตามมติคณะรัฐมนตรี
1.1 ทะเบียนชาวเขา แบบ ท.ร.ชข. ระหว่างปี 2512-2513
1.2 ตามโครงการเลขประจาตัวประชาชน เมื่อ 20 ก.ค.2525
1.3 ทะเบียนสารวจบัญชีบุคคลในบ้ าน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อ 24 เม.ย.2527 (2528-2531)
1.4 ทะเบียนประวัติบุคคลบนพืน้ ที่สูง (2533-2534)
1.5 ทะเบียนประวัติชุมชนบนพืน้ ที่สูง (2541-2542)
1.6 ทะเบียนบ้ าน (ท.ร.13)
(2) เอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้ เช่ นใบรับแจ้ งการเกิด
ใบรับรองการเกิด สู ตบิ ัตร
(3) เอกสารอืน่ ๆ ทีม่ ีรายละเอียดข้ อมูลสามารถเป็ นข้ อมูลในการ
พิสูจน์ ข้อเท็จจริง

ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ฯ พ.ศ.2543

การลงรายการสั ญชาติไทย

ข้อ 13 ผู้ยนื่ คาร้ อง อาจอ้างพยานบุคคลเป็ นพยานเพือ่ ใช้ พสิ ู จน์
ข้อเท็จจริงอันทาให้ ได้ รับสัญชาติไทย
(1) ผู้นาหมู่บ้าน เช่ น กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน
(2) ผู้นาชุมชน เช่ นผู้นาเครือข่ ายชุมชน กรรมการหมู่บ้าน
(3) เจ้ าหน้ าทีส่ ่ วนราชการทีอ่ ยู่ในพืน้ ที่ขณะนั้น
(4) เจ้าหน้ าทีท่ ี่ทาการวิจัยของสถาบันวิจัยชาวเขา
(5) การรับรองขององค์การพัฒนาเอกชนที่มีประวัติและผลงาน
ข้อ 14 ผู้ยนื่ คาร้ อง อาจอ้างวัตถุใด ๆ เป็ นพยานเพือ่ ใช้ พสิ ู จน์
ข้อเท็จจริงอันทาให้ ได้ รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้ วย
สัญชาติ
ข้อ 43 กรณีทผี่ ้ ทู ี่ได้ รับการลงรายการสั ญชาติไทยในทะเบียนบ้ าน
โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบหรือแจ้ งข้อความอัน
เป็ นเท็จหรือแสดงหลักฐานอันเป็ นเท็จหรือมีการรับรองโดย
ผิดจากความเป็ นจริง นายอาเภอจะต้ องวินิจฉัยปัญหาและ
ดาเนินการเพิกถอนการลงรายการสัญชาติไทย

แนวทางประกอบการใช้ ดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 9
มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508
มาตรา 9 หญิงซึ่งเป็ นต่ างด้าวและได้ สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย ถ้ าประสงค์ จะได้สัญชาติไทย

ให้ ยื่นคาขอต่ อพนักงานเจ้ าหน้ าทีต่ ามแบบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 10 คนต่ างด้ าวถ้ ามีคุณสมบัติครบถ้ วนดังต่ อไปนีอ้ าจขอแปลงสั ญชาติเป็ นไทยได้ คอื

(1) บรรลุนิติภาวะแล้ วตามกฎหมายไทยและตามกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
(2) มีความประพฤติดี
(3) มีอาชีพเป็ นหลักฐาน
(4) มีภูมิลาเนาในราอาณาจักรไทยต่ อเนื่องมาจนถึงวันที่ยนื่ ขอแปลงสั ญชาติเป็ นไทย
เป็ นเวลาไม่ น้อยกว่ า 5 ปี

(5) มีความรูภาษาไทยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 12 ผู้ประสงค์ จะขอแปลงสั ญชาติเป็ นไทย ให้ ยนื่ คาขอต่ อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามแบบ และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง

มีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ าน (ท.ร.13)
จดทะเบียนสมรสกับชายไทย ไม่ น้อยกว่ า 3 ปี
ถ้ ามีบุตรกับคู่สมรส ไม่ น้อยกว่ า 1 ปี (จดทะเบียนสมรส)

การยืน่ คาขอแปลง
สั ญชาติตามสามี
ตามมาตรา 9

มีอาชีพเป็ นหลักฐานและมีรายได้ ดังนี้
1. กรณีคนต่ างด้ าวทั่วไป 20,000 บาท/เดือน
2. กรณีคนต่ างด้ าวที่เป็ นชนกลุ่มน้ อย 10,000 บาท/เดือน

ตรวจสอบสภาพการสมรสและประวัติจากหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
1. ทะเบียนสมรส จากสานักบริหารการทะเบียน
2. ประวัติอาชญากรรม กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม
3. พฤติการณ์ ทางการเมือง จากกองบัญชาการตารวจสั นติบาล
4. ยาเสพติด จากกองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด
และสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
5. พฤติการณ์ ความมัน่ คงแห่ งชาติ สานักงานข่ าวกรองแห่ งชาติ
6. ตรวจสอบหมายจับ จากกองการต่ างประเทศ สตช.

บรรลุนิติภาวะแล้ ว
มีความประพฤติดีและผ่ านตรวจสอบประวัติจากหน่ วยงาน
ที่เกีย่ วข้ อง

การยืน่ คาขอแปลง
สั ญชาติเป็ นไทย
ตามมาตรา 10

มีอาชีพเป็ นหลักฐานและมีรายได้ ดังนี้
1. กรณีคนต่ างด้ าวทั่วไป 80,000 บาท
2. กรณีคนต่ างด้ าวที่เป็ นชนกลุ่มน้ อย 40,000 บาท
กรณีรายได้ ไม่ ถึงเกณฑ์ ต้ องถือต่ างด้ าวไม่ น้อยกว่ า 10 ปี
และมีรายได้ 20,000 บาท/เดือน
กรณีที่ผู้ยนื่ คาร้ องมีความเกีย่ วพันธ์ กบั ประเทศไทย
1. กรณีคนต่ างด้ าวทั่วไป 40,000 บาท
2. กรณีคนต่ างด้ าวที่เป็ นชนกลุ่มน้ อย 20,000 บาท
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยมีใบสาคัญประจาตัวคนต่ าง
ด้ าวและใบสาคัญถิ่นที่อยู่ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ าน
(ท.ร.14) มาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 5 ปี

การยืน่ คาขอแปลง
สั ญชาติเป็ นไทย
และการสั มภาษณ์

กรุงเทพมหานคร
ชนกลุ่มน้ อย - สานักบริหารการทะเบียน
คนต่ างด้ าวทั่วไป – สั นติบาล
การสั มภาษณ์
จากคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองคาขอแปลงสั ญชาติเป็ นไทย

ต่ างจังหวัด
ชนกลุ่มน้ อย - อาเภอ
คนต่ างด้ าวทั่วไป – ภูธรจังหวัด
การสั มภาษณ์
จากคณะทางานระดับจังหวัด

บรรจบ จันทรัตน์

หัวหน้ ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร
สานักบริหารการทะเบียน

กรมการปกครอง
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