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ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒                                                 สำ�นักทะเบียนกล�ง
                                                                   ถนนลำ�ลูกก� ปท ๑๒๑๕๐

                                              ๒๗ มกร�คม ๒๕๕๔

เรื่อง  ก�รเปลี่ยนสถ�นะท�งทะเบียนร�ษฎรกรณีบุคคลที่ไม่ได้สัญช�ติไทยซึ่งมีบิด�หรือม�รด�สัญช�ติไทย

เรียน  น�ยทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และน�ยทะเบียนกรุงเทพมห�นคร

อ้างถึง  ๑. พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่ ๔            
  พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๒. ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
 ๓. ระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รพิจ�รณ�ลงร�ยก�รสถ�นะบุคคลในทะเบียนร�ษฎรให้แก่บุคคล
  บนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวท�งปฏิบัติกรณีก�รเปล่ียนแปลงสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลอันเน่ืองม�จ�กก�รได้สัญช�ติไทย
   ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติ

        ด้วยสำ�นักทะเบียนกล�งได้รับก�รห�รือแนวท�งปฏิบัติกรณีบุคคลท่ีมีร�ยก�รในเอกส�รทะเบียนร�ษฎร
ระบุว่�ไม่ได้สัญช�ติไทยหรือสัญช�ติอื่น ต่อม�ได้รับสัญช�ติไทยโดยผลของกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติหรือโดยก�ร
พิสูจน์จ�กพย�นหลักฐ�น เช่น ผลก�รตรวจส�รพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เป็นต้น บุคคลดังกล่�วจะขอแก้ไขร�ยก�ร
สญัช�ตแิละเลขประจำ�ตวัประช�ชนในเอกส�รทะเบยีนร�ษฎรทีม่อียูเ่ดิมไดห้รอืไม ่ และจะตอ้งดำ�เนนิก�รอย่�งไร
       สำ�นักทะเบียนกล�งได้ตรวจสอบกฎหม�ยและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่�ตั้งแต่ประก�ศใช้                
พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ อันเป็นกฎหม�ยท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันซ่ึงได้มีก�รแก้ไขเพ่ิมเติมแล้วส�มคร้ัง 
คือฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
ของก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดจ�กเดิมท่ีกำ�หนดให้บุคคลท่ีเกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยทุกคนเป็นผู้มีสัญช�ติไทย
โดยก�รเกิด (ยกเว้นเฉพ�ะผู้ที่เป็นบุตรของคนต่�งด้�วซึ่งปฏิบัติหน้�ท่ีท�งทูตหรือกงสุลหรือเป็นพนักง�น             
ขององค์ก�รระหว่�งประเทศต�มม�ตร� ๘) ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงทั้งในลักษณะของก�รถอนสัญช�ติไทย                 
หรือไม่ให้สัญช�ติไทยแก่บุคคลบ�งประเภท และก�รให้คืนสัญช�ติไทยแก่บุคคลบ�งประเภท อ�ทิ ก�รถอนสัญช�ติไทย
ของบุคคลที่เคยได้สัญช�ติไทยเพร�ะเกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยโดยประก�ศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗                       
ลงวันที่ ๑๓ ธันว�คม ๒๕๑๕ ซึ่งทำ�ให้บุคคลที่มีบิด�หรือม�รด�สัญช�ติไทยบ�งส่วนต้องถูกถอนสัญช�ติไทย         

จนกระทั่งประก�ศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ ถูกยกเลิกและได้มีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ             
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงได้มีบทบัญญัติให้บุคคลท่ีมีบิด�โดยชอบด้วยกฎหม�ยหรือม�รด�เป็นคนสัญช�ติไทย
ได้คืนสัญช�ติไทยโดยก�รเกิด หรือก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑   ซ่ึงมีบทบัญญัติ
ต�มม�ตร� ๒๓ ให้คืนสัญช�ติไทยแก่บุคคลที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยแต่ไม่ได้สัญช�ติไทยต�มประก�ศ                
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่�วที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยด้วย เป็นต้น นอกจ�กนี้          
ยงัมกีรณีก�รแกไ้ขสถ�นะบคุคลจ�กผูท้ีไ่มไ่ดส้ญัช�ตไิทยเปน็ผูม้สีญัช�ตไิทยอนัเนือ่งจ�กก�รเปลีย่นแปลงสถ�นะ
เป็นผูม้สีญัช�ติไทยของบดิ�ม�รด�ซึง่สง่ผลถึงสญัช�ตขิองบตุร  และก�รพสิจูนจ์�กพย�นหลกัฐ�นทีส่�ม�รถยืนยัน        
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ได้ว่�บุคคลดังกล่�วเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิด เช่น บุตรของบิด�ม�รด�ท่ีได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓        
ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑ หรือช�วไทยภูเข�ที่ได้รับก�รลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียนร�ษฎร
ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รพิจ�รณ�ลงร�ยก�รสถ�นะบุคคลในทะเบียนร�ษฎรให้แก่บุคคล             
บนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่�ว เป็นต้น
       สำ�หรับแนวท�งปฏิบัติในก�รเปล่ียนสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลท่ีเคยได้รับก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร
เป็นผู้ไม่มีสัญช�ติไทย ต่อม�ได้รับสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มกฎหม�ยหรือได้รับก�รพิสูจน์จ�กพย�นหลักฐ�น
ว่�เป็นผู้มีสัญช�ติไทย บุคคลดังกล่�วย่อมส�ม�รถร้องขอให้น�ยทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถ�นะของตน           
ในเอกส�รทะเบียนร�ษฎรได้ ซึ่งในก�รปฏิบัติโดยสรุปนั้น น�ยทะเบียนจะต้องดำ�เนินก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ร�ยก�รสัญช�ติและเลขประจำ�ตัวประช�ชนให้ถูกต้องต�มสถ�นะท่ีแท้จริงของบุคคลน้ัน โดยถ้�เป็นบุคคลท่ีมีร�ยก�ร
ในทะเบยีนบ�้น ท.ร. ๑๓ หรอืทะเบยีนประวตั ิท.ร. ๓๘ หรอื ท.ร. ๓๘ ก แลว้แตก่รณนี�ยทะเบยีนจะตอ้งจำ�หน�่ย
ร�ยก�รบุคคลและเลขประจำ�ตัวประช�ชนเดิมแล้วจัดทำ�เอกส�รทะเบียนร�ษฎรให้ใหม่ ด้วยก�รเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้�น 
ท.ร. ๑๔ และกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประช�ชนใหม่ในสถ�นะเป็นผู้มีสัญช�ติไทย แต่ถ้�บุคคลดังกล่�วมีร�ยก�ร
ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ เลขประจำ�ตัวประช�ชนขึ้นต้นด้วยเลข ๓ เลข ๔ หรือเลข ๕ น�ยทะเบียนจะดำ�เนินก�ร

แก้ไขร�ยก�รสัญช�ติในทะเบียนบ้�นให้ถูกต้อง เว้นแต่กรณีบุคคลท่ีได้รับก�รลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ 
แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่น�ยทะเบียนจะต้องกำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนใหม่
เปน็บคุคลประเภท ๘ (กลุม่ ๗๓) และเมือ่ได้แกไ้ขเปล่ียนแปลงสถ�นะของบคุคลในเอกส�รทะเบยีนร�ษฎรแลว้ 
ให้แนะนำ�บุคคลนั้นส่งคืนใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�วแก่น�ยทะเบียนต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียน                 
คนต�่งด�้วดว้ย ทัง้นี ้สำ�นกัทะเบยีนกล�งไดจ้ดัทำ�แนวท�งปฏบิตัใินเรือ่งดงักล�่วปร�กฎต�มเอกส�รทีส่่งม�พร้อม
หนังสือนี้ ดังนั้น เพ่ือให้ก�รปฏิบัติของสำ�นักทะเบียนเป็นไปด้วยคว�มถูกต้องในแนวท�งเดียวกัน จึงขอให้               
สำ�นักทะเบียนจังหวัดและสำ�นักทะเบียนกรุงเทพมห�นครแจ้งสำ�นักทะเบียนอำ�เภอและสำ�นักทะเบียนท้องถ่ินทุกแห่ง        
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบให้ศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจแนวท�งปฏิบัติต�มท่ีแจ้งไว้ในเอกส�รดังกล่�ว และถือปฏิบัติต่อไป

  จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร

        ขอแสดงคว�มนับถือ

                    
  
        (นายมงคล   สุระสัจจะ)
        อธิบดีกรมก�รปกครอง

        ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

โทร ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๔ – ๖                            

โทรส�ร ๐ ๒๙๐๖ ๙๒๓๕
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แนวทางปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนของบุคคล

อันเนื่องมาจากการได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

สภาพข้อเท็จจริง

  ๑. ก�รแก้ไขเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ของก�รได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดตั้งแต่ก�รประก�ศใช้              

พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ อันเป็นกฎหม�ยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันซ่ึงในมีก�รแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง                   

ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีกรณีที่กระทบต่อร�ยก�รทะเบียนร�ษฎรซึ่งจะต้องแก้ไข พอสรุปเป็นกรณีต่�งๆ ได้ดังนี้ 

              ๑.๑ บุตรของมารดาสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว. ๓๓๗ ได้แก่บุคคลที่เกิด                       

ในร�ชอ�ณ�จักรไทยก่อนวันท่ี ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ โดยมีม�รด�สัญช�ติไทยจดทะเบียนสมรส กับบิด�เป็นคนต่�งด้�ว

ท่ีไม่ได้รับอนุญ�ตให้มีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทย (ไม่มีใบสำ�คัญถิ่นท่ีอยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวประช�ชน               

คนต่�งด้�ว) ย่อมไม่ได้สัญช�ติไทยต�มประก�ศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ และจะได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ (๑) 

แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้ได้สัญช�ติไทย       

ย้อนต้ังแต่เกิดต�มม�ตร� ๑๐ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

   ถ้�บุคคลดังกล่�วข้�งต้นเคยแจ้งก�รเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคล                  

ซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย (ท.ร. ๓) ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๗ หรือถ้�ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น

จะได้รับก�รเพ่ิมช่ือใน ท.ร. ๑๓ ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ และเม่ือมีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติ

สัญช�ติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บุคคลดังกล่�วย่อมเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดเน่ืองจ�กมีม�รด�                 

สัญช�ติไทย ซึ่งน�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลนั้นโดยก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคล               

และเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิม แล้วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทยต�มระเบียบ

สำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐๓ กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลัก           

เป็นบุคคลประเภท ๕ และถ้�บุคคลดังกล่�วมีสูติบัตร น�ยทะเบียนจะต้องหม�ยเหตุก�รได้สัญช�ติไทย                   

และก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังของสูติบัตรพร้อมลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้

        ตัวอย่�งของกรณีบุคคลต�ม ๑.๑ เช่น น�ยสันที เกิดที่จังหวัดเชียงร�ย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗         

โดยมีม�รด�เป็นผู้มีสัญช�ติไทยจดทะเบียนสมรสกับบิด�ซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มจีนฮ่ออิสระ น�ยสันที                       

จะไม่ได้สัญช�ติไทยตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่ ๒๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ และจะได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ (๑)                

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ โดยม�ตร� ๑๐ กำ�หนดให้ก�รได้สัญช�ติไทยมีผลตั้งแต่น�ยสันทีเกิด ดังนั้น 

ถ้�น�ยสันทีย่ืนคำ�ร้องขอให้น�ยทะเบียนแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รทะเบียนร�ษฎรของตน น�ยทะเบียน       

จะต้องจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลประเภท ๖ หรือ ๗ แล้วแต่กรณี แล้วดำ�เนินก�รต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ 

ข้อ ๑๐๓ โดยเพ่ิมช่ือน�ยสันทีเข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทย ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลัก

เป็นบุคคลประเภท ๕ และถ้�บุคคลดังกล่�วมีสูติบัตรให้หม�ยเหตุก�รสัญช�ติไทยและก�รกำ�หนด                                           

ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังสูติบัตรพร้อมลงล�ยมือชื่อน�ยทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้
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        ๑.๒ บุตรของบิดาสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว. ๓๓๗ ได้แก่บุคคลที่เกิด                

ในร�ชอ�ณ�จักรไทยก่อนวันที่ ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ โดยมีบิด�สัญช�ติไทยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับม�รด�           

เป็นคนต่�งด้�วท่ีไม่ได้รับอนุญ�ตให้มีถ่ินท่ีอยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทย (ไม่มีใบสำ�คัญถ่ินท่ีอยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัว         

คนต่�งด้�ว) ย่อมไม่ได้รับสัญช�ติไทยต�มประก�ศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ และจะได้สัญช�ติไทย                   

ต�มม�ตร� ๗ (๒)  แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

         ถ้�บุคคลดังกล่�วข้�งต้นเคยแจ้งเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคล                 

ซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย (ท.ร. ๓) ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๗ หรือถ้�ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น

จะได้รับก�รเพิ่มช่ือใน ท.ร. ๑๓ ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ และเม่ือมีก�รประก�ศ ใช้            

พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บุคคลดังกล่�วย่อมเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดเนื่องจ�ก

เป็นผู้เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยและไม่ใช่บุคคลซึ่งไม่ได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง ซึ่งน�ยทะเบียน

จะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลนั้นโดยดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับกรณีต�ม ๑.๑

          ตวัอย�่งของกรณบีคุคลต�ม ๑.๒ เชน่ น�งส�วอรนลนิ เกดิทีจั่งหวดัเชยีงใหม ่เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๓๓ 

โดยขณะเกิดมีบิด�เป็นผู้มีสัญช�ติไทยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับม�รด�ซึ่งเป็นคนสัญช�ติล�วท่ีเข้�ม�อยู่                   

ในร�ชอ�ณ�จักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย น�งส�วอรนลิน จะไม่ได้สัญช�ติไทยตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่        

๒๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ และจะได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ (๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ ดังนั้น          

ถ้�น�งส�วอรนลินย่ืนคำ�ร้องขอให้น�ยทะเบียนแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รทะเบียนร�ษฎรของตน น�ยทะเบียน

จะต้องจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลประเภท ๖ หรือ ๗ แล้วแต่กรณี แล้วดำ�เนินก�รต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ

ข้อ ๑๐๓ โดยเพิ่มชื่อน�งส�วอรนลินเข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทย ให้เลขประจำ�ตัว 

๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และถ้�บุคคลดังกล่�วมีสูติบัตร ให้หม�ยเหตุก�รได้สัญช�ติไทยและก�รกำ�หนด

ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังของสูติบัตรพร้อมลงล�ยมือชื่อน�ยทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้

            ๑.๓ บุตรของมารดาสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยเพราะเกิดนอกราชอาณาจักร ได้แก่

บุคคลที่เกิดนอกร�ชอ�ณ�จักรไทยก่อนวันที่ ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ โดยมีม�รด�สัญช�ติไทย บิด�สัญช�ติอื่น                 

ย่อมไม่ได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ (๒) แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และจะได้สัญช�ติไทย           

ต�มม�ตร� ๗ (๑) แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕                    

โดยให้ได้สัญช�ติไทยย้อนตั้งแต่เกิดต�มม�ตร� ๑๐ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

              ถ้�บุคคลดังกล่�วข้�งต้นเคยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นจะได้รับก�รเพิ่มชื่อใน ท.ร. ๑๓                      

ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ และเม่ือมีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับท่ี ๒)                

พ.ศ. ๒๕๓๕ บุคคลดังกล่�วย่อมเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดเนื่องจ�กมีม�รด�สัญช�ติไทย ซึ่งน�ยทะเบียน

จะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลนั้นโดยก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลและเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิม    

แล้วเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทย ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�

ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐๓ กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และถ้�บุคคล               

ดงักล�่วมีสตูบิตัรไมว่�่จะเปน็สตูบิตัรทีอ่อกโดยสถ�นเอกอคัรร�ชทตูไทย หรอืหลกัฐ�นก�รเกดิทีอ่อกต�มกฎหม�ย

ของต่�งประเทศซึ่งแปลเป็นภ�ษ�ไทยและรับรองคำ�แปลโดยกระทรวงก�รต่�งประเทศ น�ยทะเบียนจะต้อง

หม�ยเหตุก�รได้สัญช�ติไทย และก�รกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังของสูติบัตรพร้อม               

ลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้ด้วย
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             ตวัอย่�งของกรณีบุคคลต�ม ๑.๓ เชน่ น�ยบอ๊บบี ้เกดิทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิ� เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๒๕ 

โดยมีม�รด�เป็นผู้มีสัญช�ติไทย จดทะเบียนสมรสกับบิด�ซ่ึงเป็นคนสัญช�ติอเมริกัน น�ยบ๊อบบ้ี จะไม่ได้สัญช�ติไทย

ต้ังแต่เกิดจนถึงวันท่ี ๒๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ และจะได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ (๑) ต้ังแต่วันท่ี ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ 

โดยม�ตร� ๑๐ กำ�หนดให้ก�รได้สัญช�ติไทยมีผลต้ังแต่น�ยบ๊อบบ้ีเกิด ดังน้ัน ถ้�น�ยบ๊อบบ้ียื่นคำ�ร้องขอให้                

น�ยทะเบียนแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รทะเบียนร�ษฎรของตนซ่ึงเคยได้รับก�รเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น 

ท.ร. ๑๓ เป็นบุคคลประเภท ๖ น�ยทะเบียนจะต้องจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลใน ท.ร. ๑๓ แล้วดำ�เนินก�รต�มระเบียบ

สำ�นักทะเบียนกล�งฯ ข้อ ๑๐๓ โดยเพิ่มชื่อน�ยบ๊อบบี้เข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทย 

ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และหม�ยเหตุก�รได้สัญช�ติไทยและก�รกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว 

๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังของสูติบัตร (ถ้�มี) พร้อมลงล�ยมือชื่อน�ยทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้

   ๑.๔ บุตรของบิดาสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยเพราะเกิดนอกราชอาณาจักร ได้แก่ 

บคุคลทีเ่กดินอกร�ชอ�ณ�จกัรไทย โดยมบีดิ�สญัช�ตไิทยไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรสกบัม�รด�สญัช�ตอิืน่ ยอ่มไมไ่ด้

สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ (๑) แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)                 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ วรรคสอง แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ถ้�ส�ม�รถพิสจูนค์ว�มสัมพนัธก์�รเปน็บดิ�และบุตรต�มวิธกี�รทีก่ำ�หนดในกฎกระทรวง

โดยให้ได้สัญช�ติไทยย้อนตั้งแต่เกิดต�มม�ตร� ๒๑ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

             ถ้�บุคคลดังกล่�วข้�งต้นเคยขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้�นจะได้รับก�รเพ่ิมช่ือใน ท.ร. ๑๓ ได้เลขประจำ�ตัว 

๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ และเม่ือมีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑                    

บุคคลดังกล่�วย่อมเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดถ้�ส�ม�รถพิสูจน์ได้ว่�ตนเป็นบุตรของบิด�ซ่ึงมีสัญช�ติไทย                       

ซ่ึงน�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลน้ันโดยดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับกรณีต�ม ๑.๓ 

             ตัวอย่�งของกรณีบุคคลต�ม ๑.๔ เช่น น�ยประสิทธิ์  เกิดที่ประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย

ประช�ชนล�ว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีบิด�เป็นผู้มีสัญช�ติไทย ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับม�รด�ซ่ึงเป็น                

คนสัญช�ติล�ว น�ยประสิทธ์ิ จะไม่ได้สัญช�ติไทยต้ังแต่เกิดจนกว่�จะพิสูจน์คว�มสัมพันธ์ก�รเป็นบิด�และบุตรกับบิด�

ซ่ึงมีสัญช�ติไทยต�มวิธีก�รท่ีกำ�หนดในกฎกระทรวง และจะได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๗ วรรคสอง ต้ังแต่วันท่ีผ่�นก�ร

พิสูจน์คว�มเป็นบิด�และบุตร โดยม�ตร� ๒๑ กำ�หนดให้ก�รได้สัญช�ติไทยมีผลตั้งแต่น�ยประสิทธิ์เกิด ดังนั้น 

ถ้�น�ยประสิทธิ์ยื่นคำ�ร้องพร้อมหนังสือรับรองผลก�รพิสูจน์คว�มสัมพันธ์ก�รเป็นบิด�และบุตรซ่ึงพนักง�น          

เจ้�หน�้ท่ีออกให ้เพือ่ขอใหน้�ยทะเบยีนแกไ้ขสถ�นะท�งทะเบยีนในเอกส�รทะเบยีนร�ษฎรของตน น�ยทะเบียน

จะต้องจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลต�มเลข ๑๓ หลักเดิม ซึ่งอ�จจะเป็นรหัสบุคคลประเภท ๖ หรือประเภท ๐               

(กรณีได้รับก�รสำ�รวจต�มยุทธศ�สตร์ฯ) แล้วดำ�เนินก�รต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ ข้อ ๑๐๓ โดยเพ่ิมช่ือ                 

น�ยประสิทธ์ิ เข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทย ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคล

ประเภท ๕ และหม�ยเหตกุ�รไดส้ญัช�ตไิทยและก�รกำ�หนดใหเ้ลขประจำ�ตวั ๑๓ หลกัใหมไ่วด้�้นหลงัของสตูบิตัร 

(ถ้�มี) พร้อมลงล�ยมือชื่อน�ยทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้

         ๑.๕ บุคคลตามมาตรา ๒๓ ได้แก่บุคคลท่ีเกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยก่อนวันท่ี ๒๖ กุมภ�พันธ์  ๒๕๓๕ 

โดยมีบิด�และม�รด�เป็นคนต่�งด้�วที่ไม่ได้รับอนุญ�ตให้มีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทย (ไม่มีใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่

หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว) ย่อมไม่ได้สัญช�ติไทยต�มประก�ศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ และจะได้

สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ได้สัญช�ติไทยต้ังแต่                    

วันท่ี  ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑
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          ถ้�บุคคลดังกล่�วข้�งต้นเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยที่ได้รับก�รจัดทำ�ทะเบียนประวัติและเคยแจ้ง
ก�รเกิดจะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย (ท.ร. ๓) ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๗ 
หรือถ้�ขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้�นจะได้รับก�รเพ่ิมช่ือใน ท.ร. ๑๓ ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ 
หรือถ้�เป็นบุตรของคนต่�งด้�วท่ีเข้�ม�อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ยหรือชนกลุ่มน้อย                
ที่ไม่ได้จัดทำ�ทะเบียนประวัติ และเคยแจ้งก�รเกิดจะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคลซึ่งไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน            
(ท.ร. ๐๓๑) ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐ หรือถ้�ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นหรือได้รับ             
ก�รสำ�รวจจดัทำ�ทะเบียนบุคคลทีไ่มม่สีถ�นะท�งทะเบยีนต�มยทุธศ�สตรฯ์ จะไดร้บัก�รบนัทกึจดัทำ�ทะเบยีนประวติั 
ท.ร. ๓๘ ก ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐ และเมื่อมีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ บุคคลดังกล่�วย่อมเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดถ้�ผ่�นก�รตรวจสอบคุณสมบัติ         
และได้รับอนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ ซึ่งน�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียน            
ของบุคคลนั้นโดยก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลและเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิมแล้วเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔            
ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทย ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕               
ข้อ ๑๐๓ ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๘ (กลุ่ม ๗๓)
              ตัวอย่�งของกรณีบุคคลต�ม ๑.๕ เช่น น�ยกิสัน เกิดที่จังหวัดอุบลร�ชธ�นี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗          
โดยมีบิด�และม�รด�เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มล�วอพยพท่ีเข้�ม�อ�ศัยในร�ชอ�ณ�จักรไทย น�ยกิสัน จะไม่ได้สัญช�ติไทย
ตั้งแต่เกิด และเมื่อน�ยอำ�เภออนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ บุคคลดังกล่�วจะได้สัญช�ติไทย
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑ โดยน�ยทะเบียนจะแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รทะเบียนร�ษฎร          
ของน�ยกสัิน ดว้ยก�รจำ�หน�่ยร�ยก�รบคุคลต�มเลข ๑๓ หลกัเดิมแลว้เพ่ิมชือ่บคุคลดังกล่�วเข้�ในทะเบยีนบ�้น 
ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทยต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ ข้อ ๑๐๓ ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลัก        
เป็นบุคคลประเภท ๘ กลุ่ม ๗๓
           ๑.๖ บุตรของบุคคลตามมาตรา ๒๓ และไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ ได้แก่บุตร
ของบุคคลต�ม ๑.๕ ท่ีเกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยก่อนวันที่ ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑ และไม่ได้สัญช�ติไทย                   
ต�มม�ตร� ๗ ทวิ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕                     
เนื่องจ�กบิด�หรือม�รด�อีกฝ่�ยหนึ่งเป็นคนต่�งด้�วต�มม�ตร� ๗ ทวิ (๑) (๒) หรือ (๓) จะได้สัญช�ติไทย           
ต�มม�ตร� ๒๓ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ได้สัญช�ติไทยตั้งแต่วันที่                 
๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑ 
            ถ�้บคุคลดงักล�่วข�้งตน้เปน็บุตรของชนกลุ่มน้อยทีเ่กดิในร�ชอ�ณ�จกัรไทยและไดร้บัก�รจดัทำ�
ทะเบียนประวัติ และเคยแจ้งก�รเกิดจะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย (ท.ร. ๓) ได้เลขประจำ�ตัว 
๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๗ หรือถ้�ขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้�นจะได้รับก�รเพ่ิมช่ือใน ท.ร. ๑๓ ได้เลขประจำ�ตัว 
๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ หรือถ้�เป็นบุตรของคนต่�งด้�วหรือชนกลุ่มน้อยที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย              
แต่ไม่ได้จัดทำ�ทะเบียนประวัติ และเคยแจ้งก�รเกิดจะได้รับสูติบัตรสำ�หรับบุคคลซึ่งไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน        
(ท.ร. ๐๓๑)ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐ หรือถ้�ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นหรือได้รับก�ร
สำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียนต�มยุทธศ�สตร์ฯ จะได้รับก�รบันทึกจัดทำ�ทะเบียนประวัติ 
ท.ร. ๓๘ ก ได้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐ และเมื่อมีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ บุคคลดังกล่�วย่อมเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดถ้�ผ่�นก�รตรวจสอบคุณสมบัติ         
และได้รับอนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ ซึ่งน�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียน             
ของบุคคลนั้นโดยดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับกรณีต�ม ๑.๕
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                ตัวอย่�งของกรณีบุคคลต�ม ๑.๖ เช่น เด็กช�ยวิษณุ ซึ่งได้รับก�รสำ�รวจบุคคลไม่มีสถ�นะ           

ท�งทะเบียนต�มยุทธศ�สตร์ ฯ เป็นบุคคลประเภท ๐  เกิดที่จังหวัดก�ญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีบิด�

และม�รด�เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มผู้หลบหนีเข้�เมืองจ�กพม่�ที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย เด็กช�ยวิษณุ จะไม่ได้

สัญช�ติไทยตั้งแต่เกิดและเมื่อน�ยอำ�เภออนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ บุคคลดังกล่�วจะได้

สัญช�ติไทยต้ังแต่วันที่ ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑ โดยน�ยทะเบียนจะแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�ร                 

ทะเบียนร�ษฎรของเด็กช�ยวิษณุด้วยก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลใน ท.ร. ๙๘ ก ต�มเลข ๑๓ หลักเดิม                        

แล้วเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่�วข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทยต�มระเบียบสำ�นักทะเบียน

กล�งฯ ข้อ ๑๐๓ ให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๘ กลุ่ม ๗๓

  ๒. นอกจ�กก�รแก้ไขร�ยก�รทะเบียนร�ษฎรเนื่องจ�กก�รแก้ไขหลักเกณฑ์ก�รได้สัญช�ติไทย                

โดยก�รเกิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติแล้ว ยังมีกรณีก�รแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนเนื่องจ�กก�รพิสูจน์ว่�               

เป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิด และก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นะเป็นผู้มีสัญช�ติไทยของบิด�ม�รด� พอสรุปได้ ดังนี้

   ๒.๑ ชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพื้นที่สูงที่ได้รับก�รลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มระเบียบ                

สำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รพิจ�รณ�ลงร�ยก�รสถ�นะของบุคคลในทะเบียนร�ษฎรให้แก่บุคคลบนพ้ืนที่สูง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยถ้�ผู้ขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยเป็นช�วไทยภูเข� ๙ เผ่� ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง (แม้ว) เมี่ยน (เย้�) 

อ�ข่� (อีก้อ) ล�หู่ (มูเซอ) ลีซู (ลีซอ) ลัวะ (ถิ่น) ขมุ และมล�บรี (คนตองเหลือง) จะมีทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ 

หรอืทะเบยีนประวตั ิหรอืไมม่เีอกส�รทะเบยีนร�ษฎรกไ็ด ้แตถ่�้ผูข้อเปน็บคุคลบนพืน้ทีส่งู เชน่ ไทยใหญ ่เป็นต้น 

จะต้องมีทะเบียนประวัติที่ร�ชก�รได้จัดทำ�ไว้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคล

ประเภท ๖ หรือ ๗ ท้ังน้ีบุคคลท่ีได้รับอนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มระเบียบดังกล่�วถือว่�เป็นผู้มีสัญช�ติไทย

โดยก�รเกิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติเนื่องจ�กเป็นผู้ที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย ซึ่งน�ยทะเบียนจะต้องแก้ไข

สถ�นะท�งทะเบยีนของบคุคลนัน้โดยปฏบิติัต�มระเบยีบสำ�นกัทะเบียนกล�งว�่ดว้ยก�รพจิ�รณ�ลงร�ยก�รสถ�นะ

บุคคลในทะเบียนร�ษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๓ โดยจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลและเลขประจำ�

ตัว ๑๓ หลักเดิมแล้วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะของบุคคลสัญช�ติไทยกำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ 

หลักเป็นบุคคลประเภท ๘ (กลุ่ม ๘๔) และถ้�บุคคลดังกล่�วมีสูติบัตร น�ยทะเบียนจะต้องหม�ยเหตุก�รได้

สัญช�ติไทยและก�รกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังของสูติบัตรพร้อมลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปี

กำ�กับไว้ด้วย

   ตัวอย่�งของกรณบุีคคลต�ม ๒.๑ เชน่ น�งส�วหมีจ่ ูเกดิทีจ่งัหวดัแมฮ่่องสอน เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๓๐ 

มีช่ือในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ โดยมีบิด�ม�รด�เป็นช�วเข�ช�ติพันธ์ุอ�ข่�ซ่ึงเกิดท่ีจังหวัดเชียงร�ยเม่ือปี  พ.ศ. ๒๕๑๐ 

น�งส�วหม่ีจู ย่อมส�ม�รถขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยในทะเบียนร�ษฎรต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

และเม่ือน�ยอำ�เภออนุมัติให้ลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มคำ�ขอแล้ว บุคคลดังกล่�วย่อมเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิด

ซ่ึงมีผลต้ังแต่วันที่น�งส�วหม่ีจูเกิด โดยน�ยทะเบียนจะแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รทะเบียนร�ษฎรของ

น�งส�วหมีจ่ ูดว้ยก�รเพิม่ชือ่บคุคลดงักล�่วเข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสญัช�ตไิทยต�มระเบยีบ

สำ�นักทะเบียนกล�งฯ ข้อ ๒๓ กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๘ (กลุ่ม ๘๔) และหม�ยเหตุ

ก�รได้สัญช�ติไทยและก�รกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ด้�นหลังของสูติบัตร (ถ้�มี)  พร้อมลงล�ยมือช่ือ

และวันเดือนปีกำ�กับไว้
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   ๒.๒ บุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดเนื่องจากบิดาหรือมารดาได้สัญชาติไทย ได้แก่       

บุคคลที่ได้รับก�รแจ้งเกิดหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นในสถ�นะเป็นผู้ซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย หรือบุคคลที่ได้รับก�ร

บันทึกจัดทำ�ทะเบียนประวัติเป็นแรงง�นต่�งด้�วหลบหนีเข้�เมือง (ท.ร. ๓๘) หรือเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน 

(ท.ร. ๓๘ ก) ต่อม�บิด�หรือม�รด�ได้สัญช�ติไทยต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติและเป็นการได้สัญชาติไทยก่อน          

วันท่ีบุคคลน้ันเกิด ย่อมส่งผลทำ�ให้บุคคลดังกล่�วได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มม�ตร� ๗ (๑) หรือ (๒)               

แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วแต่กรณี ซึ่งน�ยทะเบียน

จะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลน้ันโดยก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลและเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิม               

แล้วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทยต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�ร             

จัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐๓ กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และถ้�บุคคล

ดงักล�่วมสีตูบิตัร น�ยทะเบยีนจะตอ้งหม�ยเหตกุ�รไดส้ญัช�ตไิทยและก�รกำ�หนดใหเ้ลขประจำ�ตวั ๑๓ หลกัใหม่

ไว้ด้�นหลังของสูติบัตรพร้อมลงล�ยมือชื่อน�ยทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้ด้วย

   ตวัอย�่งของกรณบีคุคลต�ม ๒.๒ เชน่ เด็กหญงิไทยซ�น เกิดท่ีจงัหวัดระนอง เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

โดยขณะเกิดม�รด�มีร�ยก�รในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ ระบุสัญช�ติพม่� และไม่ปร�กฏร�ยก�รบิด� เด็กหญิงไทซ�น

จงึไดร้บัแจง้ก�รเกดิต�มสตูบิตัร ท.ร. ๓ เปน็ผูไ้มไ่ด้สญัช�ตไิทย ต่อม�ม�รด�ของเด็กหญงิไทซ�นได้รบัก�รแกไ้ข

ร�ยก�รสัญช�ติเป็นไทยเนื่องจ�กเป็นผู้เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทยโดยมีบิด�สัญช�ติไทย กรณีดังกล่�วส่งผลทำ�ให้

เด็กหญิงไทซ�นเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มม�ตร� ๗ (๑) แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น น�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�ร                

ทะเบียนร�ษฎรของเด็กหญิงไทซ�น ด้วยก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลประเภท ๗ ใน ท.ร. ๑๓ แล้วเพิ่มชื่อบุคคล

ดังกล่�วเข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทยต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ฯ ข้อ ๑๐๓ 

กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และหม�ยเหตุก�รได้สัญช�ติไทยและก�รกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว 

๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังของสูติบัตร ท.ร. ๓ พร้อมลงล�ยมือชื่อน�ยทะเบียนและวันเดือนปีกำ�กับไว้ หรือ

   กรณีเด็กช�ยม�รวย เกิดที่จังหวัดนครพนม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยขณะเกิดม�รด�มีร�ยก�ร         

ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๓ ระบุสัญช�ติเวียดน�ม ส่วนบิด�มีร�ยก�รในทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก เป็นบุคคล        

ที่ไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน เด็กช�ยม�รวยจึงได้รับแจ้งก�รเกิดต�มสูติบัตร ท.ร. ๓  เป็นผู้ไม่ได้สัญช�ติไทย          

ต่อม�ม�รด�ของเด็กช�ยม�รวยได้ย่ืนคำ�ขอลงร�ยก�รสัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ          

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้รับอนุมัติจ�กน�ยอำ�เภอเมื่อวันที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๕๓ กรณีดังกล่�วส่งผลทำ�ให้

เด็กช�ยม�รวย เป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดต�มม�ตร� ๗ (๑) แห่งพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เน่ืองจ�กก�รได้สัญช�ติไทยต�มม�ตร� ๒๓ ของม�รด�มีผลต้ังแต่                          

วันท่ี ๒๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๑  ซึ่งเป็นก�รได้สัญช�ติไทยก่อนที่เด็กช�ยม�รวยเกิด ดังนั้น น�ยทะเบียนจะต้องแก้ไข

สถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รทะเบียนร�ษฎรของเด็กช�ยม�รวย ด้วยก�รจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลประเภท ๗ ใน 

ท.ร. ๑๓ แล้วเพ่ิมชื่อบุคคลดังกล่�วเข้�ม�ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ในสถ�นะบุคคลสัญช�ติไทยต�มระเบียบ                  

สำ�นักทะเบียนกล�ง ฯ ข้อ ๑๐๓ ให้เลขปนะจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ และหม�ยเหตุก�รให้ได้สัญช�ติไทย             

และก�รกำ�หนดให้เลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักใหม่ไว้ด้�นหลังของสูติบัตร ท.ร. ๓ พร้อมลงล�ยมือชื่อน�ยทะเบียน          

และวันเดือนปีกำ�กับไว้
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   ๒.๓ บุคคลท่ีพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนสัญชาติไทย ได้แก่บุคคลท่ีได้รับก�รบันทึกจัดทำ�ทะเบียนประวัติ

เป็นบุคคลท่ีไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน (ท.ร. ๓๘ ก) เน่ืองจ�กน�ยทะเบียนไม่รับแจ้งก�รเกิดหรือเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้�น

ให้ต�มคำ�ร้องเพร�ะพย�นหลักฐ�นไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์สถ�นะก�รเกิดและสัญช�ติต�มม�ตร� ๑๙/๒                   

แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อม�บุคคล          

ดังกล่�วส�ม�รถพิสูจน์ได้ว่�ตนเป็นผู้มีสัญช�ติไทย น�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนของบุคคลนั้น

โดยก�รยกเลิกทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ก รวมท้ังจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลและเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิม               

แลว้ดำ�เนนิก�รจดัทำ�เอกส�รทะเบยีนร�ษฎรให้ใหม ่โดยถ้�ก�รถกูบนัทกึเปน็บคุคลประเภท ๐ เป็นผลม�จ�กก�ร

ขอแจ้งก�รเกิด น�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขโดยก�รรับแจ้งก�รเกิดต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�ร           

จัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๗ (คนไทยขอแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด) ข้อ ๕๙ (กรณีเด็กไร้เดียงส�

ในสถ�นสงเคร�ะห์ของรัฐ) หรือข้อ ๕๙/๑ (กรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่บุพก�รีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในก�รอุปก�ระของ

สถ�นสงเคร�ะห์) แล้วแต่กรณี แล้วออกสูติบัตร ท.ร. ๒ กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๒ 

แล้วเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ หรือถ้�ก�รถูกบันทึกเป็นบุคคลประเภท ๐ เป็นผลม�จ�กก�รขอเพ่ิมช่ือ              

ในทะเบียนบ้�น น�ยทะเบียนจะต้องแก้ไขโดยก�รเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔ ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง ฯ   

ขอ้ ๙๗ (กรณบีดิ�และม�รด�เปน็ไทย) ข้อ ๙๘ (กรณเีด็กอน�ถ�) หรือขอ้ ๑๐๓ (กรณีบดิ�หรือม�รด�เป็นไทย)  

แล้วแต่กรณี กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๕ 

   ตวัอย�่งของกรณบีคุคลต�ม ๒.๓ เชน่ น�งส�วจนัตร ีเกดิเมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๓๘ อยูใ่นคว�มอปุก�ระ

ดูแลของสถ�นสงเคร�ะห์เนื่องจ�กถูกบิด�ม�รด�ทอดทิ้งตั้งแต่วัยเย�ว์ โดยไม่ทร�บข้อมูลเก่ียวกับบิด�ม�รด�               

และสถ�นทีเ่กดิของบุคคลดังกล�่ว เมือ่เจ�้หน�้ทีส่ถ�นสงเคร�ะหข์อแจง้ก�รเกิดใหแ้กน่�งส�วจนัตร ีน�ยทะเบียน              

จึงไม่อ�จรับแจ้งก�รเกิดได้เนื่องจ�กไม่ส�ม�รถพิสูจน์สถ�นะก�รเกิดและสัญช�ติ และได้จัดทำ�ทะเบียนประวัติ 

ท.ร. ๓๘  ก ให้กับน�งส�วจันตรี เป็นบุคคลท่ีไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน (บุคคลประเภท ๐) ต่อม�ปร�กฏหลักฐ�นว่�

แมข่องน�งส�วจนัตร ีเปน็ผูม้สีญัช�ตไิทย โดยมผีลก�รตรวจดเีอน็เอยนืยนัคว�มสมัพนัธก์�รเปน็ม�รด�และบตุร 

กรณดัีงกล�่วสง่ผลทำ�ให้น�งส�วจันตรีเปน็ผูมี้สญัช�ตไิทยโดยก�รเกดิต�มม�ตร� ๗ (๑) แหง่พระร�ชบญัญตัสิญัช�ต ิ

พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจ�กม�รด�เป็นผู้มีสัญช�ติไทย ดังนั้น น�ยทะเบียน

จะต้องแก้ไขสถ�นะท�งทะเบียนในเอกส�รทะเบียนร�ษฎรของน�งส�วจันตรี ด้วยก�รยกเลิกทะเบียนประวัติ         

ท.ร. ๓๘ ก รวมทั้งจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลและเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเดิม แล้วดำ�เนินก�รรับแจ้งก�รเกิด            

ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๙/๑ ออกสูติบัตร ท.ร. ๒ 

กรณีบุคคลสัญช�ติไทยแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด กำ�หนดเลขประจำ�ตัว ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๒ และเพ่ิมช่ือ      

ในทะเบียนบ้�น ท.ร. ๑๔

ส่วนก�รทะเบียนร�ษฎร

มกร�คม ๒๕๕๔

Officer
Text Box


