
 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 กำรแก้ไขปัญหำคนไรร้ำกเหงำ้ 

มำตรำ ๑๙/๒ วรรคสอง 

พ.ร.บ.กำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
 

ประกำศกระทรวงมหำดไทย 

------------------------------------ 

คุณสมบตัิภำยใต้เงื่อนไข ๗ ประกำร 

(๑) เป็นเด็กไร้เดียงสำที่ถูกบิดำมำรดำทอดทิ้ง / เด็กเร่ร่อน 

/ เด็กที่ไม่ปรำกฏบุพกำรี หรือบุพกำรีทอดท้ิง  

     อยู่ในกำรอุปกำระหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนที่จด

ทะเบียนตำมกฎหมำย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรสงเครำะห์

เด็ก (สถำนสงเครำะห์ฯ สังกัด พม. / โรงเรียนรำชประชำนุ

เครำะห์ สังกัด ศธ.)  

 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
        -รวมถึงบุคคลในลักษณะเดียวกัน ที่เคยอยู่ (ศิษย์เก่ำ)  

/ไม่เคยอยู่ในกำรอุปกำระของหน่วยงำนดังกล่ำว  

 

+ 

        ซึ่งนำยทะเบียนไม่อำจรับแจ้งกำรเกิด หรือเพิ่มชื่อได้ 

เนื่องจำก 

 

“ไม่อำจพิสูจน์สถำนะกำรเกดิและสญัชำติ"  

         

 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
         

 

            ทั้งนี้ให้หมำยควำมรวมถึง บุคคลที่ไม่อำจรับแจ้ง

กำรเกิดและเพิ่มชื่อได้ เนื่องจำกไม่อำจพิสูจน์สถำนะกำรเกิด 

และสัญชำติ 

 

         

 



 

 
 

ประกำศกระทรวงมหำดไทย 
คุณสมบัติอื่นของผู้มีสิทธิยื่นค ำขอมีสญัชำติไทย ตำมมำตรำ ๑๙/๒ วรรคสอง  

 

 

 

 

๑. เด็กไร้เดียงสำที่ถูกบิดำทอดทิ้ง หรือ 

๒. เด็กเร่ร่อน ที่ไม่ปรำกฏบุพกำรี หรือ 

๓. เด็กที่ไม่ปรำกฏบุพกำรี หรือบุพกำรีทอดทิ้ง หรือ 

ซึ่งอยู่ในกำรอุปกำระของหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนที่จดทะเบียนตำม

กฎหมำย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือเด็ก 

๔. บุคคลที่เคยอยู่ในกำรอุปกำระของหน่วยงำนดังกล่ำว หรือ (ศิษย์เก่ำ) 
------------------------------------------------------------------------------ 

๕. บุคคลที่ไม่อำจรับแจ้งกำรเกิดหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน เน่ืองจำกไม่

อำจพิสูจนส์ถำนะกำรเกิดและสัญชำติได้ด้วย 
 

 

 

นำยทะเบยีนไมอ่ำจรับแจ้งกำรเกิดหรือเพิ่มชือ่ได้ 

เนื่องจำกไมอ่ำจพิสูจน์สถำนะกำรเกิดและสัญชำติได้ 

ข้อ ๑ (๑) ผู้มีสิทธิยื่นค ำขอ 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
         

 

     (๑) กลุ่มได้เลข ๑๓ หลัก กรณีเป็นเด็กที่ได้รับแจ้งกำร

เกิดตำมมำตรำ ๑๙ , ๑๙/๑ และ ๑๙/๓  

= เลข ๐ (รอกำรพิสูจน์) 

 

 

ถือว่ำได้รับกำรพิสูจน์สถำนะกำรเกิดและสัญชำติแล้ว! 

      

 

         

 



 

 

รับแจ้งกำรเกิด 

มำตำ ๑๙  

มำตรำ ๑๙/๑ 

มำตรำ ๑๙/๓ 

เรียกตรวจหลักฐำน  

และสอบสวนพยำนบุคคล 

พยำนหลักฐำน 

-บันทึกรับตัวเด็ก 

-หลักฐำนกำรรับตัวเด็ก 

-รูปถ่ำย 

-หลักฐำนทำงทะเบียน(ถ้ำม)ี 

-หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำม)ี 

พยำนบุคคล 

-ผู้แจ้งกำรเกิด 

-เด็กท่ีขอแจ้ง กรณี ๗ ปีข้ึนไป 

-บุพกำรี หรือผู้ปกครอง (ถ้ำม)ี 

-ผู้รู้เห็นกำรเกิด/ให้ข้อมูลได้ 

-บุคคลท่ีเด็กเคยอำศัยอยู่ (ถ้ำม)ี 

นำยทะเบียนรวบรวม

เสนอควำมเห็นไปยัง

นำยอ ำเภอท้องท่ี 

ภำยใน ๖๐ วัน 

ไม่สำมำรถพิสูจน์

สถำนะกำรเกิดและ

สัญชำติได้ 

จัดท ำทะเบียนประวัติ

และเอกสำรแสดงตน 

ภำยใน ๓๐ วัน 

กฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิสูจน์สถำนกำรณ์เกิดและสัญชำติ 

ของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อนหรือเด็กไม่ปรำกฏบุพกำรี หรือบุพกำรีทอดทิ้ง  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ค ำนึงถึง 

(๑) สิทธิมนุษยชน 

(๒) ควำมมั่นคงของ

มนุษย์ และควำมม่ันคง

ของรำชอำณำจักร 

(๓) เกณฑ์กำรได/้ไม่ได้ 

ตำม กม.สัญชำติ 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
    (๒) กลุ่มท่ีได้เลข ๑๓ หลัก ไม่ได้เกิดจำกกำรแจ้งกำรเกิด 

          -เพิ่มชื่อมำตรำ ๓๗ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๗ , ๙๘, ๑๐๓) 

          -กำรจัดท ำทะเบียนประวัติ (เลข ๖ / ๐-๘๙) 

 

 

ถือว่ำได้รับกำรพิสูจน์สัญชำติ! 

แต่ยังไม่ได้รับกำรพิสูจน์เรื่องกำรเกิด 

     ให้ยื่นค ำร้องขอหนังสือรับรองกำรเกิด ม.๒๐/๑ ก่อน 

(นส.กรมกำรปกครอง ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๑๑๖๘๒ 

ลงวันที่ ๘ พฤษภำคม ๒๕๖๒) 

         

 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
กรณีเด็กทีอ่ยู่ในสถำนสงเครำะหแ์ละมีควำม 

ไร้รำกเหง้ำ ได้รับกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ 

ตำมมำตรำ ๓๘ วรรคสอง แล้ว 

สำมำรถยื่นค ำขอสัญชำติไทย ได้หรือไม่ 

 

 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
         

 

    (๒) ได้รับกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎรและบัตรประจ ำตัว 

 

         

 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
         

 

    (๓) มีภูมิล ำเนำอำศัยอยู่อย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี 

          นับถึงวันยื่นค ำร้อง 

          -สอบพยำนบุคคล ๓ คน 

          -เอกสำรประกอบ : หลักฐำนกำรรับตัวเด็ก / หลักฐำน 

กำรศึกษำ หรือหลักฐำนอื่น (ถ้ำม)ี 

          -กำรท ำประชำคม 

 

         

 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
         

 

    (๔) หนังสือรับรองควำมเป็นคนไร้รำกเหง้ำ 

           



 

 
 

ประกำศกระทรวงมหำดไทย 
คุณสมบัติอื่นของผู้มีสิทธิยื่นค ำขอมีสญัชำติไทย ตำมมำตรำ ๑๙/๒ วรรคสอง  

 

 

 

มีหนังสือรับรองควำมเป็นคนไร้รำกเหง้ำ 
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ หรือ 

หน่วยงำนของรฐัที่มีสถำนะเช่นเดียวกับสถำนสงเครำะห์ หรือ 

นำยอ ำเภอหรือผู้อ ำนวยกำรเขต แห่งท้องที่ที่ผู้นัน้มภีูมลิ ำเนำอำศัยอยู่ 

       ตำมทะเบยีนประวัติ 

เว้นแต ่ กรณีคนที่ปว่ยทำงจิตประสำท หรือพิกำรทำงสมอง มีอำกำรเลอะเลือน  

            โดยมีหนังสือรับรองจำกแพทย์ของสถำนพยำบำลที่ท ำกำรรกัษำบคุคลดังกล่ำว 

            เป็นหลักฐำน 

 

 

 
 

 

 

ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง คุณสมบตัอิืน่ของผูม้สีทิธยิืน่ค ำขอฯ 
ข้อ ๒ บุคคลตำมข้อ ๑ หรือผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถอ้ำงพยำนเอกสำร พยำนแวดล้อม หรือพยำน

บุคคลเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติตำมข้อ ๑ ได้ เช่น หลักฐำนกำรรับตัวเด็กของหน่วยงำนที่รับเด็กไว้

อุปกำระ หลักฐำนกำรศึกษำ เอกสำรกำรส ำรวจท่ีจัดท ำโดยส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  

ใบสิทธิพระ หลักฐำนกำรรักษำพยำบำล หนังสือรับรอง หรือหลักฐำนกำรร่วมกิจกรรมกับทำง

รำชกำร รำยงำนกำรรับรองของประชำคมหมู่บ้ำนหรือชุมชน เป็นต้น 

ข้อ ๑ (๔) 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
         

 

    ผู้ที่จะยื่นขอหนังสือรับรองควำมเป็นคนไร้รำกเหง้ำ 

          (๑) เป็นผู้ท่ีไม่ปรำกฏบุพกำรี หรือบุพกำรีทอดท้ิง 

                ตั้งแต่เยำว์วัย 

          (๒) ไม่ว่ำจะเกิดในรำชอำณำจักร / เกิดนอก

รำชอำณำจักร / ไม่สำมำรถพิสูจน์กำรเกิดได้ 

         

 



 

 
 

หนังสือรับรองควำมเป็นคนไร้รำกเหง้ำ 
จัดท ำหนังสือรับรองขึ้น ๒ ฉบับ ระยะเวลำใช้ ๑ ปี นับตั้งแต่วนัทีอ่อกเอกสำร 

ด ำเนินกำรให้แล้วเสรจ็ภำยใน ๔๕ วัน 

กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ “สถำนะควำมเปน็คนไร้รำกเหง้ำ” 

       ๑. ถูกบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองทอดทิง้ และถูกพบตัวในสถำนพยำบำล สถำนที่ 

เอกชนและทีส่ำธำรณะ เกิดขึ้นได้กับเด็กแรกเกิด และเด็กไร้เดียงสำ เช่น กรณีที่ผู้น ำเด็ก 

มำจ้ำงเลี้ยงหรือฝำกเด็กไว้แล้วทอดทิง้ 

       ๒. บิดำหรือมำรดำเสียชีวติตั้งแต่เด็ก ซึ่งอำจเกิดจำกอบุตัิเหตุ ภัยธรรมชำติ หรือ 

โรคภัยไข้เจ็บ ไม่รู้จักญำติพี่นอ้งหรือติดตำมญำติพีน่้องไม่พบ 

       ๓. เด็กเร่ร่อน หนีออกจำกบ้ำน หรือพลัดหลงจำกบิดำมำรดำ หรือผู้ปกครอง และ 

ไม่ทรำบข้อมูลสำถนทีต่ั้งของที่อยู่อำศัย ข้อมูลเก่ียวกับบิดำมำรดำและญำติพี่นอ้ง 

        ๔. เด็กที่ถูกลักพำตัวไปจำกผู้ปกครองเปน็เวลำนำน ติดตำมหำบิดำมำรดำและญำติ 

พี่น้องไม่พบ 

 

 

 
 

 

 

หนังสอืกรมกำรปกครอง ด่วนทีส่ดุ ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๑๓๒๘๒ ลงวนัที ่๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๕ และข้อ ๖  



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
         

 

    (๕) เป็นผู้มีควำมประพฤติดี 

          ไม่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อควำมสงบเรียบร้อย และ 

ควำมม่ันคง ไม่เคยต้องโทษจ ำคุก (เว้นควำมผิดลหุโทษ 

หรือประมำท) หำกเคยต้องโทษต้องพ้นโทษมำแล้วไม่น้อย 

กว่ำ ๕ ปี 

          -สอบพยำนบุคคล ๓ คน 

 

         

 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
     

    (๑) อำยุไม่เกิน ๑๘ ปี 

          -สอบปำกค ำพยำน 

           ๓ คน 

 

     

    (๒) อำยุเกิน ๑๘ ปี 

          -ต ำรวจภูธรท้องท่ี 

          -ปปส.ภำค / 

กองบัญชำกำรต ำรวจ

ปรำบปรำมยำเสพติด 

          -ต ำรวจภูธรจังหวัด/

กองบัญชำกำร

ต ำรวจสันติบำล 

 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
         

 

    (๖) พูดและฟังภำษำไทยได้ดี 

          ยกเว้น เด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๗ ปี / เป็นใบ้ / ผู้ป่วยจิต

ประสำท / พิกำรทำงสมอง 

           

         

 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
         

 

    (๗) มีควำมจงรักภักดีและเลื่อมใส 

          ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 

          ทรงเป็นประมุข 

          -สอบปำกค ำให้ปรำกฏในส ำนวน (ป.ค. ๑๔)  

           

         

 



 

 
 

หนังสือรบัรองคนไรร้ำกเหงำ้ 
หนังสอืกรมกำรปกครอง ด่วนมำก ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๑๓๒๘๒  

ลงวันที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๑๕ ปี ให้ผู้ปกครองเปน็ผู้ย่ืนแทน 

       ส่วนเด็กอำยุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป จะยื่นค ำรอ้งด้วยตัวเองก็ได้ 

 

สถำนที่ยื่นค ำร้อง 
        สนท.อ ำเภอ / สนท.ท้องถิ่น > ที่มีภูมิล ำเนำตำมทะเบยีนประวัต ิ

 

เมื่อรับค ำร้อง 
        นำยทะเบยีนอ ำเภอ/ทอ้งถ่ิน ตรวจสอบควำมนำ่เชือ่ถือของเอกสำรให้แล้วเสรจ็ 

ภำยใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รบัเอกสำร 

 
 

 

 

ผู้ที่จะยื่นค ำขอ 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 

 
มำตรำ ๑๙/๒ วรรคสอง ๑๒๐ วัน 

๑. รับค ำร้องตรวจสอบเอกสำร ภำยใน ๑๕ วัน 

๒. รวบรวมหลักฐำนให้นำยทะเบียนพิจำรณำ

คุณสมบัติเบื้องต้น เสนอนำยทะเบียนจังหวัด/

นำยทะเบียนกรุงเทพ 

ภำยใน ๔๕ วัน 

นับแต่รับค ำร้อง 

๓. ส่งเรื่องให้กรมกำรปกครอง ภำยใน ๑๕ วัน 

๔. อปค. กลั่นกรอง  รวบรวมเสนอ รมว.มท. ภำยใน ๖๐ วัน 



 

 
 

ประกำศกระทรวงมหำดไทย 
คุณสมบัติอื่นของผู้มีสิทธิยื่นค ำขอมีสญัชำติไทย ตำมมำตรำ ๑๙/๒ วรรคสอง  

 

 

 

 

ผู้ใดได้รับกำรประกำศใหม้ีสัญชำติไทย ต่อมำภำยหลัง 
ปรำกฏหลักฐำนโดยชัดเจนว่ำบุคคลดังกล่ำวมีสถำนะไม่ถูกต้อง/ขำด

คุณสมบัติ ตำมประกำศนี้ ให้ จพง./นำยทะเบียนอ ำเภอ/ท้องถิ่น  รำยงำน 

ต่อ อปค. โดยด่วน เพื่อเพิกถอนค ำสั่งที่ให้ผู้น้ันมีสัญชำติไทย   

 

 

 
 

 

 

พ.ร.บ.กำรทะเบยีนรำษฎร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มำตรำ ๑๙/๒ วรรคส่ี 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
         

 

    นิยำมเพิ่มเติม 
           

         

 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 

นิยำมควำมหมำย 

 

 
กฎกระทรวงหลกัเกณฑ์และวธิกีำรพิสจูน์สถำนกำรณเ์กดิ 

และสัญชำติของเด็ก... พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบ พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

------------------------------------ 

“เด็ก”   เด็กตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็ก 

                   (บุคคลซึ่งมีอำยุต ำว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนติิภำวะ 

                           ด้วยกำรสมรส) 

“เด็กเร่ร่อน” เด็กเร่ร่อนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็ก 

                   (เด็กที่ไม่มีบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองหรือมี แต่ไม่เลี้ยงดู หรือ 

  ไม่สำมำรถเลี้ยงดูได้ จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเรร่อ่นไปในสถำนที่ 

                           ต่ำงๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใชช้ีวติเร่รอ่นจนนำ่เกิดเปน็อันตรำย 

  ต่อสวัสดิภำพของตน) 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 

นิยำมควำมหมำย 

 

 
“เด็กไร้เดียงสำ” เด็กที่มีอำยุต่ ำว่ำ ๗ ปีบริบูรณ์ หรือเด็ก 

   ที่ปรำศจำกควำมรู้ชอบตำมปกติสำมัญ 

   อันเนื่องมำจำกพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย 

   ของเด็กเทียบเท่ำเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ  

   ๗ ปีบริบูรณ์ 

 

“เด็กไม่ปรำกฏบุพกำรี” เด็กที่ไม่สำมำรถสืบหำบิดำมำรดำ 

   หรือญำติทำงสำยโลหิตโดยตรงขึ้นไป 

   และให้หมำยควำมรวมถึงเด็กที่บิดำ 

   มำรดำเสียชีวิต 

 

 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 

นิยำมควำมหมำย 

 

 
 

 

“ผู้ปกครอง”  ผู้ปกครองว่ำด้วยกฎหมำยคุ้มครองเด็ก 

   บิดำมำรดำ ผู้อนุบำล ผู้รับบุตรบญุธรรม และผู้ปกครอง 

   ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และให้หมำยควำม 

   รวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลีย้ง ผู้ปกครองสวสัดิภำพ นำยจ้ำง 

   ตลอดจนบุคคลอืน่ซึง่รับเด็กไว้ในควำมอุปกำระเลี้ยงดู 

   หรือซึ่งเด็กอำศัยอยู่ด้วย 

 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
พ.ร.บ.กำรทะเบยีนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

----------------------------------------- 

“มำตรำ ๑๙”     เด็กในสภำพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสำ 

                       ซึ่งถูกทอดทิ้ง  

                       (น ำส่งและแจ้ง ปค. / ตร. / พม. + บันทึกรับตัวให้ พม.ในเขตท้องที่  
                                    แจ้งกำรเกิด) 

“มำตรำ ๑๙/๑” เด็กเร่ร่อน หรือเด็กท่ีไม่ปรำกฏบุพกำรี หรือ 

                      บุพกำรีทอดท้ิง  

                      (อยู่ในกำรอุปกำระของหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนเอกชน 

                                  จดทะเบียนตำม กม.)  

 



 

 
 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

กรมกำรปกครอง 

 

 
พ.ร.บ.กำรทะเบยีนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

----------------------------------------- 

 

“มำตรำ ๑๙/๓”  ผู้ซึ่งเจ้ำบ้ำนหรือบิดำมำรดำมิได้ 

   แจ้งเกิดให้ตำมมำตรำ ๑๘ เม่ืออำยุครบ 

   ๑๕ ปีแล้วอำจร้องขอต่อนำยทะเบียน 

   เพื่อแจ้งกำรเกิด และให้น ำควำมใน 

   มำตรำ ๑๙/๒ มำใช้โดยอนุโลม 

    

   


