
การจัดการสถานะบุคคล



- นักท่องเที่ยว
- คณะผู้แทนทางทตู
- แรงงานต่างด้าว 
(mou)

1.กลุ่มชาติพันธ์

2.กลุ่มนักเรียน 

3.กลุ่มไร้รากเหง้า

4.กลุ่มผู้ท า
คุณประโยชน์

แรงงาน
ต่างด้าว

กลุ่มของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาตไิทยท่ีเข้ามาในประเทศ



1)  เวียดนามอพยพ ๕๑๑ คน
2)  อดีตทหารจีนคณะชาติ/จีนฮ่ออพยพ 9๔๙ คน
3)  ไทยลื้อ 1,๔๙๘ คน
4)  ผู้อพยพเชื้อสายไทยจาก จ.เกาะกง

เข้ามาก่อน/หลัง 15 พ.ย.2520 1,๕๗๐ คน
5)  ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยท่ีอพยพ

เข้ามาก่อน 9 มี.ค.2519 2๐๐ คน
6)  ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าท่ีอพยพเข้ามาก่อน 

9 มี.ค.2519 3,9๒๔ คน
7)  เนปาลอพยพ  1๔  คน
8)  จีนฮ่ออิสระ  1,3๐๒ คน
9)  ชาวเขา 10) บุคคลบนพ้ืนท่ีสูงท่ีอพยพ

เข้ามาก่อน 3 ต.ค.2528 22,๐๘๓ คน
11) ชาวลาวภูเขาอพยพ   - คน 
12) ม้งถ้้ากระบอกท่ีท้าประโยชน์  ๘๖๙  คน
13) อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา  - คน
14) ชาวมอร์แกนท่ีประสบภัยสึนามิ  462 คน

ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม
15) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าท่ีอพยพ

เข้ามาหลัง 9 มี.ค.2519 22,๕๒๗  คน
16) บุคคลบนพ้ืนท่ีสูงและชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงท่ี

อพยพเข้ามาหลัง 3 ต.ค.2528 ๗๙,๒๑๒ คน
17) ชาวลาวอพยพ  3,๑๖๔ คน
18) ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา  992 คน    
19) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยท่ีอพยพ

เข้ามาหลัง 9 มี.ค.2519 ๒๖๒ คน 
 กลุ่มบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งตกหล่น       

จากการส้ารวจนอกเหนือจาก 19 กลุ่มข้างต้น ได้รับการ
ส้ารวจเพ่ิมเติม เม่ือปี พ.ศ.2548-2554
1) กลุ่มอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเป็นเวลานาน 144,๑๘๐ คน
2) กลุ่มเด็กนักเรียนท่ีอยู่ในสถานศึกษา 7๗,08๒ คน
3) กลุ่มบุคคลไร้รากเหง้า 8,๔๑๖ คน
4) กลุ่มบุคคลท่ีท้าคุณประโยชน์ 2๐ คน
 บุตรชนกลุ่มน้อย/บุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนท่ีเกิดในไทย 11๐,๕๑๖ คน



• ผู้อพยพหนีภยั 
และบุตร

• แรงงานต่างด้าว
และบุตร

• คนต่างด้าวอื่นๆ
(ถอืพาสปอร์ต,

เลข 0)

• ชนกลุ่มน้อย     
กลุ่มชาติพันธ์ุและ
คนต่างด้าวมีถิ่นที่
อยู่และบุตร 796,402 คน

(ชนกลุม่น้อยฯ 
479,284 คน)

72,845 คน    
(เลข 0 กลุม่ทัว่ไป
20,098 คน)

97,339 คน
(บตุร 20,442 คน

1,456,296 คน 
(บตุร 131,768 คน)



กลุ่มชาติพันธ์ุและ
คนต่างด้าวมีถิ่นที่
อยู่ 796,402 คน

คนต่างด้าวอื่นๆ
72,845 คน

ผู้อพยพ 97,339 คน

แรงงานต่างด้าว
1,456,296 คน

สัดส่วนบุคคลผู้ไม่มีสัญชาตไิทย (ต่าดด้าว)

รวมทั้ดส้ิน 2,422,882 คน
ณ 1 กรกฎาคม 2561



 คนต่างด้าวทั่วไป (คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้มีถิ่นท่ีอยู่และบุตรท่ีเกิดในไทย)         ๓๑๗,๑๑๘ คน
* เข้ามาในราชอาณาจักร (เลข 3,4,5,8)  6๒,๗๔๗  ราย   * บุตรที่เกิดในไทย  (เลข 7) 2๕4,๓๗๑  คน

 ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์ุ  และบุตรท่ีเกิดในไทย                                   4๗๙,๒๘๔ คน
* เข้ามาในราชอาณาจักร  (เลข 6 กลุ่ม 50-72, เลข 0 กลุ่ม 89) 3๖๘,๗๖๘ คน  * บุตรที่เกิดในไทย  (เลข 0, 7)  11๐,5๑๖  คน

 แรงงานต่างด้าว และบุตรท่ีเกิดในไทย                                                      1,๔๕๖,๒๙๖ คน
* แรงงานต่างด้าว (เลข 00) ๑,๒๙๓,๙๓  ราย  * บุตรที่เกิดในไทย  (เลข 00) 131,๗๖๘  คน

 ผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา และบุตรท่ีเกิดในไทย                             ๙๗,๓๓๙ คน
* ผู้หนีภัยจากการสู้รบ (เลข 000) ๗๖,๘๙๗  คน  * บุตรท่ีเกิดในไทย  (เลข 0-75) ๒๐,๔๔๒  คน

จ้านวนคนต่างด้าวในประเทศไทย
( เฉพาะท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง )

 คนต่างด้าวอื่น ๆ เช่น คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ถือพาสปอร์ต) (เลข 6 กลุ่มทั่วไป) 48,804 ราย 

จัดท้าทะเบียนประวัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎร (เลข 0 กลุ่มทั่วไป) ๒๐,๐๘๙ ราย                     ๗๒,๘๔๕ คน

รวมทั้งสิ้น  2,๔๒๒,๘๘๒  คน (๑ ก.ค. ๒๕๖๑)



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรดมี
พระราชด ารัส  เมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 ณ วดัไกล
กดัวล อ าเภอหัวหิน จัดหวดัประจวบคีรีขันธ์ ความส าคัญ

ตอนหน่ึดว่า 
“... ประชาชนทีอ่ยู่ในประเทศเขามีมานานแล้ว แต่กไ็ม่เป็นคนไทย              

คอื เขาไม่ถอืว่าเป็นคนไทยแท้จริง เขาอยู่และเกดิในเมืองไทย แต่ก็
ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทย คอื เขาไม่ถอืว่าเป็นคนไทย
แท้จริง เขาอยู่       และเกดิในเมืองไทย แต่กไ็ม่ได้รับประโยชน์ของ
ความเป็นไทย ส่ิงนี้เป็นส่ิง    ทีต้่องปฏิบัติเหมือนกัน เพราะว่าถ้าหา
กว่ามีคนอยู่ในเมืองไทยและกม็ีความน้อยใจมาก ไม่มีใครเอาใจใส่ กจ็ะ

ท าให้ความมั่นคงของประเทศด้อยไป ...



การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล

องค์กรระหว่าง
ประเทศ ngo

ฯลฯ

นโยบายรัฐบาล 
(มติ ครม.)

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง



นโยบายความมั่นคดแห่ดชาติ 
(๒๕๕๘ - ๒๕๖๔)

การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนเีข้าเมอืดทีต่กค้าดและ
ยดัไม่สามารถส่ดกลบัประเทศต้นทาดโดย

เร่ดรัด การก าหนดสถานะบุคคลทีชั่ดเจน การ
ก าหนดสิทธิขั้นพืน้ฐาน

ก าหนดสถานะ และ
สิทธิขั้นพืน้ฐาน



การเข้ามาอยู่ในประเทศขอดบุคคลซ่ึดไม่มี สัญชาติไทย(ต่าดด้าว)

พ.ร.บ.คนเข้าเมอืด

พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร

พ.ร.บ.สัญชาติ

• ม.11 ต้องเดนิทางเข้าออกตามช่องทาง (ด่าน ตม.)
• ม.17 รัฐมนตรีโดยอนุมัตขิอง ครม. จะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดเข้า
มาอยู่ในราชอาณาจกัรภายใต้เงื่อนไขใดๆ หรือจะยกเว้นไม่จ าต้อง
ปฏิบัตติาม พ.ร.บ.นี ้ในกรณีใดๆก็ได้

• ม.38 ให้นายทะเบียนจดัท าทะเบียนบ้านส าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจกัร ....วรรคสอง ให้
ผู้อ านวยการทะเบียนกลางจดัให้มีทะเบียนประวัตสิ าหรับคนซึ่งไม่
มีสัญชาตไิทยอื่นนอกจากที่บัญญัตไิว้ตามวรรคหน่ึงตามที่ 
รัฐมนตรีก าหนด

• ม.7 บุคคลดังต่อไปนีย่้อมได้สญัชาติไทยโดยการเกิด
(1) ผู้เกิดโดยบิดามารดาเป็นผู้มีสญัชาติไทย (2) ผู้เกิดใน
ราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหน่ึง

• ม.7ทวิ  วรรคสอง ในกรณีที่เหน็สมควร รัฐมนตรีจะพิจารณา
และสั่งเฉพาะรายหรือเป็นการทั่วไปให้บคุคลตามวรรคหน่ึง
ได้สัญชาติไทยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ครม.ก าหนด



พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2522

• ม.11 บคุคลซึง่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจกัรจะต้องเดนิทางเข้า
มาหรือออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง ....

• ม.12 ห้ามมิให้คนตา่งด้าวซึง่มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนีเ้ข้ามาใน
ราชอาณาจกัร   (1) ไมม่ีหนงัสอืเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนงัสอืเดนิทางอนั
ถกูต้องและยงัสมบรูณ์อยู ่..... (3) เข้ามาเพื่อมีอาชีพเป็นกรรมกร หรือเข้ามา
เพื่อรับจ้างท างานด้วยก าลงักาย ....

• ม.17 ในกรณีพิเศษเฉพาะเร่ือง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของ ครม. จะอนุญาตให้คน
ต่างด้าวผู้ใดหรือจ าพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใดๆ 
หรือจะยกเว้นไม่จ าต้องปฏิบัตติาม พ.ร.บ.นี ้ในกรณีใดๆก็ได้



พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร

• ม.38 ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินจดัท าทะเบียนบ้านส าหรับคน
ซึง่ไมม่ีสญัชาติไทยที่ได้รับอนญุาตให้อาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว
และคนซึง่ไมม่ีสญัชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ตามที่รัฐมนตรี
ก าหนด และบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกดิในราชอาณาจักร ในกรณีผู้มี
รายการในทะเบียนบ้านพ้นจากการได้รับอนญุาตหรือผอ่นผนัให้อาศยัอยู่ใน
ราชอาณาจกัร ให้นายทะเบียนจ าหนา่ยรายการทะเบียนของผู้นัน้โดยเร็ว

ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางจัดให้มีทะเบยีนประวัติส าหรับคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยอื่นนอกจากที่บัญญัตไิว้ตามวรรคหน่ึงตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด



กฎกระทรวง
ก าหนดให้คนไทยซึ่ งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติ เกี่ ย วกับทะเบียน

ราษฎรและก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ๒๕๕๑

• กลุ่มเป้าหมาย (1) คนตา่งด้าวซึง่ได้รับอนญุาตให้มีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร และบตุร
ที่เกิดในราชอาณาจกัร    (มีใบส าคญัถ่ินที่อยู ่,ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว)

(2) คนตา่งด้าวซึง่ได้รับการผ่อนผนัให้พกัอาศยัอยูร่าชอาณาจกัรเป็น
กรณีพิเศษเฉพาะราย (กลุม่ชาติพนัธ์,กลุม่ ไมม่ีสถานะทางทะเบียน กลุม่เลข 0-89 )

(3) คนตา่งด้าวซึง่ได้รับอนญุาตให้เข้ามาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการ
ชัว่คราว (มีพาสปอร์ต)

(4) คนตา่งด้าวที่เข้ามาอยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
(บคุคลตามมาตรา 38 วรรคสอง กลุม่ 0 ทัว่ไป ,บคุคลตกหลน่ทางทะเบียน )  



กฎกระทรวง
ก าหนดให้คนไทยซึ่ งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติ เกี่ ยวกับทะ เบียนราษฎร

และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ๒๕๕๑ (ต่อ)

วิธีการ ๑. เพิ่มชื่อและรายการ แจ้งย้าย ส ารวจปรับปรุงการทะเบียน
ราษฎร และจัดท าประวัติ

๒. ท าบัตร  ตัง้แต่อายุ 5- 70 ปี โดยให้ยื่นค าขอมีบัตรต่อนาย
ทะเบียนภายใน 60 วัน  (อายุต ่ากว่า 15 ปี ท าบัตรครัง้แรกไม่เสียค่าธรรมเนียม)

๓. กรณีมีเหตุจ าเป็น ผู้อ านวยการทะเบียนกลางโดยความ
เห็นชอบของ รมว.มท.อาจก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาตไิทยกลุ่มอื่นมีบัตร
ประจ าตัวได้



พ.ร.บ.สัญชาติ 2508

มาตรา 7 บุคคลดังต่อไปนีย่้อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
(1) ผู้ เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอก

ราชอาณาจักรไทย         

(2) ผู้ เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหน่ึง....................

มาตรา 7 ทวิ ผู้ เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวย่อมไม่ได้รับ
สัญชาติไทย  ถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือ
มารดาของผู้นัน้เป็น

(1) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ
ราย



พ.ร.บ.สัญชาติ 2508 (ต่อ)

(2) ผู้ที่ได้รับอนญุาตให้เข้าอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยเพียงชัว่คราว หรือ          

(3) ผู้ที่เข้ามาอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยโดยไมไ่ด้รับอนญุาตตามกฎหมายวา่
ด้วยคนเข้าเมอืง

ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเป็น
การทั่วไปให้บุคคลตามวรรคหน่ึงได้สัญชาติไทยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ครม.
ก าหนด

มาตรา 7 ทวิ วรรคท้าย  ผู้ เกิดในราชอาณาจกัรไทยซึง่ไมไ่ด้สญัชาติไทยตามวรรคหนึง่
จะอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยในฐานะใด ภายใต้เง่ือนไขใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ทัง้นี ้โดยค านงึถึงความมัน่คงแหง่ราชอาณาจกัรไทยและสทิธิมนษุยชน
ประกอบกนั ในระหวา่งที่ยงัไมม่ีกฎกระทรวงดงักลา่ว ให้ถอืว่าผู้นัน้เข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง



แนวนโยบายและการด าเนินการของรัฐ

สกดักน้ั ผลกัดนั จบักมุ 
(หลบหนีเข้าเมือง)

อยู่ชัว่คราว เพ่ือรอการ
ส่งกลบั (ผู้ลีภ้ยั, 

แรงงาน)

ท าทะเบียน รับรองและ
พฒันาสถานะ (ไม่
สามารถกลบัประเทศ
ต้นทาง ,ชนกลุ่มน้อย)

จดทะเบียนการเกิด 
(มาตรา 20 พ.ร.บ.
ทะเบียนราษฎร 2551
จดัท าทะเบียนประวติั



• รับแจ้งเกิดบุตร

• เพิ่มช่ือและรายการในทะเบียนบ้าน(ร้องขอ)
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ
(ถือพาสปอร์ต) 52, 747 คน

• รับแจ้งเกิดบุตร

• จัดท าทะเบียนประวัติ

แรงงานต่างด้าว
1,456,296 คน

• รับแจ้งเกิดบุตร

• จัดท าทะเบียนประวัติ

ผู้อพยพหนีภยั
97,339 คน

การจัดท าทะเบียน



คนตา่งด้าว
ทัว่ไป จ านวน
369,865 

ราย 

ชนกลุม่น้อย/
กลุม่ชาติพนัธ์ 
จ านวน 

479,284 ราย 

คนต่างด้าวเข้าเมือง
จ านวน 115,494 คน

บุตรที่เกิดในไทย
จ านวน 110,516 คน

ขอมีถิ่นที่อยู่
(ตาม โควตา)

บุตรที่เกิดในไทย
จ านวน 254,371 คน

จบปริญญาตรี ขอสัญชาติไทยตาม
ประกาศ มท.16 ก.พ. 2560

ขอแปลงสัญชาติ

ขอสัญชาติไทยตามสามี

ขอมีถิ่นที่อยู่เข้าเมือง
จ านวน 368,768 คน

ขอเป็นไทย (นอ.)

ขอเป็นไทย 
(รมว.มท. มอบ ผวจ.)

ขอแปลง

การพัฒนาสถานะ

ได้รับการ
ผ่อนผัน   
ให้อาศัย   
อยู่ชั่วคราว 
ตามมติ 
ครม.



ผลการด้าเนินการให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
ผลการด้าเนินการ ต้ังแต่ปี 2535 – ก.ย. 256๑

1. โดยอ้านาจนายอ้าเภอ

1.1 ชาวไทยภูเขาได้สัญชาติไทย        106,๕๖๐ ราย

1.2 คืนสัญชาติให้คนถูกถอนสัญชาติ     ๕๑,๗๘๔ ราย

2. โดยอ้านาจ ผวจ.,นอ. ได้รับมอบจาก รมว.มท.

2.1 ให้สัญชาติเด็กต่างด้าวเกิดไทย        ๑๐5,๘๙๓ 
ราย2.2 คืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น               ๘,๗๘๐ ราย

รวม    1๑๔,๖๗๓ ราย

รวมทั้งสิ้น 2๗๒,8๙๑ ราย

กลุ่มเด็กที่เกิดไทยที่จะได้
สัญชาติไทยเพิ่มข้ึน

ตามหลักเกณฑ์การให้สัญชาติใหม่
(มติ ครม. 7 ธ/ต.ค. 2559)

11๐,5๑๖ ราย

รวม     15๘,๓๐๘ ราย



ผลการด้าเนินการให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

ประเภทการได้สัญชาติ จ้านวน 
(ราย)

ชาวไทยภูเขาได้ไทย 1,๗๑๔

คืนสัญชาติให้คนถูกถอนฯ ๑๐,๙๙๐

ให้สัญชาติคนต่างด้าวเกิดไทย ๒๔,๗๐๘

คืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น ๗,๐๓๗

รวมทั้งสิ้น ๔๔,๔๗6

ผลงานรัฐบาลปัจจุบัน (2557-๑๓ ก.ย. 256๑) ผลงานปี 256๑ (ม.ค. – ๑๓ ก.ย. 256๑)

ประเภทการได้สัญชาติ จ้านวน 
(ราย)

ชาวไทยภูเขาได้ไทย ๔๕

คืนสัญชาติให้คนถูกถอนฯ 1,๘๗๖

ให้สัญชาติคนต่างด้าวเกิดไทย ๘,๙๐๗

คืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น ๗๐๔

ให้แปลงสัญชาติ/ให้ตามสามีคนไทย -

รวมทั้งสิ้น ๑๑,๕๓๒



เป้าหมายตามมติ  ครม. ๗ ธันวาคม ๕๙

๑. บตุรของชนกลุม่น้อย/กลุม่ชาติพนัธ์

๒. บตุรของบคุคลตามยทุธศาสตร์ ๑๘ 
ม.ค. ๒๕๔๘ (กลุม่ ๑) /ชาวมอร์แกน

บตุรของคนตา่งด้าวอื่นๆ เช่น อยู่
ชัว่คราว ,อยูม่านานแตต่กส ารวจ บคุคล
ไมม่ีสถานะทางทะเบียน ,บคุคลไร้รัฐ ,
บคุคลถกูทอดทิง้



กลุ่
มช

าต
พินั

ธ์ /
ยุท

ธศ
า ส
ตร์ • บิดา มารดามีช่ือในระบบ

ทะเบียนและอยู่ต่อเน่ืองไม่น้อย
กว่า ๑๕ ปี

• มีหลักฐานการเกิด
• ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้
สัญชาติอื่น

• พูดและฟังภาษาไทยได้/ความ
ประพฤติดี /จงรักเล่ือมใส/ไม่
เป็นภัยต่อความมั่นคง/ถ้าติดคุก
พ้นโทษไม่น้อยกว่า ๕ ปี

กลุ่
มต่

าด
ด้า
วอ

ืน่ • จบปริญญาตรีภายในประเทศ 
(ถ้าไม่จบต้องได้รับความ
เหน็ชอบจาก รมว.มท.)

• มีหลักฐานการเกิด
• ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้
สัญชาติอื่น

• พูดและฟังภาษาไทยได้/ความ
ประพฤติดี /จงรักเลื่อมใส/ไม่
เป็นภัยต่อความมั่นคง/ถ้าติดคุก
พ้นโทษไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- กรณีเป็นเด็กก าพร้า  ต้อง
มีหนังสือรับรองจาก พม. อยู่
ไทยไม่น้อยกว่าสิบปี (ไม่ต้อง
จบปริญญาตรี)

- กรณีท าคุณประโยชน์ มี
ภูมิล าเนาต่อเน่ือง มีอาชีพ
สุจริตและมีหนังสือรับรองการ
ท าคุณประโยชน์จากระดับกรม



รมว.มท. อนุมัติ

การก าหนดสถานะตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

คุณสมบัติ
- บุตรชนกลุ่มน้อย ๑๙ กลุ่ม/บุคคลไม่มี
สถานะทางทะเบียน ที่อพยพเข้ามา ๑๕ ปีแล้ว
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอ่ืน
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดีฯ

คุณสมบัติ
- เป็นบุตรของคนต่างด้าวอื่น
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดีฯ
- จบปริญญาตรี

คุณสมบัติ
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอ่ืน
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดีฯ
- หากไม่ปรากฏบิดา/มารดา ต้องมี
หนังสือรับรองจาก พัฒนาสังคมฯ

คุณสมบัติ
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤตดิ/ีจงรักภักดฯี
- มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และหน่วยงาน
ระดับกรมรับรอง

ขอถิ่นท่ี
อยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอสัญชาติไทย ขอสัญชาติไทย ขอสัญชาติไทย ขอสัญชาติไทย

อพยพเข้ามาและอยู่มานาน เด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา คนไร้รากเหง้า บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์

บุตรเกิดไทย เกิดไทย เกิดไทย เกิดไทยไม่เกิดไทย ไม่เกิดไทย ไม่เกิดไทย ไม่เกิดไทย

อายุไม่เกิน ๑๘ ปี นายอ าเภอ/ผอ.สน.บท. อนุมัติ  อายุ ๑๘ ปีข้ึนไป ผวจ./อปค. อนุมัติ

1 2 3 4

ขอถิ่นท่ีอยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอถิ่นท่ีอยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอถิ่นท่ีอยู่ 
(ต่างด้าว)



หลัก เกณฑ์นัก เ รียนนัก ศึกษา ซ่ึ ด บุตร ต่าด ด้าวที่ เกิด ในประเทศไทยที่ ไ ม่ ใ ช่
บุตรชนกลุ่ ม น้อยหรือกลุ่ มชาติพัน ธ์  ขอ สัญชาติกรณีไ ม่จบปริญญาตรี

1. มีบิดามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยและอยู่ในไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี
2. เป็นบุตรบุญธรรมของผู้มีสัญชาติไทยและอยู่ด้วยกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทน เข้าแข่งขันหรือประกวดผลงานใน
ระดับนานาชาติ จากหน่วยงานราชการ หรือท าประโยชน์ให้แก่ประเทศ
และอยู่ในไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. ท าคุณประโยชน์ หรือบิดามารดาเป็นผู้ท าคุณประโยชน์และอยู่ในไทย
ไม่น้อยกว่า 10 ปี
5.เป็นผู้ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้โดยมีหนังสือปฏิเสธจากประเทศ
ต้นทาง หรือมีข้อเทจ็จริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผู้ นัน้เป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

รมว.มท มอบอ านาจให้ อปค.แล้ว 



กฎกระทรวง
ก าหนดฐานะและเงื่ อนไขการอยู่ ในราชอาณาจักรไทยของ ผู้ เกิดใน

ราชอาณาจักรไทยซึ่ ง ไ ม่ ได้สัญชาติไทย พ .ศ.  ๒๕๖๐

- บิดามารดา เป็นผู้หลบหนีเข้า
เมืองให้อาศยัอยูเ่ป็นกรณีพิเศษ
เพ่ือรอสง่กลบัไปพร้อมบิดาหรือ
มารดา

- เดก็ก าพร้า ท่ี พม. รับรอง ให้    
อาศยัอยู่เป็นกรณีพิเศษ

ให้มีฐานะการ
อาศัย

เช่นเดียวกับบิดา
หรือมารดา เว้น

แต่

- ให้ผู้ เกิดซึง่ไมไ่ด้สญัชาติไทย
ฐานะการอาศยัสิน้สดุลงด้วย 
เว้นแต่

- อายไุมน้่อยกวา่ ๑๘ ปี หรือ
บรรลนิุติภาวะโดยการสมรส

- ไมส่ามารถเดินทางกลบั
ประเทศต้นทางได้ ตามที่ รมว.
มท.ประกาศ (ลว. ๖ ตค. ๖๐)

กรณีฐานะการ
อาศยัของบดิา
และมารดาสิน้สดุ

- มีผู้ปกครอง สามี ภรรยา บตุร เป็นผู้ มี
สญัชาติไทย
- มีภมิูล าเนาตอ่เน่ือง
- อยูร่ะหวา่งการศกึษา
- ท าคณุประโยชน์ตามที่ รมว.มท 
ประกาศ (ลว. ๖ ตค. ๖๐)

อาจถูกเพิกถอนฐานะการอาศัย
ได้ ถ้ากระท าการเป็นภัยต่อ
ความมั่นคง หรือขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี



กา
รต
รว
จส
อบ • รายการซ า้ซ้อน

• กลุ่มเป้าหมาย

• ฝ่าฝืน ประกาศ

• ทจุริต

• ขัน้ตอนไม่ครบ

กา
รส
อบ
สว
น 
รว
บร
วม • รายละเอียดครบถ้วน

• กลุ่มบุคคลเดียวกันอย่าง
น้อยสามคน หรือบุคคล
ที่น่าเชื่อถือแทน

• การกระท าผดิกฎหมาย

• แบบ 89 ถ้าหายแจ้ง
ความ

• ถ้าทุจริต ต้องนายอ าเภอ

การขอคืน
รายการทาง
ทะเบียน
ราษฎร

ที่ มท 0309.1/ ว 25 ลว 1 มิ.ย. 60



สิทธิอาศัยใน
ราชอาณาจักร

สิน้สุด

ประกาศ มท. เร่ือง การก าหนดเขตพืน้ท่ีควบคมุและ
การอนญุาตให้คนตา่งด้าวบางจ าพวกที่เข้ามาอยูใ่น
ราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวออกนอกเขตพืน้ท่ี

ควบคมุ ลว ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙

- ได้รับโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถึงที่สุด 
เว้นโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

- เดนิทางไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้
รับอนุญาตตามที่กฎหมายก าหนด

(ทัง้นี ้ตัง้แต่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๙)



มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๘๐ ลว ๙พ.ย. 
๒๕๖๑ เร่ืองการอนุมัติหลักการ
เพื่อขอเปลี่ยนกลุ่มผู้มีเชือ้สาย

ไทยของชนกลุ่มน้อย

ชนกลุ่มน้อย เลขจัดกลุ่ม

ผู้พลดัถ่ินสญัชาตพิมา่ ๖-xxxx-๕๔xxx-x-xx-x

ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพมา่ (มีถ่ินท่ีอยูถ่าวร) ๖-xxxx-๕๕xxx-x-xx-x

ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพมา่ (ใช้แรงงานกบันายจ้าง)
ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกมัพชูา
บคุคลบนพืน้ท่ีสงู (เฉพาะ จว.ตาก,ประจวบคีรีขนัธ์,ชมุพร
,และระนอง)

๖-xxxx-๕๖xxx-x-xx-x
๖-xxxx-๖๕xxx-x-xx-x
๖-xxxx-๕๐xxx-x-xx-x



หลักเกณฑ์การเปลี่ยนกลุ่ มเ ช้ือสายไทย

1. สอบสวนเจ้าของรายการ และบิดา มารดา ญาติ พี่น้องที่มีเอกสารหลักฐานทางทะเบียนเป็นคนไทย   
โดยการเกิด ที่มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ในประเทศไทยหรือมีภูมิล าเนาเดิมอยู่ในดินแดนที่เคยเป็นของ
ประเทศ หรือเคยเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีเชือ้สายไทย ที่ผู้ย่ืนค าขออ้างอิงความเก่ียวพัน และพยานบุคคล  
ที่เป็นคนไทยหรือชนกลุ่มน้อยเชือ้สายไทย อย่างน้อย สามคน

2. สรุปความเหน็ให้นายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณา หากมีความจ าเป็น    
อาจส่งเร่ืองให้ กม. หรือคณะกรรมการชุมชนพิจารณาให้การรับรองอีกทางหน่ึงก็ได้

3. แจ้งส านักทะเบียนกลาง
4. เมื่อ สนท.ได้รับแจ้งจาก ส านักทะเบียนกลางแล้ว ให้บันทกึค าว่า “กลุ่มเชือ้สายไทย”อยู่ในวงเล็บ

ต่อท้ายรายการสัญชาติที่แก้ไข อาท ิเมียนมา (กลุ่มเชือ้สายไทย)ให้บันทกึเขที่ค าร้องที่นายทะเบียน
อนุมัติให้แก้ไขและบันทกึเพิ่มเติมว่า”ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนกลุ่มเชือ้สายไทย” แล้วจัดเก็บ(scan)



ความบกพร่องในการขอลงรายการสัญชาติ

ความเข้าใจในกฎหมาย

หลักฐานประกอบ

พยานบุคคล

อ่ืนๆ 

• บรรจุใหม่
• ไม่เคยท างานด้านนี ้

• ทะเบียนประวัติ
• หลักฐานการเกิด

• จ านวนพยานบุคคล
• ความน่าเชื่อถือ
• การถูกจ าหน่าย
• รายการบุคคลอยู่ต่างส านักทะเบียน
• นายอ าเภอ นายทะเบียนลงนามใม่

ครบถ้วน



โทร 0-2791-7325-6


