
กฎหมายสัญชาติไทย



ความเป็นมา
บุคคลธรรมดาจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ จะต้องพิจารณากฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทยซึ่งมีผลในขณะที่เกิด 

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องทราบเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
1.มูลนิติธรรมประเพณี : กฎหมายสัญชาติไทยในยุคก่อนที่จะมี พ.ร.บ.สัญชาติ

ประเทศไทยเริ่มมีกฎหมายก าหนดสัญชาติไทยตั้งแต่ พ.ศ.2454 ก่อนหน้านั่น สัญชาติไทยเป็นไปกฎหมายจารีตประเพณี 
หรือดังที่รัชกาลที่ 6 ทรงเรียกว่า “มูลนิติธรรมประเพณี” กล่าวคือ ตามที่เป็นไปตามกฎหมายธรรมชาติ แต่เมื่อเกิดรัฐสมัยใหม่ กฎเกณฑ์
ในการมีสัญชาติไทยย่อมเป็นไปตามเจตจ านงของรัฐอีกด้วย ซึ่งเจตจ านงของรัฐก็มิได้สอดคล้องกับกฎหมายธรรมชาติเสียทีเดียว จึงมีความ
จ าเป็นจะต้องทราบถึงเจตจ านงนี้อันปรากฏในกานนิติบัญญัติของรัฐ
2.กฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของไทย

ประเทศไทยเริ่มมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรพิเศษที่บัญญัติเป็นเอกเทศส าหรับเรื่องสัญชาติใน พ.ศ. 2454
(ร.ศ.130/ค.ศ. 1911 ) อันได้แก่ พ.ร.บ. แปลงชาติ ร.ศ. 130 แต่เป็นกฎหมายว่าด้วยกฎเกณฑ์พิเศษเรื่องการแปลงสัญชาติเป็นไทย
เท่านั่น มิได้ว่าด้วยสัญชาติไทยโดยทั่วไป
3.ประมวลมูลนิติธรรมประเพณีว่าด้วยสัญชาติไทยให้กลายเป็นลายลักษณ์อักษร

ประเทศไทยมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติเป็นเอกเทศส าหรับเรื่องสัญชาติ คือ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2456 
นับแต่ พ.ร.บ. นี้เป็นต้นมาประเทศไทยก็มี พ.ร.บ.สัญชาติที่เป็นแม่บทหลักในเรื่องสัญชาติของบุคคลธรรมดาอีก 2 ฉบับคือ พ.ร.บ.
สัญชาติ พ.ศ.2495 และ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 ซึ่งท าให้กล่าวได้ว่า ประเทศไทยมีกฎหมายที่ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลธรรมดา
มาแล้ว 3 ชุด คือ



(1.) กฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทยชุดแรกว่าด้วยสัญชาติไทย
พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2456 ไม่ได้ยกเลิก พ.ร.บ.แปลงสัญชาติ ร.ศ. 130 กฎหมายทั้งสองฉบับจึงถูกใช้คู่ขนานกันไป
ช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เป็นช่วงเวลาที่กฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทยในรูปของมูลนิติ

ธรรมประเพณีที่มีผลแต่ล าพัง ดังนั้น บุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 จะมีสัญชาติไทยหรือไม่ ? ย่อมเป็นไปตามมูล
นิติธรรมประเพณีว่าด้วยสัญชาติไทยเท่าน้ัน

ปัญหาว่าบุคคลที่เกิดตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 จะมีสัญชาติไทย
หรือไม่ ย่อมเป็นไปตามมูลนิติธรรมประเพณีว่าด้วยสัญชาติไทย ประกอบกับ พ.ร.บ. แปลงสัญชาติ ร.ศ. 130 (ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2454)

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2456 และ พ.ร.บ.การแปลงสัญชาติ ร.ศ. 130 จึงถือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทยชุดแรก
ว่าด้วยสัญชาติไทย กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ถูกยกเลิกในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 โดย พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495
(2.) กฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทยชุดที่สองว่าด้วยสัญชาติไทย

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495 ถูกประกาศใช้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 22495 โดยมีเจตนาที่จะปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติและการแปลงสัญชาติ พ.ร.บ.นี้มีผลในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495 ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2499 และพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 จึงถูกถือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทยชุดที่สองว่าด้วยสัญชาติไทย 
กฎหมายทั้ง 4 ฉบับถูกยกเลิกในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2508 โดย พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 ดังนั้น พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495 
พร้อมทั้ง พ.ร.บ.เสริมทั้ง 3 ฉบับ จึงสิ้นผลในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2508

เนื่องจาก พ.ร.บ.นี้เปลี่ยนแปลงถึง 3 ครั้งด้วยกันท าให้เราต้องแบ่งสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดาภายใต้ พ .ร.บ.สัญชาติ 
พ.ศ. 2495 ออกเป็น 4 กลุ่มดังต่อไปน้ี



กลุ่มแรก ก็คือ สัญชาติไทยของบุคคลธรรมดาตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2496 ย่อมเป็นไปตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495 ฉบับดั้งเดิม

กลุ่มสอง สัญชาติไทยของบุคคลธรรมดาจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จึงตก
อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495 ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 ถือเป็นบุคคลธรรมดา 
กลุ่มที่ 2 ที่มีสัญชาติไทยตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495

กลุ่มสาม สัญชาติไทยของบุคคลธรรมดาตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 จึง
ตกอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495 ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 และ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2499 ถือเป็นบุคคลธรรมดากลุ่มที่ 3 ที่มีสัญชาติไทยตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495

ท้ายที่สุด สัญชาติไทยของบุคคลธรรมดาตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2508 จึงตก
อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495 ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2499 และ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 ถือเป็นบุคคลธรรมดากลุ่มที่ 4 ที่มีสัญชาติไทยตามพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495
(3.) กฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทยชุดที่สามว่าด้วยสัญชาติไทย

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 ถูกประกาศใช้ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2508 โดยมีเจตนาที่จะปรับปรุง พ.ร.บ.สัญชาติ 
พ.ศ. 2495 พ.ร.บ.นี้จึงมีผลในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2508 อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (มาตรา 2 
แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508)

พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ถูกแก้ไขเพิ่มเติม 5 ครั้ง ครั้งแรกโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2515 ครั้งที่สองโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ครั้งที่สามโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 4 
โดยพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และครั้งที่ 5 โดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555



กฎหมายสัญชาติไทย

พระราชบัญญัติแปลงชาติ ร.ศ. 130
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2456

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
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กฎหมายสัญชาติไทยในยุคก่อนที่จะมี พ.ร.บ.สัญชาติ

“สัญชาติไทย” เป็นไปตามกฎหมายจารีตประเพณี        

ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ทรงเรียกว่า “มูลนิติธรรมประเพณี” กล่าวคือ 

ตามที่เป็นไปตามกฎหมายธรรมชาติ
“บุคคลที่เกิด ช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2454

จะมีสัญชาติไทยหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามมูลนิติธรรมประเพณีว่าด้วยสัญชาติไทยเท่านั้น”



กฎหมายลายลักษณอ์ักษรของไทยชุดแรกว่าด้วยสัญชาติไทย

พ.ร.บ.แปลงชาติ รศ.130 (พ.ศ.2454)ว่าด้วยกฎเกณฑ์เรื่องการแปลงสัญชาติเป็นไทยเท่านั้น
มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495

บุคคลที่เกิดตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 จนถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2456
จะมีสัญชาติไทยหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามมูลนิติธรรมประเพณีว่าด้วยสัญชาติไทย 

ประกอบกับ พ.ร.บ.แปลงสัญชาติ ร.ศ. 130

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2456
มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2456 จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495



พ.ร.บ.สัญชาต ิพ.ศ. ๒๔๕๖

(มีผลตั้งแต่ ๑๐ เมษายน ๒๔๕๖ ถึง ๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๕)

มาตรา ๓  บุคคลเหล่านีไ้ด้บัญญัตว่ิาเป็นคนไทย คือ

(๑) บคุคลผู้ได้ก ำเนิดแตบ่ิดำเป็นคนไทย แม้เกิดใน พระรำชอำณำจกัรก็ดี 
เกิดนอกพระรำชอำณำจกัรก็ดี

(๒) บคุคลผู้ได้ก ำเนิดแตม่ำรดำเป็นคนไทย แตฝ่่ำยบิดำไมป่รำกฏ

(๓) บคุคลผู้ได้ก ำเนิดในพระรำชอำณำจกัรสยำม

ฯลฯ



พ.ร.บ.สัญชาต ิพ.ศ. ๒๔๙๕
(มีผลตั้งแต่ ๑๓ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๕ ถึงวนัท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๐๘)

มาตรา ๗  บุคคลดังต่อไปนี ้ย่อมได้สัญชาตไิทยโดยการเกดิ

(๑) ผู้ เกิดโดยบิดำเป็นคนไทย ไม่วำ่จะเกิดในหรือ นอกรำชอำณำจกัร

(๒) ผู้ เกิดโดยมำรดำเป็นคนไทย แตไ่ม่ปรำกฏบิดำท่ีชอบด้วยกฎหมำยหรือบิดำไม่มี
สญัชำติ ไม่ว่ำจะเกิดในหรือนอกรำชอำณำจกัร

(๓) ผู้ เกิดในรำชอำณำจกัร



พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
(มีผลตั้งแต่ ๔ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๖ ถึงวนัท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๐๘)

มาตรา ๗  บุคคลดั่งต่อไปนี ้ย่อมได้สัญชาตไิทยโดยการเกดิ

(๑) ผู้ เกิดโดยบิดำเป็นคนไทย ไม่วำ่จะเกิดในหรือ  นอกรำชอำณำจกัร

(๒) ผู้ เกิดนอกรำชอำณำจกัรโดยมำรดำเป็นคนไทย   
แตไ่ม่ปรำกฏบิดำท่ีชอบด้วยกฎหมำย หรือบิดำไม่มีสญัชำติ

(๓) ผู้ เกิดในรำชอำณำจกัรโดยมำรดำเป็นคนไทย
(มำตรำนีม้ีผลตัง้แต่วนัที่ ๔ กมุภำพนัธ์ ๒๔๙๖ ถึงวนัที่ ๑๒ กมุภำพนัธ์ ๒๕๐๐)



พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
(มีผลตั้งแต่วนัท่ี ๑๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๐ ถึงวนัท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๐๘)

“มาตรา ๗  บุคคลดังต่อไปนี ้ย่อมได้สัญชาตไิทยโดยการเกดิ
(๑) ผู้ เกิดโดยบิดำเป็นคนไทย ไม่วำ่จะเกิดในหรือ นอกรำชอำณำจกัร
(๒) ผู้ เกิดนอกรำชอำณำจกัรโดยมำรดำเป็นคนไทย แต ่     ไม่ปรำกฏบิดำท่ีชอบ

ด้วยกฎหมำยหรือบิดำไม่มีสญัชำติ
(๓) ผู้ เกิดในรำชอำณำจกัรไทย”

มำตรำ ๔ บคุคลซึง่เกิดในรำชอำณำจกัรไทยโดยมำรดำมิใช่คนไทยในระหวำ่งใช้พระรำชบญัญตัิ
สญัชำติ (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๔๙๖ ย่อมได้สญัชำติไทย



พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
(มีผลตั้งแต่วนัท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๐๘  ถึงวนัท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๕)

มาตรา ๗ บุคคลต่อไปนีย่้อมได้สัญชาตไิทยโดยการเกดิ
(๑)  ผู้เกดิโดยบดิาเป็นผู้มีสัญชาตไิทย  ไม่ว่าเกดิในหรือ นอกราชอาณาจักร 
(๒)  ผู้เกดินอกราชอาณาจักรโดยมีมารดาเป็นผู้มีสัญชาตไิทย  แต่ไม่ปรากฏบดิา
ตามกฎหมาย หรือบดิาไม่มีสัญชาติ
(๓)  ผู้เกดิในราชอาณาจักรไทย



ข้อ ๑  ให้ถอนสัญชาตไิทยของบรรดาบุคคลที่เกดิในราชอาณาจกัรไทย         

โดยบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือมารดาเป็นคนต่างด้าว แต่ไม่ปรากฏบิดา      

ที่ชอบด้วยกฎหมาย  และในขณะที่เกดิบิดาหรือมารดาเป็น

(๑)  ผูท่ี้ไดรั้บการผอ่นผนัใหอ้าศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ
(๒)  ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเพียงชัว่คราว
(๓)  ผูท่ี้เขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย

ขอ้ ๒ บุคคลตามขอ้ ๑  ผูเ้กิดในราชอาณาจกัร เม่ือประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัน้ีใชบ้งัคบัแลว้ไม่ไดส้ญัชาติไทย เวน้แต่ 
รมว.มท. พิจารณาเห็นสมควรและสัง่เฉพาะรายเป็นอยา่งอ่ืน

ปว. 337  ลว. 13 ธ.ค. 2515 (14 ธ.ค. 2515 - 25 ก.พ. 2535) 



พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
(แก้ไขเพิม่เติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕)

(ใช้บังคบัตั้งแต่วนัที ่๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๕)

มาตรา ๗ บุคคลต่อไปนีย่้อมได้สัญชาตไิทยโดยการเกิด
(๑)  ผู้เกิดโดยบดิาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาตไิทย  ไม่ว่าเกิดใน
หรือนอกราชอาณาจักร 
(๒)  ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา ๗ 

ทวิ วรรคหน่ึง



มาตรา ๗ ทวิ ผู้เกดิในราชอาณาจักรไทย โดยมบีดิาและมารดาเป็น        คนต่างด้าว ย่อมไม่ได้สัญชาติ
ไทย ถ้าในขณะทีเ่กดิบดิาตามกฎหมาย หรือ  บิดาทีไ่ม่ได้สมรสกบัมารดา หรือมารดาเป็น

(๑)  ผู้ทีไ่ด้รับการผ่อนผนัให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณพีเิศษ

(๒)  ผู้ทีเ่ข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว

(๓)  ผู้ทีเ่ข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง



องค์ประกอบตามมาตรา ๗ ทวิ

๑. บิดำและมำรดำ เป็นคนตำ่งด้ำว (พ่อแม่ทัง้สองคน)

๒. บิดำหรือมำรดำคนใดคนหนึง่เข้ำเง่ือนไข         

อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ ได้แก่

* เป็นผู้ ท่ีได้รับอนญุำตให้อำศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ (มีมติ ครม. 
หรือประกาศ มท. รองรบั)

* เป็นผู้ ท่ีได้รับอนญุำตให้อยูใ่นประเทศได้ชัว่ครำว
* เป็นผู้หลบหนีเข้ำเมือง



พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
(แก้ไขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.สัญชาต ิ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑)

(ใช้บังคบัตั้งแต่วนัที่ ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑)

มาตรา ๗ บุคคลต่อไปนีย่้อมได้สัญชาตไิทยโดยการเกดิ
(๑)  ผู้เกดิโดยบดิาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาตไิทย  ไม่ว่าเกดิในหรือ นอก
ราชอาณาจักร 
(๒)  ผู้เกดิในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหน่ึง
ค าว่า “บดิา” ตาม (๑) ให้หมายความรวมถงึผู้ซึ่งได้รับการพสูิจน์ว่าเป็นบดิาของ
ผู้เกดิตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นัน้จะมไิด้จดทะเบยีนสมรสกับ
มารดาของผู้เกดิ และมไิด้จดทะเบยีนรับรองผู้เกดิเป็นบุตรกต็าม 



พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต่วนัท่ี ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑)

มาตรา ๒๓ บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่  ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ข้อ ๑ และผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่
ไม่ได้สัญชาตไิทยตามประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ข้อ ๒ รวมถึง
บุตรของบุคคลดังกล่าวที่ เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับและไม่ได้สัญชาติไทยตาม
มาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ ถ้าบุคคลผู้นัน้อาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเป็นผู้มี
ความประพฤตดิีหรือท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทยให้ได้สัญชาติไทยตัง้แต่วันที่พระราชบัญญัตินีใ้ช้
บังคับ เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีค าส่ังอันมีผลให้เป็นผู้มีสัญชาตไิทยแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตนีิใ้ช้บังคับ



พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต่วนัท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕)

คนไทยพลัดถิ่น หมายความว่า  ผู้ซึ่งมีเชือ้สายไทยท่ีต้องกลำยเป็นคนในบงัคบัของประเทศอื่นโดยเหตุ
อนัเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงอำณำเขตของรำชอำณำจกัรไทยในอดีตซึง่ปัจจุบันผู้นัน้มิได้ถือสัญชาติของ
ประเทศอื่น และได้อพยพเข้ำมำอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลำหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับ
กำรส ำรวจและจัดท ำทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
คณะรัฐมนตรีก ำหนดหรือผู้ซึง่มีลกัษณะอ่ืนท ำนองเดียวกนัตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙/๖ ให้ผู้ซึ่งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
เป็นผู้มีสัญชาตไิทยโดยการเกิด

บุตรของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งได้รับสัญชาตไิทยตามวรรคหน่ึงย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย
เว้นแต่ผู้นัน้ถือสัญชาตขิองประเทศอ่ืน



 คนต่างด้าวท่ัวไป (คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้มีถิ่นท่ีอยู่และบุตรท่ีเกิดในไทย)         317,118 ราย
* เข้ามาในราชอาณาจักร (เลข 3,4,5,8)  62,747  ราย   * บุตรที่เกิดในไทย  (เลข 7) 254,371 ราย

 ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์  และบุตรท่ีเกิดในไทย                                   479,284 ราย
* เข้ามาในราชอาณาจักร  (เลข 6 กลุ่ม 50-72, เลข 0 กลุ่ม 89) 368,768 ราย * บุตรท่ีเกิดในไทย  (เลข 0, 7)  110,516 ราย

 แรงงานต่างด้าว และบุตรท่ีเกิดในไทย                                                      1,456,296 ราย
* แรงงานต่างด้าว (เลข 00) 1,324,528  ราย  * บุตรท่ีเกิดในไทย  (เลข 00) 131,768 ราย

 ผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา และบุตรท่ีเกิดในไทย                             116,346 ราย
* ผู้หนีภัยจากการสู้รบ (เลข 000) 95,461  ราย  * บุตรท่ีเกิดในไทย  (เลข 0-75) 20,885  ราย

จ านวนคนต่างด้าวในประเทศไทย
( เฉพาะที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง  ณ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2561)

 คนต่างด้าวอื่น ๆ เช่น คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ถือพาสปอร์ต) (เลข 6 กลุ่มทั่วไป) 52,747 ราย 

จัดท าทะเบียนประวัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎร (เลข 0 กลุ่มทั่วไป) 20,098 ราย                      72,845 ราย

รวมทั้งสิ้น  2,441,889 ราย



ยุทธศาสตร์การจดัการปัญหาผู้หลบหนเีขา้เมืองที่อยูใ่นประเทศไทย

ชนกลุ่มน้อย/
กลุ่มชาติพันธุ์

แรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ

กลุ่มอื่น ๆ

กลุ่มที่มีปัญหา
ความมั่นคงเฉพาะ



ผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อยูใ่นประเทศ
ไทย

ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ 
- ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและ 
สิทธิของบุคคล (มติ ครม. 18 ม.ค. 48)

-หลักเกณฑ์ก าหนดสถานะ 19 กลุ่ม( มติ ครม. 
7 ธ.ค. 53 ,7 ธ.ค. 59 มติ 18 ก.ย.2550 )

กลุ่มเฉพาะ (ผภร./โรฮีนจา/
เกาหลีเหนือ/อุยกูร)์ 

- ยุทธศาสตร์/นโยบายเป็นการเฉพาะ

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
- ยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานต่างด้าว
ทั้งระบบ (มติ ครม. 2 มี.ค. 47)
- มาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 26 เม.ย. 54

กลุ่มอื่น ๆ (หลบหนีเข้า
เมือง) 
- ปราบปรามจับกุมตาม 

พ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2522

มท. รง.

สตม.สมช.



ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ
(มติ ครม. 18 ม.ค.2548)

(มติ ครม. 24 เม.ย.2555)

ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มคนที่มีสถานะไม่ชัดเจน/

สถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

กลุ่มที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม ในประเทศไทยซึ่งมีสัญชาติไทย        

ตามกฎหมายแต่ตกส ารวจจากทางราชการ (ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา) 

เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนดสถานะ ไม่เกิน 10,000 คน

ผู้หลบหนีเข้าเมืองในประเทศไทย 

2,000,000 คนเศษ ???

 กลุ่มที่อาศัยอยู่มานาน และ 
ครม. มีมติรับรองสถานะให้อาศัย
อยู่ถาวร (รอการก าหนดสถานะ)

(ก าหนดสถานะแล้ว 2.5 แสนคนเศษ)

342,167 คน

 ครม.มีมติผ่อนผันให้

อยู่ชั่วคราว ภายในเขตควบคุม 

เพ่ือรอการส่งกลับ
145,938 คน

 กลุ่มท่ีทางราชการ

มีนโยบายดูแลเป็น         

การเฉพาะ
1.5 ล้านคน

 กลุ่มหลบหน ี    
เข้าเมืองอื่น ๆ 

กรณีทั่วไป

1) ชาวเวียดนามอพยพ 536 คน

2) อดีตทหารจีนคณะชาติและ

จีนฮ่ออพยพพลเรือน 1,011 คน

3) ไทยลื้อ 1,544 คน

4) ผู้อพยพเชื้อสายไทยจาก จ.เกาะกง 

ประเทศกัมพูชาที่อพยพเข้ามาก่อน

และหลัง 15 พ.ย.2520 

1,939 คน

5) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย

ที่อพยพ เข้ามาก่อน 9 มี.ค.2519  

218 คน

6) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าที่อพยพ

เข้ามาก่อน 9 มี.ค.2519 4,009 คน

7) เนปาลอพยพ 10 คน

8) จีนฮ่ออิสระ  1,387 คน

9) ชาวเขา  10) บุคคลบนพื้นที่สูงที่

อพยพเข้ามาก่อน 3 ต.ค.2528

22,790 คน 

11) ชาวลาวภูเขาอพยพ  - คน

12) ม้งถ้ ากระบอกที่ท าประโยชน์  

801 คน

13)  อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา   - คน
14) ชาวมอร์แกนท่ีประสบภัยสนึามิ  499 คน

15) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าท่ีอพยพ
เข้ามาหลัง 9 มี.ค.2519 22,815 คน

 แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)

 แรงงานต่างด้าว

ที่ประเทศต้นทางไม่รับกลับ

 ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า

1.1 แสนคน

 ชาวม้งลาวอพยพ จ.เพชรบูรณ์ 

7 พันคน

 ผู้หลบหนีเข้าเมือง จากเกาหลี

เหนือ

 ผู้หลบหนีเข้าเมือง ชาวโรฮิงยา

ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ
(มติ ครม. 24 เม.ย.2555)

นโยบายและ

มาตรการเฉพาะ

*ผู้ไม่มสีถานะทางทะเบียน*
(145,938 คน)

 ครม.มีมติผ่อนผันใหอ้ยู่ชั่วคราว
 มท.ได้ส ารวจ  จัดท าทะเบียนประวัติ 

และจัดท าเอกสารแสดงตน คนที่ม่ีปัญหา

สถานะภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ มติ ครม. 

18 ม.ค.2548

คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ

คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ

คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว

สมช./สภา มช.

ปราบปรามจับกุม

ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง

พ.ศ.2522

ในระบบปกติ

16) บุคคลพ้ืนที่สูงและชุมชนบนพ้ืนที่สูง

ที่อพยพเข้ามาหลัง 3 ต.ค.2528

82,034 คน
17) ชาวลาวอพยพ  3,334 คน

18)  ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา 995 คน 
19)  ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย

ที่อพยพเข้ามาหลัง 9 มี.ค.2519

409 คน

กลุ่มบุตรที่เกิดในไทยและ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
 เกิดในไทย  110,462  คน

 เด็กนักเรียน  78,676 คน

 ไร้รากเหง้า  8,670 คน

 ท าคุณประโยชน์  28 คน



1)  เวียดนามอพยพ 511 คน
2)  อดีตทหารจีนคณะชาติ/จีนฮ่ออพยพ 949 คน
3)  ไทยล้ือ 1,498 คน
4)  ผู้อพยพเชื้อสายไทยจาก จ.เกาะกง

เข้ามาก่อน/หลัง 15 พ.ย.2520 1,570 คน
5)  ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยท่ีอพยพ

เข้ามาก่อน 9 ม.ีค.2519 200 คน
6)  ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าท่ีอพยพเข้ามาก่อน 

9 ม.ีค.2519 3,924 คน
7)  เนปาลอพยพ  14 คน
8)  จีนฮ่ออิสระ  1,302 คน
9)  ชาวเขา 10) บุคคลบนพ้ืนท่ีสูงท่ีอพยพ

เข้ามาก่อน 3 ต.ค.2528 22,083 คน
11) ชาวลาวภูเขาอพยพ   - คน 
12) ม้งถ้ ากระบอกท่ีท าประโยชน์  869 คน
13) อดีตโจรจีนคอมมวินิสต์มาลายา  - คน
14) ชาวมอร์แกนท่ีประสบภัยสนึามิ  462 คน

ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์ุ 19 กลุ่ม
15) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าท่ีอพยพ

เข้ามาหลัง 9 ม.ีค.2519 22,527 คน
16) บุคคลบนพ้ืนท่ีสูงและชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงท่ี

อพยพเข้ามาหลัง 3 ต.ค.2528 79,212 คน
17) ชาวลาวอพยพ  3,164 คน
18) ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา  992 คน    
19) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยท่ีอพยพ

เข้ามาหลัง 9 ม.ีค.2519 262 คน 
 กลุ่มบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งตกหล่น       

จากการส ารวจนอกเหนือจาก 19 กลุ่มข้างต้น ได้รับการ
ส ารวจเพ่ิมเติม เมื่อปี พ.ศ.2548-2554
1) กลุ่มอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเป็นเวลานาน 143,718 คน
2) กลุ่มเด็กนักเรียนท่ีอยู่ในสถานศึกษา 77,082 คน
3) กลุ่มบุคคลไร้รากเหง้า 8,416 คน
4) กลุ่มบุคคลท่ีท าคุณประโยชน์ 20 คน
 บุตรชนกลุ่มน้อย/บุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนท่ีเกิดในไทย 110,516 คน



ขอสัญชาติไทยตามสามี จ านวน 1,167 ราย

ชนกลุ่มน้อย/
กลุ่มชาติพันธุ์

จ านวน 479,284 ราย

ขอสัญชาติไทยโดยการแปลงหรือ
กรณีอื่นๆ ซึ่งเป็นอ านาจ รมว.มท.

ขอเป็นไทยโดยการเกิดตามกฎหมายโดยอ านาจ รมว.มท. ซึ่งต้องมี 
มติคณะรัฐมนตรี (รมว.มท. มอบอ านาจ ผวจ. และนายอ าเภอ)

ขอเป็นไทยโดยการเกิดตามกฎหมายโดยอ านาจนายอ าเภอ

มี 19 กลุ่ม อาทิ จีนฮ่ออพยพ ลาวอพยพ ไทยลื้อ เวียดนามอพยพ ม้งถ้ ากระบอก บุคคลบนพื้นที่สูง ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า

คนไม่มีสัญชาติไทย

ต่างด้าวทั่วไป
จ านวน 369,865 ราย

ขอมีถิ่นที่อยู่

บุตรที่เกิดในไทย
จ านวน 254,371 ราย

เรียนจบช้ัน
ปริญญาตรี

ขอมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ตามกฎหมาย โดยอ านาจ รมว.มท.

ซึ่งต้องมีมติคณะรัฐมนตรี

คนต่างด้าวที่เข้าเมือง
จ านวน 115,494 ราย 

คนเข้าเมือง
จ านวน 368,768 ราย

บุตรที่เกิดในไทย
จ านวน 110,516 ราย

ขอมีถิ่นที่อยู่ตามโควต้า

ขอแปลงสัญชาติไทย จ านวน 1,118 ราย

ได้รับผ่อนผันให้
อาศัยช่ัวคราว
ตามมติ ครม.

การขอมีสถานะตามกฎหมายของคนต่างด้าว



รมว.มท. อนุมัติ

การก าหนดสถานะตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

คุณสมบัติ
- บุตรชนกลุ่มน้อย ๑๙ กลุ่ม/บุคคลไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน ที่อพยพเข้ามา ๑๕ ปีขึ้นไป
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดีฯ

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

คุณสมบัติ
- มีหลักฐาน นร.เกิดในไทย/อยู่ไทย10ปีขึ้นไป
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดีฯ
- หากไม่ปรากฏบิดา/มารดา ต้องมีหนังสือ
รับรองจาก พัฒนาสังคมฯ

คุณสมบัติ
- มีหลักฐานการเกดิในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดีฯ
- มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ
หน่วยงานระดับกรมรับรอง

ขอถ่ินที่อยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอสัญชาตไิทย ขอสัญชาตไิทย ขอสัญชาตไิทย ขอสัญชาตไิทย

อพยพเข้ามาและอยู่มานาน เด็กและบุคคลท่ีเรียนอยู่ในสถานศึกษา เด็กนักเรียน   ไร้รากเหง้า บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์

บุตรเกิดไทย เกิดไทย เกิดไทย เกิดไทยไม่เกิดไทย ไม่เกิดไทย ไม่เกิดไทย ไม่เกิดไทย

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

1 2 3 4

ขอถ่ินที่อยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอถ่ินที่อยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอถ่ินที่อยู่ 
(ต่างด้าว)



ผลการด าเนินการให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
ผลการด าเนินการ ต้ังแต่ปี 2535 – ก.ค.2561

1. โดยอ านาจนายอ าเภอ
1.1 ชาวไทยภูเขาได้สัญชาติไทย        106,563 ราย

1.2 คืนสัญชาติให้คนถูกถอนสัญชาติ     51,305 ราย

2. โดยอ านาจ ผวจ.,นอ. ได้รับมอบจาก รมว.มท.
2.1 ให้สัญชาติเด็กต่างด้าวเกิดไทย       103,134 ราย

2.2 คืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น               8,992 ราย

3. โดยอ านาจ รมว.มท.
ให้แปลงสัญชาติ/ให้ตามสามีคนไทย           32 ราย

รวม    112,158 ราย

รวมทั้งสิ้น 270,026 ราย

กลุ่มเด็กท่ีเกิดไทยท่ีจะได้
สัญชาติไทยเพ่ิมขึ้น

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

110,516 ราย

รวม     157,868 ราย



ผลการด าเนินการให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

ประเภทการได้สัญชาติ จ านวน 
(ราย)

ชาวไทยภูเขาได้ไทย 1,080

คืนสัญชาติให้คนถูกถอนฯ 7,892

ให้สัญชาติคนต่างด้าวเกิดไทย 23,176

คืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น 6,231

ให้แปลงสัญชาต/ิให้ตามสามีคนไทย 24

รวมท้ังสิ้น 38,403

ผลงานรัฐบาลปัจจุบัน (พ.ย.2557 – ก.ค.2561) ผลงานปี 2561 (ม.ค. – ก.ค.2561)

ประเภทการได้สัญชาติ จ านวน 
(ราย)

ชาวไทยภูเขาได้ไทย 48

คืนสัญชาติให้คนถูกถอนฯ 1,433

ให้สัญชาติคนต่างด้าวเกิดไทย 6,148

คืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น 916

ให้แปลงสัญชาต/ิให้ตามสามีคนไทย 11

รวมท้ังสิ้น 8,556



พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่5) พ.ศ.2555



พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติได้ตราออกบังคับใช้เม่ือปี พ.ศ. 2495 และได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาใน พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2499 และ พ.ศ. 2503 รวมเป็น 4 ฉบับ ท าให้
เกิดความไม่สะดวกในการใช้ นอกจากนี้ยังมีหลักการบางประการที่ควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้
เหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรที่จะปรับปรุงกฎหมายนี้และรวมให้เป็นฉบับเดียวกัน



แผนผังแสดงการได้สัญชาติไทย การเสียสัญชาติไทย และการกลับคืนสัญชาติไทย
ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ค. 2555

สัญชาติไทย
ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ
พ.ศ. 2508 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555

ชายหรือหญิงไทยสมรสกับคนต่างด้าวและแสดง
ความจ านงสละสัญชาติไทย (ม.13)
ผู้ที่ได้สัญชาติอื่นตาม กม. ว่าด้วยสัญชาติของ
บิดามารดาประสงค์จะถือสัญชาติอื่นและแสดง
ความจ านงสละสัญชาติไทย (ม.14)
ผู้มีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น หรือผู้ที่ได้รับการแปลง
สัญชาติไทย ประสงค์สละสัญชาติไทย (ม.15)

ถูกถอนสัญชาติไทย
1. โดยรัฐมนตรี (ม.16/ ม.17 (1) (2) และ ม.19)
2. โดยศาล (ม.17 (3), (4))

โดยผลของกฎหมาย (ม.21 และ ม.22)

ชายหรือหญิงไทยสละสัญชาติ เพราะไปสมรสกับคนต่างด้าว
และได้ขาด จากการสมรส ยื่นแสดงความจ านง (ม.23)
ผู้ซ่ึงมีสัญชาติไทยแต่ได้เสียสัญชาติตามบิดาหรือมารดา 
ขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะประสงค์ขอ (ม.24)

จากบิดาหรือมารดาไทย (ม.7 (2))

เกิดในประเทศไทย (ม.7 (2))

บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวทีเ่ป็นทูต หรือเจ้าหน้าที่องค์กรระหวา่งประเทศ (ม.8) หรือ
บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวและขณะที่เกดิบิดาหรือมารดาเขา้เง่ือนไขที่ท าใหไ้ม่ได้
สัญชาติไทย (ม.7 ทวิ วรรคหนึ่ง) เช่น ชนกลุ่มน้อย คนเข้าเมืองชั่วคราว ผู้หลบหนีเข้าเมือง

หญิงต่างด้าวสมรสกับชายไทย (ม.9)

แปลงให้ตนเอง (ม.12 วรรคหนึ่ง
แปลงให้ตนเองและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ม.12 วรรค)
แปลงให้บุคคลอื่นตาม ม.12/1 (ม.12 วรรคหนึ่ง)

คุณสมบัติ (ม.10)หลัก

ข้อยกเว้น

ผู้ที่เกิดในไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ วรรคหนึ่ง(มีมติครม.รองรับ)

(ม.7 ทวิ วรรคสอง)

ลงรายการสัญชาติไทยตาม ม.23 พรบ.สัญชาติ พ.ศ.2551
คืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่น พรบ.สัญชาติ พ.ศ.2555

การเสียสัญชาติไทย

การได้สัญชาติไทย โดยการเกิด

ภายหลังการเกิด

หลักสายโลหิต

หลักดินแดน

โดยการสมรส

โดยการแปลงสัญชาติ

โดยค าสั่งรัฐมนตรี

โดยผลของกฎหมาย

การกลับคืนสัญชาติไทย
ม.11, 12 วรรคสอง,12/1 (1) (2) (3)

หลัก

ข้อยกเว้
น

...

...



กฎหมายสัญชาติ

การได้สัญชาตไิทย

โดยการเกดิ

งานขอรับรองสิทธิ

แจ้งเกดิ/เพิ่มช่ือ ตามระเบยีบฯ ๔๓ มาตรา ๒๓

แปลงสัญชาติ ขอถือสัญชาติ ขอกลับคืน

กฎหมายเฉพาะ นโยบายรัฐ

มาตรา ๗ ทวิ



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ*ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๙๕
(๒) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
(๓) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
(๔) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓

*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่วันที่ 4 สิงหาคม 2508



มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิี้
“คนต่างด้าว” หมายความว่า ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย
“คนไทยพลัดถิ่น” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น โดย
เหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต ซึ่งปัจจุบันผู้น้ันมิได้ถือ
สัญชาติของประเทศอื่น และได้อพยพเข้ามาอยูอ่าศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหน่ึงและมีวิถีชีวิต
เป็นคนไทย โดยได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก าหนด หรือเป็นผู้ซึ่งมลีักษณะอื่นท านองเดียวกันตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสญัชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแตง่ตัง้ใหป้ฏิบตัิการตามพระราชบัญญัตนิี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 นิยามว่า “คนไทยพลัดถิ่น” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555
มาตรา 4 นิยามค าว่า “คณะกรรมการ” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2555



มาตรา ๕ การได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๒/๑ การเสียสัญชาติ
ไทยตามหมวด ๒ หรือการกลับคืนสัญชาติไทยตามหมวด ๓ ให้มีผลต่อเมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และให้มีผลเฉพาะตัว

มาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551



มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และ
ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และยกเว้นค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ให้
ผู้ใดเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะรายตามที่เห็นสมควร

(๑) ค าขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
(๒) หนังสือส าคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย
(๓) ค าขอกลับคืนสัญชาติไทย

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551



มาตรา ๗ บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
(๑) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผูม้ีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
(๒) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง

ค าว่าบิดาตาม (๑) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิด
ตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และ
มิไดจ้ดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตรกต็าม

มาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535
มาตรา 7 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551



การพจิารณาสัญชาตติาม 
(พ.ร.บ.สัญชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘)

การได้สัญชาตไิทยโดยการเกดิ (ตาม ม.๗)

หลกัสายโลหิต (ม.๗ (๑)) หลกัดนิแดน (ม.๗(๒))

(เกิดนอก/ในราชอาณาจักรไทย)

มารดา = ไทย
บิดา = ไทย 

(จดสมรส จดรับรองบุตร ศาลส่ัง 
ขอพิสูจน์ตามกฎกระทรวง)

(เกดิในราชอาณาจักรไทย)
บิดา + มารดา = ตด.มีถิ่นทีอ่ยู่ถาวรบิดา(ไม่สมรส) = ไทย +

มารดา = ตด.
บิดา + มารดา = ไม่ปรากฏ  



การด าเนินการทางทะเบียนราษฎร
(กรณไีด้สัญชาตไิทยโดยการเกดิ)

แจ้งการเกดิ เพิม่ช่ือ

อ านาจพิจารณา (รบ.ขอ้ ๕๗) 
ไม่เกิน ๗ ปีบริบูรณ์ = นายทะเบียนอ าเภอ/นาย

ทะเบียนทอ้งถ่ิน
เกิน ๗ ปีบริบูรณ์ = นายอ าเภอ

อ านาจพิจารณา
นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียน

ทอ้งถ่ิน



การขอพสูิจน์ความเป็นบดิาซ่ึงมสัีญชาติไทย
ของผู้เกดิเพ่ือการได้สัญชาติไทยโดยการเกดิ

ผู้ย่ืนค าร้อง
(๑)  ผู้เกดิ (๒)  ผู้มีส่วนได้เสีย

สถานที่รับค าร้อง
ท้องที่ภมูิล าเนา (อ าเภอ  เขต สถานเอกอัครราชทตู/สถานกงสุล)

เอกสาร
(๑)  รูปถ่าย (๔x๖ ซ.ม.) ผู้เกดิและบดิา (ถ้ามี)
(๒) หลักฐานทางทะเบยีนของผู้เกดิและบดิา



การขอลงรายการสัญชาติไทย ตามระเบียบส านักทะเบียนกลาง 
ว่าด้วยการลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร

ให้แกบุ่คคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓



อยู่ในเขตท้องที่ ๒๐ จังหวัดควบคุม

มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

เป็นบุคคลบนพื้นที่สูง (ชาวเขา 9 เผ่า )

เป็นชาวเขา ๙ เผ่า

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นค าขอตามระเบียบฯ ๒๕๔๓



หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นค าขอตามระเบียบฯ ๔๓
• เอกสารที่ได้จากการจัดท าทะเบียนประวัติต่างๆ ตาม

กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และตามมติ 
ครม.

๑

• เอกสารต่างๆ ท่ีทางราชการออกให้เพื่อรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมาย เช่น ใบรับแจ้งการเกิด 
ใบรับรองการเกิด สูติบัตร    เป็นต้น

๒

• เอกสารอื่นๆ ท่ีมีรายละเอียดสามารถเป็นข้อมูลใน
การพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันท าให้ได้รับสัญชาติไทยได้๓

• พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถให้การรับรองและ
ยืนยันตัวบุคคลได้๔

• รูปถ่าย๕



ชาวเขา ๙ เผ่า/บุคคลบนพื้นที่สูง ซึ่งมีสัญชาติไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

บิดา มารดา ผู้ปกครองเด็ก เป็นผู้ยื่นค าขอ 
( กรณีเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ )

บุคคลย่ืนค าขอด้วยตนเอง
( กรณีบรรลุนิติภาวะ )

นายทะเบียนแห่งท้องที่ ที่มีภูมิล าเนาปัจจุบัน ในเขตท้องที่ ๒๐ จังหวัด



นายอ าเภอมีค าสั่ง และแจ้งนายทะเบียน

นายทะเบียนออกใบรับค าร้องให้ผู้แจ้ง/ตรวจคุณสมบัติ/
ตรวจเอกสาร/สอบสวนพยานบุคคล และเสนอเรื่องให้

นายอ าเภอพิจารณา

๓๐ วัน

อนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทย ไม่อนุมัติ

ส่งค าขอให้ สนท.กลาง ก าหนดเลข ๑๓ หลัก                 
(รหัส ๘ – xxxx – ๘๔xxx - xx - x)

สนท. ได้รับเลข ๑๓ หลัก 
แจ้งผู้ร้องเพิ่มชื่อใน ท.ร.๑๔

แจ้งผู้ขอ
ภายใน ๒๐ วัน
ให้อุทธรณ์ค าสั่ง 
ภายใน ๑ เดือน



มาตรา ๗ ทวิ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติ
ไทย ถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกบัมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็น

(๑) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(๒) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ
(๓) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

มาตรา 7 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535



มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสัง่เฉพาะรายหรือเป็นการ
ทั่วไปให้บุคคลตามวรรคหนึ่งได้สัญชาติไทยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรกี าหนด

ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักรไทย
ในฐานะใด ภายใต้เงื่อนไขใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนประกอบกัน ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงดังกล่าว ให้ถือว่า  
ผู้นั้นเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ไดร้ับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551



กฎกระทรวงก าหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทย
ของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. 2560

ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสาม

ก าหนดให้
ผู้เกิดในประเทศไทย 

แต่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง 

มีสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทย
เช่นเดียวกับบิดาหรือมารดา 
โดยให้ถือเอาสิทธิอาศัยของบิดาหรือมารดา

ที่เป็นคุณแก่ผู้นั้นมากกว่า

สิทธสิิ้นสุดลง

1. ตามบิดาหรือมารดา
2. อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี 

- กระท าการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง
หรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐหรือเป็นการเหยียด
หยามประเทศชาติ

- กระท าการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
(รมว.มท. มีอ านาจเพิกถอน โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ)

กฎกระทรวง 7 ทวิ วรรค 3.PDF


ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซ่ึงไม่ได้สัญชาติไทย 
ที่มีคุณลักษณะขอหนังสือรับรองการคงฐานะการอาศยัอยู่ในราชอาณาจักรไทย

ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 3

1. อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี หรือบรรลุนิติ
ภาวะด้วยการสมรส

2. ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้
3. มีผู้ปกครอง สามี ภรรยา หรือบุตร 

มีสัญชาติไทย
4. มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง และอยู่ใน

ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
5. อยู่ระหว่างการศึกษา
6. ท าคุณประโยชน์แก่สังคม

ยกเว้น
1. ผู้ท่ีมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามา

อยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
คนเข้าเมือง (ผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณี 
พิเศษเพื่อรอการส่งกลบั)

2. เด็กก าพร้า มีหนังสือรับรองจาก พม. 
(ผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย)

ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
สิทธิการอาศัยแต่อย่างใด

คำขอ และ นส.รับรองตามกฎกระทรวง 2560 (7 ทวิ วรรค 3).pdf


การก าหนดสถานะตามกฎหมาย
(ตามมติคณะรัฐมนตรี ๗  ธันวาคม ๒๕๕๓ และ 7 ธันวาคม 2559)

๑. ประเภทท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่มานาน (อพยพเข้ามาถึง ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘) แบ่งเป็น
๑.๑ กลุ่มที่มีเชื้อสายไทย (ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย  ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา และ ลาวภูเขาอพยพ)

๑.๑.๑ ผู้ที่เกิดในดินแดนที่เคยเป็นของไทย แต่ปัจจุบันได้อพยพกลับเข้ามาในประเทศไทย ที่ทางราชการได้ส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนไว้แล้ว                           
ใหส้ถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (นอกก าหนดจ านวนโควต้า) และ ให้แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)

๑.๑.๒ บุตรทีเ่กิดในไทย ถ้าบิดาหรือมารดา อพยพเข้ามา 15 ปี นับถึงวันยื่นค าร้อง ให้ได้รับสัญชาติไทย (เป็นการทั่วไป)
๑.๒ กลุ่มทีมิ่ได้มีเชื้อสายไทย (ชนกลุ่มน้อย ๑๔ กลุ่ม)

๑.๒.๑ มิได้เกิดในประเทศไทย ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ลดหย่อนค่าธรรมเนียม)
๑.๒.๒ เกิดในประเทศไทย ถ้าบิดาหรือมารดา อพยพเข้ามา 15 ปี นับถึงวันยื่นค าร้อง ให้ได้รับสัญชาติไทย (เป็นการทั่วไป) 

๒. ประเภทเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา (บุตรคนต่างด้าวอ่ืน) โดยต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย หรือถ้าจบจาก
ต่างประเทศ ต้องได้รับทุนจากรัฐบาลไทย

๒.๑ มิได้เกิดในประเทศไทย (อพยพเข้ามาถึง ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘) ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
๒.๒ เกิดในประเทศไทย ให้ได้รับสัญชาติไทย (เป็นการทั่วไป) หรือ ให้ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2551 ถ้าไม่จบปริญญาตรี ต้องให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบก่อน
๓. ประเภทคนไร้รากเหง้า บุตรคนต่างด้าวที่ถูกบุพการีทอดทิ้ง หรือไม่ปรากฏบิดาและมารดา (ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ)

๓.๑ มิได้เกิดในประเทศไทย (อาศัยในไทยติดต่อกัน ๑๐ ปี ขึ้นไปนับถึง ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘) ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
๓.๒ เกิดในประเทศไทย (เกิดและอาศัยอยู่ในไทยอย่างน้อย ๑๐ ปี ) ให้สัญชาติไทย (เป็นการทั่วไป)

๔. ประเภทบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ (มีหน่วยราชการระดับกรมที่เกี่ยวข้องรับรองผลงาน)
๔.๑ มิได้เกิดในประเทศไทย (อยู่ในไทยต่อเนื่อง ๑๐ ปีขึ้นไปนับถึง ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘) มีชื่ออยู่ในเอกสารการทะเบียนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา

สถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติ ครม.๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ลดหย่อนค่าธรรมเนียม)
๔.๒ เกิดในประเทศไทย ใหส้ัญชาติไทย (รมว.มท.อนุมัติเป็นการเฉพาะราย) 



รมว.มท. อนุมัติ

การก าหนดสถานะตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

คุณสมบัติ
- บุตรชนกลุ่มน้อย ๑๙ กลุ่ม/บุคคลไม่มี
สถานะทางทะเบียน ทีอ่พยพเข้ามา ๑๕ ปีขึ้นไป
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดีฯ

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

คุณสมบัติ
- มีหลักฐานเกิดในไทย/อยู่ไทย10ปีขึน้ไป
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดีฯ
- หากไม่ปรากฏบิดา/มารดา ต้องมีหนังสือ
รับรองจาก พัฒนาสังคมฯ

คุณสมบัติ
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดีฯ
- มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ
หน่วยงานระดับกรมรับรอง

ขอถิ่นที่อยู่ 
(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 ปีขึ้นไป ผวจ./อปค. อนุมัติ

1 2 3 4

ขอถิ่นที่อยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอถิ่นที่อยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอถิ่นที่อยู่ 
(ต่างด้าว)



การพิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องมีสัญชาติไทย 
เพื่อปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

นส. ปค. ด่วนมาก ที่ มท 0309 / ว 16260 ลว. 9 ส.ค. 2560

เป้าหมายคือ

กลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษา 
ที่เกิดในประเทศไทย 

โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวอื่น 
(บิดาและมารดาไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ)์

ที่ก าลังศึกษาแต่ยังไม่จบปริญญาตรี

ขอความเห็นชอบจากรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมอบอ านาจ

ให้
อธิบดีกรมการปกครอง
เป็นผู้พิจารณาถึงเหตุผล

ความจ าเป็นที่จะต้องมีสัญชาติไทย
(ค าสั่ง มท. ที่ 1234/2560 วันที่ 1 สิงหาคม 2560)

คำสั่ง มท. ที่ 1234 มอบอำนาจ อปค..pdf


1. มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่การได้สัญชาติไทยไม่มีผลต่อบุตร 
(ต้องอยู่ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 10 ปี)

2. เป็นบุตรบุญธรรมของผู้มีสัญชาติไทย(อยู่ในประเทศไทยกับผู้รับบุตรบุญธรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี)

3. บิดาหรือมารดาเป็นผู้ได้สัญชาติไทยตามที่ ครม.ก าหนด แต่การได้สัญชาติไทยครอบคลุมถึงบุตร 
4. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ หรือ มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ท าคุณประโยชน์

(ต้องอยู่ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 10 ปี)

5. ได้รับคัดเลือกจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน/ประกวดผลงานใน 
ระดับนานาชาติ (ต้องอยู่ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 10 ปี) 

6. เป็นผู้ที่ไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางได้





เอกสารประกอบการย่ืนค าร้อง ตามมาตรา ๗ ทวิ

๑. ผู้ยื่นค าร้อง (กรณียื่นค าร้องแทน)
(1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีมีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) หรือทะเบียนประวัติ (ถ้าม)ี
๒. ผู้ขอมีสัญชาติไทย
(1) รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน 3 รูป
(2) บัตรประจ าตัว (ยกเว้นกรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ท าบัตร)
(3) สูติบัตร หนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกดิ
(4) บัตรประจ าตัวหรือเอกสารราชการอื่นท่ีมีรูปถ่ายของบิดาและมารดาของผู้ขอมีสัญชาติไทย 
(5) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ) มีหลักฐานดังนี้

- ส าเนาค าพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุด   หรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงถึงผลของคดี
- เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจ าคุก)     ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันยื่นค าร้องฯ

(6) หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา (ยกเว้นเด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี) หากไม่มีให้เจ้าหน้าท่ีสอบสวนว่าสามารถพูดและฟัง
ภาษาไทยเข้าใจได้

(7) กรณีคนต่างด้าวอ่ืนท่ีไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต้องแสดงปริญญาบัตร หรือหนังสอืรับรองจากสถาบันการศึกษา
(8) กรณีไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ ต้องแสดงหนังสอืรับรองฯ ที่ออกโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมฯ
(9) กรณีท าคุณประโยชน์ให้กับประเทศ ต้องแสดงหนังสอืรับรองการท าคณุประโยชน์ และผลงานที่ออกโดยส่วนราชการระดับกรม หรือ
เทียบเท่ากรม
(10) หลักฐานอ่ืน ๆ



ขั้นตอนท่ี 1  การยื่นค าร้อง (1 วัน)
- ยื่นค าขอมีสัญชาติไทย พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนด
- ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารตามมติคณะรัฐมนตรี
- พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
- สามารถยื่นค าขอได้ที่ส านักบริหารการทะเบียน / ที่ท าการปกครองอ าเภอ

ขั้นตอนการพิจารณาให้สัญชาติไทยเป็นการท่ัวไปและเป็นการเฉพาะราย
ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2553 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 26 กันยายน 2555)



ขั้นตอนท่ี 2  การตรวจสอบหลักฐาน (59 วัน)
ส านักบริหารการทะเบียน / ที่ท าการปกครองอ าเภอ ตรวจสอบคุณสมบัติ, ตรวจสอบความประพฤต,ิ ตรวจสอบ
พฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง, ตรวจสอบการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด, ตรวจสอบการกระท ากาสนับสนุน
เป็นเครือข่ายในการกระท าความผิดที่เป็นบ่อนท าลายความมั่นคงของประเทศ เช่น การค้าประเวณี การค้าของ
เถื่อน การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบธุรกิจทีเ่อารัดเอาเปรียบประชาชน การกระท าที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ โดยตรวจสอบกับต ารวจภูธรจังหวัด และกองบัญชาการต ารวจสันติบาล

ข้ันตอนท่ี 3  การพิจารณา/ลงนาม (30 วัน)
- นายอ าเภอและ ผู้อ านวยการส านักบริหารการทะเบียน เป็นผู้อนุมัติลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านส าหรับ
ผู้ขอที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นค าขอ ฯ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้อนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทย ในทะเบียนบ้านส าหรับผู้ขอ
ท่ีมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นค าขอ ฯ



รวมระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน

ขั้นตอนท่ี 4  ก าหนดเลข  (30 วัน)
- ส านักทะเบียนกลางก าหนดเลขประจ าตัวประชาชนให้ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทย



มาตรา ๘ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้
สัญชาติไทย ถ้าขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาเป็น

(๑) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางทูต
(๒) หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุลหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางกงสุล
(๓) พนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศ
(๔) คนในครอบครัวซึ่งเป็นญาติอยู่ในความอุปการะหรือคนใช้ ซึ่งเดินทางจาก

ต่างประเทศมาอยู่กับบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓)



มาตรา ๙ หญิงซ่ึงเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้
สัญชาติไทย ให้ย่ืนค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี



แนวทางประกอบการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13 หรือ ท.ร. 14)
2. จดทะเบียนสมรสกับชายไทยถูกต้องตามกฎหมายมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (กรณมีีบุตรไม่น้อยกว่า 1 ปี)
3. สามผีู้ยื่นค าขอจะต้องมีอาชีพเป็นหลักฐานหรือมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว

3.1 ผูย้ื่นค าขอเป็นคนต่างด้าวทั่วไป สามีมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 20,000 บาท/เดือน
3.2 ผูย้ื่นค าขอเป็นคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย สามีมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท/เดือน

4. ผ่านการตรวจสอบสถานภาพการสมรสและประวัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1 ตรวจสอบสถานภาพสมรส
4.2 ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
4.3 ตรวจสอบพฤติการณ์บุคคลและทางการเมือง
4.4 ตรวจสอบพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4.5 ตรวจสอบพฤติการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

5. ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อถามเจตนารมณ์ และสังเกตพฤติการณ์ของคู่สมรส จากคณะอนุกรรมการฯ /
คณะท างานระดับจังหวัด



เอกสารหลักฐานของผู้ขอ
1.ส าเนาทะเบียนบ้าน (แบบ ท.ร.13 หรือ แบบ ท.ร. 14)
2.ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ
3.ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หน้า 1 ถึงหน้า 6 และช่องรายการต่ออายุ ใบส าคัญ ฯ คร้ังสุดท้าย
4.ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส (แบบ คร.3)
5.ส าเนาทะเบียนสมรส (แบบ คร.2 หรือแบบ คร.4)
6.ส าเนาทะเบียนแห่งฐานะครอบครัว (แบบ คร.22) และทะเบียนสมรสตามกฎหมายต่างประเทศ (กรณีจด   

ทะเบียนสมรสตามแบบกฎหมายต่างประเทศ)
7.ส าเนาทะเบียนการหย่า (แบบ คร.6 หรือแบบ คร.7) (ถ้ามี)
8.รูปถ่ายขนาด 4+6 ซ.ม. (2 นิ้ว) จ านวน 12 รูป (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ)



เอกสารหลักฐานของสามีผู้ขอ
1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน (แบบ ท.ร.14ป
3.ส าเนาสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด
4.ส าเนาส าคัญทางทหารกองเกิน หรือหนังสือส าคัญทางทหารกองหนุน (แบบ สด.1 หรือ แบบ สด.8 หรือ แบบ 
สด.9 หรือแบบ สด.43)
5.ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ
6.ส าเนาหนังสือส าคัญเปลี่ยนชื่อ (แบบ คร.6 หรือ คร.7) (ถ้าม)ี
7.ส าเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อสกุล หรือจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ ช.2 หรือแบบ ช.4) (ถ้ามี)
8.ส าเนาทะเบียนการหย่า (แบบ คร.6 หรือ คร.7) (ถ้ามี)
9.หนังสือรับรองรายได้ ระบุต าแหน่งหน้าที่การงานและรายได้เงินเดือน โดยผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรอง

ของหน่วยงานนั้น (รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด และ 
ถ้าประกอบอาชีพอิสระ ให้รับรองตนเอง โดยมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว ไม่ต่ ากว่า 20,000 บาท/เดือน 

และ กรณผู้ียื่นค าขอประกอบอาชีพสามารถน ารายได้ของตนไปรวมกับรายได้ของสามี ได้



10.หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ของนายจ้าง
11.แบบแสดงรายละเอียดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (แบบ ภ.ง.ด.90 หรือ แบบ ภ.ง.ด.91) 
ของปีภาษีท่ีผ่านมา (ให้เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากรรับรองส าเนาเอกสารส าเนาถูกต้องด้วย) 
12. ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ (11)
13.รูปถ่ายขนาด 4 + 6 ซ.ม. (2 นิ้ว) จ านวน 12 รูป (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ)

เอกสารหลักฐานบุตรของผู้ขอและสามี
1.ส าเนาสูติบัตร
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน
3.ส าเนาหนังสือส าคัญเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช.3) (ถ้ามี)
4.รูปถ่ายขนาด 4 + 6 ซ.ม. ( 2 นิ้ว) จ านวน 2 รูป (แต่งกายสุภาพ)



เอกสารหลักฐานบิดามารดาของสามีผู้ขอ
1.ส าเนาทะเบียนบ้าน
2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.ส าเนาหนังสือส าคัญเปลี่ยนชื่อ หรือจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล (แบบ ช.3 หรือแบบ ช.2 หรือแบบ ช.4) (ถ้ามี)
4.ส าเนาใบส าคัญคนต่างด้าว หน้า 1 ถึงหน้า 6 หรือต้นขั้ว หรือปลายขั้วประจ าตัวคนต่างด้าว (กรณีบิดามารดา

เป็นคนต่างด้าว) 
5.ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีบิดา และหรือมารดา ได้ถึงแก่ความตาย)
ค่าธรรมเนียม
1.กฎกระทรวง (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 

2510 ข้อ 12 (6) ค าขออื่น ๆ ฉบับละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)
2.ค่าธรรมเนียมตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ทะเบียนประวัติอาชญากรรม (ทว.) 100 บาท



เอกสารหลักฐานประกอบเรื่อง
รายการในเอกสารอันเป็นสาระส าคัญ ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของบุคคล  ต้องถูกต้องตรงกัน ถ้าไม่ถูกต้อง  
ตรงกันถือไม่ได้ว่าบุคคลตามเอกสารเป็นบุคคลคนเดียวกัน ให้ไปยื่นค าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ  
เอกสารนั้น เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง หรือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน

วิธียื่นค าขอ
1.ผูข้อและสามี พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบเรื่องครบถ้วน ให้ยื่นค าขอกับเจ้าหน้าที่ งานขอสัญชาติไทยตาม

สามี ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ในวันท าการปกติของ
ทางราชการ

2.น าพยานบุคคล จ านวน 4 ปาก พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เพื่อสอบปากค าร้องยืนยันว่าผู้ขอและสามีมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันจริง  (น าพยานบุคคลมาให้
ภายหลังได)้

3.ผูข้อและสามีต้องจดทะเบียนกันมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกรณีที่ไม่มีบุตร และต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณีทีม่ี
บุตร (นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรสถึงวันที่ยื่นค าขอ)
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การขอถือสัญชาติไทยตาม
สามี

( มาตรา 9 )
คุณสมบัติ
-จดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย
(กรณีมีบุตร 1 ปี, ไม่มีบุตร 3 ปี)
-มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.13 หรือ ทร.14)
-สามีมีรายได้ 20,000 บาท/เดือน 
แสดงหลักฐานภาษี 1 ปี ก่อนย่ืนฯ 
(หากสามีมีรายได้ไม่ถึงสามารถน ารายได้ของ 
ภรรยามารวมได้ มีใบอนุญาตท างานถกูต้อง)
-มีความประพฤติดี (ตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม,
ยาเสพติด, ความม่ันคง, การเมือง)

คุณสมบัติ
-จดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย
(กรณีมีบุตร 1 ปี, ไม่มีบุตร 3 ปี)
-มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.13 หรือ ทร.14)
-สามีมีรายได้ 10,000 บาท/เดือน 
แสดงหลักฐานภาษี 1 ปี ก่อนย่ืนฯ 
(หากสามีมีรายได้ไม่ถึงสามารถน ารายได้ของ 
ภรรยามารวมได้ มีใบอนุญาตท างานถกูต้อง)
-มีความประพฤติดี (ตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม,
ยาเสพติด, ความม่ันคง, การเมือง)

คนต่างด้าวทัว่ไป คนต่างด้าวทีเ่ปน็ชนกลุม่น้อย

ยื่นค าขอฯ - ที่ ต ำรวจสนัติบำล (ภมิูล ำเนำในกรุงเทพฯ)
- ต ำรวจภธูรจงัหวดั (ภมิูล ำเนำตำ่งจงัหวดั

ยื่นค าขอฯ - ส ำนกับริหำรกำรทะเบียน (มีภมิูล ำเนำในกรุงท ำฯ)
- อ ำเภอ (ภมิูล ำเนำตำ่งจงัหวดั)

- ผ่านการพิจารณา คณะท างานระดับจังหวัด, คณะอนุกรรมการ, คณะกรรมการกล่ันกรองฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศการได้สัญชาติไทย

ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ ผู้ขอมีสัญชาติไทย ไปด าเนินการเพิ่มชื่อเป็นบุคคลสัญชาติไทย ณ ส านักทะเบียนที่มีภูมิล าเนา

1
2

3 3



มาตรา ๙/๑ ให้มีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ิน ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม 

ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยต้องมีนักวิจัยหรือนักวิชาการ
ทางด้านกฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคล ด้านสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา ด้าน
ประวัติศาสตร์หรือกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนรวมอยู่ด้วย 
เป็นกรรมการ

ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการ
ปกครองแต่งตั้งข้าราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา 9/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555



มาตรา ๙/๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙/๑ (๓) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

มาตรา 9/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555



มาตรา ๙/๓ ให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
(๒) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือการ

ด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นโดยไม่ต้องด าเนินการตามมาตรา ๒๗
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่รัฐมนตรีก าหนด

มาตรา 9/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555



มาตรา ๙/๔ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ การพ้นจากต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นโดยอนุโลม

มาตรา 9/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555



มาตรา ๙/๕ ผู้ใดอ้างว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่นประสงค์จะได้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้
ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอแล้ว ให้เสนอค าขอนั้นต่อคณะกรรมการรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นเพื่อพิจารณา

การพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 9/5 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555



มาตรา ๙/๖ ให้ผู้ซึ่งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินให้การรับรองความเป็นคน
ไทยพลัดถิ่น เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

บุตรของคนไทยพลัดถ่ินซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 
เว้นแตผู่้นั้นถือสัญชาติของประเทศอื่น

มาตรา 9/6 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555



มาตรา ๙/๗ ให้น ามาตรา ๙/๖ วรรคสอง มาใช้บังคับกับบุตรของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งบุตรนั้น
ได้รับสัญชาติไทยมาก่อนที่คนไทยพลัดถิ่นได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตาม
มาตรา ๙/๖ วรรคหนึ่ง

มาตรา 9/7 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555



คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธยิื่นค าขอพิสูจน์ความเป็นไทยพลัดถิ่น

เป็นผู้มีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของ
ประเทศอื่น โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตของประเทศไทยในอดีต

ไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น

ได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลาหนึ่ง

มีวิถีชีวิตเป็นคนไทย และ

ได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติตามกฎหมาย
ทะเบียน ตามที่ ครม. ก าหนด



หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นค าขอ
• หลักฐานทางทะเบียนราษฎรของผู้ขอ และบัตรประจ าตัวที่

ระบุว่าผู้น้ันมีเชื้อสายไทย 1

• ผังเครือญาติของผู้ขอกับครอบครัวที่มีสัญชาติไทยที่อาศัย
อยู่ในราชอาณาจักรไทย2

• หลักฐานรับรองคุณสมบัติผู้ขอเกี่ยวกับความจงรักภักดีใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ความประพฤติดี

3

• หนังสือรับรองว่าตนเองมิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่นโดย
มีบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทย จ านวน 2 คน รับรอง

4

• รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จ านวน 5 รูป5



คนไทยพลัดถิ่น ยื่นค าขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

บิดา มารดา ผู้ปกครองเด็ก เป็นผู้ย่ืนค าขอ 
( กรณีเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ )

บุคคลยื่นค าขอด้วยตนเอง
( กรณีบรรลุนิติภาวะ )

อยู่ในเขต กทม.ยื่นท่ี สน.บท./จังหวัดอื่น ยื่นท่ี ท่ีว่าการอ าเภอ

อปค./ ผวจ. ตรวจสอบค าขอและหลักฐาน

นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้ผู้แจ้ง/ตรวจคุณสมบัติ/ตรวจเอกสาร/
สอบสวนพยานบุคคล และเสนอเร่ืองให้ 

นายอ าเภอพิจารณา มีค าสั่ง และแจ้งนายทะเบียน

30+7 วัน

30+7 วัน

เลขานุการ คกก.ตรวจสอบ/จัดประชุม 30 วัน



เลขานุการ คกก. จัดท า/รับรองรายงานการประชุม/
สนท.กลาง ก าหนดเลข 13 หลัก 

(รหัส 8 – xxxx – 90xxx - xx - x)

30 วัน

อปค. ออกหนังสือรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

7 วัน

แจ้งผู้ยื่นค าทราบ
เป็นหนังสือ

ภายใน 7 วัน

ผ่าน ไม่ผ่าน



การพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

คนไทยพลัดถิ่นจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่มที่ได้รับการส ารวจ จัดท าทะเบียนประวัติ
และเอกสารแสดงตนไว้แล้ว ในกลุ่มเชื้อสายไทย

กลุ่มที่ 1 ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง 
ประเทศกัมพูชา เข้ามาก่อนและหลัง วันที่  15 
พฤศจิกายน 2520 (คนประเภท 6) รวมถึงบุตรของ
บุคคลดังกล่าว (คนประเภท 7)
กลุ่มที่ 2 ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย เข้ามา
ก่อนและหลังวันที่ 9 มีนาคม 2519 (คนประเภท 6) 
รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว (คนประเภท 7)
กลุ่มที่ 3 บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ประเภท 
0) ซึ่งตกส ารวจจากกลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทย เข้ามา
ก่อนและหลัง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 รวมถึง
บุตรของบุคคลดังกล่าว
กลุ่มที่ 4 บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ประเภท 
0) ซึ่งตกส ารวจจากกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อ
สายไทย เข้ามาก่อนและหลัง วันที่ 9 มีนาคม 2519 
รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว

1. เป็นผู้มีเชื้อสายไทยที่กลายเป็นคนในบังคับของ
ประเทศอ่ืน โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณา
เขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต 
2. ปัจจุบันไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอ่ืน
3. ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา
หนึ่ง
4. มีวิถีชีวิตเป็นคนไทย และ
5. ได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด

1. เอกสารทางทะเบียนราษฎร
2. ผังเครือญาติของผู้ยื่นค าขอกับครอบครัวที่

อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย 
3. หลักฐานรับรองการแสดงความจงรักภักดีใน

สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ความยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม และมีความประพฤติดี

4. หนังสือรับรองว่าตนเองมิได้ถือสัญชาติของ
ประเทศอ่ืน โดยมีบุคคลน่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติ
ไทยสองคนเป็นผู้รับรอง

5. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จ านวน 5 รูป

คนไทยพลัดถิ่น 4 กลุ่ม คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอพสิูจน์เปน็คนไทยพลัด
ถิ่น

หลักฐานในการยื่นค าขอพิสูจน์เป็นคนไทยพลัดถิ่น



มาตรา ๑๐ คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้
(๑) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายท่ีบุคคลนั้นมีสัญชาติ
(๒) มีความประพฤติดี
(๓) มีอาชีพเป็นหลักฐาน
(๔) มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นค าขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
(๕) มีความรู้ภาษาไทยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



แนวทางประกอบการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตามมาตรา ๑๐

๑. บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
๒. มีความประพฤติดโีดยต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม พฤติการณ์ทางการเมือง 

ยาเสพติด และพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. มีอาชีพเป็นหลักฐานโดยจะต้องมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากส านักบริหาร

แรงงานต่างด้าวหรือส านักงานจัดหางานจังหวัดและจะต้องมีรายได้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้
๓.๑ กรณไีม่มีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธ์กับประเทศไทย

๓.๑.๑ ต่างด้าวทั่วไป มีรายได้ไม่ต่ ากว่า ๘๐,๐๐๐ บาท/เดือน มีหนังสือรับรอง
เงินเดือน/รายได้ และหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๓.๑.๒ ต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย มรีายได้ไม่ต่ ากว่า ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน มี
หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ และหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๔.แสดงเจตนาสละสัญชาติเดิม



แนวทางประกอบการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตามมาตรา ๑๐

กรณีเป็นคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ ต้องแสดงหลักฐานใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าวตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป และจะต้องมีรายได้ ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน  หนังสือรับรอง
เงินเดือน/รายได้ และหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

กรณคีนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป และได้รับ
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับถึงวันที่ยื่นค าร้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทย เว้นแต่ผู้ที่
เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี ให้ลดระยะเวลาการได้รับใบส าคัญประจ าตัว
คนต่างด้าวไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในกรณีการมีอาชีพเป็นหลักฐานให้พิจารณาจากอาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถท า
ได้ ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มอาชีพ หรืออาชีพส่วนบุคคล โดยให้ยกเว้นเรื่องเกณฑ์รายได้และการเสียภาษี 
และใหน้ายอ าเภอเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการประกอบอาชีพ



เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอฯ
ตามมาตรา ๑๐

๑. หนังสือรับรองการบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
๒. ส าเนาใบส าคัญถิ่นที่อยู่/ใบส าคญัประจ าตัวคนต่างด้าว ส าเนาหนังสือเดินทางในกรณีได้รับอนุญาตให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรไทยชั่วคราว
๓. หนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากส านักบริหารแรงงานต่างด้าว หรือส านักงานจัดหางานจังหวัด
๔. หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้
๕. หลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๖. ส าเนาทะเบียนการสมรส
๘. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม.
๙. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้ยื่นค าขอฯ หรือสามี/ภรรยา (ถ้ามี))
๑๐. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓ หรือ ท.ร.๑๔) (ผู้ยื่นค าขอฯ) และภรรยา/บุตร (ถ้ามี)
๑๑. ส าเนาสูติบัตรของบุตร
๑๒. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี)







การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

คนต่างด้าวทัว่ไป คนต่างด้าวทีเ่ปน็ชนกลุม่น้อย

ไม่มีความเกี่ยวพันกับไทย

คุณสมบัติ
-บรรลุนิติภาวะ
-มีความประพฤติดี
-มีอาชีพเป็นหลักฐาน (รายได้ 80,000/เดอืน 
มีใบอนุญาตท างาน, ภาษี 3 ปีก่อนย่ืนฯ)
-มีภูมิล าเนาในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี
(มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่, มีชื่อยู่ใน ทร. 14)
-มีความรู้ภาษาไทย

มีความเกี่ยวพันกับไทย

เช่น มีภรรยาไทย,บุตรไทย,จบการศึกษาในไทย
คุณสมบัติ
-บรรลุนิติภาวะ
-มีความประพฤติดี
-มีอาชีพเป็นหลักฐาน (รายได้ 40,000/เดอืน 
มีใบอนุญาตท างาน, ภาษี 3 ปีก่อนย่ืนฯ)
-มีมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร. 13 หรือ ทร. 14)

ไม่มีความเกี่ยวพันกับไทย

คุณสมบัติ
-บรรลุนิติภาวะ
-มีความประพฤติดี
-มีอาชีพเป็นหลักฐาน (รายได้ 40,000/เดอืน 
มีใบอนุญาตท างาน, ภาษี 3 ปีก่อนย่ืนฯ)
-มีภูมิล าเนาในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี
(มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่, มีชื่อยู่ใน ทร. 14)
-มีความรู้ภาษาไทย

มีความเกี่ยวพันกับไทย

เช่น มีภรรยาไทย, บุตรไทย,จบการศึกษาในไทย
คุณสมบัติ
-บรรลุนิติภาวะ
-มีความประพฤติดี
-มีอาชีพเป็นหลักฐาน (รายได้ 20,000/เดอืน 
มีใบอนุญาตท างาน, ภาษี 3 ปีก่อนย่ืนฯ)
-มีมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร. 13 หรือ ทร. 14)

ยื่นค าขอฯ - ที่ ต ำรวจสนัติบำล (ภมิูล ำเนำในกรุงเทพฯ)
- ต ำรวจภธูรจงัหวดั (ภมิูล ำเนำตำ่งจงัหวดั

ยื่นค าขอฯ - ที่ ส านักบริหารการทะเบียน (ภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ)
- ส านักทะเบียนอ าเภอ (ภูมิล าเนาต่างจังหวดั)

-ประชุม คณะท างานระดับจังหวัด / คณะอนุกรรมการฯ / คณะกรรมการฯ

รมว. ลงนามเห็นชอบ เพ่ือส่ังไปขอพระบรมราชานุญาต

เมื่อมีพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงปฏิญาณตน

รมว.มท. ลงนามในประกาศการได้สัญชาติไทย

ส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา

รับหนังสือส าคัญการแปลง และเพิ่มชื่อเป็นบุคคลสัญชาติไทย

1
2

3
4

5

6



มาตรา ๑๑ บทบัญญัติในมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) มิให้น ามาใช้บังคับ ถ้าผู้ขอแปลงสัญชาติ
เป็นไทย

(๑) ได้กระท าความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย หรือไดท้ าคุณประโยชน์
ให้แก่ทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร

(๒) เป็นบุตร ภริยา หรือสามีของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทย หรือของผู้ได้
กลับคืนสัญชาติไทย

(๓) เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน
(๔) เป็นสามีของผู้มีสัญชาตไิทย

มาตรา 11 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551
มาตรา 11 (4) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551



แนวทางประกอบการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตามมาตรา ๑๑ (๑)

๑. การท าความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย ได้แก่ คนต่างดา้วทีท่ าความดคีวามชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย เช่น 
๑) สร้างผลงานดีเด่น โดยได้รับรางวัลหรือการยกยอ่งในระดับชาต ิหรือสามารถเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย ในระดับนานาชาตใินดา้นตา่ง 

ๆ เช่น การกีฬา การดนตรี เป็นต้น
๒) มีความสามารถทางวิชาการดา้นตา่ง ๆ โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยขาดแคลน โดยได้รับรางวลัหรือได้รับการยกย่องในระดบัชาตหิรือ

ระดับนานาชาติ
๓) มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมหรอืสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน ประเพณี 

วัฒนธรรม ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
๔) เป็นผู้น าเงินหรือทรัพย์สินเข้ามาลงทุนในประเทศไทย คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕) การท าความดคีวามชอบเปน็พิเศษตอ่ประเทศไทยของคนตา่งดา้ว ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร

๒. ท าคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ หมายถึง คนต่างด้าวที่
๑) มีบทบาทส าคญัในการให้ความชว่ยเหลอืกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์แกป่ระชาชนและสังคมโดยส่วนรวม เช่น การจัดตั้งกองทนุ มูลนิธิ 

หรือองค์กรการกศุลตา่ง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือสร้างอาชีพ รายได้ และการศึกษาแกผู่้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส
๒) บริจาคทรัพย์สินหรือให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการหรือองค์กรการกศุลต่าง ๆ มีมูลค่าของทรัพย์สินรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท
๓) บริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์และการศาสนาที่มมีลูคา่ไมต่่ ากว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔) การท าคุณประโยชน์ให้แกท่างราชการของคนตา่งดา้วท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร



มาตรา ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้ย่ืนค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามแบบ
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ถ้าผู้ประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามวรรคหนึ่งมีบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตาม
กฎหมายไทยและบุตรนั้นมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตรพร้อม
กับตนได้ โดยบุตรนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕)

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรี
เห็นสมควรอนุญาตให้น าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ให้ผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยปฏิญาณตนว่า จะมีความซื่อสัตย์
สุจริตต่อประเทศไทย

เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๕ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือส าคัญการแปลงสัญชาติ
เป็นไทยให้ไว้แก่ผู้น้ันเป็นหลักฐาน

มาตรา 12 วรรคสี่ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551



แนวทางประกอบการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตามมาตรา ๑๒ วรรค 2 (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

๑. มีความประพฤติดีโดยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (พิมพ์ลายนิ้วมือมาส่งตรวจสอบ)พฤติการณ์ทางการเมือง ยาเสพติดและ
พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังนี้

๑.๑ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (โดยพิมพ์ลายนิ้วมือส่งตรวจสอบ) จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร
๑.๒ ตรวจสอบพฤติการณ์บุคคลและทางการเมืองจากกองบัญชาการต ารวจสันติบาล
๑.๓ ตรวจสอบพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใหโ้ทษ จากกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด และส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑.๔ ตรวจสอบพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจากส านักข่าวกรองแห่งชาติ
๑.๕ ตรวจสอบหมายจับจากกองการต่างประเทศส านักงานต ารวจแห่งชาติ

๒. หลักฐานสูติบัตรของบุตรพร้อมหลักฐานจากสถานพยาบาลท่ีเด็กนั้นเกิด
๓. กรณีไม่อาจแสดงหลักฐานตามข้อ ๒. ได้ต้องแสดงเอกสารการตรวจพันธุกรรม (DNA) หรือการตรวจทางวิทยาศาสตร์อื่นๆที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันท่ีรัฐให้การรับรองซึ่งพิสูจน์ว่าเป็นบุตรจริง
๔. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามามีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓ หรือ ท.ร. ๑๔)
๕. เมื่อผู้ยื่นค าขอได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติไทยแล้วกรณีประเทศของผู้ยื่นค าขอมีสถานทูตหรือสถานกงสุลตั้งอยู่ในประเทศไทยให้
กระทรวงมหาดไทยแจ้งสถานทูตหรือสถานกงสุลแห่งประเทศของผู้ยื่นค าขอทราบเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทยส่วนกรณีของผู้ยื่นค าขอไม่มี
สถานทูตหรือสถานกงสุล ตั้งอยูใ่นประเทศไทยให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งกระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแจ้งไปยังประเทศของผู้ยื่นค า
ขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทยดังกล่าว



มาตรา ๑๒/๑ ในการขอแปลงสญัชาติเป็นไทยตามมาตรา ๑๒ นั้น บุคคลอื่นอาจขอแปลงสัญชาติเป็น
ไทยให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทยได้ในกรณีดังตอ่ไปนี้

(1) ผู้อนุบาลตามค าสั่งของศาลอาจขอแปลงสัญชาตเิป็นไทยใหแ้กค่นไร้ความสามารถซึ่งมหีลักฐาน
แสดงใหเ้ชื่อไดว้่าเปน็ผูเ้กดิในราชอาณาจักรไทย โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๓) 
และ (๕) และรัฐมนตรีจะยกเว้นให้ไม่ต้องปฏญิาณตนก็ได้

(๒) ผู้ปกครองสถานสงเคราะหข์องรัฐตามที่รัฐมนตรกี าหนดเมือ่ไดร้ับความยินยอมของผู้เยาว์แล้วอาจ
ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แกผู่เ้ยาว์ซึ่งอยู่ในความดแูลของสถานสงเคราะห์มาไม่น้อยกว่าสิบปี โดยให้
ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัตติามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๓)

(๓) ผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แกบุ่ตรบุญธรรมที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะซึ่งไดจ้ดทะเบียนรับบตุรบุญธรรมมาแลว้ไม่น้อยกว่าห้าปแีละมีหลกัฐานแสดงใหเ้ชื่อไดว้่าเปน็
ผู้เกิดในราชอาณาจกัรไทย โดยให้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๓) 

การขอแปลงสญัชาติเป็นไทยแทนบุคคลอืน่ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 12/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551



มาตรา ๑๓ ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สมรสกับคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาตขิอง
ภริยาหรือสามีได้ตากฎหมายว่าด้วยสัญชาติของภริยาหรือสามี ถ้าประสงค์จะสละสัญชาตไิทย
ให้แสดงความจ านงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551



กฎหระทรวง (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
การสละสัญชาติไทย

ข้อ 6 การยื่นค าขอตามมาตรา 13 ของหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้ท าการสมรสกับคน
ต่างด้าว เพื่อสลสัญชาติไทยให้ยื่นค าขอตามแบบ ส.ช.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยหลักฐาน
ประกอบค าขอ

ข้อ 8 ผู้ยื่นค าขอซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพระนครหรือจังหวัดธนบุรี ให้ยื่นค าขอ
ต่อผู้บังคับการต ารวจสันติบาล ถ้ามีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดยื่น ให้ยื่นค าขอต่อผู้ก ากับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดนั่น

ถ้าผู้ยื่นค าขออยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานทูตหรือกงสุล ณ ที่ท าการ
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น



หลักฐานเอกสาร
1.ทะเบียนการสมรส
2.หลักฐานที่แสดงว่าผู้ยื่นค าขอเกิดในราชอาณาจักรไทย หรือเป็นบุคคลสัญชาติไทยมาก่อน
3.เอกสารที่แสดงว่ากฎหมายว่าด้วยสัญชาติของคู่สมรสมีบทบัญญัติหรือยินยอมรับให้เข้าถือ  

สัญชาติได้





มาตรา ๑๔ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติของบิดา
หรือมารดาด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดา หรือผู้ซึ่งไดส้ัญชาติไทยตาม
มาตรา ๑๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๒/๑ (๒) และ (๓) ถ้ายังประสงค์จะถือสัญชาติอื่นอยู่ต่อไป ให้
แสดงความจ านงสละสัญชาติไทยตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์

เมื่อได้พิจารณาความจ านงดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานเชื่อถือได้ว่าผู้นั้นอาจถือสัญชาติของ
บิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่นได้จริงก็ให้รัฐมนตรีอนุญาต เว้นแต่ในระหว่างประเทศไทยมีการรบ
หรืออยู่ในสถานะสงคราม รัฐมนตรีจะสั่งระงับการสละสัญชาติไทยรายใดกไ็ด้

มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551



กฎหระทรวง (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
การสละสัญชาติไทย

ข้อ 7 การยื่นค าขอตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 เพื่อสละสัญชาติไทย ให้ยื่นค าขอ
ตามแบบ ส.ช.2 พร้อมด้วยหลักฐานประกอบ

ข้อ 8 ผู้ยื่นค าขอซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพระนครหรือจังหวัดธนบุรี ให้ยื่นค าขอต่อผู้
บังคับการต ารวจสันติบาล ถ้ามีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดยื่น ให้ยื่นค าขอต่อผู้ก ากับการต ารวจภูธร
จังหวัดนั่น

ถ้าผู้ยื่นค าขออยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานทูตหรือกงสุล ณ ที่ท าการ
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น



หลักฐานเอกสาร
1.หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นค าขอเกิดในราชอาณาจักรไทย
2.หลักฐานแสดงสัญชาติของบิดา หรือหลักฐานการขอแปลงสัญชาติไทยของบิดา
3.หนังสือรับรองการขอเข้าถือสัญชาติอื่น



มาตรา ๑๕ นอกจากกรณีตามมาตรา ๑๔ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นหรือผู้ซึ่งได้สัญชาติ
ไทยโดยการแปลงสัญชาติ ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทย ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้า
ทีต่ามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สละสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี

มาตรา 15 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535



กฎหระทรวง (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
การสละสัญชาติไทย

ข้อ 7 การยื่นค าขอตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 เพื่อสละสัญชาติไทย ให้ยื่นค าขอ
ตามแบบ ส.ช.2 พร้อมด้วยหลักฐานประกอบ

ข้อ 8 ผู้ยื่นค าขอซ่ึงมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพระนครหรือจังหวัดธนบุรี ให้ยื่นค าขอต่อ
ผู้บังคับการต ารวจสันติบาล ถ้ามีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดยื่น ให้ยื่นค าขอต่อผู้ก ากับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดนั้น

ถ้าผู้ยื่นค าขออยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานทูตหรือกงสุล ณ ที่ท าการ
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น



หลักฐานเอกสาร
1.หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นค าขอเกิดในราชอาณาจักรไทย
2.หลักฐานแสดงสัญชาติของบิดา หรือหลักฐานการขอแปลงสัญชาติไทยของบิดา
3.หนังสือรับรองการขอเข้าถือสัญชาติอื่น





มาตรา ๑๖ หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติไทยโดยการสมรส อาจถูกถอนสัญชาติไทยได้
เมื่อปรากฏว่า

(๑) การสมรสนั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระส าคัญ
(๒) กระท าการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ 

หรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ
(๓) กระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

การถอนสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นอ านาจของรัฐมนตรี

มาตรา 16 วรรคสอง เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551



มาตรา ๑๗ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่าง
ด้าวอาจถูกถอนสัญชาติไทยได้ เมื่อปรากฏว่า

(๑) ไปอยู่ในต่างประเทศที่บิดาหรือมารดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกินห้าปีนับ
แต่วันที่บรรลุนิติภาวะ

(๒) มีหลักฐานแสดงว่าใช้สัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่นหรือฝักใฝ่อยู่ใน
สัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่น

(๓) กระท าการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ
หรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ

(๔) กระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การถอนสัญชาติไทยตาม (๑) หรือ (๒) ให้รัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง ส่วนการถอนสัญชาติไทยตาม (๓) 
หรือ (๔) เมื่อพนักงานอัยการร้องขอ ให้ศาลเป็นผู้สั่ง

มาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551



มาตรา ๑๘ เมื่อมีพฤติการณ์อันเป็นการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐ รัฐมนตรีมี
อ านาจถอนสัญชาติไทยของผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พศ.2560
มาตรา 39 การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามผู้มีสัญชาติไทยออกเข้ามาใน

ราชอาณาจักร จะกระท ามิได้
การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะกระท ามิได้

มาตรา 18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2535



มาตรา ๑๙ รัฐมนตรีมีอ านาจถอนสัญชาติไทยแก่ผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
เมื่อปรากฏว่า

(๑) การแปลงสัญชาตินั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความเท็จอันเป็น
สาระส าคัญ

(๒) มีหลักฐานแสดงว่าผูแ้ปลงสัญชาตินัน้ยังใช้สัญชาตเิดิม
(๓) กระท าการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชนข์องรัฐ 

หรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ
(๔) กระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๕) ไปอยู่ในต่างประเทศโดยไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยเป็นเวลาเกินห้าปี
(๖) ยังคงมีสัญชาติของประเทศที่ท าสงครามกับประเทศไทย
การถอนสัญชาติไทยตามมาตรานี้ จะขยายไปถึงบุตรของผู้ถูกถอนสัญชาติไทยในเมื่อบุตรนั้นยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะและได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสองด้วยก็ได้ และเมื่อรัฐมนตรสีั่งถอน
สัญชาติไทยแล้วให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ



มาตรา 20 (ยกเลิก) คกก.ถอนสัญชาติไทย



มาตรา ๒๑ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติของ
บิดาหรือมารดาได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดาถ้าได้รับใบส าคัญประจ าตัวคน
ต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวแล้ว ให้เสียสัญชาติไทย

มาตรา 21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551



มาตรา ๒๒ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว หรือสละสัญชาติไทย หรือ
ถูกถอนสัญชาติไทย ย่อมเสียสัญชาติไทย



มาตรา ๒๓ ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าว
ตามมาตรา ๑๓ ถ้าได้ขาดจากการสมรสแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆย่อมมีสิทธิขอกลับคืนสัญชาติไทย
ได้การขอกลับคืนสัญชาติไทยให้ยื่นแสดงความจ านงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 23 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551



หลักฐานเอกสาร
1.บัตรประจ าตัวประชาชน
2.ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)
3.สูติบัตร
4.หนังสือเดินทาง
5.ราชกิจจานุเบกษา
6.ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7.รูปถ่าย





มาตรา ๒๔ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาขณะที่ตนยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ถ้าประสงค์จะกลับคืนสัญชาติไทย ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ภายในสองปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กลับคืนสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี







มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทน
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ผู้แทนกองอ านวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์การท างานด้านสัญชาติเป็นที่ประจักษ์ เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการ
ปกครองแต่งตั้งข้าราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา 25 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551



มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปแีละอาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

มาตรา 26 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551



มาตรา ๒๗ คณะกรรมการมีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการใช้อ านาจตาม
มาตรา ๗ ทวิ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ และการออกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการใช้อ านาจและด าเนินการดังกล่าวให้รัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะและ
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วย

มาตรา 27 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551



มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

มาตรา 28 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2551



มาตรา ๒๙ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพ้นจากต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการและ

มาตรา 29 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551



พระราชบญัญตัสิัญชาติ (ฉบับที ่๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕



พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรให้
บุตรของหญิงไทยสามารถมีสัญชาติไทยได้โดยหลักสายโลหิตด้วยตามหลักการเท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงและชาย และสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยของบุตรและหลาน
ตลอดทั้งสายของคนต่างด้าวที่เป็นผู้อพยพ ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้
เข้าเมืองเพียงชั่วคราว และผู้ได้รับผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณี
พิเศษเฉพาะรายเสียใหม่ให้เหมาะสมรัดกุม เพราะการยึดหลักการสมรสโดยชอบด้วย
กฎหมายตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงเก่ียวกับบุคคลเหล่าน้ีที่โดยมากจะอยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียน
สมรส จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 13 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2535

มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ

มาตรา 11 บทบัญญัติมาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีค าสั่งอันมีผลให้ได้รับสัญชาติไทย ตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแต่ไม่ได้
สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่ง อาจได้สัญชาติไทยได้ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ในการน้ี
รัฐมนตรีจะสั่งให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะรายก็ได้



พระราชบญัญตัสิัญชาติ (ฉบับที ่๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕



พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 42 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2535

มาตรา 4 ความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี มิให้ใช้บังคับกับบุคคลท่ีมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์
แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวประสงค์จะสละสัญชาติ
ไทย ให้ด าเนินการตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการถือสัญชาติไทยของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และ
ได้สัญชาติอ่ืนด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดา หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยจาก
การแปลงสัญชาติของบิดามารดา โดยให้บุคคลดังกล่าวต้องแจ้งความจ านงสละสัญชาติ
ไทย  ในกรณีท่ีประสงค์จะถือสัญชาติอื่นต่อไป จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



พระราชบญัญตัสิัญชาติ (ฉบับที ่๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑



พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่ปัจจุบันผู้เกิดใน
ราชอาณาจักรไทยจ านวนมากซึ่งมีบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยโดย
การเกิด เนื่องจากบิดามิได้สมรสกับมารดาของผู้เกิดหรือมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิด
นั้นเป็นบุตร ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบาง
ประการท่ีไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคระหว่างชายหญิงที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยรับรองไว้ และไม่มีกลไกในการกลั่นกรอง เสนอแนะหรือให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณา และการใช้อ านาจของรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญชาติ อีกทั้ง
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้



พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 39 ก ลงวันที่ 27 ก.พ. 2551

มาตรา 21 บทบัญญัติวรรคสองของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 
2508 ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับด้วย

มาตรา 22 บทบัญญัติวรรคสามของมาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ 
พ.ศ. 2508 ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ท่ีเกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับด้วย



พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

มาตรา 23 บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทย แต่ถูกถอน
สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ข้อ 1 และ
ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สญัชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337  ลงวันที่ 
13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ข้อ 2 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่
พระราชบัญญตัินีใ้ช้บังคับ และไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญตัิ
สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสญัชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ถ้าบุคคลนั้น
อาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเป็นผู้มีความ
ประพฤติดี หรือท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย ให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญตัินีใ้ช้บังคับ เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีค าสั่งอันมีผลให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญตัินีใ้ช้บังคับ

เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันทีพ่ระราชบัญญตัินีใ้ช้บังคับ ให้ผู้มีคุณสมบัติตามวรรค
หนึ่งยื่นค าขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรต่อนายทะเบียนอ าเภอหรอืนาย
ทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแห่งท้องที่ที่ผู้นัน้มีภมูิล าเนาในปัจจุบัน

ปว.337.pdf


การขอลงรายการสัญชาติไทยตาม มาตรา ๒๓ 
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑



พระราชบัญญัติ
สัญชาติ 

(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2551 มาตรา 

23
ตั้งแต่เกิด ถึง 13 ธ.ค.2515

14 ธันวาคม 2515 - 25 กุมภาพันธ์ 2535

บุตร (บิดาหรือมารดาเกิดในประเทศไทย) ที่เกิดก่อนวันที่ 
28 ก.พ.2551

หลักฐานทางทะเบียนราษฎร และหลักฐานการเกิด

เป็นผู้มีความประพฤติดีหรือท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมหรือ
ประเทศไทย

ผลตามกฎหมายให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตพิจารณาด้วยตัวเอง กรณีนายอ าเภอไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้

ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไปให้ปลัดอาวุโสเป็นผู้ลงนามแทน



บุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทย
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 (ตั้งแต่เกิด ถึง 13 ธ.ค.2515)

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 (วันที่ 5 สิงหาคม 2508 - 25 กุมภาพันธ์ 2535)
การได้สัญชาติไทย มาตรา 7 (3) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย

ประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 337) ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
ข้อ 1 ให้ถอนสัญชาติไทยของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือมารดาเป็น

คนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และในขณะที่เกิด บิดาหรือมารดานั้นเป็น
(1) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยูใ่นราชอาณาจักรไทยเป็นกรณพีิเศษเฉพาะราย
(2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ
(3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมือง

ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควร และสั่งเฉพาะรายเป็นประการอืน่



และผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแตไ่ม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 (14 ธันวาคม 2515 - 25 กุมภาพันธ์ 2535)

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 (วันที่ 5 สิงหาคม 2508 - 25 กุมภาพันธ์ 2535)
การได้สัญชาติไทย มาตรา 7 (3) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย

ประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 337) ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
ข้อ 1 ให้ถอนสัญชาติไทยของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือมารดา

เป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และในขณะทีเ่กิดบิดาหรือมารดานั้นเป็น
(1) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ
(3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ทั้งน้ี เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควร และสั่งเฉพาะรายเป็นประการอื่น



รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว (มีบิดาหรือมารดาเกิดในประเทศไทย) 
ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (28 ก.พ.2551)
และไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ 

พ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2535
(26 กุมภาพันธ์ 2535 - ปัจจุบัน)

ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทยถ้าในขณะที่
เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึง่มิได้สมรสกับมารดาหรอืมาดาของผู้นั้นเป็น

(1) ผู้ท่ีได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยูใ่นราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ
(3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมือง 



ถ้าบุคคลนั้นอาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกัน
โดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

หลักฐานการเกิด
1. สูติบัตรหรอืทะเบียนคนเกิด (ด าเนินการตามระเบียบส านักทะเบียนกลางวา่ด้วยการจัดท า

ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535) สูติบัตรต้องออกโดยส านักทะเบียนอ าเภอเท่าน้ัน ส่วนสูติบัตรที่ออกโดยศูนย์อพยพ
สามารถใช้เป็นหลักฐานการเกิดได้

2. หนังสือรับรองสถานที่เกิด (ด าเนินการตาม พ.ร.บ.ลกัษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 87) 
เป็นอ านาจของนายอ าเภอแห่งท้องที่ที่ผู้ยื่นค าร้องเกิดที่จะออกหนังสือรบัรองสถานที่เกดิได้

3. หนังสือรับรองการเกิด (ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ.2551 (มาตรา 20/1) เป็นอ านาจของนายทะเบียนอ าเภอ/ท้องถิน่สามารถออกหนงัสือรบัรองการเกดิได้แต่
ต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการสอบพยานบุคคลผู้รูเ้ห็นการเกิดให้ปรากฏแน่ชัดว่าเกิดที่ใดกอ่ที่ออก
หนังสือรับรองการเกิด



ถ้าบุคคลนั้นอาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกัน
โดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

หลักฐานทางทะเบียนราษฎร
1. สูติบัตร ทะเบียนคนเกิด
2. ทะเบียนบ้าน (ทะเบียนบ้านส าหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ท.ร.13 และทะเบียนบ้าน 

ส าหรับบุคคลที่มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ / ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว ท.ร.14 )
3. ใบแจ้งย้ายที่อยู่
4. ทะเบียนประวัติราษฎร (ทะเบียนชนกลุ่มน้อย 18 กลุ่ม)
5. ทะเบียนประวัติราษฎร(ท.ร.38 ก) (ทะเบียนประวัติบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน)
6. ทะเบียนประวัติราษฎร(ท.ร.38)(ทะเบียนประวัติแรงงาน 3 สัญชาต)ิ



และเป็นผู้มีความประพฤติดีหรือท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมหรือประเทศไทย

1. สอบสวนพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือเพื่อรับรองเกี่ยวกับ
1.1 การมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งอยู่จริงติดต่อกันในประเทศไทย
1.2 มีความประพฤติดีหรือท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม

2. เกณฑ์การสอบพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือ
2.1 มีชื่อรายการบุคคล เลขประจ าตัว 13 หลักในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13 หรือ ท.ร.14) อยู่ก่อนแล้ว

สอบพยาน 3 คน 
2.2 ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจ าตัว 13 หลักแต่มีหลักฐานทะเบียนประวัติราษฎรที่มี

เลขประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานการรับราชการ
ทหาร หลักฐานการเสียภาษีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี สอบพยาน 4 คน 

2.3 มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือเอกสารทางทะเบียนราษฎรฉบับไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
และไม่มีเอกสารราชการอื่น สอบพยาน 5 คน 

2.4 ผู้ย่ืนค าขอเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้สอบสวนบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่อุปการะเลี้ยงดู
และสอบพยาน 2 คน



ให้ได้สัญชาติไทยต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรี
มีค าสั่งอันมีผลให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผลตามกฎหมายให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

โดยให้ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวยื่นค าร้องขอลงรายการสัญชาติในเอกสาร
การทะเบียนราษฎรต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้นั้น
มีภูมิล าเนาในปัจจุบันเมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(28 พฤษภาคม 2551)

ถือภูมิล าเนาทางทะเบียนราษฎรโดยมีชื่อในทะเบียนบ้านและมีชื่อในระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรอยู่ที่ใด ให้ไปยื่นค าร้องลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านที่นั้น 



การยื่นค าขอ
ลงรายการสัญชาติไทย

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย 
(สูติบัตร ทะเบียนคนเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด)

1. อายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป

2. อายุไม่เกิน 15 ปี ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้ย่ืนค าขอแทน

เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานการรบัราชการทหาร 
การเสียภาษี หนังสือรับรองการท าคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการหรอื
สังคม ใบส าคัญถิ่นที่อยู่หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว

หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนประวัติราษฎร



การพิจารณา
อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น
ตรวจสอบคุณสมบัติ (90วัน)

รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพร้อมความเห็น
เสนอนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต

เสนอนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตพิจารณาด้วยตัวเอง 
ให้เสร็จภายใน 15 วัน (กรณีนายอ าเภอไม่อยู่หรอืไม่สามารถ

ปฏิบัติราชการได้ต้ังแต่ 15 วันขึ้นไปให้ปลัดอาวุโสเปน็ผู้
ลงนามแทน) นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องจากนายทะเบียน

กรณีไม่อนุมัติ
* ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติไทย 
* พยานหลักฐานไม่ถูกต้องครบถว้น 
* แจ้งผู้ของลงรายการทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร

ภายใน 15 วันนับแต่วันมีค าสั่ง 
* แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่ง 

* ส่งเรื่องให้นายทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน



การเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนบ้าน(ท.ร.14)

ด าเนินการตามระเบียบส านักทะเบียนกลางฯ พ.ศ.2535 ข้อ 102

การก าหนดเลข
* ส านักทะเบียนส่งแบบค าขอลงรายการฯ ต้นฉบับไปท่ีส านักทะเบียนกลาง
* ส านักทะเบียนกลางท าการจัดเก็บภาพใบหน้าและก าหนดเลข

ประจ าตัวประชาชน

ผลของการได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23
* มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา
* กรณีที่จะแก้ไขสูติบัตรจากไม่ได้สัญชาติไทยเป็นสัญชาติไทยด าเนินการไม่ได้
* นายทะเบียนสามารถบันทึกเพิ่มเติมในสตูิบตัรและทะเบียนคนเกิดได้ว่า  

“ นาย/นางสาว/นาง................. ได้สัญชาติไทยโดยมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ก าหนดเลขประจ าตัว
ประชาชนเป็นเลข 8-XXXX-73XXX-XX-X) เมื่อวันที.่............

เลขประจ าตัวประชาชนประเภทท่ี 8 (8-XXXX-73XXX-XX-X)



ข้อบกพร่องและผิดพลาดในค าร้องขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามมาตรา 23 แห่พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

1. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกบัเลขประจ าตัวประชาชนและสัญชาติของบิดาและมารดาไม่ถูกต้อง เช่น 

เลขประจ าตัว 13 หลัก ไม่ถูกต้อง ไม่ครบ และไม่เป็นปัจจุบันรายละเอียดของมารดาเกี่ยวกับสัญชาติ 
บางกรณีได้สัญชาติไทยแล้วยังลงเป็นสัญชาติเดิม

2. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกบัหลกัฐานการเกิดไม่ครบ ไม่ถูกต้อง
3. บุคคลผู้เกิดหลังวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งเป็นบุตรของบุคคลที่ขอลงรายการสัญชาติไทย

ตามมาตรา 23
4. ตรวจสอบการได้สัญชาติไทยของบิดาหรือมารดาวา่ได้โดยการเกิดก่อนท่ีจะขอลงรายการสญัชาติไทย

ในทะเบียนบ้าน
5. ในแบบค าขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน เจ้าหน้าที่ นายทะเบียน นายอ าเภอ ลงนามไม่ครบ

ทุกคน
6. ไม่มีรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร รายการบุคคลถูกจ าหน่ายหรือรายการบคุคลหยุดการ

เคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎร
7. กรณีที่มี ท.ร.14 ฉบับเดิม ไม่มีรายการบ้านในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร



การขอลงรายการสัญชาติไทย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551

1.1 ก่อน 14 ธ.ค.2515/บิดามารดาเป็น

คนต่างด้าวเข้าอยู่ในไทยเป็นการชั่วคราวหรือ

ได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษหรือ

เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

(เคยได้สัญชาติไทยมาก่อน แต่ถูกถอนสัญชาติ)

1.2 ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค.2515-25 ก.พ. 

2535 /บิดามารดาเปน็คนต่างด้าวเข้าอยู่ในไทย

เป็นการชั่วคราวหรือได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้

เป็นกรณีพิเศษหรือเข้าเมืองโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย (ไม่เคยได้สัญชาติไทยมาก่อน)

1.3 บุตรของ กลุ่มที่ 1.1 และ กลุ่มที่ 1.2

เกิดในไทยก่อน 28 ก.พ.2551

ยื่นต่อ นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน

ท้องถิ่น ณ ส านักทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้ขอมี

ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

- ผู้ขอ อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ยื่นด้วยตนเอง

- ผู้ขอ อายุต่ ากว่า 15 ปี ให้บิดา มารดา หรือ

ผู้ปกครองยื่นค าขอแทน

- นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต แล้วแต่กรณี

เป็นผู้อนุมัติ

- เมื่อมีค าสั่งอนุมัติแล้วให้ส่งค าขอให้ สน.บท. 

ก าหนดเลขประจ าตัวคนไทยให้แก่ผู้ขอ

(1)  เอกสารทางทะเบียนราษฎร

(2)  เอกสารรับรองการเกิด (ที่แสดงว่าผู้ยื่น

เกิดในประเทศไทย)

(3)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานทางการ

ศึกษา หนังสือรับรองการท าคุณประโยชน์ 

ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบส าคัญประจ าตัว

คนต่างด้าว

(4)  รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จ านวน 1 รูป

(5)  พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สามารถให้การ

รับรองประวัติความเป็นมาและความประพฤติ

ของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

คุณสมบัติ หลักฐานและเอกสารในการยื่นค าขอ สถานที่ยื่นค าขอ

ผู้พิจารณา/ผู้อนุมัติ



พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

มาตรา 24 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535  
ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือ
ค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ

มาตรา 25 ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ มิให้น าความตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับการใช้อ านาจของรัฐมนตรีตามมาตรา 7 ทวิ มาตรา 9 
มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 12/1 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 
18 มาตรา 19 และมาตรา 24 และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ี



พระราชบญัญตัสิัญชาติ (ฉบับที ่๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑



พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ
สมควรแก้ไขปัญหาสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป็นคนเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคน
ในบังคับของประเทศอ่ืน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย โดย
ให้สัญชาติไทยโดยการเกิดแก่บุคคลดังกล่าวที่ยังไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น และได้
อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดย
ได้รับการส ารวจตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักสืบสายโลหิตตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
จึงก าหนดให้บุตรของคนไทยพลัดถิ่นท่ีได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยพระราชบัญญัติน้ีที่
ไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น หรือได้สัญชาติไทยแล้ว ก็ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี



พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 28 ก ลงวันที่ 21 มี.ค. 2555

มาตรา 5 ให้ถือว่าคนไทยพลัดถิ่นท่ีได้แปลงสัญชาติเป็นไทยหรือได้สัญชาติไทย
แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้มีสถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย

มาตรา 6 ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 9/1 (3) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 7 การด าเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 9/5 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



แผนผังแสดงการได้สัญชาติไทย การเสียสัญชาติไทย และการกลับคืนสัญชาติไทย
ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ค. 2555

สัญชาติไทย
ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ
พ.ศ. 2508 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555

ชายหรือหญิงไทยสมรสกับคนต่างด้าวและแสดง
ความจ านงสละสัญชาติไทย (ม.13)
ผู้ที่ได้สัญชาติอื่นตาม กม. ว่าด้วยสัญชาติของ
บิดามารดาประสงค์จะถือสัญชาติอื่นและแสดง
ความจ านงสละสัญชาติไทย (ม.14)
ผู้มีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น หรือผู้ที่ได้รับการแปลง
สัญชาติไทย ประสงค์สละสัญชาติไทย (ม.15)

ถูกถอนสัญชาติไทย
1. โดยรัฐมนตรี (ม.16/ ม.17 (1) (2) และ ม.19)
2. โดยศาล (ม.17 (3), (4))

โดยผลของกฎหมาย (ม.21 และ ม.22)

ชายหรือหญิงไทยสละสัญชาติ เพราะไปสมรสกับคนต่างด้าว
และได้ขาด จากการสมรส ยื่นแสดงความจ านง (ม.23)
ผู้ซ่ึงมีสัญชาติไทยแต่ได้เสียสัญชาติตามบิดาหรือมารดา 
ขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะประสงค์ขอ (ม.24)

จากบิดาหรือมารดาไทย (ม.7 (2))

เกิดในประเทศไทย (ม.7 (2))

บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวทีเ่ป็นทูต หรือเจ้าหน้าที่องค์กรระหวา่งประเทศ (ม.8) หรือ
บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวและขณะที่เกดิบิดาหรือมารดาเขา้เง่ือนไขที่ท าใหไ้ม่ได้
สัญชาติไทย (ม.7 ทวิ วรรคหนึ่ง) เช่น ชนกลุ่มน้อย คนเข้าเมืองชั่วคราว ผู้หลบหนีเข้าเมือง

หญิงต่างด้าวสมรสกับชายไทย (ม.9)

แปลงให้ตนเอง (ม.12 วรรคหนึ่ง
แปลงให้ตนเองและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ม.12 วรรค)
แปลงให้บุคคลอื่นตาม ม.12/1 (ม.12 วรรคหนึ่ง)

คุณสมบัติ (ม.10)หลัก

ข้อยกเว้น

ผู้ที่เกิดในไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ วรรคหนึ่ง(มีมติครม.รองรับ)

(ม.7 ทวิ วรรคสอง)

ลงรายการสัญชาติไทยตาม ม.23 พรบ.สัญชาติ พ.ศ.2551
คืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่น พรบ.สัญชาติ พ.ศ.2555

การเสียสัญชาติไทย

การได้สัญชาติไทย โดยการเกิด

ภายหลังการเกิด

หลักสายโลหิต

หลักดินแดน

โดยการสมรส

โดยการแปลงสัญชาติ

โดยค าสั่งรัฐมนตรี

โดยผลของกฎหมาย

การกลับคืนสัญชาติไทย
ม.11, 12 วรรคสอง,12/1 (1) (2) (3)

หลัก

ข้อยกเว้
น

...

...



การก าหนดสถานะตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

คุณสมบัติ
- บุตรชนกลุ่มน้อย ๑๙ กลุ่ม/บุคคลไม่มี
สถานะทางทะเบียน ที่อพยพเข้ามา๑๕ปีแล้ว
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอ่ืน
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดีฯ

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

คุณสมบัติ
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอ่ืน
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
-มีความประพฤติดี/จงรักภักดีฯ
-หากไม่ปรากฏบดิา/มารดา ต้องมีหนังสือ
รับรองความไร้รากเหง้าจาก พัฒนาสังคมฯ

คุณสมบัติ
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอ่ืน
- พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดีฯ
- มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และหน่วยงาน
ระดับกรมรับรอง

ขอถิ่นที่
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 อายุเกิน ๑๘ ปีขึ้นไป ผวจ./อปค. อนุมัติ

1 2 3 4

รมว.มท.อนุมัติ

ขอถิ่นที่
อยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอถิ่นที่
อยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอถิ่นที่
อยู่ 
(ต่างด้าว)



การขอลงรายการสัญชาติไทย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551

1.1 ก่อน 14 ธ.ค.2515/บิดามารดาเป็น

คนต่างด้าวเข้าอยู่ในไทยเป็นการชั่วคราวหรือ

ได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษหรือ

เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

(เคยได้สัญชาติไทยมาก่อน แต่ถูกถอนสัญชาติ)

1.2 ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค.2515-25 ก.พ. 

2535 /บิดามารดาเปน็คนต่างด้าวเข้าอยู่ในไทย

เป็นการชั่วคราวหรือได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้

เป็นกรณีพิเศษหรือเข้าเมืองโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย (ไม่เคยได้สัญชาติไทยมาก่อน)

1.3 บุตรของ กลุ่มที่ 1.1 และ กลุ่มที่ 1.2

เกิดในไทยก่อน 28 ก.พ.2551

ยื่นต่อ นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน

ท้องถิ่น ณ ส านักทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้ขอมี

ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

- ผู้ขอ อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ยื่นด้วยตนเอง

- ผู้ขอ อายุต่ ากว่า 15 ปี ให้บิดา มารดา หรือ

ผู้ปกครองยื่นค าขอแทน

- นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต แล้วแต่กรณี

เป็นผู้อนุมัติ

- เมื่อมีค าสั่งอนุมัติแล้วให้ส่งค าขอให้ สน.บท. 

ก าหนดเลขประจ าตัวคนไทยให้แก่ผู้ขอ

(1)  เอกสารทางทะเบียนราษฎร

(2)  เอกสารรับรองการเกิด (ที่แสดงว่าผู้ยื่น

เกิดในประเทศไทย)

(3)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานทางการ

ศึกษา หนังสือรับรองการท าคุณประโยชน์ 

ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบส าคัญประจ าตัว

คนต่างด้าว

(4)  รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จ านวน 1 รูป

(5)  พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สามารถให้การ

รับรองประวัติความเป็นมาและความประพฤติ

ของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

คุณสมบัติ หลักฐานและเอกสารในการยื่นค าขอ สถานที่ยื่นค าขอ

ผู้พิจารณา/ผู้อนุมัติ



การพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

คนไทยพลัดถิ่นจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่มที่ได้รับการส ารวจ จัดท าทะเบียนประวัติ
และเอกสารแสดงตนไว้แล้ว ในกลุ่มเชื้อสายไทย

กลุ่มที่ 1 ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง 
ประเทศกัมพูชา เข้ามาก่อนและหลัง วันที่  15 
พฤศจิกายน 2520 (คนประเภท 6) รวมถึงบุตรของ
บุคคลดังกล่าว (คนประเภท 7)
กลุ่มที่ 2 ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย เข้ามา
ก่อนและหลังวันที่ 9 มีนาคม 2519 (คนประเภท 6) 
รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว (คนประเภท 7)
กลุ่มที่ 3 บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ประเภท 
0) ซึ่งตกส ารวจจากกลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทย เข้ามา
ก่อนและหลัง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 รวมถึง
บุตรของบุคคลดังกล่าว
กลุ่มที่ 4 บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ประเภท 
0) ซึ่งตกส ารวจจากกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อ
สายไทย เข้ามาก่อนและหลัง วันที่ 9 มีนาคม 2519 
รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว

1. เป็นผู้มีเชื้อสายไทยที่กลายเป็นคนในบังคับของ
ประเทศอ่ืน โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณา
เขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต 
2. ปัจจุบันไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอ่ืน
3. ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา
หนึ่ง
4. มีวิถีชีวิตเป็นคนไทย และ
5. ได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด

1. เอกสารทางทะเบียนราษฎร
2. ผังเครือญาติของผู้ยื่นค าขอกับครอบครัวที่

อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย 
3. หลักฐานรับรองการแสดงความจงรักภักดีใน

สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ความยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม และมีความประพฤติดี

4. หนังสือรับรองว่าตนเองมิได้ถือสัญชาติของ
ประเทศอ่ืน โดยมีบุคคลน่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติ
ไทยสองคนเป็นผู้รับรอง

5. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จ านวน 5 รูป

คนไทยพลัดถิ่น 4 กลุ่ม คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอพสิูจน์เปน็คนไทยพลัด
ถิ่น

หลักฐานในการยื่นค าขอพิสูจน์เป็นคนไทยพลัดถิ่น



การขอถือสัญชาติไทยตาม
สามี

( มาตรา 9 )
คุณสมบัติ
-จดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย
(กรณีมีบุตร 1 ปี, ไม่มีบุตร 3 ปี)
-มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.13 หรือ ทร.14)
-สามีมีรายได้ 20,000 บาท/เดือน 
แสดงหลักฐานภาษี 1 ปี ก่อนย่ืนฯ 
(หากสามีมีรายได้ไม่ถึงสามารถน ารายได้ของ 
ภรรยามารวมได้ มีใบอนุญาตท างานถกูต้อง)
-มีความประพฤติดี (ตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม,
ยาเสพติด, ความม่ันคง, การเมือง)

คุณสมบัติ
-จดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย
(กรณีมีบุตร 1 ปี, ไม่มีบุตร 3 ปี)
-มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.13 หรือ ทร.14)
-สามีมีรายได้ 10,000 บาท/เดือน 
แสดงหลักฐานภาษี 1 ปี ก่อนย่ืนฯ 
(หากสามีมีรายได้ไม่ถึงสามารถน ารายได้ของ 
ภรรยามารวมได้ มีใบอนุญาตท างานถกูต้อง)
-มีความประพฤติดี (ตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม,
ยาเสพติด, ความม่ันคง, การเมือง)

คนต่างด้าวทัว่ไป คนต่างด้าวทีเ่ปน็ชนกลุม่น้อย

ยื่นค าขอฯ - ที่ ต ำรวจสนัติบำล (ภมิูล ำเนำในกรุงเทพฯ)
- ต ำรวจภธูรจงัหวดั (ภมิูล ำเนำตำ่งจงัหวดั

ยื่นค าขอฯ - ส ำนกับริหำรกำรทะเบียน (มีภมิูล ำเนำในกรุงท ำฯ)
- อ ำเภอ (ภมิูล ำเนำตำ่งจงัหวดั)

- ผ่านการพิจารณา คณะท างานระดับจังหวัด, คณะอนุกรรมการ, คณะกรรมการกล่ันกรองฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศการได้สัญชาติไทย

ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ ผู้ขอมีสัญชาติไทย ไปด าเนินการเพิ่มชื่อเป็นบุคคลสัญชาติไทย ณ ส านักทะเบียนที่มีภูมิล าเนา

1
2

3 3



การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

คนต่างด้าวทัว่ไป คนต่างด้าวทีเ่ปน็ชนกลุม่น้อย

ไม่มีความเกี่ยวพันกับไทย

คุณสมบัติ
-บรรลุนิติภาวะ
-มีความประพฤติดี
-มีอาชีพเป็นหลักฐาน (รายได้ 80,000/เดอืน 
มีใบอนุญาตท างาน, ภาษี 3 ปีก่อนย่ืนฯ)
-มีภูมิล าเนาในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี
(มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่, มีชื่อยู่ใน ทร. 14)
-มีความรู้ภาษาไทย

มีความเกี่ยวพันกับไทย

เช่น มีภรรยาไทย,บุตรไทย,จบการศึกษาในไทย
คุณสมบัติ
-บรรลุนิติภาวะ
-มีความประพฤติดี
-มีอาชีพเป็นหลักฐาน (รายได้ 40,000/เดอืน 
มีใบอนุญาตท างาน, ภาษี 3 ปีก่อนย่ืนฯ)
-มีมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร. 13 หรือ ทร. 14)

ไม่มีความเกี่ยวพันกับไทย

คุณสมบัติ
-บรรลุนิติภาวะ
-มีความประพฤติดี
-มีอาชีพเป็นหลักฐาน (รายได้ 40,000/เดอืน 
มีใบอนุญาตท างาน, ภาษี 3 ปีก่อนย่ืนฯ)
-มีภูมิล าเนาในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี
(มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่, มีชื่อยู่ใน ทร. 14)
-มีความรู้ภาษาไทย

มีความเกี่ยวพันกับไทย

เช่น มีภรรยาไทย, บุตรไทย,จบการศึกษาในไทย
คุณสมบัติ
-บรรลุนิติภาวะ
-มีความประพฤติดี
-มีอาชีพเป็นหลักฐาน (รายได้ 20,000/เดอืน 
มีใบอนุญาตท างาน, ภาษี 3 ปีก่อนย่ืนฯ)
-มีมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร. 13 หรือ ทร. 14)

ยื่นค าขอฯ - ที่ ต ำรวจสนัติบำล (ภมิูล ำเนำในกรุงเทพฯ)
- ต ำรวจภธูรจงัหวดั (ภมิูล ำเนำตำ่งจงัหวดั

ยื่นค าขอฯ - ที่ ส านักบริหารการทะเบียน (ภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ)
- ส านักทะเบียนอ าเภอ (ภูมิล าเนาต่างจังหวดั)

-ประชุม คณะท างานระดับจังหวัด / คณะอนุกรรมการฯ / คณะกรรมการฯ

รมว. ลงนามเห็นชอบ เพ่ือส่ังไปขอพระบรมราชานุญาต

เมื่อมีพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงปฏิญาณตน

รมว.มท. ลงนามในประกาศการได้สัญชาติไทย

ส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา

รับหนังสือส าคัญการแปลง และเพิ่มชื่อเป็นบุคคลสัญชาติไทย

1
2

3
4

5

6



บรรจบ    จันทรัตน์

นายอ าเภอแม่ออน (ผู้อ านวยการ ระดับสูง) รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส่วนการทะเบียนราษฎร

ส านักบริหารการทะเบียน    กรมการปกครอง

59 ม.11 ต.บึงทองหลาง  อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  12150

โทร/โทรสาร 0-2791-7310 0-2906-9236

มือถือ  08 - 1887 - 0099     06 - 2594 - 6071


