
กฎหมายสัญชาติไทย



พระราชด ารสั พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอ
ดลุยเดชฯ เมือ่วนัที่ ๑๘ กมุภาพนัธ์ พ.ศ.

๒๕๔4



กลุ่มของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เข้ามาในประเทศ

- นักท่องเที่ยว
- คณะผู้แทนทางทตู
- แรงงานต่างด้าว   
(mou)

1.กลุ่มชาติพันธ์

2.กลุ่มนักเรียน 

3.กลุ่มไร้รากเหง้า

4.กลุ่มผู้ท า
คุณประโยชน์

แรงงาน
ต่างด้าว



การเข้ามาอยู่ในประเทศของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง

พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร

พ.ร.บ.สัญชาติ

• ม.11 ต้องเดินทางเข้าออกตามช่องทาง (ด่าน 
ตม.)

• ม.17 รัฐมนตรีโดยอนมัุติของ ครม. จะอนุญาต
ให้คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
ภายใต้เงื่อนไขใดๆ หรือจะยกเว้นไม่จ าต้อง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ ในกรณีใดๆก็ได้

• ม.38 ให้นายทะเบียนจัดท าทะเบียนบ้านส าหรับคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักร ....วรรคสอง ให้ผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางจัดให้มีทะเบยีนประวัติส าหรับ
คนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยอื่นนอกจากที่บญัญตัิไว้
ตามวรรคหนึ่งตามที่ รัฐมนตรีก าหนด

• ม.7 บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
(1) ผู้เกิดโดยบิดามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย

(2) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตาม
มาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง

• ม.7ทวิ  วรรคสอง ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะ
พิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเป็นการทั่วไปให้บุคคลตาม
วรรคหนึ่งได้สัญชาติไทยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ครม.ก าหนด



พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2522
• ม.11 บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดิน

ทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง ....

• ม.12 ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ามาใน
ราชอาณาจักร

• (1) ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยัง
สมบูรณ์อยู่ .....

• (3) เข้ามาเพื่อมีอาชีพเป็นกรรมกร หรือเข้ามาเพ่ือรับจ้างท างานด้วยก าลัง
กาย ....

• ม.17 ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของ ครม. จะอนุญาตให้
คนต่างด้าวผู้ใดหรือจ าพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใดๆ 
หรือจะยกเว้นไม่จ าต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ ในกรณีใดๆก็ได้











1. หนงัสอืเดนิทาง  (PASSPORT - PP)

2. หนังสือเดินทางช ั่วคราว   (TEMPOPARY 

PASSPORT - TP)

3. หนังสอืส าคญัประจ าตวั   (CERTIFICATE OF

IDENTITY - CI)

4.  เอกสารเดนิทางส าหรบัคนต่างดา้ว (TRAVEL

DOCUMENT - TD)

Ref. (PP) AT 589786 

การต่ออายุกลุ่มบตัรสชีมพู การต่ออายุกลุ่ม กลุ่มทีม่เีอกสารทีป่ระเทศ
ตน้ทางออกให ้

ภาพดา้นหน้า บตัรประจ าตวัคนซึง่ไม่มสีญัชาติ

ไทย (แรงงานตา่งดา้ว)



ประเภทของทะเบียนบ้าน และทะเบียนประวัติ

ท.ร.14 ท.ร.13 ท.ร.38





การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล

องค์กร
ระหว่าง

ประเทศ ngo
ฯลฯ

นโยบาย
รัฐบาล (มติ 

ครม.)

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง



พระราชบญัญัติสญัชาติ พ.ศ. 2508

หมวด 1
การได้สัญชาติไทย

มาตรา 7 บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
(1) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอก

ราชอาณาจักรไทย
(2) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง 

ม.7 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 

ค าว่าบิดาตาม (1) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์วา่เป็นบดิา
ของผู้เกิดตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมิได้จดทะเบียนสมรสกับ
มารดาของผู้เกิด และมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตรก็ตาม วรรคสอง เพ่ิมโดย พ.ร.บ.
สัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551



พระราชบญัญัติสญัชาติ พ.ศ. 2508
มาตรา 7 ทวิ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวย่อม

ไม่ได้รับสัญชาติไทย ถ้าในขณะท่ีเกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซ่ึงมิได้มีการสมรสกับมารดา 
หรือมารดาของ    ผู้น้ันเป็น

(1) ผู้ท่ีได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(2) ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ
(3) ผู้ท่ีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

คนเข้าเมือง
ม.7 ทวิ เพิ่มโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535

ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเป็นการท่ัวไปให้
บุคคลตามวรรคหน่ึงได้สัญชาติไทยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีก าหนด

ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซ่ึงไม่ได้สัญชาติไทยตามวรรคหน่ึงจะอยู่ในราชอาณาจักร
ไทยในฐานะใด ภายใต้เงื่อนไขใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ โดยค านึงถึง
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนประกอบกัน ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้น้ัน  เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง
วรรคสอง และ วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551

กฎกระทรวง 7 ทวิ วรรค 3.PDF


ได้ไทยโดยผลของกฎหมาย

หลักสายโลหิต

หลักดินแดน

เป็นการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด  มี ๒ หลัก

บิดาไทย

มารดาไทย
เกิดในหรือนอกไทยก็ได้

เกิดในไทยเท่านั้น
บิดา/มารดา ต่างด้าว 
มีถิ่นที่อยู่ถาวรในไทย



ไทยโดยหลกัสายโลหติ

ตา่งดา้ว ไทย

มาตรา ๗ (๑)ไดไ้ทยตามแม ่

จด/ไมจ่ด



ไมจ่ด

ไทยโดยหลกัสายโลหติ

ไทย                    ตา่งดา้ว

จดทะเบยีน

มาตรา ๗ (๑)ไดไ้ทยตามพอ่



ไมจ่ด

ไทยโดยหลกัสายโลหติจากการพสิจูน์

ไทย                    ตา่งดา้ว

ไมจ่ด

มาตรา ๗ วรรคสอง ถา้ผา่นการพสิจูน์
ความสมัพนัธเ์ป็นพอ่-ลกู



ไมจ่ด

ไทยโดยหลกัดนิแดน

ไทย                    ตา่งดา้ว

ไมจ่ดทะเบยีน

มาตรา ๗ (๒)ไดไ้ทยตามถิน่ทีเ่กดิ



ไทยโดยหลกัดนิแดน
ตา่งดา้วมใีบฯ          ตา่งดา้วมใีบฯ

มาตรา ๗ (๒)ไดไ้ทยตามถิน่ทีเ่กดิ

จด/ไมจ่ด



ไมจ่ด

ไมไ่ดไ้ทยตามหลกัสายโลหติ
ไทย                    ตา่งดา้ว

ไมจ่ด

ไมไ่ดม้าตรา ๗ (๑) ถา้เกดิตา่งประเทศ
และไมผ่า่นการพสิจูนค์วามเป็นพอ่-ลกู



ผู้ยื่นค าขอ ได้แก่ ผู้เกิด หรือผู้มีส่วนได้เสีย
สถานที่ขอ ได้แก่ อ าเภอ ส านักงานเขต สถานทูต

หรือสถานกงสุลไทย  ตามภูมิล าเนาของผู้ยื่นค าขอ
หลักฐาน ได้แก่ รูปถ่าย 2 นิ้ว/ หลักฐาน

ทะเบียนราษฎรของบิดาและบุตร (ถ้าม)ี/ 
หลักฐานอื่นท่ีราชการออกให้ (ต้องมีรูปถ่าย) หรือ
ผลตรวจ DNA พยานบุคคลที่สามารถให้ข้อมูล
ความสัมพันธ์ฯ

กฎกระทรวง:พิสูจน์ลูกพ่อไทย



พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอพร้อมหลักฐาน ให้ออก     
ใบตอบรับแก่ผู้ขอ และต้องพิจารณาเรื่องให้เสร็จ 
ภายใน 30 วัน  หากพิจารณาไม่ทันเวลาให้ขยายได้     
อีก 30 วันแต่ต้องแจ้งผู้ยื่นค าขอทราบก่อน
ถ้าค าขอและหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ    
ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอภายใน 15 วันนับแต่ได้รับเรื่อง
ถ้ามีผลตรวจ DNA ไม่ต้องสอบสวนบุคคลน่าเชื่อถือ
ถ้าผ่าน ให้ออกหนังสือรับรองผลเป็นหลักฐาน 

ขั้นตอนการพิสูจน์ลูกพ่อไทย



กฎกระทรวงก าหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทย
ของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. 2560

ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสาม

ก าหนดให้
ผู้เกิดในประเทศไทย 

แต่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง 

มสีิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทย
เช่นเดียวกับบิดาหรือมารดา 
โดยให้ถือเอาสิทธิอาศัยของบิดาหรือมารดา

ที่เป็นคุณแก่ผู้นั้นมากกว่า

สิทธสิิ้นสุดลง

1. ตามบิดาหรือมารดา
2. อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี 

- กระท าการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง
หรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐหรือเป็นการเหยยีด
หยามประเทศชาติ

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

กฎกระทรวง 7 ทวิ วรรค 3.PDF


ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย 
ที่มีคุณลักษณะขอหนังสือรับรองการคงฐานะการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย

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. ผู้ที่มบีิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามา

อยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
คนเข้าเมือง (ผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณี 
พิเศษเพื่อรอการส่งกลับ)

2. เด็กก าพร้า มีหนังสือรับรองจาก พม. 
(ผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย)

ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
สิทธิการอาศัยแต่อย่างใด

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


บุคคลทีไ่ดส้ญัชาตไิทย

ตามมาตรา 23

แหง่พระราชบญัญตัสิญัชาต ิ

(ฉบบัที ่4) 

พ.ศ. 2551



มาตรา ๒๓

บรรดาบุคคลทีเ่คยมสีญัชาติ

ไทยเพราะเกดิ ในประเทศไทย แต่

ถูกถอนสญัชาตไิทยตาม ปว.

๓๓๗ ขอ้ ๑ และผูท้ีเ่กดิในประเทศ

ไทยแต่ไม่ไดส้ญัชาตไิทยตาม 

ปว.๓๓๗ ขอ้ ๒ รวมถงึบุตรของ

บุคคลดงักล่าว ทีเ่กดิในประเทศ

ไทยกอ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตันีิ้

ใชบ้งัคบัและไม่ไดส้ญัชาตไิทย



ถา้บุคคลน้ันอาศยัอยู่จรงิใน

ประเทศไทยตดิตอ่กนัโดยมี

หลกัฐานทางทะเบยีนราษฎร 

และเป็นผูม้คีวามประพฤตดิี

หรอืท าคุณประโยชนใ์หแ้ก่

สงัคมหรอืประเทศไทย ใหไ้ด้

สญัชาตไิทยต ัง้แตว่นัที่

พระราชบญัญตันีิใ้ชบ้งัคบั เวน้

แตผู่ซ้ ึง่รฐัมนตรมีคี าสัง่อนัมผีลให ้

เป็นผูม้สีญัชาตไิทยแลว้กอ่นวนัที่



เมือ่พน้ก าหนดเกา้สบิวนันบั

แตว่นัทีพ่ระราชบญัญตันีิใ้ช ้

บงัคบั ใหผู้ม้คีุณสมบตัติาม

วรรคหน่ึงยืน่ค าขอลงรายการ

สญัชาตใินเอกสารการทะเบยีน

ราษฎรตอ่นายทะเบยีนอ าเภอ

หรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการทะเบยีน

ราษฎรแหง่ทอ้งทีท่ีผู่น้ัน้มี



บุคคลตามมาตรา 23

ก. กรณีบุคคลทีถู่กถอน

สญัชาตไิทย 

และไม่ไดส้ญัชาตไิทยตาม

ปว. 337ข. กรณีบุตรของบุคคลทีถู่กถอน

สญัชาตไิทย หรอืไม่ได ้

สญัชาตไิทยตาม ปว. 337



ก. กรณีบุคคลทีถู่กถอน

สญัชาตไิทย 

และไม่ไดส้ญัชาตไิทยตาม 

ปว. 337
เกดิกอ่นวนัที ่26 ก.พ.2535



ขอ้ 1 ใหถ้อนสญัชาตไิทยของบรรดาบุคคล

ทีเ่กดิในราชอาณาจกัรไทยโดยบดิาเป็นคน

ตา่งดา้ว หรอืมารดาเป็นคนตา่งดา้วแตไ่ม่

ปรากฏบดิาทีช่อบดว้ยกฎหมาย และในขณะที่

เกดิบดิาหรอืมารดาเป็น

(1)  ผูท้ีไ่ดร้บัการผอ่นผนัใหอ้าศยัอยู่ใน

ราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ

(2)  ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาอยูใ่น

ราชอาณาจกัรเพยีงช ัว่คราว

(3)  ผูท้ีเ่ขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัรโดย

ไม่ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยคน

เขา้เมอืง

ปว. 337  ลว. 13 ธ.ค. 2515 (14 ธ.ค. 2515 -

25 ก.พ. 2535) 



ขอ้ 2 บุคคลตามขอ้ 1  ผูเ้กดิใน

ราชอาณาจกัรเมือ่ประกาศของคณะ

ปฏวิตัฉิบบันีใ้ชบ้งัคบัแลว้ไม่ได้

สญัชาตไิทย เวน้แต ่รมว.มท. 

พจิารณาเหน็สมควรและส ัง่เฉพาะ

รายเป็นอย่างอืน่

ปว. 337  ลว. 13 ธ.ค. 2515 (14 ธ.ค. 2515 -

25 ก.พ. 2535) 



ต.ชัว่คราว ไทย    

พ.ร.บ. สญัชาต ิ

พ.ศ. 2508

ไทย

ปว. 337

ไม่ไดไ้ทย

จด



ไมจ่ด

ไทย ต.

ชัว่คราว

พ.ร.บ. สญัชาต ิพ.ศ. 

2508  

ไทย

ไม่

จด

ปว. 337

ไม่ไดไ้ทย



ต.มใีบส าคญัฯ       ต.

ชัว่คราว

พ.ร.บ. สญัชาต ิพ.ศ. 

2508

ไทย

ปว. 337

ไม่ไดไ้ทย

ไม่

จด



ต.ชัว่คราว ต.มี

ใบส าคญัฯ

พ.ร.บ. สญัชาต ิ

พ.ศ. 2508  

ไทย

ปว. 337

ไม่ไดไ้ทย

จด



ต.ชัว่คราว ต.

ชัว่คราว

พ.ร.บ. สญัชาต ิ

พ.ศ. 2508  

ไทย

ปว. 337

ไม่ไดไ้ทย

จด

ไมจ่ด



ปว. 337 ท าใหบุ้คคลเสยี/ไม่ได ้

สญัชาตไิทย 6 กลุ่ม
1)  มบีดิาเป็นไทย ไม่สมรสกบัมารดาตา่ง

ดา้วเขา้เง่ือนไข2)  มบีดิาเป็นตา่งดา้วเขา้เง่ือนไข  สมรส

กบัมารดาไทย3)  มบีดิาเป็นตา่งดา้วทีม่ใีบ ฯ  ไม่สมรสกบัมารดา

ตา่งดา้วเขา้เง่ือนไข4)  มบีดิาเป็นตา่งดา้วเขา้เง่ือนไข  สมรสกบั

มารดาตา่งดา้วทีม่ใีบ ฯ5)  มบีดิาเป็นตา่งดา้วเขา้เง่ือนไข  สมรสกบั

มารดาตา่งดา้วเขา้เง่ือนไข6)  มบีดิาเป็นตา่งดา้วเขา้เง่ือนไข ไม่สมรสกบั

มารดาตา่งดา้วเขา้เง่ือนไขกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ไดไ้ทยกลบัคนืตาม

มาตรา 7 และมาตรา 10

กลุ่มที ่3 ถงึ 6  ไดส้ญัชาตไิทยตามมาตรา 23

พ.ร.บ.สญัชาต ิ(ฉ.4)           พ.ศ. 2551



กลุ่

ม

ที่
สถานทีเ่กดิ

ชว่งเวล

า

ทีเ่กดิ

รายการของบดิาและมารดา

สถานะตาม

ปว. 337

สถานะ

ตาม

มาตรา 

23
บดิา

สถานะกา

ร

สมรส

มารดา

1

ใน

ราชอา

ณาจกัร

กอ่น

วนัที่

26 ก.พ. 

2535

ต่างดา้ว

ไม่เขา้

เง่ือนไข

ไม่จด

ทะเบยีน

ต่างดา้ว

เขา้

เง่ือน

ไข

เกดิกอ่น 
14 ธ.ค. 

2515
ถูกถอน
สญัชาติ

เกดิหลงั 
13 ธ.ค. 

2515 
ไม่ไดไ้ทย

ไทย

2

ใน

ราชอา

ณาจกัร

กอ่น

วนัที่

26 ก.พ. 

2535

ต่างดา้ว

เขา้

เง่ือน

ไข

จด

ทะเบยี

น

ต่างดา้ว

ไม่เขา้

เง่ือนไข

เกดิกอ่น 
14 ธ.ค. 

2515
ถูกถอน
สญัชาติ

เกดิหลงั 
13 ธ.ค. 

2515 
ไม่ได ้

ไทย

ใน
กอ่น

วนัที่
ต่างดา้ว

เขา้

จด

ทะเบยีน/

ต่างดา้ว

เขา้

เกดิกอ่น 
14 ธ.ค. 

2515
ถูกถอน



ข. กรณีบุตรของบุคคลที่ถูก

ถอน สญัชาตไิทย หรอืไม่ได ้

สญัชาตไิทยตาม ปว. 337

เฉพาะผูท้ี่

เกดิกอ่น 

28 ก.พ.

2551



กลุ่

ม

ที่
สถานทีเ่กดิ

ชว่งเวล

า

ทีเ่กดิ

รายการของบดิาและมารดา

สถานะตาม

ปว. 337

สถานะ

ตาม

มาตรา 

23
บดิา

สถานะกา

ร

สมรส

มารดา

1

ใน

ราชอา

ณาจกัร

ระหว่าง
วนัที ่14
ธ.ค. 

251
5

ถงึ 27
ก.พ. 

255
1

ถูกถอน

หรอื

ไม่ไ

ด้

สญัชาติ

ไทย

ไม่จด

ทะเบยีน

ต่างดา้ว

เขา้

เง่ือน

ไข

ไม่ไดไ้ทย

ไทย

2

ใน

ราชอา

ณาจกัร

ระหว่าง
วนัที ่14
ธ.ค. 

251
5

ถงึ 27
ก.พ. 

255
1

ต่างดา้ว

เขา้

เง่ือน

ไข

จด

ทะเบยี

น

ถูกถอน

หรอื

ไม่ไ

ด้

สญัชาติ

ไทย

ไม่ไดไ้ทย

ไทย

ใน

ระหว่าง
วนัที ่26
ก.พ. 

253

ถูกถอน

หรอื จด

ถูกถอน

หรอื

ไม่ไดไ้ทย





คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธยิืน่ค าขอ 

ม.23
เกดิในประเทศไทย

มเีอกสารการทะเบยีน

ราษฎร
มภูีมลิ าเนาอาศยัอยู่

จรงิในไทย
มคีวามประพฤตดิหีรอืท า

คุณประโยชน์

ใหแ้กส่งัคมหรอืประเทศ



หลกัฐานทีต่อ้งใชป้ระกอบการยืน่ค าขอ

1
• สูตบิตัร หรอืหนงัสอืรบัรองการเกดิ (ท.ร.20/1) หรอืหนังสอืรบัรองสถานที่

เกดิของผูข้อลงรายการสญัชาตไิทย

2
• ทะเบยีนบา้น (ท.ร.14 หรอื ท.ร.13) หรอืทะเบยีนประวตั ิ(ท.ร.38 ท.ร.38/1 

ท.ร.38 ก ท.ร.38 ข)

3
• หลกัฐานแสดงว่าบดิาหรอืมารดาเป็นผูเ้กดิในประเทศไทย(กรณีผูย้ืน่ค าขอ 

เกดิระหว่าง 26 ก.พ.2535 – 27 ก.พ.2551)

4 • รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จ านวน 1 รูป

5 • บตัรประจ าตวัคนซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย (ถา้ม)ี

6 • ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว (ถา้ม)ี

7
• เอกสารทีห่น่วยงานหรอืองคก์รต่าง ๆ ออกใหเ้พือ่รบัรองความประพฤตหิรอื

การท าคุณประโยชนใ์หก้บัสงัคม (ถา้ม)ี

8
• หลกัฐานเอกสารทีแ่สดงว่าผูข้อมคีวามประพฤตดิหีรอืท า

คณุประโยชนใ์หก้บัสงัคม (ถา้ม)ี

9
• พยานบุคคลทีน่่าเชือ่ถอืซึง่สามารถใหก้ารรบัรองและยนืยนัตวั

บุคคลได้



บุคคลทีถู่กถอนสญัชาตไิทยหรอืไม่ไดส้ญัชาตไิทยโดยผลของ 

ปว.337 และบุตรของบุคคลดงักล่าว

บดิา มารดา ผูป้กครองเด็ก เป็นผูย้ืน่ค าขอ 

(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี)

บุคคลยื่นค าขอดว้ยตนเอง(กรณี

อายุต ัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป)

นายทะเบยีนแห่งทอ้งที ่ทีเ่ดก็หรอืบุคคลนัน้มภูีมลิ าเนา

ปัจจุบนั

นายอ าเภอมคี าส ัง่ และแจง้

นายทะเบยีน

นายทะเบยีนออกใบรบัค ารอ้งใหผู้ ้

แจง้/ตรวจคุณสมบตั/ิ

ตรวจเอกสาร/สอบสวนพยานบุคคล 

และเสนอเร ือ่งให้

นายอ าเภอพจิารณา

90 วนั

15 วนั

อนุมตัใิหล้งรายการ

สญัชาตไิทย
ไม่อนุมตัิ

สง่ค าขอให ้สนท.กลาง ก าหนดเลข 13 หลกั (รหสั 8

– xxxx – 73xxx - xx - x)
สนท. ไดร้บัเลข 13 หลกั แจง้ผูร้อ้ง

เพิม่ชือ่ใน ท.ร.14

แจง้ผูข้อใหอุ้ทธรณ์

ค าส ั่ง  ภายใน 15 

วนั





คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธยิืน่ค าขอ 

ม.23
เกดิในประเทศไทย

มเีอกสารการทะเบยีน

ราษฎร
มภูีมลิ าเนาอาศยัอยู่

จรงิในไทย
มคีวามประพฤตดิหีรอืท า

คุณประโยชน์

ใหแ้กส่งัคมหรอืประเทศ



หลกัฐานทีต่อ้งใชป้ระกอบการยืน่ค าขอ

1
• สูตบิตัร หรอืหนงัสอืรบัรองการเกดิ (ท.ร.20/1) หรอืหนังสอืรบัรองสถานที่

เกดิของผูข้อลงรายการสญัชาตไิทย

2
• ทะเบยีนบา้น (ท.ร.14 หรอื ท.ร.13) หรอืทะเบยีนประวตั ิ(ท.ร.38 ท.ร.38/1 

ท.ร.38 ก ท.ร.38 ข)

3
• หลกัฐานแสดงว่าบดิาหรอืมารดาเป็นผูเ้กดิในประเทศไทย(กรณีผูย้ืน่ค าขอ 

เกดิระหว่าง 26 ก.พ.2535 – 27 ก.พ.2551)

4 • รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จ านวน 1 รูป

5 • บตัรประจ าตวัคนซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย (ถา้ม)ี

6 • ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว (ถา้ม)ี

7
• เอกสารทีห่น่วยงานหรอืองคก์รต่าง ๆ ออกใหเ้พือ่รบัรองความประพฤตหิรอื

การท าคุณประโยชนใ์หก้บัสงัคม (ถา้ม)ี

8
• หลกัฐานเอกสารทีแ่สดงว่าผูข้อมคีวามประพฤตดิหีรอืท า

คณุประโยชนใ์หก้บัสงัคม (ถา้ม)ี

9
• พยานบุคคลทีน่่าเชือ่ถอืซึง่สามารถใหก้ารรบัรองและยนืยนัตวั

บุคคลได้



บุคคลทีถู่กถอนสญัชาตไิทยหรอืไม่ไดส้ญัชาตไิทยโดยผลของ 

ปว.337 และบุตรของบุคคลดงักล่าว

บดิา มารดา ผูป้กครองเด็ก เป็นผูย้ืน่ค าขอ 

(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี)

บุคคลยื่นค าขอดว้ยตนเอง(กรณี

อายุต ัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป)

นายทะเบยีนแห่งทอ้งที ่ทีเ่ดก็หรอืบุคคลนัน้มภูีมลิ าเนา

ปัจจุบนั

นายอ าเภอมคี าส ัง่ และแจง้

นายทะเบยีน

นายทะเบยีนออกใบรบัค ารอ้งใหผู้ ้

แจง้/ตรวจคุณสมบตั/ิ

ตรวจเอกสาร/สอบสวนพยานบุคคล 

และเสนอเร ือ่งให้

นายอ าเภอพจิารณา

90 วนั

15 วนั

อนุมตัใิหล้งรายการ

สญัชาตไิทย
ไม่อนุมตัิ

สง่ค าขอให ้สนท.กลาง ก าหนดเลข 13 หลกั (รหสั 8

– xxxx – 73xxx - xx - x)
สนท. ไดร้บัเลข 13 หลกั แจง้ผูร้อ้ง

เพิม่ชือ่ใน ท.ร.14

แจง้ผูข้อใหอุ้ทธรณ์

ค าส ั่ง  ภายใน 15 

วนั





กรณีการยื่นค ารอ้ง ตาม ม.

๒๓ (ตวัอย่าง)

นายเกดิไทย ไม่

มชีือ่สกลุ

เกดิในประเทศไทยเมือ่ ๑๘

พ.ย. ๒๕๓๐  มีหลกัฐาน

การเกิด  (ท .ร .๒๐/๑)มี

รายการในฐานขอ้มูลการ

ทะเบียนราษฎร (ทะเบียน

ประวตั/ิท.ร. ๑๓/ท.ร.๑๔)

(๑

)

(๒)

ไมม่รีายการในฐานขอ้มูล

ทะเบยีนราษฎร/หลกัฐาน

การเกดิ

(๓)

มี คุ ณ ส ม บั ติ /

ค ร บ ถ้ ว น แ ต่

ร า ย ก า ร ใ น

ฐานขอ้มูลฯและ



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

1. กรอกรายละเอียดเก่ียวกับเลขประจ าตวัประชาชนและสัญชาติของบิดาและมารดาไม่ถูกต้อง เช่น 

เลขประจ าตัว 13 หลัก ไม่ถูกต้อง ไม่ครบ และไม่เป็นปัจจุบันรายละเอียดของมารดาเก่ียวกับสัญชาต ิ
บางกรณีได้สัญชาตไิทยแล้วยังลงเป็นสัญชาติเดมิ

2. กรอกรายละเอียดเก่ียวกับหลักฐานการเกิดไมค่รบ ไม่ถูกต้อง
3. บุคคลผู้เกิดหลังวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งเป็นบุตรของบุคคลที่ขอลงรายการสญัชาตไิทย

ตามมาตรา 23
4. ตรวจสอบการได้สัญชาตไิทยของบิดาหรือมารดาว่าได้โดยการเกิดก่อนทีจ่ะขอลงรายการสัญชาตไิทย

ในทะเบียนบ้าน
5. ในแบบค าขอลงรายการสัญชาตไิทยในทะเบียนบ้าน เจ้าหน้าที่ นายทะเบียน นายอ าเภอ ลงนามไม่ครบ

ทุกคน
6. ไม่มีรายการบุคคลในฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร รายการบุคคลถูกจ าหน่ายหรอืรายการบุคคลหยุดการ

เคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎร
7. กรณีที่มี ท.ร.14 ฉบับเดิม ไม่มีรายการบ้านในฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร



หนงัสอืส ัง่การที่

เกีย่วขอ้ง

1.กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่
มท 0309.1/ ว 1587  ลว. 22
พฤษภาคม 2551

2.กรมการปกครอง ดว่นมาก ที ่มท 
0309.1/9489 ลว. 18 มถิุนายน 
2551

3.  ส านกัทะเบยีนกลาง ที ่มท 
0309.1/ว 105 ลว. 4 ธนัวาคม
2551





คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธยิืน่ค าขอ 

ระเบยีบฯ 43
เป็นชาวเขา 9 เผา่

เป็นบุคคลบนพืน้ทีสู่ง

มสีญัชาตไิทยตามกฎหมาย

วา่ดว้ยสญัชาติ
อยู่ในเขตทอ้งที ่20 

จงัหวดัทีก่ าหนด



ชาวเขา ๙ เผ่า

กะเหรีย่ง มง้ เมีย่น อาข่า

ลาหู่ ลซีู ลวัะ ขมุ และม

ลาบรี



พืน้ที ่๒๐ จงัหวดั
จงัหวดักาญจนบรุ ี ก าแพงเพชร
เชยีงราย เชยีงใหม่ ตาก น่าน
ประจวบคีรขีนัธ ์ พะเยา พษิณุโลก
เพชรบรุ ี เพชรบูรณ์ แพร่
แม่ฮ่องสอน ราชบรุ ี เลย ล าปาง
ล าพูน สโุขทยั สพุรรณบรุ ี และ
จงัหวดัอทุยัธานี



หลกัฐานทีต่อ้งใชป้ระกอบการ

ยืน่ค าขอ
1

• เอกสารทีไ่ดจ้ากการจดัท าทะเบยีนประวตัิ

ตา่ง ๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบยีน

ราษฎร และตามมต ิครม.+

2
• เอกสารตา่ง ๆ ทีท่างราชการออกใหเ้พือ่รบัรอง

สถานะบุคคลตามกฎหมาย เชน่ ใบรบัแจง้การ

เกดิ ใบรบัรองการเกดิ สูตบิตัร  เป็นตน้

3

• เอกสารอืน่ ๆ ทีม่รีายละเอยีดสามารถเป็น

ขอ้มูลในการพสูิจนข์อ้เท็จจรงิอนัท าให้

ไดร้บัสญัชาตไิทยได้

4
• พยานบุคคลทีน่่าเชือ่ถอืซึง่สามารถใหก้าร

รบัรองและยนืยนัตวับุคคลได้

5
• รูปถา่ย 



ชาวเขา 9 เผ่า/บุคคลบนพืน้ทีสู่ง ซ ึง่มี

สญัชาตไิทย

ตามกฎหมายว่าดว้ยสญัชาติ
บิดา มารดา ผู ้ปกครองเด็ก เป็นผู ้ยื่นค าขอ ( 

กรณีเด็กยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ )

บุคคลยืน่ค าขอดว้ยตนเอง( 

กรณีบรรลุนิตภิาวะ )

นายทะเบยีนแหง่ทอ้งที ่ทีม่ภูีมลิ าเนาปัจจบุนั ใน

เขตทอ้งที ่20 จงัหวดั

นายอ าเภอมคี าส ัง่ และ

แจง้นายทะเบยีน

นายทะเบยีนออกใบรบัค ารอ้งใหผู้ ้

แจง้/ตรวจคุณสมบตั/ิ

ตรวจเอกสาร/สอบสวนพยานบุคคล 

และเสนอเร ือ่งให้

นายอ าเภอพจิารณา

30 วนั

อนุมตัใิหล้งรายการสญัชาติ

ไทย
ไม่อนุมตัิ

ส่งค าขอให ้สนท.กลาง ก าหนดเลข 13 หลกั(รหสั 8 –

xxxx – 84xxx - xx - x)
สนท. ไดร้บัเลข 13 หลกั แจง้ผูร้อ้ง

เพิม่ชือ่ใน ท.ร.14

แจ้งผู ้ขอภายใน 20

วนั

ใ ห้ อุ ท ธ ร ณ์ ค า ส ั่ ง

ภายใน 1 เดอืน



กรณีการยืน่ค ารอ้งตาม ระเบียบฯ ๒๕๔๓

นายชาวเขา จริงจรงิ

เป็นชาวเขา ๙ เผ่า/อยูใ่นพืน้ที ่๒๐ 

จังหวดั เอกสารตา่งๆครบถว้น

(๑)

ไม่มีชือ่ในฐานขอ้มลูทะเบียนราษฎร(พ่อ/แม่ ขอ

ระเบียบฯ ๒๕๔๓ พร้อมกัน)

(๒)

(๓)

ไม่มีชือ่ในฐานขอ้มลูฯ (พ่อ/แม ่ได้

ระเบยีบฯ ๒๕๔๓ เลข ๘-๘๔)

(๔)

มีชื่อในฐานขอ้มลูฯ (พ่อ/แม ่ได้

ระเบยีบฯ ๒๕๔๓ เลข ๘-๘๔)



การพิจารณาให้สัญชาตไิทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง 
แห่ง พ.ร.บ.สัญชาต ิพ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

และมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559



เป้าหมายตามมติ ครม . ๗ ธันวาคม ๕๙

๑. บุตรของชนกลุ่มน้อย/
กลุ่มชาติพันธ์

๒. บุตรของบุคคลตาม
ยุทธศาสตร์ ๑๘ ม.ค. 
๒๕๔๘ (กลุ่ม ๑) /ชาว
มอร์แกน

บุตรของคนต่างด้าว
อ่ืนๆ เช่น อยู่ชั่วคราว ,
อยู่มานานแต่ตกส ารวจ 
บุคคลไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน ,บุคคลไร้รัฐ ,
บุคคลถูกทอดทิ้ง



กล
ุ่มช

าต
ิพัน

ธ/์
ยุท

ธศ
าส

ตร
์

• บิดา มารดามีชื่อใน
ระบบทะเบียนและอยู่
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ปี

• มีหลักฐานการเกิด
• ไม่ปรากฏหลักฐานการมี

และใช้สัญชาติอ่ืน
• พูดและฟังภาษาไทยได/้

ความประพฤติดี /จงรัก
เลื่อมใส/ไม่เป็นภัยต่อ
ความมั่นคง/ถ้าติดคุก
พ้นโทษไม่น้อยกว่า ๕ ปี

กล
ุ่มต

่าง
ด้า

วอ
ื่น • จบปริญญาตรี
ภายในประเทศ (ถ้าไม่
จบต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก รมว.มท.)

• มีหลักฐานการเกิด
• ไม่ปรากฏหลักฐานการมี

และใช้สัญชาติอ่ืน
• พูดและฟังภาษาไทยได้/

ความประพฤติดี /จงรัก
เลื่อมใส/ไม่เป็นภัยต่อ
ความมั่นคง/ถ้าติดคุก
พ้นโทษไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- กรณีเป็นเด็ก
ก าพร้า  ต้องมี
หนังสือรับรองจาก พม. 
อยู่ไทยไม่น้อยกว่าสิบปี 
(ไม่ต้องจบปริญญาตรี)

- กรณีท า
คุณประโยชน์ มี
ภูมิล าเนาต่อเนื่อง มี
อาชีพสุจริตและมี
หนังสือรับรองการท า
คุณประโยชน์จากระดับ
กรม



รมว.มท. อนุมัติ

การก าหนดสถานะตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

คุณสมบัติ
- บุตรชนกลุ่มน้อย ๑๙ กลุ่ม/บุคคลไม่มี
สถานะทางทะเบียน ที่อพยพเข้ามา ๑๕ ปีแล้ว
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
- พูดและฟังภาษาไทยเขา้ใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดฯี

คุณสมบัติ
- เป็นบุตรของคนตา่งด้าวอ่ืน
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
- พูดและฟังภาษาไทยเขา้ใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดฯี
- จบปริญญาตรี

คุณสมบัติ
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น
- พูดและฟังภาษาไทยเขา้ใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดฯี
- หากไม่ปรากฏบิดา/มารดา ต้องมี
หนังสือรับรองจาก พัฒนาสังคมฯ

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

ขอถิ่นที่
อยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอสัญชาติไทย ขอสัญชาติไทย ขอสัญชาติไทย ขอสัญชาติไทย

อพยพเข้ามาและอยู่มานาน เด็กและบุคคลที่เรียนอยูใ่นสถานศึกษา 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 ท่ี มท 0309 / ว 16260 ลว. 9 ส.ค. 2560

เป้าหมายคือ

กลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษา 
ที่เกิดในประเทศไทย 

โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว
อ่ืน 

(บิดาและมารดาไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติ
พันธุ์)

ที่ยังเรียนไม่จบปริญญาตรี

ขอความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ซึ่งมอบอ านาจให้
อธิบดีกรมการปกครอง

เป็นผู้พิจารณาถึงเหตผุล
ความจ าเป็นที่จะต้องมีสัญชาตไิทย
(ค าสั่ง มท. ที่ 1234/2560 วันที่ 1 

สิงหาคม 2560)

คำสั่ง มท. ที่ 1234 มอบอำนาจ อปค..pdf


1. มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
(ต้องอยู่ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 10 ปี)

2. เป็นบุตรบุญธรรมของผู้มีสัญชาติไทย 
(ต้องอยู่ในประเทศไทยกับผู้รับบุตรบุญธรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี)

3. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ หรือ มีบิดาหรือมารดาเป็น
ผู้ท า 

คุณประโยชน์ (ต้องอยู่ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 10 ปี)
4. เป็นตัวแทนของส่วนราชการไปสร้างชื่อเสียงหรือท าประโยชน์
5. ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้



จบการน าเสนอ 

ขอบคุณครบั
ส่วนการทะเบยีนราษฎร 

ส านกับรหิารการทะเบยีน  

โทร ๐๒ ๗๙๑ ๗๓๑๔ – ๒๐

๐๒ ๗๙๑ ๗๓๒๙ - ๓๐


