
ได้ไทยโดยผลของกฎหมาย

หลักสายโลหิต

หลักดินแดน

เป็นการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด มี ๒ หลัก

บิดาไทย

มารดาไทย
เกิดในหรือนอกไทยก็ได้

เกิดในไทยเท่าน้ัน
บิดา/มารดา ต่างด้าว 
มีถิ่นที่อยู่ถาวรในไทย





คุณสมบัติของผู้มีสิทธิย่ืนค าขอ ระเบียบฯ 43
เป็นชาวเขา 9 เผ่า

เป็นบุคคลบนพ้ืนที่สูง

มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

อยู่ในเขตท้องที่ 20 จังหวัดที่ก าหนด



หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการย่ืนค าขอ

1
• เอกสารที่ได้จากการจัดท าทะเบยีนประวัตติ่าง ๆ ตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีนราษฎร 

และตามมติ ครม.+

2
• เอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้เพื่อรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย เช่น ใบรับแจ้ง

การเกิด ใบรับรองการเกิด สูติบัตร  เป็นต้น

3
• เอกสารอ่ืน ๆ ที่มีรายละเอียดสามารถเปน็ข้อมูลในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันท าให้ได้รับ

สัญชาติไทยได้

4 • พยานบุคคลที่น่าเช่ือถือซึ่งสามารถให้การรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้

5 • รูปถ่าย จ านวน 1 รูป



ชาวเขา 9 เผ่า/บุคคลบนพื้นท่ีสูง ซึ่งมีสัญชาติไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

บิดา มารดา ผู้ปกครองเด็ก เป็นผู้ยื่นค าขอ    ( กรณีเด็กยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ )

บุคคลยื่นค าขอด้วยตนเอง
( กรณีบรรลุนิติภาวะ )

นายทะเบียนแห่งท้องท่ี ท่ีมีภูมิล าเนาปัจจุบัน ในเขตท้องท่ี 20 จังหวัด

นายอ าเภอมีค าสั่ง และแจ้งนายทะเบียน

นายทะเบียนออกใบรับค าร้องให้ผู้แจ้ง/ตรวจคุณสมบัติ/
ตรวจเอกสาร/สอบสวนพยานบุคคล และเสนอเรื่องให้

นายอ าเภอพิจารณา

30 วัน

อนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทย ไม่อนุมัติ

ส่งค าขอให้ สนท.กลาง ก าหนดเลข 13 หลัก                    (รหัส 8 – xxxx – 84xxx - xx - x)

สนท. ได้รับเลข 13 หลัก แจ้งผู้ร้องเพ่ิมชื่อใน ท.ร.14

แจ้งผู้ขอ
ภายใน 20 วัน

ให้อุทธรณ์ค าสั่ง ภายใน 1 เดือน



















หนังสือส ำนักทะเบียนกลำง ด่วนที่สุด ท่ี มท 0309.1/ว 19
ลงวันท่ี 20 เมษำยน 2560

• 1. โปรแกรมระบบการรบัค ารอ้งขอลงรายการ
สญัชาตไิทย

• 2. ต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2560
• 3. เบอรโ์ทร. 02-7917448  





















มาตรา ๒๓
บรรดาบุคคลทีเ่คยมสีญัชาตไิทย

เพราะเกดิ ในประเทศไทย แตถู่ก
ถอนสญัชาตไิทยตาม ปว.๓๓๗ ขอ้ 
๑ และผูท้ีเ่กดิในประเทศไทยแตไ่ม่ได้
สญัชาตไิทยตาม ปว.๓๓๗ ขอ้ ๒
รวมถงึบุตรของบุคคลดงักล่าว ทีเ่กดิ
ในประเทศไทยกอ่นวนัที่
พระราชบญัญตันีิใ้ชบ้งัคบัและไม่ได้
สญัชาตไิทยตาม ม.๗ ทว ิวรรค
หน่ึงฯ



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) 



กลุ่มท่ี 1
เกิดในไทยก่อน 14 ธ.ค.2515  บิดามารดาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในไทยเป็นการช่ัวคราว หรือ
ได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ หรือเข้ามา อยู่ในไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้ท่ีเคยมี
สัญชาติไทย โดยการเกิดตามหลักดินแดนมาก่อน แต่ถูกถอนสัญชาติไทย

กลุ่มท่ี 2
เกิดในไทย (14 ธ.ค.2515 – 25 ก.พ.2535) มีพ่อและแม่เป็นคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ในไทยเป็น
การช่ัวคราวหรือได้รับการผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ หรือเข้ามาอยู่ในไทยโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 
(ต่างกับกลุ่ม 1 ตรงท่ีไม่เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน)

กลุ่มที่ 3

บุตรของบุคคล กลุ่มท่ี 1 หรือ กลุ่มท่ี 2
เกิดในไทยก่อน 28 ก.พ. 2551



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นค าขอ ม.23

เกิดในประเทศไทย

มีเอกสารการทะเบียนราษฎร

มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่จริงในไทย

มีความประพฤติดีหรือท าคุณประโยชน์
ให้แก่สังคมหรือประเทศ



หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นค าขอ

1 • สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1) หรือหนังสือรับรองสถานท่ีเกิดของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

2 • ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14 หรือ ท.ร.13) หรือทะเบียนประวัติ(ท.ร.38 ท.ร.38/1 ท.ร.38 ก ท.ร.38 ข)

3 • หลักฐานแสดงว่าบิดาหรือมารดาเป็นผู้เกิดในประเทศไทย (กรณีผู้ยื่นค าขอ เกิดระหว่าง 26 ก.พ.2535 – 27 ก.พ.2551)

4 • รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จ านวน 1 รูป

5 • บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ถ้ามี)

6 • ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)

7 • เอกสารท่ีหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ออกให้เพื่อรับรองความประพฤติหรือการท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม (ถ้ามี)

8 • หลักฐานเอกสารท่ีแสดงว่าผู้ขอมีความประพฤติดีหรือท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม   (ถ้ามี)

9 • พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถให้การรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้





หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0309.1/ว 1587
ลงวันท่ี 22 พ.ค. 2551

• 1. บุคคลทีม่คุีณสมบตัิ
• 2. การยืน่ค าขอลงรายการ
สญัชาตไิทย

• 3. การตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานของนายทะเบยีน

• 4. การพจิารณาของ
ผูอ้ านวยการเขต
5. การเพิม่ชือ่ในทะเบยีน



•นายรามา























































































•นาที















•พงษพ์ฒัน์





























































หนังสือส ำนักทะเบียนกลำง ท่ี มท 0309.1/ว 25
ลงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2555

• 1. ตน้ฉบบัแบบค าขอลงรายการสญัชาติ
ไทย             ทีต่ดิรูปถ่าย

• 2. ส าเนาทะเบยีนประวตั ิพรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง

• 3. ส าเนาสูตบิตัร หนงัสอืรบัรองการเกดิ หรอื
หนงัสอืรบัรองสถานทีเ่กดิ แลว้แต่กรณี

• 4. ส าเนาแบบ 89 พรอ้มรบัรองส าเนา
• 5. หลกัฐานการศกึษา (ถา้ม)ี



การขอคืนรายการทะเบียนราษฎรของคนซ่ึงไม่มี
สัญชาติไทยท่ีถูกนายทะเบียนสั่งจ  าหน่าย



หนงัสือสนท.กลาง ด่วนมาก ท่ี มท 0309.1/ว 25
ลว. 1 มิถุนายน 2560

• 1. นายทะเบยีนไดร้บัค ารอ้งขอคนืรายการบคุคลทีถ่กู
จ าหน่าย

• 2. ตรวจสอบและสอบสวนขอ้เท็จจรงิ
• - มรีายการซ า้ซอ้นมากกวา่ 1 รายการหรอืไม่
• - เป็นกลุม่เป้าหมายทีท่างราชการตอ้งด าเนินการหรอืไม่
• - มพีฤตกิารณห์รอืการกระท าทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ
หรอืไม่

• - ถูกจ าหน่ายดว้ยสาเหตใุด
3.  สอบสวนผูร้อ้งและพยานผูใ้หก้ารรบัรองตวับคุคล
4. รวบรวมหลกัฐานพรอ้มสรปุความเห็นเสนอนาย
ทะเบยีน               เป็นผูพ้จิารณา



12 กุมภาพนัธ์ 2552





























ไม่ไดจ้ดักลุ่ม 15 ตุลาคม 2546











12 กุมภาพนัธ์ 2547



























หมายถงึบุคคลทีย่งัไม่มสีถานะทางทะเบยีนราษฎร 
หรอืคอืคนทีอ่ยู่ในประเทศไทยมานาน แต่ยงัไม่ได ้
รบัการจดัท าทะเบยีนบุคคล ส่วนใหญ่คอืชนกลุ่ม
น้อยทีต่กส ารวจจากกรมการปกครอง ทีอ่าจเกดิ
ในประเทศไทย หรอือยู่ในการจดัระบบคนไรร้ฐัใน
บรบิทประเทศไทยมานานแลว้ และมจี านวนหน่ึง
เป็นคนไทยแต่ไม่มเีอกสารรบัรองตนโดยรฐับาล
ประกาศ ‘ยุทธศาสตรก์ารจดัการปัญหาสถานะและ
สทิธบุิคคลเพือ่แกไ้ขปัญหาสถานะบุคคลของคน
หลายกลุ่มทีอ่ยู่ในประเทศไทยมานาน รวมท ัง้บุตร
หลานทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั ซึง่มจี านวนมากกว่า 
สองแสนหกหมืน่คน  ซึง่กรมการปกครองไดเ้ร ิม่
ส ารวจบุคคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบยีน (มติ ครม.) 
๑๘ มกราคม ๒๕๔๘)  ดงันี้

บุคคลผูไ้ม่มสีถานะทางทะเบยีน 
ยุทธศาสตร)์



(1) กลุ่มบุคคลทีอ่พยพเขา้มาอยู่ในประเทศ
ไทยทีม่คีวามเกีย่วพนักบัผูท้ีไ่ดร้บัการจดัท า
ทะเบยีนประวตัไิวแ้ลว้แตต่กส ารวจ 
(2) กลุ่มเดก็นกัเรยีนทีอ่ยู่ในสถานศกึษา 
(3) กลุ่มบุคคลไรร้ากเหงา้  
(4)  กลุ่มผูท้ าคณุประโยชนแ์กป่ระเทศไทย  
(5)  กลุ่มแรงงาน  3 สญัชาต ิ(พม่า ลาว และ
กมัพูชา) 
(6)  กลุ่มตา่งดา้วอืน่ ๆ  

จดัท าขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจบุนั ต ัง้ไดด้ าเนินการ
ส ารวจฯ  กลุ่มที ่1 - กลุ่มที ่4 ส าหรบั กลุ่มที ่
5 และกลุ่มที ่6 ยงัไม่มกีารส ารวจ

บุคคลผูไ้ม่มสีถานะทางทะเบยีน (ตอ่)



หนงัสือสนท.กลาง ด่วนมาก ท่ี มท 0309.1/ว 29516
ลว.15 ธนัวาคม 2553

• 1. บคุคลกลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่คนทีเ่ขา้มาอยู่ในประเทศ
ไทยเป็นเวลานานแต่ตกส ารวจทัง้บคุคลทีม่คีวาม
เกีย่วพนัและไม่มคีวามเกีย่วพนัโดยจะตอ้งเขา้มาอยู่ใน
ประเทศไทยกอ่นวนัที ่1 ตลุาคม 2542
และอาศยัอยู่ต่อเน่ืองจนถงึวนัส ารวจโดยไม่สามารถกลบั
ประเทศตน้ทางได ้
2.ใหน้ายทะเบยีนจดัท าค าสัง่แต่งตัง้บคุคลทีจ่ะท าหนา้ที่
ส ารวจ
3. ระยะเวลาการส ารวจ ระหว่าง  15 ธ.ค.2553 ถงึ 15
ม.ีค.2554



หนงัสือสนท.กลาง ด่วนมาก ท่ี มท 0309.1/ว 29516
ลว. 15 ธนัวาคม 2553 (ต่อ)

4. การจดัท าประชาคมหมู่บา้นหรอืชมุชน ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัที ่31สงิหาคม 2554

5. การตรวจสอบบุคคลทีเ่ขา้มาอยู่ในประเทศไทยเป็น
เวลานานทีไ่ดร้บัการส ารวจจดัท าทะเบยีนไวก้อ่นปี 
พ.ศ. 2553

6. แกไ้ขปัญหาสถานะของผูท้ีไ่ดจ้ดัท าทะเบยีนประวตัิ
ไม่ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ

























































หนงัสือสนท.กลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0309.1/ว 13
ลว.1 มีนาคม 2560

คนต่างดา้วทีจ่ะตอ้งมบีตัรประจ าตวั
1. คนต่างดา้วซึง่ไดร้บัอนุญาตใหม้ถีิน่ทีอ่ยู่ใน

ราชอาณาจกัร ไดแ้ก ่คนทมีชี ือ่และรายการในทะเบยีน
บา้น ท.ร.14 ระบสุญัชาตอิืน่หรอืไม่ไดส้ญัชาตไิทย  
คนเลข 3,4,5 หรอื 8 และบตุร

2.   คนต่างดา้วซึง่ไดร้บัการผ่อนผนัใหพ้กัอาศยัอยู่ใน
ราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษ ชนกลุม่นอ้ยหรอืกลุม่
ชาตพินัธ ์ทีม่ชี ือ่และรายการบคุคลในทะเบยีนบา้น 
ท.ร.13  คนเลข 6 (กลุม่ 50-72) รวมถงึบตุร          
(คนเลข 7)
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3. บคุคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบยีนทีม่ชี ือ่และรายการบคุคล
ในทะเบยีนประวตั ิท.ร.38 ก  คนเลข 0 กลุม่ 89 รวมถงึ
บตุร

4. คนต่างดา้วทีเ่ขา้มาอาศยัอยู่ในราชอาณาจกัรโดยไม่ได ้
รบัอนุญาต ซึง่นายทะเบยีนไดจ้ดัท าทะเบยีนประวตัไิว ้
ตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีนราษฎร ตามมาตรา 38
วรรคสอง เชน่ เด็กซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย ทีอ่ยู่ในสถาน
สงเคราะห ์

5. คนต่างดา้วทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาอยู่ใน
ราชอาณาจกัรไทยเป็นการช ัว่คราว (ถอืหนังสอืเดนิทาง) 
ถา้มคีวามประสงค ์
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