
แนวทางการแก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่มี
สถานะ(ไร้รัฐไร้สัญชาติ) ตามกฎหมาย



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี
พระราชด ารัส  เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ณ วังไกล
กังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความส าคัญ

ตอนหน่ึงว่า 
“... ประชาชนท่ีอยู่ในประเทศเขามีมานานแล้ว แต่ก็ไม่เป็นคนไทย              

คือ เขาไม่ถือว่าเป็นคนไทยแท้จริง เขาอยู่และเกิดในเมืองไทย แต่ก็
ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทย คือ เขาไม่ถือว่าเป็นคนไทย
แท้จริง เขาอยู่       และเกิดในเมืองไทย แต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ของ
ความเป็นไทย ส่ิงนี้เป็นสิ่ง    ที่ต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพราะว่าถ้าหา
กว่ามีคนอยู่ในเมืองไทยและก็มีความน้อยใจมาก ไม่มีใครเอาใจใส่ ก็จะ

ท าให้ความมั่นคงของประเทศด้อยไป ...



วิสัยทัศน์ส านักบริหารการทะเบียน

สถาบันพัฒนามาตรฐานการทะเบียนของประเทศ
เพื่อพิ สูจน์ยืนย ัน ให้บริการ รับรอง และคุ้มครองสิทธิของประชาชน



ผงัการแกไ้ขปัญหาบุคคลที่ไม่มีสถานะ(ไรร้ฐั
ไรส้ญัชาติ) 

กลุ่ม
ปัญหา/
ทีม่า

• เดนิทางเขา้
ประเทศ

• เกดิใน
ประเทศ

มาตรการการ
แกไ้ขปัญหา

• ท าเอกสารทางทะเบยีน
ราษฎร

• ใหส้ทิธอิาศยั

• ใหบ้รกิารพืน้ฐาน

• พฒันาสถานะ

การเป็น
พลเมอืงไทย
ทีม่คุีณภาพ



- นกัท่องเทีย่ว
- คณะผูแ้ทน
ทางทูต
- แรงงานตา่ง
ดา้ว (mou)

1.กลุ่มชาติ
พนัธ ์

2.กลุ่มนกัเรยีน 

3.กลุ่มไร ้
รากเหงา้

4.กลุ่มผูท้ า
คณุประโยชน์

แรงงาน
ตา่งดา้ว

กลุ่มของบุคคลซึง่ไม่มสีญัชาตไิทยทีเ่ขา้มา

ในประเทศ



1)  เวยีดนามอพยพ 511 คน

2)  อดตีทหารจนีคณะชาต/ิจนีฮอ่

อพยพ 949 คน

3)  ไทยลือ้ 1,498 คน

4)  ผูอ้พยพเชือ้สายไทยจาก จ.เกาะ

กง

เขา้มากอ่น/หลงั 15 พ.ย.2520  

1,570 คน

5)  ผูพ้ลดัถิน่สญัชาตพิม่าเชือ้สาย

ไทยทีอ่พยพ

เขา้มากอ่น 9 ม.ีค.2519  200 คน

6)  ผูพ้ลดัถิน่สญัชาตพิม่าทีอ่พยพ

เขา้มากอ่น 

9 ม.ีค.2519  3,924 คน

7)  เนปาลอพยพ  14 คน

8)  จนีฮอ่อสิระ  1,302 คน

9)  ชาวเขา 10) บุคคลบนพืน้ทีสู่งที่

อพยพ

เขา้มากอ่น 3 ต.ค.2528  22,083

คน

11) ชาวลาวภูเขาอพยพ   - คน 

12) มง้ถ า้กระบอกทีท่ าประโยชน์

869 คน

ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาตพินัธุ ์19 กลุ่ม
15) ผูห้ลบหนีเขา้เมอืงจากพมา่ที่

อพยพ

เขา้มาหลงั 9 ม.ีค.2519  22,527

คน

16) บุคคลบนพืน้ทีสู่งและชมุชนบน

พืน้ทีสู่งที่

อพยพเขา้มาหลงั 3 ต.ค.2528  

79,212คน

17) ชาวลาวอพยพ  3,164 คน

18) ผูห้ลบหนีเขา้เมอืงชาวกมัพูชา

992 คน    

19) ผูพ้ลดัถิน่สญัชาตพิม่าเชือ้สาย

ไทยทีอ่พยพ

เขา้มาหลงั 9 ม.ีค.2519  262 คน 

 กลุม่บุคคลทีไ่มม่สีถานะทางทะเบยีน

ซึง่ตกหลน่       จากการส ารวจ

นอกเหนือจาก 19 กลุม่ขา้งตน้ ไดร้บั

การส ารวจเพิม่เตมิ เมือ่ปี พ.ศ.2548-

2554



• ผูอ้พยพหนี
ภยั และ
บุตร

• แรงงาน
ตา่งดา้ว
และบุตร

• คนตา่งดา้ว
อืน่ๆ (ถอื
พาสปอรต์,
เลข 0)

• ชนกลุ่มน้อย
กลุ่มชาตพินัธุ ์
และคนตา่ง
ดา้วมถีิน่ทีอ่ยู่
และบุตร 796,402 คน

(ชนกลุม่นอ้ยฯ
479,284 คน)

72,845 คน    
(เลข 0 กลุม่
ทัว่ไป 20,098 

คน)

97,339 คน
(บุตร 20,442 

คน)

1,456,296 คน 
(บุตร 131,768 

คน)



กลุ่มชาติ
พนัธุแ์ละคน
ตา่งดา้วมถีิน่
ทีอ่ยู่ 796,402

คน

คนตา่งดา้ว
อืน่ๆ 72,845

คน

ผูอ้พยพ
97,339 คน

แรงงานตา่ง
ดา้ว

1,456,296
คน

สัดส่วนบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ต่างด้าว)

รวมทั้งสิ้น 2,422,882 คน



 คนตา่งดา้วท ัว่ไป (คนตา่งดา้วทีไ่ดร้บัอนุญาตใหม้ถีิน่ทีอ่ยูแ่ละบุตรทีเ่กดิใน

ไทย)         317,118 คน
* เขา้มาในราชอาณาจกัร (เลข 3,4,5,8)  62,747 ราย   * บุตรทีเ่กดิในไทย  (เลข 7) 

254,371 คน
 ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาตพินัธุ ์ และบุตรทีเ่กดิในไทย                              

479,284 คน
* เขา้มาในราชอาณาจกัร  (เลข 6 กลุ่ม 50-72, เลข 0 กลุ่ม 89) 368,768 คน  * บุตรที ่

เกดิในไทย  (เลข 0, 7)  110,516 คน
 แรงงานตา่งดา้ว และบุตรทีเ่กดิในไทย                                                     

1,456,296 คน
* แรงงานตา่งดา้ว (เลข 00) 1,293,93 ราย  * บุตรทีเ่กดิในไทย  (เลข 00) 131,768 คน ผูห้นีภยัจากการสูร้บจากเมยีนมา และบุตรทีเ่กดิในไทย                    

97,339 คน
* ผูห้นีภยัจากการสูร้บ (เลข 000) 76,897 คน  * บุตรทีเ่กดิในไทย  (เลข 0-75) 20,442 คน

จ านวนคนตา่งดา้วในประเทศไทย
( เฉพาะทีม่ชี ือ่อยู่ในฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎรของกรมการปกครอง )

 คนตา่งดา้วอืน่ ๆ เชน่ คนต่างดา้วเขา้เมอืงโดยชอบดว้ยกฎหมาย (ถอื
พาสปอรต์) (เลข 6 กลุ่มทัว่ไป) 52,756 ราย 

จดัท าทะเบยีนประวตัติามกฎหมายทะเบยีนราษฎร (เลข 0 กลุ่มทัว่ไป) 20,089 ราย                  

72,845 คน
รวมทัง้สิน้  2,422,882 คน



การแกไ้ขปัญหาสถานะบุคคล

องคก์ร
ระหว่าง

ประเทศ ngo
ฯลฯ

นโยบาย
รฐับาล 

(มต ิครม.)

กฎหมา
ยที่

เกีย่วขอ้
ง



นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
(๒๕๕๘ - ๒๕๖๔)

การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนเีข้าเมืองที่ตกค้างและ
ยังไม่สามารถส่งกลับประเทศตน้ทางโดย

เร่งรัด การก าหนดสถานะบุคคลที่ชัดเจน การ
ก าหนดสิทธิขั้นพื้นฐาน

ก าหนดสถานะ และ
สิทธิขั้นพื้นฐาน



การเข้ามาอยู่ ในประเทศของบุคคลซึ่ งไม่มีสัญชาติ ไทย (ต่างด้ าว )

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง

พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร

พ.ร.บ.สัญชาติ

• ม.11 ตอ้งเดนิทางเขา้ออกตามชอ่งทาง (ด่าน 
ตม.)

• ม.17 รฐัมนตรโีดยอนุมตัขิอง ครม. จะอนุญาตให้
คนต่างดา้วผูใ้ดเขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัรภายใต้
เง่ือนไขใดๆ หรอืจะยกเวน้ไม่จ าตอ้งปฏบิตัติาม 
พ.ร.บ.นี้ ในกรณีใดๆกไ็ด้
• ม.38 ใหน้ายทะเบยีนจดัท าทะเบยีนบา้นส าหรบั
คนซึง่ไม่มสีญัชาตไิทยทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้าศยั
อยู่ในราชอาณาจกัร ....วรรคสอง ให้
ผูอ้ านวยการทะเบยีนกลางจดัใหม้ทีะเบยีน
ประวตัสิ าหรบัคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยอืน่
นอกจากทีบ่ญัญตัไิวต้ามวรรคหน่ึงตามที่

รฐัมนตรกี าหนด
• ม.7 บุคคลดงัตอ่ไปนี้ยอ่มไดส้ญัชาตไิทยโดยการ
เกดิ (1) ผูเ้กดิโดยบดิามารดาเป็นผูม้ี
สญัชาตไิทย (2) ผูเ้กดิในราชอาณาจกัรไทย 
ยกเวน้บุคคลตามมาตรา 7 ทว ิวรรคหน่ึง

• ม.7ทว ิ วรรคสอง ในกรณีทีเ่ห็นสมควร รฐัมนตรี
จะพจิารณาและส ัง่เฉพาะรายหรอืเป็นการท ัว่ไปให้
บุคคลตามวรรคหน่ึงไดส้ญัชาตไิทยกไ็ด ้ตาม
หลกัเกณฑท์ี ่ครม.ก าหนด



พ.ร.บ.คนเขา้เมือง 
2522

• ม.11 บุคคลซึง่เดนิทางเขา้มาในหรอืออกไปนอก

ราชอาณาจกัรจะตอ้งเดนิทางเขา้มาหรอืออกไปตาม

ชอ่งทาง ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ....

• ม.12 หา้มมใิหค้นตา่งดา้วซึง่มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง

ดงัตอ่ไปนีเ้ขา้มาในราชอาณาจกัร   (1) ไม่มหีนังสอืเดนิทาง

หรอืเอกสารใชแ้ทนหนังสอืเดนิทางอนัถกูตอ้งและยงัสมบูรณ์

อยู ่..... (3) เขา้มาเพือ่มอีาชพีเป็นกรรมกร หรอืเขา้

มาเพือ่รบัจา้งท างานดว้ยก าลงักาย ....

• ม.17 ในกรณีพเิศษเฉพาะเร ือ่ง รฐัมนตรโีดยอนุมตัขิอง 

ครม. จะอนุญาตใหค้นตา่งดา้วผูใ้ดหรอืจ าพวกใดเขา้



พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร

• ม.38 ใหน้ายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่จดัท า

ทะเบยีนบา้นส าหรบัคนซึง่ไม่มสีญัชาตไิทยทีไ่ดร้บัอนุญาตให ้

อาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการช ัว่คราวและคนซึง่ไม่มี

สญัชาตไิทยทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัใหอ้าศยัอยูใ่น

ราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษเฉพาะรายตาม

กฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง ตามทีร่ฐัมนตรกี าหนด 

และบุตรของบุคคลดงักล่าวทีเ่กดิในราชอาณาจกัร ใน

กรณีผูม้รีายการในทะเบยีนบา้นพน้จากการไดร้บัอนุญาตหรอื

ผ่อนผนัใหอ้าศยัอยูใ่นราชอาณาจกัร ใหน้ายทะเบยีน

จ าหน่ายรายการทะเบยีนของผูน้ั้นโดยเรว็ ให ้

ผูอ้ านวยการทะเบยีนกลางจดัใหม้ทีะเบยีนประวตัสิ าหรบั



กฎกระทรวง
ก าหนดใหค้นไทยซึง่ไม่มีสญัชาติไทยปฏิบตัิ
เกี่ยวกบัทะเบียนราษฎรและก าหนดอตัรา

ค่าธรรมเนียม ๒๕๕๑

• กลุ่มเป้าหมาย (1) คนตา่งดา้วซึง่ไดร้บัอนุญาตใหม้ถีิน่ทีอ่ยู่

ในราชอาณาจกัร และบุตรทีเ่กดิในราชอาณาจกัร    (มใีบส าคญั

ถิน่ทีอ่ยู ่,ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว)

(2) คนตา่งดา้วซึง่ไดร้บัการผ่อนผนัใหพ้กั

อาศยัอยูร่าชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษเฉพาะราย (กลุม่ชาตพินัธ ์

,กลุม่ ไม่มสีถานะทางทะเบยีน กลุม่เลข 0-89 )

(3) คนตา่งดา้วซึง่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มา

อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการช ัว่คราว (มพีาสปอรต์)

(4) คนตา่งดา้วที่

เขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ไดร้บัอนุญาต (บุคคลตามมาตรา 

38 วรรคสอง กลุม่ 0 ทัว่ไป ,บุคคลตกหลน่ทางทะเบยีน )  



กฎกระทรวง
ก าหนดใหค้นไทยซึง่ไม่มีสญัชาติไทยปฏิบตัิเกี่ยวกบั
ทะเบียนราษฎรและก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม 

๒๕๕๑ (ต่อ)

วธิกีาร ๑. เพิม่ชือ่และรายการ แจง้ยา้ย ส ารวจ

ปรบัปรุงการทะเบยีนราษฎร และจดัท าประวตัิ

๒. ท าบตัร  ต ัง้แต่

อายุ 5- 70 ปี โดยใหย้ืน่ค าขอมบีตัรตอ่นายทะเบยีน

ภายใน 60 วนั  (อายุต า่กวา่ 15 ปี ท าบตัรคร ัง้แรกไมเ่สยี

คา่ธรรมเนียม) ๓. กรณีมเีหตุจ าเป็น 

ผูอ้ านวยการทะเบยีนกลางโดยความเหน็ชอบของ รมว.

มท.อาจก าหนดใหค้นซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยกลุ่มอืน่มบีตัร

ประจ าตวัได้



พ.ร.บ.สญัชาติ 2508

มาตรา 7 บุคคลดงัตอ่ไปนีย้่อมไดส้ญัชาตไิทยโดยการเกดิ

(1) ผูเ้กดิโดยบดิาหรอืมารดาเป็นผูม้สีญัชาตไิทย ไม่

ว่าจะเกดิในหรอืนอกราชอาณาจกัรไทย         

(2) ผูเ้กดิในราชอาณาจกัรไทย ยกเวน้บุคคลตามมาตรา 7 

ทว ิวรรคหน่ึง....................

มาตรา 7 ทว ิผูเ้กดิในราชอาณาจกัรไทย โดยบดิาและมารดาเป็น

คนตา่งดา้วย่อมไม่ไดร้บัสญัชาตไิทย  ถา้ในขณะทีเ่กดิบดิาตาม

กฎหมายหรอืบดิาซึง่มไิดม้กีารสมรสกบัมารดาหรอืมารดาของผู ้

นัน้เป็น

(1) ผูท้ีไ่ดร้บัการผ่อนผนัใหพ้กัอาศยัอยู่ในราชอาณาจกัร

ไทยเป็นกรณีพเิศษเฉพาะราย



พ.ร.บ.สญัชาติ 2508 (ต่อ)

(2) ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้อยูใ่นราชอาณาจกัรไทย

เพยีงช ัว่คราว หรอื          

(3) ผูท้ีเ่ขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยโดยไม่ได ้

รบัอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง

ในกรณีที่

เหน็สมควร รฐัมนตรจีะพจิารณาและส ัง่เฉพาะรายหรอื

เป็นการทัว่ไปใหบุ้คคลตามวรรคหน่ึงไดส้ญัชาตไิทยก็

ได ้ตามหลกัเกณฑท์ี ่ครม.ก าหนด

มาตรา 7 ทว ิวรรคทา้ย  ผูเ้กดิในราชอาณาจกัรไทยซึง่ไม่ได ้

สญัชาตไิทยตามวรรคหน่ึงจะอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยในฐานะ

ใด ภายใตเ้งือ่นไขใด ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ทัง้นี ้

โดยค านึงถงึความมั่นคงแห่งราชอาณาจกัรไทยและสทิธิ



แนวนโยบายและการด าเนินการของรฐั

สกดักนั้ ผลกัดนั 
จบักุม (หลบหนีเขา้

เมอืง)

อยู่ช ัว่คราว เพือ่รอ
การส่งกลบั (ผูล้ีภ้ยั,

แรงงาน)

ท าทะเบยีน รบัรอง
และพฒันาสถานะ 
(ไม่สามารถกลบั

ประเทศตน้ทาง ,ชน
กลุ่มนอ้ย)

จดทะเบยีนการเกดิ
(มาตรา 20 พ.ร.บ.
ทะเบยีนราษฎร 
2551 จดัท า
ทะเบยีนประวตัิ



• รบัแจง้เกดิบุตร

• เพิม่ชือ่และรายการในทะเบยีนบา้น
(รอ้งขอ)

คนตา่งดา้วเขา้เมอืง
โดยชอบ (ถอื

พาสปอรต์) 52, 747 
คน

• รบัแจง้เกดิบุตร

• จดัท าทะเบยีนประวตัิ
แรงงานตา่งดา้ว

1,456,296 คน

• รบัแจง้เกดิบุตร

• จดัท าทะเบยีนประวตัิ
ผูอ้พยพหนีภยั

97,339 คน

การจดัท า

ทะเบยีน



คนตา่งดา้ว

ทั่วไป 

จ านวน 

369,865 

ราย 

ชนกลุม่

นอ้ย/กลุม่

ชาตพินัธ ์

จ านวน 

479,284 

ราย 

คนตา่งดา้วเขา้

เมอืง

จ านวน 115,494 

คน

บุตรทีเ่กดิในไทย

จ านวน 110,516 

คน

ขอมถีิน่ที่

อยู(่ตาม 

โควตา)

บุตรทีเ่กดิในไทย

จ านวน 254,371 

คน

จบปรญิญา

ตรี

ขอสญัชาตไิทยตาม

ประกาศ มท.16 ก.พ. 

2560

ขอแปลงสญัชาติ

ขอสญัชาตไิทย

ตามสามี

ขอมถีิน่

ทีอ่ยู่

เขา้เมอืง

จ านวน 368,768 

คน

ขอเป็นไทย (นอ.)

ขอเป็นไทย 

(รมว.มท. มอบ ผวจ.)

ขอ

แปลง

การพฒันา

สถานะ

ไดร้บั

การ

ผ่อนผนั   

ให้

อาศยั   

อยู่

ชัว่ครา





เป้าหมายตามมติ  ครม .  ๗ ธันวาคม ๕๙

๑. บุตรของชนกลุม่นอ้ย/กลุม่
ชาตพินัธ ์

๒. บุตรของบุคคลตาม
ยทุธศาสตร ์๑๘ ม.ค. ๒๕๔๘
(กลุม่ ๑) /ชาวมอรแ์กน

บุตรของคนตา่งดา้วอืน่ๆ 
เชน่ อยูช่ ัว่คราว ,อยูม่านาน
แตต่กส ารวจ บุคคลไม่มี
สถานะทางทะเบยีน ,บุคคลไร ้
รฐั ,บุคคลถกูทอดทิง้



กล
ุ่มช

าต
ิพัน

ธ์/
ยุท
ธศ
าส
ตร
์

• บดิา มารดามชีือ่ใน
ระบบทะเบยีนและอยู่
ตอ่เน่ืองไม่น้อยกว่า 
๑๕ ปี

• มหีลกัฐานการเกดิ

• ไม่ปรากฏหลกัฐาน
การมแีละใชส้ญัชาติ
อืน่

• พูดและฟังภาษาไทย
ได/้ความประพฤตดิ ี/
จงรกัเลือ่มใส/ไม่เป็น
ภยัตอ่ความม ัน่คง/ถา้
ตดิคกุพน้โทษไม่น้อย
กว่า ๕ ปี

กล
ุ่มต่

าง
ด้า
วอ
ื่น • จบปรญิญาตรี

ภายในประเทศ (ถา้ไม่
จบตอ้งไดร้บัความ
เห็นชอบจาก รมว.
มท.)

• มหีลกัฐานการเกดิ

• ไม่ปรากฏหลกัฐาน
การมแีละใชส้ญัชาติ
อืน่

• พูดและฟังภาษาไทย
ได/้ความประพฤตดิ ี/
จงรกัเลือ่มใส/ไม่เป็น
ภยัตอ่ความม ัน่คง/ถา้
ตดิคกุพน้โทษไม่น้อย
กว่า ๕ ปี

- กรณีเป็นเดก็

ก าพรา้  ตอ้งมี
หนงัสอืรบัรองจาก 

พม. อยู่ไทยไม่น้อย

กว่าสบิปี (ไม่ตอ้งจบ

ปรญิญาตร)ี

- กรณีท า

คณุประโยชน ์มี
ภูมลิ าเนาต่อเน่ือง มี

อาชพีสุจรติและมี

หนงัสอืรบัรองการท า

คุณประโยชนจ์าก

ระดบักรม



รมว.มท. อนุมัติ

การก าหนดสถานะตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

คุณสมบัติ
- บุตรชนกลุ่มนอ้ย ๑๙ กลุ่ม/

บุคคลไม่มสีถานะทางทะเบยีน 

ทีอ่พยพเขา้มา ๑๕ ปีแลว้
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มแีละใชส้ญัชาตอิืน่
-พูดและฟังภาษาไทยเขา้ใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดีฯ

คุณสมบัติ
- เป็นบุตรของคนต่าง
ดา้วอืน่
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มแีละใชส้ญัชาติ
อืน่
-พูดและฟังภาษาไทย
เขา้ใจ
- มีความประพฤติด/ีจงรักภักดีฯ
- จบปริญญาตรี

คุณสมบัติ
- มีหลักฐานการเกิดในไทย
- ไม่มแีละใชส้ญัชาตอิืน่
-พูดและฟังภาษาไทยเขา้ใจ
- มีความประพฤติดี/จงรักภักดีฯ
- หากไม่ปรากฏบดิา/มารดา
ตอ้งมหีนังสือรับรองจาก พัฒนาสังคมฯ

คุณสมบัติ
- มีหลกัฐานการเกดิใน

ไทย

- ไม่มแีละใชส้ญัชาตอิืน่

-พูดและฟังภาษาไทย

เขา้ใจ

- มคีวามประพฤตดิ/ี

จงรกัภกัดฯี
- มีระดับกรมรับรองผลงานเป็นที่

ประจกัษ ์และหน่วยงาน

ขอถิ่นท่ี
อยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอสัญชาติไทย ขอสัญชาติไทย ขอสัญชาติไทย ขอสัญชาติไทย

อพยพเขา้มาและอยู่

มานาน

เด็กและบคุคลทีเ่รยีนอยู่ในสถานศกึษา คนไรร้ากเหงา้ บุคคลผูท้ าคุณประโยชน์

บุตรเกิดไทย เกิดไทย เกิดไทย เกิดไทยไม่เกดิไทย ไม่เกดิไทย ไม่เกิดไทย ไม่เกดิไทย

อายุไม่เกนิ ๑๘ ปี นายอ าเภอ/ผอ.สน.บท. อนุมตั ิ อายุ ๑๘ ปี

ขึน้ไป ผวจ./อปค. อนุมตัิ

1 2 3 4

ขอถิ่นท่ีอยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอถิ่นท่ีอยู่ 
(ต่างด้าว)

ขอถิ่นท่ีอยู่ 
(ต่างด้าว)



หลัก เกณฑ์นัก เรี ยนนักศึกษาซึ่ งบุตร ต่างด้ า วที่ เกิด ในประเทศไทย ท่ีไม่ ใช่
บุตรชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่ มชาติ พันธ์  ขอสัญชาติกรณีไม่จบปริญญาตรี

1. มบีดิามารดาเป็นผูม้สีญัชาตไิทยและอยู่ในไทยไม่

น้อยกว่า 10 ปี

2. เป็นบุตรบุญธรรมของผูม้สีญัชาตไิทยและอยู่

ดว้ยกนัไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. เป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก เป็นตวัแทน เขา้แข่งขนั

หรอืประกวดผลงานในระดบันานาชาต ิจาก

หน่วยงานราชการ หรอืท าประโยชนใ์หแ้ก่ประเทศ

และอยู่ในไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี

4. ท าคณุประโยชน ์หรอืบดิามารดาเป็นผูท้ า

คณุประโยชนแ์ละอยู่ในไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี

5.เป็นผูไ้ม่สามารถกลบัประเทศตน้ทางไดโ้ดยมี

หนงัสอืปฏเิสธจากประเทศตน้ทาง หรอืมขีอ้เท็จจรงิที่

ไม่อาจปฏเิสธไดว้่าผูน้ัน้เป็นคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ



หลักเกณฑ์การพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ และก าหนดสิทธิ ใน
การยื่นค าร้องขอมีสัญชาติไทย

ตาม  พ . ร .บ .ทะ เบี ยนราษฎร (ฉบับที่  ๓ )  ๒๕๖๒

ไม่อาจพสิจูนส์ถานะการเกดิและสญัชาตไิดภ้ายใน 
90 วัน

• จัดท าทะเบยีนประวตัิ

• ออกเอกสารแสดงตน

• มีอายคุรบ 5 ปีแล้ว ออกบัตรประจ าตัวให้แทน 

สิทธิยืน่ค าร้องขอมสีญัชาตไิทย

• อยู่ในราชอาณาจกัรอยา่งตอ่เนือ่ง เป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 10 ปี 

• มีคุณสมบตัอิืน่ตามที ่รมว.มท. ก าหนด
• ให้ รมว.มท. ประกาศ*ใหผู้น้ัน้มสีญัชาตไิทย ทั้งนี้ 

ภายใน 120 วัน

คุณสมบตัอิืน่ตามที ่รมว.มท. ก าหนด

• เด็กไรเ้ดยีงสา เรร่อ่น ไม่
ปรากฏบดิามารดา ไม่สามารถ
ตามหาบดิา มารดา ญาตริว่ม
สายโลหติทางบดิา มารดา 

• ไม่สามารถแจง้เกดิ หรอืขอ
หนังสอืรบัรองการเกดิ

• ไดร้บัการจดัท าทะเบยีนราษฎร
และมเีอกสารแสดงตนมหีนังสอื
รบัรองความเป็นคนไรร้ากเง่า

• ประพฤตดิ ีพูดและฟัง
ภาษาไทยเขา้ใจด ีจงรกัภคัดี



กฎกระทรวง
ก าหนดฐานะและเง่ือนไขการอยู่ในราชอาณาจกัร

ไทยของผู ้เกิดในราชอาณาจกัรไทยซึ่งไม่ได ้
สญัชาติไทย พ .ศ. ๒๕๖๐

- บดิามารดา เป็นผู ้
หลบหนีเขา้เมอืงให ้
อาศยัอยูเ่ป็นกรณี
พเิศษเพือ่รอสง่กลบัไป
พรอ้มบดิาหรอืมารดา

- เด็กก าพรา้ ที ่พม. รบัรอง 
ให ้   อาศยัอยู่เป็นกรณีพเิศษ

ใหม้ฐีานะ
การอาศยั
เชน่เดยีวก ั
บบดิาหรอื
มารดา เวน้

แต่

- ใหผู้เ้กดิซ ึง่ไม่ได ้
สญัชาตไิทยฐานะการ
อาศยัสิน้สดุลงดว้ย เวน้
แต่

- อายไุม่นอ้ยกวา่ ๑๘ ปี 
หรอืบรรลนิุตภิาวะโดย
การสมรส

- ไม่สามารถเดนิทาง
กลบัประเทศตน้ทางได ้
ตามที ่รมว.มท.ประกาศ
(ลว. ๖ ตค. ๖๐)

กรณีฐานะ
การอาศยั
ของบดิาและ
มารดาสิน้สดุ

- มผีูป้กครอง สาม ีภรรยา 

บุตร เป็นผูม้สีญัชาตไิทย

- มภีมูลิ าเนาตอ่เน่ือง

- อยูร่ะหวา่งการศกึษา

- ท าคณุประโยชนต์ามที่

รมว.มท ประกาศ (ลว. ๖ ตค. 

๖๐)

อาจถูกเพกิถอนฐานะ

การอาศยัได ้ถา้กระท า

การเป็นภยัตอ่ความ

ม ัน่คง หรอืขดัตอ่

ความสงบเรยีบรอ้ย

และศลีธรรมอนัดี



ก
าร
ต
รว
จ
ส
อ
บ • รายการ

ซ า้ซอ้น

• กลุ่มเป้าหมา
ย

• ฝ่าฝืน 
ประกาศ

• ทุจรติ

• ขัน้ตอนไม่
ครบ

ก
าร
ส
อ
บ
ส
วน
 ร
วบ
รว
ม • รายละเอยีด

ครบถว้น

• กลุ่มบุคคลเดยีวกนั
อย่างน้อยสามคน 
หรอืบุคคลที่

น่าเชือ่ถอืแทน

• การกระท าผดิ
กฎหมาย

• แบบ 89 ถา้หายแจง้
ความ

• ถา้ทุจรติ ตอ้ง
นายอ าเภอ

การขอ

คนื

รายการ

ทาง

ทะเบยีน

ราษฎร

ที ่มท 0309.1/ ว 25 ลว 1 

ม.ิย. 60



สทิธอิาศยั

ใน

ราชอาณา

จกัรสิน้สุด

ประกาศ มท. เร ือ่ง การก าหนดเขต

พืน้ทีค่วบคมุและการอนุญาตใหค้นตา่ง

ดา้วบางจ าพวกทีเ่ขา้มาอยูใ่น

ราชอาณาจกัรเป็นการช ัว่คราวออก

นอกเขตพืน้ทีค่วบคมุ ลว ๑๕ ม.ิย. 

๒๕๕๙

- ไดร้บัโทษจ าคุกตามค า

พพิากษาถงึทีสุ่ด เวน้โดย

ประมาทหรอืความผดิลหุ

โทษ 

- เดนิทางไปนอก

ราชอาณาจกัรโดยไม่ไดร้บั

อนุญาตตามทีก่ฎหมาย



มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๘๐ 

ลว ๙พ.ย. ๒๕๖๑ เร ือ่ง

การอนุมตัหิลกัการ

เพือ่ขอเปลีย่นกลุ่มผูม้ี

เชือ้สายไทยของชน

กลุ่มน้อย ชนกลุ่มน้อย เลขจดักลุ่ม

ผูพ้ลดัถิน่สญัชาตพิม่า ๖-xxxx-๕๔xxx-x-

xx-x

ผูห้ลบหนีเขา้เมอืงจากพม่า (มถีิน่ทีอ่ยู่

ถาวร)

๖-xxxx-๕๕xxx-x-

xx-x

ผูห้ลบหนีเขา้เมอืงจากพม่า (ใชแ้รงงานกบั

นายจา้ง)

ผูห้ลบหนีเขา้เมอืงจากกมัพูชา

บุคคลบนพืน้ทีสู่ง (เฉพาะ จว.ตาก,

ประจวบคีรขีนัธ,์ชมุพร,และระนอง)

๖-xxxx-๕๖xxx-x-

xx-x

๖-xxxx-๖๕xxx-x-

xx-x

๖-xxxx-๕๐xxx-x-



หลักเกณฑ์การเปลี่ยนกลุ่มเชื้อสายไทย

1. สอบสวนเจา้ของรายการ และบดิา มารดา ญาต ิพีน้่องทีม่เีอกสาร

หลกัฐานทางทะเบยีนเป็นคนไทย   โดยการเกดิ ทีม่ภูีมลิ าเนาเดมิอยู่ใน

ประเทศไทยหรอืมภูีมลิ าเนาเดมิอยู่ในดนิแดนทีเ่คยเป็นของประเทศ หรอื

เคยเป็นชนกลุ่มน้อยทีม่เีชือ้สายไทย ทีผู่ย้ืน่ค าขออา้งองิความเกีย่วพนั 

และพยานบุคคล  ทีเ่ป็นคนไทยหรอืชนกลุ่มน้อยเชือ้สายไทย อย่างน้อย 

สามคน

2. สรุปความเห็นใหน้ายทะเบยีนอ าเภอ หรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ เป็นผู ้

พจิารณา หากมคีวามจ าเป็น    อาจส่งเร ือ่งให ้กม. หรอืคณะกรรมการ

ชมุชนพจิารณาใหก้ารรบัรองอกีทางหน่ึงก็ได ้

3. แจง้ส านกัทะเบยีนกลาง

4. เมือ่ สนท.ไดร้บัแจง้จาก ส านกัทะเบยีนกลางแลว้ ใหบ้นัทกึค าว่า “กลุ่ม

เชือ้สายไทย”อยู่ในวงเล็บตอ่ทา้ยรายการสญัชาตทิีแ่กไ้ข อาท ิเมยีนมา 

(กลุ่มเชือ้สายไทย)ใหบ้นัทกึเขทีค่ ารอ้งทีน่ายทะเบยีนอนุมตัใิหแ้กไ้ขและ



ความบกพร่องในการขอลงรายการ
สญัชาติ

ความเขา้ใจใน
กฎหมาย

หลกัฐานประกอบ

พยานบุคคล

อืน่ๆ 

• บรรจใุหม่

• ไม่เคยท างานดา้น
นี้

• ทะเบยีนประวตัิ

• หลกัฐานการเกดิ

• จ านวนพยานบุคคล

• ความน่าเชือ่ถอื
• การถูกจ าหน่าย

• รายการบุคคลอยู่ตา่งส านกั
ทะเบยีน

• นายอ าเภอ นายทะเบยีนลง
นามใมค่รบถว้น



โทร 0-2791-7325-6


