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บทน�า

ปัจจุบันแม้จะมีข้อกฎหมายนโยบายต่าง	ๆ	ในประเทศไทย	เพื่อการจัดการกับผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล	แต่เราพบว่าไม่ใช่
ทุกคนที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อกฎหมายนโยบายต่าง	ๆ	ได้	ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติ	ดังนั้นแม้จะมีกฎหมายนโยบายออกมา
บงัคบัใช้	แต่หากไม่สามารถเข้าถงึการรับรูข้องประชาชนได้	กย่็อมเสมือนว่ากฎหมายนโยบายนัน้ไม่อาจบังคบัใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
และไม่เพียงแต่เฉพาะตัวเจ้าของปัญหา	(Problem	Owner)	เพียงอย่างเดียว	แต่ยังหมายรวมถึงตัวของผู้สนับสนุนเจ้าของปัญหา	
(Social	Supporter)	ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว	ภาควิชาการ	ภาคประชาสังคม	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้บุคคลเหล่านี้
ได้เข้าถึงและ	เข้าใจข้อกฎหมายนโยบายต่าง	ๆ	ได้ง่ายขึ้น	การจัดท�าคู่มือเพื่อให้เข้าใจง่าย	ตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อกฎหมาย
ทีจ่�าเป็นไว้ในทีเ่ดยีวกนัจึงเป็นสิง่ส�าคัญทีพ่งึต้องม	ีทางผูจ้ดัท�าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคูม่อืนีจ้ะเป็นประโยชน์กับผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุภาคส่วน	
อย่างไรก็ตามในแต่ละกระบวนการมีปัจจัยแวดล้อมที่ซึ่งอาจท�าให้การด�าเนินการไม่เป็นไปตามที่ทางผู้จัดท�าได้เรียบเรียงไว้

คู่มอืนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของโครงการ	Ending	Child	Statelessness	in	Thailand:	Developing	an	Accelerated	Nationality	
Review	Model	through	Research	and	Empowerment	of	Stakeholders	ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย	คณะนิติศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	 (UNICEF)	 โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป	 (EU)	
ได้ด�าเนินการระหว่างระหว่างเดือนพฤษภาคม	2562	ถึง	ธันวาคม	2563	ขอขอบคุณคณะวิจัย	ผศ.	ดร.ดรุณี	ไพศาลพาณิชย์กุล	
คณุชุติ	งามอรุุเลศิ	คณุศวิวงศ์	สขุทว	ีคณุเขมชาต	ิตนบญุ	และทีป่รกึษาร่วมจดัท�าคูม่อืนี	้คณุปภาวด	ีสลกัเพชร	และคณุวฒุชิยั	พุม่สงวน

	 มกราคม	2564
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1. การแจ้งเกิดภายในก�าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด1

เมือ่มเีดก็เกดิในประเทศไทย	จะสามารถจ�าแนกสถานทีซ่ึง่เดก็ได้เกดิไว้ออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	เดก็ซึง่เกดิในสถานพยาบาล 
ท้ังของรัฐและเอกชน	 เด็กซึ่งเกิดในบ้าน	 เด็กซึ่งเกิดนอกบ้าน	 ทั้งนี้ไม่ว่าเด็กนั้นจะเกิดในที่ใดจาก	 3	 ลักษณะ	 และไม่ว่าเด็กนั้น
จะมสีทิธใินสญัชาตไิทยหรอืไม่กต็าม	นายทะเบยีนมีหน้าทีต้่องรับแจ้งการเกดิของเด็กทกุคน	หากปรากฎว่าเดก็น้ันเกดิในประเทศไทย

1.1 เด็กซ่ึงเกิดในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน

เด็กที่เกิดในสถานพยาบาลในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน	 เช่น	 โรงพยาบาล	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล	(รพ.สต.)	สถานบริการสาธารณสุขชุมชน	(สสช.)	เป็นต้น	

• ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร2

1)	 สถานพยาบาลมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการเกิด	หรือ	ท.ร.1/1	ให้	

2)	 เมื่อสถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการเกิดให้แล้ว	บิดาหรือมารดาหรือเจ้าบ้านไปด�าเนินการแจ้งการ
เกิดต่อนายทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียนท้องถิ่น	(โดยไม่ต้องผ่านก�านันหรือผู้ใหญ่บ้าน)	

3)	 เมื่อแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนแล้ว	นายทะเบียนจะออกสูติบัตรให้แก่ผู้ไปแจ้งการเกิด	

• ระยะเวลำ 

จะต้องแจ้งการเกิดภายในระยะเวลา	15	วัน	นับแต่วันเกิด	

1	 มาตรา	18	แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534
2	 มาตรา	18	และ	มาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534	ประกอบ	หนังสือส�านักทะเบียนกลาง	ที่	มท	0309.1/ว	3	เรื่อง	การรับแจ้งการเกิดและการจัดท�าทะเบียน
ประวัติ	ลงวันที่	22	มกราคม	2558

การจดทะเบียนการเกิด
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1.2 เด็กซ่ึงเกิดในบ้าน (อาคารหรือบ้าน ซ่ึงมีบ้านเลขที่) 

• ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร3 

1)	 บดิาหรอืมารดาหรอืเจ้าบ้านสามารถแจ้งการเกิดต่อก�านนั/ผูใ้หญ่บ้านในฐานะนายทะเบยีนประจ�าหมู่บ้าน
ที่เด็กเกิด	

2)	 เมื่อแจ้งการเกิดต่อก�านัน/ผู้ใหญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนประจ�าหมู่บ้านท่ี	 เด็กเกิดแล้ว	 จะมีการ
ออกหลักฐานรับแจ้งการเกิด	ท.ร.1	ตอนหน้า	ให้	

3)	 จากนั้นจึงไปแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการ
ออกสูติบัตรให้4	(พร้อมเอกสารและพยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิดของเด็ก)

• ระยะเวลำ 

จะต้องแจ้งการเกิดภายในระยะเวลา	15	วัน	นับแต่วันเกิด

1.3 เดก็ซ่ึงเกดินอกบา้น (อาคารที่ไมบ่า้นเลขท่ีหรอืสถานท่ีอ่ืน ๆ  เช่น ศาลาพกัผูโ้ดยสาร บนแท็กซ่ี เป็นตน้)

• ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร 

1)	 บิดาหรือมารดาสามารถแจ้งการเกิดต่อก�านัน/ผู้ใหญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนประจ�าหมู่บ้านที่เด็กเกิด	

2)	 เมื่อแจ้งการเกิดต่อก�านัน/ผู้ใหญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนประจ�าหมู่บ้านท่ี	 เด็กเกิดแล้ว	 จะมีการ
ออกหลักฐานรับแจ้งการเกิด	ท.ร.1	ตอนหน้า	ให้	

3)	 จากนั้นจึงไปแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการ
ออกสูติบัตรให้	(พร้อมเอกสารและพยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิดของเด็ก)

• ระยะเวลำ 

จะต้องแจ้งการเกิดภายในระยะเวลา	 15	 วัน	 นับแต่วันเกิด	 แต่กรณีท่ีมีเหตุจ�าเป็น	 ให้แจ้งภายหลังได้
แต่ต้องไม่เกิน	30	วันนับแต่วันเกิด

ข้อควรรู้เพิ่มเติม 

1)	 หนังสือรับรองการเกิด	 (ท.ร.1/1)	ที่โรงพยาบาลออกให้	 และใบรับแจ้งการเกิด	 (ท.ร.1	ตอนหน้า)	ที่ก�านัน/
ผู้ใหญ่บ้านออกให้	ไม่ใช่ใบเกิดหรือสูติบัตร

2)	 ในการแจ้งการเกิด	จะต้องแจ้งชื่อเด็กในคราวเดียวกันเพื่อจะได้จดบันทึกในใบเกิดหรือสูติบัตร	และเมื่อได้รับ
ใบเกิดหรือสูติบัตรแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง	

3)	 สูติบัตรที่นายทะเบียนออกให้จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของเด็กแต่ละคน	ดังนี้	

กรณีที่ 1	 เด็กที่มีสัญชาติไทยจะได้รับสูติบัตร	ประเภท	ท.ร.1	

กรณีท่ี 2	 เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย	 (ชนกลุ่มน้อย	 หมายถึง	 กลุ่มที่บิดาหรือมารดามีบัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย/กลุ่มชาติพันธุ์/คนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางและวีซ่าที่อยู่ในประเทศไทย	แต่ไม่รวม
ถึงกลุ่มแรงงาน	3	สัญชาติ	(เมียนมา	กัมพูชา	และลาว)	ที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
แล้ว)	จะได้รับสูติบัตร	ประเภท	ท.ร.3	

กรณีท่ี 3	 เด็กท่ีไม่มีสัญชาติไทย	 (กลุ่มบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน/เด็กในค่ายพักพิง)	 จะได้รับสูติบัตร	
ประเภท	ท.ร.031	

กรณีที่ 4	 เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย	(กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้ว)	จะได้รับสูติบัตร	ประเภท	ท.ร.03	

3	 เพิ่งอ้าง
4	 มาตรา	20	แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534
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2. การแจ้งเกิดเกินก�าหนด
หากปรากฏว่าเด็กนั้นเกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้แจ้งการเกิดภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	

กล่าวคือ	 กรณีเกิดท่ีสถานพยาบาลหรือในบ้านต้องด�าเนินการภายใน	 15	 วันนับแต่เด็กเกิด	 และกรณีเกิดนอกบ้าน
ต้องด�าเนินการภายใน	15	วัน	หรือหากมีเหตุจ�าเป็นอาจขอขยายต่อไปได้อีกไม่เกิน	30	วันนับแต่เด็กเกิด	จะต้องด�าเนินการ	ดังนี้	

2.1 เกิดในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน

เด็กที่เกิดในสถานพยาบาลในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน	 เช่น	 โรงพยาบาล	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล	(รพ.สต.)	สถานบริการสาธารณสุขชุมชน	(สสช.)	เป็นต้น	

• ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร5 

1)	 สถานพยาบาลมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการเกิด	หรือ	ท.ร.1/1	ให้	

2)	 เมื่อสถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการเกิดให้แล้ว	 บิดาหรือมารดาหรือเจ้าบ้านไปด�าเนินการแจ้ง
การเกิดต่อนายทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียนท้องถิ่น	(โดยไม่ต้องผ่านก�านันหรือผู้ใหญ่บ้าน)	

3)	 นายทะเบยีนจะด�าเนนิการสอบสวนเพือ่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	จากพยานเอกสารต่าง	ๆ 	สอบพยานบคุคล
เพื่อรับรองข้อเท็จจริง	(ได้แก่	บิดา	มาดา	ผู้ท�าคลอด	/	ผู้รู้เห็นการเกิด	ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน	หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้าน)	ตลอดพยานหลักฐานอื่น	ๆ	(ถ้ามี)	

4)	 หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเกิดในประเทศไทยจริง	 ก็จะออกสูติบัตรให้แก่
ผู้แจ้งการเกิด	

• ระยะเวลำ 

ตั้งแต่วันพ้นก�าหนด	15	วัน	นับแต่วันเกิด	และระยะเวลาในการสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจะ
ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	90	วัน	(ตามที่	มท0309.1/ว.3042	ลงวันที่	19	กุมภาพันธ์	2558)

2.2 เกิดในบ้าน (อาคารหรือบ้าน ซ่ึงมีบ้านเลขที่) 

• ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร6 

1)	 บดิาหรอืมารดาหรอืเจ้าบ้านสามารถแจ้งการเกิดต่อก�านนั/ผูใ้หญ่บ้านในฐานะนายทะเบยีนประจ�าหมู่บ้าน
ที่เด็กเกิด	

2)	 เมื่อแจ้งการเกิดต่อก�านัน/ผู้ใหญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนประจ�าหมู่บ้านท่ี	 เด็กเกิดแล้ว	 จะมีการ
ออกหลักฐานรับแจ้งการเกิด	ท.ร.1	ตอนหน้า	ให้	

3)	 จากนั้นจึงไปแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

4)	 นายทะเบยีนจะด�าเนนิการสอบสวนเพือ่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	จากพยานเอกสารต่าง	ๆ 	สอบพยานบคุคล
เพื่อรับรองข้อเท็จจริง	 (ได้แก่	 บิดา	 มาดา	 ผู้ท�าคลอด	 ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน	 หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)	
ตลอดพยานหลักฐานอื่น	ๆ	(ถ้ามี)	

5)	 หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเกิดในประเทศไทยจริง	 ก็จะออกสูติบัตรให้แก่
ผู้แจ้งการเกิด	

5	 มาตรา	18	และ	มาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534	ประกอบ	หนังสือส�านักทะเบียนกลาง	ที่	มท	0309.1/ว	3	เรื่อง	การรับแจ้งการเกิดและการจัดท�าทะเบียน
ประวัติ	ลงวันที่	22	มกราคม	2558
6	 อ้างแล้วตาม	2
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• ระยะเวลำ 

ตั้งแต่วันพ้นก�าหนด	 15	 วัน	 นับแต่วันเกิด	 และระยะเวลาในการสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
จะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	90	วัน

2.3 เกดินอกบา้น (อาคารที่ไมบ่า้นเลขที่หรอืสถานที่อื่น ๆ  เช่น ศาลาพกัผูโ้ดยสาร บนแทก็ซ่ี เป็นตน้)

• ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร 

1)	 บิดาหรือมารดาสามารถแจ้งการเกิดต่อก�านัน/ผู้ใหญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนประจ�าหมู่บ้านที่เด็กเกิด	

2)	 เมื่อแจ้งการเกิดต่อก�านัน/ผู้ใหญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนประจ�าหมู่บ้านท่ี	 เด็กเกิดแล้ว	 จะมีการ
ออกหลักฐานรับแจ้งการเกิด	ท.ร.1	ตอนหน้า	ให้	

3)	 จากนั้นจึงไปแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียนท้องถิ่น

4)	 นายทะเบยีนจะด�าเนนิการสอบสวนเพือ่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	จากพยานเอกสารต่าง	ๆ 	สอบพยานบคุคล
เพือ่รบัรองข้อเทจ็จรงิ	(ได้แก่	บดิา	มาดา	ผูท้�าคลอด	/	ผูรู้เ้หน็การเกิด	ก�านนั/ผูใ้หญ่บ้าน	หรอืผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน)	
ตลอดพยานหลักฐานอื่น	ๆ	(ถ้ามี)	

5)	 หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเกิดในประเทศไทยจริง	 ก็จะออกสูติบัตรให้แก่
ผู้แจ้งการเกิด	

• ระยะเวลำ 

ตั้งแต่วันพ้นก�าหนด	15	วัน	นับแต่วันเกิด	แต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็น	ให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน	30	วัน	
นับแต่วันเกิด	 และระยะเวลาในการสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน	90	วัน

ข้อควรรู้เพิ่มเติม 

1)	 หนังสือรับรองการเกิด	(ท.ร.1/1)	ที่โรงพยาบาลออกให้	และใบรับการแจ้งการเกิด	(ท.ร.1	ตอนหน้า)	ที่ก�านัน/
ผู้ใหญ่บ้านออกให้	ไม่ใช่ใบเกิดหรือสูติบัตร

2)	 ในการแจ้งการเกิด	จะต้องแจ้งชื่อเด็กในคราวเดียวกันเพื่อจะได้จดบันทึกในใบเกิดหรือสูติบัตร	และเมื่อได้รับ
ใบเกิดหรือสูติบัตรแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง	

3)	 บุคคลที่สามารถแจ้งการเกิดเกินก�าหนดได้ทางกฎหมายมิได้ก�าหนดอายุขั้นสูงเอาไว้7 

4)	 สูติบัตรที่นายทะเบียนออกให้จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของเด็กแต่ละคน	ดังนี้	

กรณีที่ 1	 เด็กที่มีสัญชาติไทยจะได้รับสูติบัตร	ประเภท	ท.ร.1	

กรณีท่ี 2	 เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย	 (ชนกลุ่มน้อย	 หมายถึง	 กลุ่มที่บิดาหรือมารดามีบัตรประจ�าตัวคนซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทย/กลุ่มชาติพันธุ์/คนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางและวีซ่าที่อยู่ในประเทศไทย	
แต่ไม่รวมถึงกลุ่มแรงงาน	3	สัญชาติที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว)	จะได้รับสูติบัตร	
ประเภท	ท.ร.3	

กรณีท่ี 3	 เด็กท่ีไม่มีสัญชาติไทย	 (กลุ่มบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน/เด็กในค่ายพักพิง)	 จะได้รับสูติบัตร	
ประเภท	ท.ร.031	

กรณีที่ 4	 เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย	(กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้ว)	จะได้รับสูติบัตร	ประเภท	ท.ร.03

7	 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์,	“คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้บุคคลมีสถานภาพทางกฎหมายที่ถูกต้อง”,	(โรงพิมพ์เดือนตุลา	พิมพ์ครั้งที่	1	สิงหาคม	พ.ศ.	2544),	หน้า	86.
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3. การแจ้งเกิดกรณีเด็กแรกเกิด/เด็กไร้เดียงสาที่ถูกทอดทิ้ง8 
เมื่อพบเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาที่อายุไม่เกิน	7	ปี	ถูกทอดทิ้งไว้	ผู้พบเด็กจะต้องด�าเนินการดังนี้	

3.1 ขัน้ตอนการด�าเนินการ 

1)	 ผู้พบตัวตัวเด็กจะต้องแจ้งและน�าตัวเด็กไปให้เจ้าหน้าที่	ซึ่งสามารถน�าส่งเด็กได้	2	วิธี	ดังนี้	

กรณีที่ 1 น�าส่งตัวเด็กให้กับพนักงานฝ่ายปกครอง(ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ปลัดอ�าเภอ	ฯ)	หรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	

• พนักงานเจ้าหน้าที่จะด�าเนินการบันทึกการรับตัวเด็ก	

• จากนัน้จะน�าตัวเดก็ส่งให้แก่เจ้าหน้าทีพ่ฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	เพือ่ให้เจ้า
หน้าที่ลงบันทึกการรับตัวเด็ก	และด�าเนินการแจ้งการเกิดให้กับเด็กตามกฎหมาย	

กรณีที่ 2	 น�าส่งตัวเด็กต่อเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	(เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์)

• เจ้าหน้าที่จะลงบันทึกการรับตัวเด็กไว้	

• เจ้าหน้าที่จะด�าเนินการแจ้งการเกิดต่อส�านักทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียนท้องถิ่น

2)	 เมื่อเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	(เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์)	มีการแจ้งการเกิดต่อนาย
ทะเบียนแล้ว	นายทะเบียนจะด�าเนนิการตรวจสอบสถานะบคุคล	โดยจะตรวจสอบเรือ่งสถานทีเ่กดิและสญัชาติ
ของเด็ก	 (ในระหว่างพิสูจน์สถานะบุคคลของเด็ก	 นายทะเบียนจะออกเอกสารใบรับแจ้งการเกิด	 ท.ร.100	
ให้ก่อน)	

3)		 นายทะเบียนพิจารณาและมีค�าสั่ง	ซึ่งมีความเป็นไปได้	3	กรณี	ดังนี้	

กรณีที่ 1	 เช่ือว่าเกิดในประเทศไทยและมสีญัชาตไิทย	จะได้รับสตูบิตัร	ประเภท	ท.ร.1	หรอื	ท.ร.	2	แล้วแต่กรณ	ี

กรณีที่ 2	 เชื่อว่าเกิดในประเทศไทยแต่ไม่มีสัญชาติไทย	จะได้รับสูติบัตร	ประเภท	ท.ร.3	

กรณีท่ี 3	 ไม่เชื่อว่าเกิดในประเทศไทยและพิสูจน์สถานะอันว่าด้วยสัญชาติมิได้	 นายทะเบียนจะไม่รับ
จดทะเบยีนการเกดิ	แต่จะด�าเนินการจดัท�าทะเบยีนประวตับิคุคลทีไ่ม่มีสถานะทางทะเบยีน	(ท.ร.38	ก.)	
และออกบัตรประจ�าตัวหรือเอกสารแสดงตนให้แก่เด็กไว้

3.2 ระยะเวลาในการด�าเนินการ 

ในกระบวนการสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของส�านักทะเบียนจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	90	วัน	

8	 มาตรา	19	แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534
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4. การแจ้งเกิดกรณีของเด็กเร่ร่อน/เด็กไม่มีพ่อแม่หรือพ่อแม่ทอดทิ้ง 
ซ่ึงอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ (หน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมาย)9 
4.1 คุณสมบัติ

• เป็นเด็กเร่ร่อน	หรือเด็กที่ไม่ปรากฏพ่อแม่	หรือเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง

• เด็กดังกล่าวจะต้องอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์10 

4.2 ขัน้ตอนการด�าเนินการ

1)	 เมื่อเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ได้รับตัวเด็กมาแล้ว	 หัวหน้าหน่วยงานที่ท�าการสงเคราะห์จะต้องแจ้ง
การเกิดให้แก่เด็กภายใน	15	วันนับแต่วันที่รับตัวเด็กมา	ณ	ส�านักทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียนท้องถิ่น	

2)	 เมื่อ	 มีการแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนแล้ว	 นายทะเบียนจะด�าเนินการตรวจสอบสถานะบุคคล	 โดยจะ
ตรวจสอบเรื่องสถานที่เกิดและสัญชาติของเด็ก	(ในระหว่างพิสูจน์สถานะบุคคลของเด็ก	นายทะเบียนจะออก
เอกสารใบรับแจ้งการเกิด	ท.ร.100	ให้ก่อน)	

3)	 นายทะเบียนพิจารณาและมีค�าสั่ง	ซึ่งมีความเป็นไปได้	3	กรณี	ดังนี้	

กรณีที่ 1	 เช่ือว่าเกิดในประเทศไทยและมสีญัชาตไิทย	จะได้รับสตูบิตัร	ประเภท	ท.ร.1	หรอื	ท.ร.	2	แล้วแต่กรณ	ี

กรณีที่ 2	 เชื่อว่าเกิดในประเทศไทยแต่ไม่มีสัญชาติไทย	จะได้รับสูติบัตร	ประเภท	ท.ร.3	

กรณีที่ 3	 ไม่เชือ่ว่าเกดิในประเทศไทยและพสิจูน์สถานะอนัว่าด้วยสญัชาติมิได้	นายทะเบยีนจะไม่รับจดทะเบยีน
การเกิด	แต่จะด�าเนินการจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	(ท.ร.38	ก.)	และ
ออกบัตรประจ�าตัวหรือเอกสารแสดงตนให้แก่เด็กไว้

4.3 ระยะเวลาในการด�าเนินการ 

ในกระบวนการสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของส�านักทะเบียนจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	90	วัน	

9	 มาตรา	19/1	แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534
10	 สถานสงเคราะห์	อาจเป็นสถานสงเคราะห์ของรัฐ	หรือของเอกชนก็ได้	แต่จะต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย
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5. การขออออกหนังสือรับรองการเกิด 20/111 
5.1 คุณสมบัติ 

1)	 เป็นบุคคลที่เกิดในประเทศไทย	

2)	 มีหมายเลขประจ�าตัวในระบบทะเบียนราษฎรแล้ว	

3)	 ไม่มีสูติบัตรหรือสูติบัตรสูญหายและส�านักทะเบียนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถสืบค้นหรือคัดส�าเนาสูติบัตรได้	

4)	 มีความจ�าเป็นและประสงค์จะได้รับการจดทะเบียนการเกิด

5.2 ขัน้ตอนการด�าเนินการ 

1)	 ผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด	(กรณีผู้ขอหนังสือรับรองการเกิดอายุไม่เกิน	15	ปี	บริบูรณ์	ให้บิดามารดาหรือผู้
ปกครองที่อุปการะเลี้ยงดูเป็นผู้ยื่นแทน)	 ยื่นค�าร้องขอหนังสือรับรองการเกิด	ณ	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอหรือ
ส�านักทะเบียนท้องถิ่น	ที่ผู้นั้นเกิด	หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	หรือปัจจุบันอาศัยอยู่	

2)	 เมื่อนายทะเบียนได้รับค�าร้องขอหนังสือรับรองการเกิดแล้วจะต้องออก	“ใบรับค�าร้อง”ให้แก่ผู้ร้องไว้เป็นหลัก
ฐาน	 หรืออาจคัดส�าเนาค�าขอดังกล่าวแล้วรับรองส�าเนาเอกสารเพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงการรับเรื่องไว้แล้ว	
(หากนายทะเบยีนหรอืเจ้าหน้าทีผู้่รบัค�าร้องไม่ออกให้	ผูย้ืน่ค�าร้องจะต้องสอบถามและแจ้งให้มกีารออกเอกสาร
ดังกล่าวให้)

3)	 จากนั้นนายทะเบียนจะตรวจสอบข้อเท็จจริงตามค�าร้องขอ	โดยจะตรวจสอบการมีชื่อหรือรายการบุคคลทาง
ทะเบียนราษฎร	 และสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้ยื่นค�าร้องขอหนังสือรับรองการเกิดเป็นบุคคลเดียวกันกับ
บุคคลที่มีชื่อในเอกสารทางทะเบียนราษฎรหรือไม่

4)	 นายทะเบียนจะด�าเนินการสอบปากค�าพยานบุคคลเพื่อรับรองข้อเท็จจริง	

• สอบปากค�าผู้ยื่นค�าร้องขอหนังสือรับรองการเกิด	 (โดยจะสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบิดา	 มารดา	 สัญชาติ
ของบิดามารดา	สถานที่เกิด	จ�านวนพี่น้องร่วมบิดามารดา	และที่อยู่ปัจจุบัน)

• สอบปากค�าบิดา	มารดาผู้ให้ก�าเนิด	หรือผู้ปกครองผู้อุปการะเลี้ยงดู	ผู้ท�าคลอด	(ถ้ามี)

• สอบปากค�าพยานบุคคลอื่น	ๆ	ที่น่าเชื่อถือ12	อย่างน้อย	2	คน	

• พยานเอกสารหรือหลักฐานอื่น	ๆ	

5)	 นายทะเบียนจะพิจารณาและมีค�าสั่ง

กรณีท่ี 1	 เห็นว่าพยานหลักฐานของผู้ยื่นค�าร้องขอน่าเชื่อได้ว่าเป็นผู้เกิดในประเทศไทย	 ก็จะออกหนังสือ
รับรองการเกิด	20/1	ให้แก่ผู้ยื่นค�าร้องขอหนังสือรับรองการเกิด

กรณีท่ี 2	 เห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย	นายทะเบียนจะมีค�า
ส่ังไม่อนญุาต	และจะแจ้งค�าสัง่ดงักล่าวไปยังผูย่ื้นค�าร้องขอหนงัสอืรบัรองการเกดิเป็นหนงัสอืภายใน	
3	วัน	นับแต่วันที่มีค�าสั่ง	พรอ้มเหตุผลประกอบ	เพือ่ใหผู้้ยื่นค�ารอ้งขอหนังสือรับรองการเกิดใช้สิทธิ
ในการอุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไป

5.3 ระยะเวลาในการด�าเนินการ 

เมื่อมีการยื่นค�าร้องขอหนังสือรับรองการเกิดต่อนายทะเบียนแล้ว	จะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	112	วัน	

11	 มาตรา	19/1	แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534	ประกอบ	ประกาศส�านักทะเบียนกลาง	เรื่อง	หลักเกณฑ์	เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา	
20/1	แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551	ฉบับลงวันที่	23	สิงหาคม	พ.ศ.	2551
12	 พยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือ	หมายถึง	ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว	และมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน	มีบ้านมั่นคง	เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในท้องถิ่น	มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน	
และรูจ้กัคุน้เคยกบักับครอบครวัผูย้ืน่ค�าร้องขอเป็นอย่างด	ีเป็นผูรู้เ้ห็นการเกิดหรอืสามารถให้ข้อมลูเกีย่วกบัสถานทีเ่กดิของผูข้อหนงัสอืรบัรองการเกดิ	หรอืหากพยานเป็นข้าราชการหรอืเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐหรือข้าราชการบ�านาญ	ต้องด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าระดับ	3	หรือเทียบเท่าระดับ	3	ขึ้นไป	หรือก�านันหรือผู้ใหญ่บ้านก็ได้



คู่มือ การจดทะเบียนการเกิด และกระบวนการพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทย16



คู่มือ การจดทะเบียนการเกิด และกระบวนการพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทย 17

การขอจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน 
ตามมาตรา 38 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติ 

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 255113 (คนไร้รัฐโดยสิ้นเชิง)

1. คุณสมบัติ
1.1 ไม่มีเอกสำรทำงทะเบียนรำษฎรและไม่มีเลขประจ�ำตัว 13 หลัก (หรือเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชำติ)

1.2 ไม่มีเอกสำรรำชกำรที่แสดงว่ำมีสัญชำติหรือเป็นรำษฎรของประเทศอื่น ๆ

1.3 มีภูมิล�ำเนำเป็นหลักแหล่ง/อำศัยอยู่จริงในพื้นที่ของส�ำนักทะเบียนที่จัดท�ำทะเบียนประวัติ

1.4 เป็นคนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมำย

2. ขัน้ตอนการด�าเนินการ 
2.1 ยื่นค�ำขอจดัท�ำทะเบยีนประวติับุคคลที่ไมม่สีถำนะทำงทะเบยีน ณ ส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอหรอืส�ำนกัทะเบียน

ท้องถิ่นที่ตนเองมีภูมิล�ำเนำอยู่จริง 

13	 อ้างอิงขั้นตอนการด�าเนินการจาก	 หนังสือสั่งการส�านักทะเบียนกลาง	 ที่	 มท	 0309./ว	 36	 เรื่อง	 การจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	 หรือบุคคลประเภท	๐	
ลงวันที่	 29	 กันยายน	 2559	 และ	 หนังสือส�านักทะเบียนกลาง	 ด่วนที่สุด	 ที่	 มท.0309.8/	 ว	 156	 เรื่อง	 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่ทีสถานะทางทะเบียน	
ลงวันที่	13	พฤษภาคม	2563
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2.2 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค�ำร้องขอออก “ใบรับค�ำร้อง” หรือถ่ำยเอกสำรค�ำร้องให้แก่ผู้ยื่นค�ำร้องไว้เป็นหลักฐำน 
(หำกไม่มีกำรออกใบรับค�ำร้องให้ไว้เป็นหลักฐำน ตลอดจนไม่ปรำกฏเลขรับค�ำร้องและลำยมือช่ือ
ผูร้บัค�ำร้อง ผูย้ื่นค�ำร้องตอ้งแจ้งเจำ้หนำ้ที่ผูร้บัค�ำรอ้งใหอ้อกใบรบัค�ำร้องและลงรำยกำรใหใ้นเอกสำร
ดังกล่ำวให้ครบถ้วน)

2.3 นำยทะเบียนอ�ำเภอ/ท้องถิ่น จะตรวจสอบคุณสมบัติ 

• เรียกตรวจพยานเอกสาร	(ถ้ามี)

• ตรวจสอบรายการบุคคลทางทะเบียนราษฎร

• สอบปากค�าพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ14	ซึ่งรู้เห็นการอาศัยอยู่จริงในประเทศไทย	จ�านวน	1-2	คน

• ตรวจสอบการมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย	(เช่น	ตั้งบ้านเรือนอยู่จริง	การประกอบอาชีพ	มีครอบครัว	เป็นต้น)

2.4 พิจำรณำและมีค�ำสั่ง

• กรณีอนุมัติ	(เห็นว่าเป็นบุคคลที่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก�าหนด)

• เจ้าหน้าทีจ่ะจดัท�าทะเบยีนประวตับิคุคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบยีนตามแบบ	ท.ร.38	ก.	และออกบตัรประจ�า
ตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	 0-xxxx-00xxx-xx-x	 (เลขประจ�าตัว	 13	 หลักขึ้นต้นด้วยเลข	 0	 และ
หลักที่หกและเจ็ดเป็น	00)	

• ผู้ร้องควรตรวจสอบข้อมูลในบัตรประจ�าตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน	 และขอคัดทะเบียนประวัติ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามแบบ	ท.ร.38	ข

• กรณีไม่อนุมัติ

ส�านักทะเบียนจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ร้องภายใน	3	วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีค�าสั่ง	เพื่อให้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ค�าสั่งไม่อนุมัติ	

3. ระยะเวลาในการด�าเนินการ 
ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จใช้เวลาไม่เกิน	 60-90	 วัน15	 (หากไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้	

ส�านักทะเบียนฯจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ร้อง	พร้อมเหตุผล)

14	 พยานบุคคลที่มักถูกเรียกสอบปากค�าอาจจะเป็นเจ้าบ้านหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังที่ผู้ยื่นค�าร้องอาศัยอยู่	หรือบุคคลที่เป็นเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ใกล้เคียงกัน	โดยลักษณะของพยานที่
น่าเชื่อถือ	 ตามที่กรมการปกครองได้เคยก�าหนดไว้	 ได้แก่	 (1)	 ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน	 (2)	 มีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งในท้องที่ที่ผู้น้ันอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า	 5	 ปี	 (3)	
เป็นบุคคลที่ชุมชนให้การยอมรับนับถือหรือให้การยกย่องศรัทธา	(4)	มีความประพฤติดีและต้องรู้จักคุ้นเคยกับผู้ร้องหรือครอบครัวของผู้ร้องเป็นอย่างดี
15	 ระยะเวลาในการด�าเนินการ	 ตั้งแต่การรับค�าร้อง	 รวบรวม	 ตรวจสอบพยานหลักฐาน	 ตลอดจนพิจารณาและออกค�าสั่งขอนายทะเบียนจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จ	 ภายใน	 30	 วัน	
แต่หากไม่สามารถด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ได้	ให้ขยายไปได้อกี	30	วนั	โดยต้องแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผูร้้องทราบพร้อมระบเุหตผุล	แต่อย่างไรกต็ามระยะเวลาตามกฎหมายวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง	
พ.ศ.	2539	ได้ก�าหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการจะต้องไม่เกิน	90	วัน
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การขอเพิ่มช่ือและรายการบุคคล ในทะเบียนราษฎร 

ตามข้อ 97 แห่งระเบียบส�านักทะเบียน 
ว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535

1 คุณสมบัติ 
1.1	 เป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย	 แต่ไม่ได้รับการบันทึกชื่อและรายการบุคคลลงในทะเบียนราษฎร

ของประเทศไทย	และ

1.2	 ไม่มีหลักฐานทางเอกสารใด	ๆ	ที่แสดงถึงหรือระบุว่ามีสัญชาติไทย	

2 ขัน้ตอนการด�าเนินการ16 
2.1	 ยืน่ค�าร้องขอเพิม่ชือ่และรายการบคุคลในทะเบยีนราษฎร(ทะเบยีนบ้าน)	พร้อมพยานหลกัฐาน	ณ	ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอ	

หรือส�านักทะเบียนท้องถิ่นที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในปัจจุบัน	

2.2	 เมือ่นายทะเบยีนได้รบัค�าร้องขอแล้วจะด�าเนนิการตรวจสอบคณุสมบตัว่ิามคีณุสมบตัคิรบถ้วนว่ามสีญัชาติไทย
ตามกฎหมายสัญชาติหรือไม่	โดยตรวจสอบพยานหลักฐาน	ดังนี้	
• พยานเอกสาร	(เช่น	หลักฐานทางทะเบียนราษฎร	หลักฐานทางการศึกษา	หลักฐานทางการทหาร	เป็นต้น)	
• พยานวัตถุ	(เช่น	ผลการตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรม	หรือ	DNA	เป็นต้น)	และ	
• สอบปากค�าพยานบคุคล	ได้แก่	ผูข้อเพิม่ชือ่	เจ้าบ้าน	บดิามารดาหรอืญาตพิีน้่อง	(ถ้าม)ี	หรอื	บคุคลทีน่่าเช่ือถอื	

อย่างน้อย	2	คน	

2.3	 นายทะเบียนตรวจสอบว่าผู้ร้องขอมีชื่อและรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่

2.4	 เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเสร็จแล้ว	ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอไปยังนายอ�าเภอหรือ
ผู้อ�านวยการเขต	เพื่อพิจารณาออกค�าสั่ง

2.5	 เมื่อนายอ�าเภอหรือผู้อ�านวยการเขตพิจารณามีค�าสั่งแล้ว	มีความเป็นไปได้ใน	2	กรณี	ได้แก่	

กรณีที่ 1	มีค�าสั่งอนุมัติ

กรณีที่ 2	มีค�าสั่งไม่อนุมัติ	

2.6	 กรณีมีค�าสั่งอนุมัติแล้ว	นายทะเบียนจะด�าเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลของผู้ร้องเข้าไปในทะเบียนบ้าน	
และก�าหนดเลขประจ�าตัวประชาชนให้แก่ผู้ร้องขอ	

2.7	 กรณีที่มีค�าสั่งไม่อนุมัติ	นายทะเบียนจะแจ้งค�าสั่งไม่อนุมัติมายังผู้ร้องเป็นหนังสือ	เพื่อให้ผู้ร้องสามารถใช้สิทธิ
อุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไป	

3 ระยะเวลาในการด�าเนินการ 
ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการประมาณ	30-60	วัน	แล้วแต่กรณี

16	 ข้อ	97	แห่งระเบียบส�านักทะเบียนว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2535
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การขอลงรายการสัญชาติตามระเบียบส�านักทะเบียนกลาง 
ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคล 

ในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543

1 คุณสมบัติ 
1.1	 เป็นชาวไทยภูเขา17	หรือบุคคลบนพื้นที่สูง18	ที่ได้รับการจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรประจ�าตัว

1.2	 ใช้บังคับในพื้นท่ีจังหวัดต่าง	 ๆ	 20	 จังหวัด	 ได้แก่	 กาญจนบุรี	 ก�าแพงเพชร	 เชียงราย	 เชียงใหม่	 ตาก	 น่าน	
ประจวบคีรีขันธ์	พะเยา	พิษณุโลก	เพชรบุรี	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ราชบุรี	เลย	ล�าปาง	ล�าพูน	สุโขทัย	
สุพรรณบุรี	และอุทัยธานี

2 ขัน้ตอนการด�าเนินการ19 
2.1	 ผู้ร้อง20	ยื่นค�าร้องขอลงรายการสัญชาติเป็นไทย	ณ	ส�านักทะเบียนอ�าเภอ/ส�านักทะเบียนท้องถิ่น	ที่ตนเองมี

ภูมิล�าเนาอยู่จริง	เมื่อยื่นค�าร้องแล้วนายทะเบียนจะต้องออกใบรับค�าร้องให้แก่ผู้ยื่นเก็บไว้เป็นหลักฐาน

17	 ชาวไทยภเูขา	หมายถงึ	กลุม่ชาตพัินธ์ุดัง้เดิมทีอ่าศยัท�ากนิหรอืบรรพชนอาศยัท�ากนิอยูบ่นพืน้ทีส่งูในประเทศไทย	ซึง่มวีฒันธรรม	ประเพณ	ีความเชือ่	ภาษาและการด�าเนนิชวีติทีม่เีอกลักษณ์
เฉพาะตัว	ประกอบด้วย	9	ชาติพันธุ์หลัก
18	 บุคคลบนพื้นที่สูง	 หมายถึง	 บุคคลซึ่งเป็นชาวไทยภูเขา	 คนไทย	 หรือกลุ่มชนอื่น	 ๆ	 ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง	 ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีนโยบายดูแลด�าเนินการเป็นการเฉพาะ	 และหมายรวมถึง	
บุคคลบนพื้นที่สูงที่อพยพลงมาอาศัยอยู่บนพื้นราบด้วย
19	 ระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง	พ.ศ.	2543
20	 ผู้ยื่นค�าร้องขอที่บรรลุนิติภาวะแล้ว	สามารถยื่นด้วยตนเอง	ยื่นให้ภรรยา	และบุตรได้ด้วย	กรณีเป็นผู้เยาว์ที่บิดามารดาเสียชีวิตแล้วหรือไม่ทราบที่อยู่	ให้ผู้อุปการะเลี้ยงดูเป็นผู้ยื่นแทนได้
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2.2	 เมือ่ได้รบัค�าร้องขอแล้วนายทะเบยีนอ�าเภอ/นายทะเบยีนท้องถิน่	จะตรวจสอบคณุสมบัต	ิโดยตรวจสอบพยาน
หลักฐานของการได้สัญชาติไทย	ได้แก่	
• พยานเอกสาร	เช่น	เอกสารทีไ่ด้จากการจดัท�าทะเบยีนประวตัต่ิาง	ๆ 	ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎร	

(เช่น	แบบพิมพ์ฯ	ทร.ชข.	ทะเบียนส�ารวจบัญชีบุคคลในบ้าน	ทร.13)	เอกสารต่าง	ๆ	ที่ทางราชการออกให้
เพื่อรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย	(เช่น	หนังสือรับรองการเกิด	สูติบัตร	 เป็นต้น)	หรือเอกสารอื่น	ๆ	
ที่มีรายละเอียดที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริง	เพื่อให้ได้รับการรับรองสิทธิในสัญชาติไทยได้

• พยานวัตถุ	เช่น	เหรียญชาวเขา	เป็นต้น
• สอบปากค�าพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ21	 ทั้งนี้	 หากนายทะเบียนเห็นว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน	 ไม่ถูกต้อง	

นายทะเบียนจะแจ้งมายังผู้ร้อง	 ซึ่งผู้ร้องจะต้องด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่นายทะเบียนแจ้งมา	

2.3	 จากนั้นนายทะเบียนจะรวบรวมหลักฐานและความเห็นเสนอต่อนายอ�าเภอเพื่อพิจารณาออกค�าสั่ง

2.4	 เมื่อนายอ�าเภอพิจารณาแล้วมีค�าสั่งได้ใน	2	กรณี	ได้แก่	

กรณีที่ 1	 มีค�าสั่งอนุมัติ	

กรณีที่ 2	 มีค�าสั่งไม่อนุมัติ	

2.5	 กรณีนายอ�าเภอมีค�าสั่งอนุมัติ	 จะส่งเรื่องไปยังส�านักทะเบียนกลางเพ่ือตรวจสอบและก�าหนดเลขประจ�าตัว
ประชาชน	13	หลัก	

2.6	 เมื่อก�าหนดเลขประจ�าตัวประจ�าตัว	 13	 หลักแล้ว	 นายทะเบียนจะด�าเนินการลงรายการสัญชาติเป็นไทย
ให้แก่ผู้ร้อง

2.7	 กรณีนายอ�าเภอมีค�าสั่งไม่อนุมัติ	 นายทะเบียนจะแจ้งค�าสั่งไม่อนุมัติดังกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้ร้อง	
เพื่อให้ผู้ร้องใช้สิทธิในการอุทธรณ์22	ตามกฎหมายต่อไป

3 ระยะเวลาในการด�าเนินการ 
• เมื่อยื่นค�าร้องแล้ว	 นายทะเบียนอ�าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น	 ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบ

พยานหลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน	30	วัน	

• เมื่อนายทะเบียนอ�าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่นเสนอความเห็นต่อนายอ�าเภอแล้ว	 นายอ�าเภอต้องพิจารณา
ออกค�าสั่งภายใน	30	วัน	

• หากนายอ�าเภอพิจารณาอนุมัติแล้วส่งเรื่องไปยังส�านักทะเบียนกลางเพื่อตรวจสอบและก�าหนดเลขประจ�าตัว
ประชาชน	จะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	20	วัน	

• เมือ่ก�าหนดเลขประจ�าตวัประชาชน	13	หลักแล้ว	จะต้องด�าเนนิการลงรายการสัญชาตไิทยให้แล้วเสร็จภายใน	10	วนั

21	 ผูร้้องขออาจอ้างพยานบคุคลดงัต่อไปนีไ้ด้	เช่น	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	หรอือดตีก�านนั	อดตีผูใ้หญ่บ้าน	ผูน้�าชมุชน	ผูน้�าเครอืข่ายชมุชน	หรอือดตีคณะกรรมการหมูบ้่าน	เจ้าหน้าทีข่องส่วนราชการ 
ที่เคยปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่นั้น	 เจ้าหน้าที่ซึ่งท�าการศึกษาวิจัยของสถาบันชาวเขา	 หรือหน่วยงานท่ีมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์	 ภาษาศาสตร์หรือชาติพันธุ์	 เป็นต้น	 เพื่อรับรอง
เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของบุคคลที่ยื่นค�าร้อง	เป็นต้น
22	 โดยสามารถอุทธรณ์ค�าสั่งไม่อนุมัติของนายอ�าเภอไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์อ�าเภอ	คณะกรรมการอุทธรณ์จังหวัด	และคณะกรรมการอุทธรณ์ส่วนกลางได้	ตามล�าดับ
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การขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

1 คุณสมบัติ 
1.1	 เป็นบคุคลทีถ่กูถอนสญัชาตไิทยหรอืไม่ได้สญัชาติไทยตามประกาศคณะปฏวิติัฉบบัท่ี	337	(ปว.337)	พ.ศ.	251523 

หรือ	 เป็นบุตรของบุคคลที่ถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี	 337	
(ปว.337)	พ.ศ.	2515	

1.2	 อาศัยอยู่จริงในประเทศไทย	และ

1.3	 มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร	และ

1.4	 มีความประพฤติดี	หรือท�าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย

23	 บุคคลที่ถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทย	ปว.337	ได้แก่	(1)	บุคคลที่เกิดในประเทศไทย	โดยบิดาเป็นคนต่างด้าวหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฎบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย	
และขณะเกิดบิดาหรือมารดาเป็น	ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย	หรือ	เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว	หรือ	
เป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมือง	 ซ่ึงบุคคลในกลุ่มแรกนี้เป็นบุคคลท่ีเกิดก่อนท่ี	 ปว.337	 บังคับใช้	 กล่าวคือ	 วันท่ี	 14	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2515	
หากเข้าตามเงื่อนไขก็จะถูกถอนสัญชาติไทย	หรือ	(2)	บุคคลที่เข้าเงื่อนไขตาม	(1)	ที่เกิดในประเทศไทย	เมื่อ	ปว.337	มีผลบังคับใช้แล้ว	จะไม่ได้สัญชาติไทย	กล่าวคือ	เป็นบุคคลที่เกิดภายหลัง	
13	ธันวาคม	พ.ศ.	2515	แต่เกิดก่อนวันที่	28	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2535
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2 ขัน้ตอนการด�าเนินการ24 
2.1	 กรณีเด็กท่ีอายุต�่ากว่า	 15	 ปีบริบูรณ์	 บิดา	 มารดา	 หรือผู้ปกครองของเด็กเป็นผู้ย่ืนค�าขอ	 แต่กรณีที่เป็น

บุคคลที่อายุเกินกว่า	15	ปี	ให้ยื่นค�าขอด้วยตนเอง	

2.2	 ยื่นค�าขอลงรายการสัญชาติไทย	 ตามมาตรา	 23	ณ	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียนท้องถิ่นที่มีช่ือ
อยูใ่นทะเบยีนราษฎรหรอืมภีมูลิ�าเนาปัจจบัุน	พร้อมด้วยหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	เอกสารการทะเบียนราษฎร	
หลักฐานที่แสดงว่าเกิดในประเทศไทย	 และเอกสารอื่น	 ๆ	 (ถ้ามี)	 เช่น	 หลักฐานการศึกษา	 หลักฐาน
การรับราชการทหาร	หลักฐานการเสียภาษี	หนังสือรับรองการท�าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย	
ใบส�าคัญถิ่นที่อยู่หรือใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว	เป็นต้น25 

2.3	 เมื่อยื่นค�าขอแล้ว	 นายทะเบียนจะตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบตามเงื่อนไขหรือไม่	 โดยจะตรวจสอบจาก
พยานหลักฐาน	
• ตรวจพยานหลักฐานการมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนราษฎร	 เพ่ือยืนยันว่าบุคคลในรายการ

ทางทะเบียนราษฎรเป็นคนเดียวกันกับผู้ที่ยื่นค�าขอลงรายการสัญชาติไทยตาม	มาตรา	23	
• สอบปากค�าผูย่ื้นค�าขอ	โดยจะปรากฏรายละเอยีดเกีย่วกบั	บดิามารดา	สญัชาติของบดิามารดา	สถานทีเ่กดิ	

จ�านวนพี่น้องร่วมบิดามารดา	และที่อยู่ปัจจุบัน
• สอบปากค�าพยานบคุคลผูน่้าเชือ่ถือเพือ่ให้การรบัรองเรือ่งการมภีมูลิ�าเนาอยูใ่นประเทศไทยเป็นหลกัแหล่ง

อยู่จริงติดต่อกันในประเทศไทย	 และเร่ืองการมีความประพฤติดีหรือการท�าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
ของผู้ยื่นค�าขอ

2.4	 หลังจากนั้นนายทะเบียนจะรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอต่อนายอ�าเภอหรือผู้อ�านวยการเขต	
(แล้วแต่กรณี)	

2.5	 นายอ�าเภอหรือผู้อ�านวยการเขต	(แล้วแต่กรณี)	จะพิจารณาและมีค�าสั่ง	ดังกรณีต่อไปนี้

กรณีที่ 1	 อนมุตั	ิซึง่หากมคี�าสัง่อนมุตัแิล้วกจ็ะมกีารส่งเรือ่งไปยงัส�านกัทะเบยีนกลางเพือ่ตรวจสอบและก�าหนด
เลขประจ�าตัวประชาชนให้	 จากนั้นก็จะแจ้งผู้ร้องขอให้มาเพิ่มชื่อและลงรายการสัญชาติไทย
ในทะเบียนราษฎร

กรณีท่ี 2	 ไม่อนุมัติ	 ส�านักทะเบียนจะแจ้งค�าสั่งไม่อนุมัติเป็นหนังสือไปยังผู้ร้องขอ	 พร้อมเหตุผลประกอบ	
เพื่อให้ผู้ร้องขอใช้สิทธิในการอุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไป	

3 ระยะเวลาในการด�าเนินการ 
• เมือ่ได้ยืน่ค�าขอให้นายทะเบยีนแล้ว	นายทะเบียนจะต้องด�าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและคณุสมบัติภายใน	90	วนั	

• จากนั้นเมื่อเสนอพยานหลักฐานและความเห็นไปให้นายอ�าเภอหรือผู้อ�านวยการเขตแล้ว	 นายอ�าเภอหรือ
ผู้อ�านวยการเขตจะต้องพิจารณาและมีค�าสั่งภายใน	15	วัน	

• หลงัจากมคี�าสัง่อนมุตัแิล้ว	เมือ่ส่งเรือ่งไปยงัส�านกัทะเบยีนกลาง	ส�านกัทะเบยีนกลางจะต้องด�าเนนิการภายใน	20	วนั

• เมื่อได้เลขประจ�าตัว	13	หลักมาแล้ว	จะต้องมีการด�าเนินการเพิ่มชื่อและลงรายการสัญชาติไทยภายใน	7	วัน	

24	 มาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551ประกอบ	หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนมาก	ที่	มท.	0309.1/ว	1587	เรื่อง	การขอลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตาม	มาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ลงวันที่	22	พฤษภาคม	พ.ศ.	2551
25	 วีนัส	สีสุข,	“คนไทยตามมาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	การขจัดปัญหาความไร้สัญชาติและเสมือนไร้สัญชาติของมนุษย์ที่เกิด
บนแผ่นดินไทย”,	(พิมพ์โดย	UNHCR	พิมพ์ครั้งที่	1,	1	มีนาคม	พ.ศ.	2555).
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การขอสัญชาติไทย กรณีคนไร้รากเหง้า 
มาตรา 19/2 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

1 คุณสมบัติ 
1.1	 เป็นคนไร้รากเหง้า	(ด�าเนินการแจ้งเกิดแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ	)	

1.2	 มีบัตรประจ�าตัวคนไม่มีสัญชาติไทย	หรือบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

1.3	 มีภูมิล�าเนาอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	10	ปี	

1.4	 มีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า	 (แต่กรณีเป็นผู้ป่วยทางจิตประสาท/พิการทางสมองมีอาการ
เลอะเลือนให้ใช้หนังสือรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่ท�าการรักษาแทน)

1.5	 มีความประพฤติดี	ไม่มีพฤติการณ์เป็นภัย

1.6	 ไม่เคยต้องโทษจ�าคุก	 เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ	หรือประมาท	 (หากเคยต้องโทษจ�าคุกต้องพ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า	5	ปี)

1.7	 พูดและฟังภาษาไทยได้ดี	 ยกเว้นแด็กที่อายุต�่ากว่า	 7	ปี	 คนพิการเป็นใบ้	 หรือคนที่ป่วยทางจิตประสาทหรือ
พิการทางสมอง	

1.8	 มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสในระบอบการปกครองของประเทศไทย	

2 ขัน้ตอนการด�าเนินการ 
2.1	 ผู้ที่จะขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา	 19/2	 วรรค	 2	 ยื่นค�าร้องขอสัญชาติไทยตามมาตรา	 19/2	 วรรค	 2	

ณ	ส�านักทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียนท้องถิ่น	ที่มีภูมิล�าเนาตามทะเบียนราษฎร	

2.2	 เมื่อยื่นค�าร้องแล้ว	นายทะเบียนจะตรวจสอบความถูกต้องของค�าร้องและเอกสารต่าง	ๆ 	หากหลักฐานถูกต้อง	
นายทะเบียนจะออก	“ใบรับค�าร้อง”ให้	หากไม่ถูกต้องนายทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบและผู้ร้องจะต้อง
แก้ไขเอกสารให้ถูกต้องภายใน	7	วัน	

2.3	 เม่ือได้รบัเอกสารครบถ้วนแล้ว	นายทะเบยีนจะตรวจสอบคณุสมบตัติามพยานหลกัฐานทีส่่งมา	และสอบปากค�า
พยานบุคคลจ�านวน	3	คน	เพื่อรับรองการมีภูมิล�าเนาอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	10	ปี	และ
รับรองความประพฤติดี	

กรณีท่ี 1	 ผู้ยื่นค�าร้องขออายุไม่เกิน	 18	 ปี	 บริบูรณ์	 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกตรวจสอบคุณสมบัติเรื่อง
ความประพฤติ	การกระท�าผิดทางอาญา	และพฤติการณ์ที่เป็นภัย

กรณีที่ 2	 ผู้ร้องขออายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์	จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม	ได้แก่	
• ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสถานีต�ารวจท้องที่	
• ตรวจสอบประวัติยาเสพติด	 กับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค	 หรือ	

ปปส.ภาค	
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• ตรวจสอบประวติัท่ีเกีย่วกบัความมัน่คงในด้านต่าง	ๆ 	กบัต�ารวจภธูรจงัหวดั	หรอืกองบญัชาการต�ารวจสนัตบิาล	
(กรณีที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร)

2.4	 นายทะเบียนอ�าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่นจะพิจารณาและด�าเนินการ	ดังนี้

กรณีท่ี 1	 เห็นว่าขาดคุณสมบัติ	 นายทะเบียนจะแจ้งไปยังผู้ขอทราบเป็นหนังสือเพื่อให้ผู้ร้องขอใช้สิทธิ
ในการอุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไป

กรณีท่ี 2	 เห็นว่าค�าร้องถูกต้อง	 นายทะเบียนจะรวบรวมค�าร้องพร้อมพยานหลักฐาน	 และบันทึกความเห็น
เสนอไปยังส�านักทะเบียนจังหวัดหรือส�านักทะเบียนกรุงเทพมหานคร	

2.5	 เมื่อส�านักทะเบียนจังหวัดหรือส�านักทะเบียนกรุงเทพมหานครได้รับเอกสารแล้ว	 นายทะเบียนจังหวัด/
นายทะเบยีนกรงุเทพมหานครจะตรวจสอบความถกูต้อง	และส่งเรือ่งไปยงัส�านกัทะเบยีนกลาง	กรมการปกครอง	
กระทรวงมหาดไทย	

2.6	 จากนั้นอธิบดีกรมการปกครองจะกลั่นกรองคุณสมบัติ	และมีความเห็นได้	ดังนี้	

กรณีที่ 1 	หากเหน็ว่าขาดคณุสมบตั	ิอธบิดกีรมการปกครองจะส่งคนืส�านกัทะเบยีน	เพือ่ให้แจ้งผูร้้องขอทราบ	
และใช้สิทธิในการอุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไป	

กรณีท่ี 2 หากเห็นว่าค�าร้องถูกต้อง	 ก็จะรวบรวมเอกสารเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาอนุมัติสัญชาติไทย

2.7	 เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติและประกาศให้ได้สัญชาติไทยแล้ว	จะส่งเร่ืองไปยัง
ส�านักทะเบียนกลาง	เพื่อก�านดเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก	และส่งประกาศไปยังส�านักทะเบียนอ�าเภอ
หรือส�านักทะเบียนท้องถิ่น	

2.8	 จากนั้นส�านักทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียนท้องถิ่นจะต้องแจ้งไปยังผู้ร้องขอทราบ	 เพื่อให้มาด�าเนินการ
เพิ่มชื่อและท�าบัตรประจ�าตัวส�าหรับคนสัญชาติไทย

2.9	 เมื่อผู้ร้องได้รับแจ้งจากส�านักทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียนท้องถิ่นแล้ว	ให้ผู้ร้องขอไปด�าเนินการเพิ่มชื่อ
และจัดท�าบัตรประจ�าตัวคนสัญชาติไทยตามที่ได้รับแจ้ง	

3 ระยะเวลาในการด�าเนินการ 
• เมื่อยื่นค�าร้อง	ณ	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอ/ส�านักทะเบียนท้องถิ่น	 นายทะเบียนจะต้องตรวจสอบหลักฐาน

ภายใน	15	วัน	นับแต่ได้รับเอกสารจากผู้ยื่นค�าร้องขอ

• นายทะเบียนอ�าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาคุณสมบัติและสอบปากค�าพยานให้แล้วเสร็จภายใน	
45	วันนับแต่วันที่ได้รับค�าร้อง	

• เมื่อนายทะเบียนจังหวัด/นายทะเบียนกรุงเทพมหานครได้รับเรื่องจะต้องด�าเนินการเพื่อส่งกรมการปกครอง	
เพื่อให้อธิบดีพิจารณาและเสนอเรื่องไปยังรับมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา	 โดยต้องด�าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน	15	วันนับแต่วันที่รับเรื่อง	
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การขอพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่น 
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 

1. คุณสมบัติ 
1.1. เป็นคนไทยพลดัถิน่	ซึง่หมายถงึ	คนเชือ้สายไทย	(แต่เสยีสญัชาต	ิเพราะการเปลีย่นแปลงอาณาเขตของประเทศไทยในอดตี)

1.2. ปัจจุบันมิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น

1.3. อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะเวลาหนึ่ง	มีวิถีชีวิตเป็นคนไทย

1.4. ได้รับการส�ารวจและจัดท�าทะเบียนตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
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2. ขัน้ตอนการด�าเนินการ 
2.1. กรณีมีภูมิล�าเนานอกเขตกรุงเทพมหานคร 

• ยื่นค�าร้อง	ณ	ส�านักทะเบียนอ�าเภอที่ผู้ร้องมีภูมิล�าเนา	

• เจ้าหน้าที่จะรับค�าร้องและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	หากเอกสารถูกต้องแล้ว	 จะออกใบรับค�าร้อง
ให้ผู้ยื่นค�าร้องไว้เป็นหลักฐาน	

• จากนั้นจะตรวจสอบพยานหลักฐาน	และสอบสวนพยานบุคคล	เพื่อน�าส่งนายอ�าเภอเพื่อพิจารณา

• เม่ือนายอ�าเภอพจิารณาแล้วเห็นว่าผูร้้องมคีณุสมบตัคิรบถ้วน	กจ็ะน�าส่งค�าร้องและพยานหลกัฐานไปยงัท่ีท�าการ
ปกครองจังหวัด

• เจ้าหน้าที่ของที่ท�าการปกครองจังหวัด	 จะตรวจสอบพยานหลักฐาน	 รวบรวมพยานหลักฐานและสอบพยาน
บุคคล	จากนั้นจะน�าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา	

• เมือ่ผูว่้าราชการจงัหวดัพจิารณาแล้วเหน็ว่าผูร้้องมคีณุสมบตั	ิกน็�าส่งค�าร้องพร้อมพยานหลกัฐานแก่ฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	 ส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	
เพื่อน�าเข้าคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

• เมื่อคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้พิจารณาแล้ว	ให้ด�าเนินการ	ดังนี้	

• กรณีมีมติรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
• จะมีการรับรองรายงานการประชุม	 และน�าส่งไปยัง	 (1)	 อธิบดีกรมการปกครอง	 เพื่อให้ออกหนังสือ

รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้แก่ผู้ร้อง	(2)	ส�านักบริหารการทะเบียน	เพื่อให้ก�าหนดเลขประจ�าตัว
ประชาชนให้แก่ผู้ร้อง	

• จากนั้นจะมีการแจ้งผู้ร้องให้มาด�าเนินการเพิ่มชื่อและแก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎรในฐานะ
คนสัญชาติไทยโดยการเกิด

• กรณีมีมติไม่รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
• จะมีการรับรองรายงานการประชุม	 และแจ้งผลมติที่ประชุมให้แก่ผู้ร้องทราบ	 เพื่อให้ผู้ร้องได้ใช้สิทธิ

ในการฟ้องเพื่อโต้แย้งค�าสั่งที่ศาลปกครองต่อไป	

2.2. กรณีมีภูมิล�าเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

• ยื่นค�าร้อง	ณ	ส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	(ล�าลูกกา	คลอง	9)	

• เจ้าหน้าที่จะรับค�าร้องและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	หากเอกสารถูกต้องแล้ว	 จะออกใบรับค�าร้อง
ให้ผู้ยื่นค�าร้องไว้เป็นหลักฐาน	

• จากนัน้จะตรวจสอบพยานหลกัฐาน	และสอบสวนพยานบคุคล	เพือ่น�าส่งผูอ้�านวยการส�านกับรหิารการทะเบียน
เพื่อพิจารณา

• เมือ่ผูอ้�านวยการส�านักบรหิารการทะเบยีนพจิารณาแล้วเหน็ว่าผูร้้องมคีณุสมบติัครบถ้วน	กจ็ะน�าส่งค�าร้องและ
พยานหลักฐานไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นส�านักบริหาร
การทะเบียน	กรมการปกครอง	เพื่อน�าเข้าคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

• เมื่อคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้พิจารณาแล้ว	ให้ด�าเนินการ	ดังนี้	
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• กรณีมีมติรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
• จะมีการรับรองรายงานการประชุม	และน�าส่งไปยัง	

(1)	 อธิบดีกรมการปกครอง	เพื่อให้ออกหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้แก่ผู้ร้อง	
(2)	 ส�านักบริหารการทะเบียน	เพื่อให้ก�าหนดเลขประจ�าตัวประชาชนให้แก่ผู้ร้อง	

• จากนั้นจะมีการแจ้งผู้ร้องให้มาด�าเนินการเพิ่มชื่อและแก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎรในฐานะ
คนสัญชาติไทยโดยการเกิด

• กรณีมีมติไม่รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
• จะมีการรับรองรายงานการประชุม	 และแจ้งผลมติที่ประชุมให้แก่ผู้ร้องทราบ	 เพื่อให้ผู้ร้องได้ใช้สิทธิ

ในการฟ้องเพื่อโต้แย้งค�าสั่งที่ศาลปกครองต่อไป	

3. ระยะเวลาในการด�าเนินการ 
3.1. กรณีมีภูมิล�าเนานอกเขตกรุงเทพมหานคร 

• การด�าเนินการในชั้นส�านักทะเบียนอ�าเภอ	มีระยะเวลา	30	วัน	

• การด�าเนินการในชั้นที่ท�าการปกครองจังหวัด	มีระยะเวลา	30	วัน	

• การด�าเนินการในชั้นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	 ส�านักบริหาร
การทะเบียน	กรมการปกครอง	มีระยะเวลา	50	วัน	

• การด�าเนินการในชั้นคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	มีระยเวลา	30	วัน	

• การด�าเนินการเพื่อรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	 มีระยเวลา	
30	วัน	

3.2. กรณีมีภูมิล�าเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 

• การด�าเนินการในชั้นส�านักบริหารการทะเบียน	มีระยะเวลา	60	วัน	

• การด�าเนินการในชั้นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	 ส�านักบริหาร
การทะเบียน	กรมการปกครอง	มีระยะเวลา	50	วัน	

• การด�าเนินการในชั้นคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	มีระยเวลา	30	วัน	

• การด�าเนินการเพื่อรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	 มีระยเวลา	
30	วัน	



คู่มือ การจดทะเบียนการเกิด และกระบวนการพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทย 35



คู่มือ การจดทะเบียนการเกิด และกระบวนการพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทย36



คู่มือ การจดทะเบียนการเกิด และกระบวนการพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทย 37

การขอรับรองสิทธิในสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ 
แก่บุคคลซ่ึงเกิดในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ 

พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

และมติคณะรัฐมนตรี 7 ธันวาคม 255926 
 

กลุ่มที่ 1 บุตรของชนกลุ่มน้อยและชาติพันธ์ุที่อพยพเข้ามาอาศัย 
ในประเทศไทยเป็นเวลานาน 

1.1. กรณีมีภูมิล�าเนาอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร

• คุณสมบัติ

• เป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน	
ไม่น้อยกว่า	15	ปี27	นับถึงวันที่ยื่นค�าขอ

26	 อ้างอิงจากประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรื่อง	การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย	โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติเป็นการทั่วไป	และการให้สัญชาติ
ไทยเป็นการเฉพาะราย	ลงวันที่	16	กุมภาพันธ์	2560	และหนังสือสั่งการกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0309/ว	3993	ลงวันที่	28	กุมภาพันธ์	2560	เรื่อง	การปฏิบัติในการพิจารณา
ให้สัญชาติไทยตามมาตรา	7	ทวิ	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	และมติคณะรัฐมนตรีวันที่	7	ธันวาคม	พ.ศ.	2558
27	 กลุ่มบุคคลเป้าหมาย	คือ	บุตรที่เกิดในประทศไทยของ	

1)	 บิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการส�ารวจและจัดท�าทะเบียนประวัติกลุ่มต่าง	ๆ 	หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน	ท.ร.13	มีเลขประจ�าตัว	13	หลัก	ที่ขึ้นต้นหลักแรก
ด้วยเลข	6	และหลักที่หกและเจ็ดเป็นเลข	50	ถึงเลข	72	(6-xxxx-50xxx-xx-x	จนถึง	6-xxxx-5072xxx-xx-x)

2)	 บดิาหรอืมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรอืกลุม่ชาติพันธุท์ี่ได้รบัอนญุาตให้มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยตามมตคิณะรฐัมนตร	ี(มใีบถิน่ทีอ่ยู)่	มชีือ่ในทะเบียนบ้าน	ท.ร.14	มเีลขประจ�าตวั	13	หลกั	
ขึ้นต้นด้วยหลักแรกด้วยเลข	5	หรือ	8	

3)	 บิดาหรือมารดา	 เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานานแต่ตกส�ารวจ	 ไม่ได้รับการจัดท�าทะเบียนประวัติในอดีต	 แต่มาได้รับการ
ส�ารวจและจดัท�าทะเบยีนประวตับิคุคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบยีน	กลุม่ที	่1	ตามยทุธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสทิธขิองบคุคลตามมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่18	มกราคม	2548	
รวมถึงชาวมอแกน	 โดยคนกลุ่มน้ีจะมีช่ือในทะเบียนประวัติ	 ท.ร.38	 ก	 และมีเลขประจ�าตัว	 13	 หลัก	 ที่ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข	 0	 และหลักที่หกและหลักท่ีเจ็ดเป็นเลข	 
89(0-xxxx-89xxx-xx-x)
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• เกิดในประเทศไทย	โดยมีหลักฐานแสดงการเกิด	(สูติบัตร	หนังสือรับรองการเกิด	เป็นต้น)

• ได้รับการส�ารวจและและจัดท�าทะเบียนประวัติฯ	 ที่ผ่านมาในอดีต	 รวมถึงกลุ่มที่ได้รับการส�ารวจตาม
ยุทธศาสตร์จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล	 (เฉพาะกลุ่มที่	 1	 /ตกหล่นจากการส�ารวจและ
จัดท�าทะเบียนประวัติในอดีต)

• ไม่ปรากฏหลักฐานการมีหรือใช้สิทธิในสัญชาติอื่น

• พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้	(ยกเว้นเด็กที่อายุต�่ากว่า	7	ปี)	

• มีความจงรักภักดี	และเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

• มีความประพฤติดี	

• ไม่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคง

• ไม่เคยได้รับโทษในคดีอาญา	 ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือประมาท	 (หากเคยต้องโทษ	 ต้องพ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า	5	ปี)	

• ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร 

• ยื่นค�าขอมีสัญชาติไทย	ณ	ส�านักทะเบียนอ�าเภอที่ผู้ขอมีภูมิล�าเนาอยู่ตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ	

• การด�าเนินการในส่วนของอ�าเภอ
• เจ้าหน้าที่จะรับค�าร้องพร้อมหลักฐานของผู้ขอ	 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์การกรอกข้อมูลในค�าขอ	

และความครบถ้วนของพยานหลกัฐาน	(หากเหน็ว่ายงัไม่ครบเจ้าหน้าทีจ่ะแจ้งผูร้้องให้ทราบและให้แก้ไข
ภายใน	7	วนั	แต่หากเห็นว่าครบถ้วนแล้ว	เจ้าหน้าทีจ่ะลงรบัและออกใบรับค�าร้องไว้ให้ผูร้้องเป็นหลกัฐาน)

• เจ้าหน้าที่จะสอบปากค�าพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือจ�านวนอย่างน้อย	2	คน	เพื่อรับรองความประพฤติใน
ปัจจุบันว่าผู้ร้องขอมีความประพฤติดี	 (โดยพยานที่ให้การรับรองจะต้องไม่ใช่ญาติหรือคนในครอบครัว
ของผู้ร้องขอ)

• กรณีผู้ร้องมีอายุเกินกว่า	 18	 ปี	 บริบูรณ์	 ในวันย่ืนค�าร้อง	 เจ้าหน้าท่ีจะส่งตัวผู้ร้องขอไปตรวจประวัติ
อาชญากรรม	ณ	สถานีต�ารวจภูธรท้องที่	

• จากนัน้เจ้าหน้าทีจ่ะสรปุผลการตรวจสอบตามแบบทีก่�าหนด	และลงชือ่ก�ากบั	และส่งเรือ่งให้นายอ�าเภอ
พิจารณา

• เมื่อนายอ�าเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง	 นายอ�าเภอ 
จะด�าเนินการ	ดังนี้	

กรณีที่ 1	 ผู้ร้องมีสัญชาติไทยและเป็นเด็กอายุไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์	ในวันที่ยื่นค�าขอ	
(1)	 นายอ�าเภอจะมีค�าสั่งอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยทะเบียนบ้าน
(2)	 ขณะเดียวกัน	 นายอ�าเภอจะส่งค�าร้องขอไปยังส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	

เพื่อให้ก�าหนดเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลักให้แก่ผู้ขอ
(3)	 จากนั้นจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องขอทราบ	 เพ่ือให้มีด�าเนินการเพิ่มช่ือและ

รายการบุคคลในฐานะคนสัญชาติไทย	

กรณีที่ 2	 ผู้ขอมีสัญชาติไทยเป็นบุคคลอายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์	ในวันที่ยื่นค�าขอ
(1)	 นายอ�าเภอจะท�าบันทึกความเห็นไว้ในค�าร้องของผู้ร้อง	 และส่งค�าร้อง	 พร้อมพยานหลักฐาน

ให้ที่ท�าการปกครองจังหวัดพิจารณา		
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• การด�าเนินการในส่วนของจังหวัด	(เฉพาะกรณีผู้ร้องมีอายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์ในวันยื่นค�าขอ)	
• เจ้าหน้าที่ของที่ท�าการปกครองจังหวัดจะตรวจสอบค�าขอ	พยานหลักฐาน	และคุณสมบัติของผู้ร้อง
• เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องการกระท�าความผิดอาญา	 และพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อความ

มั่นคง	ดังนี้	
(1)	 ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค	และต�ารวจภธูรจงัหวดั	เพือ่ตรวจสอบเกีย่วกบั

การกระท�าอันเกี่ยวกับยาเสพติด
(2)	 ต�ารวจภูธรจังหวัดและต�ารวจสันติบาล	 เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นพฤติการณ์ที่

เป็นภัยต่อความมั่นคง	(เช่น	การค้าประเวณี	การค้าของเถื่อน	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	
ประกอบธุรกิจที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน	เป็นต้น)	

• จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบและประมวลเรื่องน�าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา	
• เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง	ก็จะมีค�าสั่ง

อนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ	ขณะเดียวกันก็
จะส่งค�าขอของผู้ร้องไปยังส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 เพื่อให้ด�าเนินการก�าหนดเลข
ประจ�าตัว	13	หลัก	และให้ทางอ�าเภอแจ้งผู้ร้องให้มาด�าเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในฐานะคน
สัญชาติไทย

• ระยะเวลาในการด�าเนินการ
(1)	 กรณีผู้ขอมีอายุไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์

• การด�าเนินการในชั้นส�านักทะเบียนอ�าเภอ	มีระยะเวลาด�าเนินการ	90	-120	วัน28 

• การด�าเนินการในชั้นส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 มีระยะเวลาด�าเนิน
การ	30	วัน	

(2)	 กรณีผู้ขอมีอายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์

• การด�าเนินการในชั้นส�านักทะเบียนอ�าเภอ	มีระยะเวลาด�าเนินการ	90	-120	วัน

• การด�าเนนิการในชัน้ทีท่�าการปกครองจงัหวดั	มรีะยะเวลาในการด�าเนนิการ	60-90	วนั29 

• การด�าเนินการในชั้นส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 มีระยะเวลา
ด�าเนินการ	30	วัน

28	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	90	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
29	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	60	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
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1.2. กรณีมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

• คุณสมบัติ 

• เป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน	
ไม่น้อยกว่า	15	ปี30	นับถึงวันที่ยื่นค�าขอ

• เกิดในประเทศไทย	โดยมีหลักฐานแสดงการเกิด	(สูติบัตร	หนังสือรับรองการเกิด	เป็นต้น)

• ได้รับการส�ารวจและและจัดท�าทะเบียนประวัติฯ	 ที่ผ่านมาในอดีต	 รวมถึงกลุ่มที่ได้รับการส�ารวจ
ตามยุทธศาสตร์จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล	 (เฉพาะกลุ่มที่	 1	 /ตกหล่นจากการส�ารวจและ
จัดท�าทะเบียนประวัติในอดีต)

• ไม่ปรากฏหลักฐานการมีหรือใช้สิทธิในสัญชาติอื่น

• พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้	(ยกเว้นเด็กที่อายุต�่ากว่า	7	ปี)	

• มีความจงรักภักดี	และเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

• มีความประพฤติดี	

• ไม่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคง

• ไม่เคยได้รับโทษในคดีอาญา	 ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือประมาท	 (หากเคยต้องโทษ	 ต้องพ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า	5	ปี)	

• ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร

• ยื่นค�าขอมีสัญชาติไทย	ณ	 ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย	
ส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	(ล�าลูกกา	คลอง	9)	

• การด�าเนินการในส่วนของส่วนสัญชาติฯ
• เจ้าหน้าที่จะรับค�าร้องพร้อมหลักฐานของผู้ขอ	 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์การกรอกข้อมูลในค�าขอ	

และความครบถ้วนของพยานหลกัฐาน	(หากเหน็ว่ายงัไม่ครบเจ้าหน้าทีจ่ะแจ้งผูร้้องให้ทราบและให้แก้ไข
ภายใน	7	วนั	แต่หากเห็นว่าครบถ้วนแล้ว	เจ้าหน้าทีจ่ะลงรบัและออกใบรับค�าร้องไว้ให้ผูร้้องเป็นหลกัฐาน)

• เจ้าหน้าที่จะสอบปากค�าพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือจ�านวน	2	คน	เพื่อรับรองความประพฤติในปัจจุบันว่า
ผูร้้องขอมคีวามประพฤตดิ	ี(โดยพยานทีใ่ห้การรบัรองจะต้องไม่ใช่ญาตหิรอืคนในครอบครวัของผูร้้องขอ)

• กรณีผู้ร้องมีอายุเกินกว่า	 18	 ปี	 บริบูรณ์	 ในวันยื่นค�าร้อง	 เจ้าหน้าที่จะส่งตัวผู้ร้องไปตรวจประวัติ
อาชญากรรม	ณ	สถานีต�ารวจภูธรท้องที่	

• จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบตามแบบท่ีก�าหนด	 และลงชื่อก�ากับ	 และส่งเร่ืองให้
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียนพิจารณา

• เมื่อผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วน
ถูกต้อง	จะด�าเนินการ	ดังนี้	

30	 กลุ่มบุคคลเป้าหมาย	คือ	บุตรที่เกิดในประทศไทยของ	
4)	 บิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการส�ารวจและจัดท�าทะเบียนประวัติกลุ่มต่าง	ๆ 	หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน	ท.ร.13	มีเลขประจ�าตัว	13	หลัก	ที่ขึ้นต้นหลักแรก

ด้วยเลข	6	และหลักที่หกและเจ็ดเป็นเลข	50	ถึงเลข	72	(6-xxxx-50xxx-xx-x	จนถึง	6-xxxx-72xxx-xx-x)
5)	 บดิาหรอืมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรอืกลุม่ชาติพันธุท์ี่ได้รบัอนญุาตให้มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยตามมตคิณะรฐัมนตร	ี(มใีบถิน่ทีอ่ยู)่	มชีือ่ในทะเบียนบ้าน	ท.ร.14	มเีลขประจ�าตวั	13	หลกั	

ขึ้นต้นด้วยหลักแรกด้วยเลข	5	หรือ	8	
6)	 บิดาหรือมารดา	 เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานานแต่ตกส�ารวจ	 ไม่ได้รับการจัดท�าทะเบียนประวัติในอดีต	 แต่มาได้รับการ

ส�ารวจและจดัท�าทะเบยีนประวตับิคุคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบยีน	กลุม่ที	่1	ตามยทุธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสทิธขิองบคุคลตามมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่18	มกราคม	2548	
รวมถึงชาวมอแกน	 โดยคนกลุ่มน้ีจะมีช่ือในทะเบียนประวัติ	 ท.ร.38	 ก	 และมีเลขประจ�าตัว	 13	 หลัก	 ที่ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข	 0	 และหลักที่หกและหลักท่ีเจ็ดเป็นเลข	 
89(0-xxxx-89xxx-xx-x)
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กรณีที่ 1	 ผู้ร้องมีสัญชาติไทยเป็นเด็กอายุไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์	ในวันที่ยื่นค�าขอ	
(1)	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียนจะมีค�าสั่งอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยทะเบียนบ้าน
(2)	 ส�านกับรหิารการทะเบยีน	กรมการปกครอง	จะก�าหนดเลขประจ�าตวัประชาชน	13	หลกัให้แก่ผูข้อ
(3)	 จากน้ันจะมกีารแจ้งผลการพิจารณาให้ผูร้้องทราบ	เพ่ือให้มีด�าเนนิการเพิม่ช่ือและรายการบคุคล

ในฐานะคนสัญชาติไทย	

กรณีที่ 2	 ผู้ขอมีสัญชาติไทยเป็นบุคคลอายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์	ในวันที่ยื่นค�าขอ
(2)	 ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารการทะเบียนจะท�าบันทกึความเห็นไว้ในค�าร้องของผูร้้อง	และส่งค�าร้อง	

พร้อมพยานหลักฐานให้กรมการปกครองพิจารณา		

• การด�าเนินการในส่วนของกรมการปกครอง	(เฉพาะกรณีผู้ร้องขอมีอายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์ในวันยื่นค�าขอ)	
• เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองจะตรวจสอบค�าขอ	พยานหลักฐาน	และคุณสมบัติของผู้ร้อง
• เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องการกระท�าความผิดอาญา	 และพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อความ

มั่นคง	ดังนี้	
(1)	 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค	และต�ารวจภูธรจังหวัด	เพื่อตรวจสอบเกี่ยว

กับการกระท�าอันเกี่ยวกับยาเสพติด
(2)	 ต�ารวจภูธรจังหวัดและต�ารวจสันติบาล	เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นพฤติการณ์

ทีเ่ป็นภัยต่อความมัน่คง	(เช่น	การค้าประเวณ	ีการค้าของเถือ่น	การท�าลายทรพัยากรธรรมชาติ	
ประกอบธุรกิจที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน	เป็นต้น)	

• จากนัน้เจ้าหน้าทีจ่ะสรปุผลการตรวจสอบและประมวลเรือ่งน�าเสนออธบิดกีรมการปกครองเพ่ือพจิารณา	
• เมื่ออธิบดีกรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง	

ก็จะมีค�าส่ังอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ	
ขณะเดยีวกนักจ็ะส่งค�าขอของผู้ร้องไปยังส�านกับริหารการทะเบยีน	กรมการปกครอง	เพ่ือให้ด�าเนนิการ
ก�าหนดเลขประจ�าตัว	 13	 หลัก	 และแจ้งผู้ร้องให้มาด�าเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในฐานะ
คนสัญชาติไทย

• ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร 

(1)	 กรณีผู้ร้องมีอายุไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์
• การด�าเนินการในชั้นส่วนสัญชาติฯ	มีระยะเวลาด�าเนินการ	90	-120	วัน31 
• การด�าเนินการในชั้นส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	มีระยะเวลาด�าเนินการ	30	วัน	

(2)	กรณีผู้ร้องขอมีอายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์
• การด�าเนินการในชั้นส่วนการทะเบียนราษฎรมีระยะเวลาด�าเนินการ	90	-120	วัน
• การด�าเนินการในชั้นกรมการปกครอง	(ก่อนสรุปเรื่องและประมวลผล)	มีระยะเวลาในการด�าเนินการ	

60-90	วัน32 
• การด�าเนินการในชั้นส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	มีระยะเวลาด�าเนินการ	30	วัน

31	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	90	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
32	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	60	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
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กลุ่มที่ 2 บุตรคนต่างด้าวประเภทอื่น ๆ
2.1. กรณีมีภูมิล�าเนาอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร

• คุณสมบัติ 

• เป็นบุตรของคนต่างด้าวกลุ่มอื่น	 ๆ	 (ที่มิใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย)	เช่น	คนไร้รฐั	ไร้สญัชาต	ิคนต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนญุาตให้อาศัยอยูใ่นประเทศไทยเป็นการชัว่คราว	
คนตกหล่นการส�ารวจทะเบียนประวัติฯ	บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	เป็นต้น	

• เกิดในประเทศไทย	โดยมีหลักฐานแสดงการเกิด	(สูติบัตร	หนังสือรับรองการเกิด	เป็นต้น)

• มีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติฯ	ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร	

• จบการศกึษาปริญญาตร	ีหรอืเทียบเท่าจากสถานบนัการศึกษาในประเทศไทย	หากจบจากสถาบนัการศึกษา
ต่างประเทศ	จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของประเทศไทย

• ไม่ปรากฏหลักฐานการมีหรือใช้สิทธิในสัญชาติอื่น

• พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้	(ยกเว้นเด็กที่อายุต�่ากว่า	7	ปี)	

• มีความจงรักภักดี	และเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

• มีความประพฤติดี	

• ไม่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคง

• ไม่เคยได้รับโทษในคดีอาญา	 ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือประมาท	 (หากเคยต้องโทษ	 ต้องพ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า	5	ปี)	

• ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร 

• กรณีที่ยังไม่จบปริญญาตรี	 จะต้องขอเอกสารรับรองความจ�าเป็นที่ต้องได้สัญชาติไทยก่อน	 จากนั้นจึงจะ
สามารถยื่นค�าร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา	7	ทวิ	ณ	ส�านักทะเบียนอ�าเภอได้	แต่หากจบปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรีแล้ว	 สามารถยื่นค�าร้อง	ณ	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอได้โดยไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
ความจ�าเป็นที่ต้องได้สัญชาติไทย	

• การด�าเนินการในส่วนของอ�าเภอ
• เจ้าหน้าที่จะรับค�าร้องพร้อมหลักฐานของผู้ขอ	 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์การกรอกข้อมูลในค�าขอ	

และความครบถ้วนของพยานหลักฐาน	 (หากเห็นว่ายังไม่ครบเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผู้ร้องให้ทราบและ
ให้แก้ไขภายใน	 7	 วัน	 แต่หากเห็นว่าครบถ้วนแล้ว	 เจ้าหน้าที่จะลงรับและออกใบรับค�าร้องไว้ให้
ผู้ร้องเป็นหลักฐาน)

• นายทะเบียนจะสอบปากค�าพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือจ�านวน	2	คน	เพื่อรับรองความประพฤติในปัจจุบัน
ว่าผู้ร้องขอมีความประพฤติดี	 (โดยพยานที่ให้การรับรองจะต้องไม่ใช่ญาติหรือคนในครอบครัวของ
ผู้ร้องขอ)

• กรณผีูร้้องขอมอีายเุกนิกว่า	18	ปี	บรบิรูณ์	ในวนัยืน่ค�าร้องขอ	เจ้าหน้าทีจ่ะส่งตวัผูร้้องขอไปตรวจประวตัิ
อาชญากรรม	ณ	สถานีต�ารวจภูธรท้องที่	

• จากน้ันนายทะเบียนจะสรุปผลการตรวจสอบตามแบบที่ก�าหนด	 และลงชื่อก�ากับ	 และส่งเรื่องให้
นายอ�าเภอพิจารณา

• เมื่อนายอ�าเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องขอมีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง	นายอ�าเภอ
จะด�าเนินการ	ดังนี้	
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กรณีที่ 1	 ผู้ร้องมีสัญชาติไทยเป็นเด็กอายุไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์	ในวันที่ยื่นค�าขอ	
(1)	 นายอ�าเภอจะมีค�าสั่งอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยทะเบียนบ้าน
(2)	 ขณะเดียวกัน	 นายอ�าเภอจะส่งค�าร้องขอไปยังส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	

เพื่อให้ก�าหนดเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลักให้แก่ผู้ขอ
(3)	 จากนั้นจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องขอทราบ	 เพื่อให้มีด�าเนินการเพ่ิมชื่อและรายการ

บุคคลในฐานะคนสัญชาติไทย	

กรณีท่ี 2	 ผู้ขอมีสัญชาติไทยเป็นเด็กอายุเกิน	 18	 ปีบริบูรณ์	 ในวันที่ยื่นค�า	 ขอนายอ�าเภอ
จะท�าบนัทกึความเหน็ไว้ในค�าร้องขอของผูร้้อง	และส่งค�าร้องขอ	พร้อมพยานหลกัฐาน 
ให้ที่ท�าการปกครองจังหวัดพิจารณา	

• การด�าเนินการในส่วนของจังหวัด	(เฉพาะกรณีผู้ร้องขอมีอายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์ในวันยื่นค�าขอ)	
• เจ้าหน้าที่ของที่ท�าการปกครองจังหวัดจะตรวจสอบค�าขอ	พยานหลักฐาน	และคุณสมบัติของผู้ร้องขอ
• เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องการกระท�าความผิดอาญา	 และพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อ

ความมั่นคง	ดังนี้	
(1)	 ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค	และต�ารวจภธูรจงัหวดั	เพือ่ตรวจสอบเกีย่วกบั

การกระท�าอันเกี่ยวกับยาเสพติด
(2)	 ต�ารวจภูธรจังหวัดและต�ารวจสันติบาล	 เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นพฤติการณ์ที่

เป็นภัยต่อความมั่นคง	(เช่น	การค้าประเวณี	การค้าของเถื่อน	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	
ประกอบธุรกิจที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน	เป็นต้น)	

• จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบและประมวลเรื่องน�าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา	
• เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องขอมีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง	

ก็จะมีค�าส่ังอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ	
ขณะเดยีวกนักจ็ะส่งค�าขอของผู้ร้องไปยังส�านกับริหารการทะเบยีน	กรมการปกครอง	เพ่ือให้ด�าเนนิการ
ก�าหนดเลขประจ�าตัว	13	หลัก	และให้ทางอ�าเภอแจ้งผู้ร้องให้มาด�าเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคล
ในฐานะคนสัญชาติไทย

• ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร 

(1)		 กรณีผู้ร้องมีอายุไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์
• การด�าเนินการในชั้นส�านักทะเบียนอ�าเภอ	มีระยะเวลาด�าเนินการ	90	-120	วัน33 
• การด�าเนินการฝนชั้นส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	มีระยะเวลาด�าเนินการ	30	วัน	

(2)	 กรณีผู้ร้องมีอายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์
• การด�าเนินการในชั้นส�านักทะเบียนอ�าเภอ	มีระยะเวลาด�าเนินการ	90	-120	วัน
• การด�าเนินการในชั้นที่ท�าการปกครองจังหวัด	มีระยะเวลาในการด�าเนินการ	60-90	วัน34 
• การด�าเนินการในชั้นส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	มีระยะเวลาด�าเนินการ	30	วัน

33	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	90	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
34	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	60	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
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2.2. กรณีมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

• คุณสมบัติ 

• เป็นบุตรของคนต่างด้าวกลุ่มอื่น	 ๆ	 (ที่มิใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย)	เช่น	คนไร้รฐั	ไร้สญัชาต	ิคนต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนญุาตให้อาศัยอยูใ่นประเทศไทยเป็นการชัว่คราว	
คนตกหล่นการส�ารวจทะเบียนประวัติฯ	บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	เป็นต้น	

• เกิดในประเทศไทย	โดยมีหลักฐานแสดงการเกิด	(สูติบัตร	หนังสือรับรองการเกิด	เป็นต้น)

• มีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติฯ	ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร	

• จบการศกึษาปริญญาตร	ีหรอืเทียบเท่าจากสถานบนัการศึกษาในประเทศไทย	หากจบจากสถาบนัการศึกษา
ต่างประเทศ	จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของประเทศไทย

• ไม่ปรากฏหลักฐานการมีหรือใช้สิทธิในสัญชาติอื่น

• พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้	(ยกเว้นเด็กที่อายุต�่ากว่า	7	ปี)	

• มีความจงรักภักดี	และเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

• มีความประพฤติดี	

• ไม่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคง

• ไม่เคยได้รับโทษในคดีอาญา	 ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือประมาท	 (หากเคยต้องโทษ	 ต้องพ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า	5	ปี)	

• ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร 

• กรณีที่ยังไม่จบปริญญาตรี	 จะต้องขอเอกสารรับรองความจ�าเป็นที่ต้องได้สัญชาติไทยก่อน	 จากนั้น
จึงจะสามารถยื่นค�าร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา	7	ทวิ	ณ	ยื่นค�าขอมีสัญชาติไทย	ณ	ส่วนการทะเบียน
ราษฎร	ส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	(ล�าลูกกา	คลอง	9)	ได้	แต่หากจบปริญญาตรีหรือเทียบ
เท่าปริญญาตรีแล้ว	 สามารถยื่นค�าร้อง	 ณ	 ส่วนการทะเบียนราษฎร	 ส�านักบริหารการทะเบียน	
กรมการปกครอง	(ล�าลูกกา	คลอง	9)	ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า	

• การด�าเนินการในส่วนของส่วนการทะเบียนราษฎร
• เจ้าหน้าที่จะรับค�าร้องพร้อมหลักฐานของผู้ขอ	 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์การกรอกข้อมูลในค�าขอ	

และความครบถ้วนของพยานหลักฐาน	 (หากเห็นว่ายังไม่ครบเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ร้องขอให้ทราบและ
ให้แก้ไขภายใน	 7	 วัน	 แต่หากเห็นว่าครบถ้วนแล้ว	 เจ้าหน้าที่จะลงรับและออกใบรับค�าร้องไว้ให้
ผู้ร้องเป็นหลักฐาน)

• เจ้าหน้าที่จะสอบปากค�าพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือจ�านวน	2	คน	เพื่อรับรองความประพฤติในปัจจุบันว่า
ผูร้้องขอมคีวามประพฤตดิ	ี(โดยพยานทีใ่ห้การรบัรองจะต้องไม่ใช่ญาตหิรอืคนในครอบครวัของผูร้้องขอ)

• กรณผีูร้้องขอมอีายเุกนิกว่า	18	ปี	บรบิรูณ์	ในวนัยืน่ค�าร้องขอ	เจ้าหน้าทีจ่ะส่งตวัผูร้้องขอไปตรวจประวตัิ
อาชญากรรม	ณ	สถานีต�ารวจภูธรท้องที่	

• จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบตามแบบที่ก�าหนด	และลงชื่อก�ากับ	และส่งเรื่องให้ผู้อ�านวย
การส�านักบริหารการทะเบียนพิจารณา

• เมื่อผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องขอมีคุณสมบัติและหลักฐานครบ
ถ้วนถูกต้อง	จะด�าเนินการ	ดังนี้	
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กรณีที่ 1	 ผู้ร้องขอมีสัญชาติไทยเป็นเด็กอายุไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์	ในวันที่ยื่นค�าขอ	
(1)	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียนจะมีค�าสั่งอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยทะเบียนบ้าน
(2)	 ส�านกับรหิารการทะเบยีน	กรมการปกครอง	จะก�าหนดเลขประจ�าตวัประชาชน	13	หลกัให้แก่ผูข้อ
(3)	 จากนั้นจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องขอทราบ	 เพ่ือให้มีด�าเนินการเพิ่มช่ือและ

รายการบุคคลในฐานะคนสัญชาติไทย	

กรณีที่ 2	 ผู้ขอมีสัญชาติไทยเป็นเด็กอายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์	ในวันที่ยื่นค�าขอผู้อ�านวยการส�านัก
บริหารการทะเบียนจะท�าบันทึกความเห็นไว้ในค�าร้องขอของผู้ร้อง	และสง่ค�าร้องขอ	
พร้อมพยานหลักฐานให้กรมการปกครองพิจารณา		

• การด�าเนินการในส่วนของกรมการปกครอง	(เฉพาะกรณีผู้ร้องขอมีอายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์ในวันยื่นค�าขอ)	
• เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองจะตรวจสอบค�าขอ	พยานหลักฐาน	และคุณสมบัติของผู้ร้องขอ
• เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องการกระท�าความผิดอาญา	 และพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อ

ความมั่นคง	ดังนี้	
(1)	 ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค	และต�ารวจภธูรจงัหวดั	เพือ่ตรวจสอบเกีย่วกบั

การกระท�าอันเกี่ยวกับยาเสพติด
(2)	 ต�ารวจภูธรจังหวัดและต�ารวจสันติบาล	 เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นพฤติการณ์ที่

เป็นภัยต่อความมั่นคง	(เช่น	การค้าประเวณี	การค้าของเถื่อน	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	
ประกอบธุรกิจที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน	เป็นต้น)	

• จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบและประมวลเรื่องเรื่องน�าเสนออธิบดีกรมการปกครอง
เพื่อพิจารณา	

• เม่ืออธิบดีกรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องขอมีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง	
ก็จะมีค�าส่ังอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ	
ขณะเดียวกันก็จะส่งขอของผู้ร้องไปยังส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 เพื่อให้ด�าเนินการ
ก�าหนดเลขประจ�าตัว	 13	 หลัก	 และแจ้งผู้ร้องให้มาด�าเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในฐานะ
คนสัญชาติไทย	

• ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร 

(1)	 กรณีผู้ร้องขอมีอายุไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์
• การด�าเนินการในชั้นส่วนการทะเบียนราษฎรมีระยะเวลาด�าเนินการ	90	-120	วัน35 
• การด�าเนินการในชั้นส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	มีระยะเวลาด�าเนินการ	30	วัน	

(2)	 กรณีผู้ร้องขอมีอายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์
• การด�าเนินการในชั้นส่วนการทะเบียนราษฎรมีระยะเวลาด�าเนินการ	90	-120	วัน
• การด�าเนินการในชั้นกรมการปกครอง	(ก่อนสรุปเรื่องและประมวลผล)	มีระยะเวลาในการด�าเนินการ	

60-90	วัน36 
• การด�าเนินการในชั้นส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	มีระยะเวลาด�าเนินการ	30	วัน

35	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	90	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
36	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	60	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
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กลุ่มที่ 3 คนไร้รากเหง้าที่เกิดในประเทศไทย 
3.1. กรณีมีภูมิล�าเนาอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร

• คุณสมบัติ 

• เป็นบุคคลที่บิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์	หรือไม่ปรากฏบิดามารดา	

• เกิดในประเทศไทย	โดยมีหลักฐานแสดงการเกิด	(สูติบัตร	หนังสือรับรองการเกิด	เป็นต้น)

• อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	10	ปี	ตามข้อเท็จจริง	จนถึงวันยื่นค�าร้อง

• มีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติฯ	ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร	

• จบการศกึษาปริญญาตร	ีหรอืเทียบเท่าจากสถานบนัการศึกษาในประเทศไทย	หากจบจากสถาบนัการศึกษา
ต่างประเทศ	จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของประเทศไทย

• หากไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า37 

• ไม่ปรากฏหลักฐานการมีหรือใช้สิทธิในสัญชาติอื่น

• พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้	(ยกเว้นเด็กที่อายุต�่ากว่า	7	ปี)	

• มีความจงรักภักดี	และเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

• มีความประพฤติดี	

• ไม่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคง

• ไม่เคยได้รับโทษในคดีอาญา	 ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือประมาท	 (หากเคยต้องโทษ	 ต้องพ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า	5	ปี)	

• ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร 

• กรณีที่ไม่จบหรือยังไม่จบปริญญาตรี	 จะต้องขอหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าก่อน	จากนั้นจึงจะ
สามารถยื่นค�าร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา	7	ทวิ	ณ	ส�านักทะเบียนอ�าเภอได้	แต่หากจบปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรีแล้ว	 สามารถยื่นค�าร้อง	ณ	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอได้โดยไม่ต้องมีหนังสือรับรองความ
จ�าเป็นที่ต้องได้สัญชาติไทย	

• การด�าเนินการในส่วนของอ�าเภอ
• เจ้าหน้าที่จะรับค�าร้องพร้อมหลักฐานของผู้ขอ	 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์การกรอกข้อมูลในค�าขอ	

และความครบถ้วนของพยานหลักฐาน	 (หากเห็นว่ายังไม่ครบเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ร้องขอให้ทราบและ
ให้แก้ไขภายใน	 7	 วัน	 แต่หากเห็นว่าครบถ้วนแล้ว	 เจ้าหน้าที่จะลงรับและออกใบรับค�าร้องไว้ให้
ผู้ร้องเป็นหลักฐาน)

• นายทะเบียนจะสอบปากค�าพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือจ�านวน	2	คน	เพื่อรับรองความประพฤติในปัจจุบัน
ว่าผู้ร้องขอมคีวามประพฤตดีิ	(โดยพยานทีใ่ห้การรบัรองจะต้องไม่ใช่ญาติหรอืคนในครอบครวัของผูร้้องขอ)

• กรณผีูร้้องขอมอีายเุกนิกว่า	18	ปี	บรบิรูณ์	ในวนัยืน่ค�าร้องขอ	เจ้าหน้าทีจ่ะส่งตวัผูร้้องขอไปตรวจประวตัิ
อาชญากรรม	ณ	สถานีต�ารวจภูธรท้องที่	

• จากน้ันนายทะเบียนจะสรุปผลการตรวจสอบตามแบบที่ก�าหนด	 และลงชื่อก�ากับ	 และส่งเรื่องให้
นายอ�าเภอพิจารณา

• เมื่อนายอ�าเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องขอมีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง	นายอ�าเภอ
จะด�าเนินการ	ดังนี้	

37	 หนงัสอืรบัรองความเป็นคนไร้รากเหง้า	จะต้องออกให้โดยหน่วยงานของรฐัหรอืองค์กรเอกชนทีข่ึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงานสงเคราะห์ในสงักดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
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กรณีที่ 1	 ผู้ร้องขอมีสัญชาติไทยเป็นเด็กอายุไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์	ในวันที่ยื่นค�าขอ	
(1)	 นายอ�าเภอจะมีค�าสั่งอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยทะเบียนบ้าน
(2)	 ขณะเดียวกัน	 นายอ�าเภอจะส่งค�าร้องขอไปยังส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	

เพื่อให้ก�าหนดเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลักให้แก่ผู้ขอ
(3)	 จากนั้นจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องขอทราบ	 เพ่ือให้มีด�าเนินการเพิ่มช่ือและ

รายการบุคคลในฐานะคนสัญชาติไทย	

กรณีท่ี 2	 ผู้ขอมีสัญชาติไทยเป็นบุคคลอายุเกิน	 18	 ปีบริบูรณ์	 ในวันท่ียื่นค�าขอนายอ�าเภอ
จะท�าบันทึกความเห็นไว้ในค�าร้องขอของผู้ร้อง	 และส่งค�าร้องขอ	 พร้อมพยาน
หลักฐานให้ที่ท�าการปกครองจังหวัดพิจารณา		

• การด�าเนินการในส่วนของจังหวัด	(เฉพาะกรณีผู้ร้องขอมีอายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์ในวันยื่นค�าขอ)	
• เจ้าหน้าที่ของที่ท�าการปกครองจังหวัดจะตรวจสอบค�าขอ	พยานหลักฐาน	และคุณสมบัติของผู้ร้องขอ
• เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องการกระท�าความผิดอาญา	 และพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อ

ความมั่นคง	ดังนี้	
(1)	 ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค	และต�ารวจภธูรจงัหวดั	เพือ่ตรวจสอบเกีย่วกบั

การกระท�าอันเกี่ยวกับยาเสพติด
(2)	 ต�ารวจภูธรจังหวัดและต�ารวจสันติบาล	 เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นพฤติการณ์ที่

เป็นภัยต่อความมั่นคง	(เช่น	การค้าประเวณี	การค้าของเถื่อน	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	
ประกอบธุรกิจที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน	เป็นต้น)	

• จากนัน้เจ้าหน้าทีจ่ะสรปุผลการตรวจสอบและประมวลเร่ืองเร่ืองน�าเสนอผูว่้าราชการจงัหวดัเพือ่พิจารณา	
• เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องขอมีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง	

ก็จะมีค�าส่ังอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ	
ขณะเดียวกันก็จะส่งขอของผู้ร้องไปยังส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 เพื่อให้ด�าเนินการ
ก�าหนดเลขประจ�าตัว	13	หลัก	และให้ทางอ�าเภอแจ้งผู้ร้องให้มาด�าเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคล
ในฐานะคนสัญชาติไทย

• ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร 

(1)	 กรณีผู้ร้องขอมีอายุไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์
• การด�าเนินการในชั้นส�านักทะเบียนอ�าเภอ	มีระยะเวลาด�าเนินการ	90	-120	วัน38 
• การด�าเนินการฝนชั้นส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	มีระยะเวลาด�าเนินการ	30	วัน	

(2)	 กรณีผู้ร้องขอมีอายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์
• การด�าเนินการในชั้นส�านักทะเบียนอ�าเภอ	มีระยะเวลาด�าเนินการ	90	-120	วัน
• การด�าเนินการในชั้นที่ท�าการปกครองจังหวัด	มีระยะเวลาในการด�าเนินการ	60-90	วัน39 
• การด�าเนินการในชั้นส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	มีระยะเวลาด�าเนินการ	30	วัน

38	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	90	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
39	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	60	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
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3.2. กรณีมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

• คุณสมบัติ 

• เป็นบุคคลที่บิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์	หรือไม่ปรากฏบิดามารดา	

• เกิดในประเทศไทย	โดยมีหลักฐานแสดงการเกิด	(สูติบัตร	หนังสือรับรองการเกิด	เป็นต้น)

• อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	10	ปี	ตามข้อเท็จจริง	จนถึงวันยื่นค�าร้อง

• มีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติฯ	ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร	

• จบการศึกษาปริญญาตรี	หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย	หากจบจากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ	จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของประเทศไทย

• หากไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า40

• ไม่ปรากฏหลักฐานการมีหรือใช้สิทธิในสัญชาติอื่น

• พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้	(ยกเว้นเด็กที่อายุต�่ากว่า	7	ปี)	

• มีความจงรักภักดี	และเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

• มีความประพฤติดี	

• ไม่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคง

• ไม่เคยได้รับโทษในคดีอาญา	 ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือประมาท	 (หากเคยต้องโทษ	 ต้องพ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า	5	ปี)	

• ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร 

• กรณีที่ยังไม่จบปริญญาตรี	 จะต้องขอเอกสารรับรองความจ�าเป็นที่ต้องได้สัญชาติไทยก่อน	 จากนั้น
จึงจะสามารถยื่นค�าร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา	7	ทวิ	ณ	ยื่นค�าขอมีสัญชาติไทย	ณ	ส่วนการทะเบียน
ราษฎร	 ส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 (ล�าลูกกา	 คลอง	 9)	 ได้	 แต่หากจบปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรีแล้ว	 สามารถยื่นค�าร้อง	 ณ	 ส่วนการทะเบียนราษฎร	 ส�านักบริหารการทะเบียน	
กรมการปกครอง	(ล�าลูกกา	คลอง	9)	ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า	

• การด�าเนินการในส่วนของส่วนการทะเบียนราษฎร
• เจ้าหน้าที่จะรับค�าร้องพร้อมหลักฐานของผู้ขอ	 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์การกรอกข้อมูลในค�าขอ	

และความครบถ้วนของพยานหลักฐาน	 (หากเห็นว่ายังไม่ครบเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ร้องขอให้ทราบและ
ให้แก้ไขภายใน	 7	 วัน	 แต่หากเห็นว่าครบถ้วนแล้ว	 เจ้าหน้าที่จะลงรับและออกใบรับค�าร้องไว้ให้
ผู้ร้องเป็นหลักฐาน)

• เจ้าหน้าที่จะสอบปากค�าพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือจ�านวน	2	คน	เพื่อรับรองความประพฤติในปัจจุบันว่า
ผูร้้องขอมคีวามประพฤตดิ	ี(โดยพยานทีใ่ห้การรบัรองจะต้องไม่ใช่ญาตหิรอืคนในครอบครวัของผูร้้องขอ)

• กรณผีูร้้องขอมอีายเุกนิกว่า	18	ปี	บรบิรูณ์	ในวนัยืน่ค�าร้องขอ	เจ้าหน้าทีจ่ะส่งตวัผูร้้องขอไปตรวจประวตัิ
อาชญากรรม	ณ	สถานีต�ารวจภูธรท้องที่	

• จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบตามแบบท่ีก�าหนด	 และลงชื่อก�ากับ	 และส่งเร่ืองให้
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียนพิจารณา

• เมื่อผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องขอมีคุณสมบัติและหลักฐาน
ครบถ้วนถูกต้อง	จะด�าเนินการ	ดังนี้	

40	 หนงัสอืรบัรองความเป็นคนไร้รากเหง้า	จะต้องออกให้โดยหน่วยงานของรฐัหรอืองค์กรเอกชนทีข่ึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยงานสงเคราะห์ในสงักดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
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กรณีที่ 1	 ผู้ร้องขอมีสัญชาติไทยเป็นเด็กอายุไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์	ในวันที่ยื่นค�าขอ	
(1)	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียนจะมีค�าสั่งอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยทะเบียนบ้าน
(2)	 ส�านกับรหิารการทะเบยีน	กรมการปกครอง	จะก�าหนดเลขประจ�าตวัประชาชน	13	หลกัให้แก่ผูข้อ
(3)	 จากนั้นจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องขอทราบ	 เพ่ือให้มีด�าเนินการเพิ่มช่ือและ

รายการบุคคลในฐานะคนสัญชาติไทย	

กรณีท่ี 2	 ผู้ขอมีสัญชาติไทยเป็นบุคคลอายุเกิน	 18	 ปีบริบูรณ์	 ในวันที่ยื่นค�าขอผู้อ�านวยการ
ส�านักบริหารการทะเบียนจะท�าบันทึกความเห็นไว้ในค�าร้องขอของผู้ร้อง	 และ
ส่งค�าร้องขอ	พร้อมพยานหลักฐานให้กรมการปกครองพิจารณา		

• การด�าเนินการในส่วนของกรมการปกครอง	(เฉพาะกรณีผู้ร้องขอมีอายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์ในวันยื่นค�าขอ)	
• เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองจะตรวจสอบค�าขอ	พยานหลักฐาน	และคุณสมบัติของผู้ร้องขอ
• เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องการกระท�าความผิดอาญา	 และพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อ

ความมั่นคง	ดังนี้	
(1)	 ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค	และต�ารวจภธูรจงัหวดั	เพือ่ตรวจสอบเกีย่วกบั

การกระท�าอันเกี่ยวกับยาเสพติด
(2)	 ต�ารวจภูธรจังหวัดและต�ารวจสันติบาล	 เพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นพฤติการณ์

ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง	(เช่น	การค้าประเวณี	การค้าของเถื่อน	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	
ประกอบธุรกิจที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน	เป็นต้น)	

• จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบและประมวลเรื่องเรื่องน�าเสนออธิบดีกรมการปกครอง
เพื่อพิจารณา	

• เม่ืออธิบดีกรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องขอมีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง	
ก็จะมีค�าส่ังอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ	
ขณะเดียวกันก็จะส่งขอของผู้ร้องไปยังส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 เพื่อให้ด�าเนินการ
ก�าหนดเลขประจ�าตัว	 13	 หลัก	 และแจ้งผู้ร้องให้มาด�าเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในฐานะ
คนสัญชาติไทย	

• ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร 

(1)	 กรณีผู้ร้องขอมีอายุไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์
• การด�าเนินการในชั้นส่วนการทะเบียนราษฎรมีระยะเวลาด�าเนินการ	90	-120	วัน41 
• การด�าเนินการในชั้นส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	มีระยะเวลาด�าเนินการ	30	วัน	

(2)	 กรณีผู้ร้องขอมีอายุเกิน	18	ปีบริบูรณ์
• การด�าเนินการในชั้นส่วนการทะเบียนราษฎรมีระยะเวลาด�าเนินการ	90	-120	วัน
• การด�าเนินการในชั้นกรมการปกครอง	(ก่อนสรุปเรื่องและประมวลผล)	มีระยะเวลาในการด�าเนินการ	

60-90	วัน42 
• การด�าเนินการในชั้นส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	มีระยะเวลาด�าเนินการ	30	วัน

41	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	90	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
42	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	60	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
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กลุ่มที่ 4 ผู้ท�าคุณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศไทย 
4.1. กรณีมีภูมิล�าเนาอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร

• คุณสมบัติ 

• เป็นบุคคลที่ท�าประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย43	จนเป็นที่ประจักษ์

• เกิดในประเทศไทย	โดยมีหลักฐานแสดงการเกิด	(สูติบัตร	หนังสือรับรองการเกิด	เป็นต้น)

• มีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติฯ	ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร	

• มีภูมิล�าเนาอยู่ต่อเนื่องในประเทศไทย

• ไม่ปรากฏหลักฐานการมีหรือใช้สิทธิในสัญชาติอื่น

• พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้	(ยกเว้นเด็กที่อายุต�่ากว่า	7	ปี)	

• มีความจงรักภักดี	และเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

• มีความประพฤติดี	

• ประกอบอาชีพสุจริต

• ไม่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคง

• ไม่เคยได้รับโทษในคดีอาญา	 ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือประมาท	 (หากเคยต้องโทษ	 ต้องพ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า	5	ปี)	

• ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร 

• ผู้ยื่นค�าร้องขอจะต้องมีหนังสือรับรองการท�าคุณประโยชน์และผลงาน	 ที่ออกโดยส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเทียบเท่ากรมที่เกี่ยวข้องกับผลงานนั้น	ๆ	ก่อน	จากนั้นให้ยื่นค�าร้องขอมีสัญชาติไทย
ตามมาตรา	7	ทวิ	ณ	ส�านักทะเบียนอ�าเภอที่มีภูมิล�าเนาตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติฯ

• การด�าเนินการในส่วนของอ�าเภอ
• เจ้าหน้าที่จะรับค�าร้องพร้อมหลักฐานของผู้ขอ	 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์การกรอกข้อมูลในค�าขอ	

และความครบถ้วนของพยานหลักฐาน	 (หากเห็นว่ายังไม่ครบเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ร้องขอให้ทราบและ
ให้แก้ไขภายใน	7	 วัน	แต่หากเห็นว่าครบถ้วนแล้ว	 เจ้าหน้าที่จะลงรับและออกใบรับค�าร้องไว้ให้ผู้ร้อง
เป็นหลักฐาน)

• นายทะเบียนจะสอบปากค�าพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือจ�านวน	2	คน	เพื่อรับรองความประพฤติในปัจจุบัน
ว่าผู้ร้องขอมคีวามประพฤตดีิ	(โดยพยานทีใ่ห้การรบัรองจะต้องไม่ใช่ญาติหรอืคนในครอบครวัของผูร้้องขอ)

• กรณีผู้ร้องขอมีอายุเกินกว่า	 18	 ปี	 บริบูรณ์	 ในวันยื่นค�าร้องขอ	 เจ้าหน้าที่จะส่งตัวผู้ร้องขอไปตรวจ
ประวัติอาชญากรรม	ณ	สถานีต�ารวจภูธรท้องที่ที่มีภูมิล�าเนา	

• จากน้ันนายทะเบียนจะสรุปผลการตรวจสอบตามแบบที่ก�าหนด	 และลงชื่อก�ากับ	 และส่งเรื่องให้
นายอ�าเภอพิจารณา

• เมื่อนายอ�าเภอจะท�าบันทึกความเห็นไว้ในค�าร้องขอของผู้ร้อง	และส่งค�าร้องขอ	พร้อมพยานหลักฐาน
ให้ที่ท�าการปกครองพิจารณา

• การด�าเนินการในส่วนของจังหวัด	

43	 ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อประเทศ	ต้องมีผลงาน	หรือความรู้ความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์	และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ในสาขาต่าง	ๆ	 เช่น	การศึกษา	การกีฬา
ศิลปะวัฒนธรรม	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	หรือสาขาอื่น	ๆ	ที่ขาดแคลน	รวมถึงสาขาตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร
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• เจ้าหน้าที่ของที่ท�าการปกครองจังหวัดจะตรวจสอบค�าขอ	พยานหลักฐาน	และคุณสมบัติของผู้ร้องขอ
• เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องการกระท�าความผิดอาญา	 และพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อ

ความมั่นคง	ดังนี้	
(1)	 ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค	และต�ารวจภธูรจงัหวดั	เพือ่ตรวจสอบเกีย่วกบั

การกระท�าอันเกี่ยวกับยาเสพติด
(2)	 ต�ารวจภูธรจังหวัดและต�ารวจสันติบาล	 เพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นพฤติการณ์

ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง	(เช่น	การค้าประเวณี	การค้าของเถื่อน	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	
ประกอบธุรกิจที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน	เป็นต้น)	

• จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบและประมวลเรื่องน�าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา	

• เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องขอมีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง	จะส่งค�าร้อง
ขอและพยานหลักฐานไปให้ส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 เพื่อน�าเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ

• จากนั้นจะเสนอไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้พิจารณา	 หากมีค�าสั่งอนุมัติก็จะด�าเนินการ
เพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนราษฎรในฐานะคนสัญชาติไทยต่อไป	

• ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร 

(1)	 การด�าเนินการในชั้นส�านักทะเบียนอ�าเภอ	มีระยะเวลา	90-120	วัน44 

(2)	 การด�าเนินการในชั้นที่ท�าการปกครองจังหวัด	มีระยะเวลา	60-90	วัน45 

44	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	90	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
45	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	60	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
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4.2. กรณีมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

• คุณสมบัติ

• เป็นบุคคลที่ท�าประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย46	จนเป็นที่ประจักษ์

• เกิดในประเทศไทย	โดยมีหลักฐานแสดงการเกิด	(สูติบัตร	หนังสือรับรองการเกิด	เป็นต้น)

• มีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติฯ	ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร	

• มีภูมิล�าเนาอยู่ต่อเนื่องในประเทศไทย

• ไม่ปรากฏหลักฐานการมีหรือใช้สิทธิในสัญชาติอื่น

• พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้	(ยกเว้นเด็กที่อายุต�่ากว่า	7	ปี)	

• มีความจงรักภักดี	และเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

• มีความประพฤติดี	

• ประกอบอาชีพสุจริต

• ไม่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคง

• ไม่เคยได้รับโทษในคดีอาญา	 ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือประมาท	 (หากเคยต้องโทษ	 ต้องพ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า	5	ปี)	

• ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร

• ผู้ยื่นค�าร้องขอจะต้องมีหนังสือรับรองการท�าคุณประโยชน์และผลงาน	 ที่ออกโดยส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเทียบเท่ากรมที่เกี่ยวข้องกับผลงานนั้น	ๆ	ก่อน	จากนั้นให้ยื่นค�าร้องขอมีสัญชาติไทย
ตามมาตรา	7	ทวิ	ณ	ส่วนทะเบียนราษฎร	ส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	(ล�าลูกกา	คลอง	9)

• การด�าเนินการในส่วนของส่วนการทะเบียนราษฎร
• เจ้าหน้าที่จะรับค�าร้องพร้อมหลักฐานของผู้ขอ	 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์การกรอกข้อมูลในค�าขอ	

และความครบถ้วนของพยานหลักฐาน	 (หากเห็นว่ายังไม่ครบเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ร้องขอให้ทราบและ
ให้แก้ไขภายใน	 7	 วัน	 แต่หากเห็นว่าครบถ้วนแล้ว	 เจ้าหน้าที่จะลงรับและออกใบรับค�าร้องไว้ให้
ผู้ร้องเป็นหลักฐาน)

• เจ้าหน้าที่จะสอบปากค�าพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือจ�านวน	2	คน	เพื่อรับรองความประพฤติในปัจจุบันว่า
ผูร้้องขอมคีวามประพฤตดิ	ี(โดยพยานทีใ่ห้การรบัรองจะต้องไม่ใช่ญาตหิรอืคนในครอบครวัของผูร้้องขอ)

• กรณผีูร้้องขอมอีายเุกนิกว่า	18	ปี	บรบิรูณ์	ในวนัยืน่ค�าร้องขอ	เจ้าหน้าทีจ่ะส่งตวัผูร้้องขอไปตรวจประวตัิ
อาชญากรรม	ณ	สถานีต�ารวจภูธรท้องที่	

• จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบตามแบบท่ีก�าหนด	 และลงชื่อก�ากับ	 และส่งเร่ืองให้
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียนพิจารณา

• ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารการทะเบยีนจะท�าบันทกึความเหน็ไว้ในค�าร้องขอของผูร้้อง	และส่งค�าร้องขอ	
พร้อมพยานหลักฐานให้กรมการปกครองพิจารณา

46	 ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อประเทศ	ต้องมีผลงาน	หรือความรู้ความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์	และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ในสาขาต่าง	ๆ	 เช่น	การศึกษา	การกีฬา
ศิลปะวัฒนธรรม	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	หรือสาขาอื่น	ๆ	ที่ขาดแคลน	รวมถึงสาขาตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร
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• การด�าเนินการในส่วนของกรมการปกครอง	
• เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองจังหวัดจะตรวจสอบค�าขอ	พยานหลักฐาน	และคุณสมบัติของผู้ร้องขอ
• เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องการกระท�าความผิดอาญา	 และพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อ

ความมั่นคง	ดังนี้	
(1)	 ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค	และต�ารวจภธูรจงัหวดั	เพือ่ตรวจสอบเกีย่วกบั

การกระท�าอันเกี่ยวกับยาเสพติด
(2)	 ต�ารวจภูธรจังหวัดและต�ารวจสันติบาล	 เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการกระท�าอันเป็นพฤติการณ์ที่

เป็นภัยต่อความมั่นคง	(เช่น	การค้าประเวณี	การค้าของเถื่อน	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	
ประกอบธุรกิจที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน	เป็นต้น)	

• จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบและประมวลเรื่องเรื่องน�าเสนออธิบดีกรมการปกครอง
เพื่อพิจารณา	

• เม่ืออธิบดีกรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องขอมีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง	
จะส่งค�าร้องขอและพยานหลกัฐานไปให้กระทรวงมหาดไทย	เพ่ือน�าเข้าพิจารณาในทีป่ระชมุคณะกรรมการ
กลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ

• จากนั้นจะเสนอไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้พิจารณา	 หากมีค�าสั่งอนุมัติก็จะด�าเนินการ
เพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนราษฎรในฐานะคนสัญชาติไทยต่อไป	

• ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร 

(1)	 การด�าเนินการในชั้นส่วนการทะเบียนราษฎร	 ส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 มีระยะเวลา	
90-120	วัน47 

(2)	 การด�าเนินการในชั้นกรมการปกครองจังหวัด	มีระยะเวลา	60-90	วัน48 

47	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	90	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
48	 โดยปกติจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	60	วัน	แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก	30	วัน
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การขอหนังสือรับรองความจ�าเป็นที่จะต้องมีสัญชาติไทย 
ตามมาตรา 7 ทวิ 

กลุ่มบุตรของคนต่างด้าวอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อย 

หรือกลุ่มชาติพันธ์ุ (นักเรียน/นักศึกษา)49 

1. หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ 
1.1.	ยังไม่จบปริญญาตรี	แต่อยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียนในทุกระดับของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

1.2.	บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย	 แต่ไม่ส่งผลต่อการได้สัญชาติไทยของบุตร	 (บุตรที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา	
จะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยตามความเป็นจริงมาไม่น้อยกว่า	10	ปี	นับถือวันยื่นค�าร้อง)

1.3.	กรณีเป็นบุตรบุญธรรมของคนสัญชาติไทย	 จะต้องอยู่กับผู้รับบุตรบุญธรรมหรือครอบครัวมาแล้วตามความ
เป็นจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	

1.4.	กรณีเป็นตัวแทนของส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐไปแข่งขันระดับนานาชาติ	 หรือท�าคุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศไทย	 โดยมีหนังสือจากหน่วยงานรับรอง	 และต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยตามความเป็นมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า	10	ปี	

1.5.	กรณีที่ไม่สามารถส่งกลับระเทศต้นทางของบิดามารดาได้	 จะต้องมีหนังสือปฏิเสธความเป็นคนสัญชาติ
จากหน่วยงานด้านกงสุลของต่างประเทศ	หรือมีข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นบุคคลไร้รัฐ	ไร้สัญชาติ

49	 ตามหนังสือสั่งการกรมการปกครอง	 ด่วนมาก	ที่	 มท	 0309/16260	 ลงวันที่	 9	 สิงหาคม	 2560	 เรื่อง	 การขอมีสัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	 เรื่องการสั่งให้คนที่เกิดใน
ราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว	ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป	และการได้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย	ลงวันที่	กุมภาพันธ์	2560
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2. ขัน้ตอนการด�าเนินการ 
2.1.	กรณีมีภูมิล�าเนาอยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

• ยื่นค�าร้อง	ณ	ส�านักทะเบียนอ�าเภอที่มีภูมิล�าเนาตามทะเบียนราษฎร	พร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
• เจ้าหน้าที่รับค�าร้องและเอกสารใบรับค�าร้องให้ผู้ยื่นค�าร้องไว้เป็นหลักฐาน	
• เจ้าหน้าที่น�าค�าร้องพร้อมพยานหลักฐาน	เสนอต่อนายอ�าเภอเพื่อพิจารณา
• เมื่อนายอ�าเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติ	 ให้นายอ�าเภอระบุความเห็นลงในค�าร้องและ

รวบรวมค�าร้องและพยานหลักฐานทั้งหมดส่งจังหวัด	(ที่ท�าการปกครองจังหวัด)
• เมื่อที่ท�าการปกครองจังหวัดได้รับค�าร้องและพยานหลักฐานจากอ�าเภอแล้ว	 จะจัดส่งไปยังส�านักบริหาร

การทะเบียน	กรมการปกครอง	เพื่อน�าส่งให้อธิบดีกรมการปกครองพิจารณา
• เมื่ออธิบดีกรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติ	ก็จะออกหนังสือรับรองความเป็นจ�าเป็นที่จะต้อง

มีสัญชาติไทยให้แก่ผู้ร้อง	

2.2.	กรณีมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
• ยื่นค�าร้อง	ณ	ส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	พร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
• เจ้าหน้าที่รับค�าร้องและเอกสารใบรับค�าร้องให้ผู้ยื่นค�าร้องไว้เป็นหลักฐาน	
• เจ้าหน้าที่น�าค�าร้องพร้อมพยานหลักฐาน	เสนอต่อผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียนเพื่อพิจารณา
• ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารการทะเบยีนได้รบัค�าร้องและพยานหลกัฐานแล้ว	จะน�าส่งให้อธบิดกีรมการปกครอง 

เพื่อพิจารณา
• เมื่ออธิบดีกรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติ	ก็จะออกหนังสือรับรองความเป็นจ�าเป็นที่จะต้อง

มีสัญชาติไทยให้แก่ผู้ร้อง	
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สรุปการเข้าถึงสิทธิอันจ�าเป็น
ของคนที่มีปัญหาสถานะบุคคล

ปัญหาการเข้าถึงสิทธิประเภทต่าง	 ๆของมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันไป	 ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและความต้องการ
ในชีวิตของคนแต่ละคน	 ดังนั้นคนเหล่านี้จึงอาจประสบปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิอันจ�าเป็นที่แตกต่างกัน	 เพราะความต้องการ
ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน	เราจึงอาจกล่าวโดยสรุปเพื่อให้เห็นภาพได้ดังต่อไปนี้	

1. สิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมาย 
สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลมีทั้งตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน	 ซ่ึงในท่ีนี้จะพิจารณามุ่งไปท่ีการรับรอง

ตามกฎหมายมหาชน	อันได้แก่	

• สถานะความเป็นราษฎร : กรณีต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร	 (การจดทะเบียนคนเกิด
การจดทะเบียนคนอยู่	การจดทะเบียนคนตาย)	ซึ่งหากปรากฎว่าบุคคลใดได้รับการบันทึกชื่อลงในทะเบียนราษฎรของ
ประเทศไทยแล้ว	ไม่ว่าจะในสถานะคนสญัชาตไิทยหรอืไม่	ย่อมถอืได้ว่ามสีถานะเป็นราษฎรไทยแล้ว	เช่น	กรณเีดก็แรกเกิด	
หากไม่มีการจดทะเบียนอย่างครบขั้นตอนจนท�าให้เด็กได้รับการบันทึกช่ือในทะเบียนราษฎรของประเทศไทย	
เด็กนั้นย่อมยังเข้าไม่ถึงสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย	 กรณีของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	
แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	หากได้รับการบันทึกชื่อในทะเบียนประวัติแล้ว	ย่อมไม่เป็นบุคคล
ที่เข้าไม่ถึงสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย	ส่วนกรณีของคนอื่น	ๆ	ก็เช่น	ใช้หลักการพิจารณาเดียวกัน	



คู่มือ การจดทะเบียนการเกิด และกระบวนการพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทย68

• สถานะคนชาต ิ:	กรณต้ีองพจิารณาตามกฎหมายว่าด้วยสญัชาตขิองประเทศไทย	ซึง่คนกลุม่ใดจะเข้าถงึสทิธใินสญัชาติ
ไทยหรือไม่	 ย่อมเป็นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคลว่าครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่	 ซึ่งมีข้อเท็จจริง
ที่ฟังได้ว่ามีสิทธิในสัญชาติไทย	 และครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด	 ย่อมไปด�าเนินการเพื่อขอให้มีการรับรองสิทธิ
ในสัญชาติไทยได้	ซึ่งขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาได้กล่าวไปแล้วในคู่มือ	

• สถานะความเป็นคนเข้าเมืองและสิทธิอาศัย : กรณีน้ีก็จะต้องพิจารณาตามกฎหมายคนเข้าเมืองเป็นหลัก	
ซึง่หากปรากฏว่าเป็นคนตา่งดา้วโดยแท้	(มขีอ้เทจ็จริงว่าเดนิทางเข้ามาในประเทศไทย)	กจ็ะต้องได้รบัอนญุาตให้เข้ามา
ในประเทศไทยก่อน	แต่หากว่ามใิช่คนต่างด้าวเทยีม	(คนซึง่เกิดในประเทศไทย	แต่ยงัไม่ได้รบัการรบัรองสทิธใินสญัชาตไิทย	
จึงถูกถือว่าเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	หรือคนซึ่งอ้างว่ามีสิทธิในสัญชาติไทย	 แต่ไม่มีพยาน
หลกัฐานมาอ้างองิและยงัไม่ผ่านการพสิจูน์สทิธใินสญัชาตไิทย	ย่อมถกูถอืว่าเป็นคนต่างด้าวเข้าเมอืงโดยมชิอบด้วยกฎหมาย)	

อย่างไรก็ตาม	ก็มีคนบางกลุ่ม	แม้จะปรากฏว่ามีการเข้าเมืองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายจริง	แต่ประเทศไทยมีนโยบาย
ในการให้สิทธิอาศัยแก่คนกลุ่มดังกล่าว	เช่น	คนซึ่งมีเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วยเลข	0	หลักที่หกและเจ็ดเป็น	89	รัฐบาล
ไทยอนุญาตให้มีสิทธิอาศัยในประเทศไทยแล้ว	 ในทางตรงกันข้าม	 แม้คนบางกลุ่มจะยังไม่มีสิทธิอาศัยในประเทศไทย	
แต่หากมีเหตุจ�าเป็นท่ียังสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้	 ย่อมเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยเพื่อรอการส่งกลับ50 

2. สิทธิมนุษยชนขัน้พื้นฐาน 
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน	ประกอบด้วย	

• สทิธใินศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ :	ซ่ึงคนทุกกลุม่ได้รบัการรบัรองตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในอยูแ่ล้ว	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท่ีบัญญัติก�าหนดให้คนทุกคนเท่าเทียมกัน	 แต่ปัญหาที่เกิดข้ึน	
กลับเป็นในทางปฏิบัติที่มักถูกละเมิด	ซึ่งเป็นการถูกละเมิดโดยคนมิใช่โดยข้อกฎหมาย	

• สิทธิในทางสาธารณสุข :	 ต้องแยกพิจารณาเป็นสิทธิในการรักษาพยาบาลและสิทธิในหลักประกันสุขภาพ	 ซึ่งหาก
เร่ิมต้นพิจารณาจากสิทธิในการรักษาพยาบาล	 ย่อมเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองทั้งตามกฎหมายระหว่างประเทศและ
กฎหมายภายใน	แต่การถูกละเมิดสิทธิดังกล่าว	มักเกิดจากการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ารับการรักษา	ซึ่งมาจากทัศนคติที่ไม่
ดีของผู้ปฏิเสธ	ในขณะที่หลักประกันสุขภาพมิได้ให้สิทธิแก่ทุกกลุ่มอย่างเท่ากัน	แต่อย่างไรก็ตาม	หลักประกันสุขภาพ
มิได้มีแต่ของรัฐบาลเท่านั้น	 แต่ยังมีหลักประกันสุขภาพของเอกชนที่คนทุกกลุ่มสามารถซื้อและเข้าถึงได้ด้วย	
โดยจะเห็นได้จากบริษัทที่ขายประกันมากมายที่ปรากฎในแวดวงการธุรกิจ	

• สิทธิในการเดินทาง :	 คนทุกกลุ่มมีสิทธิที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่	 เพียงแต่จะมีบางกลุ่มที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข	
โดยการขออนญุาตออกจากพืน้ท่ีก่อน	เช่น	คนไร้รฐัโดยสิน้เชงิ	หรอืบุคคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบยีนกลุม่ทีม่เีลขประจ�าตวั 
ขึ้นต้นด้วยดเลข	0	หลักที่หกและเจ็ดเป็น	00	เป็นต้น	

• สทิธทิางการศกึษา :	คนทุกกลุ่มมสิีทธทิางการศกึษา	และเมือ่ศกึษาจบตามหลกัสตูรแล้ว	ย่อมมีสทิธไิด้รบัประกาศนยีบตัร
เช่นกัน	โดยต้องปราศจากเงื่อนไข

• สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว :	คนทุกกลุ่มมีสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวตามธรรมชาติ	แต่หากจะให้ได้รับการรับรองโดย
กฎหมาย	 จึงต้องไปด�าเนินการขอจดทะเบียนสมรส	 ซึ่งการจะจดทะเบียนสมรสได้หรือไม่	 ย่อมเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กฎหมายก�าหนด	หากมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายก�าหนด	 ก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้	 และการจดทะเบียน
สมรส	ยงัสามารถน�าไปสูก่ารพฒันาสทิธใินสญัชาตไิทยโดยการสมรส	หรอื	การก่อตัง้ครอบครวัโดยการรบับตุรบญุธรรม	
ก็สามารถกระท�าได้เช่นกัน	 ไม่ว่าจะไร้รัฐ	 ไร้สัญชาติหรือไม่	 เพียงแต่หากจะให้ได้รับรองสถานะดังกล่าวตามกฎหมาย
กจ็ะต้องไปด�าเนนิการจดทะเบยีนเช่นกนั	ซึง่หากมคีณุสมบัตคิรบตามท่ีกฎหมายก�าหนด	ก็ย่อมจดทะเบียนตามกฎหมายได้

50	 อ่านเพิ่มเติมได้ที่วิทยานิพนธ์เรื่อง	“คนต่างด้าวที่รอการส่งออกนอกประเทศไทย”	โดย	นางสาวปภาวดี	สลักเพชร
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3. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
การเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย	ไม่ว่านอกศาลหรือในศาลกฎหมายมิได้ห้ามมิให้คนที่มีปัญหาสถานะ

บคุคลเข้าถงึ	ในทางกลบักนั	กฎหมายให้ความเท่าเทยีมกนักับทกุคน	ไม่ว่าจะเป็นกระบวนก่อนชัน้ศาล	หรอืกระบวนการในชัน้ศาล	
ไม่ว่าจะเป็นทางแพ่ง	 ทางอาญา	 หรือทางปกครอง	 ซึ่งกระบวนการที่ปฏิบัติไม่ต่างไปจากการปฏิบัติต่อคนที่มีสัญชาติไทย	 และ
สิทธิต่าง	ๆ	ก็ยังเท่าเทียมกับคนสัญชาติไทยด้วย	เพียงแต่หากเป็นคนต่างด้าว	ที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้	ก็อาจมีอุปสรรค
ในการด�าเนินการ	และอาจเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตได้

4. สิทธิในคุณภาพชีวิต 
• สทิธิในการท�างาน : หากเป็นคนต่างด้าว	กจ็ะต้องไปพจิารณาเงือ่นไขทีก่ฎหมายก�าหนด	ซึง่ในบางกลุม่สามารถท�างานได้	

ประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพ	 เช่นเดียวกับคนสัญชาติไทย	 ในขณะที่บางกลุ่มมีข้อสงวนที่ก�าหนดให้สามารถประกอบได้
เพยีงบางอาชพีเท่าน้ัน	ซึง่จะต้องพจิารณาจากนโยบายและกฎหมายว่าด้วยการบรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว
ในประเทศไทย	อีกครั้งหนึ่ง	

• สิทธิในการประกอบธุรกิจ :	 ในท�านองเดียวกัน	 คนต่างด้าวย่อมมีเงื่อนไข	 และมีข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ	
ซึ่งจะต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

• สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน :	 ในการถือครองทรัพย์สินทั่วไป	ที่เป็นสังหาริมทรัพย์	ย่อมเป็นสิทธิตามกฎหมายแพ่ง	
ซึง่คนทกุกลุม่มสิีทธิในการถอืครอง	แต่กม็คีนจ�านวนไม่น้อยท่ีเข้าใจผิด	ว่าคนต่างด้าวไม่สามารถถือครองสังหาริมทรพัย์ได้	
เช่น	 รถจักรยานยนต์	 โดยมักเกิดปัญหาในการใช้ช่ือคนอื่นซ้ือ(คนสัญชาติไทย)	 โดยคนที่มีปัญหาสถานะบุคคลนั้น
เป็นผู้ช�าระเงินค่าสินค้า	 แต่ในที่สุดก็จะถูกฉ้อโกงไป	 โดยอ้างหลักฐานทางทะเบียน	 ซึ่งคนท่ีมีปัญหาสถานะบุคคลนั้น	
มิได้จดทะเบียนเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น	 ในขณะที่การถือครองอสังหาริมทรัพย์	 ย่อมเป็นไปโดยมีเงื่อนไข	
ซึ่งก็ต้องไปพิจารณาตามเง่ือนไขของกฎหมายอีกคร้ังหนึ่ง	 โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กฎหมายว่าด้วยที่ดิน	
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน	กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด	เป็นต้น	

5. สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองต้องยอมรับว่ามีข้อจ�ากัดเรื่องสัญชาติ	 ซึ่งส่วนมากจะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด	 ในขณะที่

สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองบางอย่างเพียงมีสัญชาติไทยก็สามารถเข้าร่วมได้	 โดยไม่จ�าเป็นว่าจะเป็นสิทธิในสัญชาติไทย
โดยการเกิด	 หรือภายหลังการเกิด	 เช่น	 กลุ่มคนที่ได้รับการรับรองสิทธิในสัญชาติไทย	 ตามมาตรา	 7	 ทวิ	 หรือมาตรา	 23	
แห่งพระราชบัญญติัสญัชาตไิทย	สามารถด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	เช่น	เป็นนายกรัฐมนตร	ีสมาชกิรฐัสภา	สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรได้	
เป็นต้น
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บรรณานุกรม 
กฎหมาย 

• พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	

• พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539

ประกาศ/ค�าสั่ง/หนังสือสั่งการ/มติคณะรัฐมนตรี/ระเบียบ
• ประกาศกระทรวงมหาดไทย	 เรื่อง	 การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย	 โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้

สัญชาติเป็นการทั่วไป	และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย	ลงวันที่	16	กุมภาพันธ์	2560
• ประกาศกระทรวงมหาดไทย	 เรื่อง	 ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลท่ีอพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและ

อาศัยอยู่มานานแล้วตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522
• หนังสือสั่งการกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0309/ว	3993	ลงวันที่	28	กุมภาพันธ์	2560	เรื่อง	การปฏิบัติในการพิจารณา

ให้สัญชาติไทยตามมาตรา	7	ทวิ	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	
• หนังสือส่ังการกรมการปกครอง	ด่วนมาก	ที	่มท	0309/16260	ลงวันที	่9	สงิหาคม	2560	เรือ่ง	การขอมสีญัชาตไิทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	

เรื่องการสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว	 ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป	 และ
การได้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย	ลงวันที่	16	กุมภาพันธ์	2560

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย	 ด่วนมาก	 ที่	 มท.	 0309.1/ว	 1587	 เรื่อง	 การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมมาตรา	 23	
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ลงวันที่	22	พฤษภาคม	พ.ศ.	2551

• ประกาศส�านักทะเบียนกลาง	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์	 เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา	 20/1	 แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.	2534	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2551	ฉบบัลงวนัที	่23	สงิหาคม	พ.ศ.	2551

• หนังสือส�านักทะเบียนกลาง	ที่	มท	0309.1/ว	3	เรื่อง	การรับแจ้งการเกิดและการจัดท�าทะเบียนประวัติ	ลงวันที่	22	มกราคม	2558
• หนังสือสั่งการส�านักทะเบียนกลาง	ที่	มท	0309./ว	36	เรื่อง	การจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	หรือบุคคลประเภท	๐	

ลงวันที่	29	กันยายน	2559
• หนังสือส�านักทะเบียนกลาง	ด่วนที่สุด	ที่	มท.0309.8/	ว	156	เรื่อง	ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะ

ทางทะเบียน	ลงวันที่	13	พฤษภาคม	2563
• มติคณะรัฐมนตรีวันที่	7	ธันวาคม	พ.ศ.	2558
• มติคณะรัฐมนตรี	7	ธันวาคม	2559
• ระเบียบส�านักทะเบียนว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2535
• ระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง	พ.ศ.	2543

หนังสือ/คู่มือ/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์/อื่นๆ 
• คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้บุคคลมีสถานภาพทางกฎหมายที่ถูกต้อง”,	โรงพิมพ์เดือนตุลา	พิมพ์ครั้งที่	1	สิงหาคม	พ.ศ.	2544	โดย	คณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์	
• วนีสั	สีสุข,	“คนไทยตามมาตรา	23	แห่งพระราชบญัญตัสิญัชาต	ิพ.ศ.	2508	แก้ไขเพิม่เติม	(ฉบบัที	่4)	พ.ศ.	2551	การขจัดปัญหาความไร้สญัชาติและ

เสมือนไร้สัญชาติของมนุษย์ที่เกิดบนแผ่นดินไทย”,	(พิมพ์โดย	UNHCR	พิมพ์ครั้งที่	1,	1	มีนาคม	พ.ศ.	2555)
• เอกสารเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์กรมการปกครอง,	“การก�าหนดสถานะชนกลุ่มน้อย”	โดย	ส่วนประสานราชการ	ส�านักกิจการความมั่นคงภายใน	

กรมการปกครอง
• ปภาวด	ีสลกัเพชร,	“คนต่างด้าวท่ีรอการส่งออกนอกประเทศไทย”	วทิยานพินธ์มหาบัณฑติ	สาขากฎหมายอาญา,	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	2561	





คู่มือ การจดทะเบียนการเกิด และกระบวนการพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทย72

ส่ิงตีพิมพ์นี�ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรป
เนื�อหาในส่ือนี�เป�นความรับผิดชอบของยูนิเซฟแต่เพียงผู้เดียว

และไม่จําเป�นต้องสะท้อนถึงความคิดเห็นของสหภาพยุโรป

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
19 ถนนพระอาทิตย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร: +66 2 356 9499
แฟกซ์: +66 2 280 3563
อีเมล์: thailandao@unicef.org 
เว็บไซต์: www.unicef.org/thailand


