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สัญชาติ	หมายถึง	ความผูกพันทางกฎหมายที่รัฐใช้เพื่อผูกพันบุคคลเข้าไว้กับรัฐหรือ

เข้ามาสังกัดอยู่ภายในรัฐ	 รัฐมีอำานาจอธิปไตยจึงสามารถกำาหนดการได้มาหรือเสียไปซ่ึง

สัญชาติของบุคคล	 รัฐเป็นผู้เลือกที่จะให้หรือจะไม่ให้บุคคลใดเข้ามามีความผูกพันกับรัฐ	 

เม่ือรัฐให้สัญชาติกับบุคคลใด	 บุคคลนั้นมีสิทธิท่ีจะเข้าอยู่อาศัยหรือพำานักอยู่ในดินแดน 

ของรัฐท่ีตนมีสัญชาติ	และรัฐมีหน้าท่ีต้องอนุญาตให้คนชาติตนพำานักอาศัยในดินแดนของตน	

รัฐไม่อาจขับไล่หรือเนรเทศคนชาติตนได้	 ประกอบกับสัญชาติเป็นความผูกพันของบุคคล 

ที่มีต่อรัฐ	ด้วยเหตุนี้เกือบทุกประเทศจะถือเกณฑ์การได้สัญชาติโดยการเกิด	เงื่อนไขสำาคัญ

อีกประการหน่ึงท่ีรัฐจะนำามาพิจารณาให้สัญชาติหรือจะไม่ให้สัญชาติกับบุคคลใด	คือ	บุคคลน้ัน

ตอ้งมคีวามผกูพนัใกลช้ดิกับรฐันัน้ๆ	เชน่	ภมูลิำาเนาหรอืถ่ินท่ีอยู	่ซึง่ถอืเปน็เครือ่งมือสำาคญั

ที่จะผูกพันบุคคลเข้ากับรัฐที่มีภูมิลำาเนาหรือถ่ินที่อยู่เพ่ือให้บุคคลมีความจงรักภักดี	 และ

พรอ้มจะปกป้องพิทกัษผ์ลประโยชนร์ว่มกนัของรัฐ	เมือ่บคุคลมสีญัชาตขิองรฐัใด	บคุคลนัน้

ย่อมมีความผูกพันต่อรัฐ	 มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายของรัฐน้ัน	 ขณะเดียวกันรัฐก็มีหน้าท่ี

ตอ้งปกปอ้งคนชาตขิองตน	(ปกปอ้งบคุคลทีมี่สญัชาตขิองรฐั)	นอกจากนีส้ญัชาตยิงักำาหนด

หน้าที่แบ่งสรรบุคคลว่าสังกัดอยู่รัฐใด	และรัฐใดเป็นผู้ใช้อำานาจรัฐเหนือบุคคลนั้นอีกด้วย

มนษุย์เราตอ้งมีสญัชาตหิรอืไม่	มนุษยเ์รามีสิทธแิละหนา้ท่ีตามกฎหมาย	และสัญชาติ

เปน็เครือ่งมอืในการผกูมดับคุคลใหเ้ขา้มาเปน็สมาชกิหรอืเปน็คนในชาติซึง่จะมทีัง้สทิธแิละ

หน้าทีต่ามกฎหมายของรฐัทีบ่คุคลนัน้มีสญัชาต	ิสญัชาตจิงึเป็นตวักำาหนดสถานะของบคุคล

ว่าเป็นสมาชิกของรัฐใด	 หากบุคคลใดไม่มีสัญชาติบุคคลนั้นจะตกเป็นคนไร้รัฐ	 ไร้สัญชาติ

ทำาใหส้ทิธแิละหนา้ทีข่องคนไร้รฐั	ไรส้ญัชาติไม่เทา่เทียมกบับคุคลท่ีมรีฐัมสีญัชาติ	การปฏบิตัิ

สัญชาติและความไร้สัญชาติ
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ของรัฐต่อบุคคลไร้รัฐ	 ไร้สัญชาติย่อมแตกต่างกับการปฏิบัติต่อบุคคลท่ีสังกัดรัฐ	 เช่น	 คนไร้รัฐ	

คนไร้สัญชาติ	หรือคนต่างด้าว	จะไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับจากรัฐ	ไม่มีสิทธิทำาบัตรประจำาตัว

ประชาชน	 ไม่มีสิทธิถือครองที่ดินเหมือนกับคนในรัฐชาติ	 ทำาให้เกิดความไม่เท่าเทียม	 

ความไม่เสมอภาค	และเลือกปฏิบัติจากรัฐ	ทั้งที่คนไร้รัฐ	ไร้สัญชาติ	หรือคนต่างด้าวก็เป็น

มนุษย์	 เป็นสมาชิกในโลกใบนี้เหมือนกัน	 ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	

(Universal	Declaration	of	Human	Rights)	ระบุว่าสิทธิในเรื่องสัญชาติเป็นสิทธิเสรีภาพของ

บคุคลโดยทัว่ไป	บคุคลมสีทิธิในการถอืสญัชาต	ิการถอนสญัชาตโิดยพลการหรอืการปฏเิสธ

สิทธิที่จะเปลี่ยนสัญชาติของบุคคลใดนั้นจะกระทำามิได้	 นอกจากนี้กติการะหว่างประเทศ 

ว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง	 (พลเมือง)	และทางการเมือง	 (International	Covenant	on	Civil	and	

Political	Rights)	ยังได้รับรองสิทธิในการมีสัญชาติของเด็กไว้ว่า	“เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ

สัญชาติ”	 จึงกล่าวได้ว่าเมื่อคนเราเกิดมามีสภาพบุคคลย่อมมีสิทธิจะได้รับสัญชาติจากรัฐ	 

การปฏิเสธไม่ให้สัญชาติแก่บุคคลเท่ากับเป็นการปฏิเสธสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์	ส่วนคนเรา

ต้องมีสัญชาติหรือไม่	ถือเป็นสิทธิของแต่ละบุคคล

การได้มาหรือเสียไปซ่ึงสัญชาติเป็นเร่ืองกฎหมายภายในรัฐ	 รัฐอ่ืนไม่อาจแทรกแซงได้	

แต่ถา้กฎหมายภายในรฐัแตล่ะรฐัแตกตา่งกนั	กลา่วคอื	กฎหมายสญัชาตขิองแตล่ะประเทศ	

มีหลักเกณฑ์การได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญชาติต่างกัน	 ย่อมก่อให้เกิดปัญหาการได้สัญชาติ

หลายสัญชาติและการไร้สัญชาติ	เช่น	บางรัฐให้สัญชาติแก่บุคคลเฉพาะตามหลักสายโลหิต

เท่านั้น	ถ้าบุคคลเกิดมาโดยไม่ปรากฏบิดาหรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายก็จะกลายเป็น

คนไร้สัญชาติ	 หรือกฎหมายสัญชาติบางประเทศให้สัญชาติโดยถือหลักดินแดนและหลัก 

สายโลหติ	หากบคุคลทีเ่กดิจากบดิาหรอืมารดาเขา้เมอืงโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย	กอ็าจทำาให้

มหีลายสญัชาตไิด้เพราะอาจไดส้ญัชาติตามหลกัสายโลหิตหรอืไดส้ญัชาตติามหลกัดนิแดน	

จงึอาจกลา่วได้วา่การไรส้ญัชาติหรอืการมีมากกวา่หนึง่สญัชาตเิกดิจากกฎหมายสญัชาตขิอง

แต่ละประเทศแตกต่างกันหรือเหมือนกัน	 และโดยมากมักบัญญัติกฎหมายไปในทางไม่ให้

สัญชาติแก่บุคคลบางประเภทขณะเกิด	 และบุคคลนั้นๆ	 ก็ไม่อาจได้สัญชาติจากรัฐอ่ืนได้	 

จึงต้องตกเป็นคนไร้รัฐ	ไร้สัญชาติ	

คนไรส้ญัชาต	ิ(Nationalityless)	คือ	บคุคลไมม่สีญัชาติของประเทศใดในโลก	มสีถานะ

เป็นคนต่างด้าวในทุกประเทศของโลก	แต่หากคนไร้สัญชาติไม่ได้รับการยอมรับให้	“สิทธิอาศัย”	

โดยรัฐใดเลยในโลก	โดยผลของกฎหมาย	บุคคลดังกล่าวจะเป็น	“คนต่างด้าวผิดกฎหมาย”	
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ในทุกประเภทของโลก	ซึ่งนิยามคนกลุ่มนี้ว่า	“คนไร้รัฐ”	(Stateless)	การไร้สัญชาติแบ่งเป็น	

2	ลักษณะ	คือ	(๑)	ไร้สัญชาติโดยนิตินัย	(de	jure	stateless)	ซึ่งเป็นกรณีที่บุคคลไม่มีรัฐใด

นับว่าเป็นผู้ถือสัญชาติโดยผลของกฎหมายแห่งรัฐนั้นเลย	 (2)	 ไร้สัญชาติโดยพฤตินัย	 

(de	 facto	 stateless)	 เป็นกรณีท่ีบุคคลไม่ได้อยู่ในรัฐที่ตนถือสัญชาติ	 และไม่อาจรับ 

ความคุ้มครองจากรัฐที่ตนกำาลังอาศัยอยู่นั้นซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการเบียดเบียนของรัฐ	

หรือการขาดความสัมพันธ์ทางทูตระหว่างรัฐทั้งสอง

เหตุผลที่บุคคลไร้สัญชาตินั้นมีอยู่มากมายทั่วโลกปรกติแล้วสัญชาติได้มาโดยหลัก	 

2	ประการ	คือ	หลักดินแดน	(jus	soli)	กับหลักสืบสายโลหิต	(jus	sanguinis)	หลักดินแดน

ระบุว่า	บุคคลเกิดในดินแดนของรัฐใด	ย่อมได้สัญชาติของรัฐนั้น	ส่วนหลักสืบสายโลหิตว่า	

บิดามารดาถือสัญชาติใด	 บุคคลย่อมถือสัญชาติตามนั้นด้วย	 ปัจจุบันรัฐส่วนใหญ่ใช้หลัก 

ทัง้สองนีค้วบคูก่นั	และการขดักนัของกฎหมายสญัชาตกิเ็ปน็สาเหตหุนึง่ของความไรสั้ญชาต	ิ

เป็นต้นว่า	แม้รัฐหลายรัฐจะเปิดให้บุคคลได้สัญชาติตามบุพการี	ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเกิดที่ใด

ก็ตาม	 แต่หลายรัฐก็ยังไม่ยอมรับให้บุคคลได้สัญชาติจากมารดาซ่ึงถือสัญชาติของตน	 

ความขัดข้องนี้ส่งผลให้เกิดอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	

(Convention	 on	 the	 Elimination	 of	 All	 Forms	 of	 Discrimination	 Against	 Women)	 

ซึง่หา้มเลอืกปฏบัิติในการใหส้ญัชาตเิพราะเหตแุหง่เพศ	อกีเหตหุนึง่ของความไรสั้ญชาต	ิคอื	

การสืบทอดของรัฐ	(State	Succession)	ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ปรากฏว่า	บุคคลกลายเป็น

ไร้สัญชาติ	เพราะรัฐที่ตนถือสัญชาตินั้นสิ้นสุดลงหรือตกอยู่ในความควบคุมของรัฐอื่น	และ

ไมม่รีฐัใหมม่าสบืทอดตอ่	อนึง่	ยงัมกีรณีทีบ่คุคลสละสญัชาติของตนเองโดยสมคัรใจ	จงึเปน็

เหตุใหบุ้คคลนัน้ไรส้ญัชาต	ิแตป่รกตแิลว้	กฎหมายของรฐัส่วนใหญใ่นโลกนีจ้ะยอมให้ราษฎร

ของตนสละสญัชาตตินกต็อ่เมือ่ไดส้ญัชาตใิหมแ่ลว้	อกีเหตหุนึง่ทีก่อ่ใหเ้กดิความไรส้ญัชาต	ิ

คอื	กรณทีีบุ่คคลเปน็ราษฎรของดนิแดนซึง่ไมเ่ปน็รฐั	ความไรส้ญัชาตนิัน้เกดิขึน้มายาวนาน

หลายร้อยปี	อย่างไรก็ดี	การไม่อาจพิสูจน์สัญชาติ	เช่น	เข้าเมืองโดยไม่มีเอกสาร	(Undocumented	

Immigrant)	ไม่นับว่าไร้สัญชาติ	แต่การขาดหนังสือสำาคัญบางอย่าง	เช่น	สูติบัตร	อาจนำาไปสู่

ความไร้สัญชาติได้	บุคคลหลายล้านคนบนโลกน้ีใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีหนังสือสำาคัญ	เป็นเหตุให้

ระบุสัญชาติแน่นอนไม่ได้	และประสบความยากลำาบากในการดำารงชีวิต	เพราะไม่รู้จะแสวงหา

ความคุ้มครองโดยอาศัยความเป็นพลเมืองของรัฐใด



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๘

ต้ังแต่อดีตจนถึงปจัจบุนั	ประเทศไทยมนีโยบายให้สิทธอิาศยัแกก่ลุ่มคนไรร้ฐัท่ีอพยพ

หนีภัยความตายเข้ามาในประเทศไทยอันทำาให้คนไร้รัฐดังกล่าวมีสถานะเป็น	 “ราษฎรไทย

ประเภทคนต่างด้าวอยู่ช่ัวคราว”	และทำาให้ประเทศไทยได้ทำาหน้าท่ีเป็น	“รัฐเจ้าของภูมิลำาเนา”	

ของบุคคลดังกล่าว	 นอกจากนั้น	 ปัญหาของบุคคลดังกล่าวจึงเหลือแค่	 “ความไร้สัญชาติ”	

เท่าน้ัน	และรัฐบาลได้มีนโยบายหลายคร้ังท่ีจะยอมรับให้สัญชาติไทยแก่คนไร้สัญชาติท่ีมีความ

กลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรมกับประเทศไทยซึ่งเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับสัญชาติไทย	

ความเป็นคนไร้สัญชาติก็จะสิ้นสุด	

สำาหรับประเทศไทยถือหลักการให้สัญชาติไทยเป็น	2	ประเภท	ตามพระราชบัญญัติ

สัญชาติ	พ.ศ.	2๕๐๘	คือ

๑. การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด	แบ่งเป็น	2	กรณี	คือ

๑.๑	หลักดินแดน	 บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยย่อมได้สัญชาติไทยโดย 

ไม่ต้องคำานึงว่าบิดามารดามีสัญชาติใด

๑.๒	หลักสายโลหติ	บคุคลทีเ่กดิแตบ่ดิาหรอืมารดามสีญัชาตไิทย	ยอ่มไดส้ญัชาติ

ไทย	

๒. การได้สัญชาติไทยหลังการเกิด	แบ่งเป็น	๓	กรณี	คือ

2.๑	การสมรส

2.2	การแปลงสัญชาติ

2.๓	การขอคืนสัญชาติ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๑

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐

ส่วนการ
ทะเบยีนราษฎร



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑2

บทที่

๑
เลขประจ�าตัวประชาชน 

และเอกสารหรือบัตรประจ�าตัว

เลขประจำาตัวประชาชนมี	๑๓	หลัก	แบ่งออกเป็น	๕	ส่วน

ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๓

ส่วนที่ ๒ ส่วนที่ ๔

ส่วนที่ ๕

X – XXXX – XXXXX – XX – X

ส่วนที่ ๑	 หมายถึง	 ประเภทบุคคล	 โดยปกติจะเป็นเลข	 ๑	 หลัก	 ยกเว้นแรงงานต่างด้าว	 

๓	สัญชาติ	จะเป็น	2	หลัก	ได้แก่

ประเภท	๑	 ได้แก่	 คนท่ีเกิดและมีสัญชาติไทย	 ได้แจ้งการเกิดภายในกำาหนดเวลาท่ี

กฎหมายกำาหนด

ประเภท	2	 ได้แก่	 คนท่ีเกิดและมีสัญชาติไทย	 ได้แจ้งการเกิดเกินกำาหนดเวลาที่

กฎหมายกำาหนด

ประเภท	๓	 ได้แก่	คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าวซ่ึงมีช่ือ

และรายการบุคคลในทะเบียนบ้านก่อนวันท่ี	๓๑	พฤษภาคม	2๕2๗

ประเภท	๔	 ได้แก่	 คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าวและ 

ได้มีการย้ายเข้าในทะเบียนบ้านขณะยังไม่มีเลขประจำาตัวประชาชน	

(ระหว่างวันที่	๑	มกราคม	-	๓๑	พฤษภาคม	2๕2๗)

ประเภท	๕	 ได้แก่	 คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าวที่ได้รับ

อนุมัติให้เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๓

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑2

ประเภท	๖		 ได้แก่	 คนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะช่ัวคราว

และคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 รวมถึงบุตรท่ีเกิด

ก่อนการสำารวจได้รับการจัดทำาทะเบียนประวัติ	เนื่องจากไม่มีสูติบัตร

ประเภท	๗	 ได้แก่	บุตรของบุคคลประเภทที่	๖	ที่เกิดในประเทศไทย

ประเภท	๘	 ได้แก่	 บุคคลต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยหรือ

บุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

ประเภท	๐	 ได้แก่	บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ประเภท	๐๐	 ได้แก่	คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณี

พิเศษ	กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา	ลาว	และกัมพูชา

ส่วนที่ ๒	 หมายถงึ	สำานกัทะเบยีนทีอ่อกเลขประจำาตวัใหก้บัประชาชน	ม	ี๔	หลกั	2	ตวัแรก

เป็นรหัสจังหวัด	ส่วน	2	ตัวต่อมาเป็นรหัสอำาเภอหรือเทศบาล

ส่วนที่ ๓ และสว่นที ่๔	รวมกนัม	ี๗	หลกั	หมายถงึ	ลำาดบัทีข่องบคุคลในแตล่ะประเภทของ

แต่ละสำานักทะเบียน

ส่วนที่ ๕	 ม	ี๑	หลกั	หมายถงึ	เลขตรวจสอบความถกูตอ้งของเลขประจำาตวัประชาชนท้ังหมด

เอกสารแสดงตนหรือบัตรประจ�าตัว
เอกสารแสดงตนหรือบัตรประจำาตัวของบุคคลซ่ึงอาศัยในประเทศไทยและได้รับการ 

จัดทำาทะเบียนราษฎรและมีเลขประจำาตัวประชาชน	๑๓	หลักแล้ว	มี	2	ลักษณะ	คือ

๑. บุคคลสัญชาติไทย จะมีเอกสารแสดงตนเป็นบัตรประจำาตัวประชาชนตาม 

พระราชบัญญัติบัตรประจำาตัวประชาชน	พ.ศ.	2๕2๖



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๔

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประจำาตัวประชาชน

(๑)	 มีสัญชาติไทย

(2)	มีอายุตั้งแต่	๗	ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน	๗๐	ปี

(๓)	ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)

สำาหรบัผู้มอีายเุกนิ	๗๐	ปแีละผูไ้ด้รบัการยกเวน้	จะขอมบีตัรประจำาตวัประชาชนกไ็ด้

๒. บุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย	 จะมีเอกสารแสดงตนเป็นบัตรประจำาตัวคนซ่ึงไม่มี

สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2๕๓๔

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

(๑)	 เป็นบุคคลต่างด้าวซ่ึงมีช่ือและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร	 

	 (มีเลขประจำาตัว	๑๓	หลัก)

(2)	มีอายุตั้งแต่	๕	ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน	๗๐	ปีบริบูรณ์



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๔

บทที่

๒
การเกิดและการออกหนังสือรับรองการเกิด 

และสูติบัตร

เด็กทุกคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะเป็นบุตรของคนสัญชาติไทย	หรือเป็น

บุตรของคนต่างด้าว	ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย	หรือเป็นบุตรของผู้หลบหนีเข้าเมือง	 

ผู้ที่มีหน้าที่แจ้งการเกิด	คือ	บิดา	มารดา	ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย	หรือเจ้าบ้านที่

เดก็เกดิ	ต้องแจง้การเกดิตอ่นายทะเบยีนอำาเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่	ณ	สำานกัทะเบยีน

อำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด	หรือจะแจ้งต่อนายทะเบียนอำาเภอ	

หรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่แหง่ทอ้งทีอ่ื่น	ทีบ่ดิา	มารดา	หรอืผูป้กครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย

ของเด็กที่เกิดนั้นมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านก็ได้	 และนายทะเบียนต้องรับแจ้งการเกิดและ 

ออกสูติบัตรให้ผู้แจ้งโดยมีข้อเท็จจริงเท่าที่จะสามารถทราบได้

การแจ้งการเกิดนั้น	ผู้มีหน้าที่แจ้งการเกิดจะมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นเป็น

ผู้แจ้งแทนก็ได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.	พระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.	2๕๓๔	และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ	(ฉบบัท่ี	2)	

พ.ศ.	2๕๕๑

2.	กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียน

แห่งท้องที่อื่น	พ.ศ.	2๕๕๑

๓.	กฎกระทรวงกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2๕๕๑



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖

๔.	กฎกระทรวงกำาหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

และกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม	พ.ศ.	2๕๕๑

๕.	กฎกระทรวงกำาหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการพสิจูนส์ถานะการเกดิและสญัชาตขิอง

เด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง	เด็กเร่ร่อน	หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง	พ.ศ.	2๕๕๑

๖.	กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการโต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเท็จจริง	

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำาสั่งของนายทะเบียน	พ.ศ.	2๕๕๑

๗.	ประกาศกระทรวงมหาดไทย	เร่ือง	หน่วยงานเอกชนท่ีจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่การสงเคราะห์ชว่ยเหลอืเด็กตามมาตรา	๑๙/๑	แห่งพระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร	

พ.ศ.	2๕๓๔	ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2๕๕๑

ลำาดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

เด็กเกิดในบ้าน (อาคารที่มีบ้านเลขที่ รวมถึงสถานพยาบาล)

ผู้แจ้ง	 ได้แก่	บิดา	หรือมารดา	หรือเจ้าบ้านที่เด็กเกิด	หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากบิดามารดา	หรือเจ้าบ้าน

ระยะเวลาการแจ้ง	ภายใน	๑๕	วันนับแต่วันเกิด

สำานักทะเบียนที่แจ้งการเกิด	 สำานักทะเบียนอำาเภอ	 หรือสำานัก

ทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด	หรือสำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือ

สำานักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บิดา	 มารดา	 หรือผู้ปกครองโดย

ชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ข้ันตอนการแจ้ง กรณีแจ้ง ณ สำานักทะเบียนแห่งท้องท่ีท่ีเด็กเกิด

๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่

(๑)	 บัตรประจำาตัวผู้แจ้ง	และบัตรประจำาตัวของบิดา	มารดา	(ถ้ามี)	

(2)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	 หรือสำาเนาทะเบียนประวัติของบิดา

มารดา	(ถ้ามี)

(๓)	 สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด

(๔)	 หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ	 ท.ร.๑/๑	 ที่ออกให้โดย 

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เด็กเกิด	 (กรณีเด็กเกิดใน

สถานพยาบาล)

ระเบียบสำานัก

ทะเบียนกลาง 

ว่าด้วยการจัดทำา	

ทะเบียนราษฎร

พ.ศ.	2๕๓๕	 

(รวมแก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่	๕	 

พ.ศ.	2๕๕๑) 

ข้อ	๕2	ข้อ	๕๓

๑



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๗

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

(๕)	 ใบรับแจ้งการเกิดตามแบบ	ท.ร.๑	ตอนหน้า	(กรณีแจ้งเกิดกับ

กำานัน	หรือผู้ใหญ่บ้าน)

(๖)	 หนังสือมอบหมาย	(ถ้ามี)

๒. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง

(2)	 ตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กท่ีแจ้งเกิดกับฐานข้อมูลการ

ทะเบยีนราษฎรวา่เด็กมีชือ่อยูใ่นทะเบียนบา้นแห่งอืน่หรอืไม่

(๓)	 ลงรายการในสูติบัตร	 (ท.ร.๑	 สำาหรับคนซึ่งมีสัญชาติไทย	 

ท.ร.๓	สำาหรับบุตรของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	หรือ	ท.ร.๐๓๑	

สำาหรบัคนตา่งดา้วหลบหนเีขา้เมอืง	หรอื	ทร.๐๓	สำาหรบับตุร

ของแรงงานต่างด้าว	๓	สัญชาติ)

(๔)	 เพิม่ชือ่ในทะเบยีนบา้นและสำาเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น

ที่เด็กเกิด	(ท.ร.๑๔	หรือ	ท.ร.๑๓	แล้วแต่กรณี)	หรือทะเบียน

ประวติั	(ท.ร.๓๘	ก)	กรณีบตุรของคนตา่งดา้วหลบหนเีขา้เมอืง	

หรอืทะเบยีนประวตั	ิ(ท.ร.๓๘)	กรณบุีตรของแรงงานตา่งดา้ว	

๓	สัญชาติ

(๕)	 มอบสูติบัตร	ตอนที่	๑	และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้

ผู้แจ้ง

๓. กรณีเด็กเกิดและได้รับสูติบัตร ท.ร.๑ หรือ ท.ร.๓ เป็นคนใน

ท้องท่ี ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๔	หรือ	ท.ร.๑๓	

ของบิดา	มารดา	หากบิดา	มารดาไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านให้เพิ่มชื่อ

ในทะเบียนบ้านกลางของสำานักทะเบียน	 แต่ถ้าเด็กที่เกิดเป็นคนต่าง 

ท้องที่ให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกลาง	 (ท.ร.๑๔	 หรือ	 ท.ร.๑๓)	 ของ 

สำานักทะเบียนแล้วแต่กรณี	 แล้วให้แนะนำาผู้แจ้งดำาเนินการแจ้ง 

การย้ายท่ีอยู่เด็กที่เกิดใหม่ไปยังภูมิลำาเนาที่บิดา	 มารดา	 หรือ 

ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายอาศัยอยู่	



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๘

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

ถา้เดก็ทีเ่กิดและไดร้บัสตูบิตัร	ท.ร.๐๓๑	หรอื	ท.ร.๐๓	ใหน้ายทะเบยีน

เพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติ	ท.ร.๓๘	ก	หรือ	ท.ร.๓๘	ของบิดา	มารดา	

แต่ถ้าบิดา	มารดาไม่มีทะเบียนประวัติให้เพ่ิมช่ือเด็กในทะเบียนประวัติ

ของสำานักทะเบียน

ขั้นตอนการแจ้ง กรณีแจ้ง ณ สำานักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น

๑. ผู้แจ้ง ได้แก่	บิดา	หรือมารดา	หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

ของเด็กที่เกิด	หรือผู้ได้รับมอบหมายจากบิดา	มารดา	หรือผู้ปกครอง

แสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน	ได้แก่

(๑)	 บัตรประจำาตัวผู้แจ้งและบัตรประจำาตัวของบิดา	มารดา	(ถ้ามี)

(2)	 สำาเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา	มารดา	หรือผู้ปกครอง

ของเด็กที่เกิด

(๓)	 หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ	 ท.ร.๑/๑	 ที่ออกให้โดย 

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เด็กเกิด	 หรือผลการตรวจ

ดีเอ็นเอที่ตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานของรัฐ	 หรือสถาบันที่มี

ความน่าเชื่อถือ	 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์การเป็นบิดา	 มารดา

ของเด็กที่เกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง

(๔)	 หนังสือมอบหมาย	(ถ้ามี)

(๕)	 พยานบุคคลอย่างน้อย	2	คน

๒. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง

(2)	 ตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กท่ีแจ้งเกิดกับฐานข้อมูลการ

ทะเบยีนราษฎรวา่เด็กมีชือ่อยูใ่นทะเบียนบา้นแห่งอืน่หรอืไม่

(๓)	 สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุท่ีไม่แจ้ง 

การเกดิ	ณ	สำานกัทะเบยีนทอ้งถิน่แห่งท้องท่ีท่ีเดก็เกดิ	ประวตัิ

ของเด็กที่เกิด	และสถานที่อยู่ของเด็กและบิดา	มารดา	หรือ

ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย

(๔)	 สอบสวนพยานบุคคลให้ทราบประวัติของเด็กที่แจ้งเกิดและ

บิดา	มารดา

ระเบียบฯ	ข้อ	๕๖



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๙

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๘

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

(๕)	 เมื่อเห็นว่าเด็กท่ีเกิดเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักร	 โดยยัง 

ไม่ได้แจ้งการเกิดและมีภูมิลำาเนาอาศัยอยู่กับบิดา	 มารดา	

หรือผู้ปกครอง	 ซึ่งมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ 

ให้ออกสูติบัตร	(ท.ร.๑	หรือ	ท.ร.๓	แล้วแต่กรณี)

(๖)	 เรียกเก็บค่าธรรมเนียม	2๐	บาท

(๗)	 เพิม่ช่ือเด็กทีเ่กดิในทะเบยีนบา้นและสำาเนาทะเบยีนบา้นฉบบั

เจ้าบ้าน	(ท.ร.๑๔	หรือ	ท.ร.๑๓	แล้วแต่กรณี)

(๘)	 มอบสูติบัตร	 ตอนที่	 ๑	 พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการแจ้ง

คืนให้ผู้แจ้ง

๒ เด็กเกิดนอกบ้าน

ผู้แจ้ง	 ได้แก่	 บิดาหรือมารดา	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบิดาหรือ

มารดา	

ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน	๑๕	วันนับแต่วันเกิด	 เว้นแต่กรณีมีเหตุ 

จำาเป็นให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน	๓๐	วันนับแต่วันเกิด	

สำานักทะเบียนท่ีแจ้งการเกิด	สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานัก

ทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด	หรือสำานักทะเบียนอำาเภอ	 

หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บิดา	มารดา	หรือผู้ปกครอง

ของเด็กที่เกิดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	

ขั้นตอนการแจ้ง กรณีแจ้ง ณ สำานักทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด

๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน	ได้แก่

(๑)	 บัตรประจำาตัวของผู้แจ้ง	และบัตรประจำาตัวของบิดา	มารดา	

(ถ้ามี)

(2)	 สำาเนาทะเบียนบ้านหรือสำาเนาทะเบียนประวัติของบิดา	มารดา	

(ถ้ามี)



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
2๐

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

(๓)	 สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด

(๔)	 ใบรับแจ้งการเกิดตามแบบ	ท.ร.๑	ตอนหน้า	(กรณีแจ้งเกิดกับ

กำานัน	หรือผู้ใหญ่บ้าน)

(๕)	 หนังสือมอบหมาย	(ถ้ามี)

๒. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง

(2)	 ตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กที่แจ้งการเกิดกับฐานข้อมูล	

การทะเบียนราษฎร

(๓)	 ลงรายการในสูติบัตร	 (ท.ร.๑	 สำาหรับคนมีสัญชาติไทย	 หรือ	

ท.ร.๓	สำาหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	หรือ	ท.ร.๐๓๑	สำาหรับ

บุตรของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	หรือ	ท.ร.๐๓	สำาหรับ

บุตรของแรงงานต่างด้าว	๓	สัญชาติ)

(๔)	 เพิม่ชือ่ในทะเบยีนบา้นและสำาเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น	

(ท.ร.๑๔	 หรือ	 ท.ร.๑๓)	 หรือทะเบียนประวัติ	 (ทร.๓๘, 

ทร.๓๘	ก)	โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีเด็กเกิดในบ้าน

(๕)	 มอบสูติบัตร	ตอนที่	๑	และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้

ผู้แจ้ง

(๖)	 กรณีเด็กที่เกิดเป็นคนต่างท้องที่	 ให้แนะนำาผู้แจ้งการเกิดให้

แจ้งย้ายที่อยู่เด็กเกิดใหม่ไปยังภูมิลำาเนาที่บิดา	มารดา	หรือ

ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายอาศัยอยู่

ขั้นตอนการแจ้ง กรณีแจ้ง ณ สำานักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น

๑. ผู้แจ้ง	 ได้แก่	บิดา	มารดา	หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือผู้ได้รับมอบหมายแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน	ได้แก่

(๑)	 บัตรประจำาตัวผู้แจ้งและบัตรประจำาตัวของบิดา	มารดา	(ถ้ามี)

(2)	 สำาเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา	มารดา	หรือผู้ปกครอง

ของเด็กที่เกิด
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(๓)	 ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์	 เช่น	 ผลการตรวจดีเอ็นเอที่

ตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานของรัฐ	 หรือสถาบันท่ีมีความ 

น่าเชือ่ถอื	ซึง่แสดงความสมัพันธ์การเปน็บดิา	มารดาของเดก็

ที่เกิด

(๔)	 พยานบุคคลอย่างน้อย	2	คน

(๕)	 หนังสือมอบหมาย	(ถ้ามี)

๒. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง

(2)	 ตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กที่แจ้งเกิดกับฐานข้อมูลการ

ทะเบยีนราษฎรวา่เด็กมีชือ่อยูใ่นทะเบียนบา้นแห่งอืน่หรอืไม่

(๓)	 สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุท่ีไม่แจ้ง 

การเกิด	ณ	 สำานักทะเบียนแห่งท้องที่ท่ีเด็กเกิด	 ประวัติของ

เด็กที่เกิด	 และสถานที่อยู่ปัจจุบันของเด็ก	 และบิดา	 มารดา	

หรือผู้ปกครอง

(๔)	 สอบสวนพยานบุคคลให้ทราบประวัติของเด็ก	และบิดา	มารดา

(๕)	 เม่ือเห็นว่าเด็กท่ีเกิดเป็นผู้ท่ีเกิดในราชอาณาจักร	 และยัง 

ไม่ได้แจ้งการเกิด	 โดยมีภูมิลำาเนาอาศัยอยู่กับบิดา	 มารดา	

หรือผู้ปกครองซ่ึงมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องท่ีให้ออก

สูติบัตร	(ท.ร.๑	หรือ	ท.ร.๓	แล้วแต่กรณี)

(๖)	 เรียกเก็บค่าธรรมเนียม	2๐	บาท

(๗)	 เพ่ิมชื่อเด็กในทะเบียนบ้านและสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับ 

เจ้าบ้าน	(ท.ร.๑๔	หรือ	ท.ร.๑๓	แล้วแต่กรณี)

(๘)	 มอบสูติบัตร	 ตอนที่	 ๑	 พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการแจ้ง

คืนให้ผู้แจ้ง
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๓ เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง

เด็กที่แจ้งการเกิด	ต้องมีอายุต่ำากว่า	๗	ปีบริบูรณ์

ผูแ้จง้	ไดแ้ก	่เจา้หนา้ทีข่องกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์ที่รับตัวเด็กไว้

ระยะเวลาการแจ้ง	ควรแจ้งภายใน	๑๕	วันนับแต่วันที่ได้รับตัวเด็กไว้	

(กฎหมายไม่ได้กำาหนดไว้)

สำานักทะเบียนท่ีแจ้งการเกิด	สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียน

ท้องถ่ินแหง่ทอ้งทีท่ี่หนว่ยงานของกระทรวงการพฒันาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ที่รับตัวเด็กนั้นไว้ตั้งอยู่

ขั้นตอนการแจ้ง

๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน	ได้แก่

(๑)	 บัตรประจำาตัวผู้แจ้ง

(2)	 สำาเนาทะเบียนบ้านของสถานสงเคราะห์หรือสถานท่ีท่ีเรียก

ชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งรับตัวเด็กที่ขอแจ้งการเกิดไว้

(๓)	 บันทึกการรับตัวเด็กซึ่งจัดทำาโดยพนักงานฝ่ายปกครอง	หรือ

ตำารวจ	 หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ที่รับตัวเด็กจากผู้พบเด็ก

(๔)	 หลักฐานการรับตัวเด็กของหน่วยงานที่รับตัวเด็กไว้

(๕)	 รูปถ่ายของเด็ก	ขนาด	2	นิ้ว	จำานวน	2	รูป

(๖)	 หลักฐานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กท้ังพยานเอกสารและ 

วัตถุพยาน	(ถ้ามี)

๒. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้แจ้งแสดง

(2)	 ตรวจสอบรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรว่า

มกีารแจง้การเกดิ	และรายการบคุคลของเดก็ทีข่อแจง้การเกดิ

ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่	

(๓)	 สอบสวนผูแ้จง้และพยานบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งใหท้ราบขอ้เทจ็จริง

เกี่ยวกับประวัติของเด็ก	และบิดา	มารดา

ระเบียบฯ	ข้อ	๕๙
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(๔)	 ออกใบรับแจ้งการเกิด	(ท.ร.๑๐๐)	ให้กับผู้แจ้งการเกิด

(๕)	 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของประเด็นการสอบสวนพยานบุคคล	

และรวบรวมหลกัฐาน	พรอ้มเสนอความเห็นไปยงันายอำาเภอ

ทอ้งทีภ่ายใน	๖๐	วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจ้งการเกดิ	โดยให้้สรปุ

ความเหน็พรอ้มระบเุหตผุลประกอบวา่เด็กท่ีขอแจ้งการเกดิ

เป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรหรือไม่	 เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือ

ไม่ได้สัญชาติไทยหรือไม่	สามารถยืนยันสถานะการเกิดและ

สัญชาติของเด็ก

(๖)	 นายอำาเภอต้องพิจารณาและแจ้งผลให้นายทะเบียนทราบ

ภายใน	๓๐	วัน

(๗)	 กรณีผลการพิจารณาระบุว่าเด็กที่แจ้งเกิดในราชอาณาจักร

และเป็นผู้มีสัญชาติไทย	ให้นายทะเบียนออกสูติบัตร	ท.ร.๑	

หรือ	ท.ร.2	แล้วแต่กรณีให้แก่ผู้แจ้ง	โดยลงรายการเกี่ยวกับ

เด็ก	บิดา	และมารดา	เท่าที่ทราบ

(๘)	 ถ้าผลการพิจารณาระบุว่าเด็กที่แจ้งการเกิดเป็นผู้ที่เกิดใน 

ราชอาณาจักร	และไม่ได้รับสัญชาติไทย	ให้ออกสูติบัตร	

ท.ร.๓	ให้แก่ผู้แจ้ง	โดยลงรายการเกี่ยวกับเด็ก	บิดา	และ

มารดา	เท่าที่ทราบ

(๙)	 เพิ่มชื่อเด็กเข้าในทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๔	หรือ	ท.ร.๑๓	ของ

สถานสงเคราะห์แล้วแต่กรณี

(๑๐)	 กรณีนายอำาเภอแจ้งผลการพิจารณาว่าเด็กที่แจ้งการเกิด 

ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย	หรือ 

ไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กได้	 

ให้นายทะเบียนจัดทำาทะเบียนประวัติ	(ท.ร.๓๘	ก)	ให้เด็ก

เป็นบุคคลประเภท	๐	โดยใช้เลขที่บ้านของสถานสงเคราะห์
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๔ เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง ซึ่งอยู่

ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่

จดทะเบยีนตามกฎหมายโดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่การช่วยเหลือเดก็

เด็กที่จะแจ้งการเกิด	ต้องมีอายุไม่เกิน	๑๘	ปี

ผู้แจ้ง	ได้แก่	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนท่ีสงเคราะห์

ช่วยเหลือเด็กตามรายชื่อหน่วยงานที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ 

กำาหนด	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการแจ้ง	 ควรแจ้งภายใน	 ๑๕	 วันนับแต่วันท่ีรับตัวเด็กไว้

อุปการะหรือสงเคราะห์	(กฎหมายไม่ได้กำาหนดไว้)

สำานักทะเบียนท่ีแจ้งการเกิด	สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียน

ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่หน่วยงานที่อุปการะหรือสงเคราะห์เด็กตั้งอยู่

ขั้นตอนการแจ้ง

๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน	ได้แก่

(๑)	 บัตรประจำาตัวผู้แจ้ง

(2)	 สำาเนาทะเบียนบ้านของหน่วยงานท่ีให้การอุปการะหรือ 

สงเคราะห์เด็ก

(๓)	 หลกัฐานการรบัตวัเดก็ของหนว่ยงานทีด่แูลหรอือปุการะเดก็

(๔)	 รูปถ่ายของเด็กขนาด	2	นิ้ว	จำานวน	2	รูป

(๕)	 หนังสือมอบอำานาจ	(ถ้ามี)

(๖)	 หลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับตัวเด็กท้ังพยานเอกสารและ 

วัตถุพยาน	(ถ้ามี)

๒. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้แจ้งแสดง

(2)	 ตรวจรายการบคุคลในฐานขอ้มูลการทะเบยีนราษฎรวา่มกีาร

แจ้งการเกิดและมีรายการบุคคลของเด็กท่ีขอแจ้งการเกิดใน

ทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่

ระเบียบฯ

ข้อ	๕๙/๑
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(๓)	 สอบสวนผู้แจ้งและพยานบุคคลท่ีเก่ียวข้องให้ทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับประวัติของเด็ก	และบิดา	มารดา

(๔)	 ออกใบรับแจ้งการเกิด	(ท.ร.๑๐๐)	ให้กับผู้แจ้งการเกิด

(๕)	 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของประเด็นการสอบสวนพยานบุคคล

และรวบรวมหลักฐาน	พรอ้มเสนอความเห็นไปยังนายอำาเภอ

ท้องที่	 ภายใน	๖๐	 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเกิด	 โดยให้

สรปุความเหน็พรอ้มระบเุหตผลุประกอบวา่เด็กทีข่อแจง้การ 

เกิดเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรหรือไม่	 เป็นผู้มีสัญชาติไทย

หรือไม่ได้สัญชาติไทย	หรือไม่สามารถยืนยันสถานะการเกิด

และสัญชาติของเด็ก

(๖)	 นายอำาเภอต้องพิจารณาและแจ้งผลให้นายทะเบียนทราบ

ภายใน	๓๐	วัน

(๗)	 กรณีผลการพิจารณาระบุว่าเด็กที่แจ้งเกิดเป็นผู้ท่ีเกิดใน 

ราชอาณาจักรและเป็นผู้มีสัญชาติไทย	ให้นายทะเบียนออก

สูติบัตร	ท.ร.๑	หรือ	ท.ร.2	แล้วแต่กรณีให้แก่ผู้แจ้ง	โดยลง

รายการเกี่ยวกับเด็ก	บิดา	และมารดา	เท่าที่ทราบ

(๘)	 ถ้าผลการพิจารณาระบุว่าเด็กที่แจ้งการเกิดเป็นผู้ท่ีเกิดใน 

ราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย	ให้ออกสูติบัตร	ท.ร.๓	

ให้แก่ผู้แจ้ง	 โดยลงรายการเกี่ยวกับเด็ก	 บิดา	 และมารดา 

เท่าที่ทราบ

(๙)	 เพิ่มชื่อเด็กเข้าในทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๔	หรือ	ท.ร.๑๓	ของ

สถานสงเคราะห์แล้วแต่กรณี

(๑๐)	 กรณีนายอำาเภอแจ้งผลการพิจารณาว่าเด็กท่ีแจ้งการเกิดไม่ได้

เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย	 หรือไม่อาจ

พสิจูนส์ถานะการเกดิและสญัชาตขิองเดก็ได	้ใหน้ายทะเบยีน

จัดทำาทะเบียนประวัติ	(ท.ร.๓๘	ก)	ให้เด็กเป็นบุคคลประเภท	๐	

โดยใช้เลขที่บ้านของหน่วยงานที่สงเคราะห์
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(๑๑)	 กรณีเด็กที่อยู่ในสงเคราะห์หรืออุปการะของบุคคลหรือ 

หน่วยงานเอกชนที่ไม่ปรากฏชื่อตามประกาศกระทรวง

มหาดไทย	ให้นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

ยกคำาร้องขอแจ้งการเกิด	 และแนะนำาผู้ร้องให้ยื่นคำาร้องขอ

เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านกรณีเด็กอนาถาตามระเบียบสำานัก

ทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัทำาทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.	2๕๓๕	

ข้อ	๙๘

๕ การแจ้งการเกิดเกินกำาหนดของผู้มีสัญชาติไทย

ผู้แจ้ง

(๑)	บดิา	มารดา	หรอืผูป้กครอง	กรณีบคุคลท่ีจะแจง้การเกดิยงัไมบ่รรลุ

นิติภาวะ

(2)	ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิดแจ้งด้วยตนเอง	กรณีบรรลุนิติภาวะแล้ว

ระยะเวลาการแจ้ง	ตั้งแต่วันพ้นกำาหนด	๑๕	วัน	นับแต่วันที่เกิด	

สำานักทะเบียนที่แจ้งการเกิด

(๑)	สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่เกิด	หรือ

(2)	สำานกัทะเบยีนอำาเภอ	หรอืสำานกัทะเบยีนทอ้งถิน่อืน่ทีบ่ดิา	มารดา	

หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการแจ้ง

๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน	ได้แก่

(๑)	 บตัรประจำาตัวของผู้แจง้	(กรณีทีไ่มไ่ดแ้จ้งการเกดิให้กบัตัวเอง)

(2)	 บัตรประจำาตัวหรือใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าวของบิดา	

มารดา	หรือผู้ปกครองของเด็ก	(ถ้ามี)

(๓)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ท่ีมีช่ือบิดา	มารดา	หรือผู้ปกครอง

ของเด็ก	(ถ้ามี)

(๔)	 รูปถ่ายของเด็กขนาด	2	นิ้ว	จำานวน	2	รูป

(๕)	 หนังสือมอบหมาย	(ถ้ามี)

ระเบียบฯ	ข้อ	๕๗



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
2๗

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
2๖

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

(๖)	 หนังสือรับรองการเกิด	 ตามแบบ	 ท.ร.๑/๑	 (กรณีเด็กเกิดใน

สถานพยาบาล)

(๗)	 ผลการตรวจดีเอ็นเอ	 (กรณีแจ้งเกิดต่างสำานักทะเบียน	 และ 

ไม่่มีหนังสือรับรองการเกิด)

๒. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ	ของผู้แจ้ง

(2)	 กรณีนายทะเบียนที่รับแจ้งมิใช่นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่

บุคคลนั้นเกิด	 ให้นายทะเบียนตรวจหนังสือรับรองการเกิด	

(ท.ร.๑/๑)	 หรือผลการตรวจดีเอ็นเอที่ตรวจพิสูจน์จาก 

หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ	 ซึ่งแสดง

ความสัมพันธ์การเป็นบิดาหรือมารดาของบุคคลท่ีเกิด	 และ

สำาเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา	มารดา	หรือผู้ปกครอง	

ของคนที่เกิดซึ่งต้องเป็นทะเบียนบ้านในเขตท้องท่ีสำานัก

ทะเบียนที่แจ้งเกิด

(๓)	 ตรวจรายการบคุคลในฐานขอ้มูลการทะเบยีนราษฎรวา่มกีาร

แจง้การเกดิและมีรายการบคุคลของคนทีเ่กดิในทะเบยีนบา้น

แห่งอื่นหรือไม่

(๔)	 เปรียบเทียบปรับ	กรณีการแจ้งเกิดภายใน	๑	ปี	นับแต่วันที ่

พ้นระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนดให้แจ้ง	(๑๕	วัน	หรือ	๓๐	วัน	

แล้วแต่กรณี)

(๕)	 ออกใบรับแจ้งการเกิด	(ท.ร.๑๐๐)	ให้กับผู้แจ้งการเกิด

(๖)	 ถา้เด็กทีข่อแจง้เกดิมีอายต้ัุงแต	่๗	ปขีึน้ไปใหร้วบรวมหลกัฐาน

และเสนอความเห็นไปยังนายอำาเภอท้องท่ีภายใน	 ๖๐	 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเกิดเพื่อพิสูจน์สถานะการเกิดและ

สัญชาติ	 โดยให้สรุปความเห็นพร้อมระบุเหตุผลประกอบว่า

บุคคลทีข่อแจง้การเกดิเป็นผูเ้กดิในราชอาณาจักรหรอืไม	่และ

เป็นผู้มีสัญชาติไทย	 หรือไม่ได้สัญชาติไทย	 หรือไม่สามารถ

ยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของผู้ที่เกิด



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
2๘

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

(๗)	 กรณีการแจ้งการเกิดสำาหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน	๗	ปีบริบูรณ์

ในวันที่ยื่นคำาร้อง	 ให้นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียน

ท้องถิ่นพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่เกิดแทน 

นายอำาเภอ

(๘)	 ถ้าผลการพิจารณาสถานะการเกิดและสัญชาติปรากฏว่า

บุคคลที่แจ้งการเกิดเป็นผู้ท่ีเกิดในราชอาณาจักรและเป็นผู้มี

สญัชาตไิทย	ใหน้ายทะเบยีนออกสตูบิตัร	(ท.ร.2)	ให้แกผู่แ้จ้ง

(๙)	 เพิ่มชื่อบุคคลที่เกิดเข้าในทะเบียนบ้าน	 (ท.ร.๑๔)	 หรือ 

ทะเบียนบ้านกลาง	(ท.ร.๑๔)	แล้วแต่กรณี

(๑๐)	ถา้ผลการพจิารณาปรากฏวา่บคุคลทีแ่จง้การเกดิไมไ่ดเ้กดิใน

ราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย	หรือไม่อาจพิสูจน์สถานะ

การเกิดและสัญชาติของบุคคลดังกล่าวได้	 ให้นายทะเบียน 

จัดทำาทะเบียนประวัติ	 (ท.ร.๓๘	 ก)	 ให้บุคคลนั้นเป็นบุคคล

ประเภท	๐	โดยใช้เลขที่บ้านของบิดา	มารดา	หรือผู้ปกครอง

(๑๑)	กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องท่ีอ่ืนซึ่งมิใช่ท้องท่ีท่ีบุคคล

นั้นเกิด	 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแจ้งการเกิดต่างท้องที่	

ฉบับละ	2๐	บาท



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
2๙

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
2๘

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

๖ การแจ้งการเกิดเกินกำาหนดของผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดใน

ราชอาณาจักร

ผู้แจ้ง

(๑)	บิดา	มารดา	หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย	กรณีบุคคลที่

จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2)	ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิดแจ้งด้วยตนเอง	กรณีบรรลุนิติภาวะแล้ว

ระยะเวลาการแจ้ง	ตั้งแต่วันพ้นกำาหนด	๑๕	วัน	นับแต่วันที่เกิด	

สำานักทะเบียนที่แจ้งการเกิด

(๑)	สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่เกิด	หรือ

(2)	สำานกัทะเบยีนอำาเภอ	หรอืสำานกัทะเบยีนทอ้งถิน่อืน่ทีบ่ดิา	มารดา	

หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการแจ้ง

๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน	ได้แก่

(๑)	 บัตรประจำาตัวของผู้แจง้	(กรณีทีไ่มไ่ดแ้จ้งการเกดิให้กบัตัวเอง)

(2)	 บัตรประจำาตัวหรือใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว	 ของบิดา	

มารดา	หรือผู้ปกครองของเด็ก	(ถ้ามี)

(๓)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ท่ีมีช่ือบิดา	มารดา	หรือผู้ปกครอง

ของเด็ก	(ถ้ามี)

(๔)	 รูปถ่ายของเด็กขนาด	2	นิ้ว	จำานวน	2	รูป

(๕)	 หนังสือมอบหมาย	(ถ้ามี)

(๖)	 หนังสือรับรองการเกิด	 ตามแบบ	 ท.ร.๑/๑	 (กรณีเด็กเกิดใน

สถานพยาบาล)

(๗)	 ผลการตรวจดีเอ็นเอ	 (กรณีแจ้งเกิดต่างสำานักทะเบียนและ 

ไม่่มีหนังสือรับรองการเกิด)

ระเบียบฯ	ข้อ	๕๘



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๓๐

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

๒. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ	ของผู้แจ้ง

(2)	 กรณีนายทะเบียนที่รับแจ้งมิใช่นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่

บุคคลนั้นเกิด	 ให้นายทะเบียนตรวจหนังสือรับรองการเกิด	

(ท.ร.๑/๑)	 หรือผลการตรวจดีเอ็นเอที่ตรวจพิสูจน์จาก 

หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งแสดง

ความสัมพันธ์การเป็นบิดา	หรือมารดาของบุคคลที่เกิด	และ

สำาเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา	มารดา	หรือผู้ปกครอง	

ของคนที่เกิดซึ่งต้องเป็นทะเบียนบ้านในเขตท้องท่ีสำานัก

ทะเบียนที่แจ้งเกิด

(๓)	 ตรวจรายการบคุคลในฐานขอ้มูลการทะเบยีนราษฎรวา่มกีาร

แจง้การเกดิและมีรายการบคุคลของคนทีเ่กดิในทะเบยีนบา้น

แห่งอื่นหรือไม่

(๔)	 เปรียบเทียบปรับ	กรณีการแจ้งเกิดภายใน	๑	ปี	นับแต่วันที ่

พ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนดให้แจ้ง	(๑๕	วัน	หรือ	๓๐	วัน	

แล้วแต่กรณี)

(๕)	 ออกใบรับแจ้งการเกิด	(ท.ร.๑๐๐)	ให้กับผู้แจ้งการเกิด

(๖)	 ถา้เด็กทีข่อแจง้เกดิมีอายต้ัุงแต	่๗	ปขีึน้ไปใหร้วบรวมหลกัฐาน

และเสนอความเห็นไปยังนายอำาเภอท้องท่ีภายใน	 ๖๐	 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเกิดเพื่อพิสูจน์สถานะการเกิดและ

สัญชาติ	 โดยให้สรุปความเห็นพร้อมระบุเหตุผลประกอบว่า

บุคคลทีข่อแจง้การเกดิเป็นผูเ้กดิในราชอาณาจักรหรอืไม	่และ

เป็นผู้มีสัญชาติไทย	 หรือไม่ได้สัญชาติไทย	 หรือไม่สามารถ

ยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของผู้ที่เกิด

(๗)	 กรณีการแจ้งการเกิดสำาหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน	๗	ปีบริบูรณ์

ในวันที่ยื่นคำาร้อง	 ให้นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียน

ท้องถิ่นพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่เกิด 

แทนนายอำาเภอ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๓๑

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๓๐

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

(๘)	 ถ้าผลการพิจารณาสถานะการเกิดและสัญชาติปรากฏว่า

บุคคลที่แจ้งการเกิดเป็นผู้ท่ีเกิดในราชอาณาจักรและเป็นผู้มี

สญัชาตไิทย	ใหน้ายทะเบยีนออกสตูบิตัร	(ท.ร.2)	ให้แกผู่แ้จ้ง

(๙)	 เพิ่มชื่อบุคคลที่เกิดเข้าในทะเบียนบ้าน	 (ท.ร.๑๔)	 หรือ 

ทะเบียนบ้านกลาง	(ท.ร.๑๔)	แล้วแต่กรณี

(๑๐)	ถา้ผลการพจิารณาปรากฏวา่บคุคลทีแ่จง้การเกดิไมไ่ดเ้กดิใน

ราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย	หรือไม่อาจพิสูจน์สถานะ

การเกิดและสัญชาติของบุคคลดังกล่าวได้	 ให้นายทะเบียน 

จัดทำาทะเบียนประวัติ	 (ท.ร.๓๘	 ก)	 ให้บุคคลนั้นเป็นบุคคล

ประเภท	๐	โดยใช้เลขที่บ้านของบิดา	มารดา	หรือผู้ปกครอง

(๑๑)	กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องท่ีอ่ืนซึ่งมิใช่ท้องท่ีท่ีบุคคล

นั้นเกิด	 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแจ้งการเกิดต่างท้องที่	

ฉบับละ	2๐	บาท

๗ การอุทธรณ์คำาสั่งนายอำาเภอ กรณีไม่สามารถยืนยันสถานะ

การเกิดและสญัชาตขิองเดก็ในสภาพแรกเกิด หรอืเด็กไรเ้ดยีงสา

ซึ่งถูกทอดทิ้ง หรือเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี

หรือบุพการีทอดทิ้ง

(๑)	นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

เม่ือได้รับแจ้งการเกิดของเด็กในสภาพแรกเกิด	หรือเด็กไร้เดียงสาซ่ึง

ถกูทอดทิง้	หรอืเด็กเรร่อ่น	หรอืเด็กทีไ่มป่รากฏบพุการ	ีหรอืบพุการี

ทอดทิ้ง	 และได้ตรวจสอบความถูกต้องของพยานเอกสารและ

ความครบถว้นสมบรูณ์ของประเด็น	การสอบสวนพยานบคุคลแล้ว	

ให้รวบรวมหลักฐานพร้อมเสนอความเห็นและเหตุผลประกอบว่า

เด็กท่ีขอแจ้งการเกิดเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรหรือไม่	 และเป็นผู้มี

สัญชาติไทย	หรือไม่ได้สัญชาติไทย	หรือไม่สามารถยืนยันสถานะ

การเกิดและสัญชาติของเด็กผู้น้ัน	 ไปยังนายอำาเภอท้องท่ีท่ีสำานัก

ทะเบียนน้ันต้ังอยู่ภายใน	๖๐	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเกิด
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(2)	 นายอำาเภอ

	 พิจารณาสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก	 และแจ้งผลการ

พิจารณาให้นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินทราบ

ภายใน	๓๐	 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งความเห็นจากนายทะเบียน

อำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ิน

(๓)	 กรณีนายอำาเภอแจ้งนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ิน

จัดทำาทะเบียนประวัติและออกเอกสารแสดงตน	 (บัตรประจำาตัว

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน)	 ให้เด็กไว้ตามระเบียบสำานัก

ทะเบียนกลางว่าด้วยการสำารวจและจัดทำาทะเบียนสำาหรับบุคคล

ท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน	พ.ศ.	2๕๔๘

(๔)	 นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินมีหนังสือแจ้ง 

ความเห็นของนายอำาเภอให้ผู้แจ้งการเกิดทราบ	 ภายใน	๗	 วัน 

นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งความเห็นของนายอำาเภอ	โดยในหนังสือน้ัน

อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

	 -	 เหตุผลของความเห็น

	 -	 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ

	 -	 ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง

	 -	 ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

	 -	 สิทธิในการย่ืนเร่ืองต่อนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียน 

	 ท้องถ่ิน	 เพ่ือขอพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก 

	 อีกคร้ังหน่ึง

(๕)	 ผูแ้จ้งการเกิด

	 การอุทธรณ์คำาส่ังของนายอำาเภอต้องทำาเป็นหนังสือ	 โดยระบุ 

ข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง	ประกอบด้วย

(๖)	 เม่ือนายอำาเภอได้รับคำาอุทธรณ์์ของผู้แจ้งการเกิดแล้ว	ให้พิจารณา

คำาอุทธรณ์โดยไม่ชักช้า	แต่ต้องไม่เกิน	๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับ

อุทธรณ์
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(๗)	 กรณีเห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน	 ให้แก้ไข 

คำาส่ังแจ้งนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินแก้ไข

เปล่ียนแปลงรายการทะเบียนราษฎรและหลักฐานทะเบียน

ราษฎรของเด็กที่แจ้งการเกิดให้ถูกต้อง

(๘)	 กรณีไม่เห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	 ให้ส่ง

เอกสารที่เกี่ยวข้องและรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง 

นายทะเบยีนจงัหวดัหรอืนายทะเบยีนกรงุเทพมหานคร	แลว้แต่

กรณี	ภายใน	๓	วันนับแต่วันที่การพิจารณาอุทธรณ์เป็นที่ยุติ

(๙)	 นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครต้อง

พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ที่ได้รับ

รายงานจากนายอำาเภอ	กรณีจำาเปน็ไมอ่าจพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในเวลาดังกลา่วได้	ใหน้ายทะเบยีนจงัหวดัหรอืนายทะเบยีน

กรุงเทพมหานครมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำาหนด

เวลาดังกล่าว	 และในการนี้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ 

ออกไปได้อีกไม่เกิน	๓๐	วันนับแต่วันที่ครบกำาหนดเวลา

(๑๐)	 การพจิารณาของนายทะเบยีนจงัหวดัหรือนายทะเบยีนกรงุเทพ- 

มหานคร	 อาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำางานเฉพาะกิจ

ซึ่งประกอบด้วย	 ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการสังคม 

สงเคราะห	์สงัคมวทิยา	มานษุยวทิยา	การพนิจิคุม้ครองเดก็และ

ด้านอ่ืนๆ	ร่วมเป็นกรรมการหรือคณะทำางานเพ่ือเสนอความเห็น

หรือให้คำาปรึกษาแก่นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียน

กรุงเทพมหานคร	ด้วยก็ได้

(๑๑)	 กรณีนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร	

พิจารณาเห็นว่าหลักฐานของผู้แจ้งการเกิดสามารถยืนยันสถานะ

การเกดิและสญัชาตขิองเดก็ทีแ่จง้เกดิได	้ใหแ้จง้นายอำาเภอและ

นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินทราบ	ภายใน	๓	วัน

นับแต่วันที่การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นที่ยุติ
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(๑2)	 ให้นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินดำาเนินการแก้ไข	

เปล่ียนแปลงรายการทะเบียนราษฎรและหลักฐานทะเบียนราษฎร

ของเด็กท่ีแจ้งการเกิดให้เป็นไปตามความเห็นของนายทะเบียน

จังหวัดและนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร	แล้วแต่กรณี

(๑๓)	 กรณีนายทะเบียนจังหวัดและนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 

เห็นด้วยกับความเห็นหรือคำาส่ังของนายอำาเภอซ่ึงเห็นว่า 

ไม่สามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กได้	 ให้แจ้ง

นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินเพื่อแจ้งคำาวินิจฉัย

ดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบ	ภายใน	๓	 วันนับแต่วันท่ี

ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพ-

มหานคร	แล้วแต่กรณี		โดยในหนังสือให้ระบุเหตุผลซ่ึงอย่างน้อย

ประกอบด้วย

	 -	 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ

	 -	 ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง

	 -	 ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

	 -	 สิทธิในการย่ืนคำาฟ้องและระยะเวลาการย่ืนคำาฟ้องต่อ 

	 ศาลปกครองไว้ในหนังสือแจ้งด้วย
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การขอหนังสือรับรองการเกิด

กฎหมายวา่ดว้ยการทะเบยีนราษฎรกำาหนดในเรือ่งของหนงัสอืรบัรองการเกดิไวเ้ปน็	

2	ส่วน	ได้แก่

ส่วนที่ ๑	 เป็นหนังสือรับรองการเกิดที่ออกตามมาตรา	 2๓	 แห่งพระราชบัญญัติ 

การทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2๕๓๔	ซ่ึงกำาหนดให้ผู้ทำาคลอดมีหน้าท่ีออกหนังสือรับรองการเกิด

ให้แก่ผู้มีหน้าท่ีแจ้งการเกิดไว้เป็นหลักฐาน	 หนังสือรับรองการเกิดกรณีนี้เรียกว่า	 ท.ร.๑/๑	 

โดยกำาหนดให้ใชส้ำาหรบัเดก็ท่ีเกดิในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลทัง้ท่ีเปน็หนว่ยงานของ

รัฐและเอกชน	ออกให้กับเด็กทุกคนไม่ว่าเด็กนั้นจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตาม

ส่วนท่ี ๒	 เป็นหนังสือรับรองการเกิดท่ีออกตามมาตรา	 2๐/๑	 แห่งพระราชบัญญัติ 

การทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	 2๕๓๔	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2๕๕๑	 ซึ่งกำาหนดให ้

นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาออกหลักฐานดังกล่าวให้แก่ 

ผู้ยื่นคำาขอที่มีความจำาเป็นต้องใช้หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ท่ีเกิดในประเทศไทยสำาหรับการ 

ขอมีหรือขอแปลงสัญชาติไทยหรือกรณีที่มีเหตุจำาเป็นอ่ืน	 หนังสือรับรองการเกิดกรณีนี้ 

เรียกว่า	 ท.ร.2๐/๑	 โดยกฎหมายบัญญัติให้ผู้อำานวยการทะเบียนกลางกำาหนดหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองการเกิดดังกล่าว	ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้
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การขอหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๒๐/๑)

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอหนังสือรับรองการเกิด

๑.	 เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้แจ้งการเกิด	หรือ

2.	เคยแจ้งการเกิดแล้วแต่ไม่มีสูติบัตรหรือสูติบัตรสูญหายและ 

	 สำานักทะเบียนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถคัดสำาเนาสูติบัตรหรือ 

	 ทะเบียนคนเกิดให้ได้

ผู้ยื่นคำาขอ

๑.	 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่	๑๕	ปีบริบูรณ์	สามารถยื่นคำาขอด้วยตนเองได้

2.	ถ้าผู้ขอหนังสือรับรองการเกิดอายุตำ่ากว่า	๑๕	ปีบริบูรณ์	ให้บิดา

	 มารดา	หรือผู้ปกครองของเด็กเป็นผู้ยื่นคำาขอแทน

สำานักทะเบียนที่ยื่นเรื่อง

สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ผู้นั้นเกิด

หรอืทีผู่น้ัน้มีช่ืออยูใ่นทะเบยีนบา้นหรอืมีภูมลิำาเนาอาศยัอยู่ในปจัจุบนั

ขั้นตอนการยื่นคำาขอ

๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียน ได้แก่

(๑)	 บัตรประจำาตัวผู้แจ้ง	(ถ้ามี)	และบัตรประตัวของ	บิดา	มารดา

(ถ้ามี)

(2)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	 (ท.ร.๑๔	 หรือ	 ท.ร.๑๓)	 หรือสำาเนา

ทะเบียนประวัติ	 (ท.ร.๓๘,	 ท.ร.๓๘/๑,	 ท.ร.๓๘	 ก	 หรือ	 

ท.ร.๓๘	ข)	อย่างใดอย่างหนึ่ง	ที่มีชื่อและรายการบุคคลของ

ผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด

(๓)	 หลักฐานเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย	 (ถ้ามี)

เช่น	หนังสือรับรองการเกิด	(ท.ร.๑/๑)	หลักฐานการข้ึนทะเบียน

ทหาร	 (ส.ด.๙)	 หลักฐานทางการศึกษา	 ใบสำาคัญประจำาตัว 

คนต่างด้าว	เป็นต้น

(๔)	 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด	2	นิ้ว	จำานวน	2	รูป

(๕)	 หลักฐานอื่นๆ	(ถ้ามี)	เช่น	ใบสำาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว	เป็นต้น

-	พระราชบัญญัต ิ

การทะเบียนราษฎร	

พ.ศ.	2๕๓๔	แก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	

พ.ศ.	2๕๕๑	

มาตรา	2๐/๑

-	ประกาศสำานัก

ทะเบียนกลาง	เรื่อง	

หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	

และวิธีการในการ

ขอหนังสือรับรอง

การเกิดตาม 

มาตรา	2๐/๑	แห่ง

พระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎร

(ฉบับที่	2)	ลงวันที่	

	 2๓	สิงหาคม	2๕๕๑



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๓๗

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๓๖

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

๒. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้ขอ

(2)	 ออกใบรับเรื่องให้แก่ผู้ขอไว้เป็นหลักฐาน	 โดยอาจใช้วิธีการ

ถ่ายเอกสารคำาขอให้ก็ได้

(๓)	 ตรวจสอบรายการบุคคลของผู้ขอหนังสือรับรองการเกิดกับ

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรว่ามีรายการถูกต้องตาม 

หลักฐานที่ยื่นไว้หรือไม่

(๔)	 สอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ผู้ขอหนังสือรับรอง

การเกิด	บิดา	มารดา	หรือผู้ปกครองที่อุปการะเลี้ยงดู	(ถ้ามี)	

และพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองสถานที่เกิด

และประวัติความเป็นมาของผู้ขอหนังสือรับรองฯ

(๕)	 ถ้าผู้ขอหนังสือรับรองฯ	เป็นผู้ที่เกิดในสำานักทะเบียนอื่นที่

ไม่ใช่สำานักทะเบียนที่ยื่นคำาขอ	และผู้ขอไม่อาจนำาพยาน

หลักฐานหรือพยานบุคคลมาให้ทำาการสอบสวน	 

นายทะเบียนจะทำาเรื่องขอความร่วมมือให้สำานักทะเบียนที่

เกี่ยวข้องตรวจสอบและสอบสวนแทน

(๖)	 เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อ

ได้ว่าผู้ขอเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย	ให้จัดทำาหนังสือรับรอง

การเกิดตามแบบ	ท.ร.2๐/๑	มอบให้แก่ผู้ขอ	๑	ฉบับ	 

ส่วนคู่ฉบับให้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สำานักทะเบียน

(๗)	 ไม่เก็บค่าธรรมเนียม



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๓๙

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๓๘

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านสามารถใช้ได้ทั้งกรณีของ 

คนสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยหรือ

นอกราชอาณาจักร	มีหลายกรณี	ได้แก่

คนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ
-	 กรณีตกสำารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี	พ.ศ.	2๔๙๙	โดยจะต้องเป็นผู้ที่

เกิดก่อนวันที่	๑	มิถุนายน	2๔๙๙

-	 กรณีขอเพิ่มชื่อโดยใช้สูติบัตร	ใบแจ้งการย้ายที่อยู่	หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

-	 กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศ

-	 กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

-	 กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทาง

-	 กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยมีเหตุ

จำาเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

-	 กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนที่มีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มี 

หลักฐานเอกสารแสดง

-	 กรณีเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหรือหน่วยงาน

เอกชนที่อยู่นอกประกาศกระทรวงมหาดไทย

-	 กรณีบุคคลที่ได้ลงรายการ	“ตายหรือจำาหน่าย”	ในทะเบียนบ้านไว้แล้ว

-	 กรณีคนที่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติขอเพิ่มชื่อ

บทที่

๓
การเพ่ิมช่ือในทะเบียนราษฎร/ทะเบียนบ้าน



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๓๙

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๓๘

คนซึ่งไม่มีสัญชาติขอเพิ่มชื่อ
-	 กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อใน

ทะเบียนบ้าน

-	 กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร

-	 กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.	พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2๕๓๔	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2๕๕๑

2.	กฎกระทรวงกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2๕๕๑

๓.	กฎกระทรวงกำาหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

และกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม	พ.ศ.	2๕๕๑

๔.	กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ 

ของเดก็ซึง่ถกูทอดทิง้	เด็กเรร่อ่น	หรอืเดก็ทีไ่มป่รากฏบพุการหีรอืบพุการทีอดทิง้	

พ.ศ.	2๕๕๑

๕.	กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการโต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเท็จจริง	

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำาสั่งของนายทะเบียน	พ.ศ.	2๕๕๑



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๔๐

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน

๑ กรณีตกสำารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙  

โดยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙

๑. สถานที่ยื่นคำาร้อง

สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้น

มีภูมิลำาเนาอยู่

๒. ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่	เจ้าบ้าน	หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

๓. หลักฐานประกอบการยื่นคำาร้อง

(๑)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ

(2)	 บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ร้อง	(ถ้ามี)

(๓)	 หลักฐานทะเบียนที่มีรายการบุคคลขอเพิ่มชื่อ	(ถ้ามี)	เช่น	

บัญชีสำามะโนครัว	ทะเบียนสมรส	เป็นต้น

(๔)	 เอกสารที่ราชการออกให้	(ถ้ามี)	เช่น	หลักฐานการศึกษา	

หลักฐานทางทหาร

(๕)	 พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยัน 

ตัวบุคคลได้

๔. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำามาแสดง

(2)	 ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อ

ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่

(๓)	 สอบสวนผู้ร้อง	เจ้าบ้าน	และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและรายการบุคคล

ของผู้ขอเพิ่มชื่อ	และความยินยอมให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน

บ้าน	(กรณีสอบสวนเจ้าบ้าน)

(๔)	 รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอำาเภอหรือ 

ผู้อำานวยการเขตพิจารณา

ระเบียบสำานัก

ทะเบียนกลาง

ว่าด้วยการ 

จัดทำาทะเบียน

(รวมแก้ไขเพิ่มเติม

ถึง	ฉบับที่	๕ 

พ.ศ.	2๕๕๑) 

ข้อ	๙๓

คนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๔๑

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๔๐

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

(๕)	 กรณีนายอำาเภออนุญาตตามคำาร้อง	ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อ

บุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	กำาหนดให ้

เลขประจำาตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท	๕	โดย

หมายเหตุในทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจาก	ว่า	

“คำาร้องที่...	ลงวันที่...”	แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อ

และวันเดือนปีกำากับไว้

(๖)	 มอบสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานให้แก่

ผู้ร้อง	พร้อมแนะนำาให้ยื่นคำาขอมีบัตรประจำาตัวประชาชน

(๗)	 กรณีนายอำาเภอไม่อนุญาตตามคำาร้อง	ให้สอบถามผู้ร้องว่า

ประสงค์จะให้นายทะเบียนจัดทำาทะเบียนประวัติให้เป็น

หลักฐานก่อนหรือไม่	ถ้าประสงค์ให้นายทะเบียนจัดทำา

ทะเบียนประวัติ	(ท.ร.๓๘	ก)	กำาหนดเลขประจำาตัว

ประชาชนเป็นบุคคลประเภท	๐	แต่ถ้าไม่ประสงค์	ให้แจ้ง 

คำาสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทราบ	ภายใน	๓	วัน 

นับแต่วันที่มีคำาสั่ง	เพื่อให้โต้แย้งหรืออุทธรณ์คำาสั่งภายใน	

๑๕	วัน



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๔2

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

๒ กรณีขอเพิ่มชื่อโดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียน

บ้านแบบเดิมที่ไม่มีเลขประจำาตัวประชาชน

๑. สถานที่ยื่นคำาร้อง

(๑)	 กรณีเพ่ิมช่ือตามสูติบัตรแบบเดิม	ให้ย่ืนคำาร้องท่ีสำานักทะเบียน

ที่ออกสูติบัตรฉบับนั้น

(2)	 กรณีเพิ่มชื่อตามใบแจ้งการย้ายที่อยู่แบบเดิม	ให้ยื่นคำาร้องที่

	 สำานักทะเบียนที่ประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ

(๓)	 กรณีเพิ่มชื่อตามทะเบียนบ้านแบบเดิม	 ให้ยื่นคำาร้องที่สำานัก 

	ทะเบียนที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย

๒. ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่	เจ้าบ้าน	หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

๓. หลักฐานประกอบการยื่นคำาร้อง

(๑)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ

(2)	 บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ร้อง	(ถ้ามี)

(๓)	 หลักฐานทะเบียนราษฎรที่มีรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ

	 ได้แก่	สูติบัตร	หรือใบแจ้งการย้ายที่อยู่	หรือทะเบียนบ้าน

	 แบบเดิม	ตามแต่กรณี

(๔)	 เอกสารที่ราชการออกให้	(ถ้ามี)	เช่น	หลักฐานการศึกษา

	 หลักฐานทางทหาร

(๕)	 พยานบุคคลทีน่า่เช่ือถอืซึง่สามารถรบัรองและยืนยันตวับคุคล

ได้

๔. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำามาแสดง

(2)	 ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อ

ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่

(๓)	 กรณีใช้หลักฐานใบแจ้งการย้ายที่อยู่	ให้สอบถามไปยัง 

สำานักทะเบียนที่ออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่ดังกล่าวว่าบุคคล 

ที่ขอเพิ่มชื่อเคยมีชื่อและรายการบุคคลอยู่ในเขตสำานัก

ทะเบียนที่แจ้งย้ายออกจริงหรือไม่

ระเบียบฯ	ข้อ	๙๔



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๔๓

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๔2

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

(๔)	 สอบสวนผู้ร้อง	เจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ 

ข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อเป็นคนเดียวกันกับบุคคลที่

ปรากฏชื่อและรายการบุคคลตามเอกสารที่นำามาแสดง	 

เม่ือนายทะเบียนอนุญาตตามคำาร้องให้นายทะเบียนเพ่ิมช่ือ

บุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	กำาหนดให้เลข

ประจำาตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท	๕	โดยหมายเหต ุ

ในทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจาก	ว่า	“คำาร้องที่... 

ลงวันที่...”	แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปี

กำากับไว้

(๕)	 มอบสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานของ 

ผู้ร้องคืนให้แก่ผู้ร้อง	พร้อมแนะนำาให้ยื่นคำาขอมีบัตร 

ประจำาตัวประชาชน

(๖)	 กรณีผู้ร้องไม่มีภูมิลำาเนาในเขตสำานักทะเบียนที่ขอเพิ่มชื่อ 

หรือบ้านเลขที่ตามทะเบียนบ้านฉบับเดิมที่ใช้เป็นหลักฐาน

ในการขอเพิ่มชื่อถูกจำาหน่ายแล้ว	หรือเปลี่ยนผู้ครอบครอง

บ้านใหม่แล้ว	ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกลาง	 

และหากผู้ร้องมีความประสงค์จะย้ายไปอยู่ท่ีใดให้ดำาเนินการ

ตามระเบียบว่าด้วยการแจ้งการย้ายท่ีอยู่

(๗)	 กรณีนายทะเบียนไม่อนุญาตตามคำาร้อง	ให้สอบถามผู้ร้อง

ว่าประสงค์จะให้นายทะเบียนจัดทำาทะเบียนประวัติให้เป็น 

หลักฐานก่อนหรือไม่	ถ้าประสงค์ให้นายทะเบียนจัดทำา

ทะเบียนประวัติ	(ท.ร.๓๘	ก)	กำาหนดเลขประจำาตัว

ประชาชนเป็นบุคคลประเภท	๐	แต่ถ้าไม่ประสงค์	ให้แจ้ง 

คำาสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทราบ	ภายใน	๓	วัน 

นับแต่วันที่มีคำาสั่ง	เพื่อให้โต้แย้งหรืออุทธรณ์คำาสั่งภายใน	

๑๕	วัน



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๔๔

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

๓ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดใน

ต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐาน

แสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

๑. สถานที่ยื่นคำาร้อง

สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้น

มีภูมิลำาเนาอยู่

๒. ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่	เจ้าบ้าน	หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

๓. หลักฐานประกอบการยื่นคำาร้อง

(๑)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ

(2)	 บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ร้อง	(ถ้ามี)

(๓)	 หลักฐานที่มีรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ	(ถ้ามี)	เช่น

หนังสือเดินทาง	หลักฐานการเกิด	เป็นต้น

(๔)	 พยานบุคคลท่ีน่าเช่ือถือซ่ึงสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้

๔. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำามาแสดง

(2)	 ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อ

ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่

(๓)	 ทำาเรื่องส่งตัวผู้ร้องให้สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งท้องที่

ที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อขอพิสูจน์สัญชาติ

(๔)	 หากได้รับหนังสือตอบจากสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองว่า 

ผู้ร้องเป็นคนสัญชาติไทยให้สอบสวนผู้ร้อง	เจ้าบ้าน	และ

บุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความ

เป็นมาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อและความยินยอม

ให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน	(กรณีสอบสวนเจ้าบ้าน)

(๕)	 กรณีนายทะเบียนอนุญาตตามคำาร้อง	 ให้นายทะเบียนเพ่ิม 

ช่ือบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน	 (ท.ร.๑๔)	 กำาหนดให้เลข

ประจำาตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท	 ๕	 โดยหมายเหตุใน

ทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจาก	ว่า	“คำาร้องท่ี...	ลงวันท่ี...”	

แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำากับไว้

ระเบียบฯ	ข้อ	๙๔



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๔๕

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๔๔

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

(๖)	 มอบสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานประกอบ

การแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้อง	พร้อมแนะนำาให้ย่ืนคำาขอมีบัตรประจำาตัว

ประชาชนสำาหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่	๗	ปีบริบูรณ์

(๗)	 กรณีนายทะเบียนไม่อนญุาตตามคำารอ้ง	ใหส้อบถามผูร้อ้งวา่

ประสงค์จะให้นายทะเบียนจัดทำาทะเบียนประวัติให้เป็นหลักฐาน

กอ่นหรอืไม่	ถา้ประสงค์	ใหน้ายทะเบยีนจดัทำาทะเบียนประวัติ	

(ท.ร.๓๘	 ก)	 กำาหนดเลขประจำาตัวประชาชนเป็นบุคคล

ประเภท	๐	แต่ถา้ไม่ประสงค์		ใหแ้จง้คำาส่ังดงักล่าวเปน็หนงัสือ

ให้ผู้ร้องทราบ	ภายใน	๓	วันนับแต่วันที่มีคำาสั่ง	เพื่อให้โต้แย้ง

หรืออุทธรณ์คำาสั่งภายใน	๑๕	วัน

๔ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

๑. สถานที่ยื่นคำาร้อง

สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้น

มีภูมิลำาเนาอยู่

๒. ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่	ผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ	แต่ถ้าผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้เยาว ์

ให้บิดา	มารดา	หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ยื่นคำาร้อง

๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง

(๑)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ของบ้านที่จะขอเพิ่มซื่อ

(2)	 บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ร้อง	(ถ้ามี)

(๓)	 หลักฐานการเกิดของผู้ขอเพิ่มชื่อ	ได้แก่	หลักฐานการ 

จดทะเบียนคนเกิด	(สูติบัตร)	ที่ออกให้โดยสถานทูตไทยหรือ

สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ	หรือหลักฐานการเกิดที ่

ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่บุคคลนั้นเกิด	ซึ่งได้แปล

และรับรองคำาแปลว่าถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศ	

ถ้าหลักฐานการเกิดไม่ปรากฏรายการสัญชาติของบิดา	

มารดาจะต้องเพิ่มหลักฐานทะเบียนของบิดา	มารดาที่

ปรากฏรายการสัญชาติไทยเพื่อยืนยันการได้สัญชาติไทย

ของผู้เพิ่มชื่อ

ระเบียบฯ	ข้อ	๙๖



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๔๖

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

(๔)	 หนังสือเดินทาง	(พาสปอร์ต)	ของผู้ขอเพิ่มชื่อ

(๕)	 พยานบุคคลท่ีน่าเช่ือถือซ่ึงสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้

๔. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำามาแสดง

(2)	 ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อ

ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่

(๓)	 สอบสวนผู้ร้อง	เจ้าบ้าน	และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและรายการบุคคล

ของผู้ขอเพิ่มชื่อและความยินยอมให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน

บ้าน	(กรณีสอบสวนเจ้าบ้าน)

(๔)	 เมื่อนายทะเบียนอนุญาตตามคำาร้องให้นายทะเบียนเพิ่ม

ชื่อบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	กำาหนดให้เลข

ประจำาตัวประชาชน	เป็นบุคคลประเภท	๕	โดยหมายเหต ุ

ในทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจาก	ว่า	“คำาร้องที่...	 

ลงวันที่...”	แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปี

กำากับไว้

(๕)	 บันทึกการอนุญาตและเลขประจำาตัวประชาชน	๑๓	หลักไว้

ด้านหลังสูติบัตรหรือหลักฐานรับรองการเกิด

(๖)	 มอบสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐาน

ประกอบการแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้องพร้อมแนะนำาให้ยื่นคำาขอมี

บัตรประจำาตัวประชาชน	กรณีผู้ได้รับเพิ่มชื่อมีอายุตั้งแต่	 

๗	ปีบริบูรณ์



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๔๗

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๔๖

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

๕ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้

หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำาคัญประจำาตัว 

(Certificate of Identity) ออกให้โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย 

และมีหลักฐานเอกสารราชการที่ระบุว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย

ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

๑. สถานที่ยื่นคำาร้อง

สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้น

มีภูมิลำาเนาอยู่

๒. ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่	เจ้าบ้าน	หรือผู้ขอเพิ่มชื่อ

๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง

(๑)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ของบ้านที่จะขอเพิ่มซื่อ

(2)	 บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ร้อง	(ถ้ามี)

(๓)	 หลักฐานที่มีรายการของบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ	ได้แก่

	 หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำาคัญประจำาตัว	

(Certificate	of	Identity)	ออกให้โดยสถานทูตหรือ 

สถานกงสุลไทย	และหลักฐานเอกสารราชการที่ระบุว่า 

เป็นผู้มีสัญชาติไทย	(ถ้ามี)	เช่น	หลักฐานการศึกษา	 

หลักฐานทางทหาร

(๔)	 พยานบุคคลท่ีน่าเช่ือถือซ่ึงสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้

๔. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำามาแสดง

(2)	 ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อ

ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่

(๓)	 กรณีผู้ขอเพ่ิมช่ือมีเอกสารราชการท่ีระบุว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย

ให้ทำาเร่ืองขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารท่ีผู้ขอเพ่ิมช่ือ 

นำามาแสดงไปยังส่วนราชการที่ออกเอกสารดังกล่าวถ้าได้รับ

แจ้งตอบว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องให้สอบสวนเจ้าบ้าน	 ผู้แจ้ง	

และบุคคลที่น่าเช่ือถือให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ

ของบคุคลทีข่อเพิม่ชือ่ในประเด็นเร่ืองชือ่ตวั	ชือ่สกลุ	วนัเดอืน	

ระเบียบฯ

ข้อ	๙๖/๑



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๔๘

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

ปีเกิด	 สถานที่เกิด	 ภูมิลำาเนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยก่อน

ไปต่างประเทศ	 การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง	 รายการของ

บิดา	และมารดา

(๔)	 กรณีนายทะเบียนอนุญาตตามคำาร้อง	ให้นายทะเบียนเพิ่ม

ชื่อบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	กำาหนดให้เลข

ประจำาตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท	๕	โดยหมายเหต ุ

ในทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจาก	ว่า	“คำาร้องที่... 

ลงวันที่...”	แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปี

กำากับไว้

(๕)	 มอบสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานประกอบ

การแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้องพร้อมแนะนำาให้ย่ืนคำาขอมีบัตรประจำาตัว

ประชาชน	กรณีผู้ได้รับเพิ่มชื่อมีอายุตั้งแต่	๗	ปีบริบูรณ์

(๖)	 กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อไม่มีเอกสารราชการที่ระบุว่าเป็นผู้มี

สัญชาติไทย	หรือกรณีได้รับแจ้งจากส่วนราชการที ่

ออกเอกสารว่าเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถ

ตรวจสอบได้	ให้นายทะเบียนทำาหนังสือส่งตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ

ให้สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอพิสูจน์สัญชาติและ

ดำาเนินการตามระเบียบฯ	ข้อ	๙๕



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๔๙

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๔๘

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

๖ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อใน

ทะเบียนบ้านโดยมีเหตุจำาเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

๑. สถานที่ยื่นคำาร้อง

สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่บิดา	มารดา	

ญาติพี่น้อง	หรือผู้ปกครองของผู้ขอเพิ่มชื่อ	มีภูมิลำาเนาอยู่

๒. ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่	ผู้รับมอบอำานาจจากบิดา	มารดา	หรือ

ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย	ของผู้ที่ประสงค์ขอเพิ่มชื่อใน

ทะเบียนราษฎร	(กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	หรือ 

ผู้รับมอบอำานาจจากผู้ที่ประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร	 

(กรณีผู้ขอเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว)

หมายเหตุ : ผู้รับมอบอำานาจต้องเป็นญาติพี่น้องหรือผู้ปกครอง

โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ที่มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อ

๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง

(๑)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ของผู้รับมอบอำานาจ

(2)	 บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ร้อง	(ถ้ามี)

(๓)	 สูติบัตรที่ออกให้โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย	หรือ

เอกสารรับรองการเกิดที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐบาล

ต่างประเทศซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและผ่านการรับรอง 

คำาแปลโดยกระทรวงการต่างประเทศไทย

(๔)	 หนังสือมอบอำานาจของบิดา	มารดา	หรือผู้ปกครองโดย

ชอบด้วยกฎหมาย	หรือผู้ที่ประสงค์ขอมีรายการบุคคลใน

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว	แล้วแต่

กรณี	ซึ่งควรดำาเนินการผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย

(๕)	 เอกสารที่ราชการออกให้	(ถ้ามี)	เช่น	หลักฐานการศึกษา	

หลักฐานทางทหาร

(๖)	 พยานบุคคลท่ีน่าเช่ือถือซ่ึงสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้

ระเบียบฯ

ข้อ	๙๖/2



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๕๐

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

๔. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำามาแสดงรวม

ถึงคุณสมบัติพร้อมที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ

อำานาจว่าเป็นบุคคลที่มีภูมิลำาเนาในเขตสำานักทะเบียนท่ียื่น

คำาร้องหรือไม่

(2)	 ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมี่ชื่อ

ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่

(๓)	 สอบสวนผู้ร้อง	เจ้าบ้าน	และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและรายการบุคคล

ของผู้ขอเพิ่มชื่อ	และความยินยอมให้เพิ่มชื่อ	รวมทั้ง 

ความจำาเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

(๔)	 เมื่อนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต	 ให้บันทึกการอนุญาตไว้

ดา้นหลงัของสติูบตัรหรอืเอกสารรบัรองการเกิด	แลว้แตก่รณี

และกำาหนดเลขประจำาตัวประชาชนให้เป็นบุคคลประเภท	๕

(๕)	 เพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้านชั่วคราว	(ท.ร.๑๔)	

สำาหรับบุคคลเดินทางไปต่างประเทศของสำานักทะเบียน	

พร้อมทั้งหมายเหตุในช่องย้ายเข้ามาจาก	ว่า	“คำาร้องที่... 

ลงวันที่...”	แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปี

กำากับไว้



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๕๑

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๕๐

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

๗ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้าน

โดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง

๑. สถานที่ยื่นคำาร้อง

สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้น 

มีภูมิลำาเนาอยู่

๒. ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่	เจ้าบ้าน	หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง

(๑)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ

(2)	 บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ร้องขอ	(ถ้ามี)

(๓)	 เอกสารที่ราชการออกให้	(ถ้ามี)	เช่น	หลักฐานการศึกษา

หลักฐานทางทหาร

(๔)	 พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัว

บุคคลได้

๔. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำามาแสดง

(2)	 ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อ

ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่

(๓)	 สอบสวนผู้ร้อง	เจ้าบ้าน	และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและรายการบุคคล

ของผู้ขอเพิ่มชื่อและความยินยอมให้เพิ่มในทะเบียนบ้าน	

(กรณีสอบสวนเจ้าบ้าน)

(๔)	 รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอำาเภอหรือ 

ผู้อำานวยการเขตพิจารณา	(กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีอายุตั้งแต่	 

๗	ปีขึ้นไป)

(๕)	 กรณีนายอำาเภอหรือนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียน

ท้องถิ่นอนุญาตตามคำาร้อง	ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคล

ดังกล่าวในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	กำาหนดให้เลขประจำาตัว

ประชาชนเป็นบุคคลประเภท	๕	โดยหมายเหตุในทะเบียนบ้าน 

ระเบียบฯ	ข้อ	๙๗



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๕2

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

ตรงช่องย้ายเข้ามาจาก	ว่า	“คำาร้องที่...	ลงวันที่...”	แล้วให้

นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำากับไว้

(๖)	 มอบสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานประกอบ

การแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้อง	พร้อมแนะนำาให้ยื่นคำาขอมีบัตร

ประจำาตัวประชาชน	กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีอายุตั้งแต่	๗	ปี	

บริบูรณ์

(๗)	 กรณีไม่อนุญาตตามคำาร้อง	ให้สอบถามผู้ร้องว่าประสงค์จะ

ให้นายทะเบียนจัดทำาทะเบียนประวัติให้เป็นหลักฐานก่อน

หรือไม่	ถ้าประสงค์	ให้นายทะเบียนจัดทำาทะเบียนประวัติ	

(ท.ร.๓๘	ก)	กำาหนดเลขประจำาตัวประชาชนเป็นบุคคล

ประเภท	๐	แต่ถ้าไม่ประสงค์	ให้แจ้งคำาสั่งดังกล่าวเป็น

หนังสือให้ผู้ร้องทราบ	ภายใน	๓	วันนับแต่วันที่มีคำาสั่ง	 

เพื่อให้โต้แย้งหรืออุทธรณ์คำาสั่งภายใน	๑๕	วัน

๘ กรณีขอเพ่ิมช่ือเด็กอนาถาซ่ึงอยู่ในความอุปการะเล้ียดูของบุคคล 

หน่วยงานเอกชน ท่ีอยู่นอกประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตาม

มาตรา ๑๙/๑ แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร

๑. สถานที่ยื่นคำาร้อง

สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้น 

มีภูมิลำาเนาอยู่

๒. ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่	ผู้อุปการะ	หรือหน่วยงานที่อุปการะ

๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง

(๑)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ

(2)	 บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ร้อง	(ถ้ามี)

(๓)	 หลักฐานการรับตัวเด็กไว้ในการอุปการะ	(ถ้ามี)

(๔)	 หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กที่ขอเพิ่มชื่อ	(ถ้ามี)	เช่น	 

หลักฐานการศึกษา	จดหมาย	ภาพถ่าย	เป็นต้น

(๕)	 พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยัน 

ตัวบุคคลได้

ระเบียบฯ	ข้อ	๙๘



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๕๓

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๕2

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

๔. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำามาแสดง

(2)	 ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อ

ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่

(๓)	 สอบสวนผู้ร้อง	เจ้าบ้าน	และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา	และรายการบุคคล

ของผู้ขอเพิ่มชื่อ	และความยินยอมให้เพิ่มชื่อในทะเบียน

บ้าน	(กรณีสอบสวนเจ้าบ้าน)

(๔)	 รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอำาเภอหรือ 

ผู้อำานวยการเขตพิจารณา

(๕)	 กรณีนายอำาเภออนุญาตตามคำาร้อง	ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อ

บุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	กำาหนดให้เลข

ประจำาตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท	๕	โดยหมายเหตุ	 

ในทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจาก	ว่า	“คำาร้องที่... 

ลงวันที่...”	แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปี

กำากับไว้

(๖)	 มอบสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานให้แก่

ผู้ร้องพร้อมแนะนำาให้ยื่นคำาขอมีบัตรประจำาตัวประชาชน	

กรณีผู้ได้รับการเพิ่มชื่อมีอายุตั้งแต่	๗	ปีบริบูรณ์

(๗)	 กรณีนายอำาเภอไม่อนุญาตตามคำาร้อง	ให้สอบถามผู้ร้องว่า

ประสงค์จะให้นายทะเบียนจัดทำาทะเบียนประวัติให้เป็น

หลักฐานก่อนหรือไม่	ถ้าประสงค์	ให้นายทะเบียนจัดทำา

ทะเบียนประวัติ	(ท.ร.๓๘	ก)	กำาหนดเลขประจำาตัว

ประชาชนเป็นบุคคลประเภท	๐	แต่ถ้าไม่ประสงค์	ให้แจ้ง 

คำาสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทราบ	ภายใน	๓	วัน 

นับแต่วันที่มีคำาสั่ง	เพื่อให้โต้แย้งหรืออุทธรณ์คำาสั่งภายใน	

๑๕	วัน



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๕๔

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

๙ กรณีบุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตายหรือจำาหน่าย”  

ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำาตัวประชาชน เนื่องจาก 

แจ้งตายผิดคนหรือสำาคัญผิดในข้อเท็จจริง ขอเพิ่มชื่อ

๑. สถานที่ยื่นคำาร้อง

สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นเคย

มีชื่อในทะเบียนบ้านก่อนถูกจำาหน่าย

๒. ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่	เจ้าบ้าน	หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

๓. หลักฐานประกอบการยื่นคำาร้อง

(๑)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ

(2)	 บัตรประจำาประชาชนของผู้ร้อง	(ถ้ามี)

(๓)	 ทะเบียนบ้านที่มีบันทึกรายการตายหรือการจำาหน่ายของ

บุคคลที่ขอเพิ่มชื่อ

(๔)	 มรณบัตร	(กรณีบุคคลที่ถูกจำาหน่ายตาย)	หรือใบรับแจ้ง 

การตาย

(๕)	 เอกสารที่ราชการออกให้	(ถ้ามี)	เช่น	หลักฐานการศึกษา	

หลักฐานทางทหาร

(๖)	 พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยัน 

ตัวบุคคลได้

๔. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำามาแสดง

(2)	 ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อ

ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่

(๓)	 สอบสวนผู้ร้อง	เจ้าบ้าน	และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา	และรายการบุคคล

ของผู้ขอเพ่ิมช่ือ	และสาเหตุท่ีมีการแจ้งตาย	หรือขอจำาหน่าย

รายการบุคคลของผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ	เพื่อตรวจสอบว่ามีการแจ้ง

โดยทุจริตหรือไม่

(๔)	 รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอำาเภอหรือ 

ผู้อำานวยการเขตพิจารณา

ระเบียบฯ	ข้อ	๙๙



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๕๕

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๕๔

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

(๕)	 เมื่อนายอำาเภอพิจารณาอนุมัติแล้ว	ให้รายงานสำานัก

ทะเบียนกลางเป็นการเฉพาะราย	เพื่อแก้ไขฐานข้อมูล 

การทะเบียนราษฎรก่อน	เมื่อได้รับแจ้งจากสำานัก 

ทะเบียนกลางจึงดำาเนินการปรับปรุงสำาเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับเจ้าบ้าน	(ท.ร.๑๔)	โดยหมายเหตุในช่องบันทึกแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายการ	ว่า	“บุคคลลำาดับที่...	ยกเลิกการตาย

หรือการจำาหน่ายตาย...	ตามคำาร้องที่...	ลงวันที่...”	 

แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำากับไว้

(๖)	 กรณีจำาหน่ายตายผิดข้อเท็จจริงโดยใช้หลักฐานมรณบัตร 

ให้นายทะเบียนดำาเนินการยกเลิกใบมรณบัตรตามระเบียบ

กำาหนดไว้

๑๐ กรณีคนท่ีได้รับสัญชาติไทยตามมารตา ๗ ทวิ หรือโดยการแปลง

สัญชาติขอสัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย

๑. สถานที่ยื่นคำาร้อง

สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นมี

ภูมิลำาเนาอยู่

๒. ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่	เจ้าบ้าน	บิดา	มารดา	หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง

(๑)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ

(2)	 บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ร้อง	(ถ้ามี)

(๓)	 เอกสารท่ีราชการออกให้ซ่ึงแสดงว่าเป็นผู้ได้สัญชาติไทย	(ถ้ามี)	

เช่น	หนังสือสำาคัญการแปลงสัญชาติ	ประกาศกระทรวง

มหาดไทย	สำาเนาคำาสั่ง	หรือคำาพิพากษาของศาล	เป็นต้น

(๔)	 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง	(ถ้ามี)	เช่น	บัตรประจำาตัวคนซึ่ง 

ไม่มีสัญชาติไทย	สำาเนาทะเบียนบ้าน	หรือทะเบียนประวัติ	 

ใบสำาคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว 

หลักฐานการศึกษา	เป็นต้น

(๕)	 พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยัน 

ตัวบุคคลได้

ระเบียบฯ

ข้อ	๑๐2



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๕๖

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

๔. นายทะเบียน

กรณีผู้ร้องมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) 

และได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ให้ดำาเนินการดังนี้

(๑)	 เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง

(2)	 สอบสวนเจ้าบ้าน	และบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อให้ได้ข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ 

และบิดา	มารดา

(๓)	 เมื่อนายทะเบียนอนุญาต	ให้แก้ไขรายการสัญชาติและ 

เลขประจำาตัวประชาชนในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	โดย

กำาหนดเลขประจำาตัวประชาชนให้ใหม่เป็นบุคคลประเภท	๘	

แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวมีเลขประจำาตัวประชาชนบุคคล

ประเภท	๘	อยู่แล้ว	ให้แก้ไขเฉพาะรายการสัญชาติ

(๔)	 มอบสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน	 (ท.ร.๑๔)	 พร้อมด้วย

หลกัฐานประกอบการแจง้คืนใหผู้ร้อ้ง	และแนะนำาให้ย่ืนคำาขอ

มีบัตรประจำาตัวประชาชน	กรณีผู้ที่มีอายุตั้งแต่	๗	ปีบริบูรณ์

กรณีผู้ร้องที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) 

และได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ หรือโดยการขอคืนหรือ

ขอมีหรือขอถือสัญชาติไทยตามสามี ให้ดำาเนินการดังนี้

(๑)	 เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง

(2)	 สอบสวนเจ้าบ้านและบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อให้ได้ข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ	

และบิดา	มารดา

(๓)	 เมื่อนายทะเบียนอนุญาตให้จำาหน่ายชื่อและรายการบุคคล

ออกจากทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๓)	หรือทะเบียนบ้านกลาง	

(ท.ร.๑๓)	แล้วแต่กรณี	โดยประทับคำาว่า	“จำาหน่าย”	 

หน้ารายการบุคคล	และบันทึกในช่องย้ายออก	 

ว่า	“คำาร้องที่...	ลงวันที่...”	พร้อมลงลายมือชื่อกำากับไว้

๑๐.๑

๑๐.๒



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๕๗

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๕๖

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

(๔)	 กำาหนดเลขประจำาตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท	๘	ให้แก่

บุคคลที่ได้รับอนุญาต

(๕)	 ดำาเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน

(ท.ร.๑๔)	หรือทะเบียนบ้านกลาง	(ท.ร.๑๔)	โดยหมายเหตุ

ในช่องย้ายเข้ามาจาก	ว่า	“คำาร้องที่...	ลงวันที่...”	 

พร้อมลงลายมือชื่อกำากับไว้

(๖)	 มอบสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน	(ท.ร.๑๔)	พร้อมด้วย

หลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้อง	และแนะนำาให ้

ยื่นคำาขอมีบัตรประจำาตัวประชาชน	กรณีผู้ที่มีอายุตั้งแต่	 

๗	ปีบริบูรณ์

๑๑ คนท่ีได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

ว่าด้วยสัญชาติ ซ่ึงไม่อาจพิจารณาส่ังการเป็นอย่างอ่ืนขอเพ่ิมช่ือ

๑. สถานที่ยื่นคำาร้อง

สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้น 

มีภูมิลำาเนาอยู่

๒. ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่	เจ้าบ้าน	บิดา	มารดา	หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง

(๑)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ

(2)	 บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ร้อง	(ถ้ามี)

(๓)	 หลักฐานทะเบียนที่มีรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ	(ถ้ามี)	

เช่น	บัญชีสำามะโนครัว	ทะเบียนสมรส	เป็นต้น

(๔)	 เอกสารทะเบียนราษฎร	(ถ้ามี)	เช่น	ทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๓)

ทะเบียนประวัติ	(ท.ร.๓๘/๑	หรือ	ท.ร.๓๘	ข)

(๕)	 เอกสารที่ราชการออกให้	(ถ้ามี)	เช่น	หลักฐานการศึกษา

หลักฐานทางทหาร	ใบสำาคัญถ่ินท่ีอยู่หรือใบสำาคัญประจำาตัว

คนต่างด้าวของบิดา	และมารดา	(กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีบิดา

มารดาเป็นคนต่างด้าว)

(๖)	 พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยัน 

ตัวบุคคลได้

ระเบียบฯ

ข้อ	๑๐๓



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๕๘

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

๔. นายทะเบียน

(๑)	 เรียกและตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง

(2)	 สอบสวนเจ้าบ้าน	บิดา	มารดา	(ถ้ามี)	ผู้ขอเพิ่มชื่อและ

บุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความ

เป็นมาของผู้ขอเพ่ิมช่ือและบิดา	มารดา	โดยเฉพาะข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับสถานที่เกิดและสัญชาติ

(๓)	 เมือ่นายทะเบยีนอนญุาต	ใหก้ำาหนดเลขประจำาตวัประชาชน

เป็นบุคคลประเภท	๕	ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้เพิ่มชื่อ

(๔)	 ดำาเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและสำาเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับเจ้าบ้าน	(ท.ร.๑๔)	โดยหมายเหตุในช่องย้ายเข้ามาจาก	

ว่า	“คำาร้องท่ี...	ลงวันท่ี...”	แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือช่ือ 

กำากับไว้

(๕)	 มอบสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน	(ท.ร.๑๔)	พร้อมด้วย

หลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้อง	และแนะนำาให้ยื่น

คำาขอมีบัตรประจำาตัวประชาชน	กรณีผู้ที่มีอายุตั้งแต่	๗	ปี	

บริบูรณ์

๑๒ กรณีคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยท่ีมีใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว

และเคยมีช่ือในทะเบียนบ้านขอเพ่ิมช่ือ

๑. สถานที่ยื่นคำาร้อง

สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้น 

มีภูมิลำาเนาอยู่

๒. ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่	เจ้าบ้าน	หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง

(๑)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ

(2)	 บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ร้อง	(ถ้ามี)

ระเบียบฯ

ข้อ	๑๐๐

คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๕๙

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๕๘

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

(๓)	 ใบสำาคัญถิ่นที่อยู่	หรือใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าวของ 

ผู้ขอเพิ่มชื่อ	หรือหนังสือรับรองที่หน่วยงานของรัฐออกให้

เพื่อรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

(๔)	 สำาเนาทะเบียนบ้านที่คนต่างด้าวผู้นั้นเคยมีชื่อปรากฏอยู่	

(ถ้ามี)

(๕)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๓)	หรือสำาเนาทะเบียนประวัติ	

(ถ้ามี)

(๖)	 พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ

๔. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำามาแสดง

(2)	 ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อ

ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่

(๓)	 สอบสวนผู้ร้อง	และเจ้าบ้าน	ให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ	

ประวัติความเป็นมาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ	 

และความยินยอมให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	(กรณีสอบสวน

เจ้าบ้าน)

(๔)	 รวบรวมหลักฐานและความเห็นเสนอนายอำาเภอหรือ 

ผู้อำานวยการเขตพิจารณา

(๕)	 เมื่อนายอำาเภออนุญาตตามคำาร้อง	ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อ

บุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ตามรายการที่

ปรากฏใบสำาคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว	

กำาหนดให้เลขประจำาตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท	๘	

โดยหมายเหตุในทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจาก 

ว่า	“คำาร้องท่ี...	ลงวันท่ี...”	แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือช่ือ

และวันเดือนปีกำากับไว้

(๖)	 มอบสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐาน

ประกอบการแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้องพร้อมแนะนำาให้ยื่นคำาขอมี

บัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	กรณีผู้ที่มีอายุตั้งแต่	 

๕	ปีบริบูรณ์



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๖๐

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน

ประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔)

๑. สถานที่ยื่นคำาร้อง

สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้น 

มีภูมิลำาเนาอยู่

๒. ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่	เจ้าบ้าน	บิดา	มารดา	หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

๓. หลักฐานประกอบการยื่นคำาร้อง

(๑)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ของบ้านที่จะเพิ่มชื่อ

(2)	 บัตรประจำาตัวของเจ้าบ้าน	(ถ้ามี)

(๓)	 ใบสำาคัญถิ่นที่อยู่	หรือใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าวของ 

ผู้ขอเพิ่มชื่อ	หรือหนังสือรับรองที่หน่วยงานของรัฐออกให้

เพื่อรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

(๔)	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๓)	หรือสำาเนาทะเบียนประวัติ

หรือบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	(ถ้ามี)

(๕)	 พยานบุคคล	ได้แก่	เจ้าบ้าน

๔. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ร้องนำามาแสดง

(2)	 ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อ

ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่

(๓)	 สอบสวนผู้ร้อง	 และเจ้าบ้าน	 ให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ	และ

ความยินยอมให้เพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้าน	(กรณีสอบสวนเจ้าบ้าน)

(๔)	 เม่ือนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินอนุญาตตาม

คำารอ้ง		ใหน้ายทะเบยีนเพิม่ช่ือบคุคลดงักลา่วในทะเบยีนบา้น	

(ท.ร.๑๔)	 ตามรายการท่ีปรากฏในใบสำาคัญถิ่นท่ีอยู่	 หรือใบ

สำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว		กำาหนดให้เลขประจำาตัวประชาชน

เปน็บคุคลประเภท	๘	โดยหมายเหตใุนทะเบยีนบา้นตรงชอ่ง

ยา้ยเขา้มาจาก	วา่	“คำารอ้งที.่..	ลงวนัที.่..”	แลว้ใหน้ายทะเบยีน

ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำากับไว้

๑๓ ระเบียบฯ

ข้อ	๑๐๑



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๖๑

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๖๐

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

(๕)	 มอบสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน	(ท.ร.๑๔)	พร้อม 

หลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้อง	และแนะนำาให ้

ยื่นคำาขอมีบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	กรณีบุคคล

ที่มีอายุตั้งแต่	๕	ปีบริบูรณ์

๑๔ ระเบียบฯ

ข้อ	๑๐๕

กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยใน 

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามกฎหมายว่าด้วย 

คนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ รวมทั้งบุตรของ 

บุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย 

มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อ

๑. สถานที่ยื่นคำาร้อง

สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้น 

มีภูมิลำาเนาอยู่

๒. ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่	เจ้าบ้าน	บิดา	มารดา	หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

๓. หลักฐานประกอบการยื่นคำาร้อง

(๑)	 สำาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ

(2)	 บัตรประจำาตัวของเจ้าบ้าน	(ถ้ามี)

(๓)	 หลักฐานทะเบียนบ้าน	หรือทะเบียนประวัติ	และบัตรประจำาตัว

ของบิดา	มารดา	และของผู้ขอเพิ่มชื่อ	(ถ้ามี)

(๔)	 หลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกให้	 (ถ้ามี)	 เช่น	 ใบอนุญาต

ทำางาน	หลักฐานการศึกษา

(๕)	 พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยัน 

ตัวบุคคลได้

๔. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้รับนำามาแสดง

(2)	 ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อ

ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๖2

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

(๓)	 สอบสวนผูร้อ้งและพยานบคุคล	ใหป้รากฏขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

	 ประวัติความเป็นมาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ	 

สถานที่เกิด	สถานะการอาศัยอยู่ในประเทศไทยของผู้ขอ

เพิ่มชื่อ	และความยินยอมให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	(กรณี

สอบสวนเจ้าบ้าน)

(๔)	 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเพิ่มชื่อว่าเป็นบุคคลที่ได้รับ

	 ผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษหรือไม่	

เป็นกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทาง

หรือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร

ได้ไม่น้อยกว่า	๕	ปี	 หรือไม่	 (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่รัฐบาล

มีนโยบายให้สถานะตามกฎหมาย)

(๕)	 รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอำาเภอหรือ 

ผู้อำานวยการเขตพิจารณา

(๖)	 เมื่อนายอำาเภออนุญาตตามคำาร้องให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อ

บุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๓)	ตามรายการที่

ปรากฏในทะเบียนประวัติหรือแบบสำารวจ	(ถ้ามี)	กำาหนดให้

เลขประจำาตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท	๖	โดยหมายเหตุ

ในทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจาก	ว่า	“คำาร้องที่... 

ลงวันที่...”	แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปี

กำากับไว้

(๗)	 มอบสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐานให้แก่

ผู้ร้อง	พร้อมแนะนำาให้ยื่นคำาขอมีบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มี

สัญชาติไทย	กรณีผู้ที่มีอายุตั้งแต่	๕	ปีบริบูรณ์

(๘)	 กรณีนายอำาเภอแจง้ผลการพจิารณาวา่ผูข้อเพ่ิมชือ่เป็นบคุคล

ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศให้จัดทำาทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๓)	ให้นายทะเบียนอำาเภอ

หรอืนายทะเบยีนท้องถิน่จดัทำาทะเบยีนประวัติสำาหรบับคุคล

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	 (ท.ร.๓๘	 ก)	 ให้แก่บุคคลนั้น	 

โดยกำาหนดเลขประจำาตัวเป็นบุคคลประเภท	๐



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๖๓

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๖2

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

๑๕ ระเบียบฯ

ข้อ	๑๐๖

กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 

ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด

มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓)

๑. สถานที่ยื่นคำาร้อง

สำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้น 

มีภูมิลำาเนาอยู่

๒. ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่	เจ้าบ้าน	หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

๓. หลักฐานประกอบการยื่นคำาร้อง

(๑)	 สำาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ

(2)	 บัตรประจำาตัวของเจ้าบ้าน	(ถ้ามี)

(๓)	 หนังสือเดินทางของผู้ขอเพิ่มชื่อพร้อมสำาเนาซึ่งแปลเป็น

ภาษาไทยโดยสถาบันที่น่าเชื่อถือ

(๔)	 พยานบุคคล	ได้แก่	เจ้าบ้าน

๔. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้รับนำามาแสดง

(2)	 ตรวจฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องมีชื่อ

ในทะเบียนบ้านแห่งอื่นหรือไม่

(๓)	 สอบสวนผู้ร้อง	และเจ้าบ้าน	ให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

	 ประวัติความเป็นมาและรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ	 

รวมทั้งเหตุผลความจำาเป็นที่ขอเพิ่มชื่อ	และความยินยอม

ให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

(๔)	 เม่ือนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินอนุญาตตาม

คำาร้อง	 ให้นายทะเบียนเพ่ิมช่ือบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน	

(ท.ร.๑๓)	ตามรายการทีป่รากฏในหนงัสอืเดนิทาง	กำาหนดให้

เลขประจำาตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท	๖	โดยหมายเหตุใน

ทะเบียนบ้านตรงช่องย้ายเข้ามาจาก	ว่า	“คำาร้องท่ี...	ลงวันท่ี...”	

แล้วให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำากับไว้

(๕)	 มอบสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมหลักฐาน

ประกอบการแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้อง



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๖๔

ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	 (ท.ร.๓๘	 ก)	 หรือบุคคลท่ีมีเลข 

ประจำาตัว	๑๓	หลัก	ขึ้นต้นด้วยเลข	๐	ที่มาจากการจัดทำาทะเบียนราษฎร	๓	วิธีการ	ได้แก่

๑.	การแจง้การเกดิกรณีของบตุรของบคุคลทีไ่มม่สีถานะทางทะเบยีนตามยทุธศาสตร์

การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล	ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เม่ือวันท่ี	 ๑๘	มกราคม	

2๕๔๘	(บคุคลประเภท	๐	กลุม่	๘๙)	และบตุรของคนตา่งดา้วทีเ่ขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย

โดยไมไ่ด้รบัอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยคนเขา้เมือง	ซึง่เดก็ทัง้สองกลุม่นีเ้กดิในประเทศไทย

จะได้รับแจ้งการเกิดและได้สูติบัตร	ท.ร.๐๓๑	เป็นบุคคลที่มีเลขประจำาตัว	๑๓	หลัก	ขึ้นต้น

ด้วยเลข	๐	แล้วเพ่ิมช่ือเข้าในทะเบียนประวัติ	ท.ร.๓๘	ก	เหมือนกันแต่จะมีสถานะแตกต่างกัน	

กล่าวคือ	

(๑)	 ถ้าเป็นบุตรของบุคคลประเภท	 ๐	 กลุ่ม	๘๙	 จะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน

ประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับตามสถานะของบิดาหรือ

มารดา	การออกนอกเขตพ้ืนท่ีควบคุมการอยู่อาศัย	(เขตจังหวัดหรือกรุงเทพ- 

มหานครทีไ่ด้รบัการจดัทำาทะเบยีนประวัต	ิท.ร.๓๘	ก)	จะตอ้งขออนญุาตตอ่

ผู้มีอำานาจตามกฎหมายเพื่อออกนอกเขตจังหวัด

(2)	 ถ้าเป็นบุตรของคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต	

จะไมไ่ด้รบัการรบัรองเรือ่งสทิธิอาศยัในประเทศไทย	เวน้แตจ่ะมกีฎกระทรวง

ออกตามความในมาตรา	๗	ทว	ิวรรคสาม	แห่งพระราชบญัญตัสิญัชาต	ิพ.ศ.	

2๕๐๘	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	2๕๕๑	กำาหนดสถานะและเงื่อนไข

การอาศัยอยู่ในประเทศไทยไว้เป็นอย่างไร

บทที่

๔
ทะเบียนประวัติ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๖๕

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๖๔

2.	การแจ้งการเกิดกรณีเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาท่ีถูกทอดท้ิง	 เด็กเร่ร่อน	 

เด็กไม่ปรากฏบุพการี	 หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์	 และการ 

แจ้งเกิดเกินกำาหนด	ซ่ึงมาตรา	๗๙/2	แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2๕๓๔	

แก้ไขเพ่ิมเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2๕๕๑	กำาหนดให้นายทะเบียนดำาเนินการเพื่อพิสูจน์สถานะ

การเกิดและสัญชาติของบุคคลดังกล่าวก่อน	และหากไม่สามารถพิสูจน์สถานะการเกิดและ

สัญชาติได้ก็ให้นายทะเบียนจัดทำาทะเบียนประวัติตามแบบ	ท.ร.๓๘	 ก	 เป็นบุคคลที่ไม่มี

สถานะทางทะเบียน	หรือบุคคลประเภท	๐	ให้	ซึ่งการปฏิบัติในเรื่องนี้จะรวมถึงการขอเพิ่ม

ชื่อในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย	แต่พยานหลักฐานที่มียังไม่อาจ

พสิจูนส์ถานะการเกดิและสญัชาตขิองบคุคลดงักลา่วดว้ย	ดงันัน้	สถานะของบคุคลประเภท	

๐	กลุม่นีจึ้งเปน็ผูท้ีอ่ยูร่ะหวา่งรอการพสิจูนส์ญัชาตไิทยเพ่ือการแจง้การเกดิหรอืการเพ่ิมชือ่

ในทะเบียนบ้าน

๓.	การจัดทำาทะเบียนประวัติตามมาตรา	 ๓๘	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติ 

การทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	 2๕๓๔	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2๕๕๑	 ซึ่งกำาหนดให ้

นายทะเบียนจัดทำาทะเบียนสำาหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่ไม่อาจมีชื่อ 

ในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๓	และ	ท.ร.๑๔)	โดยบุคคลกลุ่มนี้	ได้แก่	คนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัย

อยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งเป็นคนไร้รัฐ	 

ไรส้ญัชาติ	(Stateless	Person)	ไมม่หีลกัฐานของประเทศใดๆ	ทีร่บัรองวา่เปน็คนในปกครอง

ของประเทศนัน้	แตม่ภูีมลิำาเนาหรอืมทีีอ่ยูอ่าศยัเปน็หลกัแหลง่อยูใ่นประเทศไทย	ซึง่รวมถงึ

ชนกลุม่นอ้ยท่ีตกหลน่จากการสำารวจจดัทำาทะเบยีนตามยทุธศาสตรก์ารจัดการปญัหาสถานะ

และสทิธขิองบคุคลตามมตคิณะรฐัมนตร	ีโดยการปฏบิตัเิรือ่งนีก้ำาหนดให้นายทะเบยีนเรยีก

ตรวจเอกสารราชการ	(ถ้ามี)	เช่น	สูติบัตรของบุตรที่เกิดในประเทศไทย	หลักฐานการเรียน	

เป็นต้น	และสอบพยานบุคคลเพื่อรับรองคุณสมบัติดังกล่าว	เช่น	บุคคลในครอบครัว	หรือ

ในชุมชน	กำานันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำาชุมชน	เป็นต้น	ถ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติก็ให้นายทะเบียน

จัดทำาทะเบียนประวัติตามแบบ	ท.ร.๓๘	ก	เป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบุคคล

ประเภท	 ๐	 ให้	 โดยฐานะของบุคคลกลุ่มนี้จะเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	การจัดทำาทะเบียนประวัติจึงมิใช่เป็นการรับรองเรื่อง

สิทธิอาศัยในประเทศไทยแต่อย่างใด	 เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดไว้

เป็นอย่างอื่น	
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กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
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๗๐



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๗๑

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
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สำานักทะเบียนกลางได้ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว	พบว่า	ตั้งแต่

ประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2๕๐๘	อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว	๓	ครั้ง	คือ	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2๕๓๕	ฉบับที่	๓	พ.ศ.	2๕๓๕	

และฉบับท่ี	๔	พ.ศ.	2๕๕๑	มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด	

จากเดมิทีก่ำาหนดใหบ้คุคลทีเ่กดิในราชอาณาจกัรไทยทกุคนเปน็ผูม้สีญัชาตไิทยโดยการเกดิ	

(ยกเว้นเฉพาะผู้ท่ีเป็นบุตรของคนต่างด้าวซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีทางทูตหรือกงสุล	หรือเป็นพนักงาน

ขององค์การระหว่างประเทศตามมาตรา	๘)	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในลักษณะของการ 

ถอนสญัชาตไิทย	หรอืไมใ่หส้ญัชาตไิทยแกบ่คุคลบางประเภท	และการให้คนืสญัชาตไิทยแก่

บุคคลบางประเภท	อาทิ	การถอนสัญชาติไทยของบุคคลที่เคยได้สัญชาติไทยเพราะเกิดใน

ราชอาณาจักรไทยโดยประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๓๓๗	ลงวันที่	๑๓	ธันวาคม	2๕๑๕	

ซึ่งทำาให้บุคคลที่มีบิดาหรือมารดาสัญชาติไทยบางส่วนต้องถูกถอนสัญชาติไทย	 จนกระทั่ง

ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี	๓๓๗	ถูกยกเลิกและได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ	

(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2๕๓๕	จงึได้มีบทบญัญติัใหบุ้คคลท่ีมบีดิาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือมารดา

เป็นคนสัญชาติไทยได้คืนสัญชาติไทยโดยการเกิด	หรือการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ	

(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	2๕๕๑	ซึ่งมีบทบัญญัติตามมาตรา	2๓	ให้คืนสัญชาติไทยแก่บุคคลที่เกิด

ในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับท่ี	๓๓๗	รวมถึง

บุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยด้วย	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังมีกรณีการ

แกไ้ขสถานะบคุคลจากผูที้ไ่ม่ได้สญัชาติไทยเปน็ผูม้สีญัชาตไิทยอนัเนือ่งจากการเปลีย่นแปลง

สถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทยของบิดามารดาซึ่งส่งผลถึงสัญชาติของบุตร	 และการพิสูจน์จาก

บทที่

๕
การเปล่ียนแปลงสถานะทางทะเบียน
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พยานหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด	 เช่น	

บตุรของบดิามารดาทีไ่ด้สญัชาติไทยตามมาตรา	2๓	ท่ีเกดิตัง้แตว่นัท่ี	2๘	กมุภาพนัธ	์2๕๕๑	

หรือชาวไทยภูเขาที่ได้รับการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรตามระเบียบสำานัก

ทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคล

บนพื้นที่สูง	พ.ศ.	2๕๔๓	รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว	เป็นต้น	

สำาหรับแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนของบุคคลที่เคยได้รับการ

จัดทำาทะเบียนราษฎรเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย	ต่อมาได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมาย

หรือได้รับการพิสูจน์จากพยานหลักฐานว่าเป็นผู้มสีัญชาติไทย	บุคคลดังกล่าวย่อมสามารถ

รอ้งขอใหน้ายทะเบยีนแกไ้ขเปลีย่นแปลงสถานะของตน	ในเอกสารทะเบยีนราษฎรได	้ทัง้นี	้

สำานักทะเบียนกลางได้จัดทำาแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว	ดังนี้

๑. บุตรของมารดาสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.๓๓๗	ได้แก่	บุคคล

ท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่	 2๖	 กุมภาพันธ์	 2๕๓๕	 โดยมีมารดาสัญชาติไทย 

จดทะเบียนสมรสกับบิดาเป็นคนต่างด้าวท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้มีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย	

(ไมม่ใีบสำาคญัถิน่ทีอ่ยู	่หรอืใบสำาคญัประจำาตวัประชาชนคนต่างดา้ว)	ยอ่มไมไ่ดส้ญัชาตไิทย 

ตามประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๓๓๗	และจะได้สัญชาติไทยตามมาตรา	๗	 (๑)	แห่ง 

พระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2๕๐๘	แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	 โดยให้ได้

สัญชาติไทยย้อนต้ังแต่เกิดตามมาตรา	๑๐	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2๕๓๕

ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเคยแจ้งการเกิดตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2๕2๗	 จะได้รับสูติบัตร 

สำาหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	(ท.ร.๓)	ได้เลขประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๗	

หรือถ้าขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านจะได้รับการเพิ่มชื่อใน	ท.ร.๑๓	ได้เลขประจำาตัว	๑๓	หลัก 

เป็นบุคคลประเภท	๖	และเม่ือมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	

บุคคลดังกล่าวย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเนื่องจากมีมารดาสัญชาติไทย	 ซึ่ง 

นายทะเบียนจะต้องแกไ้ขสถานะทางทะเบยีนของบคุคลนัน้โดยการจำาหนา่ยรายการบคุคล	

และเลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักเดิม	 แล้วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	 ท.ร.๑๔	 ในสถานะบุคคล 

สญัชาติไทยตามระเบยีบสำานกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัทำาทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.	2๕๓๕	

ข้อ	 ๑๐๓	 กำาหนดเลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักเป็นบุคคลประเภท	 ๕	 และถ้าบุคคลดังกล่าวมี

สูติบัตร	 นายทะเบียนจะต้องหมายเหตุการได้สัญชาติไทย	 และการกำาหนดเลขประจำาตัว	 

๑๓	หลักใหม่ไว้ด้านหลังของสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกำากับไว้	
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ตัวอย่างของกรณีบุคคลตาม	๑.	 เช่น	นายสันที	 เกิดที่จังหวัดเชียงราย	 เมื่อปี	พ.ศ.	

2๕2๗	 โดยมีมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยจดทะเบียนสมรสกับบิดาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่ม

จีนฮอ่อสิระ	นายสนัทจีะไมไ่ดส้ญัชาติไทยตัง้แตเ่กดิจนถงึวนัที	่2๕	กมุภาพนัธ	์2๕๓๕	และ

จะได้สัญชาติไทยตามมาตรา	๗	 (๑)	 ตั้งแต่วันที่	 2๖	กุมภาพันธ์	 2๕๓๕	 โดยมาตรา	๑๐	

กำาหนดให้การได้สัญชาติไทยมีผลต้ังแต่นายสันทีเกิด	 ดังน้ัน	 ถ้านายสันทีย่ืนคำาร้องขอให้ 

นายทะเบียนแก้ไขสถานะทางทะเบียนในเอกสารทะเบียนราษฎรของตน	นายทะเบียนจะ

ต้องจำาหน่ายรายการบุคคลประเภท	๖	หรือ	๗	แล้วแต่กรณี	แล้วดำาเนินการตามระเบียบ

สำานกัทะเบียนกลางฯ	ขอ้	๑๐๓	โดยเพิม่ชือ่นายสนัทเีขา้ในทะเบยีนบา้น	ท.ร.๑๔	ในสถานะ

บุคคลสัญชาติไทย	ให้เลขประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๕	และถ้าบุคคลดังกล่าว

มีสูติบัตร	 ให้หมายเหตุการสัญชาติไทยและการกำาหนดให้เลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักใหม่ 

ไว้ด้านหลังสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปีกำากับไว้

๒. บุตรของบิดาสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.๓๓๗	ได้แก่	บุคคลที่

เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่	 2๖	 กุมภาพันธ์	 2๕๓๕	 โดยมีบิดาสัญชาติไทยไม่ได้ 

จดทะเบียนสมรสกับมารดาเป็นคนต่างด้าวท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้มีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย	

(ไม่มีใบสำาคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว)	 ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทยตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๓๓๗	 และจะได้สัญชาติไทย	 ตามมาตรา	 ๗	 (2)	 แห่ง 

พระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2๕๐๘	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	

ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเคยแจ้งเกิดต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2๕2๗	 จะได้รับสูติบัตรสำาหรับ 

บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	 (ท.ร.๓)	 ได้เลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักเป็นบุคคลประเภท	๗	 หรือ 

ถ้าขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้านจะได้รับการเพ่ิมชื่อใน	 ท.ร.๑๓	 ได้เลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลัก 

เป็นบุคคลประเภท	๖	และเม่ือมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	

บคุคลดงักลา่วยอ่มเปน็ผูม้สีญัชาตไิทยโดยการเกดิเนือ่งจากเปน็ผูเ้กดิในราชอาณาจักรไทย

และไม่ใช่บุคคลซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา	 ๗	 ทวิ	 วรรคหนึ่ง	 ซึ่งนายทะเบียนจะต้อง

แก้ไขสถานะทางทะเบียนของบุคคลนั้นโดยดำาเนินการเช่นเดียวกับกรณีตาม	๑.	

ตัวอย่างของกรณีบุคคลตาม	2.	เช่น	นางสาวอรนลิน	เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อปี	

พ.ศ.	2๕๓๓	โดยขณะเกดิมีบดิาเปน็ผูมี้สญัชาตไิทยไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรสกบัมารดาซึง่เปน็

คนสัญชาติลาวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 นางสาวอรนลิน	
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จะไมไ่ดส้ญัชาติไทยตัง้แตเ่กดิจนถึงวนัที	่2๕	กมุภาพนัธ์	2๕๓๕	และจะไดสั้ญชาตไิทยตาม

มาตรา	๗	(2)	ต้ังแต่วันท่ี	2๖	กุมภาพันธ์	2๕๓๕	ดังน้ัน	ถ้านางสาวอรนลินย่ืนคำาร้องขอให้

นายทะเบียนแก้ไขสถานะทางทะเบียนในเอกสารทะเบียนราษฎรของตน	นายทะเบียนจะต้อง

จำาหน่ายรายการบุคคลประเภท	๖	หรือ	๗	แล้วแต่กรณี	แล้วดำาเนินการตามระเบียบสำานัก

ทะเบยีนกลางฯ	ขอ้	๑๐๓	โดยเพิม่ชือ่นางสาวอรนลนิเข้าในทะเบยีนบา้น	ท.ร.๑๔	ในสถานะ

บุคคลสัญชาติไทย	ให้เลขประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๕	และถ้าบุคคลดังกล่าว

มีสูติบัตรให้หมายเหตุการได้สัญชาติไทยและการกำาหนดให้เลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักใหม่ 

ไว้ด้านหลังของสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปีกำากับไว้	

๓. บุตรของมารดาสัญชาติไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยเพราะเกิดนอกราชอาณาจักร 

ได้แก่	บุคคลที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่	2๖	กุมภาพันธ์	2๕๓๕	โดยมีมารดา 

สัญชาติไทย	บิดาสัญชาติอื่น	ย่อมไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา	๗	(2)	แห่งพระราชบัญญัติ

สญัชาต	ิพ.ศ.	2๕๐๘	และจะไดส้ญัชาตไิทย	ตามมาตรา	๗	(๑)	แหง่พระราชบญัญตัสิญัชาต	ิ

พ.ศ.	2๕๐๘	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	โดยให้ได้สัญชาติไทยย้อนตั้งแต่เกิด

ตามมาตรา	๑๐	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	

ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเคยขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้านจะได้รับการเพ่ิมช่ือใน	ท.ร.๑๓	

ได้เลขประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๖	และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

สญัชาต	ิ(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2๕๓๕	บคุคลดังกลา่วยอ่มเปน็ผูม้สีญัชาตไิทยโดยการเกดิเนือ่งจาก

มมีารดาสญัชาติไทย	ซึง่นายทะเบียนจะตอ้งแกไ้ขสถานะทางทะเบยีนของบคุคลนัน้โดยการ

จำาหน่ายรายการบุคคลและเลขประจำาตัว	๑๓	หลักเดิม	แล้วเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๔	

ในสถานะบุคคลสัญชาติไทย	ตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร	

พ.ศ.	 2๕๓๕	 ข้อ	 ๑๐๓	 กำาหนดเลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักเป็นบุคคลประเภท	 ๕	 และถ้า 

บุคคลดังกล่าวมีสูติบัตรไม่ว่าจะเป็นสูติบัตรท่ีออกโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย	หรือหลักฐาน

การเกิดที่ออกตามกฎหมายของต่างประเทศซ่ึงแปลเป็นภาษาไทยและรับรองคำาแปลโดย

กระทรวงการตา่งประเทศ	นายทะเบยีนจะต้องหมายเหตกุารไดสั้ญชาตไิทย	และการกำาหนด

ให้เลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักใหม่ไว้ด้านหลังของสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อและวันเดือนปี

กำากับไว้ด้วย



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๗๕

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๗๔

ตัวอย่างของกรณีบุคคลตาม	๓.	เช่น	นายบ๊อบบี้	เกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	เมื่อปี	 

พ.ศ.	2๕2๕	โดยมีมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย	จดทะเบียนสมรสกับบิดาซึ่งเป็นคนสัญชาติ

อเมริกัน	นายบ๊อบบ้ีจะไม่ได้สัญชาติไทยต้ังแต่เกิดจนถึงวันท่ี	2๕	กุมภาพันธ์	2๕๓๕	และ

จะได้สัญชาติไทยตามมาตรา	 ๗	 (๑)	 ต้ังแต่วันท่ี	 2๖	 กุมภาพันธ์	 2๕๓๕	 โดยมาตรา	 ๑๐	 

กำาหนดให้การได้สัญชาติไทยมีผลตั้งแต่นายบ๊อบบี้เกิด	 ดังนั้น	 ถ้านายบ๊อบบ้ีย่ืนคำาร้องขอ

ใหน้ายทะเบียนแกไ้ขสถานะทางทะเบยีนในเอกสารทะเบยีนราษฎรของตนซึง่เคยไดร้บัการ

เพิม่ช่ือในทะเบยีนบา้น	ท.ร.๑๓	เปน็บคุคลประเภท	๖	นายทะเบยีนจะตอ้งจำาหนา่ยรายการ

บุคคลใน	ท.ร.๑๓	แล้วดำาเนินการตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางฯ	ข้อ	๑๐๓	โดยเพิ่มชื่อ

นายบอ๊บบ้ีเข้าในทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๔	ในสถานะบุคคลสัญชาติไทย	ให้เลขประจำาตัว	๑๓	หลัก

เป็นบุคคลประเภท	 ๕	 และหมายเหตุการได้สัญชาติไทยและการกำาหนดให้เลขประจำาตัว	 

๑๓	หลักใหม่ไว้ด้านหลังของสูติบัตร	(ถ้ามี)	พร้อมลงลายมือชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปี

กำากับไว้	

๔. บุตรของบดิาสญัชาตไิทยแตไ่มไ่ดส้ญัชาตไิทยเพราะเกดินอกราชอาณาจกัร 

ได้แก่	บุคคลที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทย	โดยมีบิดาสัญชาติไทยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับ

มารดาสัญชาติอ่ืน	 ย่อมไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา	๗	 (๑)	 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	

พ.ศ.	 2๕๐๘	 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.	 2๕๓๕	 และได้สัญชาติไทยตาม 

มาตรา	๗	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2๕๐๘	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๔)	

พ.ศ.	2๕๕๑	ถ้าสามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นบิดาและบุตรตามวิธีการที่กำาหนดใน

กฎกระทรวงโดยให้ได้สญัชาติไทยยอ้นต้ังแต่เกิดตามมาตรา	2๑	แห่งพระราชบัญญตัสัิญชาต	ิ

(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	2๕๕๑	

ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเคยขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้านจะได้รับการเพ่ิมช่ือใน	ท.ร.๑๓	

ได้เลขประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๖	และเม่ือมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ	

(ฉบบัที	่๔)	พ.ศ.	2๕๕๑	บคุคลดังกลา่วยอ่มเป็นผู้มสัีญชาตไิทยโดยการเกดิถา้สามารถพสูิจน์

ไดว่้าตนเป็นบตุรของบดิาซึง่มสีญัชาตไิทย	ซึง่นายทะเบยีนจะตอ้งแกไ้ขสถานะทางทะเบยีน

ของบุคคลนั้นโดยดำาเนินการเช่นเดียวกับกรณีตาม	๓.	



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๗๖

ตัวอย่างของกรณีบุคคลตาม	๔.	เช่น	นายประสิทธิ์	เกิดที่สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	เมื่อปี	พ.ศ.	2๕2๕	โดยมีบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย	ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

กบัมารดาซึง่เปน็คนสญัชาติลาว	นายประสทิธ์ิจะไมไ่ดสั้ญชาตไิทยตัง้แตเ่กดิจนกวา่จะพสูิจน์

ความสัมพันธ์การเป็นบิดาและบุตรกับบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยตามวิธีการที่กำาหนดในกฎ

กระทรวง	และจะได้สัญชาติไทยตามมาตรา	๗	วรรคสอง	ต้ังแต่วันท่ีผ่านการพิสูจน์ความเป็น

บิดาและบุตร	 โดยมาตรา	 2๑	 กำาหนดให้การได้สัญชาติไทยมีผลตั้งแต่นายประสิทธิ์เกิด	 

ดังนั้น	 ถ้านายประสิทธิ์ยื่นคำาร้องพร้อมหนังสือรับรองผลการพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็น

บดิาและบตุรซึง่พนกังานเจา้หนา้ทีอ่อกให	้เพือ่ขอให้นายทะเบยีนแกไ้ขสถานะทางทะเบยีน

ในเอกสารทะเบียนราษฎรของตน	 นายทะเบียนจะต้องจำาหน่ายรายการบุคคลตามเลข	 

๑๓	หลักเดิม	ซึ่งอาจจะเป็นรหัสบุคคลประเภท	๖	หรือประเภท	๐	 (กรณีได้รับการสำารวจ

ตามยุทธศาสตร์ฯ)	แล้วดำาเนินการตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางฯ	ข้อ	๑๐๓	โดยเพิ่มชื่อ

นายประสิทธิ์เข้าในทะเบียนบ้าน	 ท.ร.๑๔	 ในสถานะบุคคลสัญชาติไทย	 ให้เลขประจำาตัว	 

๑๓	 หลักเป็นบุคคลประเภท	 ๕	 และหมายเหตุการได้สัญชาติไทยและการกำาหนดให้ 

เลขประจำาตัว	๑๓	หลักใหม่ไว้ด้านหลังของสูติบัตร	(ถ้ามี)	พร้อมลงลายมือชื่อนายทะเบียน

และวันเดือนปีกำากับไว้	

๕. บุคคลตามมาตรา ๒๓	 ได้แก่บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่	 2๖	

กุมภาพันธ์	2๕๓๕	โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรไทย	 (ไม่มีใบสำาคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว)	 ย่อมไม่ได้

สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับท่ี	๓๓๗	และจะได้สัญชาติไทยตามมาตรา	2๓	

แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	2๕๕๑	โดยให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่	วันที่	2๘	

กุมภาพันธ์	2๕๕๑

ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยท่ีได้รับการจัดทำาทะเบียนประวัติและ

เคยแจ้งการเกิดจะได้รับสูติบัตรสำาหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	 (ท.ร.๓)	 ได้เลขประจำาตัว	

๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๗	หรือถ้าขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้านจะได้รับการเพ่ิมช่ือใน	ท.ร.๑๓	

ได้เลขประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๖	หรือถ้าเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่

ในราชอาณาจกัรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรอืชนกลุ่มนอ้ย	ท่ีไมไ่ดจั้ดทำาทะเบยีนประวตั	ิ

และเคยแจ้งการเกิดจะได้รับสูติบัตรสำาหรับบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน	 (ท.ร.๐๓๑)	 



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๗๗

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๗๖

ได้เลขประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๐	หรือถ้าขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้านหรือได้รับ

การสำารวจจัดทำาทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามยุทธศาสตร์ฯ	 จะได้รับการ

บันทึกจัดทำาทะเบียนประวัติ	 ท.ร.๓๘	ก	 ได้เลขประจำาตัว	 ๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๐	

และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	2๕๕๑	บุคคลดังกล่าว

ย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดถ้าผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ	และได้รับอนุมัติให้ลง

รายการสัญชาติไทยตามมาตรา	 2๓	 ซึ่งนายทะเบียนจะต้องแก้ไขสถานะทางทะเบียน	 

ของบุคคลนั้นโดยการจำาหน่ายรายการบุคคลและเลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักเดิมแล้วเพ่ิมชื่อ 

ในทะเบียนบ้าน	 ท.ร.๑๔	 ในสถานะบุคคลสัญชาติไทย	 ตามระเบียบสำานักทะเบียนกลาง 

ว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2๕๓๕	ข้อ	๑๐๓	 ให้เลขประจำาตัว	 ๑๓	หลักเป็น

บุคคลประเภท	๘	(กลุ่ม	๗๓)	

ตัวอย่างของกรณีบคุคลตาม	๕.	เชน่	นายกสินั	เกดิทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน	ีเมือ่ป	ีพ.ศ.	

2๕2๗	มีบิดาและมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มลาวอพยพท่ีเข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรไทย	

นายกสินัจะไม่ได้สญัชาตไิทยต้ังแตเ่กดิ	และเมือ่นายอำาเภออนุมตัใิห้ลงรายการสญัชาตไิทย

ตามมาตรา	2๓	บุคคลดังกล่าวจะได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่	2๘	กุมภาพันธ์	2๕๕๑	โดย 

นายทะเบียนจะแก้ไขสถานะทางทะเบียนในเอกสารทะเบียนราษฎรของนายกิสัน	ด้วยการ

จำาหน่ายรายการบุคคลตามเลข	๑๓	หลักเดิมแล้วเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าวเข้าในทะเบียนบ้าน	

ท.ร.๑๔	ในสถานะบุคคลสัญชาติไทย	ตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางฯ	ข้อ	๑๐๓	ให้เลข

ประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๘	(กลุ่ม	๗๓)	

๖. บุตรของบคุคลตามมาตรา ๒๓ และไมไ่ดสั้ญชาตไิทยตามมาตรา ๗ ทวิ ไดแ้ก	่

บุตรของบุคคลตาม	๕.	ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่	2๘	กุมภาพันธ์	2๕๕๑	และ 

ไม่ได้สัญชาติไทย	ตามมาตรา	๗	ทวิ	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2๕๐๘	แก้ไขเพ่ิมเติม	

(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	เน่ืองจากบิดาหรือมารดาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นคนต่างด้าวตามมาตรา	๗	

ทวิ	(๑)	(2)	หรือ	(๓)	จะได้สัญชาติไทยตามมาตรา	2๓	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	๔)	

พ.ศ.	2๕๕๑	โดยให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่	2๘	กุมภาพันธ์	2๕๕๑	

ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยและ 

ได้รับการจัดทำาทะเบียนประวัติ	 และเคยแจ้งการเกิดจะได้รับสูติบัตรสำาหรับบุคคลซึ่งไม่มี

สัญชาติไทย	(ท.ร.๓)	ได้เลขประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๗	หรือถ้าขอเพิ่มชื่อใน
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กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
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ทะเบียนบ้านจะได้รับการเพ่ิมช่ือใน	ท.ร.๑๓	ได้เลขประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๖	

หรือถ้าเป็นบุตรของคนต่างด้าวหรือชนกลุ่มน้อยที่เกิดในราชอาณาจักรไทย	แต่ไม่ได้จัดทำา

ทะเบยีนประวัต	ิและเคยแจง้การเกดิจะได้รบัสติูบตัรสำาหรบับคุคลซึง่ไมม่สีถานะทางทะเบยีน	

(ท.ร.๐๓๑)	ได้เลขประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๐	หรือถ้าขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้าน

หรือได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนตามยุทธศาสตร์ฯ	จะได้รับ

การบันทึกจัดทำาทะเบียนประวัติ	ท.ร.๓๘	ก	ได้เลขประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๐	

และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	2๕๕๑	บุคคลดังกล่าว

ย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดถ้าผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ	 และได้รับอนุมัติให้ 

ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา	 2๓	 ซ่ึงนายทะเบียนจะต้องแก้ไขสถานะทางทะเบียน 

ของบุคคลน้ันโดยดำาเนินการเช่นเดียวกับกรณีตาม	๕.	

ตัวอย่างของกรณีบุคคลตาม	 ๖.	 เช่น	 เด็กชายวิษณุ	 ซึ่งได้รับการสำารวจบุคคลไม่มี

สถานะทางทะเบียนตามยุทธศาสตร์ฯ	เป็นบุคคลประเภท	๐	เกิดท่ีจังหวัดกาญจนบุรี	เม่ือปี	

พ.ศ.	2๕๔๐	 โดยมีบิดาและมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยผู้หลบหนีเข้าเมืองจากเมียนมาท่ีเกิดใน

ราชอาณาจักรไทย	เด็กชายวิษณุจะไม่ได้สัญชาติไทยตั้งแต่เกิด	และเมื่อนายอำาเภออนุมัติ

ให้ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา	2๓	บุคคลดังกล่าวจะได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่	2๘	

กมุภาพนัธ	์2๕๕๑	โดยนายทะเบยีนจะแกไ้ขสถานะทางทะเบยีนในเอกสารทะเบยีนราษฎร

ของเด็กชายวิษณุด้วยการจำาหน่ายรายการบุคคลใน	ท.ร.๓๘	ก	ตามเลข	๑๓	หลักเดิม	แล้ว

เพิม่ช่ือบุคคลดงักลา่วเขา้ในทะเบยีนบา้น	ท.ร.๑๔	ในสถานะบคุคลสญัชาตไิทยตามระเบยีบ

สำานักทะเบียนกลางฯ	ข้อ	๑๐๓	ให้เลขประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๘	(กลุ่ม	๗๓)

นอกจากการแก้ไขรายการทะเบียนราษฎรเนื่องจากการแก้ไขหลักเกณฑ์การได้

สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติแล้ว	 ยังมีกรณีการแก้ไขสถานะทาง

ทะเบยีนเนือ่งจากการพสิจูนว์า่เปน็ผูมี้สญัชาตไิทยโดยการเกิด	และการเปล่ียนแปลงสถานะ

เป็นผู้มีสัญชาติไทยของบิดา	มารดา	พอสรุปได้	ดังนี้

๑. ชาวไทยภูเขาหรือบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงท่ีได้รับการลงรายการสัญชาติไทยตามระเบียบ

สำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะของบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่

บุคคลบนพื้นที่สูง	พ.ศ.	2๕๔๓	โดยถ้าผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยเป็นชาวไทยภูเขา	๙	เผ่า	

ได้แก่	กะเหรี่ยง	ม้ง	(แม้ว)	เมี่ยน	(เย้า)	อาข่า	(อีก้อ)	ลาหู่	(มูเซอ)	ลีซู	(ลีซอ)	ลัวะ	(ถิ่น)	ขมุ	

และมลาบร	ี(คนตองเหลอืง)	จะมีทะเบยีนบา้น	ท.ร.๑๓	หรอืทะเบยีนประวตั	ิหรอืไมม่เีอกสาร
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ทะเบยีนราษฎรกไ็ด้	แต่ถา้ผูข้อเป็นบคุคลบนพืน้ท่ีสูง	เชน่	ไทยใหญ	่เปน็ตน้	จะตอ้งมทีะเบียน

ประวัติที่ราชการได้จัดทำาไว้แล้ว	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลท่ีมีเลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักเป็น

บุคคลประเภท	๖	หรือ	๗	ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยตามระเบียบ

ดงักลา่วถือว่าเปน็ผูม้สีญัชาตไิทยโดยการเกดิตามกฎหมายว่าดว้ยสญัชาตเินือ่งจากเปน็ผูท่ี้

เกิดในราชอาณาจักรไทย	 ซึ่งนายทะเบียนจะต้องแก้ไขสถานะทางทะเบียนของบุคคลนั้น 

โดยปฏบัิติตามระเบยีบสำานกัทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการพจิารณาลงรายการสถานะบคุคลใน

ทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง	พ.ศ.	2๕๔๓	ข้อ	2๓	โดยจำาหน่ายรายการบุคคล

และเลขประจำาตัว	๑๓	หลักเดิมแล้วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๔	ในสถานะของบุคคล

สัญชาติไทยกำาหนดเลขประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๘	(กลุ่ม	๘๔)	และถ้าบุคคล

ดังกล่าวมีสูติบัตร	 นายทะเบียนจะต้องหมายเหตุการได้สัญชาติไทยและการกำาหนดให้ 

เลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักใหม่ไว้ด้านหลังของสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อและวันเดือนปี 

กำากับไว้ด้วย	

ตัวอย่างของกรณีบุคคลตาม	๑.	เช่น	นางสาวหมี่จู	เกิดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เมื่อปี	

พ.ศ.	2๕๓๐	มีช่ือในทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๓	โดยมีบิดามารดาเป็นชาวเขาชาติพันธ์ุอาข่าซ่ึงเกิด

ท่ีจังหวัดเชียงราย	เม่ือปี	พ.ศ.	2๕๑๐	นางสาวหม่ีจูย่อมสามารถขอลงรายการสัญชาติไทยใน

ทะเบียนราษฎรตามระเบยีบสำานกัทะเบยีนกลางฯ	พ.ศ.	2๕๔๓	และเมือ่นายอำาเภออนุมตัิ

ใหล้งรายการสญัชาตไิทยตามคำาขอแลว้	บคุคลดงักลา่วยอ่มเปน็ผูม้สีญัชาตไิทยโดยการเกิด

ซึง่มผีลต้ังแตว่นัทีน่างสาวหม่ีจูเกดิ	โดยนายทะเบยีนจะแกไ้ขสถานะทางทะเบยีนในเอกสาร

ทะเบียนราษฎรของนางสาวหม่ีจู	ด้วยการเพ่ิมช่ือบุคคลดังกล่าวเข้าในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	

ในสถานะบุคคลสัญชาติไทยตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางฯ	ข้อ	2๓	กำาหนดเลขประจำาตัว	

๑๓	หลกัเปน็บคุคลประเภท	๘	(กลุ่ม	๘๔)	และหมายเหตกุารไดส้ญัชาตไิทยและการกำาหนด

ให้เลขประจำาตัว	๑๓	หลักใหม่ด้านหลังของสูติบัตร	(ถ้ามี)	พร้อมลงลายมือช่ือและวันเดือนปี

กำากับไว้

๒. บคุคลทีไ่ดส้ญัชาตไิทยโดยการเกดิเนือ่งจากบดิาหรอืมารดาไดส้ญัชาตไิทย 

ได้แก่	 บุคคลท่ีได้รับการแจ้งเกิดหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านในสถานะเป็นผู้ซึ่งไม่มี 

สญัชาติไทย	หรอืบคุคลทีไ่ด้รบัการบนัทกึจดัทำาทะเบยีนประวัตเิปน็แรงงานตา่งดา้วหลบหนี

เข้าเมือง	(ท.ร.๓๘)	หรือเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	(ท.ร.๓๘	ก)	ต่อมาบิดาหรือ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
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มารดาได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	และเป็นการได้สัญชาติไทยก่อนวันที่

บุคคลน้ันเกิด	 ย่อมส่งผลทำาให้บุคคลดังกล่าวได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา	๗	 (๑)	

หรือ	(2)	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2๕๐๘	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	

แลว้แตก่รณ	ีซึง่นายทะเบยีนจะต้องแกไ้ขสถานะทางทะเบยีนของบคุคลนัน้โดยการจำาหนา่ย

รายการบุคคลและเลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักเดิม	 แล้วเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน	 (ท.ร.๑๔)	 ใน

สถานะบคุคลสญัชาตไิทยตามระเบยีบสำานกัทะเบยีนกลางวา่ดว้ยการจดัทำาทะเบยีนราษฎร	

พ.ศ.	2๕๓๕	ขอ้	๑๐๓	กำาหนดใหเ้ลขประจำาตวั	๑๓	หลกัเปน็บคุคลประเภท	๕	และถา้บคุคล

ดังกล่าวมีสูติบัตร	 นายทะเบียนจะต้องหมายเหตุการได้สัญชาติไทยและการกำาหนดให้ 

เลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักใหม่ไว้ด้านหลังของสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อนายทะเบียนและ 

วันเดือนปีกำากับไว้ด้วย	

ตัวอย่างของกรณีบุคคลตาม	 2.	 เช่น	 เด็กหญิงไทซาน	 เกิดท่ีจังหวัดระนอง	 เม่ือปี	 

พ.ศ.	 2๕๔๗	 โดยขณะเกิดมารดามีรายการในทะเบียนบ้าน	 ท.ร.๑๓	 ระบุสัญชาติเมียนมา 

และไม่ปรากฏรายการบิดา	 เด็กหญิงไทซานจึงได้รับแจ้งการเกิดตามสูติบัตร	 ท.ร.๓	 เป็นผู้ 

ไม่ได้สัญชาติไทย	 ต่อมามารดาของเด็กหญิงไทซานได้รับการแก้ไขรายการสัญชาติเป็นไทย

เน่ืองจากเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาสัญชาติไทย	 กรณีดังกล่าวส่งผลทำาให้ 

เด็กหญิงไทซานเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา	 ๗	 (๑)	 แห่งพระราชบัญญัติ

สัญชาติ	พ.ศ.	2๕๐๘	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	ดังนั้น	นายทะเบียนจะต้อง

แก้ไขสถานะทางทะเบียนในเอกสารทะเบียนราษฎรของเด็กหญิงไทซาน	ด้วยการจำาหน่าย

รายการบุคคลประเภท	 ๗	 ใน	 ท.ร.๑๓	 แล้วเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าวเข้าในทะเบียนบ้าน	 

ท.ร.๑๔	ในสถานะบุคคลสัญชาติไทยตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางฯ	ข้อ	๑๐๓	กำาหนด

เลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักเป็นบุคคลประเภท	 ๕	 และหมายเหตุการได้สัญชาติไทยและ 

การกำาหนดให้เลขประจำาตัว	๑๓	หลักใหม่ไว้ด้านหลังของสูติบัตร	ท.ร.๓	พร้อมลงลายมือช่ือ

นายทะเบียนและวันเดือนปีกำากับไว้	หรือ	

กรณ	ีเดก็ชายมารวย	เกดิทีจ่งัหวดันครพนม	เมือ่ป	ีพ.ศ.	2๕๕2	โดยขณะเกดิมารดา

มีรายการในทะเบียนบ้าน	 ท.ร.๑๓	 ระบุสัญชาติเวียดนาม	 ส่วนบิดามีรายการในทะเบียน

ประวติั	ท.ร.๓๘	ก	เปน็บคุคลทีไ่มม่สีถานะทางทะเบยีน	เดก็ชายมารวยจงึไดร้บัแจง้การเกดิ

ตามสูติบัตร	ท.ร.๓	เป็นผู้ไม่ได้สัญชาติไทย	ต่อมามารดาของเด็กชายมารวยได้ยื่นคำาขอลง

รายการสัญชาติไทยตามมาตรา	2๓	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	2๕๕๑	
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และได้รับอนุมัติจากนายอำาเภอเม่ือวันที่	 ๑	 ตุลาคม	 2๕๕๓	 กรณีดังกล่าวส่งผลทำาให้ 

เดก็ชายมารวยเปน็ผู้มีสญัชาติไทยโดยการเกดิตามมาตรา	๗	(๑)	แห่งพระราชบญัญัตสัิญชาต	ิ

พ.ศ.	2๕๐๘	แก้ไขเพ่ิมเติม	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	เน่ืองจากได้สัญชาติไทยตามมาตรา	2๓	

ของมารดามผีลตัง้แตวั่นที	่2๘	กมุภาพนัธ์	2๕๕๑	ซึง่เปน็การไดส้ญัชาตไิทยก่อนทีเ่ดก็ชาย

มารวยเกิด	ดังนั้น	นายทะเบียนจะต้องแก้ไขสถานะทางทะเบียนในเอกสารทะเบียนราษฎร

ของเด็กชายมารวย	 ด้วยการจำาหน่ายรายการบุคคลประเภท	 ๗	 ใน	 ท.ร.๑๓	 แล้วเพิ่มชื่อ

บุคคลดังกล่าวเข้ามาในทะเบียนบ้าน	 ท.ร.๑๔	 ในสถานะบุคคลสัญชาติไทยตามระเบียบ	

สำานักทะเบียนกลางฯ	 ข้อ	 ๑๐๓	 ให้เลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักเป็นบุคคลประเภท	 ๕	 และ

หมายเหตุการได้สัญชาติไทยและการกำาหนดให้เลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักใหม่ไว้ด้านหลัง 

ของสูติบัตร	ท.ร.๓	พร้อมลงลายมือชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปีกำากับไว้

๓. บุคคลที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นคนสัญชาติไทย	 ได้แก่	 บุคคลที่ได้รับการบันทึกจัดทำา

ทะเบียนประวัติเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน	ท.ร.๓๘	ก	เน่ืองจากนายทะเบียนไม่รับ

แจ้งการเกิดหรือเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้านให้ตามคำาร้องเพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะ

พสิจูนส์ถานะการเกดิและสญัชาติตามมาตรา	๑๙/2	แหง่พระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร	

พ.ศ.	2๕๓๔	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2๕๕๑	ต่อมาบุคคลดังกล่าวสามารถพิสูจน ์

ได้ว่าตนเป็นผู้มีสัญชาติไทย	 นายทะเบียนจะต้องแก้ไขสถานะทางทะเบียนของบุคคลนั้น

ด้วยการยกเลิกทะเบียนประวัติ	ท.ร.๓๘	ก	รวมท้ังจำาหน่ายรายการบุคคลและเลขประจำาตัว	 

๑๓	หลักเดิม	แล้วดำาเนินการจัดทำาเอกสารทะเบียนราษฎรให้ใหม่	โดยถ้าการถูกบันทึกเป็น

บุคคลประเภท	๐	เปน็ผลมาจากการขอแจง้การเกดิ	นายทะเบยีนจะตอ้งแกไ้ขโดยการรบัแจง้

การเกิดตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร	 พ.ศ.	 2๕๓๕	 

ข้อ	๕๗	(คนไทยขอแจ้งการเกิดเกินกำาหนด)	ข้อ	๕๙	(กรณีเด็กไร้เดียงสาในสถานสงเคราะห์

ของรัฐ)	หรือข้อ	๕๙/๑	(กรณีเด็กเร่ร่อน	หรือเด็กที่บุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในการอุปการะของ

สถานสงเคราะห์)	 แล้วแต่กรณี	 แล้วออกสูติบัตร	 ท.ร.2	 กำาหนดเลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลัก 

เป็นบุคคลประเภท	 2	 แล้วเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้าน	 ท.ร.๑๔	 หรือถ้าถูกบันทึกเป็นบุคคล 

ประเภท	๐	เป็นผลมาจากการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	นายทะเบียนจะต้องแก้ไขโดยการ

เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	 ท.ร.๑๔	 ตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางฯ	 ข้อ	 ๙๗	 (กรณีบิดา 

และมารดาเป็นไทย)	ข้อ	๙๘	(กรณีเด็กอนาถา)	หรือข้อ	๑๐๓	(กรณีบิดาหรือมารดาเป็นไทย)	

แล้วแต่กรณี	กำาหนดเลขประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๕	



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๘๓

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๘2

ตัวอย่างของกรณีบุคคลตาม	๓.	เช่น	นางสาวจันตรี	เกิดเมื่อปี	พ.ศ.	2๕๓๘	อยู่ใน

ความอุปการะดูแลของสถานสงเคราะห์เนื่องจากถูกบิดามารดาทอดท้ิงตั้งแต่วัยเยาว์	 โดย

ไม่ทราบข้อมลูบิดามารดาและสถานทีเ่กดิของบคุคลดงักล่าว	เมือ่เจา้หนา้ท่ีสถานสงเคราะห์

ขอแจ้งการเกิดให้แก่นางสาวจันตรี	 นายทะเบียนจึงไม่อาจรับแจ้งการเกิดได้เนื่องจาก 

ไม่สามารถพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ	 และได้จัดทำาทะเบียนประวัติ	 ท.ร.๓๘	 ก	 

ให้กับนางสาวจันตรี	เป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	(บุคคลประเภท	๐)	ต่อมาปรากฏ

หลกัฐานวา่	แม่ของนางสาวจนัตรเีปน็ผูมี้สญัชาติไทย	โดยมผีลการตรวจดเีอน็เอยนืยนัความ

สมัพนัธก์ารเปน็มารดาและบตุร	กรณีดงักลา่วสง่ผลทำาใหน้างสาวจนัตรเีปน็ผูม้สีญัชาตไิทย

โดยการเกดิตามมาตรา	๗	(๑)	แหง่พระราชบญัญตัสิญัชาต	ิพ.ศ.	2๕๐๘	แกไ้ขเพิม่เตมิ	(ฉบับ

ที่	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	เนื่องจากมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย	ดังนั้น	นายทะเบียนจะต้องแก้ไข

สถานะทางทะเบียนในเอกสารทะเบียนราษฎรของนางสาวจันตรี	 ด้วยการยกเลิกทะเบียน

ประวัติ	 ท.ร.๓๘	 ก	 รวมทั้งจำาหน่ายรายการบุคคลและเลขประจำาตัว	 ๑๓	 หลักเดิม	 แล้ว 

ดำาเนินการรบัแจ้งการเกดิตามระเบยีบสำานักทะเบยีนกลางวา่ด้วยการจดัทำาทะเบียนราษฎร	

พ.ศ.	2๕๓๕	ข้อ	๕๙/๑	ออกสูติบัตร	ท.ร.2	กรณีบุคคลสัญชาติไทยแจ้งการเกิดเกินกำาหนด	

กำาหนดเลขประจำาตัว	๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	2	และเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๔



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๘๓

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๘2

บทที่

๖
การแก้ไขรายการทางทะเบียน

เอกสารการทะเบียนราษฎรทุกประเภท	 ไม่ว่าจะเป็นใบรับรองการเกิด	 การตาย	 

การย้ายที่อยู่	สูติบัตร	ทะเบียนคนเกิด	มรณบัตร	ทะเบียนคนตาย	ทะเบียนบ้าน	ทะเบียน

ประวัติ	 หรือเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	 ถ้ามีการบันทึกหรือลง

รายการใดๆ	ไว้ไมถ่กูตอ้ง	ไม่ตรงตามความเปน็จรงิ	โดยความผดิพลาดนัน้ไมไ่ดเ้กดิจากการ 

กระทำาทุจรติ	แจง้ขอ้ความอนัเปน็เทจ็โดยเจตนาปกปดิหรอืปิดบงัขอ้เทจ็จรงิ	เพือ่ประโยชน์

อย่างไม่ถูกต้อง	 นายทะเบียนสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้องได้

อยา่งไรกต็าม	สำาหรบัการแกไ้ขเอกสารการทะเบยีนราษฎรบางประเภทมขีอ้จำากดัวา่ไม่อาจ

นำาขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้โดยการเปลีย่นแปลงขอ้เท็จจรงิเตมิภายหลงัการจดัทำาเอกสารดงักลา่ว

มาเป็นหลักฐานในการแก้ไขได้	เช่น	การแก้ไขรายการชื่อบิดา	มารดา	หรือชื่อเด็กในสูติบัตร

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนช่ือ	 หรือแก้ไขรายการสัญชาติของมารดาในสูติบัตรของบุตร

เนื่องจากได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทยภายหลังบุตรเกิด	เป็นต้น

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.	พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2๕๓๔

2.	ระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2๕๓๕

๓.	พระราชบัญญัติคำานำาหน้านามหญิง	พ.ศ.	2๕๕๑



ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๘๔

เอกสารการทะเบียนราษฎรที่สามารถขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รายการได	้คือ

๑.	 ทะเบียนบ้าน	สำาเนาทะเบียนบ้าน	ทะเบียนบ้านกลาง	

	 ทะเบียนประวัติ

2.	 สูติบัตร	และทะเบียนคนเกิด

๓.	 มรณบัตร	และทะเบียนคนตาย

๔.	 ใบแจ้งการย้ายที่อยู่

๕.	 อื่นๆ	เช่น	รายการบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่สัญชาติไทย

สถานที่ยื่นคำาร้อง

๑.	 กรณีขอแก้ไขรายการในสูติบัตร	มรณบัตร	ทะเบียนบ้าน	สำาเนา

ทะเบียนบ้าน	ทะเบียนบ้านกลาง	และทะเบียนประวัติ

-	ใหย้ืน่คำารอ้งทีส่ำานกัทะเบยีนอำาเภอ	หรอืสำานกัทะเบียนท้องถิน่

แห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในทะเบียน	และทะเบียนประวัติ

2.	 กรณีขอแก้ไขรายการในทะเบียนคนเกิด	ทะเบียนคนตาย	และ 

ใบแจ้งการย้ายที่อยู่

-	ใหย้ืน่คำารอ้งทีส่ำานกัทะเบยีนอำาเภอ	หรอืสำานกัทะเบียนท้องถิน่

แห่งท้องที่ที่จัดทำาทะเบียนคนเกิด	ทะเบียนคนตาย	หรือใบแจ้ง

การย้ายที่อยู่

ผู้ยื่นคำาร้อง	ได้แก่

๑.	 กรณีขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ	ผู้ยื่น

คำาร้อง	ได้แก่	เจ้าบ้านหรือเจ้าของรายการที่ขอแก้ไข	หรือบิดา

มารดา	(กรณีเจ้าของรายการที่ขอแก้ไขยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	หรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว

2.	 กรณีขอแก้ไขรายการในสูติบัตร	หรือทะเบียนคนเกิด	ผู้ยื่นคำาร้อง	

ได้แก่	 เจ้าของรายการที่ขอแก้ไข	หรือบิดา	มารดา	 (กรณีเจ้าของ

รายการยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคล

ดังกล่าว

๓.	 กรณขีอแกไ้ขรายการในมรณบตัร	หรอืทะเบยีนคนตาย	ผูย้ืน่คำารอ้ง	

ได้แก่	บิดา	มารดา	ญาติพี่น้อง	หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต
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กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๘๔

หลักฐานที่ใช้อ้างในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสาร

การทะเบียนราษฎร 

	 ได้แก่	 เอกสารที่ทางราชการออกให้ไม่ว่าเอกสารน้ันจะจัดทำาขึ้น

ก่อนหรือหลังการจัดทำาเอกสารทะเบียนราษฎรน้ันๆ	แต่ควรเป็นเอกสาร

ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัสามารถอ้างอิงถงึกนัได	้เชน่	สำาเนาทะเบยีนบา้น

ฉบบัป	ี2๔๙๙	ฉบบัป	ี2๕๑๕	หรอืฉบบัป	ี2๕2๖	ใบสำาคญัการเปลีย่น

ชื่อตัว	หลักฐานการรับราชการทหาร	เป็นต้น

ผู้มีอำานาจอนุมัติ

๑. กรณีแก้ไขรายการ ซึ่งมิใช่รายการสัญชาติ	ได้แก่

๑.๑	นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

-	 กรณีมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง

๑.2	นายอำาเภอ

-	 กรณีทีไ่มม่หีลกัฐานเอกสารราชการมาแสดงตอ้งสอบสวน 

พยานบุคคล

๒. กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ	ได้แก่

2.๑	นายอำาเภอ

-	 กรณีแกไ้ขรายการของเจา้ของประวตัจิากสญัชาตอิืน่	หรือ

ไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย

2.2	นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

-	 กรณีแก้ไขรายการของบิดา	มารดาของเจ้าของประวัติจาก

สัญชาติอ่ืนหรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย	 เนื่องจาก 

คัดลอกรายการผิดพลาด	หรือบิดา	มารดาได้สัญชาติไทย

หรือได้แปลงสัญชาติเป็นไทย

-	 กรณีแก้ไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทย	หรือจากไม่มี

สัญชาติ	หรือจากสัญชาติอื่นเป็นสัญชาติอื่น	เนื่องจาก

การคัดลอกรายการผิดพลาด	หรือลงรายการผิดไปจาก 

ข้อเท็จจริง	หรือการเสียสัญชาติไทย

ระเบียบฯ 

ข้อ	๑๑๕

ระเบียบฯ 

ข้อ	๑๑๕/๑



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๘๖

ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๘๖

วิธีปฏิบัติ

๑.	 เมื่อนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคำาร้อง 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 

ให้ดำาเนินการดังนี้

๑.๑	เรียกและตรวจหลักฐานของผู้แจ้งสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับ 

เจ้าบ้าน	บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้แจ้ง	เอกสารที่ทาง

ราชการออกให้ที่จะใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานในการขอแก้ไข

รายการ

๑.2	กรณีไม่มีหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้แสดง	 

ให้สอบสวนเจ้าบ้าน	และพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ

๑.๓	แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ถูกต้องในเอกสาร 

การทะเบียนราษฎร	และฐานข้อมูลตามความประสงค ์

ของผู้แจ้ง	โดยใช้	ท.ร.๙๗	ก

๑.๔	มอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องคืนให้ผู้แจ้ง

๑.๕	ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

2.	 การแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎรให้ใช้

วิธีขีดฆ่าคำาหรือข้อความเดิม	แล้วเขียนคำาหรือข้อความที่ถูกต้อง

แทนด้วยหมึกสีแดง	 และให้นายทะเบียนลงลายมือช่ือและวัน

เดือนปีกำากับไว้	โดยห้ามมิให้ใช้วิธีลบ	ขูด	หรือทำาด้วยประการใด

ให้ข้อความลบเลือนไป

๓.	 กรณีแก้ไขรายการในสูติบัตรและมรณบัตร	หากสูติบัตรหรือมรณบัตร	

ที่ขอแก้ไข	ออกให้โดยสำานักทะเบียนอื่น	ให้ทำาหนังสือแจ้งสำานัก

ทะเบยีนนัน้	เพือ่แกไ้ขเปลีย่นแปลงทะเบยีนคนเกดิ	หรอืทะเบยีน

คนตายให้ถูกต้องตรงกันด้วย

๔.	 กรณแีกไ้ขรายการในใบแจง้ยา้ยทีอ่ยู	่ถา้เปน็รายการวนัเดอืนปเีกดิ	

หรือสัญชาติ	 ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารดังกล่าว	

แต่ให้ใช้วิธียกเลิกเอกสารเดิมแล้วออกเอกสารให้ใหม่

๕.	 กรณีนายทะเบียนพบว่ามีบุคคลในทะเบียนบ้านท่ีมีอายุครบ	๑๕	ปี	

บริบูรณ์	ให้แก้ไขรายการคำานำาหน้าชื่อบุคคลนั้นในทะเบียนบ้าน

	 ฉบับเจ้าบ้าน	จากเด็กชายหรือเด็กหญิง	เป็นนายหรือนางสาว

	 แล้วแต่กรณี	โดยไม่ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นคำาร้อง

ระเบียบฯ 

ข้อ	๑2๑

ระเบียบฯ 

ข้อ	๑๑๖

ระเบียบฯ 

ข้อ	๗๖,	ข้อ	๑๑๘

ระเบียบฯ	ข้อ	๑2๐

พ.ร.บ.คำานำาหน้า

นามหญิง	พ.ศ.	

2๕๕๑	มาตรา	๔



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๘๗

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๘๖

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๘๖

เมือ่มคีนตายไมว่า่จะตายในบา้น	ตายนอกบา้น	หรอืตายในสถานพยาบาล	ตายตาม

ธรรมชาติ	หรอืตายผดิธรรมชาต	ิผูมี้หนา้ท่ีแจง้การตายคอื	เจ้าบา้น	บคุคลท่ีไปกบัผูต้าย	หรอื

ผู้พบศพ	หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนอำาเภอ	

หรือนายทะเบียนท้องถ่ินแห่งท้องท่ีท่ีมีคนตายหรือท่ีพบศพ	หรือท้องท่ีท่ีศพอยู่	หรือท้องท่ี

ที่มีการจัดการศพโดยการเผา	ฝัง	หรือทำาลายก็ได้

การแจ้งการตาย	 ผู้มีหน้าที่แจ้งการตายจะมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลอ่ืนเป็น 

ผู้แจ้งแทนก็ได้

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.	พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2๕๓๔	และแก้ไขเพ่ิมเติม	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2๕๕๑

2.	กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียน

แห่งท้องที่อื่น	พ.ศ.	2๕๕๑

๓.	กฎกระทรวงกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2๕๕๑

๔.	กฎกระทรวงกำาหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

และกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม	พ.ศ.	2๕๕๑

บทที่

๗
การตายและการออกหนังสือรับรองการตาย 

และมรณบัตร



ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๘๘

๑ ๑. บุคคลที่จะแจ้งการตายได้ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน

ราษฎร	ได้แก่	

	 คนสัญชาติไทย	และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับ

อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย	(มีใบสำาคัญถิ่นที่อยู่หรือ 

ใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว)	หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้อาศัย

อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว	(มีหนังสือเดินทางหรือวีซ่า)	

หรือเป็นผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณี

พิเศษ	(ชนกลุ่มน้อย)	หรือเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้

รับอนุญาต

๒. ผู้มีหน้าที่แจ้งการตาย	ได้แก่

(๑)	 เจ้าบ้านที่มีคนตาย	กรณีตายในบ้าน	(รวมถึงสถานพยาบาล)	 

หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง

(2)	 บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ	กรณีตายนอกบ้าน

(๓)	 เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย	บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย	 

ผู้พบศพ	หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว	กรณีแจ้ง

การตาย	ณ	ท้องที่ที่ศพอยู่หรือท้องที่ที่มีการจัดการศพ

๓. ระยะเวลาแจ้งการตาย

(๑)	 คนตายในบ้าน	ต้องแจ้งภายใน	2๔	ชั่วโมง	นับแต่เวลาตายหรือ

เวลาพบศพแล้วแต่กรณี

(2)	 คนตายนอกบ้าน	ต้องแจ้งภายใน	2๔	ชั่วโมงนับแต่เวลาตาย

หรือเวลาพบศพ	เว้นแต่กรณีท้องที่ที่การคมนาคมไม่สะดวก

หรือมีเหตุจำาเป็น	ผู้อำานวยการทะเบียนกลางสามารถขยายเวลา

การแจ้งตายได้	แต่ต้องไม่เกิน	๗	วันนับแต่เวลาตายหรือพบศพ

๔. สถานที่รับแจ้งการตาย

(๑)	 คนตายในบ้าน	(รวมถึงสถานพยาบาล)	ให้แจ้งที่สำานักทะเบียน

อำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่มีคนตายหรือพบศพ

(2)	 คนตายนอกบ้าน	ให้แจ้งที่สำานักทะเบียนอำาเภอหรือ 

สำานักทะเบียนท้องถิ่นที่มีคนตายหรือพบศพ

(๓)	 ถ้าไม่ทราบท้องที่ที่ตายหรือมีเหตุจำาเป็นไม่อาจแจ้งในท้องที ่

ที่ตายได้	ให้แจ้งที่สำานักทะเบียนอำาเภอหรือสำานักทะเบียน 

ท้องถิ่นที่พบศพ	หรือที่พึงจะแจ้งได้	แล้วแต่กรณี



ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๘๙

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๘๘

๒ ระเบียบสำานัก

ทะเบียนกลาง

ว่าด้วยการจัดทำา

ทะเบียนราษฎร	

พ.ศ.	2๕๓๕

(รวมแก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่	๕ 

พ.ศ.	2๕๕๑)

ข้อ	๖๑,	ข้อ	๖๓

๒.๑

๒.๒ ระเบียบฯ 

ข้อ	๖2,	ข้อ	๖๓

(๔)	 กรณีท่ียังไม่ได้แจ้งการตายแต่มีการเคล่ือนย้ายศพไปอยู่ต่างท้องท่ี

ที่ตาย	ให้แจ้งที่สำานักทะเบียนอำาเภอหรือสำานักทะเบียนท้องถิ่น

ที่ศพอยู่	หรือที่มีการจัดการศพโดยการเก็บ	ฝัง	เผา	หรือทำาลาย

การแจ้งการตายของคนสัญชาติไทย

กรณีคนในท้องที่ตายหรือตายนอกบ้าน

๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง	ได้แก่

(๑)	 บัตรประจำาตัวผู้แจ้ง

(2)	 บัตรประจำาตัวของคนตาย	(ถ้ามี)

(๓)	 หนังสือรับรองการตายตามแบบ	ท.ร.๔/๑	(กรณีคนตายใน

สถานพยาบาล)

(๔)	 ใบรับแจ้งการตายตามแบบ	ท.ร.๔	ตอนหน้า	(กรณีแจ้งต่อ

กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน)

(๕)	 รายงานชันสูตรของเจ้าหน้าที่ตำารวจหรือหน่วยงานนิติเวช	

(กรณีตายผิดธรรมชาติ	หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)

(๖)	 สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน	หน้าที่คนตายมีชื่อและ

รายการบุคคล	(ถ้ามี)

๒. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง

(2)	 สอบถามผู้แจ้งเกี่ยวกับการจัดการศพว่าจะเก็บ	ฝัง	เผา	หรือ

ทำาลาย	และสถานที่จัดการศพ	เพื่อลงรายการในใบรับแจ้งการ

ตายหรือมรณบัตร

(๓)	 ออกมรณบัตร	(ท.ร.๔)

(๔)	 จำาหน่ายรายการคนตายในทะเบียนบา้นและสำาเนาทะเบยีนบา้น

ฉบบัเจา้บา้นโดยประทบัคำาวา่	“ตาย”	สแีดงไวห้นา้รายการคนตาย

(๕)	 มอบมรณบัตร	ตอนที่	๑	และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให ้

ผู้แจ้ง

กรณีคนต่างท้องที่ตายในบ้านหรือตายนอกบ้าน

๑. ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง	ได้แก่

(๑)	 บัตรประจำาตัวผู้แจ้ง



ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๐

(2)	 บัตรประจำาตัวของคนตาย	(ถ้ามี)

(๓)	 สำาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อคนตาย	(ถ้ามี)

(๔)	 หนังสือรับรองการตายตามแบบ	ท.ร.๔/๑	(กรณีคนตายในสถาน

พยาบาล)

(๕)	 ใบรับแจ้งการตายตามแบบ	ท.ร.๔	ตอนหน้า	(กรณีแจ้งต่อกำานัน

ผู้ใหญ่บ้าน)

(๖)	 รายงานการชันสูตรของเจ้าหน้าท่ีตำารวจหรือหน่วยงานนิติเวช

(กรณีตายผิดธรรมชาติ	หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)

๒. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง

(2)	 ตรวจสอบรายการบคุคลของคนตายในฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร

(๓)	 ดำาเนินการเช่นเดียวกับกรณีคนในท้องท่ีตายแต่ให้ระบุในมรณบัตร

ด้านบนซ้ายมือ	ว่า	“คนต่างท้องที่”

(๔)	 ส่งมรณบัตร	ตอนที่	2	ไปยังสำานักทะเบียนอำาเภอ 

หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่คนตายมีชื่อในทะเบียนบ้าน

๓. สำานักทะเบียนที่คนตายมีชื่อในทะเบียนบ้าน

(๑)	 กรณีเจ้าบ้านนำามรณบัตร	ตอนที่	๑	และสำาเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับเจ้าบ้าน	มายื่นเรื่องขอจำาหน่ายรายการคนตายใน 

ทะเบียนบ้าน	ให้นายทะเบียนตรวจสอบรายการคนตายใน

มรณบัตร	สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน	และฐานข้อมูล 

การทะเบียนราษฎร	หากถูกต้องตรงกันให้จำาหน่ายรายการ 

คนตายตามคำาร้อง

(2)	 กรณีได้รับมรณบัตร	ตอนที่	2	จากสำานักทะเบียนต้นทาง	 

ให้นายทะเบียนตรวจสอบรายการคนตายในมรณบัตร	และ 

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรหากถูกต้องตรงกัน	ให้จำาหน่าย

รายการคนตายในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร	แล้วแจ้ง 

เจ้าบ้านให้นำาสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาดำาเนินการ

ปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง

(๓)	 กรณีคนตายมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง 

ให้จำาหน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้านกลาง



ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๑

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๐

กรณีได้รับแจ้งการตายโดยไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร

๑. หลักฐานประกอบการแจ้ง

(๑)	 บัตรประจำาตัวของผู้แจ้ง

(2)	 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคนตาย	(ถ้ามี)

๒. นายทะเบียน

(๑)	 สอบสวนผูแ้จง้เกีย่วกบัเหตกุารณท์ีม่กีารตายและสถานทีเ่กดิเหตุ

ลกัษณะทางกายภาพของคนตาย	ความสมัพันธร์ะหวา่งผู้แจง้กบั

คนตาย

(2)	 สอบถามผู้แจ้งเกี่ยวกับการจัดการศพว่าจะเก็บ	 ฝัง	 เผา	 หรือ

ทำาลาย	และสถานท่ีจัดการศพ	เพ่ือลงรายการในใบรับแจ้งการตาย

(๓)	 ออกใบรับแจ้งการตายตามแบบ	ท.ร.๔	ตอนหน้า	ให้ผู้แจ้ง	 

โดยรอการออกมรณบัตรไว้จนกว่าจะทราบว่าคนตายเป็นใคร	

จึงจะออกมรณบัตรให้

กรณีได้รับแจ้งโดยมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ

๑. หลักฐานประกอบการแจ้ง

(๑)	 บัตรประจำาตัวของผู้แจ้ง

(2)	 สำาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อคนตาย	(ถ้ามี)

(๓)	 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับคนตาย	(ถ้ามี)

๒. นายทะเบียน

(๑)	 สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบถึงมูลเหตุที่ทำาให้เชื่อว่ามีการตายของ

บุคคล	และความสัมพันธ์ระหว่างผู้แจ้งกับคนตาย

(2)	 ออกใบรับแจ้งการตายตามแบบ	ท.ร.๔	ตอนหน้า	ให้ผู้แจ้งไว้

เป็นหลักฐาน

(๓)	 กรณีบุคคลที่เชื่อว่าตายมีชื่อในทะเบียนบ้านของสำานักทะเบียน

ให้จำาหน่ายรายการในทะเบียนบ้านและฐานข้อมูลการทะเบียน

ราษฎร	ตามแบบ	ท.ร.๙๗	โดยหมายเหตุด้วยข้อความ 

ว่า	“รับแจ้งการตายไว้แต่ยังไม่พบศพ”

(๔)	 กรณีคนตายมีชื่อในทะเบียนบ้านของสำานักทะเบียนอื่นให ้

นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือไปยังสำานักทะเบียนนั้นเพื่อ 

ดำาเนินการจำาหน่ายรายการบุคคลเช่นเดียวกัน	

๒.๓ ระเบียบฯ	ข้อ	๖๕

๒.๔ ระเบียบฯ	ข้อ	๖๖



ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙2

กรณีคนตายโดยมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะตายด้วย 

โรคติดต่ออันตราย หรือตายโดยผิดธรรมชาติ (ถูกคนอื่นฆ่า 

อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย สัตว์ทำาร้ายตาย หรือตายไม่ทราบสาเหตุ)

๑. หลักฐานประกอบการแจ้ง

(๑)	 บัตรประจำาตัวของผู้แจ้ง

(2)	 สำาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อคนตาย	(ถ้ามี)

(๓)	 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับคนตาย	(ถ้ามี)

๒. นายทะเบียน

(๑)	 สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบถึงมูลเหตุที่ทำาให้มีการตายของบุคคล

ลักษณะทางกายภาพของคนตาย	และความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้แจ้งกับคนตาย

(2)	 สอบถามผู้แจ้งเกี่ยวกับการจัดการศพว่าจะเก็บ	 ฝัง	 เผา	 หรือ

ทำาลาย	และสถานท่ีจัดการศพ	เพ่ือลงรายการในใบรับแจ้งการตาย

(๓)	 ออกใบรับแจ้งการตายตามแบบ	ท.ร.๔	ตอนหน้า	ให้ผู้แจ้งไว้

เป็นหลักฐาน

(๔)	 ทำาหนังสือแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

อันตราย	หรือพนักงานฝ่ายปกครอง	หรือตำารวจ	เพื่อดำาเนินการ

ตามอำานาจหน้าที่

(๕)	 เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาหรือผลการชันสูตรศพจาก 

เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้ว	จึงออกมรณบัตรให้ผู้แจ้ง

(๖)	 จำาหน่ายรายการคนตายในสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

และฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

๒.๕ ระเบียบฯ	ข้อ	๖๘



ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๓

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙2

การแจ้งการตายเกินกำาหนด

กรณีคนตายเป็นคนในท้องที่สำานักทะเบียน

๑. ผู้แจ้ง	แสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง	ได้แก่

(๑)	 บัตรประจำาตัวผู้แจ้ง

(2)	 บัตรประจำาตัวของคนตาย	(ถ้ามี)

(๓)	 หนังสือรับรองการตายตามแบบ	ท.ร.๔/๑	(กรณีคนตายใน

สถานพยาบาล)

(๔)	 รายงานการชันสูตรของเจ้าหน้าที่ตำารวจหรือหน่วยงานนิติเวช

(กรณีคนตายผิดธรรมชาติ	หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)

(๕)	 สำาเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้น	หนา้ทีค่นตายมชีือ่และรายการ

บุคคล	(ถ้ามี)

๒ นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง

(2)	 เปรียบเทียบปรับ	(กรณีการแจ้งการตายภายใน	๑	ปี	นับแต่วัน

ถัดจากวันที่ตาย)

(๓)	 สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่แจ้งการตายภายใน	 2๔	

ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือพบศพ	และการจัดการศพว่าจะเก็บ	

ฝัง	 เผา	 หรือทำาลาย	 และสถานท่ีจัดการศพ	 เพ่ือลงรายการใน

มรณบัตร

(๔)	 สอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งรู้เห็นการตาย

(๕)	 ออกมรณบัตร	(ท.ร.๔)	โดยระบุข้อความไว้ด้านซ้ายมือ 

ว่า	“เกินกำาหนด”

(๖)	 จำาหน่ายรายการคนตายในทะเบียนบา้นและสำาเนาทะเบยีนบา้น

ฉบบัเจา้บา้นโดยประทบัคำาวา่	“ตาย”	สแีดงไวห้นา้รายการคนตาย

(๗)	 มอบมรณบัตร	ตอนท่ี	๑	และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง

กรณีคนตายเป็นคนต่างท้องที่สำานักทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบรายการบคุคลของคนตายในฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร

(2)	 ปฏิบัติเช่นเดียวกับการแจ้งการตายของคนในท้องที่

(๓)	 ส่งมรณบัตรตอนที่	2	ไปยังสำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานัก

ทะเบียนท้องถิ่นที่คนตายมีชื่อในทะเบียนบ้าน	เพื่อจำาหน่าย

รายการบุคคล

๒.๖ ระเบียบฯ	ข้อ	๗๐



ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๔

การแจ้งการตายของคนที่ตายในท้องที่สำานักทะเบียนอื่น

๑. ผู้แจ้ง	ได้แก่	เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย	บุคคลที่ไปกับผู้ตาย

ขณะตาย	ผู้พบศพ	หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว

๒. สถานที่แจ้ง

สำานกัทะเบียนอำาเภอ	หรอืสำานกัทะเบียนทอ้งถิน่ทีศ่พอยู	่หรอืทีม่กีาร

จัดการศพโดยการเก็บ	ฝัง	เผา	หรือทำาลาย

๓. หลักฐานประกอบการแจ้ง

(๑)	 บัตรประจำาตัวผู้แจ้ง

(2)	 บัตรประจำาตัวของคนตาย	(ถ้ามี)

(๓)	 สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อคนตาย	(ถ้ามี)

(๔)	 หนังสือรับรองการตายตามแบบ	ท.ร.๔/๑	ของสถานพยาบาลที่

คนตายเข้ารับการรักษาก่อนตาย	หรือ

(๕)	 ผลการตรวจดีเอ็นเอที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของคนตาย

(๖)	 พยานหลักฐานอื่น	(ถ้ามี)	เช่น	รูปถ่ายงานศพของคนตาย

๔. นายทะเบียน

(๑)	 ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง

(2)	 ตรวจสอบรายการบุคคลของคนตายในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

(๓)	 เปรยีบเทยีบปรบั	(กรณีการแจง้การตายภายใน	๑	ป	ีนบัแตว่นัถดั

จากวันที่ตาย)

(๔)	 สอบสวนผูแ้จ้งใหท้ราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัสาเหตท่ีุไมแ่จ้งการตาย

	 ที่สำานักทะเบียนท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพ	ประวัติและ

ภูมิลำาเนาของคนตาย	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้แจ้งกับคนตาย	

การจัดการศพ	และสถานที่จัดการศพ

(๕)	 ออกมรณบัตร	ท.ร.๔

(๖)	 ถา้คนตายมีชือ่ในทะเบยีนบา้นหรอืทะเบยีนบา้นกลางของสำานกั

ทะเบียนที่แจ้งการตาย	 ให้นายทะเบียนจำาหน่ายรายการบุคคล

ของคนตายในทะเบียนฉบับเจ้าบ้านและฐานข้อมูลการทะเบียน

ราษฎร	แต่ถา้คนตายมีช่ือในทะเบยีนบา้นหรอืทะเบยีนบา้นกลาง

ของสำานักทะเบียนอื่น	ให้นายทะเบียนส่งมรณบัตร	ตอนที่	2	ไป

ยังสำานักทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนินการจำาหน่ายรายการ

บุคคล

๒.๗ ระเบียบฯ 

ข้อ	๖๔/๑



ลําดบั ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ หมายเหตุ

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๕

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๔

(๗)	 มอบมรณบัตร	ตอนที่	๑	และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให ้

ผู้แจ้ง

(๘)	 เรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ฉบับละ	2๐	บาท

การรับแจ้งการตายของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

	 การรับแจ้งการตายของคนซึง่ไม่มีสัญชาตไิทย	ปฏบิตัเิชน่เดยีวกบั

คนสัญชาติไทย	 โดยถ้าเป็นคนต่างด้าวท่ีมีใบสำาคัญถิ่นท่ีอยู่	 หรือใบ

สำาคญัประจำาตวัคนตา่งดา้ว	จะออกมรณบตัรตามแบบ	ท.ร.๔	ถา้เป็น

คนต่างดา้วทีม่ชีือ่ในทะเบยีนบา้น	ท.ร.๑๓	จะออกมรณบตัรตามแบบ	

ท.ร.๕	 ถ้าเป็นกลุ่มคนต่างด้าวที่เลขประจำาตัวขึ้นต้นด้วยเลข	 ๐๐	 จะ

ออกมรณบตัรตามแบบ	ท.ร.๐๕	และถา้เปน็คนตา่งดา้วทีเ่ขา้มาอาศยั

อยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต	 จะออกมรณบัตรตามแบบ	 

ท.ร.๐๕๑

๓ ระเบียบฯ 

ข้อ	๗๑



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๗

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๖



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๗

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๖

ส่วนสทิธเิข้าเมอืง
และสทิธอิาศยั



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๘

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๙

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๘

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร	 กรณีมี 

เหตุจำาเป็นคร้ังละไม่เกิน	๑	ปี	ตามนัยมาตรา	๓๕	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	 

พ.ศ.	 2๕22	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อใน 

ราชอาณาจักร		สำาหรบัรายการเอกสารประกอบการพจิารณาให้สำานกังานตรวจคนเขา้เมอืง

กำาหนดเป็นคำาส่ังและรายงานสำานักงานตำารวจแห่งชาติเพ่ือทราบ	 ทั้งนี้ตามเหตุผลและ 

ความจำาเป็นในแต่ละกรณีๆ	 ไปในระหว่างการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อใน 

ราชอาณาจักรให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้	 โดยให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ประทับตรานัดฟังผลเพ่ืออนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่รอฟังผลได้หลายครั้ง 

ตามความจำาเป็น	แต่รวมแล้วไม่เกิน	๓๐	วัน

นับถัดจากวันอนุญาตสิ้นสุดกรณีคนต่างด้าวผู้ยื่นคำาขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์ที่กำาหนด	 หรือในกรณีอื่นๆ	 ที่ไม่ได้กำาหนดไว้ในคำาสั่ง	 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปเห็นว่าคนต่างด้าวรายใดมีเหตุจำาเป็นต้องอยู่

ในราชอาณาจักร	ใหพ้จิารณาเสนอผูบ้ญัชาการตำารวจแหง่ชาตหิรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเปน็

ผู้พิจารณาคำาขอของคนต่างด้าวต่อไป

บทที่

๘
การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร

เป็นการช่ัวคราว



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๘

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๙

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๙๘

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร	ตามข้อ	2 

ของคำาสั่งสำานักงานตำารวจแห่งชาติที่	๗๗๗/2๕๕๑	ลงวันที่	2๕	พฤศจิกายน	2๕๕๑

เหตุแห่งความจำาเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา

๒.๑ กรณีมีเหตุจำาเป็น 

ทางธุรกิจ เช่น จะต้อง

อยู่ปฏิบัติงานในบริษัท 

หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	

๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	 

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

(2)	 คนต่างด้าวต้องมีเงินได้ตามตารางเงินได้	แนบท้าย 

คำาสั่งนี้	(ผนวก	ก)

(๓)	 ต้องเป็นธุรกิจซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วไม่ต่ำากว่า	 

2	ล้านบาท

(๔)	 ธุรกิจนั้นต้องยื่นงบการเงิน	ณ	วันสิ้นงวด	2	ปีบัญช ี

ที่ผ่านมา	ที่ได้รับการตรวจรับรองความถูกต้องจาก 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร

แล้วแต่กรณี	เพื่อแสดงว่าธุรกิจมีความมั่นคงเชื่อถือได้	 

มีการประกอบการจริงและมีความต่อเนื่อง	โดยพิจารณา

จากแนวทางพิจารณาสถานภาพธุรกิจว่ามีการประกอบ

การจริงและมีความต่อเนื่อง	แนบท้ายคำาสั่งนี้	(ผนวก	ข)

(๕)	 ธุรกิจนั้นมีความจำาเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำางาน

(๖)	 ธุรกิจนั้นต้องมีอัตราส่วนระหว่างจำานวนคนต่างด้าวกับ

พนักงานคนไทยประจำา	ในอัตราส่วนคนต่างด้าว	๑	คน	

ต่อพนักงานคนไทยประจำา	๔	คน

(๗)	 ธุรกิจประเภทดังต่อไปนี้	ให้ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ ์

ตามข้อ	(๓),	(๔)	และ	(๕)	และให้ได้รับการผ่อนผันใน

เรื่องอัตราส่วนคนไทยตามหลักเกณฑ์ข้อ	(๖)	โดยให้มี

พนักงานคนไทยในอัตราส่วนคนต่างด้าว	๑	คน 

ต่อพนักงานคนไทยประจำา	๑	คน

	 (ก)	 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	(สำานักงานผู้แทน)

	 (ข)	 สำานักงานภูมิภาค

	 (ค)	 บริษัทข้ามชาติ	(สำานักงานสาขา)



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐๐

เหตุแห่งความจำาเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา

๒.๒ กรณีมีเหตุจำาเป็นจะต้อง

อยู่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทุนที่

ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง 

ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา 

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

(2)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากกระทรวง	

ทบวง	กรมที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ กรณีมีเหตุจำาเป็นจะต้อง

อยู่ปฏิบัติงาน ในส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา 

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

(2)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากหน่วยงาน	

หรือองค์กรนั้นๆ

๒.๔ กรณีเพื่อการท่องเที่ยว

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๓๐	วัน	แต่รวม

แล้วไม่เกิน	๙๐	วันนับแต่วันที่เดินทาง

เข้ามาในราชอาณาจักร

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา 

ประเภทนักท่องเที่ยว

(2)	 ไม่เป็นบุคคลสัญชาติหรือจำาพวกที ่

คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการ 

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 

ของสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองกำาหนด

๒.๕ กรณีเพื่อการลงทุน

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

ก. กรณีเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	 

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

(2)	 เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่	 

๑	ตุลาคม	2๕๔๙	และได้รับอนุญาต

ให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการลงทุนไม่น้อย 

กว่า	๓	ล้านบาทต่อเนื่องตลอดมา

(๓)	 มีหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ประเทศไทย	 

จำานวนไม่น้อยกว่า	๓	ล้านบาท

(๔)	 มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อห้องชุดใน	

อาคารชุดจากหน่วยงาน	หรือส่วนราชการที่	

เกี่ยวข้องในราคาซื้อไม่น้อยกว่า	๓	ล้านบาท

หรือ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐๑

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐๐

เหตุแห่งความจำาเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา

(๕)	 มีหลักฐานการลงทุนโดยการฝากเงินประจำา

กับธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทย	ซึ่ง

มีผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ	

๕๐	ไม่น้อยกว่า	๓	ล้านบาท	หรือ

(๖)	 มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อพันธบัตรของ

ทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า	

๓	ล้านบาท	หรือ

(๗)	 มีหลักฐานการลงทุนรวมกันตาม	(๔),	(๕)	

หรือ	(๖)	ไม่น้อยกว่า	๓	ล้านบาท

ข. กรณีเพ่ือการลงทุนไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา 

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

(2)	 มีหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ประเทศไทย 

จำานวนไม่น้อยกว่า	๑๐	ล้านบาท

(๓)	 มีหลักฐานการลงทุนโดยการซ้ือหรือเช่า	ระยะ

เวลาไม่น้อยกว่า	๓	ปี	ห้องชุดในอาคารชุด

จากหน่วยงาน	หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	

ในราคาซื้อหรือเช่า	ไม่น้อยกว่า	๑๐	ล้านบาท	

หรือ

(๔)	 มีหลักฐานการลงทุนโดยการฝากเงินประจำา

กับธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่ง

มีผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ	

๕๐	ไม่น้อยกว่า	๑๐	ล้านบาท	หรือ

(๕)	 มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อพันธบัตรของ

ทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า	

๑๐	ล้านบาท	หรือ

(๖)	 มีหลักฐานการลงทุนรวมกันตาม	(๓),	(๔)	

หรือ	(๕)	ไม่น้อยกว่า	๑๐	ล้านบาท



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐2

เหตุแห่งความจำาเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา

๒.๖ กรณีเป็นครู หรืออาจารย์ หรือ 

ผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา 

ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว

(2)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานศึกษาน้ัน

๒.๗ กรณีเป็นครู หรืออาจารย์ หรือ 

ผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของเอกชน

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รบัการตรวจลงตรา	ประเภท

คนอยู่ชั่วคราว

(2)	 สถานศึกษาน้ันได้รับอนุญาตให้ประกอบ 

กิจการจากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง

(๓)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานศึกษาน้ัน

๒.๘ กรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษา

ของรัฐ

ให้อนุญาตตามระยะเวลาที่สถานศึกษา	

รับรองครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	ประเภท 

คนอยู่ชั่วคราว

(2)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานศึกษาน้ัน

๒.๙ กรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษา

ของเอกชน

ให้อนุญาตตามระยะเวลาที่สถานศึกษา	

รับรองครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	ประเภท 

คนอยู่ช่ัวคราว

(2)	 สถานศึกษาน้ันได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

จากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง

(๓)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานศึกษาน้ัน

(๔)	 ได้รับการรับรองจากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง	

(ยกเว้นกรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ	และ

กรณีศึกษาในระดับอุดมศึกษา)

๒.๑๐ กรณีเพื่อฝกสอน หรือค้นคว้า

วิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือ

สถาบันวิจัย

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	 

ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว

(2)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากคณบดีสถาบัน

อุดมศึกษา	หรือจากหัวหน้าสถาบันวิจัยน้ันๆ

(๓)	 กรณีฝกสอน	หรือค้นคว้าวิจัยในสถาบัน

อุดมศึกษา	หรือสถาบันวิจัยของเอกชน	 

ต้องได้รับการรับรองและร้องขอจากส่วน

ราชการท่ีเก่ียวข้อง



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐๓

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐2

เหตุแห่งความจำาเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา

๒.๑๑ กรณีเป็นครอบครัวของ

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อ 

ศึกษาในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ ์

ข้อ ๒.๘ หรือ ๒.๙ ของคำาสั่งนี้ 

(เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุตร 

บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	 

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

(2)	 มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์

(๓)	 กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง

นิตินัยและพฤตินัย	หรือ

(๔)	 กรณีบุตร	บุตรบุญธรรม	หรือบุตรของคู่สมรส

ขออยู่ในอุปการะ	บุตร	บุตรบุญธรรม	หรือ

บุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรส	 

และอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้นและ

ต้องมีอายุไม่เกิน	2๐	ปีบริบูรณ์	หรือ

(๕)	 กรณีบิดาหรือมารดา	ต้องมีเงินฝากในธนาคาร

ในประเทศไทยในนามบิดาหรือมารดาคงอยู่ 

ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง	๓	เดือน	

ไม่น้อยกว่า	๕๐๐,๐๐๐	บาท	เฉพาะในปีแรก

ให้แสดงบัญชีเงินฝากโดยมีเงินจำานวนดังกล่าว

ฝากอยู่ในบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า	๓๐	วัน	 

ณ	วันท่ีย่ืนขอตามเหตุผลน้ี

๒.๑๒ กรณีปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	 

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

(2)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากกรมประชา- 

สัมพันธ์	หรือกรมสารนิเทศ	กระทรวงการ

ต่างประเทศ

๒.๑๓ กรณีศึกษาพระพุทธศาสนา 

หรือปฏิบัติศาสนกิจ

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	 

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

(2)	 ได้รับการรับรองจากสำานักพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ	หรือสำานักนายกรัฐมนตรี	หรือ 

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	หรือมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย

(๓)	 ได้รับการรับรองจากเจ้าอาวาสวัดท่ีผู้ย่ืนคำาขอ 

กำาลังศึกษาหรือปฏิบัติศาสนกิจ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐๔

เหตุแห่งความจำาเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา

๒.๑๔ กรณีเผยแพร่ศาสนา

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	 

ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว

(2)	 ได้รับการรับรองจากกรมการศาสนาหรือ 

สำานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

(๓)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากองค์กร

ศาสนาท่ีผู้ย่ืนคำาขอเข้ามาประจำาอยู่

๒.๑๕ กรณีเป็นช่างฝีมือ หรือเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์การ

พยาบาล หรือสาขาวิชาชีพต่างๆ 

เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคนไทย

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๙๐	วัน

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	 

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

(2)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากองค์กร 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๖ กรณีเพื่อติดตั้ง หรือซ่อมแซม 

เครื่องจักรอากาศยาน หรือเรือ 

เดินทะเล

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๙๐	วัน

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	ประ

เภทคนอยู่ชั่วคราว

(2)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากองค์กร 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๗ กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง  

นักดนตรี ประจำาโรงแรมหรือประจำา

บริษัทที่ประกอบธุรกิจบันเทิงใน

ประเทศไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 

ชำาระแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านบาท

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑2๐	วัน

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	 

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

(2)	 ได้รับการรับรองการจ้างจากโรงแรม	หรือจาก

บริษัทที่ประกอบธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย

ซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำาระแล้วไม่น้อยกว่า	2๐	

ล้านบาท

๒.๑๘ กรณีเป็นครอบครัวของผู้มี

สัญชาติไทย (เฉพาะบิดา มารดา 

คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือ 

บุตรของคู่สมรส)

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	 

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

(2)	 มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์

(๓)	 กรณีคู่สมรสต้องมีความความสัมพันธ์กัน 

ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย	หรือ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐๕

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐๔

เหตุแห่งความจำาเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา

(๔)	 กรณีบุตร	บุตรบุญธรรม	หรือบุตรของคู่สมรส 

ขออยู่ในความอุปการะ	บุตร	บุตรบุญธรรม	 

หรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรส	และ

อยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้น	และต้องม ี

อายุไม่เกิน	2๐	ปีบริบูรณ์	หรือ

(๕)	 กรณีบิดาหรือมารดา	บิดาหรือมารดานั้นต้องมี

รายได้เฉล่ียท้ังปีไม่น้อยกว่าเดือนละ	๔๐,๐๐๐	บาท	

หรือต้องมีเงินฝากไม่น้อยกว่า	๔๐๐,๐๐๐	บาท	

เพื่อไว้ใช้จ่ายในรอบ	๑	ปี	

	 	 กรณีมีเหตุจำาเป็นอื่นให้	ผบช.สตม.	หรือ	 

รอง	ผบช.สตม.	ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำานาจ

พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ	ไป

(๖)	 กรณีสมรสกับหญิงไทย	ฝ่ายสามีซ่ึงเป็นคนต่างด้าว 

ต้องมีรายได้เฉล่ียท้ังปีไม่น้อยกว่าเดือนละ	๔๐,๐๐๐ 

บาท	หรือเงินฝากในธนาคารในประเทศไทยคงอยู่ 

ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง	2	เดือน	ไม่น้อย 

กว่า	๔๐๐,๐๐๐	บาท	เพื่อไว้ใช้จ่ายในรอบปี

๒.๑๙ กรณีเป็นครอบครัวของ 

ผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

(เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุตร 

บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ

คู่สมรส)

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	ประเภท 

คนอยู่ชั่วคราว

(2)	 มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์

(๓)	 กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัย

และพฤตินัย	หรือ

(๔)	 กรณีบุตร	บุตรบุญธรรม	หรือบุตรของคู่สมรส 

ขออยู่ในความอุปการะ	บุตร	บุตรบุญธรรม	 

หรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรส	และ

อยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้น	และต้องม ี

อายุไม่เกิน	2๐	ปีบริบูรณ์	หรือ

(๕)	 กรณีบิดาหรือมารดา	บิดาหรือมารดานั้นต้อง

มีอายุตั้งแต่	๕๐	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐๖

เหตุแห่งความจำาเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา

๒.๒๐ กรณีเป็นครอบครัวของ

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม

หลักเกณฑ์ข้อ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๕, 

๒.๖, ๒.๗, ๒.๑๐, ๒.๑๒, ๒.๑๓, ๒.๑๔, 

๒.๑๕, ๒.๑๖, ๒.๑๗, ๒.๒๑, ๒.๒๒, 

๒.๒๖, ๒.๒๙ ของคำาส่ังน้ี หรือ 

มาตรา ๓๔ (๗) (เฉพาะบิดา มารดา 

คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือ 

บุตรของคู่สมรส)

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	ประเภท 

คนอยู่ช่ัวคราว

(2)	 มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์

(๓)	 กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง

นิตินัยและพฤตินัย	หรือ

(๔)	 กรณีบุตร	บุตรบุญธรรม	หรือบุตรของคู่สมรส 

ขออยู่ในความอุปการะ	บุตร	บุตรบุญธรรม	

หรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรส	

และอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้น	และ

ต้องมีอายุไม่เกิน	2๐	ปีบริบูรณ์	หรือ

(๕)	 กรณีบิดาหรือมารดา	บิดาหรือมารดานั้นต้อง

มีอายุตั้งแต่	๕๐	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

๒.๒๑ กรณีมีเหตุจำาเป็นจะต้องอยู ่

ปฏิบัติงานในองค์การกุศลสาธารณะ 

องค์การเอกชนต่างประเทศ มูลนิธิ 

สมาคม หอการค้าต่างประเทศ  

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

หรือสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

กรณีไม่มีส่วนราชการตามหลักเกณฑ์	

ข้อ	(๓)	รับรองมา	ให้อนุญาตครั้งละ 

ไม่เกิน	๙๐	วัน

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา	ประเภท 

คนอยู่ช่ัวคราว

(2)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากผู้มีอำานาจ 

หรือผู้ดำารงตำาแหน่งสูงสุดในองค์กรนั้น	และ/

หรือ

(๓)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากหัวหน้าส่วน

ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป	หรือ 

หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ	หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืน 

ของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น

๒.๒๒ กรณีใช้ชีวิตในบั้นปลาย

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา 

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

(2)	 มีอายุตั้งแต่	๕๐	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

(๓)	 มีหลักฐานการมีเงินได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ	

๖๕,๐๐๐	บาท	หรือ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐๗

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐๖

เหตุแห่งความจำาเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา

(๔)	 ณ	วันยื่นคำาขอมีเงินฝากในธนาคารใน

ประเทศไทยคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลา

ย้อนหลัง	๓	เดือน	ไม่น้อยกว่า	๘๐๐,๐๐๐	

บาท	เฉพาะในปีแรกให้แสดงบัญชีเงินฝากโดย

มีเงินจำานวนดังกล่าวฝากอยู่ในบัญชีมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า	๖๐	วัน	หรือ

(๕)	 มีเงินได้ในรอบปี	และมีเงินฝากธนาคาร	 

คำานวณรวมกันได้ไม่น้อยกว่า	๘๐๐,๐๐๐	บาท	

นับถึงวันยื่นคำาขอ

(๖)	 คนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

ก่อนวันท่ี	2๑	ตุลาคม	2๕๔๑	และได้รับอนุญาต

ให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลาย

ต่อเนื่องตลอดมา	ให้ใช้หลักเกณฑ์	ดังนี้

(ก)	 อายุ	 ๖๐	 ปีขึ้นไป	 และมีรายได้ท่ีแน่นอน	

โดยมีเงินฝากคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะ

เวลาย้อนหลัง	 ๓	 เดือน	 ไม่น้อยกว่าปีละ	

2๐๐,๐๐๐	 บาท	 หรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า

เดือนละ	2๐,๐๐๐	บาท

(ข)	 อายุไม่ถึง	๖๐	ปีแต่ไม่น้อยกว่า	๕๕	ปี	

ต้องมีรายได้ที่แน่นอนโดยมีเงินฝากคงอยู ่

ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง	๓	เดือน 

ไม่น้อยกว่าปีละ	๕๐๐,๐๐๐	บาท	หรือมี

รายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ	๕๐,๐๐๐	บาท

๒.๒๓ กรณีเพื่อเยี่ยมญาติ หรือกลับ 

ภูมิลำาเนาเดิมของผู้เคยมีสัญชาติไทย 

หรือของผู้ที่มีบิดาหรือมารดาเป็น 

บุคคลสัญชาติไทย หรือเคยม ี

สัญชาติไทย

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 มีหลักฐานแสดงว่าเดิมเคยมีสัญชาติไทย 

หรือแสดงว่าบิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย 

หรือเคยมีสัญชาติไทย



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐๘

เหตุแห่งความจำาเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา

๒.๒๔ กรณีเพื่อเยี่ยมคู่สมรส 

หรือเยี่ยมบุตรซึ่งมีสัญชาติไทย

ให้อนุญาตครั้งเดียวไม่เกิน	๖๐	วัน

(๑)	 มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์

(2)	 กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง

นิตินัยและพฤตินัย

๒.๒๕ กรณีเพื่อรับการรักษา

พยาบาล หรือการพักฟน หรือ 

เพื่อดูแลผู้ปวย

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๙๐	วัน

(๑)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากแพทย์ประจำา 

โรงพยาบาลที่ทำาการตรวจรักษา	โดยให้ปรากฏ 

รายละเอียดเกี่ยวกับอาการป่วย	ระยะเวลาใน

การรักษา	และความเห็นของแพทย์ผู้รักษาว่า 

อาการป่วยนั้นเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง

(2)	 กรณีดูแลผู้ป่วยต้องได้รับการรับรอง	และร้อง

ขอจากแพทย์ประจำาโรงพยาบาลที่ทำาการตรวจ

รักษา	หรือจากสถานทูตหรือสถานกงสุล

(๓)	 ผู้ดูแลผู้ป่วย	นอกจากบิดา	มารดา	คู่สมรส	

บุตร	บุตรบุญธรรม	หรือบุตรของคู่สมรสแล้ว	

ให้อนุญาตได้อีกไม่เกิน	๑	คน

๒.๒๖ กรณีเพื่อการดำาเนินคด ี

หรือดำาเนินกระบวนพิจารณา 

อันเกี่ยวกับคดี

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๙๐	วัน

(๑)	 มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้เก่ียวข้องกับการ 

ดำาเนินคดี	หรือดำาเนินกระบวนการพิจารณา

อันเกี่ยวกับคดี	โดยเป็นผู้กล่าวหา	ผู้เสียหาย	

ผู้ต้องหา	โจทก์	จำาเลย	หรือพยาน

๒.๒๗ กรณีปฏิบัติหน้าท่ี หรือภารกิจ 

ให้แก่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

หรือสถานทูต หรือสถานกงสุล 

หรือองค์การระหว่างประเทศ

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๙๐	วัน

เว้นแต่มีความจำาเป็นเฉพาะราย

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑	ปี

(๑)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากส่วนราชการ

ระดับกรมหรือเทียบเท่า	หรือหัวหน้า

รัฐวิสาหกิจ	หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ	

หรือจากส่วนราชการ	ตำารวจ	ระดับกอง

บังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป	หรือจาก 

ส่วนราชการทหารระดับผู้บังคับหน่วยในสังกัด

กระทรวงกลาโหม	กองบัญชาการกองทัพไทย	

กองทัพบก	กองทัพเรือ	กองทัพอากาศ	ซึ่งมี

ชั้นยศพลตรี	พลเรือตรี	พลอากาศตรีข้ึนไป	

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	หรือจากองค์การระหว่าง

ประเทศ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐๙

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๐๘

เหตุแห่งความจำาเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา

(2)	 กรณีมีเหตุผลความจำาเป็นเฉพาะรายต้อง

อยู่เกินกำาหนด	๙๐	วัน	ให้เสนอ	ผบช.สตม.	

หรือรอง	ผบช.สตม.	ที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้พิจารณา

๒.๒๘ กรณีมีเหตุจำาเป็นโดยม ี

สถานทูต หรือสถานกงสุล 

ให้การรับรองและร้องขอ

(๑)	 กรณีมีเหตุจำาเป็นให้อนุญาต 

	 ครั้งละไม่เกิน	๓๐	วัน

(2)	 เฉพาะกรณีฝกงาน	ให้อนุญาต 

	 ครั้งละไม่เกิน	๙๐	วัน

(๑)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานทูต	หรือ

สถานกงสุล

(2)	 กรณีฝกงานคนต่างด้าวนั้นต้องได้รับการตรวจ 

ลงตรา	ประเภทคนอยู่ชั่วคราว

๒.๒๙ กรณีเพื่อพิสูจน์สัญชาติ

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๑๘๐	วัน

(๑)	 ได้รับการรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๒.๓๐ กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง  

นักดนตรี ผู้ควบคุมการแสดง 

ตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ

แสดงเพื่อการบันเทิง หรือมหรสพ 

โดยมาเปดการแสดงเป็นครั้งคราว

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๙๐	วัน

(๑)	 ได้รับการรับรองและร้องขอจากภาคเอกชน 

ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓๑ กรณีเป็นผู้ควบคุมพาหนะและ 

คนประจำาพาหนะที่เข้ามายัง 

ท่าสถานี หรือท้องท่ีในราชอาณาจักร

และยังไม่สามารถเดินทางออกนอก 

ราชอาณาจักรได้

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน	๙๐	วัน

(๑)	 ให้พิจารณาจากเหตุผลความจำาเป็น 

ที่ไม่สามารถเดินทางออกได้



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๑๐

ผนวก ก

ตารางเงินได ้

ท้ายคำาสั่งสำานักงานตำารวจแห่งชาติท่ี	๗๗๗/2๕๕๑ 

ลงวันที่	2๕	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2๕๕๑	ตามหลักเกณฑ์	ข้อ	2.๑	(2)

สัญชาติ รายได้ขั้นต่ำา

๑.	ประเทศในทวีปยุโรป	(ยกเว้นประเทศรัสเซีย)	และทวีปออสเตรเลีย	

ประเทศแคนาดา,	ประเทศญี่ปุ่น	และประเทศสหรัฐอเมริกา

๕๐,๐๐๐	บาท

ต่อเดือน

2.	ประเทศเกาหลีใต้,	ประเทศสิงคโปร์,	ไต้หวัน	และฮ่องกง ๔๕,๐๐๐	บาท

ต่อเดือน

๓.	ประเทศในทวีปเอเชีย	(ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น,	ประเทศเกาหลีใต้,	

ประเทศสิงคโปร์,	ไต้หวัน,	ฮ่องกง,	ประเทศกัมพูชา,	ประเทศเมียนมา,	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	และประเทศเวียดนาม)	และ

ทวีปอเมริกาใต้,	ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก,	ประเทศในเขตอเมริกา

กลาง,	ประเทศเม็กซิโก,	ประเทศรัสเซีย,	และประเทศแอฟริกาใต้

๓๕,๐๐๐	บาท

ต่อเดือน

๔.	ประเทศในทวีปแอฟริกา	(ยกเว้นประเทศแอฟริกาใต้),	ประเทศ

กัมพูชา,	ประเทศเมียนมา,	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,	

และประเทศเวียดนาม

2๕,๐๐๐	บาท

ต่อเดือน



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๑๑

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๑๐

รายการพิจารณา
มี/ 
ใช่

ไม่มี/ 
ไม่ใช่

สำาเนาเอกสาร

๑.	 กิจการมีการประกอบการตรงตามวัตถุประสงค์ที ่
จดทะเบียน

-	 หนังสือรับรองการจดทะเบียนของ
กิจการ	ฉบับนายทะเบียนรับรอง 
ไม่เกิน	๖	เดือน

-	 แบบนำาส่งงบการเงิน	(สบช.๓	หรือ	
สบช.๓/๑)

2.	 งบการเงินรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	หรือ	
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

๓.	 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	หรือรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี	ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข	หรือหากมีเงื่อนไข 
เป็นเงื่อนไขที่ไม่กล่าวถึงการดำาเนินงานต่อเนื่องของ
กิจการ	(Going	Concern)

-	 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หรือรายงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี	ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
แล้วแต่กรณี

๔.	 มีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ในรายการเงินสดและ 
เงินฝาก	สถาบันการเงิน	ลูกหนี้การค้า	สินค้าคงเหลือ	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ตามที่ปรากฏในงบการเงิน

๕.	 มีการคิดค่าเสื่อมราคาหรือการด้อยค่าของทรัพย์สินที่
อยู่ภายใต้หัวข้อที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

-	 งบดุล,	หมายเหตุประกอบงบการเงิน

๖.	 มีการเปลี่ยนแปลงหนี้สินในรายการ	เจ้าหนี้การค้า	 
เงินกู้ยืม	หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน	ตามท่ีปรากฏในงบการเงิน

-	 งบดุล,	หมายเหตุประกอบงบการเงิน

๗.	 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ไม่ได้ระบุว่า	
“ไม่ได้ประกอบการ”

-	 งบกำาไรขาดทุน,	หมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน

๘.	 มีการย่ืนแบบภาษีมูลค่าเพ่ิมทุกเดือนกรณีกิจการท่ี 
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม	(ทุกรายสำาหรับกิจการท่ีมี 
รายได้จากการขายหรือให้บริการหรือรายได้หลักอ่ืนใด
ของกิจการ	เกินกว่าปีละ	๑,๘๐๐,๐๐๐	บาท	หรือตามท่ี	
กรมสรรพากรกำาหนดให้มีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม

-	 แบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม	
(ภ.พ.๓๐	หรือ	ภ.พ.๓๖),	ใบเสร็จรับเงิน

๙.	 มีการย่ืนแบบเพ่ือนำาส่งภาษีธุรกิจเฉพาะทุกเดือน	(สำาหรับ
กิจการท่ีต้องจดทะเบียนในระบบภาษีธุรกิจเฉพาะ)

-	 แบบแสดงรายการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ	
(ภ.ธ.๔๐),	ใบเสร็จรับเงิน

๑๐.	มีการย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ทุกเดือน

-	 แบบแสดงรายการนำาส่งภาษีหัก	ณ	ท่ีจ่าย
เงินเดือนของพนักงาน	(ภ.ง.ด.๑)

๑๑.	มีการย่ืนแบบรายการแสดงการนำาส่งเงินประกันสังคม
ทุกเดือน

-	 แบบรายการแสดงรายการส่งเงินสมทบ	
สปส.๑-๑๐	(ประกันสังคม)	ทั่วไป

ผนวก ข

แนวทางพิจารณาสถานภาพธุรกิจว่ามีการประกอบการจริงและมีความต่อเนื่อง

ท้ายคำาสั่งสำานักงานตำารวจแห่งชาติท่ี	๗๗๗/2๕๕๑ 

ลงวันที่	2๕	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2๕๕๑	ตามหลักเกณฑ์	ข้อ	2.๑	(๔)
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๑๑2

บทที่

๙
การให้สถานะคนต่างด้าว 

เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๗	ธันวาคม	2๕๕๓	ที่เห็นชอบตามที่

สำานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอให้กำาหนดสถานะของบุคคลท่ีอพยพเข้ามาใน

ประเทศไทยและอาศัยอยู่มานาน	 โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การกำาหนดสถานะบุคคลตาม

ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลสำาหรับกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้	 

ให้ได้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร	 

จงึใหบ้คุคลทีม่คีณุสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีกำาหนด	นำาเอกสารหลักฐานไปยืน่คำารอ้ง

ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	 

ตามรายละเอียดดังนี้

๑. บุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ที่มิได้มี 

เช้ือสายไทย กรณทีีม่ไิด้เกิดในประเทศไทย	ครอบคลมุกลุม่เปา้หมายเฉพาะชนกลุม่นอ้ย	

และกลุม่ชาตพินัธ์ุ	ซึง่คณะรฐัมนตรมีีมติไวเ้ดิมรบัรองสถานะให้อาศยัอยูถ่าวรในประเทศไทย	

รวม	๑๔	กลุ่ม	คือ	๑.	ชาวเขา	๙	เผ่า 2.	บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง/ชุมชนพ้ืนท่ีสูงท่ีอพยพเข้ามาก่อน

และหลัง	๓	ตุลาคม	2๕2๘	๓.	อดีตทหารจีนคณะชาติ	๔.	จีนฮ่ออพยพพลเรือน	๕.	จีนฮ่อ

อิสระ	๖.	 ผู้พลัดถ่ินสัญชาติเมียนมา	๗.	 ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากเมียนมา	๘.	ชาวเวียดนาม

อพยพ	๙.	ชาวลาวอพยพ	๑๐.	เนปาลอพยพ	๑๑.	อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา	๑2.	ไทยล้ือ	

๑๓.	ม้งถ้ำากระบอกที่ทำาประโยชน์	๑๔.	ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา	ให้ได้รับสถานะเป็น

บคุคลต่างดา้วเข้าเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมาย	นอกกำาหนดจำานวนคนตา่งดา้วและมถีิน่ทีอ่ยู่

ในราชอาณาจักร
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๑๑๓
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กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๑2

๒. กลุ่มเด็กและบุคคลทั้งท่ีกำาลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาและจบการศึกษาแล้ว

แตไ่มม่สีถานะทีถู่กต้องตามกฎหมาย กรณทีีม่ไิดเ้กดิในประเทศไทย และจบการศกึษา

จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยครอบคลุมเฉพาะผูท่ี้ไดร้บัการสำารวจจัดทำาทะเบียน

ชนกลุ่มน้อย/ชาติพันธ์ุ	 ต้ังแต่อดีตจนถึงการสำารวจจัดทำาทะเบียนคร้ังสุดท้าย	 ปี	 2๕๔2	 

(ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์	 ๑๔	 กลุ่ม)	 และที่สำารวจเพิ่มเติมตามยุทธศาสตร์การจัดการ

ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อ	๑๘	มกราคม	2๕๔๘	(บุคคล

ทีไ่ม่มีสถานะทางทะเบียน	กลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษา)	ซ่ึงสำารวจในห้วงปี	2๕๔๘	-	2๕๕2	

เท่าน้ัน	ใหไ้ด้รบัสถานะเปน็บคุคลต่างด้าวเข้าเมอืงโดยชอบดว้ยกฎหมาย	นอกกำาหนดจำานวน

คนต่างด้าวและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

๓. คนต่างด้าวที่ถูกบุพการีทอดทิ้ง หรือไม่ปรากฏบิดาและมารดา กรณีที่มิได้

เกิดในประเทศไทย (คนไร้รากเหง้า)	 ครอบคลุมเฉพาะผู้ท่ีได้รับการสำารวจและจัดทำา

ทะเบียนประวตัแิละเอกสารแสดงตนตามยทุธศาสตร์การจดัการปญัหาสถานะและสทิธิของ

บุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อ	๑๘	มกราคม	2๕๔๘	(บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	

กลุม่คนไรร้ากเหง้า)	ซึง่ได้รบัการสำารวจในระหวา่งป	ี2๕๕๐	-	2๕๕2	เทา่นัน้ใหไ้ดร้บัสถานะ

เป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย	 นอกกำาหนดจำานวนคนต่างด้าวและมี 

ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

๔. บคุคลทีท่ำาคุณประโยชน์แก่ประเทศ กรณท่ีีมไิด้เกิดในประเทศไทย	ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายซึ่งได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนไว้แล้ว	 ตั้งแต่

อดตีจนถงึการสำารวจจัดทำาทะเบยีนประวตัคิรัง้สดุทา้ย	พ.ศ.	2๕๔2	และทีไ่ดร้บัการสำารวจ

เพิ่มเติมตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อ	 ๑๘	 มกราคม	 2๕๔๘	 โดยบุคคลที่ทำาคุณประโยชน์ต้องมาแสดงตัวให้ทางราชการ

พจิารณาพรอ้มหลกัฐานการทำาคุณประโยชนท์ีเ่ก่ียวขอ้ง	เพือ่ใหไ้ดส้ถานะเปน็บคุคลตา่งดา้ว

เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย	นอกกำาหนดจำานวนคนต่างด้าวและมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร
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กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑2๘

การให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ (นอกโควต้า)

คนต่างด้าวท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทย
และอาศยัอยู่เป็นเวลานาน

- บุคคลท่ีอพยพเข้ำมำในประเทศไทยและอำศยั
อยู่เป็นเวลำนำน (เฉพำะกลุ่มชนกลุ่มน้อยและ
กลุ่มชำตพินัธุ์ท่ีเข้ำมำก่อน ๑๘ ม.ค. ๒๕๓๘)

- กลุ่มเดก็และบุคคลท่ีก�ำลงัศกึษำอยู่ใน 
สถำนศกึษำและจบกำรศกึษำแล้ว (เฉพำะผู้ท่ี 
ได้รบักำรส�ำรวจ ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒)

- กลุ่มบุคคลไร้รำกเหง้ำ (เฉพำะผู้ท่ีได้รบั 
กำรส�ำรวจ ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒)

- กลุ่มบุคคลท่ีท�ำคณุประโยชน์แก่ประเทศ

คณุสมบตัิ
๑. ไม่สำมำรถกลบัประเทศต้นทำงหรอื

ไม่มจุีดเกำะเกีย่วใดๆ กบัประเทศ
ต้นทำง

๒. มภีมูลิ�ำเนำและอำศยัอยู่ใน
ประเทศไทยตดิต่อกนัต่อเนือ่ง ๑๐ ปี
ขึน้ไปนบัถงึวนัท่ี ๑๘ ม.ค. ๒๕๔๘ 

๓. สำมำรถพดูและฟังภำษำไทยเข้ำใจ
๔. มคีวำมจงรกัภกัดต่ีอประเทศไทยและ

เลือ่มใสกำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรย์ิ
ทรงเป็นประมขุ 

๕. มคีวำมประพฤตดิแีละไม่มพีฤตกิำรณ์
ด้ำนควำมมัน่คงของประเทศ 

๖. ประกอบอำชพีสจุรติ 
๗. ไม่เป็นผู้มโีรคต้องห้ำม (โรคเรือ้น 

วณัโรคในระยะอนัตรำย โรคเท้ำช้ำง 
โรคยำเสพตดิ โรคพษิสรุำเรือ้รงั และ
โรคซิฟิลสิในระยะท่ี ๓)

 ยืน่ค�ำร้อง ณ ส�ำนกัทะเบียนอ�ำเภอ
แห่งท้องท่ีท่ีมภีมูลิ�ำเนำ

 นำยกรฐัมนตร/ีรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวง
มหำดไทย ใช้ดลุพนิจิ อนญุำต/ไม่อนญุำต

 แจ้งจังหวดั/ผู้ยืน่ค�ำร้อง/ส�ำนกังำน
ตรวจคนเข้ำเมอืง/ส�ำนกับรหิำรกำรทะเบียน

ท่ีท�าการปกครองจังหวดั
ตรวจสอบคณุสมบัตแิละเอกสำร ตรวจสอบ

ประวตัอิำชญำกรรมและพฤตกิำรณ์ด้ำนควำม
มัน่คงของรฐั น�ำเสนอคณะอนกุรรมกำรพจิำรณำ

ให้สญัชำตไิทยและให้สถำนะคนต่ำงด้ำว
เข้ำเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมำยฯ

ระดบัจังหวดั

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)
ตรวจสอบคณุสมบัตแิละเอกสำร ตรวจสอบ
พฤตกิำรณ์ด้ำนควำมมัน่คงของรฐัระดบัชำติ

และเสนอคณะกรรมกำรพจิำรณำให้สญัชำตไิทย
และให้สถำนะคนต่ำงด้ำวเข้ำเมอืง

โดยชอบด้วยกฎหมำยแก่ชนกลุ่มน้อย
(ปมท. เป็นประธำนฯ, อปค. เป็นกรรมกำร,
ผอ.สน.มน. เป็นกรรมกำรและเลขำนกุำร)



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๓๐



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๓๐



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๓2



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๓๓

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๓2

ส่วนสญัชาติ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๓๔

การพจิารณาวา่บคุคลใดเปน็ผูมี้สญัชาตไิทยหรอืไมย่อ่มขึน้อยูก่บัขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบั

สถานะของบดิาและมารดาในขณะทีบ่คุคลนัน้เกิด	สถานทีเ่กดิ	และกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาติ

ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่บุคคลนั้นเกิด	รวมทั้งกฎหมายฉบับต่อๆ	มาที่ประกาศใช้บังคับ

ในภายหลังบุคคลนั้นเกิดว่ามีผลกระทบต่อการได้สัญชาติไทยของบุคคลดังกล่าวหรือไม่	

อย่างไร	

กฎหมายว่าด้วยสัญชาติฉบับที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติ

สัญชาติ	พ.ศ.	2๕๐๘	ซ่ึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติม	๔	คร้ัง	ได้แก่พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	2)	

พ.ศ.	2๕๓๕	พระราชบัญญัติสัญชาติ	 (ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	2๕๓๕	พระราชบัญญัติสัญชาติ	 

(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	2๕๕๑	และพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	2๕๕๕	โดยกำาหนด

เรื่องการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดไว้	ดังนี้

๑) การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดซ่ึงผู้ได้สัญชาติมีสิทธิในสัญชาติไทย
ต้ังแต่เกิดสภาพบุคคลตามกฎหมาย

การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดกรณีนี้จะเป็นไปตามมาตรา	 ๗	 แห่งพระราชบัญญัติ

สัญชาติ	พ.ศ.	2๕๐๘	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	และ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	2๕๕๑	

ซึ่งกำาหนดว่าบุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

๑.๑)	ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย	 ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอก 

ราชอาณาจักรไทย

บทที่

๑๐
การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ตามมาตรา ๗ 



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๓๕

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๓๔

๑.2)	ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย	ยกเว้นบุคคลตามมาตรา	๗	ทวิ	วรรคหนึ่ง

โดยคำาว่าบิดาตาม	๑.๑)	ให้รวมถึงผู้ซ่ึงได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิดตามวิธีการ

ที่กำาหนดในกฎกระทรวง	 แม้ผู้น้ันจะมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิดและมิได้ 

จดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตรก็ตาม

การได้สัญชาติไทยตามมาตรา	๗	นี้จะแบ่งออกเป็น	2	กรณี	ได้แก่	

๑. การไดสั้ญชาตไิทยโดยหลักสายโลหิตจากบดิาหรอืมารดา	หรอืบดิาและมารดา	

โดยกรณีนี้	 ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องถิ่นที่เกิดของผู้เกิดว่าจะเกิดในประเทศไทยหรือเกิด 

ต่างประเทศ	ขอเพียงให้มีบิดาหรือมารดาเป็นคนสัญชาติไทยในขณะที่เกิด	ผู้เกิดย่อมเป็น

ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด	 แต่โดยที่ศาลฎีกาได้มีคำาพิพากษาเป็นหลักการไว้	 เช่น	 ฎีกาที่	

๔๖๘/2๕2๔	ฎีกาที่	๗๓๗๖/2๕๓๗	หรือฎีกาที่	๕๖๐/2๕๔๓	สรุปว่า	การได้สัญชาติไทย

โดยหลกัสายโลหิตตามบิดาตามมาตรา	๗	(๑)	ผู้ท่ีเป็นบิดาจะต้องเป็นบิดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย

ของบุตร	กล่าวคือบิดาจะต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดา	หรือจดทะเบียนรับรองเด็กที่เกิด

เป็นบุตร	บุตรจงึจะได้สญัชาตไิทยตามบดิา	ดว้ยเหตนุีท้ำาใหก้ารพจิารณาเรือ่งการไดส้ญัชาติ

ไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิต	แบ่งการพิจารณาได้เป็น	2	กรณี	ได้แก่	

กรณีแรก	 ถ้าบิดาและมารดาเป็นคนสัญชาติไทย	 หรือมารดาเป็นคนสัญชาติไทย	 

บิดาเป็นคนสัญชาติอ่ืนหรือไร้สัญชาติ	บุตรของบุคคลดังกล่าวย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

ไม่ว่าจะเกิดในประเทศไทยหรือเกิดต่างประเทศเพราะเด็กท่ีเกิดย่อมเป็นบุตรท่ีชอบด้วย

กฎหมายของมารดาตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์	ฉะนัน้มารดาจงึมีความสามารถ

ตามกฎหมายที่จะถ่ายทอดสัญชาติของตนไปยังบุตรได้	เช่น	เด็กชายชนินทร์	เป็นบุตรของ

นางสยามล	บุคคลสัญชาติไทย	กับนายเฮนรี	สัญชาติอังกฤษ	ไม่ว่าเด็กชายชนินทร์จะเกิด

ในประเทศไทยหรือเกิดที่ประเทศอื่น	 ก็ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิต

จากมารดาโดยผลของมาตรา	 ๗	 (๑)	 แต่ถ้านางสยามลเป็นผู้เคยมีสัญชาติไทยแต่ได้สละ

สัญชาติไทยไปแล้ว	และเด็กชายชนินทร์เกิดภายหลังจากนางสยามลสละสัญชาติไทย	เด็กชาย

ชนนิทรย์อ่มไมไ่ดส้ญัชาตไิทยโดยการเกดิตามหลกัสายโลหติเนือ่งจากขณะเกดิมารดาไม่ใช่

บุคคลสัญชาติไทย	หรือ	เด็กหญิงวันดี	เป็นบุตรของนางต๋าเหม่ย	ชาวจีนท่ีอยู่ระหว่างการพิสูจน์

สัญชาติไทย	 กับนายตู่อี้ผิง	 กลุ่มจีนฮ่ออพยพ	 เด็กหญิงวันดีย่อมไม่ได้สัญชาติไทยในขณะ 

ที่เกิดเนื่องจากบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว	แต่ต่อมาถ้าผลการพิสูจน์สัญชาติปรากฏว่า



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๓๖

นางต๋าเหมย่มสีญัชาตไิทยเนือ่งจากมารดา	(ยาย)	เปน็ผูม้สีญัชาตไิทย	ผลการพสิจูนด์งักลา่ว

ย่อมทำาให้เด็กหญิงวันดีได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิตด้วย	เป็นต้น

กรณีที่สอง	 ถ้าบิดาเป็นคนสัญชาติไทย	 มารดาเป็นคนสัญชาติอ่ืนหรือไร้สัญชาติ	 

บุตรของบุคคลดังกล่าวจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดต่อเมื่อบิดาต้องจดทะเบียนสมรสกับ

มารดา	หรอืจดทะเบยีนรบัรองเดก็ทีเ่กดิเปน็บตุรของบดิา	ซึง่จะทำาใหบ้ตุรมบีดิาทีช่อบดว้ย

กฎหมายและมสีทิธิได้สญัชาตไิทยจากบดิา	เชน่	เดก็หญงิลำาพ	ูเปน็บตุรของนายมนสั	บคุคล

สัญชาติไทย	 กับนางฮารีย์	 สัญชาติมาเลเซีย	 ซึ่งจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายของ

ประเทศมาเลเซีย	เดก็หญงิลำาพ	ูยอ่มไดส้ญัชาตไิทยโดยการเกดิตามหลักสายโลหติจากบดิา

โดยผลของมาตรา	๗	 (๑)	 ไม่ว่าจะเกิดที่ประเทศไทยหรือเกิดที่ประเทศอื่น	 และไม่ว่าการ 

จดทะเบียนสมรสหรือการจดทะเบียนรับรองบุตรจะกระทำาภายหลังเด็กหญิงลำาภูเกิด 

แล้วก็ตาม	 แต่ถ้านายมนัสไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนางฮารีย์	 เด็กหญิงลำาพูย่อมไม่ได้ 

สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิตจากบิดา	 ถึงแม้จะมีบิดาเป็นคนสัญชาติไทย 

แต่มิใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย	เป็นต้น

อยา่งไรกต็าม	พระราชบญัญตัสิญัชาต	ิ(ฉบบัที	่๔)	พ.ศ.	2๕๕๑	ไดแ้กไ้ขหลกัการเรือ่ง

การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิตฝ่ายบิดา	 โดยยอมรับให้บุตรได้สัญชาติไทย

โดยการเกิดจากบิดาท่ีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา	หรือจดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตร	

แต่มีเง่ือนไขว่าจะต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นบิดาของเด็กท่ีเกิดตามวิธีการท่ีกำาหนด 

ในกฎกระทรวง	 ดังเช่น	 เด็กชายอภิวัน	 ซึ่งเกิดที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 

เป็นบุตรของนายอภิวาท	 บุคคลสัญชาติไทย	 ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาวงามตา	 

คนสัญชาติลาว	เด็กชายอภิวันย่อมไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา	๗	(๑)	แต่ถ้านายอภิวาท	

พิสูจน์ได้ว่าตนมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นบิดาของเด็กชายอภิวันจริงโดยยื่นคำาร้องต่อ

พนักงานเจ้าหน้าท่ี	ได้แก่	นายอำาเภอหรือผู้อำานวยการเขต	ซ่ึงบางรายอาจต้องใช้ผลการตรวจ

สารพนัธกุรรมหรอื	DNA	ยอ่มสง่ผลทำาใหเ้ด็กชายอภวินัไดส้ญัชาตไิทยโดยการเกดิตามหลกั

สายโลหิตจากบิดา	 โดยที่บิดาไม่ต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดาและไม่ต้องจดทะเบียน

รบัรองบตุรแต่อยา่งใด	ซึง่เปน็ไปตามมาตรา	๗	วรรคสอง	แหง่พระราชบญัญตัสิญัชาต	ิพ.ศ.	

2๕๐๘	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	2๕๕๑	ทั้งนี้การพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับ

บุตรเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดของบุตรนั้น	 เป็นเรื่องจำาเป็นสำาหรับเด็กท่ีเกิดใน 

ต่างประเทศเพราะการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดจะมีเพียงหลักสายโลหิตเท่านั้น	



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๓๗

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๓๖

๒. การได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดน (มาตรา ๗ (๒)) กรณีนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

เรือ่งถิน่ทีเ่กดิของบคุคลเปน็สำาคัญวา่จะต้องเกดิในประเทศไทยเท่านัน้	แตเ่นือ่งจากกฎหมาย

กำาหนดให้การได้สัญชาติไทยจากหลักดินแดนต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำาหนด	 กล่าวคือ

บุคคลที่จะได้สัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรได้จะต้องไม่ใช่บุคคลที่รัฐไม่ให้ 

สัญชาติไทยโดยอัตโนมัติทันทีที่เกิดสภาพบุคคลขึ้นตามกฎหมาย	เป็นไปตามมาตรา	๗	ทวิ	

วรรคหนึ่ง	 ซึ่งเป็นข้อยกเว้นทำาให้คนที่เกิดในประเทศไทยไม่ได้รับสัญชาติไทย	 ดังนั้น	 

การพิจารณาสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนจึงต้องมีความเข้าใจว่าองค์ประกอบของมาตรา	๗	

ทวิ	 วรรคหนึ่ง	 ฯลฯ	 มีอะไรบ้าง	 หมายถึงบุคคลประเภทใดบ้าง	 เพ่ือจะได้พิจารณาได้ว่า 

ผู้ทีเ่กดิในประเทศไทยผูใ้ดทีจ่ะไดส้ญัชาตไิทยตามหลักดนิแดนตามมาตรา	๗	(2)	ซึง่เงือ่นไข

สำาคัญที่จะทำาให้เด็กที่เกิดในประเทศไทย	ไม่ได้รับสัญชาติไทย	คือ	๑)	บิดาและมารดาต้อง

เป็นคนต่างด้าว	 และ	2)	 บิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึงเป็นคนต่างด้าวท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้ 

มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในประเทศไทย	 ตัวอย่างเช่น	 นางสาวอรอนงค์	 เกิดในประเทศไทย	 เม่ือปี	 

พ.ศ.	 2๕๓๘	 โดยมีบิดาเป็นคนสัญชาติไทย	 มารดาเป็นคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาจาก 

ประเทศเมียนมา	บิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา	นางสาวอรอนงค์ย่อมได้สัญชาติไทย

ตามหลักดินแดนตามมาตรา	๗	 (2)	 เพราะบิดาของนางสาวอรอนงค์ไม่ใช่คนต่างด้าวตาม

มาตรา	๗	ทวิ	วรรคหน่ึง	ทำาให้บุคคลดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการไม่ได้สัญชาติไทย	หรือ

กรณีของ	เด็กชายแสนทะนง	เกิดในประเทศไทย	เมื่อปี	พ.ศ.	2๕๔2	โดยมีบิดาและมารดา

เป็นคนต่างด้าวที่มีใบสำาคัญถิ่นที่อยู่ก่อนที่เด็กชายแสนทะนงเกิด	 เด็กชายแสนทะนงย่อม

ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดนตามมาตรา	๗	(2)	เน่ืองจากบิดาและมารดาเป็น 

คนต่างด้าวท่ีได้รับอนญุาตใหมี้ถิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเขา้เมอืง	

เด็กชายแสนทะนงจึงไม่เข้าเง่ือนไขของการไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา	๗	ทวิ	วรรคหน่ึง	ฯลฯ	

หรอืกรณขีองเด็กทีเ่กดิในโรงพยาบาลและถูกบดิามารดาทอดทิง้	โดยหนงัสอืรบัรองการเกดิ

ทีโ่รงพยาบาลออกให้ระบุช่ือบิดามารดาแต่ไม่ระบุสัญชาติและไม่พบข้อมูลของบิดามารดาใน

ทะเบียนราษฎร	 จากข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ดังกล่าว	 มิอาจสรุปได้ว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งคนนั้น

เป็นบุตรของคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว	แต่มีข้อเท็จจริงท่ีไม่อาจปฏิเสธได้คือเด็กเกิดใน

ประเทศไทย	ประกอบกบัหลกัความยตุธิรรมตามกฎหมาย	ถา้ขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิไมป่รากฏชดั

จะสนันษิฐานในทางทีเ่ปน็โทษแกบ่คุคลใดไม่ได	้ฉะนัน้จึงไมอ่าจสรปุวา่เดก็มบิีดาและมารดา

เป็นคนต่างด้าวตามมาตรา	๗	ทวิ	วรรคหนึ่ง	ฯลฯ	การพิจารณาสัญชาติของเด็กจึงต้องใช้



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๓๘

หลักกฎหมายท่ีเป็นคุณ	กล่าวคือ	เด็กย่อมได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดนตามมาตรา	๗	(2)	

จนกว่าจะมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างและเป็นเหตุให้เด็กคนนั้นมิได้สัญชาติไทยตามมาตรา	 ๗	

ทวิ	วรรคหนึ่ง	ฯลฯ	เป็นต้น		

๒) การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดซ่ึงผู้ได้สัญชาติมีสิทธิในสัญชาติ
ไทยภายหลังวันที่เกิด

การได้สัญชาติไทยกรณีนี้	 แบ่งออกเป็น	 ๓	 กรณี	 ได้แก่	 การได้สัญชาติไทยตาม 

มาตรา	๗	ทวิ	 วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2๕๐๘	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	2๕๕๑	การได้สัญชาติไทยตามมาตรา	2๓	แห่ง 

พระราชบญัญตัสิญัชาติ	(ฉบบัที	่๔)	พ.ศ.	2๕๕๑	และการได้สัญชาตไิทยตามพระราชบัญญตัิ

สัญชาติ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	2๕๕๕	โดยการได้สัญชาติไทยตามมาตรา	๗	ทวิ	วรรคสอง	ฯลฯ	

จำาเป็นต้องมีมติคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยซึ่งจะอธิบายในบทต่อไป	



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๓๙

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๓๘

พระราชบัญญัติสัญชาติ	 (ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.	 2๕๓๕	 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี	 2๖	

กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2๕๓๕	 เป็นต้นมา	 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

ตามหลกัดนิแดนทีแ่ตกต่างจากกฎหมายวา่ด้วยสญัชาตฉิบบัทีผ่า่นมา	และไดก้ำาหนดเงือ่นไข

สำาหรับคนที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด	 โดยมาตรา	 ๗	 (2)	 

บญัญตัว่ิา	“บคุคลต่อไปนีย้อ่มได้สญัชาติไทยโดยการเกดิ...	ผูเ้กดิในราชอาณาจกัรไทยยกเวน้

บุคคลตามมาตรา	๗	ทวิ	วรรคหนึ่ง”	ซึ่งหมายความว่า	บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรจะเป็น

คนสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยอาศัยจุดเกาะเกี่ยวในเรื่องถิ่นท่ีเกิดได้จะต้องไม่เข้าเง่ือนไข

ตามมาตรา	๗	ทวิ	วรรคหนึ่ง	ที่กำาหนดว่า	ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดา

เป็นคนต่างดา้ว	ยอ่มไม่ได้รบัสญัชาตไิทย	ถา้ในขณะท่ีเกดิบดิาตามกฎหมายหรอืบดิาซึง่มไิด ้

มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็น		

(๑)	 ผู้ท่ีได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย	

(2)	ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว	หรือ

(๓)	 ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 

	 คนเข้าเมือง

ซึ่งหมายความว่าบุคคลท่ีเกิดในราชอาณาจักร	 ถ้ามีบิดาและมารดาทั้งสองคนเป็น

คนต่างด้าว	 และในขณะที่บุคคลนั้นเกิด	 บิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึงหรือท้ังสองคนเป็น

คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	 หรือไม่มีใบสำาคัญถิ่นที่อยู่	 

บุคคลน้ันย่อมไม่ได้สัญชาติไทย	เช่น	นายหม่อง	ทองดี	เกิดในประเทศไทย	เม่ือปี	พ.ศ.	2๕๓๗	

บทที่

๑๑
การขอมีสัญชาติไทย 

ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง ฯลฯ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๔๐

โดยบิดาและมารดาเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา	 ท่ีถือหนังสือเดินทางเข้ามาใน 

ราชอาณาจักร	นายหม่อง	ทองดี	ย่อมไม่ได้สัญชาติไทย	ตามมาตรา	๗	ทวิ	วรรคหนึ่ง	(2)	

เนือ่งจากบดิาและมารดาเปน็คนตา่งด้าวท่ีได้รบัอนญุาตใหเ้ขา้อยูใ่นราชอาณาจกัรไทยเพยีง

ชั่วคราว	เป็นต้น	ในทางกลับกัน	ถ้าบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรโดยมีบิดาและมารดาเป็น

คนตา่งดา้วท่ีไดร้บัอนญุาตใหมี้ถิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักรหรอืมใีบสำาคญัถิน่ท่ีอยูท้ั่งสองคนใน

ขณะที่บุตรเกิด	บุตรนั้นย่อมไม่เข้าเงื่อนไขของการไม่ได้สัญชาติไทย	ซึ่งหมายความว่าบุตร

เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน	 ตามมาตรา	๗	 (2)	 แห่งพระราชบัญญัติ

สัญชาติ	พ.ศ.	2๕๐๘	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	

อย่างไรก็ตาม	 กฎหมายว่าด้วยสัญชาติฉบับนี้เปิดโอกาสให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและ

ไมไ่ดร้บัสญัชาตไิทยมีโอกาสทีจ่ะได้รบัสญัชาติไทยไดโ้ดยใหอ้ำานาจรฐัมนตรวีา่การกระทรวง

มหาดไทยเป็นผู้อนุมตัใิหส้ญัชาตไิทย	แตต่อ้งเปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรัฐมนตรกีำาหนด	

กล่าวคือ	จะต้องมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ท่ีจะให้สัญชาติไทย	

ปรากฏอยู่ในวรรคสอง	ของมาตรา	๗	ทวิ	ที่ว่า...	ในกรณีที่เห็นสมควร	รัฐมนตรีจะพิจารณา

และสัง่เฉพาะรายใหบ้คุคลตามวรรคหนึง่ได้สญัชาตไิทยกไ็ด้	ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรี

กำาหนด...	เช่น	มติคณะรัฐมนตรี	วันที่	๗	ธันวาคม	พ.ศ.	2๕๕๙	ที่อนุมัติให้บุตรที่เกิดใน

ราชอาณาจักรโดยบิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีได้รับการสำารวจจัดทำา

ทะเบียนประวัติหรือทะเบยีนบา้น	ได้รบัสญัชาตไิทยถา้บดิาหรอืมารดาทีเ่ปน็ชนกลุม่นอ้ยฯ	

เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 ๑๕	 ปีนับถึงวันท่ีบุตรยื่นคำาร้องขอมี

สัญชาติไทย	เป็นต้น	

ด้วยผลของพระราชบัญญัติสัญชาติ	 (ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	ทำาให้บุคคลที่เกิดใน 

ราชอาณาจักรไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดในสถานการณ์ต่อไปนี้

(๑)	 ผู้ท่ีมีบิดาเป็นคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้มีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร	ส่วนมารดา

เป็นคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว	(ถือหนังสือ 

เดินทาง)	 หรือเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ	 

(มีมติคณะรัฐมนตรีให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือรอส่งกลับประเทศต้นทาง	

เช่น	ชนกลุ่มน้อยกลุ่มลาวอพยพ	ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมาเชื้อสายไทย	 ไทยลื้อ	 

ชาวมอร์แกน	 เป็นต้น)	 หรือเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้ 

รับอนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมือง	หรือผู้หลบหนีเข้าเมือง	
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(2)	 ผู้ท่ีมีมารดาเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	 

สว่นบดิาเป็นคนตา่งด้าวทีไ่ด้รบัอนญุาตใหเ้ขา้มาอาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรเปน็การชัว่คราว	

หรือเป็นคนต่างด้าวท่ีได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ	 หรือเป็น 

คนต่างดา้วทีเ่ขา้มาอาศัยอยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตตามกฎหมายคนเขา้เมอืง

(๓)	 ผู้ท่ีมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอาศัยอยู่ใน 

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	 หรือเป็นคนต่างด้าวท่ีได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ใน 

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ	 หรือเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรโดย 

ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมือง	แล้วแต่กรณี

การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 
ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง ฯลฯ 

ปัจจุบัน	 มติคณะรัฐมนตรีกำาหนดหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยตามมาตรา	 ๗	 ทวิ	

วรรคสอง	ฯลฯ	ที่มีผลในทางปฏิบัติ	ได้แก่	มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๗	ธันวาคม	2๕๕๓	

(เฉพาะคนทีท่ำาคณุประโยชนใ์หก้บัประเทศ)	และมตคิณะรฐัมนตร	ีวนัที	่๗	ธนัวาคม	2๕๕๙	

โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปตามมาตรา	๗	ทวิ	วรรคสอง	ให้กับ

เด็กนักเรียน	นักศึกษา	และบุคคลไร้สัญชาติ	ที่เกิดในประเทศไทย	2	กลุ่ม	คือ	

๑)	 บุตรของคนต่างด้าวกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยที่กระทรวงมหาดไทยได้ 

จดัทำาทะเบยีนและออกบตัรประจำาตัวไวแ้ลว้	ซึง่คนท่ีเปน็บดิาหรอืมารดาจะตอ้งเขา้มาอาศยั

อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 ๑๕	 ปี	 บุตรท่ีเกิดในประเทศไทยจึงจะมีสิทธิขอมี 

สัญชาติไทยได้	

ตัวอย่างเช่น	นางสาวแจ๊ก	(ไม่มีนามสกุล)	นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	เกิดวันที่	๖	

มีนาคม	2๕๓๗	ท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์	โดยบิดาและมารดาเป็นบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงชาติพันธ์ุไทยใหญ่

ทีไ่ดรั้บการจัดทำาทะเบยีนบคุคลทีไ่ม่มีสถานะทางทะเบยีน	ตามยทุธศาสตรก์ารจัดการปัญหา

สถานะบุคคล	กลุ่มที่	๑	ได้เลข	๑๓	หลักประเภท	๐	กลุ่ม	๘๙	อพยพเข้ามาในประเทศไทย 

เม่ือปี	พ.ศ.	2๕๓๔	หรือ	นางสาวตะวัน	แซ่ว้ือ	เกิดปี	พ.ศ.	2๕๔๓	และ	เด็กหญิงดาว	แซ่ว้ือ	

เกิดปี	พ.ศ.	2๕๔๙	ท่ีบ้านไม่มีเลขท่ีในหมู่ท่ี	2	ตำาบลท่าข้าม	อำาเภอเวียงแก่น	จังหวัดเชียงราย	
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กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๔2

โดยบดิาและมารดาเปน็ไทยลือ้ทีเ่ขา้มาอยูป่ระเทศไทยเมือ่ป	ีพ.ศ.	2๕๔๐	ไดร้บัการสำารวจ

จัดทำาทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยได้เลข	๑๓	หลักประเภท	๖	เป็นต้น	

2)	บุตรของคนตา่งด้าวอ่ืนๆ	ซึง่บดิามารดาไมใ่ชช่นกลุม่นอ้ย	ทีเ่กดิและเรยีนหนงัสอื

ในประเทศไทยจนจบการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีแล้ว	 ให้สิทธิขอมีสัญชาติไทยได้แต่ถ้า

เด็กกลุ่มนี้ยังเรียนไม่จบปริญญาตรี	 จะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

ให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะขอมีสัญชาติไทยได้	 หรือถ้าเป็นกรณีเด็กท่ีถูกบิดามารดาทอดท้ิง

ตั้งแต่วัยเยาว์	 หรือที่เรียกว่าคนไร้รากเหง้า	 ไม่ทราบข้อเท็จจริงได้ว่าใครเป็นบิดามารดา	 

เด็กจะใช้สิทธินี้ได้ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า	๑๐	ปี	โดยต้องมีหนังสือ

รับรองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 จึงจะ

ขอมีสัญชาติไทยได้	

ตัวอย่างเช่น	นายบญุมา	ทา้ว	เรยีนจบปรญิญาตรคีณะศลิปศาสตร	์จากมหาวทิยาลัย

ในจังหวัดอุบลราชธานี	 เกิดปี	 พ.ศ.	 2๕๓๙	 ท่ีจังหวัดยโสธร	 โดยมีบิดาและมารดาเป็น 

ชาวลาวอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้เข้ารับการสำารวจจัดทำาทะเบียนประวัติ	

หรือนายเล่าตง	เกิดปี	พ.ศ.	2๕๔๕	ท่ีจังหวัดน่าน	เรียนอยู่ช้ันมัธยมในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	

โดยบิดาเป็นกลุ่มไทยลื้อที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยและเสียชีวิตตั้งแต่นายเล่าตงแรกเกิด	 

ส่วนมารดาหนีกลับไปอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ทอดทิ้งนายเล่าตงไว้ที่

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตั้งแต่เล็ก	เป็นต้น	
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หลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทย 
ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง ฯลฯ 
๑) กรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 

-	 บิดาหรือมารดาจะต้องได้รับการจัดทำาทะเบียนประวัติ	มีเลขประจำาตัว	๑๓	หลัก

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร	 และต้องเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๑๕	ปีนับถึงวันที่บุตรยื่นคำาร้องขอมีสัญชาติไทย	

-	 ต้องมีหลักฐานการเกิดและทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ

-	 ต้องไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น

-	 ต้องพูดและเข้าใจภาษาไทย

-	 มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข

-	 มีความประพฤติดี	ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง	และถ้าเคยรับโทษคดี

อาญาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า	๕	ปีนับถึงวันที่ยื่นคำาร้องขอมีสัญชาติไทย	

เว้นแต่โทษโดยประมาทหรือลหุโทษ

๒) กรณเีดก็และบคุคลท่ีศกึษาเล่าเรยีนอยู่ในสถาบนัการศกึษาหรอืส�าเรจ็ 
การศกึษาระดบัอุดมศกึษา  โดยบดิาหรอืมารดาเป็นคนต่างด้าวอ่ืนท่ีไม่ใช่ 
ชนกลุ่มน้อยตามท่ีกระทรวงมหาดไทยจัดท�าทะเบยีนประวตั ิหรอืไม่ปรากฏ
บดิามารดา 

-	 ต้องมีหลักฐานการเกิดและทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ

-	 ต้องไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น

-	 ต้องพูดและเข้าใจภาษาไทย

-	 มีความจงรักภักดีและเล่ือมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

-	 มีความประพฤติดี	ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง	และถ้าเคยรับโทษคดี

อาญาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า	๕	ปีนับถึงวันที่ยื่นคำาร้องขอมีสัญชาติไทย	

เว้นแต่โทษโดยประมาทหรือลหุโทษ	
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-	 จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย	

สำาหรับผู้ที่เรียนจบจากสถาบันในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

จากหน่วยงานของรัฐ	

-	 สำาหรับบุคคลที่กำาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาและมีความจำาเป็นต้องขอมี

สัญชาติไทย	 ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

หรือผู้ที่ได้รับมอบอำานาจจากรัฐมนตรีฯ

-	 กรณบุีคคลทีไ่มป่รากฏบดิามารดา	หรอืบดิามารดาทอดทิง้ตัง้แตว่ยัเยาว	์ถา้ไมจ่บ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจาก 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย	์และตอ้ง

มีภูมิลำาเนาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรติดต่อกันไม่น้อยกว่า	 ๑๐	 ปีนับถึงวันที่ 

ยื่นคำาร้องขอมีสัญชาติไทย

๓) กรณีบุคคลที่ท�าคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทย

-	 เกิดและมีภูมิลำาเนาอยู่ต่อเนื่องในราชอาณาจักรเป็นเวลาอย่างน้อย	๑๐	ปี	ต้องมี

หลักฐานการเกิดและทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ

-	 ต้องไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น

-	 ต้องพูดและเข้าใจภาษาไทย

-	 มีความจงรักภักดีและเล่ือมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

-	 มีความประพฤติดี	ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง	และถ้าเคยรับโทษคดี

อาญาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า	๕	ปีนับถึงวันที่ยื่นคำาร้องขอมีสัญชาติไทย	

เว้นแต่โทษโดยประมาทหรือลหุโทษ	

-	 ประกอบอาชีพสุจริต

-	 มผีลงานหรือความรูค้วามเช่ียวชาญเปน็ทีป่ระจักษแ์ละเปน็ประโยชนต์อ่การพัฒนา

ประเทศอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมท่ี

เกี่ยวข้องรับรองคุณประโยชน์และผลงานในสาขาการศึกษา	 ศิลปวัฒนธรรม	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	การกีฬา	สาขาที่ขาดแคลน
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หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๔๘

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผู้มีคุณสมบัติที่ประสงค์จะขอมีสัญชาติไทย	 ให้ยื่นคำาขอจำานวน	2	 ชุดท่ีมีข้อความ 

ตรงกัน	 พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ	 โดยถ้าผู้ขอมีสัญชาติไทยมีอายุไม่เกิน	 ๑๕	 ปีบริบูรณ์ 

หรือมีเหตุจำาเป็นอื่นทำาให้ไม่อาจยื่นคำาขอด้วยตนเองได้	 ให้บิดา	 มารดา	 ผู้ปกครอง	 หรือ 

ผู้ที่ได้รับมอบอำานาจจากผู้ขอมีสัญชาติไทย	เป็นผู้ยื่นคำาขอแทน

ก. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมค�าขอมีสัญชาติไทย ได้แก่

๑)	 หลักฐานของผู้ยื่นคำาขอแทน	

๑.๑)	 บัตรประจำาตัวประชาชน	หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้	

๑.2)	 สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือทะเบียนประวัติ	(ถ้ามี)

2)	หลักฐานของผู้ขอมีสัญชาติไทย

2.๑)	 รูปถ่ายขนาด	2	นิ้ว	จำานวน	๓	รูป	(สำาหรับติดในแบบคำาขอมีสัญชาติไทย	

จำานวน	2	ชุด	ชุดละ	๑	รูป	และติดในใบรับเรื่อง	๑	รูป)

2.2)	บตัรประจำาตัวคนซึง่ไม่มีสญัชาติไทย	หรอืบตัรประจำาตวับคุคลทีไ่มม่สีถานะ

ทางทะเบียน	 ยกเว้นกรณีผู้ขอมีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำาบัตร	 ให้ใช้สำาเนา

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน	 หรือใบรับรองรายการทะเบียนประวัติจาก 

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรแทน

2.๓)	สูติบัตร	ทะเบียนคนเกิด	หนังสือรับรองการเกิด	(ท.ร.2๐/๑)	หรือหนังสือ

รับรองสถานที่เกิด	 โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีเลขประจำาตัวประชาชน	 

๑๓	หลักของเจ้าของรายการ

2.๔)	 บัตรประจำาตัว	 หรือเอกสารราชการอ่ืนท่ีมีรูปถ่ายและรายการบุคคลของ

บิดาและ/หรือมารดาของผู้ขอมีสัญชาติไทย	 เช่น	 สำาเนาทะเบียนประวัติ 

ชนกลุ่มน้อย	 หรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะ

ทางทะเบยีน	(ท.ร.๓๘	ข)	เปน็ตน้	ยกเวน้กรณบีดิาและหรอืมารดาเสียชวีติ	

หรือผู้ขอเป็นบุคคลที่ไม่ปรากฏบิดา	 มารดา	 หรือถูกบิดา	 มารดาทอดทิ้ง	

หรือกรณีมีเหตุจำาเป็นอื่นๆ
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กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
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กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๔๘

2.๕)	กรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยเคยต้องโทษคดีอาญา	 ยกเว้นความผิดที่ได้กระทำา

โดยประมาท	 หรือความผิดลหุโทษ	 ให้แสดงหลักฐานสำาเนาคำาพิพากษา 

ของศาลและหนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุด	 หรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงผลของคดี 

ถึงท่ีสุด	 และถ้าผู้ขอเคยได้รับโทษจำาคุกจะต้องแสดงหลักฐานการพ้นโทษ	 

ซึ่งต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า	๕	ปีนับถึงวันที่ยื่นคำาขอมีสัญชาติไทย

2.๖)	 หนงัสอืรบัรองผลการศกึษาหรอืหลกัฐานการศกึษา	ยกเวน้เดก็อายตุ่ำากวา่	

๗	ป	ีและคนทีไ่มไ่ดเ้รยีนในระบบโรงเรยีน	ให้เจา้หนา้ทีท่ีร่บัคำาขอสอบถาม

ผู้ขอมีสัญชาติไทยให้ได้ความว่าสามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้แล้ว 

ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน	

2.๗)	กรณีผูข้อมีสญัชาตไิทยเปน็บตุรของคนตา่งดา้วอืน่ทีไ่มใ่ชช่นกลุม่นอ้ยหรอื

กลุ่มชาติพันธุ์ที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำาทะเบียนไว้แล้ว	 หรือบุคคลที่

ไม่มีสถานะทางทะเบยีนตามยุทธศาสตรก์ารจดัการปญัหาสถานะและสทิธิ

ของบุคคล	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 ๑๘	 มกราคม	พ.ศ.	 2๕๔๘	

นอกจากหลักฐานตามข้อ	ก	 (2.๑)	 -	 (2.๕)	แล้ว	ต้องแสดงปริญญาบัตร

หรือหนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาซึ่งรับรองว่าผู้ขอมีสัญชาติไทย

สำาเร็จการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา	และใบแสดงผลการศกึษา	(Transcript)	

พร้อมด้วยสำาเนาเอกสารดังกล่าว	๑	ชุด

2.๘)	กรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยเป็นบุคคลที่ไม่ปรากฏบุพการี	หรือบุพการีทอดทิ้ง

ตั้งแต่วัยเยาว์	นอกจากหลักฐานตามข้อ	ก	(2.๑)	-	(2.๕)	แล้ว	ต้องแสดง 

หลักฐานการศึกษาและหนังสือรับรองว่าเป็นคนที่ไม่ปรากฏบุพการี	 หรือ

บพุการทีอดทิง้ตัง้แตว่ยัเยาว	์และอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลาไมน่อ้ย

กว่า	๑๐	ปีนับถึงวันท่ีย่ืนคำาขอมีสัญชาติไทย	ท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ

หรือองค์กรเอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายหรือข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงาน

สงเคราะห์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

2.๙)	กรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยเป็นผู้ทำาคุณประโยชน์ให้กับประเทศ	 นอกจาก 

หลักฐานตามข้อ	 ก	 (2.๑)	 -	 (2.๖)	 แล้ว	 ต้องแสดงหนังสือรับรองการทำา 

คุณประโยชน์และผลงานท่ีออกให้โดยส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

ระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมที่เกี่ยวข้องกับผลงานนั้นๆ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕๐

 ข. สถานที่ยื่นค�าขอมีสัญชาติไทย ได้แก่

๑)	 ผู้ขอที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร	 

ให้ยื่นคำาขอมีสัญชาติไทยที่สำานักบริหารการทะเบียน	 (ส่วนการทะเบียนราษฎร)	 อาคาร 

กรมการปกครอง	(คลอง	๙)	อำาเภอลำาลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

2)	ผู้ขอที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติในท้องท่ีจังหวัดอ่ืน	 ให้ยื่นคำาขอ

มสีญัชาติไทย	ณ	ทีว่า่การอำาเภอทีผู่ข้อมีภูมิลำาเนาอยูต่ามทะเบยีนบา้นหรอืทะเบยีนประวตั	ิ

ค. ขั้นตอนและวิธีด�าเนินการในการขอมีสัญชาติไทย ดังนี้

 ค.๑ การด�าเนินการในส่วนของอ�าเภอ 

๑)	 เจ้าหนา้ทีร่บัคำาขอมีสญัชาตไิทยพรอ้มหลักฐานเอกสารของผูข้อ	ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของการกรอกรายการในคำาขอ	และความครบถ้วนของพยานหลักฐาน	หากพบว่า

เอกสารยังไม่สมบูรณ์หรือครบถ้วน	ให้แจ้งผู้ขอมีสัญชาติไทยทราบและให้แก้ไขภายใน	๗	วัน	

แต่หากเห็นว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว	 ให้เจ้าหน้าที่ลงรับและออกใบรับเรื่องมอบให้ผู้ขอ

ไว้เป็นหลักฐาน	

2)	กรณผู้ีขอมสีญัชาตไิทยไมม่หีลกัฐานบตัรประจำาตวัของบดิาและหรอืมารดา	หรือ

หลกัฐานการศกึษา	แลว้แต่กรณี		ใหเ้จา้หนา้ทีส่อบ	ปค.๑๔	ไวเ้ปน็หลักฐานให้ทราบถงึสาเหตุ

ของการไม่มีเอกสารดังกล่าว

๓)	สอบบันทึกปากคำาบุคคลที่น่าเชื่อถือจำานวน	2	คน	เพื่อรับรองความประพฤติใน

ปัจจุบันของผู้ขอว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี	ไม่ดำารงชีพด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อ

ศีลธรรมอนัด	ีโดยพยานบคุคลทีใ่หก้ารรบัรองตอ้งไมใ่ชญ่าตพิีน่อ้งหรอืคนในครอบครวัของ

ผู้ขอ

๔)	กรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยมีอายุเกินกว่า	๑๘	ปีบริบูรณ์ในวันย่ืนคำาขอ	ให้ส่งตัวผู้ขอ

ดังกล่าวไปตรวจประวัติอาชญากรรมและการกระทำาผิดกฎหมายอ่ืนๆ	 ที่สถานีตำารวจภูธร

ท้องที่	

๕)	สรุปผลการตรวจสอบตามแบบที่กำาหนด	 พร้อมท้ังลงชื่อกำากับและส่งเรื่องให้ 

นายอำาเภอพิจารณา



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕๑

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕๐

๖)	 เมื่อนายอำาเภอในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอมี

สัญชาติไทยมีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง	ให้ดำาเนินการดังนี้

๖.๑)	 กรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยเป็นเด็กอายุไม่เกิน	๑๘	ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นคำาขอ

มีสัญชาติไทย	 ให้มีคำาสั่งอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน	

และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอมีสัญชาติไทยทราบ	 พร้อมท้ังส่งคำาขอ 

มีสัญชาติไทยของผู้ขอดังกล่าวจำานวน	๑	ชุด	ไปยังสำานักบริหารการทะเบียน

กรมการปกครอง	เพื่อให้กำาหนดเลขประจำาตัวประชาชนให้แก่ผู้ขอ	ยกเว้น

กรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยโดยอ้างเหตุการทำาคุณประโยชน์ให้กับประเทศ	 

ให้ดำาเนินการตามข้อ	(๖.2)

๖.2)	 กรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยมีอายุเกินกว่า	 ๑๘	 ปีบริบูรณ์ในวันท่ียื่นคำาขอมี

สัญชาติไทย	 ให้บันทึกความเห็นของนายอำาเภอไว้ในคำาขอมีสัญชาติไทย 

ของผู้ขอแตล่ะคน	แลว้ส่งคำาขอท้ัง	2	ชดุและพยานหลกัฐานให้จงัหวัดเพือ่

พิจารณา	

ระยะเวลาดำาเนินการตั้งแต่ข้อ	ค.๑	(๑)	-	(๖)	ต้องแล้วเสร็จภายใน	๙๐	วัน	หากม ี

เหตุจำาเป็นให้ขยายระยะเวลาดำาเนินการได้อีกไม่เกิน	๓๐	วัน	

	 ค.๒	การด�าเนินการในส่วนของจังหวัด	(ทีท่�าการปกครองจังหวัด)	

๑)	 ตรวจสอบคำาขอมีสัญชาติไทย	 พยานหลักฐานประกอบคำาขอ	 และคุณสมบัติ 

ของผู้ขอมีสัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย	 เรื่องการ 

สั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย	 โดยมีบิดาและมารดาเป็น 

คนต่างด้าว	 ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป	 และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย	 

ลงวันที่	 ๑๖	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2๕๖๐	 โดยการตรวจคุณสมบัติเรื่องการกระทำาความผิดที่ 

เป็นโทษทางอาญา	และพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง	ให้ดำาเนินการ	ดังนี้	

๑.๑)	 ตรวจสอบการกระทำา	 การสนับสนุน	 หรือเป็นเครือข่ายในการกระทำา 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากฐานข้อมูลของสำานักงานป้องกันและ 

ปราบปรามยาเสพติดภาค	และตำารวจภูธรจังหวัด	



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕2

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕2

๑.2)	 ตรวจสอบการกระทำา	 การสนับสนุน	 หรือเป็นเครือข่ายในการกระทำา 

ความผิดทีเ่ปน็การบอ่นทำาลายความมัน่คงของประเทศ	เชน่	การคา้ประเวณ	ี

การค้าของเถื่อน	 การทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ	 การประกอบธุรกิจท่ี 

เอารัดเอาเปรียบประชาชน	 และการกระทำาใดๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการ 

คา้มนษุย	์เปน็ตน้	จากฐานขอ้มลูและมาตรการทางการขา่วโดยตำารวจภธูร

จังหวัดและตำารวจสันติบาล		

กรณีที่มีการเชื่อมโยงระบบการตรวจสอบข้อมูลระหว่างส่วนราชการ	 และจังหวัด

สามารถตรวจสอบเร่ืองตาม	(๑.๑)	หรือ	(๑.2)	ได้	ณ	ท่ีทำาการปกครองจังหวัด	ก็ให้ดำาเนินการ

2)	สรุปผลการตรวจสอบ	ประมวลเรื่องนำาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา		

๓)	เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอมีสัญชาติไทยมีคุณสมบัติ

และหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง	ให้ดำาเนินการ	ดังนี้

๓.๑)	 ใหม้คีำาสัง่อนมุตัใิหล้งรายการสญัชาตไิทยในทะเบยีนบา้น	และแจง้ผลการ

พิจารณาให้อำาเภอและผู้ขอมีสัญชาติไทยทราบ	

๓.2)	ส่งคำาขอมีสัญชาติไทยของผู้ขอดังกล่าว	จำานวน	๑	ชุด	ไปยังสำานักบริหาร

การทะเบียน	 กรมการปกครอง	 เพ่ือให้กำาหนดเลขประจำาตัวประชาชนให้

แก่ผู้ขอ	

๓.๓)	กรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยเป็นบุคคลท่ีทำาคุณประโยชน์ให้กับประเทศ	ให้จังหวัด

ส่งคำาขอทั้ง	2	ชุดและพยานหลักฐาน	พร้อมแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ	จำานวน	 

2	แผน่	และผลการตรวจสอบ	ใหก้ระทรวงมหาดไทยเพือ่ดำาเนนิการนำาเขา้

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองเกี่ยวกับสัญชาติ	 และเสนอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาให้สัญชาติไทยเป็นการ

เฉพาะราย	

ระยะเวลาดำาเนินการตั้งแต่ข้อ	ค.2	(๑)	-	(๓)	ต้องแล้วเสร็จภายใน	๖๐	วัน	หากมี

เหตุจำาเป็นให้ขยายระยะเวลาดำาเนินการได้อีกไม่เกิน	๓๐	วัน	

ระยะเวลาดำาเนนิการในขัน้ตอนของสำานกับรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง  

ต้องกำาหนดเลขประจำาตัวประชาชนและแจ้งผลให้อำาเภอทราบภายใน	๓๐	 วันนับแต่วันท่ี 

ได้รับคำาขอมีสัญชาติไทยจากอำาเภอหรือจังหวัด	แล้วแต่กรณี



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕๓

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕2

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕2

ผังขั้นตอนการขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ผู้ขอสญัชาตไิทย

เจ้าหน้าท่ีอ�าเภอ

นายอ�าเภอ

เจ้าหน้าท่ีจังหวดั

ผู้ว่าราชการจังหวดั

รวบรวม สรปุเสนอ

มคีณุสมบตัแิละอายุเกิน 
๑๘ ปีบรบิรูณ์

ย่ืนค�าขอพร้อม 
พยานหลกัฐาน

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของค�าขอและหลกัฐาน

ตรวจสอบข้อมลู
และพจิารณาคณุสมบตัิ

ตรวจสอบคณุสมบตัิ
ของผู้ขอเพิม่เตมิ

ตรวจสอบข้อมลู
และพจิารณาคณุสมบตัิ

ส�านักบรหิารการทะเบยีน
กรณทีะเบยีนอยู่ กทม.

ท่ีว่าการอ�าเภอ
กรณทีะเบยีนอยู่ต่างจังหวดั

ค�าขอถูกต้อง
เอกสารครบ

มคีณุสมบตัิ
และอายุไม่เกิน 
๑๘ ปีบรบิรูณ์

มคีณุสมบตัิ

ภูธรจังหวดั/ 
สนัตบิาล/ปปส.

บนัทึกความเห็น
ในค�าขอสญัชาติ

รวบรวมเสนอ

รวบรวมส่ง

ค�าขอไม่ถูก        
เอกสาร
ไม่ครบ

ค�าขอไม่ถูก        
เอกสาร
ไม่ครบ

ขาด
คณุสมบตัิแจ้งอ�าเภอ

แจ้งผู้ขอให้แก้ไข
ภายใน ๗ วนั

แจ้งผู้ขอให้แก้ไข
ภายใน ๗ วนั

ออกใบรบั
ให้ผู้ขอ

สัง่อนุมตัิ

สัง่อนุมตัิ

แจ้งผู้ขอ

แจ้งอ�าเภอ 
/ผู้ขอ

แจ้งผู้ขอทราบ
และให้อุทธรณ์

ส่งค�าขอให้ 
สน.บท.

ก�าหนดเลข
ภายใน ๓๐ วนั

ส่งค�าขอให้ 
สน.บท.

ก�าหนดเลข
ภายใน ๓๐ วนั

ข้ันตอนในส่วนของอ�าเภอ ๙๐ วนั  
ขยายระยะเวลาได้ ๑ ครัง้

ไม่เกิน ๓๐ วนั

ข้ันตอนในส่วนของจังหวดั ๖๐ วนั  
ขยายระยะเวลาได้ ๑ ครัง้

ไม่เกิน ๓๐ วนั



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕๔

ที่มาของมาตรา	2๓	 เกิดจากผลกระทบของประกาศของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	๓๓๗	

ลงวันที่	๑๓	ธันวาคม	2๕๑๕	มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๔	ธันวาคม	2๕๑๕	จนถึงวันที่	2๕	

กุมภาพันธ์	 2๕๓๕	 โดยสาระสำาคัญคือการถอนสัญชาติไทยของผู้ท่ีเคยมีสัญชาติไทยโดย

การเกิดสำาหรับผู้ที่เกิดก่อนวันที่	๑๔	ธันวาคม	2๕๑๕	และการไม่ให้สัญชาติไทยสำาหรับคน

ทีเ่กดิในประเทศไทยตัง้แตว่นัที	่๑๔	ธันวาคม	2๕๑๕	ถา้เปน็ผูท่ี้มบิีดาโดยชอบดว้ยกฎหมาย	

หรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิอาศัยในประเทศไทยเป็นการถาวร	 (ไม่มีใบสำาคัญ 

ถิ่นที่อยู่หรือใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว)	 ในเวลาต่อมาเมื่อมีการยกเลิกประกาศของ 

คณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๓๓๗	 เมื่อวันที่	 2๖	กุมภาพันธ์	 2๕๓๕	แต่กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	

(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	2๕๓๕	 ได้มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ 

ดังกล่าวดังปรากฏตามมาตรา	 ๗	 ทวิ	 วรรคหนึ่ง	 จึงทำาให้กลุ่มบุคคลที่ถูกผลกระทบจาก	 

ปว.๓๓๗	ที่มีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวยังคงไม่ได้สัญชาติไทยต่อไป	จนกระทั่งมีการ

แก้ไขกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	2๕๕๑	จึงได้มีบทบัญญัติมาตรา	2๓	เพื่อ

แก้ปัญหาเรื่องสัญชาติให้แก่บุคคลที่ถูกผลกระทบจาก	ปว.๓๓๗	ทุกกลุ่ม	ทั้งกลุ่มที่ถูกถอน

สัญชาติไทย	กลุ่มที่ไม่ได้สัญชาติไทย	และกลุ่มบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทย

และไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด	 เฉพาะผู้ที่เกิดก่อนวันที่	 2๘	 กุมภาพันธ์	 2๕๕๑	 ทั้งนี้	 

การให้สัญชาติไทยตามมาตรา	2๓	เป็นการให้สัญชาติเป็นการทั่วไปแบบมีเงื่อนไข	โดยผู้ที่

จะได้สัญชาติไทยนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่ถูกผลกระทบจาก	 ปว.๓๓๗	 แล้ว	 ยังจะต้องมี 

คุณสมบัติอื่นๆ	ตามที่กฎหมายกำาหนดด้วย

บทที่

๑๒
การได้สัญชาติไทย ตามมาตรา ๒๓ 

แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕๕

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕๔

กฎหมาย
พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา	 2๓	 บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทย 

แต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๓๓๗	 ข้อ	 ๑	 และผู้ที่เกิดใน 

ราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ	 ฉบับท่ี	 ๓๓๗	 ข้อ	2	 

รวมถึงบุตรของบุคคลดังกลา่วทีเ่กดิในราชอาณาจกัรไทยกอ่นวนัท่ีพระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคับ

และไมไ่ดส้ญัชาตไิทยตามมาตรา	๗	ทว	ิวรรคหนึง่	แหง่พระราชบญัญตัสิญัชาต	ิพ.ศ.	2๕๐๘	

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	ถ้าบุคคลผู้น้ันอาศัย 

อยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร	และเป็นผู้มีความ

ประพฤติดี	 หรือทำาคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทยให้ได้สัญชาติไทยต้ังแต่วันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีคำาสั่งอันมีผลให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้ว

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

เมื่อพ้นกำาหนด	๙๐	 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ผู้มีคุณสมบัติตาม

วรรคหนึง่	ยืน่คำาขอลงรายการสญัชาตใินเอกสารการทะเบยีนราษฎรตอ่นายทะเบยีนอำาเภอ

หรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแห่งท้องท่ีท่ีผู้น้ันมี

ภูมิลำาเนาในปัจจุบัน

โดยสรุป	 ผู้มีสิทธิขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านสามารถแบ่งได้เป็น	 

๓	กลุ่ม	ได้แก่

กลุ่มที่ ๑	 เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่	 ๑๔	 ธันวาคม	 2๕๑๕	 

โดยมบิีดาและมารดาเปน็คนตา่งดา้วทีเ่ขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเปน็การชัว่คราว	หรอื

ได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ	หรือเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	

บุคคลกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เกิดนอกประเทศไทย	 และเป็น

ผู้ที่เคยมีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดนมาก่อนแต่ถูกถอนสัญชาติไทย	

กลุ่มท่ี ๒	 เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยต้ังแต่วันท่ี	 ๑๔	 ธันวาคม	2๕๑๕	 ถึง 

วันท่ี	 2๕	 กุมภาพันธ์	 2๕๓๕	 โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือได้รับผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ	 หรือเข้ามาอยู่ใน

ประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	บคุคลกลุ่มนีส่้วนใหญม่บีดิาและมารดาเปน็คนตา่งดา้ว



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕๖

ที่เกิดนอกประเทศไทยเช่นเดียวกับกลุ่มที่	 ๑	 แต่จะแตกต่างกันตรงท่ีไม่เคยมีสัญชาติไทย 

มาก่อนเลยตั้งแต่เกิด

กลุ่มที่ ๓	เป็นบุตรของบุคคลกลุ่มที่	๑	หรือกลุ่มที่	2	ที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่	

2๘	กุมภาพันธ์	2๕๕๑	บุคคลกลุ่มนี้จะต้องมีบิดาและมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน

เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยและถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยตาม	 ปว.๓๓๗	 

จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ท่ีเป็นบุตรไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา	๗	ทวิ	วรรคหน่ึง	แห่ง

พ.ร.บ.สัญชาติ	พ.ศ.	2๕๐๘	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2๕๓๕	เนื่องจาก	ปว.๓๓๗	

ทำาให้บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว	และส่งผลให้ผู้ที่เป็นบุตรมีบิดาและมารดาทั้งสองคน

เป็นคนต่างด้าว	ซึ่งหากไม่มี	ปว.๓๓๗	กลุ่มบุตรเหล่านี้ย่อมเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

ไม่ว่าจะเป็นไทยตามหลักสายโลหิต	 (มาตรา	 ๗	 (๑))	 หรือหลักดินแดน	 (มาตรา	 ๗	 (2))	 

อย่างใดอย่างหนึ่ง

นอกจากนั้น	 บุคคลดังกล่าวทั้ง	 ๓	 กลุ่มจะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องต่อไปนี้ด้วยคือ 

มีเอกสารการทะเบียนราษฎร	มีภูมิลำาเนาอาศัยอยู่จริงในประเทศไทย	และมีความประพฤติดี

หรือทำาคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศ	ซึ่งเป็นคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด

สถานที่ยื่นคำาขอ

สำานักทะเบียนอำาเภอ	 หรือสำานักทะเบียนท้องถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลำาเนาอยู่ตาม

ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ

ผู้ยื่นคำาขอ

๑.	กรณีผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่	 ๑๕	 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	 ให้ยื่นคำาขอ 

ด้วยตนเอง

2.	กรณีผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยมีอายุต่ำากว่า	 ๑๕	 ปี	 ให้บิดา	 มารดา	 หรือ 

ผู้ปกครองยื่นคำาขอแทน

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำาขอ

๑.	สูติบัตร	หรือหนังสือรับรองการเกิด	 (ท.ร.2๐/๑)	หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด

ของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

2.	ทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔	หรือ	ท.ร.๑๓)	หรือทะเบียนประวัติ	(ท.ร.๓๘	ท.ร.๓๘/๑	 

ท.ร.๓๘	ก	หรือ	ท.ร.๓๘	ข)



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕๗

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕๖

๓.	หลักฐานแสดงว่าบิดาหรือมารดาเป็นผู้เกิดในประเทศไทย	 (กรณีผู้ขอลงรายการ

สัญชาติไทยเกิดระหว่างวันที่	2๖	กุมภาพันธ์	2๕๓๕	ถึงวันที่	2๗	กุมภาพันธ์	

2๕๕๑)

๔.	รูปถ่ายขนาด	2	นิ้ว	จำานวน	๑	รูป

๕.	บัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	(ถ้ามี)

๖.	ใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว	(ถ้ามี)

๗.	เอกสารทีห่นว่ยงานหรอืองคก์รตา่งๆ	ออกใหเ้พือ่รบัรองความประพฤตหิรอืการ

ทำาคุณประโยชน์ให้กับสังคม	(ถ้ามี)	

๘.	หลกัฐานเอกสารท่ีแสดงวา่ผูข้อมีความประพฤตดิหีรอืทำาคณุประโยชนใ์ห้กบัสังคม	

(ถ้ามี)	เช่น	หนังสือรับรองของส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชนท่ีน่าเช่ือถือ	เป็นต้น	

๙.	พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถให้การรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้

ขั้นตอนการดำาเนินการของนายทะเบียน 

๑.	 รับคำาขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านพร้อมด้วยพยานหลักฐานของผู้ขอ

2.	ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ขอนำามาแสดง

๓.	ตรวจฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรเพือ่ตรวจสอบว่าผูข้อมีชือ่ในฐานขอ้มลูทะเบยีน

ราษฎรหรือไม่	เป็นบุคคลที่ถูกจำาหน่ายรายการทะเบียนราษฎรหรือไม่

๔.	สอบสวนผู้ขอและพยานบุคคลให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา

ของผู้ขอ	สถานะการอาศัยอยู่ในประเทศไทย	และความประพฤติของผู้ขอ	รวมถึง

ผลงานการทำาคุณประโยชน์ให้กับสังคมของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

๕.	รวบรวมหลกัฐานพรอ้มความเหน็เสนอนายอำาเภอหรอืผู้อำานวยการเขตพจิารณา

๖.	เมือ่นายอำาเภออนญุาตตามคำาขอ	จะแจง้ใหน้ายทะเบยีนทราบเพ่ือสำาเนาคำาขอ

ลงรายการสญัชาติไทยของผูข้อเกบ็รวมเรือ่งไวก้บัหลกัฐานประกอบคำาขอดงักลา่ว	

ส่วนคำาขอฉบับจริง	(ต้นฉบับ)	ให้ส่งไปยังสำานักทะเบียนกลางเพื่อตรวจสอบและ

กำาหนดเลขประจำาตัวประชาชนให้เป็นเลข	๑๓	หลักขึ้นต้นด้วยเลข	๘	และเลขใน

หลักที่	๖	และหลักที่	๗	จะเป็นเลข	๗๓	(๘	xxxx	๗๓xxx	xx	x)



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕๘

๗.	เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งการกำาหนดเลข	๑๓	หลักตาม	(๖)	จากสำานักทะเบียน

กลางฯ	แล้ว	ให้จำาหน่ายรายการบุคคลและเลขประจำาตัวประชาชนเดิมของผู้ขอ	 

และเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้าน	 (ท.ร.๑๔)	โดยหมายเหตุ	ว่า	 “บุคคล

ลำาดับท่ี...	ได้สัญชาติไทยโดยมาตรา	2๓	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	๔)	

พ.ศ.	2๕๕๑”	แล้วลงลายมือชื่อนายทะเบียนพร้อมวันเดือนปีกำากับไว้

๘.	มอบสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้แก่ผู้ขอ	พร้อมแนะนำาให้ย่ืนคำาขอมีบัตร

ประจำาตัวประชาชน	สำาหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่	๕	ปีขึ้นไป

ตารางแสดงคุณสมบัติของบุคคลตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับท่ี ๔)  

พ.ศ. ๒๕๕๑

สถานที่เกิด

ของผู้ขอ

วันเกิด			

ของผู้ขอ

สัญชาติ

บิดา

สถานะของ

บิดา

วันเกิด		

ของบิดา

สัญชาติ

มารดา

สถานะของ

มารดา

วันเกิด	

ของมารดา

ในไทย ก่อน

2๖	

ก.พ.	

2๕๓๕

ต่างด้าว เข้าเมือง

ชั่วคราว/		

เข้าเมือง

ผิดกฎหมาย

- ต่างด้าว เข้าเมือง

ชั่วคราว/		

เข้าเมือง

ผิดกฎหมาย

-

ในไทย ระหว่าง	

2๖	

ก.พ.	

2๕๓๕

ถึง

2๗	

ก.พ.	

2๕๕๑

ต่างด้าว ต่างด้าว

เกิดในไทย

ก่อน

2๖	ก.พ.	

2๕๓๕

ต่างด้าว เข้าเมือง

ชั่วคราว/		

เข้าเมือง

ผิดกฎหมาย

-

ต่างด้าว เข้าเมือง

ชั่วคราว/		

เข้าเมือง

ผิดกฎหมาย

- ต่างด้าว ต่างด้าว

เกิดในไทย

ก่อน

2๖	ก.พ.

2๕๓๕



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕๙

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๕๘

กรณีศึกษามาตรา ๒๓
กรณีที่ ๑

นายวงษา	 สวาท	 เกิดวันที่	 ๑2	 พฤษภาคม	2๕๓๔	 สัญชาติลาว	 บิดาชื่อนายฟ้า	

มารดาชื่อนางมี	 สัญชาติลาว	 บุคคลทั้งสามได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนประวัติกลุ่ม

แรงงานต่างด้าว	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2๕๔๗	 ได้เลขประจำาตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท	 ๐๐	 

มีหลักฐาน	ท.ร.๓๘/๑	 จัดทำาโดยสำานักทะเบียนอำาเภอเมืองอุบลราชธานี	 นอกจากนี้นาย 

วงษามีหนังสือรับรองการเกิด	 ท.ร.๑/๑	 ออกให้โดยโรงพยาบาลธาตุพนม	 อำาเภอธาตุพนม	

จังหวัดนครพนม	 ระบุว่า	 ด.ช.วงษา	 สวาท	 เกิดวันที่	 ๑2	พฤษภาคม	2๕๓๔	บิดาชื่อฟ้า	

มารดาชื่อมี	สัญชาติลาว	นายวงษามีคุณสมบัติยื่นคำาขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา	

2๓	หรือไม่	อย่างไร	

แนววินิจฉัย 

ถ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า	นายวงษา	สวาท	 เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยจริง

ตามทีป่รากฏรายการในหนงัสอืรบัรองการเกดิ	ท.ร.๑/๑	โดยมบีดิาและมารดาเปน็คนตา่งดา้ว

ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	นายวงษาย่อมตกอยู่ในบังคับ

ข้อ	2	ของประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๓๓๗	ลงวันที่	๑๓	ธันวาคม	2๕๑๕	เนื่องจาก

นายวงษา	เกิดวันที่	๑2	พฤษภาคม	2๕๓๔	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่	ปว.๓๓๗	ใช้บังคับ	ทำาให ้

นายวงษาไมไ่ดส้ญัชาตไิทยตัง้แตเ่กดิ	บคุคลดงักลา่วจงึมคีณุสมบตัทิีจ่ะยืน่คำาขอลงรายการ

สญัชาตไิทยในทะเบยีนบ้านตามมาตรา	2๓	ได	้โดยย่ืนคำาขอพรอ้มหลักฐานทะเบยีนประวตั	ิ

ท.ร.๓๘/๑	และหนังสือรับรองการเกิด	ท.ร.๑/๑	ต่อนายทะเบียนอำาเภอเมืองอุบลราชธานี	

ซึ่งหากนายทะเบียนฯ	เชื่อว่าหนังสือรับรองการเกิดที่นายวงษานำามาแสดง	เป็นหลักฐานที่

ถูกต้อง	 ก็จะดำาเนินการสอบสวนพยานบุคคลเพื่อรับรองเร่ืองการมีภูมิลำาเนาอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย	 ความประพฤติและการทำาคุณประโยชน์	 แล้วรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเสนอ

นายอำาเภอเมอืงอบุลราชธานเีพือ่พจิารณา	แตห่ากนายทะเบยีนฯ	ไมเ่ชือ่ถอืหนงัสอืรบัรอง

การเกดิ	อาจต้องทำาเรือ่งขอตรวจสอบไปยงัโรงพยาบาลธาตพุนม	หรอืให้นายวงษายืน่คำารอ้ง

ขอหนังสือรับรองสถานท่ีเกิด	หรือหนังสือรับรองการเกิดตามแบบ	ท.ร.2๐/๑	ก่อน	เม่ือได้รับ

หนังสือรับรองสถานที่เกิดหรือหนังสือรับรองการเกิดตามแบบ	ท.ร.2๐/๑	แล้ว	จึงยื่นคำาขอ

ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา	2๓	ต่อไป



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖๐

กรณีที่ ๒

เด็กชายภักดี	จะข่า	มีหลักฐานสูติบัตร	ท.ร.๓	เลขประจำาตัวประชาชนข้ึนต้นด้วยเลข	๗	

เกดิวนัที	่2๑	มถินุายน	2๕๔๓	เปน็บตุรของนายเนาะ	สัญชาตอิาขา่	เลขประจำาตวัประชาชน

ขึ้นต้นด้วยเลข	๘	และนางด๋อแสง	สัญชาติไทย	มีชื่อในทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๔	เลขประจำาตัว

ประชาชนขึน้ต้นดว้ยเลข	2	เดก็ชายภักด	ีจะขา่	มคีณุสมบตัยิืน่คำาขอลงรายการสญัชาตไิทย

ตามมาตรา	2๓	หรือไม่

แนววินิจฉัย

เด็กชายภักดี	จะข่า	ไม่มีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา	2๓	

และไม่ต้องยื่นคำาขอสัญชาติไทยแต่อย่างใด	ทั้งน้ีเนื่องจากนางด๋อแสง	 ซึ่งเป็นมารดาของ

เด็กชายภักดี	 จะข่า	 เป็นผู้มีสัญชาติไทย	 เลขประจำาตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข	 2	 ซึ่งมี 

ความหมายว่าบุคคลสัญชาติไทยแจ้งเกิดเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด	 หรือกล่าวอีก 

นัยหนึ่งก็คือ	 นางด๋อแสงเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด	 ดังนั้น	 เด็กชายภักดีย่อมเป็นผู้มี

สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา	๗	(๑)	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2๕๐๘	แก้ไข

เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2๕๓๕	 การที่นายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให ้

เด็กชายภักดีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย	ตามสูติบัตร	ท.ร.๓	กำาหนดเลขประจำาตัวประชาชนข้ึนต้น

ด้วยเลข	 ๗	 จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง	 วิธีการแก้ไขกรณีนี้นายทะเบียนจะต้องยกเลิก

สติูบัตร	ท.ร.๓	พรอ้มทัง้จำาหนา่ยรายการบคุคลของเดก็ชายภกัด	ีท่ีมเีลขประจำาตวัประชาชน

เป็นเลข	 ๗	 ในทะเบียนบ้าน	 ท.ร.๑๓	 และดำาเนินการรับแจ้งการเกิดให้ใหม่ตามสูติบัตร	 

ท.ร.๑	หรือ	ท.ร.2	ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อตอนแจ้งการเกิดครั้งนั้นเป็นการแจ้งภายใน	๑๕	วันหรือ

เกินกว่า	 ๑๕	 วันนับแต่วันที่เกิดโดยพิจารณาได้จากวันท่ีนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดกับ 

วันท่ีเกิด	แล้วเพ่ิมช่ือเด็กชายภักดีในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.๑๔)	ในสถานะเป็นบุคคลสัญชาติไทย	



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖๑

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖๐

กรณีที่ ๓

เด็กหญิงพิชชา	หน่อมี	เกิดวันท่ี	๑๐	เมษายน	2๕๔๓	มีสูติบัตร	ท.ร.๓	เลขประจำาตัว

ประชาชนข้ึนต้นด้วยเลข	 ๗	 ระบุไม่ได้สัญชาติไทย	 บิดาชื่อนายหล่อเดอะ	 สัญชาติไทย	 

เลขประจำาตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข	๘	 มารดาชื่อนางหมีลู่	 สัญชาติไทย	 เลขประจำาตัว

ประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข	 ๘	 เช่นกัน	 โดยนายหล่อเดอะ	 และนางหมีลู่	 ได้สัญชาติไทย 

ตามมาตรา	 ๗	 ทวิ	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 2๕๔๗	 เด็กหญิงพิชชา	 หน่อมี	 มีคุณสมบัติยื่นคำาขอ 

ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา	2๓	หรือไม่	หรือจะมีวิธีการได้สัญชาติไทยอย่างไร

แนววินิจฉัย

การท่ีนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้เด็กหญิงพิชชา	หน่อมี	เป็นผู้ไม่มี

สัญชาติไทย	เลขประจำาตัวประชาชนข้ึนต้นด้วยเลข	๗	เป็นเร่ืองท่ีถูกต้อง	เน่ืองจากในขณะเกิด	

นายหลอ่เดอะ	(บดิา)	และนางหมีลู	่(มารดา)	ไมใ่ช่บคุคลสัญชาตไิทย	(บคุคลท้ังสองได้สัญชาติ

ไทยหลังจากเด็กหญิงพิชชาเกิด)	 ส่วนการพิจารณาว่าเด็กหญิงพิชชามีคุณสมบัติยื่นคำาขอ 

ลงรายการสญัชาตไิทยตามมาตรา	2๓	หรอืไม	่ขึน้อยูก่บัขอ้เทจ็จรงิวา่นายหลอ่เดอะ	(บดิา)	

หรือนางหมีลู่	 (มารดา)	 เป็นผู้ท่ีเกิดในประเทศไทยและได้รับผลกระทบจากประกาศของ 

คณะปฏิวัติ	 ฉบับท่ี	 ๓๓๗	 ทำาให้ถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด 

หรือไม่	 และเมื่อพิจารณาการได้สัญชาติไทยของนายหล่อเดอะ	 และนางหมีลู่	 ซึ่งเป็นการ 

ได้สัญชาติไทยตามมาตรา	๗	ทวิ	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2๕๐๘	แก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.	 2๕๓๕	 จึงสรุปได้ว่าบิดาและมารดาของเด็กหญิงพิชชาเป็นผู้ที่เกิดใน

ประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทย	 ดังนั้น	 เด็กหญิงพิชชาจึงมีคุณสมบัติท่ีจะยื่นคำาขอลง

รายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา	2๓	ได้



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖2

บทที่

๑๓
การขอสัญชาติไทยกรณีคนไทยพลัดถ่ิน

‘คนไทยพลัดถิ่น’	หมายความว่า	ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของ

ประเทศอื่น	 โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต	 

ซึง่ปจัจุบนัผู้นัน้มิได้ถอืสญัชาตขิองประเทศอ่ืน	และไดอ้พยพเขา้มาอยูอ่าศยัในประเทศไทย

เป็นระยะเวลาหน่ึง	และมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย	โดยได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนตามกฎหมาย

ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด	 หรือเป็น 

ผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทำานองเดียวกันตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

คนไทยพลัดถิ่นที่จะต้องยื่นคำาขอเพ่ือให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย 

พลัดถิ่น	พิสูจน์และให้การรับรอง	ได้แก่	

๑.	คนท่ีมใีบสำาคญัถิน่ทีอ่ยูห่รอืใบสำาคญัประจำาตวัคนตา่งดา้วระบเุช้ือชาตไิทยมชีือ่

อยู่ในทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๔	เลขประจำาตัวประชาชนหลักแรกเป็นเลข	๕	หรือเลข	๘	และ

เป็นหัวหน้าครอบครัว	ไม่ปรากฏบิดามารดาในประเทศไทยหรือบิดามารดาเสียชีวิตแล้ว

2.	คนที่ไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในหรือนอกประเทศไทย	มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเล่ม

สีเหลือง	ท.ร.๑๓	เลขประจำาตัวประชาชนหลักแรกเป็นเลข	๖	โดยเลขหลักที่	๖	และ	๗	เป็น

เลข	๖๓	หรือ	๖๔	หรือ	๖๖	หรือ	๖๗	(เว้นแต่คนที่ได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนผิดพลาด)	

และเปน็หัวหนา้ครอบครวั	ไม่ปรากฏบดิามารดาในประเทศไทยหรอืบดิามารดาเสียชวิีตแล้ว

๓.	คนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่เกิดในหรือนอกประเทศไทย	มีชื่ออยู่ในทะเบียน

ประวัติ	ท.ร.๓๘	ก	เลขประจำาตัวประชาชนหลักแรกเป็นเลข	๐	และเป็นหัวหน้าครอบครัว	 

ไม่ปรากฏบิดามารดาในประเทศไทยหรือบิดามารดาเสียชีวิตแล้ว



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖๓

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖2

๔.	คนที่ไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ปรากฏบิดามารดา	 หรือบิดา

มารดาเสียชีวิต	มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง	ท.ร.๑๓	เลขประจำาตัวประชาชนหลัก

แรกเป็นเลข	๗	หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ	ท.ร.๓๘	ก	เลขประจำาตัวประชาชนหลักแรก

เป็นเลข	๐

กระบวนงานในการขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ผู้ยื่นค�าขอ ได้แก่

๑.	ผู้ที่มีเชื้อสายไทยที่มีคุณลักษณะตามที่กล่าวไว้ข้างต้น	ที่มีความประสงค์จะได้รับ

การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

2.	กรณีผู้ขอยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ให้บิดาหรือมารดา	 หรือผู้รับบุตรบุญธรรม	 หรือ 

ผู้ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก	เป็นผู้ยื่นคำาขอแทน

๓.	กรณีผูข้อเปน็คนไร้ความสามารถ	ให้ผูอ้นบุาลตามคำาสัง่ศาล	เปน็ผูย้ืน่คำาขอแทน

สถานที่ยื่นค�าขอ ได้แก่

๑.	ถา้ผูข้อมชีือ่ในทะเบยีนบา้นเลม่สนี้ำาเงนิ	(ท.ร.๑๔)	หรอืทะเบยีนบา้นเลม่สเีหลอืง	

(ท.ร.๑๓)	 หรือทะเบียนประวัติ	 (ท.ร.๓๘	 ก)	 อยู่ในกรุงเทพมหานคร	 ให้ย่ืนคำาขอ 

ต่อผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน	ณ	ที่ทำาการสำานักบริหารการทะเบียน	 

กรมการปกครอง	ถนนลำาลูกกา-นครนายก	คลอง	๙	อำาเภอลำาลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

2.	ถา้ผูข้อมชีือ่ในทะเบยีนบา้นเลม่สนี้ำาเงนิ	(ท.ร.๑๔)	หรอืทะเบยีนบา้นเลม่สเีหลอืง	

(ท.ร.๑๓)	หรอืทะเบยีนประวตั	ิ(ท.ร.๓๘	ก)	อยูใ่นจงัหวดัอืน่นอกกรงุเทพมหานคร	

ให้ยื่นคำาขอต่อนายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอ	 ณ	 

ที่ว่าการอำาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำาเภอแห่งท้องท่ีท่ีผู้ขอมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือ

ทะเบียนประวัติ

๓.	นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภออาจกำาหนดให้รับ 

คำาขอนอกทีว่า่การอำาเภอหรอืทีว่า่การกิง่อำาเภอกไ็ด	้ในกรณทีีม่คีวามจำาเปน็	เชน่	

ผู้ขอเปน็คนพิการทพุพลภาพ	หรอืเจบ็ปว่ยรา้ยแรง	หรอืชราภาพ	หรอืราษฎรไมม่ี

ความสะดวกที่จะเดินทางไปที่ที่ว่าการอำาเภอหรือกิ่งอำาเภอ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖๔

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นค�าขอ ประกอบด้วย

๑.	 รูปถ่ายของผู้ขอท่ีถ่ายไว้ไม่เกิน	๖	เดือน	ขนาด	๔	x	๖	เซนติเมตร	คร่ึงตัว	หน้าตรง	

ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม	 และไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ	 เว้นแต่ 

ผู้ซึ่งมีความจำาเป็นตามศาสนา	 นิกายของศาสนา	 หรือลัทธินิยมในทางศาสนา	 

แต่เปิดให้เห็นหน้าผาก	คิ้ว	ตา	จมูก	ปาก	และคาง	จำานวน	๕	รูป	(กรณีที่มีผู้ยื่น

คำาขอแทนให้ยื่นรูปถ่ายของคนที่ยื่นคำาขอแทนเพิ่มอีก	๓	รูป)

2.	ทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๔	หรือ	ท.ร.๑๓	หรือทะเบียนประวัติ	ท.ร.๓๘	ข	โดยถ้าเป็น

ทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๓	จะต้องมีเลขประจำาตัวประชาชน	๑๓	หลักขึ้นต้นด้วยเลข	

๖	และเลขหลักที่	๖	และหลักที่	๗	เป็นเลข	๖๓	หรือ	๖๔	หรือ	๖๖	หรือ	๖๗	หรือ

มีทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยท่ีระบุเป็นกลุ่มเช้ือสายไทย	แต่ถ้าเป็นทะเบียนประวัติ	

ท.ร.๓๘	ข	จะต้องเป็นผู้ที่ถูกบันทึกอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีเชื้อสายไทย

๓.	บัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ระบุว่าผู้นั้นมีเชื้อสายไทย	 หรือใบสำาคัญ

ประจำาตัวคนต่างด้าวที่ระบุว่าผู้นั้นมีเชื้อชาติไทย	

๔.	หลักฐานทะเบียนราษฎรของญาติสืบสายโลหิตหรือที่ร่วมวงศ์ตระกูลกับผู้ขอซึ่ง

มีภูมิลำาเนาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย	(ถ้ามี)	

๕.	หลักฐานทะเบียนราษฎรอื่นๆ	ของผู้ขอ	 (ถ้ามี)	 เช่น	สูติบัตรหรือหนังสือรับรอง

การเกดิหรอืหนงัสอืรบัรองสถานทีเ่กดิ	สำาเนาทะเบยีนประวตัหิรอืบตัรประจำาตวั

ชนกลุ่มน้อย	เป็นต้น

๖.	หลกัฐานทะเบยีนราษฎรอ่ืนๆ	ของญาตสิบืสายโลหิตหรอืรว่มวงศต์ระกลูกบัผูข้อ	

(ถ้ามี)	 เช่น	 สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดหรือหนังสือรับรองสถานท่ีเกิด	

มรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย	บัตรประจำาตัวประชาชน	หรือบัตรประจำาตัว

อื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำาตัวประชาชน	เป็นต้น

๗.	ผังเครือญาติของผู้ขอกับครอบครัวท่ีมีสัญชาติไทยท่ีอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย

ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องให้ญาติในครอบครัวที่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ 

น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทย	จำานวน	2	คน	ลงชื่อรับรองด้วย	

๘.	หลักฐานการตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอซึ่งพิสูจน์ว่าผู้ขอเป็นญาติร่วม 

สายโลหิตกับผู้มีสัญชาติไทย	(ถ้ามี)



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖๕

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖๔

๙.	 หลักฐานรับรองคุณสมบัติของผู้ขอเกี่ยวกับความจงรักภักดีในสถาบันชาติ	

ศาสนาและพระมหากษัตริย์	 ความยึดมั่นในขนบธรรมเนียม	 ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย	 และความประพฤติดี	 เช่น	 หนังสือรับรองผลการเรียน	

ประกาศนียบัตรหรือประกาศเกียรติคุณท่ีส่วนราชการออกให้	 หนังสือรับรอง

จากหน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ	 NGOs	 ท่ี 

จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ	หรือ

สถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่หรือปฏิบัติงานในท้องที่ที่ผู้ขอมีภูมิลำาเนาอาศัยอยู่	

๑๐.	หนังสือท่ีผู้ขอทำาข้ึนเพ่ือรับรองว่าตนเองมิได้ถือสัญชาติของประเทศอ่ืน	 โดยต้อง

มีบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยจำานวน	2	คนลงชื่อรับรองด้วย

๑๑.	วัตถุพยานหรือพยานแวดล้อมอื่นๆ	เช่น	รูปถ่ายเครือญาติ	บันทึกความทรงจำา	

หรือหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินท่ีออกโดยสถาบันหรือองค์กรวิชาการ

ทางด้านกฎหมายสัญชาติ	สถานะบุคคล	สังคมวิทยา	มานุษยวิทยา	หรือชาติพันธ์ุ	

ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ	(ถ้ามี)

  

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

๑.	 นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอหรือผู้อำานวยการ 

สำานักบริหารการทะเบียนในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่	 รับคำาขอพร้อมด้วย

หลักฐานของผู้ยื่นคำาขอ

2.	 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในการกรอกรายการในคำาขอและพยาน 

หลักฐานที่ผู้ยื่นคำาขอนำามาแสดง	

๓.	 ออกใบรับเรื่องให้ผู้ยื่นคำาขอไว้เป็นหลักฐาน

๔.	 ตรวจสอบความถกูต้อง	ครบถว้นและเพียงพอของพยานหลักฐาน	โดยถา้เอกสาร

ที่ผู้ขอใช้เป็นพยานไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ	 หรือชำารุด	 มีข้อความเลือนราง	 หรือ 

มพีริธุ	นายอำาเภอจะทำาเรือ่งขอตรวจสอบไปยงัหนว่ยงานทีอ่อกเอกสารดงักลา่ว	

๕.	 กรณีนายอำาเภอตรวจพบว่าพยานหลักฐานประกอบคำาขอไม่ถูกต้องหรือไม่ 

ครบถ้วน	หรือหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	อาจ

เรียกสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	ได้แก่	ผู้ยื่นคำาขอและบุคคลอื่น

ทีส่ามารถใหข้อ้มูลเกีย่วกบัประวัตคิวามเปน็มา	สถานะบคุคล	และจดุเกาะเกีย่ว

ที่สามารถพิสูจน์การเป็นผู้มีเชื้อสายไทยของผู้ขอ	 หรือเรียกหลักฐานเพิ่มเติม	 



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖๖

โดยจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอทราบภายใน	๑๕	วันนับแต่วันท่ีได้รับคำาขอ	ซ่ึงผู้ย่ืน

คำาขอจะตอ้งแกไ้ขหรอืสง่หลกัฐานเพิม่เตมิหรอืใหพ้ยานบคุคลมาใหถ้อ้ยคำาตอ่

นายอำาเภอภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

๖.	 นายอำาเภอตรวจพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆ	ให้เสร็จภายใน	๓๐	วัน	ถ้าเห็นว่า

ถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอต่อการพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถ่ิน	จะส่งคำาขอ

พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมท้ังผลการสอบสวนพยานบุคคลไปยัง

จังหวัดภายใน	๗	วัน	

๗.	 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของคำาขอและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง

แล้วพิจารณาให้ความเห็น	 ซึ่งจะต้องดำาเนินการให้เสร็จภายใน	๓๐	 วันนับแต่

วันที่ได้รับเรื่องจากนายอำาเภอ

๘.	 จังหวัดส่งคำาขอและหลักฐานทั้งหมด	 รวมทั้งความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด	 

ไปยังสำานักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 ในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการ 

ของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	 ภายใน	๗	 วันนับแต่วันท่ี 

การตรวจพยานหลักฐานแล้วเสร็จ

๙.	 กรมการปกครอง	 โดยสำานักบริหารการทะเบียน	 ตรวจสอบความถูกต้องและ 

ครบถ้วนของคำาขอและหลักฐานทีไ่ด้รบัจากจังหวดั	แลว้จดัประชมุคณะกรรมการ

รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเพื่อพิจารณาคำาขอภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่

ได้ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย

๑๐.	ถ้าคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ินพิจารณาเห็นว่าพยานหลักฐาน

ของผู้ยื่นคำาขอรายใดไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	 จะแจ้ง

เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำาขอทราบภายใน	 ๑๕	 วัน	 ซึ่งผู้ยื่นคำาขอจะต้องแก้ไขหรือ

ส่งหลักฐานเพิ่มเติมหรือให้พยานบุคคลมาให้ถ้อยคำาต่อคณะกรรมการฯ	 หรือ

บคุคลทีค่ณะกรรมการฯ	มอบหมายภายใน	๓๐	วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืแจง้

๑๑.	ถ้าคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นพิจารณาแล้วมีมติว่าผู้ยื่น

คำาขอเปน็คนไทยพลดัถิน่	จะออกหนงัสอืรบัรองความเปน็คนไทยพลดัถิน่ให้แก่

ผู้นัน้โดยมอบใหอ้ธิบดีกรมการปกครองเปน็ผูอ้อกหนงัสอืรบัรอง	และแจง้ผลไป

ยังจังหวัดที่ผู้ขอมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติเพื่อการลงรายการ

สัญชาติไทยในทะเบียนบ้านให้แก่ผู้ขอต่อไป	



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖๗

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖๖

ทั้งนี้การออกหนังสือรับรองฯ	 ตามข้อ	 ๑๑.	 จะทำาได้ต่อเมื่อคณะกรรมการรับรอง 

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้รับรองมติและรายงานการประชุมแล้ว	 โดยกำาหนดให้รับรอง

รายงานการประชุมภายในเวลาไม่เกิน	 ๓๐	 วันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการฯ	 มีมติ	 และ 

จะต้องออกหนังสือรับรองคนไทยพลัดถิ่นภายใน	 ๗	 วันนับแต่วันที่ได้รับรองรายงาน 

การประชุม

กรณีตัวอย่าง

กรณีนายเที่ยง เกตุแก้ว	เกิดที่จังหวัดเกาะกง	กัมพูชา	เมื่อปี	พ.ศ.	2๔๖๙	อพยพ

เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี	 พ.ศ.	 2๕๑๘	 ได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนประวัติในกลุ่ม 

ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง	และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๓	ของอำาเภอ

คลองใหญ	่เลขประจำาตวัประชาชน	๑๓	หลกัขึน้ตน้ดว้ยเลข	๖	โดยเลขหลกัที	่๖	และ	๗	เปน็

เลข	 ๖๓	 บิดามารดาและพี่น้องร่วมบิดามารดาเสียชีวิตแล้ว	 นายเท่ียงเคยยื่นเร่ืองเพ่ือขอ

สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ	เมื่อ	พ.ร.บ.สัญชาติ	

(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	2๕๕๕	มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	22	มีนาคม	2๕๕๕	นายเที่ยงมีสิทธิยื่น

คำาขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	ซึ่งหากพิสูจน์ผ่านและได้รับหนังสือรับรองความเป็น

คนไทยพลดัถิน่จากคณะกรรมการรบัรองความเปน็คนไทยพลดัถิน่แลว้	นายเทีย่งจะตอ้งยืน่

คำาขอต่อนายทะเบียนอำาเภอคลองใหญ่	 เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเองใน

เอกสารการทะเบียนราษฎรให้เป็นคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด	 ซึ่งนายทะเบียนจะแก้ไข

ด้วยวิธีการจำาหน่ายรายการบุคคลตามทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๓	และเลขประจำาตัวประชาชน	

๑๓	หลักเดิมที่ขึ้นต้นด้วยเลข	๖	แล้วเพิ่มชื่อนายเที่ยง	เกตุแก้ว	เข้าในทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๔	

ในสถานะบุคคลสัญชาติไทยตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางฯ	ข้อ	๑๐๓	ให้เลขประจำาตัว

ประชาชน	๑๓	หลกัเปน็บุคคลประเภท	๘	กลุม่	๙๐	ซึง่เปน็เลขทีส่ำานกัทะเบยีนกลางกำาหนด

ให้และแจ้งมาพร้อมหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	 ทั้งนี้	 นายเที่ยงจะมีสิทธิ 

ในความเป็นคนสัญชาติไทยโดยการเกิดตั้งแต่วันที่	 22	 มีนาคม	 2๕๕๕	 ซึ่งเป็นวันที่	

พ.ร.บ.สัญชาติ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	2๕๕๕	มีผลใช้บังคับ	



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖๘

กรณีนางลลิตา อยู่ยัง	 เกิดที่บ้านด่านสิงขร	ประเทศเมียนมา	เมื่อปี	พ.ศ.	2๕2๐	

อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยพร้อมกับเพ่ือนบ้านเม่ือปี	พ.ศ.	2๕๓๕	ได้รับการสำารวจจัดทำา

ทะเบียนประวัติ	 ท.ร.๓๘	 ก	 ของอำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2๕๔๙	 ตาม

ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติ	ครม.	วันที่	๑๘	มกราคม	

2๕๔๘	ได้เลขประจำาตัวประชาชน	๑๓	หลักขึ้นต้นด้วยเลข	๐	โดยเลขหลักที่	๖	และ	๗	เป็น

เลข	 ๘๙	 บันทึกอยู่ในกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติเมียนมาเช้ือสายไทยท่ีเข้ามาอาศัยอยู่เป็น 

เวลานานแต่ตกสำารวจ	 โดยนางลลิตาเข้ามาอาศัยอยู่กับญาติต่างบิดามารดาท่ีเป็นคนไทย	

ส่วนบิดามารดาเสียชีวิตแล้วที่บ้านด่านสิงขร	ประเทศเมียนมา	นางลลิตา	อยู่ยัง	มีสิทธิยื่น

คำาขอพิสจูนค์วามเปน็คนไทยพลดัถิน่	ซึง่หากพสิจูนผ์า่นและไดร้บัหนงัสอืรบัรองความเปน็

คนไทยพลัดถิ่นจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว	ก็สามารถยื่นคำาขอ

ต่อนายทะเบียนอำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	 เพื่อขอแก้ไขเปล่ียนแปลงสถานะของตนเอง

ในเอกสารการทะเบยีนราษฎรใหเ้ปน็คนทีมี่สญัชาตไิทยโดยการเกดิ	ซึง่นายทะเบยีนจะแกไ้ข

ด้วยวิธีการจำาหน่ายรายการบุคคลตามทะเบียนประวัติ	 ท.ร.๓๘	 ก	 และเลขประจำาตัว

ประชาชน	๑๓	หลักเดิมที่ขึ้นต้นด้วยเลข	๐	แล้วเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	ท.ร.๑๔	ในสถานะ

บุคคลสัญชาติไทยตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางฯ	ข้อ	๑๐๓	ให้เลขประจำาตัวประชาชน	

๑๓	หลักเป็นบุคคลประเภท	๘	กลุ่ม	๙๐	

กรณีต้องโต้แย้งหรืออุทธรณ์มติหรือค�าสั่งของคณะกรรมการ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

ถ้าคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำาขอรายใด

มใิช่คนไทยพลดัถิน่	จะแจง้เปน็หนงัสอืใหผู้ย้ืน่คำาขอทราบภายใน	๗	วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัรอง

รายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว	 โดยมอบให้

อธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้ทำาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาซ่ึงจะต้องระบุเหตุผล	ข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำาคัญและข้อกฎหมาย	 รวมทั้งวิธีการยื่นคำาฟ้องและระยะเวลาสำาหรับยื่น

คำาฟ้องต่อศาลปกครองไว้ในหนังสือแจ้งด้วย



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖๙

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๖๘

แผนภูมิ การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา ๒๓

บคุคลท่ีถูกถอนสญัชาตไิทยหรอืไม่ได้สญัชาตไิทยโดยผลของ ปว.๓๓๗
และบตุรของบคุคลดงักล่าวท่ีเกิดก่อน ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๑

นายทะเบยีนแห่งท้องท่ีท่ีเดก็หรอืบคุคลน้ันมภูีมลิ�าเนาปัจจุบนั

บดิามารดา ผู้ปกครองของเดก็
เป็นผู้ย่ืนค�าขอ

(กรณเีดก็อายุต�า่กว่า ๑๕ ปี)

บคุคลย่ืนค�าขอด้วยตนเอง       
(กรณอีายุตัง้แต่ ๑๕ ปีข้ึนไป)

นายอ�าเภอมคี�าสัง่
และแจ้งนายทะเบยีน

อนุมตัใิห้ลงสญัชาตไิทย

ส่งค�าขอให้ สนท.กลางก�าหนด
เลข ๑๓ หลกั

แล้วเพิม่ชือ่ใน ท.ร.๑๔

แจ้งผู้ขอให้อทุธรณ์ค�าสัง่
ภายใน ๑๕ วนั

ไม่อนุมตัิ

นายทะเบยีนออกใบรบัค�าร้องให้ผู้แจ้ง/ตรวจคณุสมบตั/ิ 
ตรวจเอกสาร/สอบสวนพยานบคุคล

และเสนอเรือ่งให้นายอ�าเภอพจิารณา 



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๗๐

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

ผู้ยืน่ค�าขอพสิจูน์
คนไทยพลดัถ่ิน

ผู้ย่ืนค�าขอพสิจูน์

ผู้ยืน่ค�าขอพสิจูน์

นายทะเบยีน

แก้ไขสญัชาต/ิ
เลข ๑๓ หลกั

นายอ�าเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวดั

กรมการปกครอง/
ฝ่ายเลขา คกก.

รบัรองไทยพลดัถ่ิน

 คกก. รบัรองความเป็น
คนไทยพลดัถ่ิน

ส่งเรือ่ง

ส่งเรือ่ง

จัดประชมุ

 ๗ วนั

 ๗ วนั

 ๓๐ วนั

ออกใบ
รบัเรือ่ง

ตรวจ
หลกัฐาน

ประชมุ/มมีติ

มตไิม่รบัรอง

มหีนังสอืแจ้งมติ

มตริบัรอง

โต้แย้ง/อุทธรณ์ ศาลปกครอง

ออกหนังสอืรับรอง

ตรวจ
หลกัฐาน

สอบสวน
พยาน

ไม่เกิน
๗๕ วนั

ไม่เกิน
๗๕ วนั

๓๐ วนั

ตรวจ
หลกัฐาน

เรยีก
หลกัฐานเพิม่

สอบสวน
พยาน

๗ วนันับแต่รบัรอง
รายงานการประชุม

๗ วนันับแต่รบัรองรายงานการประชุม



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๗๑

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๗๐

๑. กรณีคนต่างด้าวทั่วไปขอแปลงสัญชาติเป็นไทย (เช่น  
คนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย)

หลักเกณฑ์

๑.๑	 เป็นคนต่างด้าวทั่วไป	

๑.2	 บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายของไทยหรือกฎหมายที่ผู้นั้นมีสัญชาติ

๑.๓	 มีใบสำาคัญถ่ินท่ีอยู่หรือใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว	และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน

๑.๔	 มีภูมิลำาเนาอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่อง	 ไม่น้อยกว่า	 ๕	 ปี	 โดยนับจากการท่ี 

ไดร้บัใบสำาคญัถิน่ทีอ่ยูห่รอืใบสำาคัญประจำาตวัคนตา่งดา้ว	หรอืหลกัฐานทางทะเบยีนราษฎร

๑.๕	 มีอาชีพสุจริต	 โดยต้องมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำานักบริหาร

แรงงานต่างด้าวหรือสำานักงานจัดหางานจังหวัด	โดยจะต้องมีรายได้	ดังนี้

๑)	 กรณีไม่มีความเก่ียวพันกับประเทศไทย	ต้องมีรายได้ไม่ต่ำากว่า	๘๐,๐๐๐	บาท

ต่อเดือน

2)	 กรณีมีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย	เช่น	สมรสกับบุคคลที่มีสัญชาติไทย	

หรือมีบุตรเป็นบุคคลสัญชาติไทย	 หรือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

จากสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย	ตอ้งมรีายได้ไมต่่ำากว่า	๔๐,๐๐๐	บาท

ต่อเดือน

๑.๖	 มหีลกัฐานการเสยีภาษมีาแลว้ไมน่อ้ยกวา่	๓	ป	ี(เสยีภาษแีตล่ะป	ีไมใ่ชเ่สยีภาษี

ย้อนหลัง)	

บทที่

๑๔
สัญชาติไทยโดยการสมรส 

และการแปลงสัญชาติ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๗2

๑.๗	 มีหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้

๑.๘	มีความรู้ภาษาไทย	โดยสามารถพูดภาษาไทยและฟังภาษาไทยเข้าใจ

๑.๙	 มีความประพฤติดี	โดยต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม	(พิมพ์ลาย

นิว้มอืสง่ตรวจสอบ)	พฤตกิารณ์ทางการเมือง	ยาเสพตดิ	และพฤตกิารณเ์กีย่วกบัความมัน่คง

ของชาติ	จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลกัฐานท่ีต้องใช้ประกอบการย่ืนค�าขอ ตาม พ.ร.บ.สญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ 
มาตรา ๑๐

(๑)	 บัตรประจำาตัว	(ยกเว้น	กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำาบัตร)

(2)	 หนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำานักบริหารแรงงานต่างด้าว	หรือสำานักงาน 

	 จัดหางานจังหวัด

(๓)	 หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ

-	 หนงัสอืรบัรองเงินเดือน/รายได้	โดยมรีายไดไ้มต่่ำากวา่	๘๐,๐๐๐	บาทตอ่เดอืน	

(กรณีผู้ขอสัญชาติไทยไม่มีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธ์กับประเทศไทย)

-	 หนงัสอืรบัรองเงินเดือน/รายได้	โดยมรีายไดไ้มต่่ำากวา่	๔๐,๐๐๐	บาทตอ่เดอืน	

(กรณีผู้ขอสัญชาติไทยมีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธ์กับประเทศไทย)

-	 หลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า	๓	ปี

(๔)	 กรณีบุตรต้องมีสำาเนาสูติบัตร	หรือหนังสือรับรองการเกิด

(๕)	 ใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว	หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร	(ท.ร.๑๔)

(๖)	 หลักฐานการศึกษา	(ถ้ามี)

สถานที่ยื่นค�าขอ

ถ้าอยู่จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร	ให้ย่ืนเร่ืองท่ีตำารวจสันติบาล	กองบังคับการ

ตำารวจภูธรจังหวัด	 แต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานคร	 ให้ยื่นเรื่องท่ีสำานักงานตำารวจสันติบาล	

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๗๓

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๗2

๒. กรณีคนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อยขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 

หลักเกณฑ์

2.๑	 ชนกลุม่นอ้ยทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้มสีถานะคนตา่งดา้วเขา้เมอืงโดยชอบดว้ยกฎหมาย	

(มีใบสำาคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว)	โดยมีชนกลุ่มน้อยที่สามารถยื่นขอ

แปลงสัญชาติเป็นไทยได้คือ

๑)	 บุคคลบนพื้นที่สูง/ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงท่ีอพยพเข้ามาก่อนและหลังวันท่ี	 ๓	

ตุลาคม	2๕2๘	(๖-xxxx-๕๐xxx-xx-x,	๖-xxxx-๗2xxx-xx-x)

2)	 อดีตทหารจีนคณะชาติ	(๖-xxxx-๕๑xxx-xx-x)

๓)	 จีนฮ่ออพยพพลเรือน	(๖-xxxx-๕2xxx-xx-x)

๔)	 จีนฮ่ออิสระ	(๖-xxxx-๕๓xxx-xx-x)

๕)	 ผู้พลัดถิ่นสัญชาติเมียนมา	(๖-xxxx-๕๔xxx-xx-x)

๖)	 ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากเมียนมา	(๖-xxxx-๕๕xxx-xx-x,	 

๖-xxxx-๕๖xxx-xx-x)

๗)	 ญวนอพยพ	(๖-xxxx-๕๗xxx-xx-x)

๘)	 ลาวอพยพ	(๖-xxxx-๕๘xxx-xx-x)

๙)	 อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา	(๖-xxxx-๖๐xxx-xx-x)

๑๐)	 ไทยลื้อ	(๖-xxxx-๖๑xxx-xx-x)

๑๑)	 ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง	 กัมพูชา	 (๖-xxxx-๖๓xxx-xx-x,	

๖-xxxx-๖๔xxx-xx-x)

๑2)	 ผู้พลัดถิ่นสัญชาติเมียนมาเชื้อสายไทย	(๖-xxxx-๖๖xxx-xx-x,	

	 ๖-xxxx-๖๗xxx-xx-x)

๑๓)	 เนปาลอพยพ	(๖-xxxx-๗๓xxx-xx-x)

๑๔)	 ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา	(๖-xxxx-๖๕xxx-xx-x)



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๗๔

2.2	บรรลุนิติภาวะแล้ว

2.๓	มใีบสำาคญัถิน่ทีอ่ยูห่รอืใบสำาคัญประจำาตวัคนตา่งดา้ว	มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้น

2.๔	มีภูมิลำาเนาอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่อง	 ไม่น้อยกว่า	 ๕	 ปี	 โดยนับจากการที่ 

ได้รับใบสำาคญัถิน่ท่ีอยูห่รอืใบสำาคัญประจำาตวัคนตา่งดา้ว	หรอืหลักฐานทางทะเบยีนราษฎร

2.๕	มีอาชีพสุจริต	 โดยต้องมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำานักบริหาร

แรงงานต่างด้าว	หรือสำานักงานจัดหางานจังหวัด	โดยจะต้องมีรายได้	ดังนี้

๑)	 กรณีไม่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย	 ต้องมีรายได้ไม่ต่ำากว่า	 ๔๐,๐๐๐	

บาทต่อเดือน	 และกรณีมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ข้างต้น	 ต้องแสดงหลักฐาน 

การได้รับใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าวตั้งแต่	 ๑๐	 ปีขึ้นไป	 และมีรายได้ 

ไม่ต่ำากว่า	2๐,๐๐๐	บาทต่อเดือน

2)	 กรณีมีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย	 เช่น	สมรสกับบุคคลที่มีสัญชาติไทย	

หรือมีบุตรเป็นบุคคลสัญชาติไทย	 หรือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

จากสถาบนัการศกึษาในประเทศไทย	ตอ้งมรีายไดไ้มต่่ำากวา่	2๐,๐๐๐	บาท

ต่อเดือน

2.๖	 มีหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า	๓	ปี

2.๗	มีหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้

2.๘	มีความรู้ภาษาไทย	โดยสามารถพูดภาษาไทยและฟังภาษาไทยเข้าใจ

2.๙	มีความประพฤติดี	โดยต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม	(พิมพ์ลาย

นิว้มอืสง่ตรวจสอบ)	พฤตกิารณ์ทางการเมือง	ยาเสพตดิ	และพฤตกิารณเ์กีย่วกบัความมัน่คง

ของชาติ	จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๗๕

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๗๔

หลกัฐานท่ีต้องใช้ประกอบการย่ืนค�าขอ ตาม พ.ร.บ.สญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ 
มาตรา ๑๐

(๑)	 บัตรประจำาตัว	(ยกเว้น	กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำาบัตร)

(2)	 หนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำานักบริหารแรงงานต่างด้าว	 หรือ

สำานักงานจัดหางานจังหวัด

(๓)	 หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ

-	 หนงัสอืรบัรองเงินเดือน/รายได	้โดยมรีายไดไ้มต่่ำากว่า	๔๐,๐๐๐	บาทตอ่เดือน	

(กรณีผู้ขอสัญชาติไทยไม่มีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธ์กับประเทศไทย)

-	 หนงัสอืรบัรองเงินเดือน/รายได	้โดยมรีายไดไ้มต่่ำากว่า	2๐,๐๐๐	บาทตอ่เดือน	

(กรณีผู้ขอสัญชาติไทยมีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธ์กับประเทศไทย)

-	 หลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า	๓	ปี

(๔)	 กรณีบุตรต้องมีสำาเนาสูติบัตร	หรือหนังสือรับรองการเกิด

(๕)	 หลักฐานใบสำาคัญถิ่นที่อยู่	หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร	(ท.ร.๑๔)

(๖)	 หลักฐานการศึกษา	(ถ้ามี)

สถานที่ยื่นค�าขอ

ถ้าอยู่จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร	 ให้ยื่นเรื่องท่ีท่ีทำาการปกครองอำาเภอ	 

(นายอำาเภอ)	 แต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานคร	 ให้ยื่นเรื่องท่ีสำานักบริหารการทะเบียน	 

กรมการปกครอง



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๗๖



หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๗๗

หลักกำรส�ำคัญว่ำด้วย

กำรมีสัญชำติและควำมไร้สัญชำติ
๑๗๖

ภาคผนวก



ภาคผนวก ๑๗๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน

ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การทะเบียนราษฎร” หมายความว่า งานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
“ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความว่า ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ช่ือ ช่ือสกุล 

เพศ วันเดือนปีเกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา ช่ือบิดา
มารดาหรือผู้รับบุตรบุญธรรม ช่ือคู่สมรส และช่ือบุตร และข้อมูลอ่ืนที่จําเป็นเพื่อการดําเนินงาน
ทะเบียนต่าง ๆ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“เลขประจําตัว” หมายความว่า เลขประจําตัวประชาชนที่นายทะเบียนออกให้แก่
บุคคลแต่ละคน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๐๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๙๗/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 



๑๗๙ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“บ้าน” หมายความว่า โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้า
บ้านครอบครอง และให้หมายความรวมถึงแพ หรือเรือซึ่งจอดเป็นประจําและใช้เป็นที่อยู่ประจํา หรือ
สถานที่ หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจําได้ด้วย 

“ทะเบียนบ้าน” หมายความว่า ทะเบียนประจําบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจํา
บ้าน และรายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน 

“ทะเบียนคนเกิด” หมายความว่า ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนเกิด 
“ทะเบียนคนตาย” หมายความว่า ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนตาย 
“ทะเบียนบ้านกลาง” หมายความว่า ทะเบียนซึ่งผู้ อํานวยการทะเบียนกลาง

กําหนดให้จัดทําขึ้นสําหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีช่ือในทะเบียนบ้าน 
“เจ้าบ้าน” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้

เช่า หรือในฐานะอื่นใดก็ตาม 
ในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน หรือเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย สาบสูญ หรือไม่

สามารถปฏิบัติกิจการได้ให้ถือว่าผู้มีหน้าท่ีดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน 
“ผู้อยู่ในบ้าน” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
“อําเภอ” ให้หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอ 
“ท้องถิ่น” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา และหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นอื่นที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางโดยอนุมัติรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง นาย
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนจังหวัด นาย
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนท้องถิ่น นายทะเบียนประจํา
สํานักทะเบียนสาขา นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนเฉพาะกิจ และนายทะเบียนผู้รับแจ้ง และให้
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียน 

“นายทะเบียนผู้รับแจ้ง” หมายความว่า นายทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น 
และผู้ซึ่งผู้อํานวยการทะเบียนกลางได้กําหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การตาย การย้ายที่
อยู่ การสร้างบ้านใหม่ การรื้อบ้าน และการกําหนดเลขประจําบ้าน โดยได้กําหนดขอบเขตหน้าที่
ดังกล่าวไว้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหรือยกเว้นการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งการย้ายที่อยู่ การสํารวจตรวจสอบหรือปรับปรุง
การทะเบียนราษฎร การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทําบัตรประจําตัวหรือการอื่นใดอันเกี่ยวกับคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวด้วยสัญชาติได้ 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ไว้ด้วยก็ได้๒ 

 

                                                 
๒ มาตรา ๕ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ภาคผนวก ๑๘๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๖  ผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจ หรือคัดสําเนารายการ หรือให้นายทะเบียนคัด
และรับรองซึ่งสําเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนตาย ได้ที่สํานักทะเบียนในวันเวลา
ราชการ 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนารายการ
เกี่ยวกับบัตรประจําตัวหรือรายการทะเบียนราษฎรอื่นที่จัดทําตามพระราชบัญญัตินี้สําหรับคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยด้วยโดยอนุโลม๓ 

เมื่อได้รับคําขอตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วให้นายทะเบียนดําเนินการโดยเร็ว๔ 
 
มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่กับออก
กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกําหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
สํานักทะเบียนและนายทะเบียน 

   
 

มาตรา ๘๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๘/๑ ให้มีสํานักทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
(๑) สํานักทะเบียนกลาง มีผู้อํานวยการทะเบียนกลาง รองผู้อํานวยการทะเบียน

กลาง และผู้ช่วยผู้อํานวยการทะเบียนกลาง เป็นนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง มีหน้าที่
รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร 

(๒) สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยนาย
ทะเบียนกรุงเทพมหานคร เป็นนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบ
และควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๓) สํานักทะเบียนจังหวัด มีนายทะเบียนจังหวัดและผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดเป็น
นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียน
ราษฎรในเขตจังหวัด 

(๔) สํานักทะเบียนอําเภอ มีนายทะเบียนอําเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอําเภอเป็น
นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียน
ราษฎรในเขตอําเภอ 

                                                 
๓ มาตรา ๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๖ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๑๘๑ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) สํานักทะเบียนท้องถิ่น มีนายทะเบียนท้องถิ่นและผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเป็น
นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียน
ราษฎรในเขตปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ 

 
มาตรา ๘/๑๖  การจัดต้ังสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นตามมาตรา 

๘ (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางประกาศ โดยคํานึงถึงสภาพแห่งความ
พร้อมและความสะดวกในการให้บริการประชาชน รวมตลอดถึงการไม่ซ้ําซ้อนและการประหยัด 

สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๔) และ (๕) ที่ได้
จัดต้ังขึ้นแล้วน้ัน เมื่อคํานึงถึงสภาพตามวรรคหน่ึงแล้ว ผู้อํานวยการทะเบียนกลางจะยุบหรือควบ
รวมเข้าด้วยกันก็ได้ 

อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสํานักทะเบียนที่จัดต้ังตามวรรคหนึ่งหรือควบ
รวมตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘/๒๗  ให้มีนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
(๑) อธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้อํานวยการทะเบียนกลาง มีอํานาจออกระเบียบ

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดแบบพิมพ์เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และแต่งต้ังรอง
ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง และผู้ช่วยผู้อํานวยการทะเบียนกลาง 

(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร และให้มีอํานาจแต่งต้ัง
ผู้ช่วยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด และให้มีอํานาจแต่งตั้งผู้ช่วยนาย
ทะเบียนจังหวัด 

(๔) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ แล้วแต่กรณี เป็นนาย
ทะเบียนอําเภอ และให้มีอํานาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนอําเภอ 

(๕) ปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการเขต ปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหน้าผู้บริหารของหน่วย
การปกครองท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เป็นนายทะเบียนท้องถิ่น และให้มีอํานาจแต่งต้ังผู้ช่วยนายทะเบียน
ท้องถิ่น 

ผู้อํานวยการทะเบียนกลางตาม (๑) จะมอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการทะเบียนกลาง 
หรือผู้ช่วยผู้อํานวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการทะเบียนกลาง หรือจะ
มอบหมายให้ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดด้วยก็ได้ 

นายทะเบียนกรุงเทพมหานครตาม (๒) จะมอบอํานาจให้ผู้ ช่วยนายทะเบียน
กรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่ตํ่ากว่าระดับกองในสํานักปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติ
ราชการแทนนายทะเบียนกรุงเทพมหานครก็ได้ 

นายทะเบียนจังหวัดตาม (๓) จะมอบอํานาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัด รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนจังหวัดก็ได้ 

                                                 
๖ มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗ มาตรา ๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ภาคผนวก ๑๘2

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

นายทะเบียนอําเภอตาม (๔) จะมอบอํานาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนอําเภอ หรือ
ปลัดอําเภอปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนอําเภอก็ได้ 

นายทะเบียนท้องถิ่นตาม (๕) จะมอบอํานาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น รอง
ปลัดเทศบาล ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต รองปลัดเมืองพัทยา หรือรองหรือผู้ช่วยหัวหน้าผู้บริหารของ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น แล้วแต่กรณี ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้ 

 
มาตรา ๙  ในกรณีจําเป็นต้องมีสํานักทะเบียนสาขา หรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจใน

เขตท้องที่สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ให้ผู้อํานวยการทะเบียน
กลางจัดต้ังและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน การทะเบียนราษฎรสําหรับสํานัก
ทะเบียนสาขาหรือสํานักทะเบียนเฉพาะกิจในเขตท้องที่ของสํานักทะเบียนดังกล่าว และให้นายอําเภอ 
ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ ปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการเขต ปลัดเมืองพัทยา หรือ
หัวหน้าผู้บริหารของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น แล้วแต่กรณี แต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนาย
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนดังกล่าวในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ 

 
มาตรา ๑๐  เพื่อความถูกต้องของการทะเบียนราษฎร ให้นายทะเบียนมีอํานาจเรียก

เจ้าบ้าน หรือบุคคลใด ๆ มาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือให้แสดงหลักฐานต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็น และเมื่อ
มีเหตุอันควรสงสัยให้มีอํานาจเข้าไปสอบถามผู้อยู่ในบ้านใด ๆ ได้ ตามอํานาจหน้าที่ แต่ต้องแจ้งให้เจ้า
บ้านทราบก่อน  ทั้งนี้ ให้กระทําได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 

ในการเข้าไปสอบถามตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่า การดําเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือ
การลงรายการเพื่อดําเนินการจัดทําหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้ดําเนินการไป
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง 
ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งไม่รับแจ้ง จําหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน และ
ดําเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้อง แล้วแต่กรณี 

การดําเนินการตามวรรคสาม รวมตลอดทั้งวิธีการโต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงและ
การอุทธรณ์ของผู้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินการของนายทะเบียน รวมถึงการพิจารณาคํา
อุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังนี้ ให้นายทะเบียนมีอํานาจ
สั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนไว้ก่อนที่จะรับฟังคําช้ีแจงหรือการโต้แย้งได้๘ 

 
มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนเป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๒ 
การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร 

   

                                                 
๘ มาตรา ๑๐ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๑๘๓ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชน์ในการเก็บรักษาและควบคุมการทะเบียนราษฎร การ

ตรวจสอบพิสูจน์ตัวบุคคลและประมวลผลข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ให้สํานักทะเบียนกลาง
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด และปรับปรุง
ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรให้ตรงต่อความเป็นจริงอยู่เสมอ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เข้ามาหรือ
อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร จัดส่งข้อมูลที่มีอยู่ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางตามที่ผู้อํานวยการทะเบียน
กลางร้องขอ๙ 

 
มาตรา ๑๓  การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา ๑๒ ไม่รวมถึงการ

จัดเก็บข้อมูลของบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายได้ 
(๒) ประวัติอาชญากรรม 
(๓) การชําระหรือไม่ชําระภาษีอากร 
(๔) ข้อมูลที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หรือ 
(๕) ข้อมูลที่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้ต้องแจ้ง 
 
มาตรา ๑๔  บุคคลผู้มีหน้าที่แจ้งการต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

เจ้าของประวัติซึ่งปรากฏในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา ๑๒ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมใน
กรณีเจ้าของประวัติเป็นผู้เยาว์ ผู้อนุบาลในกรณีเจ้าของประวัติเป็นคนไร้ความสามารถหรือทายาท
เจ้าของประวัติ หรือผู้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าวข้างต้น อาจขอให้นายทะเบียนดําเนินการได้ที่
สํานักทะเบียนในวันเวลาราชการ ดังนี้ 

(๑) คัดและรับรองเอกสารข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ตามมาตรา ๑๒ และเสีย
ค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติม ลบ หรือทําให้ทันสมัยซึ่งข้อมูลใด ๆ ในข้อมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎรเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามความเป็นจริง 

เมื่อได้รับคําขอตาม (๒) ให้นายทะเบียนมีคําสั่งโดยเร็ว คําสั่งของนายทะเบียนที่ไม่
รับคําขอหรือไม่ดําเนินการตามคําขอทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คู่กรณียื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนจังหวัด 
นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือผู้อํานวยการทะเบียนกลาง แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รับทราบคําสั่งจากนายทะเบียน๑๐ 

เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติม ลบ หรือทําให้ทันสมัยซึ่งข้อมูลใด ๆ 
ในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธรณ์ให้กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๙ มาตรา ๑๒ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐ มาตรา ๑๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



ภาคผนวก ๑๘๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๕  ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอาจขอให้นายทะเบียนจัดส่งสําเนา

เอกสารข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรได้  ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อการอันจําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น 

หากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ผู้อํานวยการทะเบียนกลางอาจอนุญาตให้เช่ือมโยงได้
เฉพาะข้อมูลที่จําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปรากฏภายในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียน
คนตาย หรือทะเบียนประวัติสําหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเท่าน้ัน๑๑ 

ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงใน
ราชอาณาจักรคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางยินยอมให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนอ่ืนนอกจากทะเบียนตามวรรคสองเฉพาะข้อมูลที่
จําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าท่ีตามที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได้๑๒ 

ห้ามมิให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานสอบสวนที่ได้ข้อมูลใดตาม
มาตรานี้นําไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจหรือในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของทางราชการหรือตาม
วัตถุประสงค์ที่ร้องขอ๑๓ 

 
มาตรา ๑๖  ในการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ให้ผู้อํานวยการ

ทะเบียนกลางกําหนดเลขประจําตัวแก่บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักรคนละหนึ่งเลขโดยไม่ซ้ํากัน 
การยกเว้นการให้เลขประจําตัวแก่บุคคล ให้กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๗  ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรต้องถือเป็นความลับ และให้นายทะเบียน

เป็นผู้เก็บรักษาและใช้เพ่ือการปฏิบัติตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้เท่าน้ัน ห้ามมิให้ผู้ใด
เปิดเผยข้อความหรือตัวเลขนั้นแก่บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแก่
สาธารณชน เว้นแต่ผู้มีส่วนได้เสียขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผู้ที่ตนจะมีนิติสัมพันธ์
ด้วย หรือเมื่อมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสถิติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การรักษาความมั่นคงของ
รัฐ หรือการดําเนินคดีและการพิจารณาคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และไม่ว่าในกรณีใดจะ
นําข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรไปใช้เป็นหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลมิได้ 

 
หมวด ๓ 

คนเกิด คนตาย 
   

 
มาตรา ๑๘  เมื่อมีคนเกิดให้แจ้งการเกิด ดังต่อไปนี้ 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ มาตรา ๑๕ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๑๘๕ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่ง
ท้องที่ที่คนเกิดในบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด 

(๒) คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มี
คนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณีจําเป็นไม่อาจแจ้ง
ได้ตามกําหนด ให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเกิด 

การแจ้งตาม (๑) และ (๒) ให้แจ้งตามแบบพิมพ์ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
พร้อมทั้งแจ้งช่ือคนเกิดด้วย 

ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน การแจ้งตาม
วรรคหนึ่งจะแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่อ่ืนก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง๑๔ 

 
มาตรา ๑๙๑๕  ผู้ใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้งให้นําตัว

เด็กไปส่งและแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปฏิบัติงานในท้องที่ที่พบเด็กน้ันโดยเร็ว เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้รับตัวเด็กไว้แล้วให้บันทึกการรับตัวเด็กไว้ ในกรณีที่พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจรับเด็กไว้ ให้นําตัวเด็กพร้อมบันทึกการรับตัวเด็กส่งให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตท้องที่ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้รับตัวเด็กไว้หรือ
ได้รับตัวเด็กจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจแล้ว ให้แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งและให้
นายทะเบียนออกใบรับแจ้ง  ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพ์ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

บันทึกการรับตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้ทําเป็นสองฉบับและเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับตัว
เด็กหนึ่งฉบับและส่งมอบให้กับนายทะเบียนผู้รับแจ้งหนึ่งฉบับ โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
บุคคลของผู้ที่พบเด็ก พฤติการณ์ สถานที่และวันเวลาที่พบเด็ก สภาพทางกายภาพโดยทั่วไปของเด็ก 
เอกสารที่ติดตัวมากับเด็ก และประวัติของเด็กเท่าที่ทราบ และในกรณีที่ไม่อาจทราบสัญชาติของเด็ก
ให้บันทึกข้อเท็จจริงดังกล่าวไว้ด้วย 

 
มาตรา ๑๙/๑๑๖  เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ใน

การอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ถ้าเด็กยังไม่ได้แจ้งการเกิดและไม่มี
รายการบุคคลในทะเบียนบ้านให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้
แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่หน่วยงานนั้นต้ังอยู่ และให้นายทะเบียนออกใบรับ
แจ้ง  ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพ์ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๘ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖ มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ภาคผนวก ๑๘๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๙/๒๑๗  การพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กตามมาตรา ๑๙ 
และมาตรา ๑๙/๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ไม่อาจ
พิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทําทะเบียน
ประวัติและออกเอกสารแสดงตนให้เด็กไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด 

 
มาตรา ๑๙/๓๑๘  ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเจ้าบ้านหรือบิดามารดามิได้แจ้งการเกิดให้ตาม

มาตรา ๑๘ อาจร้องขอต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อแจ้งการเกิดได้ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนดและให้นําความในมาตรา ๑๙/๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองแจ้ง
แทนได้ แต่สําหรับกรณีของบิดามารดาให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งดําเนินการให้ต่อเมื่อได้ชําระค่าปรับ
ตามท่ีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๗ (๒) และมาตรา ๕๑ 
แล้ว 

 
มาตรา ๒๐๑๙  เมื่อมีการแจ้งการเกิดตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ 

หรือมาตรา ๑๙/๓ ทั้งกรณีของเด็กที่มีสัญชาติไทยหรือเด็กที่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้ง
โดยมีข้อเท็จจริงเท่าที่สามารถจะทราบได้ 

สําหรับการแจ้งการเกิดของเด็กที่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกสูติบัตรให้ตามแบบพิมพ์ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
โดยให้ระบุสถานะการเกิดไว้ด้วย 

 
มาตรา ๒๐/๑๒๐  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้สัญชาติไทยแก่กลุ่มบุคคลใดหรือให้

กลุ่มบุคคลใดแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ หรือกรณีมีเหตุจําเป็นอื่น และบุคคลดังกล่าวจําเป็นต้องมี
หนังสือรับรองการเกิด ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวย่ืนคําขอหนังสือรับรองการเกิดตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
มาตรา ๒๑  เมื่อมีคนตายให้แจ้งการตาย ดังต่อไปนี้ 
(๑) คนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย

ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง นับแต่เวลาตาย ในกรณีไม่มีเจ้าบ้าน ให้ผู้พบศพแจ้งภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่
เวลาพบศพ 

                                                 
๑๗ มาตรา ๑๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘ มาตรา ๑๙/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐ มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๑๘๗ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) คนตายนอกบ้าน ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับ
แจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพ แล้วแต่กรณี หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง
นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ ในกรณีเช่นนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจก็ได้ 

กําหนดเวลาให้แจ้งตาม (๑) และ (๒) ถ้าในท้องที่ใดการคมนาคมไม่สะดวก 
ผู้อํานวยการทะเบียนกลางอาจขยายเวลาออกไปตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่เวลา
ตายหรือเวลาพบศพ 

การแจ้งตาม (๑) และ (๒) ให้แจ้งตามแบบพิมพ์ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
พร้อมทั้งแจ้งช่ือผู้แจ้งด้วย 

ให้นําความในวรรคสามของมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับกับการแจ้งตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม๒๑ 

 
มาตรา ๒๒  เมื่อมีการแจ้งตามมาตรา ๒๑ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกมรณบัตร

เป็นหลักฐานให้แก่ผู้แจ้ง เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๒๕ 
 
มาตรา ๒๓  เมื่อมีคนเกิดหรือคนตาย ผู้ทําคลอดหรือผู้รักษาพยาบาลต้องออก

หนังสือรับรองการเกิดหรือการตายตามแบบพิมพ์ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนดให้แก่ผู้มีหน้าที่
ต้องแจ้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๑ 

 
มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ฝัง เผา ทําลาย หรือย้ายศพไปจากสถานที่หรือบ้านที่

มีการตาย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนผู้รับแจ้ง 
เมื่อได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้เก็บ ฝัง เผา ทําลาย หรือย้ายศพผิดไป

จากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนผู้รับแจ้ง 
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องย้ายศพ เพื่อความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพของ

ประชาชน ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจกระทําได้ 
 
มาตรา ๒๕  ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าคนตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายโดยผิด

ธรรมชาติ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งรีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
อันตรายหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ และให้รอการออกมรณบัตรไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับ
ความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานดังกล่าว 

 
มาตรา ๒๖  ให้นายทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี จัดทํา

ทะเบียนคนเกิดทะเบียนคนตาย จากสูติบัตรและมรณบัตรตามแบบพิมพ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด 

 
มาตรา ๒๗  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย หรือสูติบัตร

และมรณบัตรให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

                                                 
๒๑ มาตรา ๒๑ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ภาคผนวก ๑๘๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๘  ให้กงสุลไทยหรือข้าราชการสถานทูตไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศแต่งต้ังให้เป็นนายทะเบียน มีหน้าที่รับจดทะเบียนคนเกิดและคนตายท่ีมีขึ้นนอก
ราชอาณาจักรสําหรับคนสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หลักฐานการจดทะเบียนดังกล่าวให้ใช้เป็นสูติบัตรและมรณบัตรได้ 

ถ้าในที่ซึ่งมีการเกิดหรือการตายตามวรรคหนึ่ง ไม่มีกงสุลไทยหรือสถานทูตไทย
ประจําอยู่ ให้ใช้หลักฐานการเกิดหรือการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งกระทรวงการ
ต่างประเทศได้แปลและรับรองว่าถูกต้องเป็นหลักฐานสูติบัตรและมรณบัตรได้ 

การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การย้ายที่อยู่ 
   

 
มาตรา ๒๙  ผู้ใดมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านใด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมี

ภูมิลําเนาอยู่ ณ ที่นั้น 
 
มาตรา ๓๐  ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน ให้แจ้งการย้ายออกภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก 
(๒) เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้แจ้งการย้ายเข้าภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่

ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน 
นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒) ผู้ย้ายที่อยู่จะเป็นผู้แจ้งการย้ายออกและย้ายเข้า 

โดยไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้ายออกก็ได้ โดย
ให้นําสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมด้วยคํายินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่แสดงต่อนาย
ทะเบียนผู้รับแจ้งและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การแจ้งย้ายตามมาตรานี้ ให้แจ้งตามแบบพิมพ์ใบแจ้งย้ายท่ีอยู่ที่ผู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด 

ให้นําความในวรรคสามของมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับกับการแจ้งตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม๒๒ 

 
มาตรา ๓๑  ในการแจ้งการย้ายท่ีอยู่เข้าในบ้านใด ถ้านายทะเบียนผู้รับแจ้งเห็นว่ามี

ผู้ย้ายเข้าอยู่เป็นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว และเมื่อได้ตรวจสภาพบ้านแล้ว
เห็นว่า การย้ายเข้าอยู่ในบ้านจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข นายทะเบียนผู้รับแจ้งมี
อํานาจไม่รับแจ้งการย้ายเข้าอยู่ในบ้านได้ 

                                                 
๒๒ มาตรา ๓๐ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๑๘๙ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๓๒  การแจ้งย้ายผู้ใดเข้าอยู่ในบ้านตามมาตรา ๓๐ (๒) เจ้าบ้านต้องนํา

หลักฐานการย้ายออกของผู้นั้นตามมาตรา ๓๐ (๑) ไปแสดงต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งด้วย  ทั้งนี้ มิให้
นําความในมาตรานี้มาใช้แก่กรณีดําเนินการย้ายตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง และกรณีผู้ย้ายเข้ามาจาก
ต่างประเทศโดยมีหลักฐาน 

 
มาตรา ๓๓  เมื่อผู้อยู่ในบ้านใดออกจากบ้านที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อ่ืน

เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และเจ้าบ้านไม่ทราบว่าผู้นั้นไปอยู่ที่ใด ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกต่อนาย
ทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันโดยระบุว่าไม่ทราบที่อยู่ และให้
นายทะเบียนผู้รับแจ้งเพิ่มช่ือและรายการผู้นั้นในทะเบียนบ้านกลาง 

 
หมวด ๕ 

ทะเบียนบ้าน 
   

 
มาตรา ๓๔  ให้ทุกบ้านมีเลขประจําบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจําบ้าน ให้เจ้าบ้าน

แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อขอเลขประจําบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ 
ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งกําหนดเลขประจําบ้านให้แก่ผู้แจ้งซึ่งมีบ้านอยู่ในเขตสํานัก

ทะเบียนท้องถิ่นภายในเจ็ดวัน ถ้ามีบ้านอยู่นอกเขตสํานักทะเบียนท้องถิ่นให้กําหนดเลขประจําบ้าน
ภายในสามสิบวัน 

ให้เจ้าบ้านติดเลขประจําบ้านไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง 
ผู้อํานวยการทะเบียนกลางจะกําหนดให้มีทะเบียนบ้านช่ัวคราวตามระเบียบ เพื่อ

ประโยชน์แก่การตรวจสอบทางทะเบียนก็ได้ 
 
มาตรา ๓๕  ถ้ามีบ้านอยู่หลายหลังในบริเวณเดียวกัน ให้กําหนดเลขประจําบ้าน

เพียงเลขเดียว แต่ถ้าเจ้าบ้านประสงค์จะกําหนดเลขประจําบ้านเพิ่มขึ้นอีกให้ยื่นขอต่อนายทะเบียน
ผู้รับแจ้ง 

บ้านที่ปลูกเป็นตึกแถว ห้องแถว หรืออาคารชุด ให้กําหนดเลขประจําบ้านทุกห้อง
หรือทุกห้องชุด โดยถือว่าห้องหรือห้องชุดหนึ่ง ๆ เป็นบ้านหลังหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๖  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทําทะเบียนบ้านไว้

ทุกบ้านสําหรับผู้มีสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร๒๓ 
การจัดทําทะเบียนบ้านให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 

                                                 
๒๓ มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



ภาคผนวก ๑๙๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๗  การเพิ่มช่ือและรายการของบุคคลลงในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้าน
กลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
มาตรา ๓๘๒๔  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทําทะเบียนบ้าน

สําหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว และคนซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และบุตรของบุคคลดังกล่าวท่ีเกิดใน
ราชอาณาจักร ในกรณีผู้มีรายการในทะเบียนบ้านพ้นจากการได้รับอนุญาตหรือผ่อนผันให้อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักร ให้นายทะเบียนจําหน่ายรายการทะเบียนของผู้นั้นโดยเร็ว 

ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางจัดให้มีทะเบียนประวัติสําหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
อ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

รายการและการบันทึกรายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
มาตรา ๓๙  ให้นายทะเบียนอําเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นมอบสําเนาทะเบียน

บ้านให้เจ้าบ้านเก็บรักษา เมื่อมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือจาํหน่ายรายการในทะเบียนบ้านให้เจ้าบ้าน
นําสําเนาทะเบียนบ้านไปให้นายทะเบียนบันทึกรายการให้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับทุกครั้ง 

ถ้าสําเนาทะเบียนบ้านชํารุดจนใช้การไม่ได้หรือสูญหาย ให้เจ้าบ้านขอรับสําเนา
ทะเบียนบ้านใหม่ได้ และเสียค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อผู้อํานวยการทะเบียนกลางเห็นว่าไม่มีความจําเป็นต้องมีสําเนาทะเบียนบ้าน
ต่อไปในเขตสํานักทะเบียนใด ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางมีอํานาจยกเลิกการใช้สําเนาทะเบียนบ้าน
ในเขตสํานักทะเบียนนั้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๐  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้านหรือสําเนาทะเบียนบ้าน

ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
 
มาตรา ๔๑๒๕  ผู้ใดรื้อบ้านที่มีเลขประจําบ้านโดยไม่ประสงค์จะปลูกบ้านใหม่ในที่ดิน

บริเวณนั้นอีกต่อไปหรือรื้อเพื่อไปปลูกสร้างบ้านในที่อ่ืน ให้แจ้งการรื้อบ้านต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รื้อบ้านเสร็จเพ่ือจําหน่ายเลขประจําบ้านและทะเบียนบ้าน 

บ้านที่รื้อถอนโดยไม่แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียน
จําหน่ายเลขประจําบ้านและทะเบียนบ้านและแจ้งย้ายผู้มีรายช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นไปไว้ใน
ทะเบียนบ้านกลางตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
มาตรา ๔๒  การย้ายบ้านซึ่งเคลื่อนย้ายได้ หรือการย้ายแพหรือเรือหรือยานพาหนะ

อ่ืนซึ่งใช้เป็นที่อยู่ประจําไปอยู่หรือจอด ณ ที่อ่ืน ถ้าอยู่หรือจอดเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เจ้าบ้านต้อง

                                                 
๒๔ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๑๙๑ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่หรือจอดใหม่ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันครบกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 
หมวด ๖ 

การสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร 
   

 
มาตรา ๔๓  เพื่อประโยชน์ของการทะเบียนราษฎร ให้มีการสํารวจตรวจสอบ

ทะเบียนราษฎรบางท้องที่หรือทั่วราชอาณาจักรได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๔๔  เมื่อได้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๓ แล้ว ให้นายทะเบียนหรือผู้

ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายเป็นหนังสือมีอํานาจเข้าไปในบ้านในเขตท้องที่ที่พระราชกฤษฎีกากําหนด
เพื่อสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเท่าท่ีจําเป็นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 

ให้เจ้าบ้านช้ีแจงตอบคําถามตามความจริงและให้ลงลายมือช่ือในรายการสํารวจ
ตรวจสอบเพื่อรับรองข้อความในรายการที่สํารวจตรวจสอบนั้น 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนแสดงบัตรประจําตัวข้าราชการ
หรือพนักงานของรัฐ หรือบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมด้วยหนังสือหลักฐานแห่งการเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่แก่เจ้าบ้านก่อนเข้าไปสํารวจตรวจสอบ 

 
มาตรา ๔๕  ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางรวบรวมรายงานยอดจํานวนราษฎรทั่ว

ราชอาณาจักรที่มีอยู่ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ล่วงมา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี 

การประกาศยอดจํานวนราษฎรตามความในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
หมวด ๗ 

การมอบหมายให้แจ้งแทน 
   

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีการแจ้งตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ 

มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งได้มอบหมายให้ผู้ใดไปแจ้ง
แทนและเมื่อผู้ได้รับมอบหมายได้แจ้งต่อผู้มีหน้าที่รับแจ้งตามมาตรานั้น ๆ แล้ว ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่นั้น
ได้แจ้งแล้ว 

การปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองของเจ้าบ้านว่าด้วยเรื่องสําเนา
ทะเบียนบ้าน ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 



ภาคผนวก ๑๙2

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

   
 

มาตรา ๔๗  ผู้ใด 
(๑) ไม่มาตามที่นายทะเบียนเรียก ไม่ยอมช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐาน 

หรือไม่ยอมให้นายทะเบียนเข้าไปสอบถามในบ้านตามมาตรา ๑๐ 
(๒)๒๖ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ 

มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ 
(๓) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ หรือ 
(๔) ไม่ยอมให้นายทะเบียนเข้าไปในบ้านเพ่ือสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร ไม่

ยอมช้ีแจงหรือตอบคําถาม หรือไม่ยอมลงลายมือช่ือตามมาตรา ๔๔ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๔๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินห้าพันบาท 
 
มาตรา ๔๘/๑๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคสี่ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือน

ถึงห้าปี และปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐกระทําผิดตามมาตราน้ี ให้หัวหน้าส่วน

ราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ตนมิได้รู้เห็นกับการกระทําความผิดน้ันและได้จัดการตามสมควรเพื่อมิให้เกิดการกระทําความผิดน้ัน
แล้ว 

 
มาตรา ๔๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่

เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรานี้เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้จัดการหรือ

ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลน้ัน ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิดนั้น หรือได้จัดการตามสมควรเพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดความผิดน้ันแล้ว 

 
มาตรา ๕๐  ผู้ใด ทํา ใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทําการเพื่อให้

ตนเอง หรือผู้อ่ืนมีช่ือหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้านหรือเอกสารการทะเบียนราษฎร
อ่ืนโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๒๖ มาตรา ๔๗ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๗ มาตรา ๔๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๑๙๓ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีผู้กระทําผิดตามวรรคหนึ่งเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๕๑  ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียน

อําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มีอํานาจเปรียบเทียบได้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตร ี



ภาคผนวก ๑๙๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม๒๘ 
   

 
๑. การออกบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสญัชาติไทยตามมาตรา ๕ 

กรณีทําบัตรครั้งแรกหรือบัตรเดิมหมดอายุ  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
กรณีบัตรเดิมสญูหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 
กรณีเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการแก้ไขรายการผู้ถือบัตร  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 

๒. การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียน 
หรือบัตรประจําตัวตามมาตรา ๖  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 

๓. การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนา 
รายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา ๑๔ (๑)  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 

๔. การแจ้งการเกิดตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม 
การแจ้งการตายตามมาตรา ๒๑ วรรคสี่ หรอืการแจ้ง 
การย้ายที่อยู่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสี่  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 

๕. การขอรับสําเนาทะเบียนบ้านตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 

                                                 
๒๘ อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



๑๙๕ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๙ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๒๖  ให้สํานักทะเบียนอําเภอ และสํานักทะเบียนท้องถิ่นที่ดําเนินการอยู่แล้ว

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนท้องถิ่นที่จัดต้ัง
ตามมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๗  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๒๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรเพื่อให้นายทะเบียนสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อํานวยความเป็นธรรมและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น และกําหนดวิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการดําเนินการในการแจ้งการเกิด การออกสูติบัตร การออกหนังสือรับรองการเกิด และการ
จัดทําทะเบียนบ้านสําหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ เพื่อประโยชน์ในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 

วศิน/แก้ไข 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
 
 

                                                 
๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๘ ก/หน้า ๑๓/๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 



ภาคผนวก ๑๙๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญัติ 
คนเขาเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(๒) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ

น้ีหรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
“พาหนะ” หมายความวา ยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจนําบุคคล

จากที่แหงหน่ึงไปยังอีกแหงหน่ึง 
“เจาของพาหนะ” หมายความรวมถึงตัวแทนเจาของ ผูเชา ตัวแทนผูเชา ผูครอบครอง 

หรือตัวแทนผูครอบครองพาหนะ แลวแตกรณี 
“ผูควบคุมพาหนะ” หมายความวา นายเรือหรือผูรับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 

                                                
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนท่ี ๒๘/ฉบับพิเศษ หนา ๔๕/๑ มีนาคม ๒๕๒๒ 



๑๙๗ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“คนประจําพาหนะ” หมายความวา ผูซึ่งมีตําแหนงหนาท่ีประจําหรือทํางานประจํา
พาหนะ และเพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัติน้ี ใหหมายความรวมถึงผูควบคุมพาหนะซึ่งขับข่ี
พาหนะโดยไมมีคนประจําพาหนะ 

“คนโดยสาร” หมายความวา ผูซึ่งเดินทางโดยพาหนะไมวาในกรณีใด ๆ นอกจาก
ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ 

“คนเขาเมือง” หมายความวา คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร 
“แพทยตรวจคนเขาเมือง” หมายความวา แพทยซึ่งอธิบดีแตงต้ังเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“เจาบาน” หมายความวา ผูซึ่งเปนหัวหนาครอบครองบาน ในฐานะเปนเจาของ

ผูเชา หรือในฐานะอ่ืนใด ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
“เคหสถาน” หมายความวา ที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัย เชน เรือน โรง เรือ หรือแพซึ่งคน

อยูอาศัย และใหหมายความรวมถึงบริเวณของท่ีซึ่งใชเปนท่ีอยูอาศัยน้ันดวย จะมีร้ัวลอมหรือไมก็ตาม 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

“โรงแรม” หมายความวา บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือรับสินจางสําหรับคน
เดินทางหรือบุคคลที่ประสงคจะหาที่อยูหรือที่พักช่ัวคราว ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

“ผูจัดการโรงแรม” หมายความวา บุคคลผูควบคุมหรือจัดการโรงแรมตามกฎหมาย
วาดวยโรงแรม 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังเพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมตํารวจ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม

พระราชบัญญัติ น้ี และให มีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมกับคาทําการและคาใชจายอ่ืน ๆ ไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัติน้ี และ
กําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้๒ 

กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง 

   
 

มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองคณะหน่ึง ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ อธิบดีกรมตํารวจ 
                                                

๒ มาตรา ๕ วรรคหน่ึง แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับท่ี ๘๗/
๒๕๕๗ เร่ือง การแกไขเพ่ิมเติมผูรักษาการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานตํารวจ ลงวันท่ี 
๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 



ภาคผนวก ๑๙๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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อธิบดีกรมแรงงาน อธิบดีกรมอัยการ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแหงชาติ ผูอํานวยการองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนกรรมการ 
และผูบังคับการกองตรวจคนเขาเมือง เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
(๑) เพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตามมาตรา ๓๖ 

วรรคหน่ึง 
(๒) พิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง 
(๓) อนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง 
(๔) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของคนตางดาวซึ่งขอเขามามีถ่ินที่อยูใน

ราชอาณาจักร เง่ือนไขเก่ียวกับความมั่นคงของชาติและเง่ือนไขอ่ืนตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 
(๕) กําหนดหลักเกณฑการขอมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวซึ่งเขามาใน

ราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตามมาตรา ๔๑ วรรคสี่ 
(๖) อนุญาตใหคนตางดาวเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง 

และกําหนดระเบียบเก่ียวกับการแสดงฐานะการเงินของคนตางดาวดังกลาวตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง 
(๗) อนุญาตใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวมี

ถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร และอนุญาตและกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตใหคนตางดาวซึ่งไดย่ืนคําขอ
เพ่ือมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร อยูในราชอาณาจักรตอไปพลางกอนตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึงและ
วรรคสอง 

(๘) สั่งระงับการอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม 
(๙) อนุญาตใหคนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร มีถ่ินที่อยูใน

ราชอาณาจักรตอไปตามมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง 
(๑๐) พิจารณาการเพิกถอนการอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๕๓ 
(๑๑) ใหคําปรึกษาคําแนะนํา และความเห็นแกรัฐมนตรีในการวางระเบียบเก่ียวกับ

การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีประจําดานหรือพนักงานอ่ืน เพ่ือรักษาความม่ันคงของชาติ 
หรือในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๒) พิจารณาใหความเห็นในเร่ืองเก่ียวกับคนเขาเมืองตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๘  ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี ให

กรรมการและเลขานุการเสนอเร่ืองท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตอประธานกรรมการหรือ
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหเสนอความเห็นตอกรรมการซึ่งที่ประชุม
มอบหมายโดยมิชักชา และใหประธานกรรมการหรือกรรมการดังกลาวเปนผูเรียกประชุมตามความ
รีบดวนของเร่ือง ตามหลักเกณฑที่ที่ประชุมกําหนด 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่
ประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมตํ่ากวากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 



๑๙๙ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๙  คณะกรรมการอาจต้ังคณะอนุกรรมการหรือมอบอํานาจใหพนักงาน

เจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงตามที่จะมอบหมายก็ได 
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

เรียกเปนหนังสือใหบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับเร่ืองท่ีอยูในอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการได 

 
หมวด ๒ 

การเขาและออกนอกราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๑๑  บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองเดิน

ทางเขามาหรือออกไปตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองท่ีและตาม
กําหนดเวลา  ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๒  หามมิใหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีเขามาใน

ราชอาณาจักร 
(๑) ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและยัง

สมบูรณอยู หรือมีแตไมไดรับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
เชนวาน้ันจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ หรือจากกระทรวงการตางประเทศ เวนแต
กรณีที่ไมตองมีการตรวจลงตราสําหรับคนตางดาวบางประเภทเปนกรณีพิเศษ 

การตรวจลงตราและการยกเวนการตรวจลงตราใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การตรวจลงตราตาม (๑) ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง๓ 
(๒) ไมมีปจจัยในการยังชีพตามควรแกกรณีที่เขามาในราชอาณาจักร 
(๓) เขามาเพ่ือมีอาชีพเปนกรรมกร หรือเขามาเพ่ือรับจางทํางานดวยกําลังกาย โดย

ไมไดอาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการ หรือเขามาเพ่ือทํางานอ่ืนอันเปนการฝาฝนกฎหมายวา
ดวยการทํางานของคนตางดาว 

(๔) วิกลจริตหรือมีโรคอยางใดอยางหน่ึงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๕) ยังมิไดปลูกฝปองกันไขทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอยางอ่ืนตาม

วิชาการแพทยเพ่ือปองกันโรคติดตอตามท่ีกฎหมายบัญญัติและไมยอมใหแพทยตรวจคนเขาเมือง
กระทําการเชนวาน้ัน 

                                                
๓ มาตรา ๑๒ (๑) วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 



ภาคผนวก 2๐๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

(๖) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 
หรือคําพิพากษาของศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดที่ยกเวนไวในกฎกระทรวง 

(๗) มีพฤติการณเปนท่ีนาเช่ือวาเปนบุคคลท่ีเปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุรายให
เกิดอันตรายตอความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความม่ันคงแหงราชอาณาจักร 
หรือบุคคลซึ่งเจาหนาที่รัฐบาลตางประเทศไดออกหมายจับ 

(๘) มีพฤติการณเปนท่ีนาเช่ือวาเขามาเพ่ือการคาประเวณี การคาหญิงหรือเด็ก 
การคายาเสพติดใหโทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากรหรือเพ่ือประกอบกิจการอ่ืนท่ีขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๙) ไมมีเงินติดตัวหรือไมมีประกันตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๑๔ 
(๑๐) รัฐมนตรีไมอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๖ 
(๑๑) ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลตางประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยู

อาศัยในราชอาณาจักรหรือในตางประเทศมาแลว หรือถูกพนักงานเจาหนาท่ีสงกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยเสียคาใชจาย  ทั้งน้ี เวนแตรัฐมนตรีไดพิจารณายกเวนใหเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะราย 

การตรวจวินิจฉัยโรค รางกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพ่ือปองกันโรคติดตอ 
ใหใชแพทยตรวจคนเขาเมือง 

 
มาตรา ๑๓  คนตางดาวดังตอไปน้ีใหไดรับยกเวนไมตองมีหนังสือเดินทางหรือ

เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง 
(๑) ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางนํ้าหรือทางอากาศซึ่งเพียงแตแวะ

เขามายังทา สถานี หรือทองที่ ในราชอาณาจักรแลวกลับออกไป 
เพ่ือประโยชนในการควบคุมบุคคลดังกลาว พนักงานเจาหนาท่ีจะออกหนังสือสําคัญ

ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงเพ่ือใหถือไวก็ได 
(๒) คนสัญชาติของประเทศท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยเดินทางขาม

พรมแดนไปมาช่ัวคราว โดยปฏิบัติตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงประเทศน้ัน 
(๓) คนโดยสารรถไฟผานแดนซึ่งถือต๋ัวโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแตผานอาณา

เขตประเทศไทยไปนอกราชอาณาจักรตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงประเทศน้ัน ๆ 
และรวมตลอดถึงผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะแหงรถไฟเชนวาน้ันดวย 

 
มาตรา ๑๔  รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรมีเงิน

ติดตัว หรือมีประกันหรือจะยกเวนภายใตเง่ือนไขใด ๆ ก็ได  ทั้งน้ี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศตามวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกเด็กอายุตํ่ากวาสิบสองป 
 
มาตรา ๑๕  คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรตราบเทาที่อยูในฐานะดังตอไปน้ี

ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติการตามหนาท่ีของคนตางดาวตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี 
นอกจากการปฏิบัติหรือการตองหามตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ (๑) (๔) และ (๕) และมาตรา ๑๘ 
วรรคสอง 



2๐๑ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

(๑) บุคคลในคณะผูแทนทางทูตซึ่งรัฐบาลตางประเทศสงเขามาปฏิบัติหนาท่ีใน
ราชอาณาจักรหรือซึ่งเดินทางผานราชอาณาจักร เพ่ือไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศอ่ืน 

(๒) พนักงานฝายกงสุลและลูกจางฝายกงสุลซึ่งรัฐบาลตางประเทศสงเขามาปฏิบัติ
หนาที่ในราชอาณาจักร หรือซึ่งเดินทางผานราชอาณาจักรเพ่ือไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศอ่ืน 

(๓) บุคคลซึ่งรัฐบาลตางประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยใหเขามาปฏิบัติ
หนาที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร 

(๔) บุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร เพื่อรัฐบาลไทยตามความ
ตกลงท่ีรัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ 

(๕) หัวหนาสํานักงานขององคการหรือทบวงการระหวางประเทศท่ีมีกฎหมาย
คุมครองการดําเนินงานในประเทศไทย หรือซึ่งรัฐบาลไทยไดใหความเห็นชอบดวยแลว และรวมถึง
พนักงานหรือผูเช่ียวชาญหรือบุคคลอ่ืนซึ่งองคการหรือทบวงการเชนวาน้ัน แตงต้ังหรือมอบหมายให
ปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจในราชอาณาจักร เพ่ือองคการหรือทบวงการดังกลาว หรือเพ่ือรัฐบาลไทย
ตามความตกลงที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับองคการหรือทบวงการระหวางประเทศน้ัน 

(๖) คูสมรส หรือบุตร ซึ่งอยูในความอุปการะและเปนสวนแหงครัวเรือนของบุคคล
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 

(๗) คนรับใชสวนตัวซึ่งเดินทางจากตางประเทศเพื่อมาทํางานประจําเปนปกติ ณ 
ที่พักอาศัยของบุคคลตาม (๑) หรือบุคคลซึ่งไดรับเอกสิทธิเทาเทียมกันกับบุคคลซึ่งมีตําแหนงทางทูต
ตามความตกลงท่ีรัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศหรือกับองคการหรือทบวงการระหวาง
ประเทศ 

ในกรณีตาม (๑) (๒) (๖) หรือ (๗) ใหเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศและหลัก
ถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสอบถามและขอดูหลักฐานเพ่ือสอบสวนวาบุคคลซึ่ง
เขามาในราชอาณาจักรน้ันเปนผูไดรับยกเวนตามมาตราน้ี 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีท่ีมีพฤติการณซึ่งรัฐมนตรีเห็นวา เพ่ือประโยชนแกประเทศหรือ

เพ่ือความสงบเรียบรอย วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไมสมควร
อนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งไมอนุญาตใหคน
ตางดาวผูนั้นหรือจําพวกน้ันเขามาในราชอาณาจักรได 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีพิเศษเฉพาะเร่ือง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะ

อนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจักรภายใตเง่ือนไขใด ๆ หรือจะยกเวน
ไมจําตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได 

 
มาตรา ๑๘  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไป

นอกราชอาณาจักร 
เพ่ือการน้ี บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ตองย่ืนรายการ

ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และผานการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาท่ีของดานตรวจคน
เขาเมืองประจําเสนทางน้ัน 



ภาคผนวก 2๐2

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
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กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

 
มาตรา ๑๙  ในการตรวจและพิจารณาวาคนตางดาวผูใดตองหามมิใหเขามาใน

ราชอาณาจักรหรือไม พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวผูน้ันไปพักอาศัยอยู 
ณ ที่ที่เห็นสมควร โดยใหคํารับรองวาจะมาพบพนักงานเจาหนาที่เพ่ือรับทราบคําสั่งตามวัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีกําหนดก็ได หรือถาพนักงานเจาหนาท่ีเห็นสมควรจะเรียกประกันหรือเรียกท้ังประกันและ
หลักประกันก็ได หรือพนักงานเจาหนาท่ีจะกักตัวผู น้ันไว ณ สถานท่ีใดตามท่ีเห็นเหมาะสมเพ่ือ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

เพ่ือประโยชนแหงบทบัญญัติในวรรคหน่ึง พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกบุคคลซึ่ง
มีเหตุอันควรเช่ือวาถอยคําของบุคคลน้ันอาจเปนประโยชนแกกรณีท่ีสงสัยใหมาสาบานหรือปฏิญาณ
ตนและใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ได 

ถามีเหตุอันควรสงสัยวาคนตางดาวผูใดเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือการอันระบุใน
มาตรา ๑๒ (๘) หรือมีสวนเก่ียวของกับการน้ัน หรือหญิงหรือเด็กคนใดเขามาเพ่ือการเชนวาน้ัน 
พนักงานเจาท่ีอาจอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรไดช่ัวคราวโดยสั่งใหบุคคลดังกลาวมารายงานตน 
และตอบคําถามของพนักงานเจาหนาท่ี หรือจะสั่งใหไปรายงานตนและตอบคําถามของเจาพนักงาน
ตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองท่ีท่ีผูน้ันอาศัยอยู ตามระยะเวลาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกําหนดก็ได แต
ระยะเวลาที่กําหนดใหรายงานตนและตอบคําถามตองหางกันไมนอยกวาเจ็ดวันตอคร้ัง 

 
มาตรา ๒๐  ในการท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกักตัวคนตางดาวผูใดไวตามมาตรา ๑๙ ให

พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจกักตัวคนตางดาวผูน้ันไดเทาท่ีจําเปนตามพฤติการณแหงกรณี แตหามมิให
กักตัวไวเกินสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีผูถูกกักตัวมาถึงท่ีทําการของพนักงานเจาหนาท่ี ในกรณีท่ีมี
เหตุจําเปนจะยืดเวลาเกินสี่สิบแปดช่ัวโมงก็ได แตมิใหเกินเจ็ดวันและใหพนักงานเจาหนาท่ีบันทึกเหตุ
จําเปนที่ตองยืดเวลาไวใหปรากฏดวย 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนตองกักตัวคนตางดาวผูใดไวเกินกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให
พนักงานเจาหนาที่ยื่นคํารองตอศาลขอใหมีอํานาจกักตัวคนตางดาวผูนั้นไวตอไปอีกได และศาลอาจสั่ง
ใหมีอํานาจกักตัวไวเทาท่ีจําเปนคร้ังละไมเกินสิบสองวัน แตถาศาลเห็นสมควรจะสั่งใหปลอยตัวไป
ช่ัวคราวโดยเรียกประกัน หรือเรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได 

 
มาตรา ๒๑  คาใชจายในการกักตัวคนตางดาวตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ให

เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรเปนผูเสีย ในกรณีที่ไมปรากฏตัว
เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะหรือเขามาโดยไมมีพาหนะ ใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสีย 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวาคนตางดาวซึ่งมีลักษณะ

ตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ เขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจสั่งใหคนตางดาวผูน้ันกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได โดยมีคําสั่งเปนหนังสือ ถาคนตางดาวผูน้ัน
ไมพอใจในคําสั่ง อาจอุทธรณตอรัฐมนตรีได เวนแตกรณีตามมาตรา ๑๒ (๑) หรือ (๑๐) หามมิให
อุทธรณ คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด แตถารัฐมนตรีมิไดมีคําสั่งภายในเจ็ดวันนับแตวันย่ืนอุทธรณ 
ใหถือวารัฐมนตรีมีคําสั่งวาคนตางดาวผูนั้นไมเปนผูตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ 



2๐๓ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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การอุทธรณ ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีได
ทราบคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี และใหทําตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

เม่ือคนตางดาวย่ืนอุทธรณแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีรอการสงตัวคนตางดาวผูน้ัน
ออกไปนอกราชอาณาจักรไวจนกวาจะไดมีคําสั่งของรัฐมนตรีในกรณีนั้น 

ในระหวางดําเนินการตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี หรือระหวางรอฟงคําสั่งของ
รัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหนํามาตรา ๑๙ วรรคหน่ึงมาใชบังคับโดยอนุโลม แตมิใหนํามาตรา ๒๐ มาใช
บังคับดวย 

 
หมวด ๓ 
พาหนะ 

   
 

มาตรา ๒๓  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ จะตองนําพาหนะเขามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองท่ีและตาม
กําหนดเวลา  ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีจะไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๔  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจตรวจพาหนะท่ีเขามาในหรือท่ีจะออกไป

นอกราชอาณาจักร หรือพาหนะท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวารับคนโดยสารเขามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร เวนแตในกรณีท่ีพาหนะน้ันไดใชในราชการโดยเฉพาะของรัฐบาลไทยหรือของรัฐบาล
ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลไทยแลว 

 
มาตรา ๒๕  พาหนะใดท่ีเขามาในหรือท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักร เจาของ

พาหนะหรือผูควบคุมพาหนะตองแจงกําหนดวันและเวลาท่ีพาหนะจะเขามาถึงหรือจะออกจากเขตทา
สถานี หรือทองท่ีตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขา
เมืองซึ่งควบคุมเขตทา สถานี หรือทองที่นั้น ภายในกําหนดเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ประกาศไว 

ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหน่ึงได ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ
ไปแจงดวยตนเองตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองที่ใกลที่สุดโดยมิชักชา 

การแจงตามความในมาตราน้ี ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหยกเวนไมตองปฏิบัติหรือ
ใหปฏิบัติภายใตเง่ือนไขอยางใดแกพาหนะใดก็ได 

 
มาตรา ๒๖  พาหนะใดท่ีเขามาในหรือท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักร เจาของ

พาหนะหรือผูควบคุมพาหนะตองย่ืนรายการตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและผานการตรวจของ
พนักงานเจาหนาที่ ณ ที่และภายใตเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองทําการตรวจ ณ ที่อ่ืนนอกจากที่อธิบดีประกาศกําหนดตาม
วรรคหน่ึง ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ที่อธิบดีมอบหมาย 

 



ภาคผนวก 2๐๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๒๗  เพ่ือประโยชนในการตรวจ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะท่ี
เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปน้ี 

(๑) มิใหคนโดยสารหรือคนประจําพาหนะไปเสียจากพาหนะหรือสถานที่ที่จัดไว 
ดวยความเห็นชอบของพนักงานเจาหนาที่ จนกวาจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี เวนแตกรณี
ท่ีผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะเปนคนคนเดียวกัน ใหบุคคลน้ันออกไปจากพาหนะเพ่ือไป
แจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๕ ในฐานะเปนผูควบคุมพาหนะได 

ถาคนโดยสารหรือคนประจําพาหนะดังกลาวขัดขืนหรือกอความวุนวายใหนํามาตรา 
๒๙ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติการตามวรรคน้ีใหเจาของพาหนะ
หรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย 

(๒) ย่ืนบัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจําพาหนะรวมท้ังผูควบคุมพาหนะตอ
พนักงานเจาหนาท่ีตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและภายในเวลาท่ีอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาท่ี
ประกาศกําหนด 

(๓) ใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ความในมาตราน้ีใหใชบังคับแกเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะซึ่งนําพาหนะมา

จากหรือไปยังชายแดนท่ีเปนทางตอเน่ืองกับประเทศอ่ืนและรับคนโดยสารซึ่งเขามาในราชอาณาจักร 
หรือรับคนโดยสารไปสงท่ีชายแดนเพ่ือออกไปนอกราชอาณาจักร  ทั้งน้ี เฉพาะที่เก่ียวกับคนโดยสาร
ซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเทาน้ัน 

 
มาตรา ๒๘  ในระหวางที่ยังอยูในราชอาณาจักร ถามีการเพ่ิมหรือลด หรือเปลี่ยนคน

ประจําพาหนะที่เขามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร หรือคนประจําพาหนะดังกลาวผูใดจะไม
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ให เจาของพาหนะหรือในกรณีท่ีไม มีเจาของพาหนะอยูใน
ราชอาณาจักร ใหผูควบคุมพาหนะแจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีคนประจําพาหนะจะไมกลับออกไปดังกลาวในวรรคหน่ึงและคนประจํา
พาหนะน้ันเปนคนตางดาว ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ แลวแตกรณี นําบุคคลผูน้ันไปมอบ
แกพนักงานเจาหนาที่โดยมิชักชา 

ถาคนประจําพาหนะตามวรรคสองขัดขืนไมยอมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะ แลวแตกรณี ปฏิบัติตามวรรคสองใหนํามาตรา ๒๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติการตามวรรคน้ีใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูเสีย 

 
มาตรา ๒๙  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบคนตางดาวผูใดมีลักษณะตองหามมิให

เขามาในราชอาณาจักร หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร 
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะจัดการควบคุมคนตางดาวผูน้ัน
ไวในพาหนะ หรือใหสงตัวไปยังสถานท่ีใด เพ่ือพนักงานเจาหนาท่ีจะไดควบคุมไวตรวจสอบ หรือใหสง
ตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่คนตางดาวตามวรรคหนึ่งขัดขืนหรือกอความวุนวาย เจาของพาหนะหรือ
ผูควบคุมพาหนะหรือผูแทนอาจขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจควบคุมหรือจับกุมคนตางดาว
ผูนั้นไว ถาไมสามารถจะขอความชวยเหลือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดทันทวงที ใหมี



2๐๕ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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อํานาจจับคนตางดาวผูน้ันไดเอง แลวสงตัวไปยังพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ และใหพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจน้ันรีบจัดสงตัวไปยังพนักงานเจาหนาที่เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติการตามมาตราน้ี ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะเปนผูเสีย 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา มีการฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี ให

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ หยุดพาหนะหรือนําพาหนะ
ไปยังที่ใดที่หน่ึงตามที่จําเปนเพ่ือการตรวจ 

การสั่งตามวรรคหน่ึงจะกระทําโดยใชสัญญาณหรือวิธีอ่ืนใดอันเปนที่เขาใจกันก็ได 
 
มาตรา ๓๑  พาหนะใดท่ีเขามาในราชอาณาจักร นับแตเวลาท่ีพาหนะน้ันผานเขามา

ในราชอาณาจักรแลวจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจเสร็จ หามมิใหผูใดซึ่งมิใชเจาพนักงานที่
มีหนาที่เก่ียวของกับพาหนะน้ัน ข้ึนไปบนพาหนะหรือนําพาหนะอ่ืนเขาเทียบหรือเขาไปในบริเวณหรือ
สถานที่ที่จัดไวเพ่ือการตรวจ  ทั้งน้ี เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผูใดกระทําการ
ตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๓๒  พาหนะใดท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักร ในระหวางที่พนักงาน

เจาหนาท่ีทําการตรวจหรือหลังจากท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดทําการตรวจแลว แตพาหนะน้ันยังอยูใน
ราชอาณาจักร หามมิใหผูใดซึ่งมิใชเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับพาหนะน้ัน ข้ึนไปบนพาหนะ
หรือนําพาหนะอ่ืนเขาเทียบ  ทั้งน้ี เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

ความในวรรคหน่ึงใหนํามาใชบังคับเก่ียวกับบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไวเพ่ือการตรวจ
ในระหวางผูซึ่งจะออกไปนอกราชอาณาจักรยังมิไดขึ้นไปบนพาหนะดวย 

หามมิใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยใหผูใดกระทําการ
ตามมาตราน้ี 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตองกระทําการตรวจพาหนะนอกเวลา

ราชการหรือตองไปทําการตรวจพาหนะ ณ ท่ีอ่ืน นอกจากท่ีอธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๖ 
วรรคหน่ึง หรือตองไปนอกสถานท่ีทําการเพ่ือควบคุมพาหนะไวหรือตองรอเพ่ือตรวจพาหนะอันมิใช
ความผิดของพนักงานเจาหนาท่ี ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะน้ันเสียเงินคาทําการและ
คาใชจายอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การเขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว 
   

 
มาตรา ๓๔  คนตางดาวซึ่งจะเขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวไดจะตองเขา

มาเพ่ือการดังตอไปน้ี 



ภาคผนวก 2๐๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

(๑) การปฏิบัติหนาที่ทางทูตหรือกงสุล 
(๒) การปฏิบัติหนาที่ทางราชการ 
(๓) การทองเที่ยว 
(๔) การเลนกีฬา 
(๕) ธุรกิจ 
(๖) การลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เก่ียวของ 
(๗) การลงทุนหรือการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการลงทุนภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการลงทุน 
(๘) การเดินทางผานราชอาณาจักร 
(๙) การเปนผูควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะท่ีเขามายังทาสถานี หรือทองท่ี

ในราชอาณาจักร 
(๑๐) การศึกษาหรือดูงาน 
(๑๑) การปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชน 
(๑๒) การเผยแพรศาสนาที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เก่ียวของ 
(๑๓) การคนควาทางวิทยาศาสตรหรือฝกสอนในสถาบันการคนควาหรือ

สถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร 
(๑๔) การปฏิบัติงานดานชางฝมือหรือผูเช่ียวชาญ 
(๑๕) การอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๕  คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตามมาตรา ๓๔ 

อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรภายใตเง่ือนไขใด ๆ 
ก็ได 

ระยะเวลาที่จะอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรใหกําหนดดังน้ี 
(๑) ไมเกินสามสิบวัน สําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๔) (๘) และ (๙) 
(๒) ไมเกินเกาสิบวัน สําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๓) 
(๓) ไมเกินหน่ึงป สําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔  (๕) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) 

และ (๑๕) 
(๔) ไมเกินสองป สําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๖) 
(๕) ตามกําหนดระยะเวลาตามความจําเปน สําหรับกรณีตาม มาตรา ๓๔ (๑) และ 

(๒) 
(๖) ตามกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร

สําหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๗) 
ในกรณีท่ีคนตางดาวมีเหตุจําเปนจะตองอยูในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาท่ีกําหนด

ใน (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหอธิบดีเปนผูพิจารณาอนุญาตใหอยูตอไปไดคร้ังละไมเกินหน่ึงป และเม่ือได
อนุญาตแลวใหรายงานตอคณะกรรมการเพ่ือทราบพรอมดวยเหตุผลภายในเจ็ดวันนับแตวันอนุญาต 

การขออนุญาตเพ่ืออยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตอไปแตละคร้ัง ใหคนตาง
ดาวย่ืนคําขอตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ในระหวางรอฟงคําสั่งใหคน
ตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรไปพลางกอนได 



2๐๗ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
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กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
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กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

 
มาตรา ๓๖  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว 

หากมีพฤติการณท่ีสมควรเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ใหอธิบดีหรือคณะกรรมการมี
อํานาจเพิกถอนการอนุญาตที่ไดอนุญาตไวนั้นได ไมวาอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนผูอนุญาต 

ในกรณีท่ีอธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาต คนตางดาวซึ่งถูกเพิกถอนการอนุญาต
อาจย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการได คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนที่สุด แตในกรณีท่ีคณะกรรมการมี
คําสั่งเพิกถอนการอนุญาต คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามวรรคสอง ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสี่สิบ
แปดช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีไดทราบคําสั่งของอธิบดี และใหทําตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อมีการเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหทําเปนหนังสือแจงแกคนตางดาว ใน
กรณีท่ีไมอาจสงหนังสือเชนวาน้ีแกคนตางดาวได เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดปดไว ณ ท่ีพักของคนตาง
ดาวท่ีไดแจงแกพนักงานเจาหนาท่ีไวครบกําหนดสี่สิบแปดช่ัวโมง ใหถือวาคนตางดาวผูน้ันไดรับทราบ
คําสั่งแลว 

 
มาตรา ๓๗  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว ตอง

ปฏิบัติดังตอไปน้ี 
(๑) ไมประกอบอาชีพหรือรับจางทํางาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือ

พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งอธิบดีมอบหมาย ถากรณีใดมีกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวบัญญัติ
ไวเปนอยางอ่ืนตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายน้ัน 

(๒) พักอาศัย ณ ที่ที่ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลสมควร
ไมสามารถพักอาศัย ณ ท่ีท่ีไดแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี ใหแจงการเปลี่ยนท่ีพักอาศัยตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่เขาพักอาศัย 

(๓) แจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองท่ีท่ีคนตางดาวผูน้ันพักอาศัย
ภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ยายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย และถาท่ีพักอาศัยใหมอยูตางทองท่ี
กับสถานีตํารวจทองท่ีเดิม คนตางดาวผูน้ันตองแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองท่ีท่ีไป
พักอาศัยใหมภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่ไปถึงดวย 

(๔) ถาเดินทางไปจังหวัดใดและอยูในจังหวัดน้ันเกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมง ใหคนตางดาวผูน้ัน
แจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่ภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลาที่ไปถึง 

(๕) ถาอยูในราชอาณาจักรเกินเกาสิบวัน คนตางดาวผู น้ันตองมีหนังสือแจงให
พนักงานเจาหนาท่ี ณ กองตรวจคนเขาเมืองทราบถึงท่ีพักอาศัยของตนโดยมิชักชาเม่ือครบระยะเกา
สิบวัน และตอไปใหกระทําเชนเดียวกันทุกระยะเกาสิบวัน ถาทองท่ีใดมีท่ีทําการตรวจคนเขาเมือง
ต้ังอยู จะแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองแหงน้ันก็ได 

ความใน (๓) และ (๔) จะมิใหใชบังคับแกกรณีใดตามมาตรา ๓๔ โดยเง่ือนไขอยางใด 
ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด 

การแจงตามมาตราน้ี คนตางดาวอาจไปแจงดวยตนเองหรือมีหนังสือแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่ก็ได  ทั้งน้ี ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 



ภาคผนวก 2๐๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๓๘  เจาบาน เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรมซึ่งรับ
คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวเขาพักอาศัย จะตองแจงตอ
พนักงานเจาหนาท่ี ณ ท่ีทําการตรวจคนเขาเมืองซึ่งต้ังอยูในทองท่ีท่ีบาน เคหสถาน หรือโรงแรมน้ัน
ต้ังอยูภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีคนตางดาวเขาพักอาศัย ถาทองท่ีใดไมมีท่ีทําการตรวจคนเขา
เมืองต้ังอยูใหแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่นั้น 

ในกรณีท่ีบาน เคหสถาน หรือโรงแรมท่ีคนตางดาวเขาพักอาศัยตามวรรคหน่ึงต้ังอยู
ในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมือง 

การแจงตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๓๙  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว 

หากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ใหถือวาการไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราวดังกลาวเปนอันสิ้นสุด แตถากอนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาท่ีใหกลับเขามาในราชอาณาจักรไดอีก และคนตางดาวน้ันไดกลับเขามาใน
ราชอาณาจักรโดยไม เปนผูตองหามตามมาตรา ๑๒ ถาระยะเวลาท่ีได รับอนุญาตใหอยู ใน
ราชอาณาจักรยังมีเหลืออยู ใหอยูในราชอาณาจักรตอไปไดเทาระยะเวลาที่ยังเหลืออยูนั้น 

การขออนุญาตเพ่ือกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก ใหคนตางดาวย่ืนคําขอตามแบบ
และเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๕ 

การเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๔๐  ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรีโดย

อนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตางดาว ซึ่งจะมีถ่ินท่ีอยู
ในราชอาณาจักรเปนรายป แตมิใหเกินประเทศละหน่ึงรอยคนตอป และสําหรับคนไรสัญชาติมิใหเกิน
หาสิบคนตอป 

เพ่ือประโยชนแหงการกําหนดจํานวนคนตางดาว บรรดาอาณานิคมของประเทศหน่ึง
รวมกันหรือแตละอาณาจักรซึ่งมีการปกครองของตนเองใหถือเปนประเทศหน่ึง 

 
มาตรา ๔๑  คนตางดาวจะเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรมิได เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการและดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  ทั้งน้ี ภายในจํานวนท่ีรัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา ๔๐ และไดรับใบสําคัญถ่ินที่อยูตามมาตรา ๔๗ แลว 

เพ่ือใหการเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรของคนตางดาวเปนไปเพ่ือประโยชนของ
ประเทศใหมากท่ีสุด ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของคนตางดาวซึ่งขอเขา
มามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรโดยคํานึงถึง รายได สินทรัพย ความรู ความสามารถในดานวิชาชีพ และ
ฐานะในครอบครัวของคนตางดาวดังกลาวกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เง่ือนไขเก่ียวกับความม่ันคงของ
ชาติ หรือเง่ือนไขอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือใชเปนหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตให
คนตางดาวเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 



2๐๙ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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การขออนุญาต คนตางดาวจะขอกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักรหรือขอ
ภายหลังไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวแลวก็ได 

เพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการมีอํานาจที่จะกําหนดหลักเกณฑ
ใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวกรณีใดกรณีหน่ึงตามมาตรา ๓๔ อาจย่ืนคํา
ขอเพ่ือมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรได 

คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรกอนเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักร จะมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ตอเมื่อเดินทางเขามาในราชอาณาจักรและไดย่ืนรายการ
และผานการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และไมเปนผูตองหามตาม
มาตรา ๑๒ และมาตรา ๔๔ และไดรับใบสําคัญถ่ินท่ีอยูตามมาตรา ๔๗ แลว ในระหวางขอรับ
ใบสําคัญถ่ินที่อยูใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรไปพลางกอนได 

 
มาตรา ๔๒  บุคคลดังตอไปน้ีไมอยูภายใตบังคับของประกาศกําหนดจํานวนคนตาง

ดาว ซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๐ 
(๑) คนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรแลว และไดกลับเขามาใน

ราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๑ 
(๒) หญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและไดสละสัญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรสกับคน

ตางดาว 
(๓) บุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไมวาหญิงน้ันจะ

สละสัญชาติไทยในกรณีที่ไดสมรสกับคนตางดาวหรือไมก็ตาม 
(๔) บุตรของบิดามารดาซึ่งเปนคนตางดาวท่ีเกิดในระหวางเวลาท่ีมารดาออกไปนอก

ราชอาณาจักร โดยมีหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือกลับเขามาอีกตามมาตรา ๔๘ 
เม่ือเดินทางเขามาในราชอาณาจักรพรอมกับบิดาหรือมารดา ซึ่งกลับเขามาอีกภายในเวลาท่ีกําหนด
ตามหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร และบุตรน้ันอายุยังไมเกินหน่ึงป 

 
มาตรา ๔๓  คนตางดาวท่ีนําเงินตราตางประเทศเขามาลงทุนในราชอาณาจักรเปน

จํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคนตางดาวผูน้ันมีถ่ินท่ี
อยูในราชอาณาจักรนอกเหนือจากจํานวนคนตางดาวท่ีรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๐ ก็ได แตในป
หน่ึง ๆ จะเกินรอยละหาของจํานวนดังกลาวมิได 

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบเก่ียวกับเงินตราตางประเทศที่นําเขามาลงทุน คนตาง
ดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามวรรคหน่ึงตองแสดงฐานะการเงินตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสองปแตไมเกินหาป  ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๔  หามมิใหคนตางดาวผูใดเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ถาปรากฏวา 
(๑) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําสั่งท่ีชอบดวย

กฎหมาย หรือคําพิพากษาของศาลตางประเทศ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดที่ยกเวนไวในกฎกระทรวง 



ภาคผนวก 2๑๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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(๒) เปนผูไมสามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได เพราะกายพิการหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือมีโรคอยางใดอยางหน่ึงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความใน (๒) มิใหใชบังคับแกคนตางดาวผูเปนบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตรของ
บุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร และมีฐานะที่จะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันได 

 
มาตรา ๔๕  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว 

หากประสงคจะมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร ใหย่ืนคําขอตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ณ ท่ีทําการ
ตรวจคนเขาเมืองในทองที่ที่ตนอยู ในกรณีที่ทองที่นั้นไมมีที่ทําการตรวจคนเขาเมือง ใหยื่นคําขอ 
ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมืองท่ีใกลเคียง เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวายังไมเกินจํานวนท่ี
รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔๐ หรือจํานวนตามมาตรา ๔๓ แลวแตกรณี หรือเปนบุคคลตามมาตรา 
๔๒ และไม เปนผูตองหามตามมาตรา ๔๔ แลว จะอนุญาตใหคนตางดาวผู น้ันมี ถ่ินที่อยู ใน
ราชอาณาจักรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ได 

คนตางดาวซึ่งไดยื่นคําขอเพื่อมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หากกําหนดระยะเวลาท่ี
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวจะสิ้นสุดลงในระหวางการพิจารณา คนตางดาว
ผูนั้นอาจย่ืนคําขอ ณ ท่ีทําการตรวจคนเขาเมืองแหงเดียวกันน้ัน เพ่ืออยูในราชอาณาจักรตอไปจนถึง
วันไดรับทราบผลการพิจารณา ใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมี
อํานาจอนุญาตได การอนุญาตน้ี คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจะ
กําหนดเง่ือนไขประการใดก็ได 

การย่ืนคําขออนุญาตตามวรรคหน่ึง ให เสียคาธรรมเนียมตามที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๖  คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร ถาในระหวางรอรับใบสําคัญถ่ินที่

อยูตามมาตรา ๔๑ หรืออยูในระหวางรอรับทราบผลของการพิจารณาของคณะกรรมการหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีซึ่งคณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง คนตางดาวผูน้ันเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ใหถือวาการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๑ วรรคหา หรือมาตรา ๔๕ 
วรรคสอง เปนอันสิ้นสุด เวนแตกอนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาท่ีใหกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก และคนตางดาวผูน้ันไดกลับเขามาภายในระยะเวลาท่ี
พนักงานเจาหนาที่กําหนด ใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรตอไปไดตามที่ไดรับการผอนผัน 

 
มาตรา ๔๗  คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรจะตองขอรับ

ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งอธิบดีมอบหมายไวเปนหลักฐาน ภายในเวลา
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร 

ในกรณีท่ีคนตางดาวอายุตํ่ากวาสิบสองปไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
ผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตองขอรับใบสําคัญถ่ินท่ีอยูในนามของคนตางดาวผูน้ัน ในการน้ี
อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งอธิบดีมอบหมายจะออกใบสําคัญถ่ินท่ีอยูใหตางหาก หรือรวมกันกับ
ผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองก็ได 



2๑๑ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

ถาไมขอรับใบสําคัญถ่ินท่ีอยูในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจสั่งระงับ
การอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรเสียได ในกรณีเชนน้ีการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรตาม
มาตรา ๔๑ วรรคหา หรือมาตรา ๔๕ วรรคสอง เปนอันสิ้นสุด 

ผูขอรับใบสําคัญถ่ินท่ีอยูตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๘  ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูใหใชไดตลอดไป แตถาผูถือใบสําคัญถ่ินที่อยูได

เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูน้ันเปนอันใชไมไดตอไป เวนแตกอนท่ีจะ
เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรผูถือใบสําคัญถ่ินที่อยูไดนําใบสําคัญถ่ินที่อยูไปใหพนักงานเจาหนาที่
ทําหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเขามาอีกตามมาตรา ๕๐ ในกรณีเชนน้ี หาก
คนตางดาวผูนั้นกลับเขามาในราชอาณาจักรภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีทําหลักฐานให 
และไมเปนผูที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๔๔ ใหใบสําคัญถ่ินที่อยูนั้นคงใชไดตอไป 

บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ เฉพาะความใน (๑) ในสวนท่ีเก่ียวกับการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง และความใน (๒) (๓) และ (๔) มิใหนํามาใชบังคับ
แกกรณีตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๔๙  ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูท่ีใชไมไดตามมาตรา ๔๘ ใหผูถือหรือผูครอบครอง

สงคืนตอพนักงานเจาหนาที่ 
ใบสําคัญถ่ินที่อยูของคนตางดาวที่ตาย ใหผูครอบครองสงคืนตอพนักงานเจาหนาที่ 
 
มาตรา ๕๐  คนตางดาวซึ่งเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรโดยชอบและประสงคจะ

เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรและจะกลับเขามาอีก ใหปฏิบัติดังน้ี 
(๑) นําใบสําคัญถ่ินที่อยูมาใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลังทําหลักฐานการแจงออกไป

นอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเขามาอีก ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) ในกรณีท่ีไมมีใบสําคัญถ่ินท่ีอยูเพราะเปนคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูใน

ราชอาณาจักรกอนมีบทบัญญัติท่ีใหคนตางดาวน้ันตองขอใบสําคัญถ่ินท่ีอยู ใหมาขอรับใบสําคัญถ่ินท่ี
อยูจากพนักงานเจาหนาที่เสียกอน แลวปฏิบัติตาม (๑) 

(๓) ในกรณีที่ใบสําคัญถ่ินที่อยูไมมีที่วางที่จะสลักหลังตาม (๑) ผูถือใบสําคัญถ่ินท่ีอยู
จะตองขอเปลี่ยนใบสําคัญถ่ินที่อยูตามมาตรา ๕๒ เสียกอน 

หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเขามาอีกใหมีอายุหน่ึงปนับแต
วันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีทําหลักฐานใหและภายในกําหนดหน่ึงปน้ัน ผูถือใบสําคัญถ่ินที่อยูจะออกไป
นอกราชอาณาจักรและกลับเขามาก่ีคร้ังก็ได 

การขอหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเขามาอีก และการออก
ใบสําคัญถ่ินที่อยูตาม (๒) ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๑  คนตางดาวซึ่งเคยเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรแตไมมีหลักฐานการ

แจงออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเขามาอีก หรือมีหลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร
เพ่ือกลับเขามาอีก แตมิไดกลับเขามาภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๔๘ หากประสงคจะกลับเขามา



ภาคผนวก 2๑2

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

มีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามเดิม ใหย่ืนคําขอตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเพ่ือพิจารณา
อนุญาต เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คนตางดาวผูน้ันมีเหตุผลและขอแกตัวอันสมควร ท้ัง
ไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๔๔ จะอนุญาตใหคนตางดาวผูน้ันมีถ่ินที่อยูใน
ราชอาณาจักรตอไปโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ไดแตตองขอรับใบสําคัญถ่ินท่ีอยูใหม ในระหวาง
การขออนุญาตใหนํามาตรา ๔๕ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

บทบัญญัติในมาตรา ๑๒ เฉพาะความใน (๑) ในสวนท่ีเก่ียวกับการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง และความใน (๒) (๓) และ (๙) มิใหนํามาใชบังคับ
แกกรณีตามวรรคหน่ึง 

ผูขอรับใบสําคัญถ่ินท่ีอยูใหมตามวรรคหน่ึง ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและ
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๒  เอกสารที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ของผูใดสูญหายหรือชํารุดและ

ผูนั้นประสงคจะไดใบแทน หรือกรณีขอเปลี่ยนใบสําคัญถ่ินท่ีอยูตามมาตรา ๕๐ (๓) เม่ือพนักงาน
เจาหนาท่ีสอบสวนเปนท่ีพอใจแลว ใหออกใบแทนหรือเปลี่ยนใบสําคัญถ่ินที่อยูให โดยผูขอตองเสีย
คาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๖ 

การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๕๓  คนตางดาวซึ่งเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรแลวภายหลังปรากฏวา

เปนบุคคลซึ่งมีพฤติการณอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๑๒ (๗) หรือ (๘) หรือเปนบุคคลตามมาตรา 
๑๒ (๑๐) หรือไมปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือเปนผูมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔ หรือเปนผูไดรับโทษตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ใหอธิบดีเสนอ
เร่ืองไปยังคณะกรรมการ ถาคณะกรรมการเห็นวาควรเพิกถอนการอนุญาตใหมี ถ่ินท่ีอยูใน
ราชอาณาจักร ก็ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพ่ือสั่งเพิกถอนการอนุญาตตอไป 

 
มาตรา ๕๔  คนตางดาวผูใดเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือ

การอนุญาตน้ันสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแลว พนักงานเจาหนาท่ีจะสงตัวคนตางดาวผูน้ันกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรก็ได 

ถามีกรณีตองสอบสวนเพ่ือสงตัวกลับตามวรรคหน่ึง ใหนํามาตรา ๑๙ และมาตรา 
๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีมีคําสั่งใหสงตัวคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ในระหวาง
รอการสงกลับ พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจอนุญาตใหไปพักอาศัยอยู ณ ท่ีใด โดยคนตางดาวผูน้ันตอง
มาพบพนักงานเจาหนาท่ีตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยตองมีประกัน หรือมีท้ังประกันและ
หลักประกันก็ได หรือพนักงานเจาหนาท่ีจะกักตัวคนตางดาวผูน้ันไว ณ สถานท่ีใดเปนเวลานานเทาใด
ตามความจําเปนก็ได คาใชจายในการกักตัวน้ีใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสีย 



2๑๓ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

บทบัญญัติในมาตราน้ีมิใหใชบังคับแกคนตางดาวซึ่งเขามาอยูในราชอาณาจักรกอน
วันที่พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พุทธศักราช ๒๔๘๐ ใชบังคับ 

 
มาตรา ๕๕  การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติน้ี

พนักงานเจาหนาท่ีจะสงตัวกลับโดยพาหนะใดหรือชองทางใดก็ไดตามแตพนักงานเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาเห็นสมควร 

คาใชจายในการสงคนตางดาวกลับดังกลาวน้ี ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุม
พาหนะท่ีนําเขามาน้ันเปนผูเสีย ในกรณีท่ีไมปรากฏตัวเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ ให
ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ เปนผูเสีย โดยพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียก
คาใชจายในการสงคนตางดาวกลับจากผูกระทําความผิดคนใดคนหน่ึงโดยสิ้นเชิงหรือรวมกันตามแต
จะเลือก แตถาคนตางดาวน้ันจะขอกลับโดยพาหนะอ่ืนหรือทางอ่ืน โดยยอมเสียคาใชจายของตนเอง 
พนักงานเจาหนาท่ีจะอนุญาตก็ได 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีมีการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับคนตางดาวตามมาตรา 

๑๒ (๑) และคนตางดาวไดแสดงต๋ัวหรือเอกสารที่ใชเดินทางอยางใดอยางหน่ึงของเจาของพาหนะหรือ
ผูควบคุมพาหนะใด หรือแสดงหลักฐานของบุคคลอ่ืนใด ตอพนักงานเจาหนาที่ตามเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวงเพ่ือเปนประกันในการกลับออกไปนอกราชอาณาจักรของคนตางดาวดังกลาว ให
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งเจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูท่ีออกต๋ัว เอกสารหรือหลักฐาน
ดังกลาว แลวแตกรณี มิใหยกเลิก คืนหรือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในต๋ัว เอกสารหรือหลักฐาน
ดังกลาว  ทั้งน้ี โดยจะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ หรือไมก็ได 

การสั่งตามวรรคหน่ึง ใหกระทําโดยการติดคําสั่งไวกับหรือประทับขอความคําสั่งลง
ไวบนต๋ัว เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว และเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดสั่งการแลว ถามีการยกเลิก คืน
หรือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในต๋ัว เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวใหแตกตางไปจากท่ีพนักงานเจาท่ีได
สั่งการไว โดยมิไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ การน้ันยอมไมสามารถใชอางกับพนักงาน
เจาหนาท่ีได และพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งเจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูที่ออกต๋ัว 
เอกสารหรือหลักฐาน แลวแตกรณี ใหกระทําการตามขอผูกพันเดิมในต๋ัว เอกสารหรือหลักฐาน เพ่ือ
ประโยชนในการสงคนตางดาวน้ันกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
หมวด ๗ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๕๗  เพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ผูใดอางวาเปนคนมีสัญชาติไทย ถา
ไมปรากฏหลักฐานอันเพียงพอท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะเช่ือถือไดวาเปนคนมีสัญชาติไทย ใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูนั้นเปนคนตางดาวจนกวาผูนั้นจะพิสูจนไดวาตนมีสัญชาติไทย 

การพิสูจนตามวรรคหน่ึง ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและเสีย
คาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หากผูน้ันไมพอใจคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีจะรองขอ
ตอศาลใหพิจารณาก็ได 



ภาคผนวก 2๑๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

ในกรณีที่มีการรองขอตอศาล เมื่อไดรับคํารองขอแลว ใหศาลแจงตอพนักงานอัยการ 
พนักงานอัยการมีสิทธิที่จะโตแยงคัดคานได 

 
มาตรา ๕๘  คนตางดาวผูใดไมมีหลักฐานการเขามาในราชอาณาจักรโดยถูกตองตาม

มาตรา ๑๒ (๑) หรือไมมีใบสําคัญถ่ินท่ีอยูตามพระราชบัญญัติน้ี และท้ังไมมีใบสําคัญประจําตัวตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว ใหสันนิษฐานไวกอนวาคนตางดาวผู น้ันเขามาใน
ราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๙  ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจหนาท่ีทํา

การจับกุมและปราบปรามผูกระทําผิดตอพระราชบัญญัติน้ี โดยใหมีอํานาจออกหมายเรียก หมายจับ 
หรือหมายคน หรือจับ คน หรือควบคุม และใหมีอํานาจสอบสวนคดีความผิดตอพระราชบัญญัติน้ี 
เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๖๐  ในเขตทองท่ีใด รัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรท่ีจะยกเวนคาธรรมเนียม

อยางใดอยางหน่ึงตามพระราชบัญญัติน้ี ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกระทําไดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๑  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๖๒  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงมีสัญชาติไทย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพัน

บาท 
 
มาตรา ๖๓  ผูใดนําหรือพาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรหรือกระทําการดวย

ประการใด ๆ อันเปนการอุปการะหรือชวยเหลือ หรือใหความสะดวกแกคนตางดาวใหเขามาใน
ราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหน่ึงแสน
บาท 

เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ และภายใน
พาหนะน้ันมีคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี ใหสันนิษฐานไวกอนวา
เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะน้ันไดกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไม
สามารถรูไดวาภายในพาหนะน้ันมีคนตางดาวดังกลาวอยู แมวาไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว 

 



2๑๕ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

มาตรา ๖๔  ผู ใด รู ว าคนตางดาวคนใดเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝน
พระราชบัญญัติน้ี ใหเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใด ๆ เพ่ือใหคนตางดาวน้ันพนจาก
การจับกุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

ผูใดใหคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัติน้ีเขาพัก
อาศัย ใหสันนิษฐานไวกอนวาผู น้ันรูวาคนตางดาวดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝน
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมรูโดยไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง เปนการกระทําเพ่ือชวยบิดา มารดา บุตร สามี
หรือภริยาของผูกระทํา ศาลจะไมลงโทษก็ได 

 
มาตรา ๖๕  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๖  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ 

มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๒๗ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๗  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ (๑) 

วรรคหน่ึง หรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๗ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๖๘  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ 

วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๙  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ 

วรรคสอง ตองระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนประจําพาหนะท่ีมิไดนําไปมอบน้ันคนละไมเกินหน่ึงหม่ืน
บาท 

 
มาตรา ๗๐  พาหนะใดมีคนโดยสารซึ่งเปนคนตางดาวซึ่งมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา ๑๒ (๑) เขามาในราชอาณาจักร เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะน้ัน ตองระวางโทษปรับ
เรียงรายตัวคนตางดาวคนละไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๗๑  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของ

พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท 

ถาการไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวในวรรคหนึ่งเปนเหตุให
คนตางดาวหลบหนี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท 

 



ภาคผนวก 2๑๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

มาตรา ๗๒  คนตางดาวผูใดหลบหนีไปจากพาหนะหรือหลบหนีไปในระหวางสงตัว
ไปยังสถานท่ีใด ๆ ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดสั่งใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะควบคุมตัวไวหรือ
ใหสงตัวไปตามมาตรา ๒๙ หรือหลบหนีไปในระหวางท่ีถูกกักตัวหรือควบคุมตามอํานาจของพนักงาน
เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓  เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หน่ึงหมื่นบาท 
 
มาตรา ๗๕  คนตางดาวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ (๑) ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๖  คนตางดาวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาทและปรับอีกไมเกินวันละสองรอยบาท จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 
 
มาตรา ๗๗  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

แตถาผูนั้นเปนผูจัดการโรงแรม ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองพันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท 
 
มาตรา ๗๘  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 
 
มาตรา ๗๙  เจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูท่ีออกต๋ัว เอกสารหรือหลักฐาน

ผูใด ไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาคนตางดาวดังกลาวจะกลับออกไปนอกราชอาณาจักร แตมิให
ปรับเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๐  ผู ใดทําลายคําสั ่งของพนักงานเจาหนาที่ที ่สั ่งการตามมาตรา ๕๖ 

วรรคสอง หรือทําใหคําสั่งดังกลาวลบเลือน โดยมีเจตนามิใหเจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือ
ผูท่ีออกต๋ัว เอกสารหรือหลักฐานทราบถึงคําสั่งดังกลาวของพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๘๑  คนตางดาวผูใดอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือการ

อนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 



2๑๗ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

มาตรา ๘๒  คนตางดาวผูใดหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไมยอมรับทราบ
คําสั่งของรัฐมนตรี คณะกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งคณะกรรมการมอบหมายซึ่งสั่ง
การแกคนตางดาวผูนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

ถาคําสั่งตามวรรคหน่ึงเปนคําสั่งใหกลับออกไปนอกราชอาณาจักร คนตางดาวผูน้ัน 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๘๓  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเปนนิติ

บุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลน้ัน ตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับ
ความผิดน้ัน ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน 

 
มาตรา ๘๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี นอกจากความผิดตามมาตรา 

๖๒ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๒ วรรคสอง ใหมีคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ ซึ่งประกอบดวยอธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทน อธิบดีกรมอัยการหรือผูแทน และผูบังคับ
การกองตรวจคนเขาเมืองหรือผูแทนเปนกรรมการ มีอํานาจเปรียบเทียบไดและในการน้ี
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการ
เปรียบเทียบแทนได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการใด ๆ ก็ไดตามท่ี
เห็นสมควร 

เม่ือผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๘๕  ใหถือวาคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราวอยูแลวในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ เปนผูไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี แตคง
ไดรับสิทธิและประโยชนเพียงเทาที่ปรากฏในหลักฐานการอนุญาตไวแลวเทาน้ัน 

 
มาตรา ๘๖  ใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว

และไดอยูเกินเกาสิบวันแลวในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ แจงคร้ังแรกตอพนักงานเจาหนาท่ีตาม
มาตรา ๓๗ (๕) ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๗  ใหเจาบาน เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรมซึ่ง

รับคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวเขาพักอาศัยอยูแลวในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ แจงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๓๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 



ภาคผนวก 2๑๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

มาตรา ๘๘  ใหถือวาใบสําคัญถ่ินท่ีอยูท่ีไดออกตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองกอน
วันท่ีพระราชบัญญั ติ น้ี ใช บัง คับและท่ี ยังสมบูรณอยู เปนใบสําคัญถ่ินท่ีอยู ท่ี ไดออกใหตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๙  ใหถือวาหลักฐานการแจงออกนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเขามาอีกซึ่ง

พนักงานเจาหนาที่ไดทําไวในใบสําคัญถ่ินที่อยูของคนตางดาวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ เปน
หลักฐานการแจงออกนอกราชอาณาจักร เพ่ือกลับเขามาอีกตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๙๐  ใหถือวาคนตางดาวซึ่งถูกสั่งใหกักตัวไวเพ่ือรอการสงกลับอยูแลวในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูซึ่งถูกสั่งใหกักตัวไวเพ่ือรอการสงกลับตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๑  ใหถือวาคํารองตาง ๆ ของคนตางดาวท่ีคางพิจารณาอยูในวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนคํารองที่ไดยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๙๒  ใหบรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ งหรือมติของ

คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี จนกวา
จะไดมีกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ีใช
บังคับแทน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.  โหตระกิตย 

รองนายกรัฐมนตรี 



2๑๙ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

อัตราคาธรรมเนียมและคาทําการและคาใชจายอ่ืน ๆ 
 

คาธรรมเนียม๔ 
   

 
(๑) การตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) 

ใชไดคร้ังเดียว ๒,๐๐๐ บาท 
ใชไดหลายคร้ัง ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๒) อุทธรณตามมาตรา ๒๒ คนละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๓) คําขออนุญาตเพ่ืออยูในราชอาณาจักร 

เปนการช่ัวคราวตอไปตามมาตรา ๓๕ 
คนหน่ึง คร้ังละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๔) อุทธรณตามมาตรา ๓๖ คนละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๕) คําขออนุญาตเพ่ือกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 

ตามมาตรา ๓๙ คนหน่ึงใชไดคร้ังเดียว ๒,๐๐๐ บาท 
ใชไดหลายคร้ังภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู ๕,๐๐๐ บาท 

(๖) คําขออนุญาตเพ่ือมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
ตามมาตรา ๔๕ คนละ ๘,๐๐๐ บาท 

(๗) ใบสําคัญถ่ินที่อยูตามมาตรา ๔๗ หรือ 
มาตรา ๕๑ ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ในกรณีที่ผูขอใบสําคัญถ่ินที่อยูเปนคูสมรส 
หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของคนตางดาว 
ที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือของบุคคล 
ท่ีมีสญัชาติไทย ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๘) หลักฐานการแจงออกไปนอกราชอาณาจักร 
เพ่ือกลับเขามาอีกตามมาตรา ๕๐ (๑) คนละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๙) ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูตามมาตรา ๕๐ (๒) ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๑๐) เอกสารท่ีออกใหตามมาตรา ๕๒ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๑๑) คําขอเพ่ือขอพิสูจนสัญชาติตอพนักงาน 

เจาหนาที่ตามมาตรา ๕๗ คนละ ๘๐๐ บาท 

                                                
๔ คาธรรมเนียม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ภาคผนวก 22๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

คาทําการและคาใชจายอ่ืน ๆ 
   

 
(๑) การตรวจพาหนะนอกเวลาราชการ ถาพาหนะ 

ไมมีคนโดยสาร พาหนะหน่ึง คร้ังละไมเกิน ๒๐๐ บาท 
ถามีคนโดยสาร ใหคิดเพ่ิมข้ึน 
ตามรายตัวคนโดยสาร คนละไมเกิน ๑๐ บาท 

(๒) การตรวจพาหนะ ณ ที่อ่ืน นอกจากที่ 
อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๖ 
วรรคหน่ึง พาหนะหน่ึง วันละไมเกิน ๒๐๐ บาท 

(๓) การรอคอยเพ่ือตรวจพาหนะอันมิใช 
ความผิดของพนักงานเจาหนาที่ วันละไมเกิน ๒๐๐ บาท 

(๔) การไปนอกสถานที่ทําการเพ่ือควบคุม 
พาหนะ พาหนะหน่ึง 
 วันละไมเกิน ๒๐๐ บาท 



22๑ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในปจจุบัน คนตางดาวซึ่ง
เขามาในราชอาณาจักรไดทวีจํานวนมากข้ึนตามลําดับ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่ง
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน
แลว และมีบทบัญญัติตาง ๆ ท่ีไมทันสมัยและไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สมควรปรับปรุง
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเสียใหม  ท้ังน้ี เพ่ือความม่ันคงของประเทศและเพ่ือความสงบเรียบรอย
ของประชาชน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ีคือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดใหมีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทาง แตยัง
ไมไดกําหนดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง ฯลฯ ใหสอดคลองกับ
ทางปฏิบัติอันเปนหลักสากลที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน สมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
เสียใหมใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติม
คาธรรมเนียมตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาทําการและคาใชจายอ่ืน ๆ ทายพระราชบัญญัติคน
เขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือกําหนดใหมีการเสียคาธรรมเนียมสําหรับการตรวจลงตราและสําหรับคําขอ
เพ่ือกลับเขามาในราชอาณาจักรอีกโดยใหใชไดหลายคร้ังไดดวย ประกอบกับคาธรรมเนียมตามท่ี
กําหนดไวในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาทําการและคาใชจายอ่ืน ๆ ทายพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๒๓ ไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมย่ิงข้ึนดวย  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับท่ี ๘๗/๒๕๕๗ เร่ือง การแกไขเพ่ิมเติมผูรักษาการตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานตํารวจ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๗๗ 
 

ขอ ๔  ใหบรรดา กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง ท่ีออก
ตามพระราชบัญญัติตามขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีประกาศน้ีใชบังคับ ยังคง
ใชบังคับไดตอไปจนกวาจะมีการแกไขเพ่ิมเติม 

 

                                                
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนท่ี ๑๓๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓ 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๐๘ ก/หนา ๑/๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง/หนา ๑๘/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สัญชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ 
เป็นปีที่ ๒๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

ฯ ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๒) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๓) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๔) พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คนต่างด้าว” หมายความว่า  ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย 
“คนไทยพลัดถิ่น”๒ หมายความว่า ผู้ซึ่งมีเช้ือสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับ

ของประเทศอื่นโดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่ง
ปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่น
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๒/ตอนท่ี ๖๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๔ สิงหาคม ๒๕๐๘ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “คนไทยพลัดถ่ิน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ทํานองเดียวกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“คณะกรรมการ”๓ หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๔  การได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๒/๑ การ

เสียสัญชาติไทยตามหมวด ๒ หรือการกลับคืนสัญชาติไทยตามหมวด ๓ ให้มีผลต่อเมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และให้มีผลเฉพาะตัว 

 
มาตรา ๖๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีกับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และยกเว้นค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ีให้ผู้ใด
เป็นการทั่วไปหรือเฉพาะรายตามที่เห็นสมควร 

(๑) คําขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 
(๒) หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย 
(๓) คําขอกลับคืนสัญชาติไทย 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

การได้สัญชาติไทย 
   

 
มาตรา ๗๖  บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๑) ผู้ เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ ว่าจะเกิดในหรือนอก

ราชอาณาจักรไทย 
(๒) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง 
คําว่าบิดาตาม (๑) ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิด

ตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แม้ผู้นั้นจะมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และมิได้จด
ทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตรก็ตาม๗ 

 

                                                 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “คณะกรรมการ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗ มาตรา ๗ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ภาคผนวก 22๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๗ ทวิ๘  ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อม
ไม่ได้รับสัญชาติไทย ถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือ
มารดาของผู้นั้นเป็น 

(๑) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ
ราย 

(๒) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงช่ัวคราว หรือ 
(๓) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคน

เข้าเมือง 
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเป็นการทั่วไปให้

บุคคลตามวรรคหนึ่งได้สัญชาติไทยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด๙ 
ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักร

ไทยในฐานะใด ภายใต้เง่ือนไขใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนประกอบกัน ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงดังกล่าว ให้
ถือว่าผู้นั้นเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง๑๐ 

 
มาตรา ๘  ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้

สัญชาติไทย ถ้าขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาเป็น 
(๑) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางทูต 
(๒) หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุลหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางกงสุล 
(๓) พนักงานหรือผู้เช่ียวชาญขององค์การระหว่างประเทศ 
(๔) คนในครอบครัวซึ่งเป็นญาติอยู่ในความอุปการะหรือคนใช้ ซึ่งเดินทางจาก

ต่างประเทศมาอยู่กับบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) 
 
มาตรา ๙  หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้

สัญชาติไทย ให้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๙/๑๑๑  ให้มีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวง

ยุติธรรม ผู้แทนสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยต้องมีนักวิจัยหรือ
นักวิชาการทางด้านกฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคล ด้านสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา ด้าน
                                                 

๘ มาตรา ๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙ มาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐ มาตรา ๗ ทวิ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑ มาตรา ๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



22๕ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประวัติศาสตร์หรือกลุ่มชาติพันธ์ุ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนรวมอยู่ด้วย เป็น
กรรมการ 

ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการ
ปกครองแต่งต้ังข้าราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๙/๒๑๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙/๑ (๓) มีวาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 
มาตรา ๙/๓๑๓  ให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมีอํานาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาและให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
(๒) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือการ

ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นโดยไม่ต้องดําเนินการตามมาตรา ๒๗ 
(๓) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๙/๔๑๔  ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการ

พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การพ้นจากตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙/๕๑๕  ผู้ใดอ้างว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่นประสงค์จะได้การรับรองความเป็นคน

ไทยพลัดถิ่นให้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับคําขอแล้ว ให้เสนอคําขอนั้นต่อคณะกรรมการรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเพื่อพิจารณา 
การพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙/๖๑๖  ให้ผู้ซึ่งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้การรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
บุตรของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามวรรคหน่ึงย่อมได้สัญชาติไทยโดย

การเกิด เว้นแต่ผู้นั้นถือสัญชาติของประเทศอื่น 
 
มาตรา ๙/๗๑๗  ให้นํามาตรา ๙/๖ วรรคสอง มาใช้บังคับกับบุตรของคนไทยพลัดถิ่น

                                                 
๑๒ มาตรา ๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๓ มาตรา ๙/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๔ มาตรา ๙/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๕ มาตรา ๙/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๖ มาตรา ๙/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ซึ่งบุตรนั้นได้รับสัญชาติไทยมาก่อนที่คนไทยพลัดถิ่นได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตาม
มาตรา ๙/๖ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๐  คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปน้ี อาจขอแปลงสัญชาติเป็น

ไทยได้ 
(๑) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายท่ีบุคคลน้ันมีสัญชาติ 
(๒) มีความประพฤติดี 
(๓) มีอาชีพเป็นหลักฐาน 
(๔) มีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคําขอแปลงสัญชาติ

เป็นไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๕) มีความรู้ภาษาไทยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๑  บทบัญญัติในมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) มิให้นํามาใช้บังคับ ถ้าผู้ขอแปลง

สัญชาติเป็นไทย 
(๑) ได้กระทําความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย หรือได้ทําคุณประโยชน์

ให้แก่ทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร 
(๒)๑๘ เป็นบุตร ภริยา หรือสามีของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทย หรือของผู้ได้

กลับคืนสัญชาติไทย 
(๓) เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน 
(๔)๑๙ เป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทย 
 
มาตรา ๑๒  ผู้ใดประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้ยื่นคําขอต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ถ้าผู้ประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามวรรคหนึ่งมีบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตามกฎหมายไทย และบุตรนั้นมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตร
พร้อมกับตนได้ โดยบุตรนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕) 

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี 
เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรอนุญาตให้นําความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ให้ผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยปฏิญาณตนว่า จะมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศไทย 

เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๕ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือสําคัญการแปลง
สัญชาติเป็นไทยให้ไว้แก่ผู้นั้นเป็นหลักฐาน๒๐ 

 

                                                                                                                                            
๑๗ มาตรา ๙/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๘ มาตรา ๑๑ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๑๑ (๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐ มาตรา ๑๒ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๒/๑๒๑  ในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามมาตรา ๑๒ นั้น บุคคลอ่ืนอาจ
ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทยได้ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(๑ )  ผู้อนุบาลตามคําสั่ งของศาลอาจขอแปลงสัญชาติ เป็นไทยให้แก่คนไร้
ความสามารถซึ่งมีหลักฐานแสดงให้เช่ือได้ว่าเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๓) และ (๕) และรัฐมนตรีจะยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิญาณตนก็ได้ 

(๒) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ของรัฐตามที่รัฐมนตรีกําหนด เมื่อได้รับความยินยอม
ของผู้เยาว์แล้วอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์มาไม่
น้อยกว่าสิบปี โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๓) 

(๓) ผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตร
บุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและมีหลักฐาน
แสดงให้เช่ือได้ว่าเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 
๑๐ (๑) และ (๓) 

การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยแทนบุคคลอ่ืนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๒ 
การเสียสัญชาติไทย 
   

 
มาตรา ๑๓๒๒  ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สมรสกับคนต่างด้าวและอาจถือ

สัญชาติของภริยาหรือสามีได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของภริยาหรือสามี ถ้าประสงค์จะสละ
สัญชาติไทยให้แสดงความจํานงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔๒๓  ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและได้

สัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดา หรือผู้ซึ่งได้สัญชาติ
ไทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๒/๑ (๒) และ (๓) ถ้ายังประสงค์จะถือสัญชาติอ่ืนอยู่
ต่อไป ให้แสดงความจํานงสละสัญชาติไทยตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ 

เมื่อได้พิจารณาความจํานงดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานเชื่อถือได้ว่าผู้นั้นอาจถือ
สัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอ่ืนได้จริงก็ให้รัฐมนตรีอนุญาต เว้นแต่ในระหว่างประเทศไทย
มีการรบหรืออยู่ในสถานะสงคราม รัฐมนตรีจะสั่งระงับการสละสัญชาติไทยรายใดก็ได้ 

 
มาตรา ๑๕  นอกจากกรณีตามมาตรา ๑๔ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอ่ืนหรือผู้

ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทย ให้ยื่นคําขอต่อพนักงาน
                                                 

๒๑ มาตรา ๑๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง๒๔ 
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สละสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๖  หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติไทยโดยการสมรส อาจถูกถอน

สัญชาติไทยได้เมื่อปรากฏว่า 
(๑) การสมรสนั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความเท็จอันเป็น

สาระสําคัญ 
(๒) กระทําการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อ

ประโยชน์ของรัฐ หรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ 
(๓) กระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 
การถอนสัญชาติไทยตามวรรคหน่ึงให้เป็นอํานาจของรัฐมนตรี๒๕ 
 
มาตรา ๑๗๒๖  ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือ

มารดาเป็นคนต่างด้าวอาจถูกถอนสัญชาติไทยได้ เมื่อปรากฏว่า 
(๑) ไปอยู่ในต่างประเทศที่บิดาหรือมารดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกิน

ห้าปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะ 
(๒) มีหลักฐานแสดงว่าใช้สัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอ่ืนหรือฝักใฝ่อยู่ใน

สัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอ่ืน 
(๓) กระทําการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อ

ประโยชน์ของรัฐหรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ 
(๔) กระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 
การถอนสัญชาติไทยตาม (๑) หรือ (๒) ให้รัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง ส่วนการถอนสัญชาติ

ไทยตาม (๓) หรือ (๔) เมื่อพนักงานอัยการร้องขอ ให้ศาลเป็นผู้สั่ง 
 
มาตรา ๑๘๒๗  เมื่อมีพฤติการณ์อันเป็นการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์

ของรัฐ รัฐมนตรีมีอํานาจถอนสัญชาติไทยของผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง 
 
มาตรา ๑๙  รัฐมนตรีมีอํานาจถอนสัญชาติไทยแก่ผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลง

สัญชาติ เมื่อปรากฏว่า 
(๑) การแปลงสัญชาตินั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความเท็จอัน

เป็นสาระสําคัญ 
(๒) มีหลักฐานแสดงว่าผู้แปลงสัญชาตินั้นยังใช้สัญชาติเดิม 

                                                 
๒๔ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๕ มาตรา ๑๖ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) กระทําการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อ
ประโยชน์ของรัฐ หรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ 

(๔) กระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

(๕) ไปอยู่ในต่างประเทศโดยไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยเป็นเวลาเกินห้าปี 
(๖) ยังคงมีสัญชาติของประเทศที่ทําสงครามกับประเทศไทย 
การถอนสัญชาติไทยตามมาตรานี้ จะขยายไปถึงบุตรของผู้ถูกถอนสัญชาติไทยใน

เมื่อบุตรนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะและได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสองด้วยก็ได้ และเมื่อ
รัฐมนตรีสั่งถอนสัญชาติไทยแล้วให้นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 

 
มาตรา ๒๐๒๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๑๒๙  ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและ

อาจถือสัญชาติของบิดาหรือมารดาได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดาถ้าได้รับ
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวแล้ว ให้เสียสัญชาติไทย 

 
มาตรา ๒๒  ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว หรือสละสัญชาติ

ไทย หรือถูกถอนสัญชาติไทย ย่อมเสียสัญชาติไทย 
 

หมวด ๓ 
การกลับคืนสญัชาติไทย 

   
 

มาตรา ๒๓  ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรส
กับคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ ถ้าได้ขาดจากการสมรสแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ย่อมมีสิทธิขอกลับคืน
สัญชาติไทยได้๓๐ 

การขอกลับคืนสัญชาติไทยให้ยื่นแสดงความจํานงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๔  ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาขณะที่ตน

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถ้าประสงค์จะกลับคืนสัญชาติไทย ให้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายในสองปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายที่บุคคลน้ันมีสัญชาติ 

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กลับคืนสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี 
 

                                                 
๒๘ มาตรา ๒๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๙ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๐ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ภาคผนวก 2๓๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ๓๑ 

   
 

มาตรา ๒๕๓๒  ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทน
สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ผู้แทนสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ผู้แทนกองอํานวยการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์การทํางานด้านสัญชาติเป็นที่ประจักษ์ เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการ
ปกครองแต่งต้ังข้าราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๖๓๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปีและ

อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 
มาตรา ๒๗๓๔  คณะกรรมการมีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการ

ใช้อํานาจตามมาตรา ๗ ทวิ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ และการออกกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการใช้อํานาจและดําเนินการดังกล่าวให้รัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะและ
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วย 

 
มาตรา ๒๘๓๕  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๙๓๖  ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา

ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ การพ้นจากตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการและ

                                                 
๓๑ หมวด ๔ คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ มาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๙ เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๒ มาตรา ๒๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๓ มาตรา ๒๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๔ มาตรา ๒๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๕ มาตรา ๒๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๖ มาตรา ๒๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



2๓๑ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี
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2๓๓ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยสัญชาติได้
ตราออกบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาใน พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ศ. 
๒๔๙๙ และ พ.ศ. ๒๕๐๓ รวมเป็น ๔ ฉบับ ทําให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ นอกจากนี้ยังมี
หลักการบางประการที่ควรแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมรัดกุมย่ิงขึ้น  จึงเห็นสมควรที่จะปรับปรุง
กฎหมายนี้และรวมให้เป็นฉบับเดียวกัน 
 
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๓๘ 
 

มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย 

 
มาตรา ๑๑  บทบัญญัติมาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย 
เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีคําสั่งอันมีผลให้ได้รับสัญชาติไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลง
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแต่ไม่ได้สัญชาติ
ไทยตามวรรคหน่ึง อาจได้สัญชาติไทยได้ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้รัฐมนตรีจะสั่งให้ได้สัญชาติไทยเป็นการ
ทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่สมควรให้บุตรของหญิงไทย
สามารถมีสัญชาติไทยได้โดยหลักสายโลหิตด้วยตามหลักการเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย และ
สมควรกําหนดหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยของบุตรและหลานตลอดทั้งสายของคนต่างด้าวที่เป็นผู้
อพยพ ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้เข้าเมืองเพียงช่ัวคราว และผู้ได้รับผ่อนผันให้พัก
อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเสียใหม่ให้เหมาะสมรัดกุม เพราะการยึด
หลักการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายตามประกาศของคณะปฏวัิติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับบุคคลเหล่าน้ีที่โดยมากจะอยู่กินกันโดยไม่จด
ทะเบียนสมรส  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕๓๙ 
 

มาตรา ๔  ความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับบุคคลที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวประสงค์จะสละสัญชาติไทย ให้ดําเนินการตาม
มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                                                 

๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๓/หน้า ๓/๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ 
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๒/หน้า ๙๔/๘ เมษายน ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทยของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และได้สัญชาติอ่ืนด้วยตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญชาติของบิดา หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติของบิดามารดา โดยให้
บุคคลดังกล่าวต้องแจ้งความจํานงสละสัญชาติไทย ในกรณีที่ประสงค์จะถือสัญชาติอ่ืนต่อไป  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๔๐ 
 

มาตรา ๒๑  บทบัญญัติวรรคสองของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๘ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ด้วย 

 
มาตรา ๒๒  บทบัญญัติวรรคสามของมาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ทีเ่กิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย 

 
มาตรา ๒๓  บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูก

ถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
ข้อ ๑ และผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ 
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ข้อ ๒ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว ที่ เกิดใน
ราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้าบุคคลผู้นั้นอาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎร และเป็นผู้มีความประพฤติดี หรือทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย ให้ได้สัญชาติ
ไทยต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีคําสั่งอันมีผลใหเ้ป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีคุณสมบัติตาม
วรรคหนึ่งยื่นคําขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลําเนาในปัจจุบัน 

 
มาตรา ๒๔  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่ งที่ออกตาม

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับ
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

                                                 
๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๙ ก/หน้า ๒๔/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 



2๓๕ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๕  ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ มิให้นําความตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับการใช้อํานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ ทวิ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ 
และมาตรา ๒๔ และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ปัจจุบันผู้เกิดในราชอาณาจักร
ไทยจํานวนมากซึ่งมีบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด เนื่องจากบิดามิได้
สมรสกับมารดาของผู้เกิดหรือมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดน้ันเป็นบุตร ประกอบกับกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค
ระหว่างชายหญิงที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้ และไม่มีกลไกในการกลั่นกรอง 
เสนอแนะหรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาและการใช้อํานาจของรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับ
สัญชาติ อีกทั้งอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕๔๑ 
 

มาตรา ๕  ให้ถือว่าคนไทยพลัดถิ่นที่ได้แปลงสัญชาติเป็นไทยหรือได้สัญชาติไทยแล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ .ศ .  ๒๕๐๘ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเ ติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีสถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย 

 
มาตรา ๖  ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๗  การดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙/๕ แห่งพระราชบัญญัติ

สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปัญหา
สัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป็นคนเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย โดยให้สัญชาติไทยโดยการเกิดแก่บุคคลดังกล่าวที่

                                                 
๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๒๘ ก/หน้า ๑/๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 



ภาคผนวก 2๓๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ยังไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง
และมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับการสํารวจตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักสืบสายโลหิตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญชาติ จึงกําหนดให้บุตรของคนไทยพลัดถิ่นที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยพระราชบัญญัตินี้
ที่ไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น หรือได้สัญชาติไทยแล้ว ก็ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปณตภร/ผู้จัดทํา 
๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. ๒๕๔๗๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ แห่ง

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้สํานักทะเบียนกลางจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงการปฏิบัติงาน

การทะเบียนราษฎรของทุกสํานักทะเบียนไว้ประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร สํานักทะเบียน
จังหวัด และสํานักทะเบียนอําเภอทุกแห่ง 

ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นใด สํานัก
ทะเบียนกลางอาจจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งประจําสํานักทะเบียนท้องถิ่นนั้นก็ได้ 

 
ข้อ ๒  ให้สํานักทะเบียนกลางจัดให้มีบริการประชาชนอเนกประสงค์ที่ปฏิบัติงาน

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการคัดและรับรองรายการในทะเบียนบ้าน 
การบันทึกรายการสําเนาทะเบียนบ้านให้ตรงกับต้นฉบับ หรือการดําเนินการอื่นใดตามทีผู่้อํานวยการ
ทะเบียนกลางเห็นสมควร ในการนี้ให้ถือว่าการให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรโดยเครื่องบริการ
ประชาชนอเนกประสงค์ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนและนายทะเบียน 

ในการให้บริการด้วยเคร่ืองบริการประชาชนอเนกประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ถ้าสํานัก
ทะเบียนกลางได้จัดให้บริการในวันเวลาอย่างใด ให้ถือว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานของ
สํานักทะเบียนและนายทะเบียนในวันเวลาราชการ 

สถานที่ให้บริการ วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และการลงนามรับรองเอกสารด้วย
เครื่องบริการประชาชนอเนกประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียน
กลางกําหนด 

 
ข้อ ๓  ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักทะเบียนและนายทะเบียน 
ให้นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอมีหน้าที่รับผิดชอบและ

ควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักทะเบียนอําเภอ รวมทั้ง
กํากับดูแลการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักทะเบียนท้องถิ่นด้วย 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนที่ ๗๙/หน้า ๑๖/๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๔  ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจพบหรือได้รับแจ้งว่ารายการในทะเบียนบ้านไม่
ตรงกับข้อเท็จจริงหรือหลักฐานตามกฎหมาย ให้ดําเนินการแก้ไขรายการดังกล่าวให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้เจ้าบ้านทราบเพื่อนําสําเนาทะเบียนบ้านไปบันทึกรายการให้ตรงกับต้นฉบับโดยเร็ว 

การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนดําเนินการตาม
ระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โภคิน  พลกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



2๓๙ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการ

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑  ให้สํานักทะเบียนกลางจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากสูติบัตร 

ทะเบียนคนเกิด มรณบัตร ทะเบียนคนตาย ทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านกลาง ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ 
ทะเบียนที่เกี่ยวด้วยสถานภาพการสมรส ทะเบียนที่เกี่ยวด้วยบุตร ทะเบียนที่เกี่ยวด้วยช่ือบุคคล และ
เอกสารการทะเบียนอื่น ๆ ที่ยื่นไว้ต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือ
กฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชนและในกรณีของผู้ไม่มีสัญชาติไทยให้จัดเก็บข้อมูลจาก
ทะเบียนประวัติด้วย 

ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรที่ไม่อาจจัดเก็บจากทะเบียนและเอกสารตามวรรคหนึ่ง
ได้จะจัดเก็บจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จัดเก็บโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายก็ได้ แต่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น 

 
ข้อ ๒  การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรให้จัดเก็บไว้ในรูปของเอกสาร 

ภาพถ่าย ฟิล์ม แผ่นบันทึกข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นตามที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด 

 
ข้อ ๓  ในกรณีที่ผู้ใดประสงค์จะให้นายทะเบียนจัดเก็บข้อมูลอ่ืนใดเกี่ยวกับตนอัน

มิใช่เป็นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามข้อ ๑ และนายทะเบียนเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อการทะเบียนราษฎร ให้นายทะเบียนจัดเก็บข้อมูลน้ันตามที่ผู้นั้นแสดงเจตนาได้ 

 
ข้อ ๔  เมื่อสํานักทะเบียนได้จัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากเอกสาร

หลักฐานตามข้อ ๑ ไว้ในฟิล์ม แผ่นบันทึกข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่น และพ้นระยะเวลา
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดแล้ว สํานักทะเบียนจะทําลายเอกสารหลักฐานเหล่าน้ันก็ได้ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
อารีย์  วงศ์อารยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๓๑ ก/หน้า ๗๐/๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 



ภาคผนวก 2๔๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา 
๗ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ 
และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
 
ข้อ ๒  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสําหรับคนสัญชาติไทย 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนารายการ 

ทะเบียนตามมาตรา ๖  ฉบับละ  ๑๐ บาท 
(๒) การขอคัดสําเนา หรือคัดและรับรองสําเนา 

รายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
ตามมาตรา ๑๔ (๑)  ฉบับละ  ๒๐ บาท 

(๓) การแจ้งการเกิดต่างท้องที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม 
การแจ้งการตายต่างท้องที่ตามมาตรา ๒๑ วรรคสี่ 
การแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางตามมาตรา ๓๐ 
วรรคสอง หรือการแจ้งการยา้ยที่อยู่ต่างท้องที่ตาม 
มาตรา ๓๐ วรรคสี่  ฉบับละ  ๒๐ บาท 

(๔) การขอรับสําเนาทะเบียนบ้านตามมาตรา ๓๙ 
วรรคสอง  ฉบับละ  ๒๐ บาท 

 
ข้อ ๓  ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสําหรับคนสัญชาติไทย 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การขอคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนตามมาตรา ๖ เพื่อใช้ในการ

ดังต่อไปนี้ 
(ก) การศึกษาทั่วไป 
(ข) การเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๙๖ ก/หน้า ๑๘/๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 



2๔๑ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ค) การขอรับการสงเคราะห์จากทางราชการ 
(ง) การจัดที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐ 
(จ) การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดต้ัง

ขึ้นโดยพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(๒) การขอรับสําเนาทะเบียนบ้านตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง ในเขตท้องที่ที่ประสบ

สาธารณภัยตามที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนดและได้ขอรับสําเนาทะเบียนบ้านภายใน
กําหนดเวลาที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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2๔๕ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสญัชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง 

เด็กเร่ร่อน หรือเด็กท่ีไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง 
พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๓๔ และมาตรา ๑๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา 
๓๕ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“เด็ก” หมายความถึง เด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
“เด็กเร่ร่อน” หมายความถึง เด็กเร่ร่อนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
“เด็กไร้เดียงสา” หมายความว่า เด็กที่มีอายุ ตํ่ากว่าเจ็ดปีบริบูรณ์ หรือเด็กที่

ปราศจากความรู้ผิดรู้ชอบตามปรกติสามัญอันเนื่องมาจากพัฒนาการทางร่างกายของเด็กเทียบเท่าเด็ก
ที่มีอายุตํ่ากว่าเจ็ดปีบริบูรณ์ 

“เด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี” หมายความว่า เด็กที่ไม่สามารถสืบหาบิดามารดาหรือ
ญาติทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป และใหห้มายความรวมถึงเด็กที่บิดามารดาเสียชีวิต 

“ผู้ปกครอง” หมายความถึง ผู้ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ และ

ผู้อํานวยการเขต 
 
ข้อ ๒  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการเกิดเด็กใน

สภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง หรือเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือ
บุพการีทอดทิ้ง แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งการเกิดตามแบบพิมพ์ที่
ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด พร้อมทั้งเรียกตรวจหลักฐานจากผู้แจ้งและสอบสวนพยานบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจ้งการเกิด ดังนี้ 

(๑) พยานหลักฐาน ได้แก่ 
(ก) บันทึกการรับตัวเด็กที่จัดทําขึ้นโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือ

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้รับตัวเด็กไว้ สําหรับเด็ก
แรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง 

(ข) หลักฐานการรับตัวเด็กของหน่วยงานที่รับตัวเด็กไว้ดูแลหรืออุปการะ 
(ค) รูปถ่ายของเด็กขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๙๖ ก/หน้า ๓๐/๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ง) หลักฐานทะเบียนราษฎรของผู้ปกครองของเด็ก (ถ้ามี) 
(จ) หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กทั้งพยานเอกสารและวัตถุพยาน (ถ้ามี) 

เช่น หนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาล สําเนาทะเบียนนักเรียน จดหมาย รูปถ่ายของบุคคลใน
ครอบครัว เป็นต้น 

(๒) พยานบุคคล ได้แก่ 
(ก) ผู้แจ้งการเกิด 
(ข) เด็กท่ีขอแจ้งการเกิดกรณีเด็กท่ีมีอายุต้ังแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
(ค) บุพการี หรือผู้ปกครองของเด็ก (ถ้ามี) 
(ง) ผู้รู้เห็นการเกิดของเด็กหรือสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเกิดของเด็ก 

(ถ้ามี) 
(จ) บุคคลที่เด็กเคยอาศัยอยู่หรือเคยทํางานด้วย (ถ้ามี) 

 
ข้อ ๓  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของ

พยานเอกสาร และความครบถ้วนสมบูรณ์ของประเด็นการสอบสวนพยานบุคคล แล้วรวบรวม
หลักฐานพร้อมเสนอความเห็นไปยังนายอําเภอแห่งท้องที่ที่สํานักทะเบียนนั้นต้ังอยู่ภายในระยะเวลา
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเกิด โดยให้สรุปความเห็นพร้อมระบุเหตุผลประกอบว่าเด็กที่ขอแจ้ง
การเกิดเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรหรือไม่ และเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทย หรือไม่
สามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก  ทั้งนี้ ให้นายอําเภอพิจารณาและแจ้งผลให้นาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็น 

 
ข้อ ๔  การพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจ้งการเกิดตามข้อ ๒ ให้

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความม่ันคงของมนุษย์และความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร รวมถึงหลักเกณฑ์
การได้สัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ โดยให้นายทะเบียนอําเภอ นาย
ทะเบียนท้องถิ่น และนายอําเภอ พิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก และความเป็นไปได้ใน
การแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงประกอบด้วย 

 
ข้อ ๕  หากนายอําเภอมีความเห็นว่าไม่สามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติ

ของเด็กได้ ให้แจ้งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติและออกเอกสาร
แสดงตนให้เด็กไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนดตามมาตรา ๑๙/๒ 
พร้อมทั้งให้แจ้งความเห็นของนายอําเภอให้ผู้แจ้งการเกิดทราบเป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งความเห็นของนายอําเภอ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเหตุผลของความเห็น รวมถึง
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้
ดุลพินิจ  ทั้งนี้ ให้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ การยื่นคําอุทธรณ์ ระยะเวลาการอุทธรณ์ และสิทธิในการ
ยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติของ
เด็กอีกครั้งหนึ่งด้วย 

การอุทธรณ์คําสั่ งของนายอําเภอต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและ
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 

 



2๔๗ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๖  ให้นายอําเภอพิจารณาคําอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก้ไข
คําสั่งและแจ้งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบภายในสามวันนับแต่วันที่แก้ไขคําสั่ง  
ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน
ราษฎรและหลักฐานทะเบียนราษฎรของเด็กที่แจ้งการเกิดให้ถูกต้องตามระเบียบที่ผู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนด 

ในกรณีที่นายอําเภอไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องและรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียน
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายในสามวันนับแต่วันที่การพิจารณาคําอุทธรณ์เป็นที่ยุติ และให้นาย
ทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับรายงานจากนายอําเภอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครมีหนังสือแจ้งให้
ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลา 

การพิจารณาของนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครตามวรรค
สองอาจแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานเฉพาะกิจซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา การพินิจคุ้มครองเด็ก และด้านอ่ืน ๆ ร่วม
เป็นกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือเสนอความเห็นหรือให้คําปรึกษาแก่นายทะเบียนจังหวัดหรือนาย
ทะเบียนกรุงเทพมหานครด้วยก็ได้ 

 
ข้อ ๗  เมื่อนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่า

หลักฐานของผู้แจ้งการเกิดสามารถยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่แจ้งเกิดได้ ให้แจ้ง
นายอําเภอและนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบภายในสามวันนับแต่วันที่การ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นที่ยุติ  ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนราษฎรและหลักฐานทะเบียนราษฎรของเด็กที่แจ้งการเกิดให้เป็นไปตาม
ความเห็นของนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่
ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

หากนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเห็นด้วยกับความเห็น
หรือคําสั่งของนายอําเภอตามข้อ ๕ ให้แจ้งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อแจ้งคํา
วินิจฉัยดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
จังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี โดยให้ระบุเหตุผลซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
รวมถึงสิทธิในการยื่นคําฟ้องและระยะเวลาการยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองไว้ในหนังสือแจ้งด้วย 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



ภาคผนวก 2๔๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเท็จจริง 

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียน 
พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๓๔ และมาตรา ๑๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการดําเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือ

การลงรายการเพื่อจัดทําหลักฐานทะเบียนราษฎรใดดําเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ 
หรือโดยอําพรางข้อเท็จจริง หรือมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่ามีการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ทะเบียนราษฎรในลักษณะดังกล่าวจริง ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสั่งระงับการ
เคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรกรณีนั้นไว้ก่อน 

 
ข้อ ๒  ในกรณีที่นายทะเบยีนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีคําสั่งตามข้อ ๑ แล้ว 

ให้แจ้งคําสั่งให้คู่กรณีทราบภายในสามวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง เพ่ือให้คู่กรณีมีโอกาสโต้แย้งหรือช้ีแจง
ข้อเท็จจริงของตนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

การแจ้งคําสั่งตามวรรคหนึ่งให้ทําเป็นหนังสือ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ข้อเท็จจริงหรือเหตุผลที่ทําให้เชื่อว่ามีการกระทําโดยมิชอบ 
(๒) ข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
(๔) สิทธิในการแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้ดําเนินการโต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงแทน 
(๕) สิทธิในการขอดูเอกสารที่จําเป็นสําหรับการโต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงเพื่อ

ป้องกันสิทธิของตน 
 
ข้อ ๓  การโต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงตามข้อ ๒ คู่กรณีต้องชี้แจงเหตุผลหรือแสดง

พยานหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าการสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องโดย
อาจทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน หรือจะโต้แย้งหรือช้ีแจงด้วยวาจาก็ได้โดยให้นาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นบันทึกคําช้ีแจงไว้และให้คู่กรณีลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๙๖ ก/หน้า ๒๖/๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 



2๔๙ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๔  ถ้าคู่กรณีไม่โต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๒ โดยไม่

มีเหตุอันสมควร หรือโต้แย้งหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงแต่ไม่ช้ีแจงเหตุผลหรือแสดงพยานหลักฐาน หรือ
ช้ีแจงเหตุผลหรือแสดงพยานหลักฐานแล้วแต่รับฟังไม่ได้ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นสั่งไม่รับแจ้ง จําหน่ายรายการทะเบียน หรือสั่งเพิกถอนหลักฐานทะเบียนกรณีดังกล่าว 

 
ข้อ ๕  ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ แล้วปรากฏพยานหลักฐานชัดว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือปรากฏหลักฐาน
ทางทะเบียนซึ่งเชื่อได้ว่าการมีช่ือและรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรของผู้ใดเป็นการแอบอ้าง
ใช้ช่ือหรือรายการบุคคลของผู้ อ่ืน ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสั่งไม่รับแจ้ง 
จําหน่ายรายการทะเบียน หรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนดังกล่าวโดยเร็ว และดําเนินการแก้ไข
ข้อความหรือปรับปรุงรายการทะเบียนให้ถูกต้อง 

ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งคําสั่งตามข้อ ๑ หรือคําสั่งตาม
ข้อ ๔ ให้คู่กรณีทราบเป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสั่งโดยให้ระบุเหตุผลซึ่งอย่างน้อย
ประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนใน
การใช้ดุลพินิจสิทธิในการอุทธรณ์ การยื่นคําอุทธรณ์ และระยะเวลาการอุทธรณ์ไว้ด้วย 

การอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นต้องทําเป็น
หนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 

 
ข้อ ๖  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาคําอุทธรณ์ของผู้

อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือแก้ไขรายการทะเบียนราษฎรและ
หลักฐานทะเบียนราษฎรของคู่กรณีให้ถูกต้องภายในกําหนดเวลาดังกล่าวด้วย 

ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียน
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายในสามวันนับแต่วันที่การพิจารณาคําอุทธรณ์เป็นที่ยุติ เพื่อ
พิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ให้นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีหนังสือแจ้งให้ผู้
อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่
เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลา 

 
ข้อ ๗  ในกรณีที่นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเห็นด้วยกับ

คําอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ ให้แจ้งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบภายในสามวันนับ
แต่วันที่การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นที่ยุติ เพื่อให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือแก้ไขรายการ
ทะเบียนราษฎรหรือหลักฐานทะเบียนราษฎรของคู่กรณีให้เป็นไปตามความเห็นของนายทะเบียน
จังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครโดยเร็ว 



ภาคผนวก 2๕๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่นายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครไม่เห็นด้วยกับคํา
อุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แจ้งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อแจ้งคํา
วินิจฉัยดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
จังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี โดยให้ระบุเหตุผลซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้
ดุลพินิจ รวมถึงสิทธิในการยื่นคําฟ้องและระยะเวลาการยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองไว้ในหนังสือแจ้ง
ด้วย 

 
ข้อ ๘  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ในส่วนที่ ไม่ ไ ด้กําหนดไว้ใน

กฎกระทรวงนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



2๕๑ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อ่ืน 

พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๓๔ มาตรา ๑๘ วรรคสาม และมาตรา ๒๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกรณีผู้มีหน้าท่ีแจ้งการเกิดตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือ (๒) ยังมิได้แจ้งการ

เกิดและคนซึ่งเกิดน้ันมีภูมิลําเนาปัจจุบันอยู่ต่างท้องที่สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น
ที่เกิดบิดา มารดา ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว 
แล้วแต่กรณี จะแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียน
ท้องถิ่นที่บิดา มารดาหรือผู้ปกครองของคนซึ่งเกิดน้ันมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านก็ได้ 

การแจ้งการเกิดตามวรรคหนึ่ง ผู้แจ้งการเกิดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการ
เกิดของคนซึ่งจะแจ้งการเกิดที่ออกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่คนนั้นเกิด และพยาน
บุคคลไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งสามารถยืนยันความเป็นบิดาหรือมารดาของคนดังกล่าวได้ 

ในกรณีไม่มีหนังสือรับรองการเกิด ผู้แจ้งการเกิดอาจใช้ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ 
เช่น การตรวจสารพันธุกรรม ที่ตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความน่าเช่ือถือเพื่อ
เป็นหลักฐานพิสูจน์ความเป็นบิดาหรือมารดาและบุตรแทนได้ 

 
ข้อ ๒  ในกรณีผู้มีหน้าที่แจ้งการตายตามมาตรา ๒๑ (๑) หรือ (๒) ยังมิได้แจ้งการ

ตายแต่มีการย้ายศพไปอยู่ต่างท้องที่สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นที่มีการตายหรือ
พบศพเจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลท่ีไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี จะแจ้งการตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ สํานักทะเบียนอําเภอ
หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ศพอยู่ หรือท้องที่ที่มีการจัดการศพโดยการเผา ฝัง หรือทําลาย
ก็ได้ 

การแจ้งการตายตามวรรคหนึ่ง ผู้แจ้งต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการตายของ
ผู้ตายซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่บุคคลนั้นตาย และพยานบุคคลไม่น้อยกว่าสอง
คนซึ่งสามารถยืนยันตัวบุคคลของผู้ตายได้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๙๖ ก/หน้า ๓๕/๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 



ภาคผนวก 2๕2

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีไม่มีหนังสือรับรองการตาย ผู้แจ้งการตายอาจใช้ผลการตรวจทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจสารพันธุกรรม ที่ตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความ
น่าเช่ือถือเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการแจ้งแทนได้ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
การแก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือทาํให้ทันสมัย 

ซึ่งข้อมูลทะเบยีนประวัติราษฎร และการอทุธรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๔ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา 
๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“นายทะเบียนจังหวัด” หมายความรวมถึงนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร 

 
หมวด ๑ 

การแก้ไขเพิ่มเติมหรือทําให้ทนัสมัยซึ่งข้อมลูทะเบียนประวัติราษฎร 
   

 
ข้อ ๒  ผู้จะยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือทําให้ทันสมัยซึ่งข้อมูลใด ๆ ในข้อมูลทะเบียน

ประวัติราษฎรได้ต้องเป็น 
(๑) เจ้าของประวัติ 
(๒) ผู้แทนโดยชอบธรรม ในกรณีเจ้าของประวัติเป็นผู้เยาว์ 
(๓) ผู้อนุบาล ในกรณีเจ้าของประวัติเป็นคนไร้ความสามารถ 
(๔) ผู้พิทักษ์ ในกรณีเจ้าของประวัติเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถที่ศาลสั่งให้ผู้

พิทักษ์เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถน้ัน 
(๕) ทายาทเจ้าของประวัติ ในกรณีเจ้าของประวัติตาย 
(๖) ผู้รับมอบอํานาจจากบุคคลตาม (๑) - (๕) หรือ 
(๗) ผู้มีหน้าที่แจ้งการต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่กฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่ต้องแจ้ง 
 
ข้อ ๓  การขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือทําให้ทันสมัยซึ่งข้อมูลใด ๆ ในข้อมูลทะเบียน

ประวัติราษฎรให้ทําได้เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดและตาย สถานะการสมรส ช่ือคู่สมรส 
ศาสนา วุฒิการศึกษา หรือข้อมูลอ่ืนท่ีผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ทั้งนี้ เฉพาะเมื่อมีเอกสารของทางราชการหรือสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องมาแสดงประกอบ เว้น
แต่เป็นกรณีการขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ให้เป็นไปตามที่เจ้าของประวัติแสดงความจํานง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๖๑ ก/หน้า ๑๙/๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เอกสารของทางราชการตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงเอกสารของหน่วยงาน
ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีคํารับรองของกงสุลไทยหรือของเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่รับรองเอกสารของประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่ออกเอกสารนั้น 

 
ข้อ ๔  บุคคลตามข้อ ๒ ซึ่งประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือทําให้ทันสมัยซึ่งข้อมูล

ทะเบียนประวัติราษฎรตามข้อ ๓ ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน โดยจะยื่นที่สํานักทะเบียนอําเภอหรือ
สํานักทะเบียนท้องถิ่นก็ได้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ 

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวอ่ืนที่ทางราชการออก
ให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชนของเจ้าของประวัติ ในกรณีที่เจ้าของประวัติมิได้เป็นผู้ยื่นคํา
ขอ 

(๓) เอกสารการทะเบียนราษฎรที่ผู้ยื่นคําขอประสงค์จะให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือทําให้
ทันสมัย 

(๔) หลักฐานการเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ในกรณีที่
เจ้าของประวัติเป็นผู้เยาว์และผู้ยื่นคําขอไมใ่ช่บิดาหรือมารดาของผู้เยาว์นั้น 

(๕) คําสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่เจ้าของประวัติเป็นคนไร้
ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (ถ้ามี) 

(๖) หนังสือมอบอํานาจกรณีเป็นผู้รับมอบอํานาจตามข้อ ๒ (๖) 
(๗) เอกสารของทางราชการหรือสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๓ 
 
ข้อ ๕  เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๔ แล้ว

ให้ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอให้แล้ว
เสร็จและออกใบรับให้ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐานภายในวันเดียวกับที่ได้รับคําขอ ในกรณีที่คําขอที่ยื่น
ไว้ไม่ถูกต้อง ให้เป็นหน้าท่ีของนายทะเบียนที่จะแนะนําให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขให้ถูกต้อง 

ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอมีเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๔ ไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียน
รับคําขอและออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นคําขอ และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอนําเอกสารหรือหลักฐานมายื่นเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนในใบรับดังกล่าวให้ระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนํามาย่ืนเพิ่มเติมไว้ให้ชัดเจน
ด้วย 

เมื่อได้รับคําขอถูกต้องและมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนส่ง
เรื่องให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับคําขอถูกต้องและมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน 

ในการพิจารณาคําขอ ให้นายทะเบียนสอบสวนผู้ยื่นคําขอหรือบุคคลอ่ืนซึ่งสามารถ
ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ขอดําเนินการ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอมิใช่เอกสารหรือหลักฐานฉบับจริงให้
นายทะเบียนทําเรื่องขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหรือหลักฐานนั้นไปยังส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ออกเอกสารและหลักฐานดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ระยะเวลาสิบห้าวันตามวรรคสามมิให้นับ
ระยะเวลาระหว่างการขอตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าวรวมด้วย 



2๕๕ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๖  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเห็นว่าข้อมูลที่ขอแก้ไข

เพิ่มเติมหรือทําให้ทันสมัยเป็นข้อมูลที่แท้จริง ให้ดําเนินการตามคําขอโดยเร็ว โดยดําเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือทําให้ทันสมัยซึ่งข้อมูลในเอกสารการทะเบียนราษฎรและฐานข้อมูลการทะเบียนในระบบ
คอมพิวเตอร์ตามระเบียบท่ีผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด และถ้าเอกสารการทะเบียนราษฎรนั้น
ออกให้หรือจัดเก็บไว้ที่สํานักทะเบียนอื่นซึ่งไม่ใช่สํานักทะเบียนที่รับคําขอดังกล่าว ให้นายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งสํานักทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือทําให้
ทันสมัยซึ่งข้อมูลในเอกสารการทะเบียนราษฎรตามคําขอ 

ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าไม่อาจ
ดําเนินการตามคําขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่มีคําสั่งโดยให้ระบุเหตุผล พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๗ ให้ผู้ยื่นคําขอทราบด้วย แต่ใน
กรณีที่อาจทาํได้บางส่วน ถ้าผู้ยื่นคําขอแจ้งเป็นหนังสือให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือทําให้ทันสมัย
ซึ่งข้อมูลในส่วนที่ดําเนินการได้ ก็ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการไปตาม
ความประสงค์นั้น 

เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการตามคําขอทั้งหมดหรือ
บางส่วนแล้วให้แจ้งให้นายทะเบียนจังหวัดทราบตามแบบรายงานที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
และให้นายทะเบียนจังหวัดมีหน้าที่กํากับดูแลให้การดําเนินการของนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง 

 
ข้อ ๗  ในกรณีที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีคําสั่งไม่ดําเนินการ

ตามคําขอทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นได้โดยย่ืนเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คําสั่ง 

หนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งจะยื่นต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นส่งหนังสืออุทธรณ์ให้นายทะเบียน
จังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

 
ข้อ ๘  ให้นายทะเบียนจังหวัดพิจารณาคําอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับ

แต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ก็ให้เปลี่ยนแปลงคําสั่งและแจ้งนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นให้ดําเนินการตามคําขอโดยเร็วโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๖ วรรคหนึ่ง 
ในกรณีที่เห็นว่าคําสั่งของนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นชอบแล้ว ให้สั่งยกอุทธรณ์ 

ให้นายทะเบียนจังหวัดแจ้งคําสั่งตามวรรคหน่ึงให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่มีคําสั่งและในกรณีที่มีคําสั่งยกอุทธรณ์ ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองไว้ด้วย 

คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายทะเบียนจังหวัดให้เป็นที่สุด 
 
ข้อ ๙  ในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร เอกสารการทะเบียน

ราษฎรและฐานข้อมูลการทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ ตามกฎกระทรวงนี้ ให้นายทะเบียนอําเภอ



ภาคผนวก 2๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หรือนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ลงช่ือ ตําแหน่ง และวันเดือนปีในการแก้ไขเพ่ิมเติม
กํากับไว้ด้วย  ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
หมวด ๒ 

การลบข้อมูลในทะเบียนประวัติราษฎร 
   

 
ข้อ ๑๐  การขอลบข้อมูลใด ๆ ในทะเบียนประวัติราษฎรให้กระทําได้แต่เฉพาะเมื่อมี

หลักฐานแสดงว่าข้อมูลน้ันไม่เป็นความจริง โดยให้นําความในข้อ ๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๑๑  เมื่อได้รับคําขอและมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนส่ง

เรื่องให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาทําความเห็นเสนอต่อนายทะเบียน
ประจําสํานักทะเบียนกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอและมีเอกสารและหลักฐานถูกต้อง 
และให้นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลางพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่องจากนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 

ในกรณีที่นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลางพิจารณาคําขอ เอกสารและ
หลักฐานแล้วเห็นว่าข้อมูลที่ขอลบเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ให้ดําเนินการลบข้อมูลในฐานข้อมูล
การทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ตามคําขอและแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบพร้อมทั้งแจ้งให้นายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องลบข้อมูลตามคําขอเฉพาะในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่
เกี่ยวข้อง โดยให้นําข้อ ๖ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลางเห็นว่าไม่อาจลบข้อมูลให้ตามคํา
ขอได้ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและ
ระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ด้วย 

ผู้ยื่นคําขอลบข้อมูลผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของนายทะเบียนประจําสํานัก
ทะเบียนกลางตามวรรคสาม ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้อํานวยการทะเบียนกลางได้ และให้นําความในข้อ 
๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามข้อนี้ นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลางให้
หมายถึงนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลางที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
ข้อ ๑๒  เมื่อได้มีการลบข้อมูลใด ๆ ในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรแล้ว ให้นาย

ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลางบันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบที่
ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๕ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



2๕๗ ภาคผนวก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การจัดทําทะเบียนบ้าน และการจัดทาํทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลซึ่งไม่มสีัญชาติไทย 
ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ .ศ . ๒๕๕๑ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดประเภทของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อน
ผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ให้นาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทําทะเบียนบ้าน และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยอ่ืนที่ให้
ผู้อํานวยการทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนประวัติ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ให้นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทํา

ทะเบียนบ้านและบันทึกรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ได้แก่ 
(๑) คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากการสละสัญชาติไทย การถูกถอนสัญชาติไทย

หรือการเสียสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และยังไม่ได้รับใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว 

(๒) คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ช่ัวคราว 

(๓) คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งมีเง่ือนไขว่าไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางได้
หรือมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้สถานการณ์อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรได้ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 

(๔) บุตรของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ที่เกิดในราชอาณาจักร
และไม่ได้สัญชาติไทย 

 
ข้อ ๒  คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางจัดทําทะเบียนประวัติ

ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ได้แก่ 
(๑) คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี

พิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการผ่อนผันไว้
อย่างชัดเจนเป็นเวลาน้อยกว่าห้าปี หรือไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้สถานการณ์อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ รวมถึงบุตรของบุคคล
ดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง/หน้า ๑๖/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 



ภาคผนวก 2๕๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกลุ่มอ่ืน ๆ ที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร นอกจากกลุ่ม
บุคคลตามข้อ ๑ และ (๑) ของข้อนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักด์ิ/ผู้จัดทํา 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 
ปริญสินีย์/ปรบัปรุง 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศสํานักทะเบียนกลาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิด 

ตามมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 
   

 
โดยท่ีกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรกําหนดให้กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้

สัญชาติไทยแก่กลุ่มบุคคลใด หรือให้กลุ่มบุคคลใดแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ หรือกรณีมีเหตุจําเป็นอื่น 
และบุคคลดังกล่าวมีความจําเป็นต้องมีหนังสือรับรองการเกิด ให้บุคคลดังกล่าวย่ืนคําขอหนังสือ
รับรองการเกิดตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนดหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
๑.  บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้แจ้งการเกิด หรือแจ้งการเกิดแล้ว แต่

ไม่มีสูติบัตรหรือสูติบัตรชํารุดสูญหายและสํานักทะเบียนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถคัดสําเนาสูติบัตรหรือ
ทะเบียนคนเกิดได้หากมีความจําเป็นต้องมีหนังสือรับรองการเกิด ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณ สํานักทะเบียนแห่งที่ผู้นั้นเกิด หรือมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมี
ภูมิลําเนาอยู่ปัจจุบัน พร้อมด้วยรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป สําเนาทะเบียนบ้านหรือ
สําเนาทะเบียนประวัติ เช่น ท.ร.๓๘ ท.ร.๓๘/๑ ท.ร.๓๘ ก หรือ ท.ร.๓๘ ข เป็นต้น และหลักฐานที่
แสดงว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึ้น
ทะเบียนทหาร) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เป็นต้น ทั้งนี้ ถ้าผู้ขอหนังสือ
รับรองการเกิดเป็นเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่อุปการะเลี้ยงดู
เด็กเป็นผู้ยื่นคําขอแทน 

 
๒.  เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอหนังสือรับรองการเกิด พร้อมด้วยหลักฐานจากผู้ยื่น

คําขอแล้วให้นายทะเบียนออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจใช้วิธีการคัดสําเนาคําขอ
ดังกล่าวแล้วลงช่ือนายทะเบียนรับรองสําเนาเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการรับเรื่องจากผู้ยื่นคํา
ขอก็ได้ และให้ดําเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ ให้ตรวจสอบหลักฐานการมีช่ือและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียน
ราษฎรและสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้ยื่นคําขอหนังสือรับรองการเกิดเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้มีช่ือ
ในเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือไม่ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๐๓ ง/หน้า ๒๓/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒.๒ สอบสวนผู้ยื่นคําขอให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับบิดา มารดา สัญชาติของ
บิดา มารดา สถานที่เกิด จํานวนพี่น้องร่วมบิดา มารดา และที่อยู่ปัจจุบัน แล้วให้ผู้ยื่นคําขอลงลายมือ
ช่ือหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบันทึกการสอบสวนต่อหน้านายทะเบียนที่ทําการสอบสวนและพยานอย่าง
น้อย ๒ คน 

๒.๓ สอบสวนบิดา มารดาผู้ให้กําเนิดหรือผู้ปกครองที่อุปการะเลี้ยงดูของผู้ขอ
หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี) และพยานบุคคลผู้น่าเช่ือถือเพื่อให้การรับรองเรื่องสถานที่เกิด และ
ประวัติความเป็นมาของบิดาและมารดาผู้ให้กําเนิดของผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด 

พยานบุคคลผู้น่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วและต้องมีช่ือและรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้าน มีฐานะมั่นคง เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในท้องถิ่น มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ชัดเจน และรู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวผู้ยื่นคําขอเป็นอย่างดี เป็นผู้รู้เห็นการเกิดหรือสามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานะการเกิดของผู้ขอหนังสือรับรองการเกิด ถา้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ข้าราชการบํานาญต้องดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ ๓ หรือเทียบเท่าระดับ ๓ 
ขึ้นไป หรือกํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน 

๒.๔ ในกรณีผู้ขอหนังสือรับรองการเกิดมีถิ่นที่เกิดในเขตพื้นที่สํานักทะเบียนอ่ืนและ
ผู้ขอไม่อาจนําพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลมาให้นายทะเบียนที่รับคําขอสอบสวนได้ ให้นาย
ทะเบียนที่รับคําขอส่งประเด็นไปให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
และสอบสวนแทน เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว ให้ส่งหลักฐานและบันทึกการสอบสวนไปยังสํานัก
ทะเบียนที่รับคําขอ  ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดังกล่าวดําเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสํานักทะเบียนที่ร้องขอ และหากไม่สามารถดําเนินการได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจดําเนินการนั้นภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

๒.๕ ให้ผู้ยื่นคําขอหนังสือรับรองการเกิดนําพยานเอกสาร พยานบุคคล และ
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไปให้นายทะเบียนตรวจสอบและสอบสวนภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่ยื่นคําขอ 

๒.๖ เมื่อผู้ยื่นคําขอหนังสือรับรองการเกิดได้นําพยานเอกสาร พยานบุคคลและ
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเสนอต่อนายทะเบียนและได้ดําเนินการตาม ๒.๑ ถึง ๒.๔ แล้วให้นาย
ทะเบียนรวบรวมคําขอและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง พร้อมความเห็นเสนอนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับพยานหลักฐานครบถ้วน 

นายทะเบียนผู้ทําการสอบสวนตาม ๒.๒, ๒.๓ และ ๒.๔ หมายถึง นายทะเบียน
อําเภอนายทะเบียนท้องถิ่น ผู้ช่วยนายทะเบียนอําเภอที่นายทะเบียนอําเภอมอบหมาย และผู้ช่วยนาย
ทะเบียนท้องถิ่นที่นายทะเบียนท้องถิ่นมอบหมาย 

 
๓.  เมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของ

พยานเอกสารและความครบถ้วนสมบูรณ์ของประเด็นการสอบสวนพยานบุคคลแล้ว ให้พิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากนายทะเบียนตาม ๒.๖ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๔ .   กรณีนายทะเบียนอํา เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่ นพิจารณาเห็นว่ า 
พยานหลักฐานของผู้ขอน่าเช่ือได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ให้ออกหนังสือรับรองการเกิด
ตามแบบ ท.ร.๒๐/๑ ท้ายประกาศนี้ให้แก่ผู้ขอ 

หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.๒๐/๑ ให้นายทะเบียนจัดทําเป็น ๒ ตอน มี
รายการเหมือนกัน โดยตอนที่ ๑ มอบให้แก่ผู้ขอ ส่วนตอนที่ ๒ ให้เก็บรักษาไว้ที่สํานักทะเบียน 
สามารถตรวจสอบและคัดรับรองสําเนาได้ ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนจัดทําทะเบียนคุมการออกหนังสือ
รับรองการเกิดไว้เป็นหลักฐานและลงรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

 
๕ .   กรณีนายทะเบียนอํา เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่ นพิจารณาเห็นว่ า 

พยานหลักฐานของผู้ขอไม่เพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ให้นายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสั่งไม่อนุญาต แล้วแจ้งคําสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอหนังสือรับรองการเกิดเป็น
หนังสือภายในสามวัน นับแต่วันที่มีคําสั่ง โดยให้ระบุเหตุผลซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสําคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียน 
สิทธิในการอุทธรณ์ การยื่นคําอุทธรณ์และระยะเวลาการอุทธรณ์ไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย 

การอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นต้องทําเป็น
หนังสือ โดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 

 
๖.  การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือช้ีแจง
ข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
วิชัย  ศรีขวัญ 

ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง 
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หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

  
 

 
 

  
  

 

กฎกระทรวง 
กําหนดวิธีการและคาธรรมเนียมคําขอพิสูจนความเปนบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผูเกิด 

เพื่อการไดสัญชาติไทยโดยการเกิด 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๐๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนพระราชบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ผูเกิดหรือผูมีสวนไดเสียที่ประสงคจะพิสูจนความเปนบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผูเกิด
เพื่อการไดสัญชาติไทยโดยการเกิด  ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่  ตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  พรอมดวยหลักฐานประกอบคําขอ  ดังตอไปนี้ 

(๑) รูปถายคร่ึงตัวหนาตรงไมสวมหมวก  ขนาด  ๔  x ๖  เซนติเมตร  ของผูเกิดและบิดา   
ในกรณีปรากฏตัวบิดาหรือสามารถหารูปถายของบิดาได  คนละหนึ่งรูป 

(๒) หลักฐานทางทะเบียนของผูเกิดและบิดา  ประกอบดวย  สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน  หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกใหซ่ึงมีรูปถายและเลขประจําตัวประชาชน 
ของผูเกิดและบิดา  สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกใหซ่ึงมี
รายการชื่อตัว  ชื่อสกุลของบิดา  และมารดาของผูเกิด  (ถามี) 



ภาคผนวก 2๖๔

หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอมีหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม  (DNA)  หรือหลักฐานการตรวจทาง
วิทยาศาสตรอื่น ๆ  ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอื่นที่อธิบดีกรมการปกครองรับรอง 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซ่ึงพิสูจนวาบิดา 
และผูเกิดเปนบิดาและบุตรกัน  หรือมีหลักฐานอื่น ๆ  ที่แสดงความสัมพันธระหวางบิดา  และผูเกิด 
วาเปนบิดาและบุตรกัน  ใหย่ืนมาพรอมกับคําขอดวย 

กรณีหลักฐานตามวรรคหนึ่งจัดทําข้ึนในตางประเทศ  ผูย่ืนคําขอตองจัดใหมีการรับรอง 
ความถูกตองและคําแปลภาษาไทยของหลักฐานดังกลาวตามระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวย 
การรับรองเอกสารดวย 

ขอ ๒ การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงนี้ 
(๑) ถาผู ย่ืนคําขอมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนคําขอตอผูอํานวยการเขต   

ณ  สํานักงานเขตแหงทองที่ที่ผูย่ืนคําขอมีภูมิลําเนา 
(๒) ถาผูย่ืนคําขอมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอื่น  ใหย่ืนคําขอตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ 

ผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ  ณ  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอแหงทองที่ที่ผูย่ืนคําขอมีภูมิลําเนา 
(๓) ถาผูย่ืนคําขอมีภูมิลําเนาอยูในตางประเทศ  ใหย่ืนคําขอตอขาราชการสถานทูตไทย 

หรือกงสุลไทยที่ไดรับมอบหมาย  ณ  ที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุลใหญหรือสวนราชการ
ของกระทรวงการตางประเทศที่เรียกชื่ออยางอื่นและปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลใหญที่มีเขตอาณาหรือเขตกงสุลในประเทศนั้น 

ขอ ๓ ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 
ไดรับคําขอถูกตองและครบถวน  ในกรณีที่มีการย่ืนคําขอในตางประเทศใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอถูกตองและครบถวน  เวนแตมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพิจารณา 
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดได  ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผู ย่ืนคําขอทราบกอนครบ
กําหนดระยะเวลา  ในการนี้  ใหขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ 
ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

ในกรณีคําขอหรือหลักฐานประกอบคําขอไมถูกตองหรือไมครบถวน  ใหพนักงานเจาหนาที่ 
มีหนังสือแจงใหผูย่ืนคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 



2๖๕ ภาคผนวก

หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ในการพิจารณาคําขอ  ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนผู เกิด  บิดาหรือมารดาของผูเกิด   
ผูมีสวนไดเสียที่ย่ืนคําขอ  หรือบุคคลอื่นที่สามารถใหขอมูลเก่ียวกับสถานะและความสัมพันธระหวาง 
ผูเกิดและบิดาของผูเกิด  พรอมทั้งตรวจสอบหลักฐานอื่นใดที่แสดงวาบิดาและผูเกิดเปนบิดาและบุตรกัน 

ใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดวิธีการสอบสวนตามวรรคสามในราชกิจจานุเบกษาโดยวิธีการ
สอบสวนนั้นตองคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน  ความมั่นคงของมนุษย  และความมั่นคงแหงราชอาณาจักร  
รวมถึงปจจัยแวดลอมและความเปนไปไดในการแสวงหาพยานหลักฐานที่ เกี่ยวของกับผู เกิด
ประกอบดวย 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาคําขอและหลักฐานประกอบคําขอหรือดําเนินการสอบสวน
ตามวรรคสามแลวเห็นวา  บิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู เกิดและผู เกิดนั้นเปนบิดาและบุตรกัน   
ใหออกหนังสือรับรองการพิสูจนความเปนบิดาของผูเกิดใหแกผูย่ืนคําขอตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวา  บิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผูเกิดตามที่ผูย่ืนคําขอ
กลาวอางและผูเกิดนั้นมิไดเปนบิดาและบุตรกัน  ใหแจงใหผูย่ืนคําขอทราบเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุผล 

ขอ ๔ การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงนี้  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราฉบับละ  ๕๐  บาท 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  แบบคําขอ  แบบหนังสือรับรอง  และวิธีการสอบสวนเพื่อพิสูจน์   

ความเป็นบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับข้อ  ๑  และข้อ  ๓  วรรคสี่  
และวรรคห้า  ของกฎกระทรวงกําหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคําขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทย
ของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด  พ.ศ.  ๒๕๕๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“ผู้ขอ”  หมายถึง  ผู้เกิดหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
“ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง  บุพการี  บุตร  ผู้อนุบาล  ผู้พิทักษ์  ผู้รับบุตรบุญธรรม  และ

ผู้ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กของผู้เกิด   
ข้อ ๒ ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  โดยมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงกําหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคําขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการ
ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และประกาศนี้   

(๑) นายอําเภอ 
(๒) ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ 
(๓) ผู้อํานวยการเขต 
(๔) พนักงานทูตหรือกงสุลประจําสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่  หรือส่วนราชการ

ของกระทรวงการต่างประเทศที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซ่ึงกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย  ให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านกงสุล 

ข้อ ๓ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู้เกิด 
เพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดพร้อมด้วยหลักฐานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดวิธีการ 
และค่าธรรมเนียมคําขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  จากผู้ขอ  ให้ตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการในคําขอและหลักฐานเอกสาร
ประกอบคําขอแล้วออกใบรับให้ผู้ขอไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน
เอกสารและสอบสวนพยานบุคคลที่เก่ียวข้องเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู้เกิด 

ข้อ ๔ การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารตามข้อ  ๓  ถ้าเอกสารที่ผู้ขอนํามา
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิใช่เอกสารฉบับจริง  เช่น  เอกสารที่เกิดจากการทําสําเนา  เอกสารที่มี
ข้อความเลอะเลือน  ชํารุด  หรือมีข้อพิรุธ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําเรื่องขอตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเอกสารนั้นไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าว  เว้นแต่เอกสารทะเบียนที่มีเลข



2๖๗ ภาคผนวก

 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ประจําตัวประชาชน  ๑๓  หลักได้แก่  สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาทะเบียนประวัติ  สูติบัตร  มรณบัตร  
ทะเบียนคนเกิด  ทะเบียนคนตาย  บัตรประจําตัวประชาชน  และบัตรประจําตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูลการทะเบียนของสํานักทะเบียนกลาง  
กรมการปกครอง  ทั้งนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

ข้อ ๕ การสอบสวนพยานบุคคลตามข้อ  ๓  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เกิดกรณี   
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์  บิดาหรือมารดาของผู้เกิด  (ถ้ามี)  ผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นคําขอ  และบุคคล 
ที่น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่าสองคนซ่ึงสามารถยืนยันความเป็นบิดาของผู้เกิดได้  ทั้งนี้  ในการสอบสวนจะต้อง
ปรากฏข้อเท็จจริงเก่ียวกับประวัติบิดาของผู้เกิดและผู้เกิด  อาทิ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  วันเดือนปีเกิด  สถานที่เกิด  
ภูมิลําเนาที่อยู่อาศัย  สถานะการสมรส  ชื่อและสัญชาติของบิดามารดา  เป็นต้น  และความสัมพันธ์
ทางด้านครอบครัวระหว่างบิดาของผู้เกิดและผู้เกิด  เช่น  ผู้เกิดอาศัยอยู่กับบิดามารดาตั้งแต่เกิดหรือไม่  
อย่างไร  บิดาของผู้เกิดเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้เกิดหรือไม่  เพราะเหตุใด  เป็นต้น 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากมีเหตุจําเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอให้นายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรที่เก่ียวข้องสอบสวนพยานบุคคล
ตามที่ผู้ขออ้างว่าเป็นผู้ที่รู้จักและสามารถยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบิดาของผู้เกิดและผู้เกิดในสํานวน
การสอบสวนแทนก็ได้ 

กรณีผู้ขอมีหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม  (DNA)  หรือหลักฐานการตรวจทางวิทยาศาสตร์ 
ซ่ึงพิสูจน์ว่าบิดาและผู้เกิดเป็นบิดาและบุตรกัน  ให้ยกเว้นการสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ   

ข้อ ๖ แบบคําขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู้เกิด  และแบบหนังสือรับรอง
การพิสูจน์ความเป็นบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู้เกิด  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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แบบคําขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซ่ึงมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 

 
 

          เขียนที่......................................................... 
         วันที่................เดือน...............................พ.ศ............ 
เรียน  พนักงานเจ้าหน้าที่................................................... 
 
  ข้าพเจ้า.............................................................................ในฐานะ............................................
เลขประจําตัวประชาชน __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __  อยู่บ้านเลขที่........................... 
ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................หมู่ที่..............ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต......................................จังหวดั...................................ประเทศ.....................................ขอยื่นคําขอ
เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ได้มีความประสงค์จะพิสูจน์ว่า.............................................................................สัญชาติ..................................
เลขประจําตัวประชาชน __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __  อยู่บ้านเลขที่............................
ตรอก/ซอย ..................................ถนน.......................................หมู่ที่..............ตําบล/แขวง................................ 
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด................................ประเทศ..............................และ..........................  
...................................................เลขประจําตัวประชาชน __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __  
สัญชาติ........................ อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย...................................ถนน..............................
หมู่ที่.............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...............................
ประเทศ............................... เป็นบิดาและบุตรกันจริง โดยขออ้างพยาน ดังนี้ 
  ๑. พยานเอกสาร  จํานวน................ฉบับ ได้แก่ 
      ๑.๑ .............................................................................เลขที่.........................ลงวันที่........... 
เดือน..............................พ.ศ................ออกให้โดย........................................อําเภอ/เขต.................................... 
จังหวัด...........................................ประเทศ........................................... 
      ๑.๒ .............................................................................เลขที่.........................ลงวันที่........... 
เดือน..............................พ.ศ................ออกให้โดย........................................อําเภอ/เขต.................................... 
จังหวัด...........................................ประเทศ........................................... 
      ๑.๓ .............................................................................เลขที่.........................ลงวันที่........... 
เดือน..............................พ.ศ................ออกให้โดย........................................อําเภอ/เขต.................................... 
จังหวัด...........................................ประเทศ........................................... 
      ๑.๔ .............................................................................เลขที่.........................ลงวันที่........... 
เดือน..............................พ.ศ................ออกให้โดย........................................อําเภอ/เขต.................................... 
จังหวัด...........................................ประเทศ........................................... 
      ๑.๕ .............................................................................เลขที่.........................ลงวันที่........... 
เดือน..............................พ.ศ................ออกให้โดย........................................อําเภอ/เขต.................................... 
จังหวัด...........................................ประเทศ........................................... 
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- ๒ - 

  ๒. พยานบุคคล  จํานวน.............คน ได้แก่ 
      ๒.๑ .....................................................................................สัญชาต.ิ...................................      
เลขประจําตัวประชาชน __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __  อยู่บ้านเลขที่........................... 
ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................หมู่ที่..............ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.................................ประเทศ.........................อาชีพ................................. 
      ๒.๒ .....................................................................................สัญชาต.ิ...................................      
เลขประจําตัวประชาชน __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __  อยู่บ้านเลขที่........................... 
ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................หมู่ที่..............ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.................................ประเทศ.........................อาชีพ................................. 
      ๒.๓ .....................................................................................สัญชาต.ิ...................................      
เลขประจําตัวประชาชน __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __  อยู่บ้านเลขที่........................... 
ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................หมู่ที่..............ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.................................ประเทศ.........................อาชีพ................................. 
      ๒.๔ .....................................................................................สัญชาต.ิ...................................      
เลขประจําตัวประชาชน __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __  อยู่บ้านเลขที่........................... 
ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................หมู่ที่..............ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.................................ประเทศ.........................อาชีพ................................. 
  พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้วเพื่อพิจารณา และขอรับรองว่า
ถ้าข้าพเจ้าแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการดําเนินคดีกับข้าพเจ้า 
 
              ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคําขอ 
                (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปิดรูปถ่าย 

ขนาด ๔ X ๖ ซ.ม. 
สําหรับบิดาของผู้เกิด 

 
ปิดรูปถ่าย 

ขนาด ๔ X ๖ ซ.ม. 
สําหรับผู้เกิด 

ให้ประทับตราประจําตําแหน่งคร่อม   
รูปถ่ายท้ังสองรูปตรงด้านล่าง 

  
  ข้าพเจ้าได้รับหลักฐานทีท่างราชการออกให้เพื่อ                     คําสั่งพนักงานเจา้หน้าที ่
แสดงว่าได้รับคําขอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติ          .................................................................................. 
ไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดของข้าพเจ้า     ..................................................................................    
เพ่ือดําเนินการต่อไปแล้ว                                               .................................................................................    

            (ลงช่ือ)...........................................ผู้ยื่นคําขอ                    (ลงช่ือ)....................................................      
                   (.............................................)                                     (.....................................................)        
       วันที่.........เดือน.........................พ.ศ.........                                      พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                                                                                      วันที่..........เดือน........................พ.ศ.........  
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ฉบับนี้ให้ผู้ยื่นคําขอเพื่อถือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

ใบรับคําขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด 
 

          ที่ทําการ....................................................... 
 
  พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอเพื่อพิสูจนค์วามเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้
สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ..........................................................เมื่อวันที่................
เดือน...............................พ.ศ............. จึงออกใบรับให้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
                                                                     ลงชื่อ....................................................... 
                (.......................................................) 
               พนักงานเจ้าหน้าที่ 
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(ตราครุฑ) 
 

หนังสือรับรอง 
การพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 

  
ที่.............../...................           ที่ทําการ............................................................ 
 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า................................................................................................ 
เลขประจําตัวประชาชน __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __ (ถ้ามี) อยู่บ้านเลขที่.................. 
ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................หมู่ที่..............ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต......................................จังหวดั..................................ประเทศ..............................เป็นผู้ซึ่งได้รับการ
พิสูจน์ตามกฎกระทรวงกําหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคําขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด
เพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วว่าเป็นบิดาของ..................................................................  
เลขประจําตัวประชาชน __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __ (ถ้ามี) อยู่บ้านเลขที่.................. 
ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................หมู่ที่..............ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต......................................จังหวดั.....................................ประเทศ.............................. 
 
     ให้ไว้  ณ  วันที่.........................................พ.ศ. .... 
 
     ลงชื่อ.......................................... 
             (..........................................) 
         พนักงานเจ้าหน้าที่ 
             ประทับตราประจําตําแหน่ง 

 
 
 
 

 




