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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การส่ังให้บุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย  ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย   
โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว  ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป 

และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  ทวิ  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จึงได้มีคําส่ังให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  เม่ือวันที่  ๗  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป  หรือได้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย  ดังนี้ 

ข้อ ๑ บุตรของบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานานที่มีเชื้อสายไทย
และเกิด ในประเทศไทย   ครอบคลุมก ลุ่มเ ป้าหมาย เฉพาะชนก ลุ่มน้อยและก ลุ่มชาติพันธุ์   
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับรองสถานะให้อาศัยอยู ่ถาวรในประเทศไทยไว้แล้ว  รวม  ๓  กลุ่ม  ได้แก่   
๑.  กลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง  ๑๕  
พฤศจิกายน  ๒๕๒๐  ๒.  กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง  ๙   
มีนาคม  ๒๕๑๙  และ  ๓.  กลุ่มชาวลาวภูเขาอพยพ  ทั้งนี้  เฉพาะผู้ที่ได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติ
และมีเอกสารแสดงตน  (เข้ามาถึงวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘)  โดยสํานักบริหารการทะเบียน  
กรมการปกครอง  ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป  (หลักเกณฑ์นี้ไม่ครอบคลุมกลุ่มบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน  
ประเภทที่อาศัยอยู่มานานซ่ึงสํารวจภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล   
ในระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒)  ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอ่ืน 
(๒) เป็นบุคคลที่เกิดและมีภูมิลําเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่อง  โดยมีชื่ออยู่ในเอกสาร

ทะเบียนราษฎร  และมีเอกสารทางราชการที่แสดงว่าเกิดในประเทศไทย 
(๓) ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรที่ทางราชการไทยกําหนดหรือสามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ  

ยกเว้นกรณีเด็กที่อายุต่ํากว่าเจ็ดปี 
(๔) มีความประพฤติดี  ไม่เคยรับโทษคดีอาญา  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท

หรือลหุโทษ  กรณีได้รับโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อยห้าปี  นับถึงวันที่ยื่นคําร้อง 
(๕) ประกอบอาชีพสุจริต  ยกเว้นพระภิกษุ  สามเณร  และนักบวชในศาสนาอ่ืน ๆ  ซ่ึงต้อง

ปฏิบัติกิจมาไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือผู้ยื่นคําร้องที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  คนไร้ความสามารถ  คนเสมือน 
ไร้ความสามารถ  และไม่ได้ประกอบอาชีพ  และ 

(๖) ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ   
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ข้อ ๒ บุตรของบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่มานานที่มิได้มีเชื้อสายไทย  
และเกิดในประเทศไทย  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์  ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
มีมติรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวรในประเทศไทยไว้แล้ว  รวม  ๑๔  กลุ่ม  ได้แก่  ๑.  กลุ่มชาวเขา  ๙  เผ่า  
๒.  กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนพื้นที่สูงที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง  ๓  ตุลาคม  ๒๕๒๘   
๓.  กลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติ  ๔.  กลุ่มจีนฮ่ออพยพพลเรือน  ๕.  กลุ่มจีนฮ่ออิสระ  ๖.  กลุ่มผู้พลัดถิ่น
สัญชาติพม่า  ๗.  กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า  ๘.  กลุ่มชาวเวียดนามอพยพ  ๙.  กลุ่มชาวลาวอพยพ  
๑๐.  กลุ่มเนปาลอพยพ  ๑๑.  กลุ่มอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา  ๑๒.  กลุ่มไทยลื้อ  ๑๓.  กลุ่มม้ง 
ถ้ํากระบอกที่ทําประโยชน์  และ  ๑๔.  กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา  ทั้งนี้  เฉพาะผู้ที่ได้รับการสํารวจ  
จัดทําทะเบียนประวัติและมีเอกสารแสดงตน  (เข้ามาถึงวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘)  โดยสํานัก
บริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป  (หลักเกณฑ์นี้  ไม่ครอบคลุม
กลุ่มบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน  ประเภทที่อาศัยอยู่มานานซ่ึงสํารวจภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  ในระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒)  ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอ่ืน 
(๒) เกิดและมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่อง  โดยต้องมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร  

หรือมีเอกสารทางราชการที่แสดงว่าเกิดในราชอาณาจักรไทย 
(๓) สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้  ยกเว้นกรณีเด็กอายุต่ํากว่าเจ็ดปี 
(๔) ต้องมีความจงรักภักดีต่อประเทศไทย  และเล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๕) มีความประพฤติดี  ไม่เคยได้รับโทษคดีอาญา  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดย

ประมาทหรือลหุโทษ  กรณีได้รับโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อยห้าปีนับถึงวันที่ยื่นคําร้อง 
(๖) ประกอบอาชีพสุจริต  ยกเว้นพระภิกษุ  สามเณร  และนักบวชในศาสนาอ่ืน ๆ  ซ่ึงต้อง

ปฏิบัติกิจมาไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือผู้ยื่นคําร้องที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  คนไร้ความสามารถ  คนเสมือน 
ไร้ความสามารถ  และไม่ได้ประกอบอาชีพ  และ 

(๗) ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ   
ข้อ ๓ บุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและถูกบุพการีทอดทิ้งหรือไม่ปรากฏ

บิดาและมารดา  (คนไร้รากเหง้า)  ครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ได้รับการสํารวจ  จัดทําทะเบียนประวัติ 
และเอกสารแสดงตน  ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  กลุ่มคนไร้รากเหง้า)  ซ่ึงได้รับ
การสํารวจในระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป  ภายใต้เงื่อนไข  
ดังนี้ 

(๑) เกิดและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลาอย่างน้อยสิบปี  โดยต้องมีสูติบัตร 
หรือหนังสือรับรองการเกิด  หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด  หรือมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า
จากหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมาย  หรือสถานสงเคราะห์ที่ได้รับอนุญาต 
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
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(๒) มีชื่ออยู่ในเอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารทีท่างราชการกําหนด  เฉพาะที่ได้รับการสํารวจ
จัดทําทะเบียน  ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที ่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งได้รับการสํารวจในระหว่างปี  พ.ศ.   ๒๕๕๐  ถึงปี   
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และ 

(๓) มีความประพฤติดี  และไม่เคยรับโทษคดีอาญา  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดย
ประมาทหรือลหุโทษ 

ข้อ ๔ บุตรของคนต่างด้าวที่ เกิดในราชอาณาจักรไทยที่ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศ   
โดยบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ต้องมาแสดงตัวให้ทางราชการพิจารณาพร้อมหลักฐานการทําคุณประโยชน์ 
ที่เก่ียวข้อง  ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย  ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอ่ืน 
(๒) เกิดและมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อยสิบปี  โดยมีชื่ออยู่ใน

เอกสารทะเบียนราษฎรหรือมีเอกสารทางราชการที่แสดงว่าเกิดในประเทศไทย 
(๓) มีความจงรักภักดีต่อราชอาณาจักรไทย  และเล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๔) มีความประพฤติดีและไม่เคยได้รับโทษคดีอาญา  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดย

ประมาทหรือลหุโทษ  กรณีได้รับโทษคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อยห้าปี 
(๕) ประกอบอาชีพสุจริต 
(๖) ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ  และ 
(๗) เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศ  โดยมีผลงานหรือความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์

และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง  โดยมีหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
กรมที่เก่ียวข้องรับรองคุณประโยชน์และผลงานในสาขาต่าง ๆ  ดังนี้ 

 (ก) การศึกษา 
 (ข) ศิลปวัฒนธรรม 
 (ค) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (ง) การกีฬา 
 (จ) สาขาที่ขาดแคลน  หรือสาขาอ่ืน  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร 
ข้อ ๕ กรณีบุตรของคนต่างด้าว  กลุ่มเด็กและบุคคลทั้งที่ กําลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา 

และจบการศึกษาแล้ว  แต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย  ครอบคลุมเฉพาะ 
ผู้ที่ได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนในกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์   
ที่ได้สํารวจจัดทําทะเบียนประวัติไว้  ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และสํารวจเพิ่มเติมตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  กลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษา)  ซ่ึงได้รับการสํารวจในระหว่าง 



 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  หากมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ยื่นคําร้องขอลงรายการสัญชาติไทย  หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว  
ให้นําเข้าสู่กระบวนการพิจารณากําหนดสถานะภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตามสถานะของบิดาและมารดา 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ มีความประสงค์จะได้รับสัญชาติไทยตามประกาศนี้  ให้ยื่นคําร้องตามแบบ 
และขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๖ เม่ือบุคคลใดได้รับสัญชาติไทยแล้ว  ภายหลังปรากฏว่าการได้มาซ่ึงสัญชาติไทย   
ไม่เป็นไปตามลักษณะหรือเงื่อนไขตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ของข้อ  ๑  ถึงข้อ  ๔  แล้วแต่กรณี  หรือบุคคล
ดังกล่าวมีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ  หรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ  หรือเป็นการเหยียดหยาม
ประเทศชาติ  ให้หน่วยงานรับผิดชอบถอนสัญชาติไทยบุคคลนั้นตามกฎหมาย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



 
เอกสารแนบทา้ยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง    การสั่งให้บคุคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและ 
มารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สญัชาติไทยเปน็การทั่วไป และการให้สญัชาติไทย 
เป็นการเฉพาะราย พร้อมขัน้ตอนและวิธปีฏิบัติฯ 

 

 
 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓  ที่เห็นชอบตามที่สํานักงาน-
สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอให้กําหนดสถานะของบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่มานาน  
โดยกําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดสถานะบุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 
สําหรับกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปน้ี ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย จึงให้บุคคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด นําเอกสารหลักฐานไปย่ืนคําร้องขอมีสัญชาติไทยเป็นการทั่วไป 
และขอมีสัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ตามรายละเอียดดังน้ี 
 ๑. บุตรของบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ที่มีเชื้อสายไทย 
ที่เกิดในประเทศไทย  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
ไว้เดิมรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวรในประเทศไทย รวม ๓ กลุ่ม คือ ๑. ผู้อพยพเช้ือสายไทยจากจังหวัดเกาะกง
ประเทศกัมพูชาที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐   ๒. ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเช้ือสายไทย
ที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง ๙ มีนาคม ๒๕๑๙  ๓. ชาวลาวภูเขาอพยพ ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป  ซึ่งมี
ขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
  ๑.๑ ให้ผู้ย่ืนคําร้องกรอกข้อมูลในคําร้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และจัดเตรียม
เอกสารประกอบคําร้องย่ืน ณ ที่ว่าการอําเภอ (ที่ทําการปกครองอําเภอ) ที่ผู้ขอมีสัญชาติไทยมีภูมิลําเนาอยู่ ดังน้ี 
   ๑.๑.๑ ผูย่ื้นคาํร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
    (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
    (๒)  สําเนาบัตรประจําตัว 
   ๑.๑.๒ ผูข้อมีสัญชาติไทย 
    (๑)  รูปถ่ายขนาด  ๒ น้ิว  จํานวน  ๓  รปู (กรณีผู้ย่ืนคําร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ใช้รูปถ่าย จํานวน ๖ รูป โดยให้ติดในแบบคาํร้องฯ จํานวน ๓ ชุด) 
    (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
    (๓)  บัตรประจําตัว  (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทําบัตร) 
     (๔)  สูติบัตร  หรือหนังสือรับรองการเกิด  หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด 
    (๕)  บัตรประจําตัวของบิดา และมารดาของผู้ขอมีสัญชาติไทย 
    (๖)  หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา หากไม่มีได้สอบถามผู้ขอมีสัญชาติไทยแล้ว 
สามารถพูดภาษาไทยเข้าใจ  (ยกเว้น เด็กอายุตํ่ากว่า ๗ ปี) 
 

/(๗) กรณี ... 



-๒- 
 
    (๗)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ)    
มีหลักฐานดังน้ี 
     - สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด  หรือหลักฐานอ่ืน
ที่แสดงถึงผลของคดีและคดีถึงที่สุด  หรือ 
 

     - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย 
๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
    (๘)  หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
     - ใบอนญุาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐาน
การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี)   หรือ 
     - หลักฐานการรับรองการประกอบอาชีพสุจริต โดยมีบุคคลที่น่าเช่ือถือ
รับรอง ๒ คน  หรือ 
     - หลักฐานแสดงกรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ 
(ต้องปฏิบัติกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี) 
     - หลักฐานแสดงกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ คนไร้ความสามารถ คนเสมือน
ไร้ความสามารถ และไม่ได้ประกอบอาชีพ 
    (๙) แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสัญชาติไทย  (ให้พิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมี
สัญชาติไทย จํานวน ๔ แผ่น  โดยจัดส่งให้กรมการปกครอง จํานวน ๒ แผ่น และเก็บไว้ที่จังหวัดและอําเภอ
แห่งละ ๑ แผ่น) 
    (๑๐) หลักฐานอ่ืน ๆ   (ถ้ามี)  
  ๑.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้อง และเอกสารตัวจริงพร้อมสําเนา เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงนาม
รับรองสําเนา  และให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือสองข้างในคําร้อง และลงช่ือกํากับ  กรณีผู้ร้องไม่มีหลักฐานตาม 
ข้อ ๑.๑.๒ (๕) ให้เจ้าหน้าที่สอบ ปค. ๑๔ ไว้  และให้สรุปผลการตรวจสอบตามแบบท่ีกําหนด และลงช่ือกํากับ  
เมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งคําร้องให้นายอําเภอพิจารณา เมื่อพิจารณาครบถ้วนแล้วเห็นว่า
ถูกต้องให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา โดยให้อําเภอออกใบรับคําร้องให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน หากตรวจสอบแล้ว
เอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องคืนผู้ร้องทราบโดยเร็ว 
  ๑.๓ จังหวัด (ที่ทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
กับหน่วยงานในพ้ืนที่ แล้วนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดพิจารณา  แล้วส่งคําร้อง (ฉบับจริง)  
พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น ให้กระทรวงมหาดไทย (ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งอําเภอเพ่ือแจ้งผู้ย่ืนคําร้อง
ดําเนินการแก้ไข) 
  ๑.๔ กระทรวงมหาดไทย (ส่วนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง)  
รับเรื่องและเอกสารที่เก่ียวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร และตรวจคุณสมบัติ 

/กับหน่วยงาน ... 



-๓- 
 

กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แล้วนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเก่ียวกับสัญชาติ เพ่ือพิจารณาต่อไป (ถ้ายังไม่ถูกต้อง
ให้แจ้งจังหวัดเพ่ือแจ้งให้อําเภอแจ้งผู้ร้องดําเนินการแก้ไข) 
  ๑.๕ กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการพิจารณาให้สัญชาติไทยให้จังหวัดทราบ เพ่ือแจ้งให้
อําเภอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร้องทราบ และให้ผู้ร้องไปดําเนินการแก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร  และจัดทํา
บัตรประจําตัวประชาชน 
  ๑.๖ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) แจ้งให้ สํานักบริหารการทะเบียน (ส่วนการทะเบียน
ราษฎร) ทราบเพ่ือเป็นการประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 
 

 ๒. บุตรของบุคคลทีอ่พยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศยัอยู่มานาน ที่มิได้มีเชื้อสายไทย ที่เกิด
ในประเทศไทย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธ์ุ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิม
รับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวรในประเทศไทย รวม ๑๔ กลุ่ม คือ คือ ๑. ชาวเขา ๙ เผ่า  ๒. บุคคลบนพ้ืนที่สูง/ 
ชุมชนพ้ืนที่สูงที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘  ๓. อดีตทหารจีนคณะชาติ  ๔. จีนฮ่ออพยพพลเรือน  
๕. จีนฮ่ออิสระ  ๖. ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า  ๗. ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า  ๘. ชาวเวียดนามอพยพ  ๙. ชาวลาว-
อพยพ  ๑๐. เนปาลอพยพ  ๑๑. อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา  ๑๒. ไทยลื้อ  ๑๓. ม้งถ้ํากระบอกที่ทําประโยชน์  
๑๔. ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป  ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
  ๒.๑ ให้ผู้ย่ืนคําร้องกรอกข้อมูลในคําร้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  และจัดเตรียม
เอกสารประกอบคําร้องย่ืน ณ ที่ว่าการอําเภอ (ที่ทําการปกครองอําเภอ) ที่ผู้ขอมีสัญชาติไทยมีภูมิลําเนาอยู่ ดังน้ี 
   ๒.๑.๑ ผูย่ื้นคาํร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
    (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ  
    (๒)  สําเนาบัตรประจําตัว 
   ๒.๑.๒ ผูข้อมีสัญชาติไทย 
    (๑)  รูปถ่ายขนาด ๒ น้ิว  จํานวน ๓ รูป (ใช้รปูถ่าย จํานวน ๖ รปู กรณีผู้ย่ืนคําร้อง
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  โดยให้ติดในแบบคําร้องฯ จํานวน ๓ ชุด) 
    (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
    (๓)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทําบัตร) 
    (๔)  สูติบัตร  หรือหนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด 
    (๕)  สําเนาบัตรประจําตัวของบิดา และมารดาของผู้ขอมีสัญชาติไทย 
    (๖)  หนังสือหรอืหลักฐานรับรองการศึกษา หากไม่มีได้สอบถามผู้ขอมสีญัชาติไทยแล้ว 
สามารถพูดภาษาไทยเข้าใจ  (ยกเว้น เด็กอายุตํ่ากว่า ๗ ปี) 
    (๗)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ)   
มีหลักฐานดังน้ี 
     - สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือหลักฐานอ่ืน
ที่แสดงถึงผลของคดีและคดีถึงที่สุด 

/ - เอกสาร ... 



-๔- 
 

     - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจาํคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย 
๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
    (๘)  หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
     - ใบอนญุาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐาน
การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี)   หรือ 
     - หลักฐานการรับรองการประกอบอาชีพสุจริต โดยมีบุคคลที่น่าเช่ือถือ
รับรอง ๒ คน  หรือ 
     - หลักฐานแสดงกรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ 
(ต้องปฏิบัติกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี) 
     - หลักฐานแสดงกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ คนไร้ความสามารถ คนเสมือน
ไร้ความสามารถ และไม่ได้ประกอบอาชีพ 
    (๙) แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสัญชาติไทย  (ให้พิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมี
สัญชาติไทย จํานวน ๔ แผ่น  โดยจัดส่งให้กรมการปกครอง จํานวน ๒ แผ่น และเก็บไว้ที่จังหวัดและอําเภอ
แห่งละ ๑ แผ่น) 
    (๑๐)  หลักฐานอ่ืน ๆ    (ถ้ามี)  
  ๒.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้อง และเอกสารตัวจริงพร้อมสําเนา เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลง
นามรับรองสําเนา  และให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือสองข้างในคําร้อง และลงช่ือกํากับ กรณีผู้ร้องไม่มีหลักฐาน
ตามข้อ ๒.๑.๒ (๕) ให้เจ้าหน้าที่สอบ ปค. ๑๔ ไว้  และให้สรุปผลการตรวจสอบตามแบบที่กําหนด และลงชื่อ
กํากับ เมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งคําร้องให้นายอําเภอพิจารณา  เมื่อพิจารณาครบถ้วนแล้ว  
เห็นว่าถูกต้องให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา โดยให้อําเภอออกใบรับคําร้องให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน  หากตรวจสอบ
แล้วเอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องคืนผู้ร้องทราบโดยเร็ว 
  ๒.๓ จังหวัด (ที่ทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์กับหน่วยงานในพ้ืนที่ แล้วนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและ
ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดพิจารณา  แล้วส่งคําร้อง 
(ฉบับจริง)  พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น ให้กระทรวงมหาดไทย (ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งอําเภอเพ่ือ
แจ้งผู้ย่ืนคําร้องดําเนินการแก้ไข) 
  ๒.๔ กระทรวงมหาดไทย (ส่วนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง)  
รับเรื่องและเอกสารท่ีเก่ียวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร และตรวจคุณสมบัติ
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แล้วนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเก่ียวกับสัญชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป  (ถ้ายังไม่ถูกต้อง
ให้แจ้งจังหวัด เพ่ือแจ้งให้อําเภอแจ้งผู้ร้องดําเนินการแก้ไข) 
  ๒.๕ กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการพิจารณาให้สัญชาติไทยให้จังหวัดทราบ เพ่ือแจ้งให้อําเภอ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร้องทราบ และให้ผู้ร้องไปดําเนินการแก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร  และจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน 
                                                                                                  / ๒.๖ กระทรวง … 



-๕- 
 
  ๒.๖ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) แจ้งให้ สํานักบริหารการทะเบียน (ส่วนการทะเบียน-
ราษฎร) ทราบเพ่ือเป็นการประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 

 

 ๓. บุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยและถูกบุพการีทอดทิ้งหรือไม่ปรากฏบิดาและมารดา 
(คนไร้รากเหง้า) ครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ได้รับการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนตาม
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙  (บุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กลุ่มคนไร้รากเหง้า) ซึ่งได้รับการสํารวจในระหว่างปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ เท่าน้ัน ให้ได้
สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป  ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
  ๓.๑ ให้ผู้ย่ืนคําร้องกรอกข้อมูลในคําร้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  และจัดเตรียม
เอกสารประกอบคําร้องย่ืน ณ ที่ว่าการอําเภอ (ที่ทําการปกครองอําเภอ) ที่ผูข้อมีสญัชาติไทยมีภูมิลําเนาอยู่ หรือ
มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืน ณ กรมการปกครอง (สํานักกิจการความมั่นคงภายใน)  ดังน้ี 
   ๓.๑.๑ ผูย่ื้นคาํร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
    (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
    (๒)  สําเนาบัตรประจําตัว 
   ๓.๑.๒ ผูข้อมีสัญชาติไทย 
    (๑)  รูปถ่ายขนาด ๒ น้ิว  จาํนวน ๓ รูป  (กรณีผู้ย่ืนคํารอ้งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ใช้รูปถ่าย จํานวน ๖ รูป โดยให้ติดในแบบคาํร้องฯ จํานวน ๓ ชุด) 
    (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
    (๓)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทําบัตร) 
    (๔)  หลักฐานซึง่แสดงว่าเกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐ ปี 
นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง โดยมีหลักฐาน  คือ  สูติบัตร  หรือหนังสือรับรองการเกิด  หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด  
หรือหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
หรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานสงเคราะห์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
    (๕)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ)   
มีหลักฐานดังน้ี 
     - สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือหลักฐานอ่ืน
ที่แสดงถึงผลของคดีและคดีถึงที่สุด 
     - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจาํคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย 
๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
    (๖) แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสัญชาติไทย  (ให้พิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมี
สัญชาติไทย จํานวน ๔ แผ่น  โดยจัดส่งให้กรมการปกครอง จํานวน ๒ แผ่น  เก็บไว้ที่จังหวัด และอําเภอ  แห่งละ ๑ แผ่น) 
    (๗)  หลักฐานอ่ืน ๆ   (ถ้ามี)  

/๓.๒ เจ้าหน้าที่ ... 



-๖- 
 

  ๓.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้อง และเอกสารตัวจริงพร้อมสําเนา เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงนาม
รับรองสําเนา  และให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือสองข้างในคําร้องและลงช่ือกํากับ   และให้สรุปผลการตรวจสอบ
ตามแบบที่กําหนดและลงช่ือกํากับ  เมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งคําร้องให้นายอําเภอพิจารณา  
เมื่อพิจารณาครบถ้วนแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ส่งเรื่องให้จังหวัด กรณีภายในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้อํานวยการ
สํานักกิจการความมั่นคงภายในพิจารณา โดยให้อําเภอหรือกรมการปกครองออกใบรับคําร้องให้ผู้ร้องไว้เป็น
หลักฐาน  หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องคืนผู้ร้องทราบโดยเร็ว 
  ๓.๓ จังหวัด (ที่ทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์กับหน่วยงานในพ้ืนที่ แล้วนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและ
ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดพิจารณา  แล้วส่งคําร้อง 
(ฉบับจริง)  พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น ให้กระทรวงมหาดไทย (ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งอําเภอเพ่ือ
แจ้งผู้ย่ืนคําร้องดําเนินการแก้ไข)  กรณีกรุงเทพมหานครให้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย 
  ๓.๔ กระทรวงมหาดไทย (ส่วนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง)  
รับเรื่องและเอกสารท่ีเก่ียวข้องจากจังหวัด  ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร และตรวจคุณสมบัติกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แล้วนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเก่ียวกับสัญชาติ เพ่ือพิจารณาต่อไป  (ถ้ายังไม่ถูกต้อง
ให้แจ้งจังหวัด เพ่ือแจ้งให้อําเภอแจ้งผู้ร้องดําเนินการแก้ไข หรือกรณีในเขตกรุงเทพมหานครให้กรมการปกครอง 
แจ้งผู้ร้องเพ่ือดําเนินการแก้ไขต่อไป) 
  ๓.๕ กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการพิจารณาให้สัญชาติไทยให้จังหวัดทราบ เพ่ือแจ้งให้
อําเภอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร้องทราบ และให้ผู้ร้องไปดําเนินการแก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร  และจัดทํา
บัตรประจําตัวประชาชน 
  ๓.๖ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) แจ้งให้ สํานักบริหารการทะเบียน (ส่วนการทะเบียน-
ราษฎร) ทราบเพ่ือเป็นการประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 
 

 ๔. บุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยท่ีทําคุณประโยชน์แก่ประเทศ   โดยบุคคลที่    
ทําคุณประโยชน์ต้องมาแสดงตัวให้ทางราชการพิจารณาพร้อมหลักฐานการทําคุณประโยชน์ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้
สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย  ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
  ๔.๑ ให้ผู้ย่ืนคําร้องกรอกข้อมลูในคําร้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และจดัเตรียม
เอกสารประกอบคําร้องย่ืน ณ ที่ว่าการอําเภอ (ที่ทําการปกครองอําเภอ) ที่ผูข้อมีสญัชาติไทยมีภูมิลําเนาอยู่ 
หรือมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืน ณ กรมการปกครอง (สํานักกิจการความมั่นคงภายใน) ดังน้ี 
   ๔.๑.๑ ผูย่ื้นคาํร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
    (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
    (๒)  สําเนาบัตรประจําตัว 

/๔.๑.๒ ผูข้อมี ... 



-๗- 
 

   ๔.๑.๒ ผูข้อมีสัญชาติไทย 
    (๑)  รูปถ่ายขนาด ๒ น้ิว  จาํนวน ๓ รูป (กรณีผู้ย่ืนคํารอ้งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ใช้รูปถ่าย จํานวน ๖ รูป โดยให้ติดในแบบคาํร้องฯ จํานวน ๓ ชุด)  
    (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
    (๓)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทําบัตร) 
    (๔)  สูติบัตร  หรือหนังสือรับรองการเกิด  หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด 
    (๕)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ)   
มีหลักฐานดังน้ี 
     - สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสอืรับรองคดีถึงทีสุ่ด  หรือหลกัฐาน
อ่ืนที่แสดงถึงผลของคดีและคดีถึงที่สุด 
     - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจาํคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย 
๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
    (๖)  หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
     - ใบอนญุาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐาน
การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี)   หรือ 
     - หลักฐานการรับรองการประกอบอาชีพสุจริต โดยมีบุคคลที่น่าเช่ือถือ
รับรอง ๒ คน  หรือ 
    (๗)  หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศ  
    (๘)  หนังสือรบัรองการทําคุณประโยชน์และผลงานจากหน่วยงานราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมที่เก่ียวขอ้ง 
    (๙)  แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสัญชาติไทย (ให้พิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมี
สัญชาติไทย จํานวน ๔ แผ่น  โดยจัดส่งให้กรมการปกครอง จํานวน ๒ แผ่น   เก็บไว้ที่จังหวัด และอําเภอ แห่งละ 
๑ แผ่น) 
    (๑๐) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
  ๔.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้อง และเอกสารตัวจริงพร้อมสําเนา เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงนาม
รับรองสําเนา และให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือสองข้างในคําร้อง และลงช่ือกํากับ  กรณีผู้ร้องไม่มีหลักฐานตามข้อ 
๔.๑.๒ (๕)  ให้เจ้าหน้าที่สอบ ปค. ๑๔ ไว้  และให้สรุปผลการตรวจสอบตามแบบที่กําหนด และลงช่ือกํากับ  
เมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งคําร้องให้นายอําเภอพิจารณา  เมื่อพิจารณาครบถ้วนแล้ว  เห็นว่า
ถูกต้องให้ส่งเร่ืองให้จังหวัด กรณีภายในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน
พิจารณา โดยให้อําเภอหรือกรมการปกครองออกใบรับคําร้องให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน  หากตรวจสอบแล้ว
เอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องคืนผู้ร้องทราบโดยเร็ว 

/๔.๓ จังหวัด ... 
 



 
-๘- 

 

  ๔.๓ จังหวัด (ที่ทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์กับหน่วยงานในพ้ืนที่ แล้วนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและ
ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดพิจารณา  แล้วส่งคําร้อง 
(ฉบับจริง)  พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น ให้กระทรวงมหาดไทย (ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งอําเภอเพ่ือ
แจ้งผู้ย่ืนคําร้องดําเนินการแก้ไข)  กรณีกรุงเทพมหานครให้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย 
  ๔.๔ กระทรวงมหาดไทย (ส่วนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง)  
รับเรื่องและเอกสารที่เก่ียวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร และตรวจคุณสมบัติกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แล้วนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเก่ียวกับสัญชาติ เพ่ือพิจารณาต่อไป  (ถ้ายังไม่ถูกต้อง
ให้แจ้งจังหวัดเพ่ือแจ้งให้อําเภอแจ้งผู้ร้องดําเนินการแก้ไข หรือกรณีในเขตกรุงเทพมหานครให้กรมการปกครอง
แจ้งผู้ร้องเพ่ือดําเนินการแก้ไขต่อไป) 
  ๔.๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้ดุลพินิจพิจารณาให้สัญชาติไทยเป็นการ  
เฉพาะราย 
  ๔.๖ กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการพิจารณาให้สัญชาติไทยให้จังหวัดทราบ เพ่ือแจ้งให้
อําเภอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร้องทราบ และให้ผู้ร้องไปดําเนินการแก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร  และจัดทํา
บัตรประจําตัวประชาชน 
  ๔.๗ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) แจ้งให้ สํานักบริหารการทะเบียน (ส่วนการทะเบียน-
ราษฎร) ทราบเพ่ือเป็นการประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 
 
 
 
 
 

------------------------------- 

 
 



 

คําร้องลําดับที่............................. 
 
 
 
 
 
 
 

แบบคําร้องและเง่ือนไขการขอมีสัญชาติไทย 
ตามมาตรา ๗ ทวิ  แห่งพระราชบัญญตัิสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  

แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ผู้ขอสัญชาติไทยช่ือ................................................. ช่ือสกุล........................................... 

 บัตรประจําตัวเลขท่ี    

 ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม ............................................................................................................. 

 อยู่บ้านเลขท่ี............................ หมู่ท่ี......................... ตําบล............................................ 

 อําเภอ....................................................... จังหวัด........................................................... 
 
 

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘  และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
โดยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

 

ประเภทบุตรของบุคคลทีอ่พยพเขา้มาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน 
กลุ่มทีม่ีเชือ้สายไทย 

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธ์ุ   ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิมรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวร   
ในประเทศไทย รวม ๓ กลุ่ม คือ ๑. ผู้อพยพเช้ือสายไทยจากจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๒๐   ๒. ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเช้ือสายไทยที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง ๙ มีนาคม ๒๕๑๙  ๓. ชาวลาวภูเขา
อพยพ  



๒ 
 

 
 

หลักเกณฑก์ารให้สัญชาติไทยแกบุ่ตร 
ของบคุคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย และอาศัยอยู่เป็นเวลานาน 

กลุ่มที่มีเช้ือสายไทย 
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
 ๑. รัฐบาลมีนโยบายใหส้ัญชาติ 
 ๒. ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สญัชาติอื่น 
 ๓. เป็นบุคคลที่เกิดและมีภูมิลําเนาอยู่ในราชอาณาจกัรต่อเน่ือง  โดยมีช่ืออยู่ในเอกสารทะเบียนราษฎรและ 
  มีเอกสารทางราชการที่แสดงว่าเกิดในประเทศไทย 
 ๔. ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรทีท่างราชการไทยกําหนดหรือสามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ  ยกเว้น 
  กรณีเด็กที่อายุตํ่ากว่า ๗ ปี 
 ๕. มีความประพฤติดี ไม่เคยรบัโทษคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหโุทษ หากได้รบัโทษในคดีอาญา 
  ต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
 ๖. ประกอบอาชีพสุจริต ยกเว้นพระภิกษุสามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ ซึ่งต้องปฏิบัติกจิมาไม่น้อยกว่า 
  ๕ ปี 
 

   อน่ึง  เมื่อได้รับสัญชาติไทยแล้ว หากมีข้อเทจ็จริงปรากฏภายหลังว่ามพีฤติการณ์ทีเ่ป็นภัยต่อความมั่นคง 
  ให้หน่วยงานรับผิดชอบถอนสัญชาติไทยตามกฎหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
 

สรุปผลการตรวจสอบคํารอ้งการขอมีสัญชาติไทยแก่บตุรของบคุคล 
ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย และอาศัยอยูเ่ปน็เวลานาน 

กลุ่มที่มีเช้ือสายไทย 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

 

๑. ช่ือผู้ย่ืนคําร้อง.................................................................... ช่ือสกลุ................................................................... 
 เกิดวันที่............................... เดือน................................................. พ.ศ............................. 
 

๒. ย่ืนคําร้องขอสัญชาติไทยให้          ตนเอง            บุตร            อื่น ๆ (พี่ น้อง หลาน) ............................. 
 ช่ือ.................................................................................. ช่ือสกุล...................................................................... 
 

๓. ผู้ขอมสีัญชาติไทย มีหลักฐานมาแสดง  ดังน้ี 
 ๓.๑ ผู้ยื่นคําร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
  มี ไม่มี  (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
  มี ไม่มี  (๒) บัตรประจําตัวผู้ย่ืนคําร้อง 
 

 ๓.๒ ผู้ขอมีสัญชาติไทย 
  มี ไม่มี  (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
  มี ไม่มี  (๒)  บัตรประจําตัวผู้ขอมสีัญชาติไทย 
  มี ไม่มี (๓)         สูติบัตร  หรือ               หนังสือรบัรองการเกิด    หรือ  
                 หนังสือรบัรองสถานทีเ่กิด 
  มี ไม่มี  (๔) บัตรประจําตัวของบดิาและมารดา ถ้าไม่มเีพราะ.......................................... 
  มี ไม่มี  (๕) แบบบันทึกปากคํา (ปค. ๑๔)  บุคคลที่น่าเช่ือถือ จาํนวน ๒ คน  เพื่อรบัรองว่า 
     ผู้ขอสญัชาติไทย ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น 
  มี ไม่มี  (๖) หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา หากไม่มีได้สอบถามผู้ขอมีสัญชาติไทยแล้ว 
     สามารถพูดภาษาไทยเข้าใจ (ยกเว้นเด็กอายุตํ่ากว่า ๗ ปี) 
   มี ไม่มี (๗) แบบบันทกึปากคํา (ปค. ๑๔) บุคคลที่น่าเช่ือถือ จํานวน ๒ คน เพื่อรบัรองว่า 
     ผู้ขอสญัชาติไทย เป็นผูม้ีความประพฤติดี 
   มี ไม่มี (๘) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรอืลหโุทษ)  มีหลักฐาน 
     ดังน้ี 
        สําเนาคําพพิากษาของศาล และหนังสอืรบัรองคดีถึงที่สุด หรือหลกัฐานอื่น 
      แสดงถึงผลของคดี (ระบุ)........................................................................  
      เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย  
          ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที)่ 



๔ 
 

 
 

- ๒ - 
 

  มี ไม่มี (๙) หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
      ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐาน 
           การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑเ์สียภาษี)   หรือ 
      หลักฐานรบัรองการประกอบอาชีพสจุริต  โดยมีบุคคลที่น่าเช่ือถือ 
       รับรอง ๒ คน     หรือ 
      กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ  (ต้องปฏิบัติกิจ 
             มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี)  หรือยังไมบ่รรลุนิติภาวะ คนไร้/คนเสมอืน 
                                                    ไร้ความสามารถ และไม่ได้ประกอบอาชีพ มหีลกัฐาน..........................  
                                                    .................................................... 
  มี ไม่มี  (๑๐)  แผ่นพิมพล์ายน้ิวมือของผู้ขอสัญชาติไทย 
  มี ไม่มี  (๑๑)  หลักฐานอื่น ๆ .............................................................................................. 
 

๔. ความเห็นของเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
 เห็นว่ามีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 จึงเห็นควรส่งเรื่องใหจ้ังหวัดพจิารณา 
 เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ดังน้ี ................................................................................................... 
        ................................................................................................................................................................. 
        ................................................................................................................ เห็นควรส่งเรื่องคืนผูร้้องทราบ 
  

                          (ลงช่ือ) ............................................................... เจ้าหน้าที ่
                       (.............................................................) 
           ตําแหน่ง ................................................................ 

             วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  
 

๕. ความเห็นของนายอําเภอ 
 เอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีม่ติคณะรัฐมนตรกีําหนด   จึงใหส้่งเรื่อง 
 ให้จังหวัดพิจารณาตามที่เสนอ 
 เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง แจ้งให้ผู้ย่ืนคํารอ้งทราบ ตามที่เสนอ 
 

  ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 

             (ลงช่ือ) ............................................................... 
                      (.............................................................) 
       นายอําเภอ............................................................... 

        วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  
 

 

(สําหรับเจ้าหน้าที)่ 



๕ 
 

คําร้องลําดับที่ .............................. 
 

 

แบบคําร้องและเง่ือนไขการขอมีสัญชาติไทย  
แก่บุตรของบุคคลท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทย  
และอาศัยอยู่เป็นเวลานาน   กลุ่มท่ีมีเช้ือสายไทย 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

ตามมาตรา ๗ ทวิ  แห่งพระราชบัญญตัิสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘   
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

เขียนที่................................................................. 
 

วันที่............. เดือน................................. พ.ศ................ 
 
 
 
 

    กรณียื่นคําร้องแทน (ผู้ขอมีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นคําร้อง)  
 

 ข้าพเจ้า ช่ือ นาย/นาง/นางสาว......................................................... ช่ือสกุล....................................................  
 เกิดวันที่...............................เดือน...............................................พ.ศ.......................  อายุ...............................ปี  
 เลขประจําตัวประชาชน   
   

 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ..........................................................  ประเทศต้นทาง ........................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่............... หมูท่ี่......... ตําบล...................................... อําเภอ.........................................  
 จังหวัด......................................................  โทรศัพท์ ..........................................................   มีความประสงค์ 
 ย่ืนคําร้องแทนผู้ขอมสีัญชาติไทย  ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง เป็น         บุตร           อื่น ๆ (เช่น น้อง หลาน ฯลฯ)  
 ................................................................. 
 

 หมายเหตุ    กรณีย่ืนคําร้องขอมสีัญชาติไทยให้ตนเองไม่ต้องกรอกช่องน้ี 
 
 
 

ผู้ขอมีสัญชาติไทย  
๑. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง).................................................... ช่ือสกลุ.................................................  
 เกิดวันที่.........เดือน...............................พ.ศ............ อายุ................ปี  สญัชาติ/ชาติพันธ์ุ................................. 
 เลขประจําตัวประชาชน ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม......................... 
 

 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่.......... ตําบล.................................... อําเภอ....................................  
 จังหวัด...............................................  สถานที่เกิดตาม         สูติบัตร   หรือ           หนังสือรบัรองการเกิด   
 หรือ         หนังสือรับรองสถานทีเ่กิดในราชอาณาจกัรไทย เลขที่....................................................................  
 ลงวันที่........................................................ ออกให้โดยสํานักทะเบียน.............................................................  
 อําเภอ........................................ จังหวัด............................................... มีพี่น้องร่วมบิดา/มารดา................คน 

 
 

รูปถ่าย 
ของผู้ขอมีสัญชาติไทย 

ขนาด ๒ น้ิว 



๖ 
 

 

- ๒ - 
 
 

        กําลังศึกษาช้ัน.............................................        สําเร็จการศึกษา ระดับ ................................................ 
 สถานศึกษา.................................................... อําเภอ.................................... จังหวัด.......................................  
 ประกอบอาชีพ.......................................................................... รายได้...........................................บาท/เดือน 
 

๒. ผู้ขอมสีัญชาติไทย มีบิดาช่ือ ....................................................... ช่ือสกุล.........................................................  
 เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ............... อายุ....................ปี   เลขประจําตัวประชาชน 
      สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ.................................................  
 ประเทศต้นทาง................................................... ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที.่..............  
 ตําบล................................................. อําเภอ.......................................... จังหวัด.............................................. 
 

๓. ผู้ขอมสีัญชาติไทย มีมารดาช่ือ.......................................................... ช่ือสกุล...................................................  
 เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ............... อายุ....................ปี   เลขประจําตัวประชาชน 
      สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ.................................................  
 ประเทศต้นทาง................................................... ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที.่..............  
 ตําบล................................................. อําเภอ.......................................... จังหวัด.............................................. 
 

๔. ผู้ขอมสีัญชาติไทย มีสามี/ภริยา ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล....................................................  
 เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ............... อายุ....................ปี   เลขประจําตัวประชาชน 
      สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ.................................................  
 ประเทศต้นทาง................................................... ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที.่..............  
 ตําบล................................................. อําเภอ.......................................... จังหวัด.............................................. 
 

  ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)........................................................................... 
ช่ือสกุล.............................................................. ผู้ขอมสีัญชาติไทย 
  - เป็นผู้มีความประพฤติดี  และ 
  - เลื่อมใสการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และ 
  - ไม่เคยมีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ    และ 
  - ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น     และ 
  -  ไม่เคยได้รับโทษคดีอาญา   หรือ      
   เคยได้รับโทษในคดีอาญา ซึ่งพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
 

 

พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
        ๑) ผู้ยื่นคําร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
   ๑.๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และทะเบียนประวัติ จํานวน ๓ ฉบับ 
   ๑.๒) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ย่ืนคํารอ้ง จํานวน ๓ ฉบับ 
 

 



๗ 
 

 
- ๓ - 

     ๒) ผู้ขอมีสัญชาติไทย 
   ๒.๑) รูปถ่าย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๓ รูป 
   ๒.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ จํานวน ๓ ฉบับ 
   ๒.๓) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอมสีัญชาติไทย จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๔) สูติบัตร หรือ  หนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๕) บัตรประจําตัวของบิดาและมารดา จํานวน ๓ ฉบับ 
   ๒.๖) หนังสือหรือหลกัฐานรบัรองการศึกษา  หากไม่มสีามารถพูดและ 
          ฟังภาษาไทยเข้าใจ (ยกเว้นเด็กอายุตํ่ากว่า ๗ ปี) จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๗) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรอืลหุโทษ)   มีหลักฐาน ดังน้ี 
    (๑) สําเนาคําพิพากษาของศาล  และหนังสือรบัรองคดีถึงทีสุ่ด 
          หรือหลักฐานอื่นแสดงถึงผลของคดี จํานวน .......................... ฉบับ 
    (๒) เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รบัโทษจําคุก) 
         ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๘) หลกัฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
    (๑) ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการและหลักฐาน  
         การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี) หรือ จํานวน .......................... ฉบับ 
    (๒) หลกัฐานรบัรองการประกอบอาชีพสุจริต  โดยมีบุคคลทีน่่าเช่ือถือ 
      รับรอง ๒ คน   หรือ จํานวน .......................... ฉบับ 
        (๓) กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ (ต้องปฏิบัติกิจมาแล้ว 
                              ไม่น้อยกว่า ๕ ปี) หรือยังไม่บรรลนิุติภาวะ คนไร้/เสมือนไร้ความสามารถ และไม่ได้ 
                              ประกอบอาชีพ มหีลกัฐาน                                     จํานวน .......................   ฉบับ 
   ๒.๙) แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสญัชาติไทย จํานวน ๔ แผ่น 
    ๒.๑๐) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)............................................................. จํานวน .......................... ฉบับ 
 

  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ  หากมีการปกปิด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเทจ็ 
หรือเป็นไปโดยทุจริต ให้ถือว่าคําร้องน้ีตกเป็นโมฆะ และมีความผิดตามกฎหมาย 
 
 

                                         ลงช่ือ ............................................................... ผู้ย่ืนคํารอ้ง 
                                   (............................................................) 

 

 
 
 
 
 
 

                                 ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือซ้าย          ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 

  



๘ 
 

- ๔ - 
 
  แบบรับรองภาพถ่ายของผู้ขอมสีัญชาติไทยทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะที่ขอมสีัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ 
แห่งพระราชบญัญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  
กรณี นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................  ร้องขอสญัชาติไทยให้  
                     บุตร                                 อื่น ๆ (เช่น น้อง หลาน ฯลฯ).....................................................  
         ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง).................................................. ช่ือสกุล......................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มอืซ้าย  ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 
 
 

                                ลงช่ือ............................................................... ผู้ย่ืนคําร้องแทน 
                  (...........................................................) 

 
 
สําหรับเจ้าหน้าที ่
 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
 
  ๑. ได้ตรวจสอบแล้วเป็นภาพถ่ายของ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง............................................. 
 ...................................................................................... ซึ่งขอมีสัญชาติไทยจริง 
 
  ๒.  ได้สอบปากคําผู้ขอมีสัญชาติไทยแล้ว  ปรากฏว่า 
         ผู้ขอมีสัญชาติไทยสามารถพูดและฟังภาษาไทยได้ 
         ผู้ขอมีสัญชาติไทยไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้ 
 

 
 
 

 
 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๒ น้ิว 
(ผู้ขอมีสัญชาติไทย 

กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

  



๙ 
 

 
- ๕ - 

 
 

  ๓.  ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคําร้องแล้ว ปรากฏดังน้ี 
         เห็นว่าผู้ย่ืนคํารอ้งมเีอกสารครบถ้วนและถูกต้อง   และได้รับแบบคํารอ้งของ  นาย/นาง/นางสาว 
 ..................................................................................... ในลาํดับที่................................. เพื่อดําเนินการต่อไปแล้ว 
 จึงได้ออกหลักฐานแสดงว่าทางราชการได้รับแบบคําร้องไว้แล้ว  และผู้ร้องได้ลงลายมอืช่ือไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 

         เห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือขาดคุณสมบัติในการย่ืนคําร้อง  ดังน้ี  
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 

 
 

                                         ลงช่ือ ............................................................... เจ้าหน้าที ่
                                   (............................................................) 
                       ตําแหน่ง  .............................................................. 

                                  วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  
 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ผู้ย่ืนคําร้องขอมีสญัชาติไทย 
ได้รับหลักฐานที่ทางราชการออกให้ว่าได้รับคําร้องขอมีสญัชาติไทยฯ ของข้าพเจ้าเพือ่ดําเนินการต่อไปแล้ว 
 

                                    ลงช่ือ ............................................................... ผู้ร้องขอมสีัญชาติไทย 
                  (............................................................) 

              วันที่............เดือน................................พ.ศ............  
 

 
 

(ฉีกท่อนน้ีใหผู้ร้้องขอมีสญัชาติไทยเพื่อถือไว้เป็นหลักฐาน) 
 

ใบรับคําร้อง 
 

  อําเภอ................................................  จังหวัด.......................................... ได้รับคําร้องขอมีสญัชาติไทย
ของ นาย/นาง/นางสาว ........................................................... ในลําดับที.่....................ไว้แล้ว  จึงได้ออกหลักฐาน
เพื่อแสดงว่าทางราชการได้รบัคําร้องฯ ของท่านไว้แล้ว  และจะได้ดําเนินการต่อไป 
 

                  ลงช่ือ ...............................................................  
                           (............................................................) 
              ตําแหน่ง  .............................................................. 
               วันที่............เดือน................................พ.ศ............  

                       (ประทับตราประจําตาํแหน่งเป็นสําคัญ) 
 



๑๐ 
 

 
 
 

ข้ันตอนการดําเนนิงาน 
 

 ๑. ให้ผู้ย่ืนคํารอ้งกรอกข้อมลูในคําร้อง  และจัดเตรียมเอกสารประกอบคําร้องย่ืน ณ ที่ว่าการอําเภอ ดังน้ี 
  ๑.๑ ผู้ยื่นคําร้อง (กรณีย่ืนคํารอ้งแทน) 
   (๑)  สําเนาทะเบยีนบา้น (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ            (๒)  สําเนาบัตรประจาํตัว 
  ๑.๒ ผู้ขอมสีัญชาติไทย 
   (๑)  รปูถ่ายขนาด  ๒ น้ิว  จํานวน  ๓  รูป  (กรณีผู้ย่ืนคําร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้รูปถ่าย จํานวน ๖ รปู 
โดยให้ติดในแบบคํารอ้งฯ จํานวน ๓ ชุด) 
   (๒)  สําเนาทะเบยีนบา้น (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
   (๓)  บัตรประจําตัว  (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทําบัตร) 
   (๔)  สูติบัตร  หรอืหนังสือรับรองการเกิด  หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด 
   (๕)  บัตรประจําตัวของบิดา และมารดาของผู้ขอมสีัญชาติไทย 
   (๖)  หนังสอืหรือหลักฐานรับรองการศึกษา หากไม่มีได้สอบถามผู้ขอมสีัญชาติไทยแล้ว สามารถพูด
ภาษาไทยเข้าใจ  (ยกเว้น เด็กอายุตํ่ากว่า ๗ ป)ี 
   (๗)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรอืลหโุทษ) มหีลกัฐานดังน้ี 
    - สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรบัรองคดีถึงทีสุ่ด  หรอืหลักฐานอื่นที่แสดงถึง 
ผลของคดีและคดีถึงทีสุ่ด  หรือ 
    - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รบัโทษจําคุก) ซึ่งต้องพน้โทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถึง 
วันที่ย่ืนคํารอ้ง 
   (๘)  หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
    - ใบอนุญาตทาํงาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลกัฐานการเสียภาษี (ยกเว้น 
กรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี)   หรือ 
    - หลกัฐานการรบัรองการประกอบอาชีพสุจริต โดยมบีุคคลที่น่าเช่ือถือรบัรอง ๒ คน  หรือ 
    - หลกัฐานแสดงกรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ (ต้องปฏิบัติกจิ 

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ป)ีหรือกรณียังไมบ่รรลุนิติภาวะ คนไร้/คนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่ได้ประกอบอาชีพ  
   (๙) แผ่นพิมพล์ายน้ิวมือของผู้ขอมสีัญชาติไทย  (ให้พมิพล์ายน้ิวมือของผูข้อมสีญัชาติไทย จํานวน 
๔ แผ่น  โดยจัดสง่ใหก้รมการปกครอง จาํนวน ๒ แผ่น และเกบ็ไว้ที่จงัหวัดและอําเภอแหง่ละ ๑ แผ่น) 
       (๑๐)  หลกัฐานอื่น ๆ    (ถ้ามี)  
 ๒. อําเภอ ตรวจสอบคํารอ้ง และเอกสารตัวจริงพรอ้มสําเนา เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงนามรับรองสาํเนา  และ
ให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแมม่ือสองข้างในคําร้องและลงช่ือกาํกับ  กรณีผู้ร้องไม่มีหลักฐานตาม ข้อ ๑.๒ (๕)  ให้เจ้าหน้าที่
สอบ ปค. ๑๔ ไว้  และให้สรุปผลการตรวจสอบตามแบบที่กําหนด และลงช่ือกํากับ  เมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  ให้ส่งคําร้องให้นายอําเภอพิจารณา  เมื่อพิจารณาครบถ้วนแล้ว  เห็นว่าถูกต้องให้ส่งเรื่องให้
จังหวัดพิจารณา โดยให้อําเภอออกใบรับคําร้องให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน  หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ตรงกัน  
หรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องคืนผู้ร้องทราบโดยเร็ว 
 ๓. จังหวัด (ที่ทําการปกครองจงัหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์กับหน่วยงาน
ในพื้นที่ แล้วนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจงัหวัดพิจารณา แล้วส่งคําร้อง (ฉบับจริง) พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมอื 
จํานวน ๒ แผ่น ให้กระทรวงมหาดไทย (ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งอาํเภอเพื่อแจ้งผู้ย่ืนคําร้องดําเนินการแก้ไข) 
 ๔. กระทรวงมหาดไทย (ส่วนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง)  รับเรื่องและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และตรวจคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
แล้วนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ  เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

 
 

หมายเหตุ   คําร้องให้จัดทํา ๓ ชุด  โดยจัดส่งเอกสารคําร้องฉบับจริงให้กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๑ ชุด (พร้อมแผ่นพิมพ์ 
 ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น)  และสําเนาเก็บไว้ท่ีจังหวัดและอําเภอ แห่งละ ๑ ชดุ 



 
 

คําร้องลําดับที่............................. 
 
 
 
 
 
 
 

แบบคําร้องและเง่ือนไขการขอมีสัญชาติไทย 
ตามมาตรา ๗ ทวิ  แห่งพระราชบัญญตัิสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  

แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ผู้ขอสัญชาติไทยช่ือ................................................. ช่ือสกุล........................................... 

 บัตรประจําตัวเลขท่ี    

 ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม ............................................................................................................. 

 อยู่บ้านเลขท่ี............................ หมู่ท่ี......................... ตําบล............................................ 

 อําเภอ....................................................... จังหวัด........................................................... 
 

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘  และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
โดยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 

 

ประเภทบุตรของบุคคลทีอ่พยพเขา้มาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน
กลุ่มทีม่ิไดม้ีเชือ้สายไทย 

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธ์ุ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิมรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวร
ในประเทศไทย รวม ๑๔ กลุ่ม คือ  ๑. ชาวเขา ๙ เผ่า  ๒. บุคคลบนพื้นที่สูง/ ชุมชนพื้นที่สูงที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง   
๓ ตุลาคม ๒๕๒๘  ๓. อดีตทหารจีนคณะชาติ  ๔. จีนฮ่ออพยพพลเรือน  ๕. จีนฮ่ออิสระ  ๖. ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า  ๗. ผู้หลบหนี
เข้าเมืองจากพม่า   ๘. ชาวเวียดนามอพยพ   ๙. ชาวลาวอพยพ  ๑๐. เนปาลอพยพ  ๑๑. อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา  
๑๒. ไทยล้ือ  ๑๓. ม้งถ้ํากระบอกที่ทําประโยชน์  ๑๔. ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา 



๒ 
 

 
 
 
หลักเกณฑก์ารให้สัญชาติไทยแกบุ่ตรของบคุคลที่มิได้มีเช้ือสายไทยที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย 

และอาศัยอยู่เป็นเวลานาน 
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
 ๑. รัฐบาลมีนโยบายใหส้ัญชาติไทย 
  ๒. เกิดและมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเน่ือง โดยต้องมช่ืีออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร 
 ๓. ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สญัชาติอื่น 
 ๔. สามารถพูดและฟงัภาษาไทยเข้าใจได้  ยกเว้นกรณีเด็กอายุตํ่ากว่า ๗ ปี 
 ๕. ต้องมีความจงรักภักดีต่อประเทศไทย และเลื่อมใสการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันม ี
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๖. มีความประพฤติดี และไม่มพีฤติการณ์ทีเ่ปน็ภัยต่อความมัน่คงของประเทศไทย  รวมทัง้ต้องไมเ่คยได้รบัโทษ 
  คดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ  ทั้งน้ีหากได้รับโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้ว 
  อย่างน้อย ๕ ปีนับถึงวันที่ย่ืนคํารอ้ง 
 ๗. กรณีประกอบอาชีพต้องประกอบอาชีพสจุริต  ยกเว้นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ 
  ซึ่งต้องปฏิบัติกจิมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
 

   อน่ึง  เมื่อได้สัญชาติไทยแล้ว หากมีข้อเทจ็จริงปรากฏภายหลงัว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อ 
 ความมั่นคง ให้หน่วยงานรบัผิดชอบถอนสญัชาติไทยตามกฎหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

 
 
 
 
สรุปผลการตรวจสอบคํารอ้งการขอมีสัญชาติไทยแก่บตุรของบคุคลที่มีเช้ือสายไทยทีอ่พยพเข้ามา

ในประเทศไทย และอาศัยอยูเ่ปน็เวลานาน 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

 
๑. ช่ือผู้ย่ืนคําร้อง.................................................................... ช่ือสกลุ................................................................... 
 เกิดวันที่............................... เดือน................................................. พ.ศ............................. 
 

๒. ย่ืนคําร้องขอสัญชาติไทยให้          ตนเอง            บุตร            อื่น ๆ (พี่ น้อง หลาน) ............................. 
 ช่ือ.................................................................................. ช่ือสกุล...................................................................... 
 

๓. ผู้ขอมสีัญชาติไทย มีหลักฐานมาแสดง  ดังน้ี 
 ๓.๑ ผู้ยื่นคําร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
  มี ไม่มี  (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
  มี ไม่มี  (๒) บัตรประจําตัวผู้ย่ืนคําร้อง 
 

 ๓.๒ ผู้ขอมีสัญชาติไทย 
  มี ไม่มี  (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
  มี ไม่มี  (๒)  บัตรประจําตัวผู้ขอมสีัญชาติไทย 
  มี ไม่มี (๓)         สูติบัตร  หรือ               หนังสือรบัรองการเกิด    หรือ  
                 หนังสือรบัรองสถานทีเ่กิด 
  มี ไม่มี  (๔) บัตรประจําตัวของบดิาและมารดา ถ้าไม่มเีพราะ.......................................... 
  มี ไม่มี  (๕) แบบบันทึกปากคํา (ปค. ๑๔)  บุคคลที่น่าเช่ือถือ จาํนวน ๒ คน  เพื่อรบัรองว่า 
     ผู้ขอสญัชาติไทย ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น 
  ผ่าน ไม่ผ่าน (๖) เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคําผู้ขอมสีัญชาติไทยแล้ว  สามารถพูดภาษาไทยเข้าใจได้ 
      (ยกเว้นเด็กอายุตํ่ากว่า ๗ ปี) 
  มี ไม่มี  (๗) แบบบันทึกปากคํา (ปค. ๑๔) บุคคลที่น่าเช่ือถือ จํานวน ๒ คน เพื่อรับรองว่า 
     ผู้ขอสญัชาติไทย เป็นผูม้ีความประพฤติดี 
  มี ไม่มี  (๘) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ) มีหลักฐาน 
     ดังน้ี 
       สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือหลักฐานอื่น 
      แสดงถึงผลของคดี (ระบุ)...................................................................... 
      เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย  
          ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที)่ 



๔ 
 

 
 
 
 
 

- ๒ - 
 

  มี ไม่มี (๙) หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
      ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐาน 
           การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑเ์สียภาษี)  หรือ 
      หลักฐานรบัรองการประกอบอาชีพสจุริต  โดยมีบุคคลที่น่าเช่ือถือ 
       รับรอง ๒ คน  หรือ 
      กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ   (ต้องปฏิบัติกิจ 
            มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี) หรอืยังไมบ่รรลุนิติภาวะ คนไร้/คนเสมอืน 
      ไร้ความสามารถ และไม่ได้ประกอบอาชีพ มีหลกัฐาน......................... 
  มี ไม่มี  (๑๐)  แผ่นพิมพล์ายน้ิวมือของผู้ขอสัญชาติไทย 
  มี ไม่มี  (๑๑)  หลักฐานอื่น ๆ ............................................................................................ 
 

๔. ความเห็นของเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
  เห็นว่ามีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  จึงเห็นควรสง่เรื่องให้จงัหวัดพิจารณา 
  เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ดังน้ี ................................................................................................... 
        ................................................................................................................................................................. 
        ................................................................................................................ เห็นควรส่งเรื่องคืนผูร้้องทราบ 
  
 

                          (ลงช่ือ) ............................................................... เจ้าหน้าที ่
                       (.............................................................) 
           ตําแหน่ง ................................................................ 
          วันที่............เดือน................................พ.ศ............  

 

๕. ความเห็นของนายอําเภอ 
 เอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีม่ติคณะรัฐมนตรกีําหนด   จึงใหส้่งเรื่อง 
  ให้จังหวัดพจิารณาตามที่เสนอ 
  เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง แจ้งใหผู้้ย่ืนคําร้องทราบ ตามที่เสนอ 
 

  ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 

             (ลงช่ือ) ............................................................... 
                      (.............................................................) 
        นายอําเภอ............................................................... 
         วันที่............เดือน................................พ.ศ............  

 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที)่ 



๕ 
 

 
 

คําร้องลําดับที่ .............................. 
 

แบบคําร้องและเง่ือนไขการขอมีสัญชาติไทย 
แก่บุตรของบุคคลท่ีมิได้มีเช้ือสายไทยท่ีอพยพเข้ามา 

ในประเทศไทย และอาศัยอยู่เป็นเวลานาน 
 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
ตามมาตรา ๗ ทวิ  แห่งพระราชบัญญตัิสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘   

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

เขียนที่................................................................. 
 

วันที่............. เดือน................................. พ.ศ................ 
 
 

    กรณียื่นคําร้องแทน (ผู้ขอมีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นคําร้อง)  
 

 ข้าพเจ้า ช่ือ นาย/นาง/นางสาว......................................................... ช่ือสกุล.....................................................  
 เกิดวันที่..............................เดือน.................................................พ.ศ........................  อายุ.............................ปี  
 เลขประจําตัวประชาชน  
   สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ..........................................................  ประเทศต้นทาง .........................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ที่.......... ตําบล........................................ อําเภอ....................................  
 จังหวัด......................................................  โทรศัพท์ ...........................................................   มีความประสงค์ 
 ย่ืนคําร้องแทนผู้ขอมสีัญชาติไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง เป็น         บุตร           อื่น ๆ (เช่น น้อง หลาน ฯลฯ)  
 ...................................................... 
 

 หมายเหตุ    กรณีย่ืนคําร้องขอมสีัญชาติไทยให้ตนเองไม่ต้องกรอกช่องน้ี 
 
 
 
 
 

ผู้ขอมีสัญชาติไทย  
๑. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง).................................................... ช่ือสกลุ.................................................  
 เกิดวันที่.........เดือน...............................พ.ศ............ อายุ................ปี  สญัชาติ/ชาติพันธ์ุ................................. 
 เลขประจําตัวประชาชน ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม......................... 
 

 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่.......... ตําบล.................................... อําเภอ....................................  
 จังหวัด...............................................  สถานที่เกิดตาม         สูติบัตร   หรือ           หนังสือรบัรองการเกิด   
 หรือ         หนังสือรับรองสถานทีเ่กิดในราชอาณาจกัรไทย เลขที่....................................................................  
 ลงวันที่........................................................ ออกให้โดยสํานักทะเบียน.............................................................  
 อําเภอ........................................ จังหวัด............................................... มีพี่น้องร่วมบิดา/มารดา................คน 
 

 
 

รูปถ่าย 
ของผู้ขอมีสัญชาติไทย 

ขนาด ๒ น้ิว 



๖ 
 

 
 

- ๒ - 
 

        กําลังศึกษาช้ัน.............................................        สําเร็จการศึกษา ระดับ ................................................ 
 สถานศึกษา.................................................... อําเภอ.................................... จังหวัด.......................................  
 ประกอบอาชีพ.......................................................................... รายได้...........................................บาท/เดือน 
 

๒. ผู้ขอมสีัญชาติไทย มีบิดาช่ือ ....................................................... ช่ือสกุล.........................................................  
 เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ............... อายุ....................ปี   เลขประจําตัวประชาชน 
      สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ.................................................  
 ประเทศต้นทาง................................................... ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที.่..............  
 ตําบล................................................. อําเภอ.......................................... จังหวัด.............................................. 
 

๓. ผู้ขอมสีัญชาติไทย มีมารดาช่ือ.......................................................... ช่ือสกุล...................................................  
 เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ............... อายุ....................ปี   เลขประจําตัวประชาชน 
      สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ.................................................  
 ประเทศต้นทาง................................................... ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที.่..............  
 ตําบล................................................. อําเภอ.......................................... จังหวัด.............................................. 
 

๔. ผู้ขอมสีัญชาติไทย มีสามี/ภริยา ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล....................................................  
 เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ............... อายุ....................ปี   เลขประจําตัวประชาชน 
      สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ.................................................  
 ประเทศต้นทาง................................................... ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที.่..............  
 ตําบล................................................. อําเภอ.......................................... จังหวัด.............................................. 
 

  ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)........................................................................... 
ช่ือสกุล................................................................ ผู้ขอมีสญัชาติไทย 
  - เป็นผู้มีความประพฤติดี  และ 
  - เลื่อมใสการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และ 
  - ไม่เคยมีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ    และ 
  - ไม่มีและใช้สัญชาติอื่น     และ 
  -  ไม่เคยได้รับโทษคดีอาญา   หรือ      
   เคยได้รับโทษในคดีอาญา ซึ่งพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
 

พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
        ๑) ผู้ยื่นคําร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
   ๑.๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และทะเบียนประวัติ จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๑.๒) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ย่ืนคํารอ้ง จํานวน  ๓ ฉบับ 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 

- ๓ - 
 

     ๒) ผู้ขอมีสัญชาติไทย 
   ๒.๑) รูปถ่าย  ขนาด ๒ น้ิว จํานวน  ๓ รูป 
   ๒.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๓) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอมสีัญชาติไทย จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๔) สูติบัตร หรือหนังสือรบัรองการเกิด หรอืหนังสอืรบัรองสถานที่เกิด จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๕) สําเนาบัตรประจําตัวของบิดาและมารดา  จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๖) หนังสือหรือหลกัฐานรบัรองการศึกษา  หากไม่มสีามารถพูดและ 
          ฟังภาษาไทยเข้าใจ (ยกเว้นเด็กอายุตํ่ากว่า ๗ ปี) จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๗) หนังสือรับรองความประพฤติดี โดยมีผู้ที่น่าเช่ือถือรับรอง จํานวน ๒ คน จํานวน ......................... ฉบับ 
   ๒.๘) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรอืลหุโทษ)  มหีลักฐาน ดังน้ี 
    (๑) สําเนาคําพิพากษาของศาล  และหนังสือรบัรองคดีถึงทีสุ่ด 
          หรือหลักฐานอื่นแสดงถึงผลของคดีและคดีถึงทีสุ่ด จํานวน .......................... ฉบับ 
    (๒) เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รบัโทษจําคุก) 
         ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๙) หลกัฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
    (๑) ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการและหลักฐาน  
         การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี) หรือ จํานวน .......................... ฉบับ 
    (๒) หลกัฐานรบัรองการประกอบอาชีพสุจริต  โดยมีบุคคลทีน่่าเช่ือถือ 
      รับรอง ๒ คน  หรือ จํานวน .......................... ฉบับ 
    (๓) กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ๆ  (ต้องปฏิบัติกิจมาแล้ว 
                              ไม่น้อยกว่า ๕ ปี) หรือยังไม่บรรลนิุติภาวะ คนไร้/คนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่ได้ 
                              ประกอบอาชีพ จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๑๐) แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสญัชาติไทย จํานวน ๔ ฉบับ 
     ๒.๑๑) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)............................................................... จํานวน .......................... ฉบับ 
 

  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ  หากมีการปกปิด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเทจ็  
หรือเป็นไปโดยทุจริต ให้ถือว่าคําร้องน้ีตกเป็นโมฆะ และมีความผิดตามกฎหมาย 

                   
                                      ลงช่ือ ............................................................... ผู้ย่ืนคําร้อง 

                                   (............................................................) 
 
 
 
 
 
 

                                 ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มอืซ้าย          ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 
 

  



๘ 
 

 
 
 
 

- ๔ - 
 
  แบบรับรองภาพถ่ายของผู้ขอมสีัญชาติไทยทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะที่ขอมสีัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ 
แห่งพระราชบญัญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  
กรณี นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................  ร้องขอสญัชาติไทยให้  
                     บุตร                                 อื่น ๆ (เช่น น้อง หลาน ฯลฯ).....................................................  
         ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง).................................................. ช่ือสกุล......................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มอืซ้าย  ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 
 
 

                                ลงช่ือ............................................................... ผู้ย่ืนคําร้องแทน 
                  (...........................................................) 

 
 
สําหรับเจ้าหน้าที ่
 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
 
  ๑. ได้ตรวจสอบแล้วเป็นภาพถ่ายของ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง............................................. 
 ...................................................................................... ซึ่งขอมีสัญชาติไทยจริง 
 
  ๒.  ได้สอบปากคําผู้ขอมีสัญชาติไทยแล้ว  ปรากฏว่า 
         ผู้ขอมีสัญชาติไทยสามารถพูดและฟังภาษาไทยได้ 
         ผู้ขอมีสัญชาติไทยไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้ 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

  



๙ 
 

 
 
 

- ๕ - 
 

  ๓.  ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคําร้องแล้ว ปรากฏดังน้ี 
         เห็นว่าผู้ย่ืนคํารอ้งมเีอกสารครบถ้วนและถูกต้อง   และได้รับแบบคํารอ้งของ  นาย/นาง/นางสาว 
 ..................................................................................... ในลาํดับที่................................. เพื่อดําเนินการต่อไปแล้ว 
 จึงได้ออกหลักฐานแสดงว่าทางราชการได้รับแบบคําร้องไว้แล้ว  และผู้ร้องได้ลงลายมอืช่ือไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
         เห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือขาดคุณสมบัติในการย่ืนคําร้อง  ดังน้ี  
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 

 
 

                                         ลงช่ือ ............................................................... เจ้าหน้าที ่
                                   (............................................................) 
                       ตําแหน่ง  .............................................................. 

                                  วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  
 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ผู้ย่ืนคําร้องขอมีสญัชาติไทย 
ได้รับหลักฐานที่ทางราชการออกให้ว่าได้รับคําร้องขอมีสญัชาติไทยฯ ของข้าพเจ้าเพือ่ดําเนินการต่อไปแล้ว 
 

                                    ลงช่ือ ............................................................... ผู้ร้องขอมสีัญชาติไทย 
                  (............................................................) 

              วันที่............เดือน................................พ.ศ............  
 

 
 

 (ฉีกท่อนน้ีใหผู้้ร้องขอมสีัญชาติไทยเพือ่ถือไว้เป็นหลักฐาน) 
 

ใบรับคําร้อง 
 

  อําเภอ................................................  จังหวัด.......................................... ได้รับคําร้องขอมีสญัชาติไทย
ของ นาย/นาง/นางสาว ........................................................... ในลําดับที.่....................ไว้แล้ว  จึงได้ออกหลักฐาน
เพื่อแสดงว่าทางราชการได้รบัคําร้องฯ ของท่านไว้แล้ว  และจะได้ดําเนินการต่อไป 
 
 

                  ลงช่ือ ...............................................................  
                           (............................................................) 
              ตําแหน่ง  .............................................................. 
               วันที่............เดือน................................พ.ศ............  

                        (ประทับตราประจําตําแหน่งเป็นสําคญั) 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

ข้ันตอนการดําเนนิงาน 
 

 ๑. ให้ผู้ยื่นคําร้องกรอกข้อมูลในคําร้อง  และจัดเตรียมเอกสารประกอบคําร้องยื่น ณ ท่ีว่าการอําเภอ ดงัน้ี 
  ๑.๑ ผู้ย่ืนคํารอ้ง (กรณียื่นคาํร้องแทน) 
   (๑)  สําเนาทะเบยีนบา้น (ท.ร. ๑๓)  และทะเบยีนประวัต ิ       (๒)  สําเนาบัตรประจําตัว 
  ๑.๒ ผู้ขอมีสัญชาติไทย 
   (๑)  รูปถา่ยขนาด  ๒ น้ิว  จํานวน  ๓  รูป (ใช้รูปถ่าย จํานวน ๖ รูป กรณีผู้ยื่นคาํร้องยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ  โดยให้
ติดในแบบคําร้องฯ จํานวน ๓ ชดุ) 
   (๒)  สําเนาทะเบยีนบา้น (ท.ร. ๑๓)  และทะเบยีนประวัต ิ
   (๓)  สําเนาบตัรประจําตัว  (ยกเว้น กรณีอายยุงัไม่ถงึเกณฑ์ทําบตัร) 
   (๔)  สูติบตัร  หรือหนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรองสถานท่ีเกิด 
   (๕)  สําเนาบตัรประจําตัวของบดิา และมารดาของผู้ขอมีสญัชาติไทย 
   (๖)  หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา หากไม่มีไดส้อบถามผู้ขอมีสัญชาติไทยแล้ว สามารถพูด
ภาษาไทยเข้าใจ  (ยกเว้น เด็กอายตุ่ํากว่า ๗ ปี) 
   (๗)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ) มีหลักฐานดงัน้ี 
    - สําเนาคาํพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถงึท่ีสดุ  หรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงถงึ 
ผลของคดีและคดีถงึท่ีสุด 
    - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) ซ่ึงต้องพ้นโทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถงึวันท่ียื่นคําร้อง 
   (๘)  หลกัฐานแสดงการประกอบอาชพี 
    - ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐานการเสียภาษ ี(ยกเว้น 
กรณีรายได้ไม่ถงึเกณฑ์เสียภาษ)ี   หรือ 
    - หลักฐานการรับรองการประกอบอาชีพสุจริต โดยมีบคุคลท่ีน่าเชือ่ถือรับรอง ๒ คน  หรือ 
    - หลักฐานแสดงกรณีเป็นพระภิกษ ุสามเณร และนักบวชในศาสนาอ่ืน  ๆ(ต้องปฏบิัติกิจ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ป)ี หรือกรณียงัไม่บรรลุนิตภิาวะ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถและไม่ได้ประกอบ
อาชีพ 
    (๙) แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสัญชาติไทย  (ให้พิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสัญชาติไทย จํานวน ๔ แผ่น  โดย
จัดส่งใหก้รมการปกครอง จํานวน ๒ แผ่น และเก็บไว้ท่ีจังหวัดและอําเภอแหง่ละ ๑ แผ่น) 
       (๑๐)  หลักฐานอ่ืน ๆ    (ถา้มี)  
 ๒. อําเภอ ตรวจสอบคําร้อง และเอกสารตัวจริงพร้อมสําเนา เม่ือเห็นว่าถูกต้องให้ลงนามรับรองสําเนา  และให้พิมพ์
ลายน้ิวหัวแม่มือสองข้างในคําร้องและลงชื่อกํากับ กรณีผู้ร้องไม่มีหลักฐานตาม ข้อ ๑.๒ (๕)  ให้เจ้าหน้าท่ีสอบ ปค. ๑๔ ไว้  
และให้สรุปผลการตรวจสอบตามแบบท่ีกําหนดและลงชื่อกํากับ  เม่ือเจ้าหน้าท่ีดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  ให้สง่คําร้องให้
นายอําเภอพิจารณา  เม่ือพิจารณาครบถ้วนแล้วเห็นว่าถูกต้องใหส้ง่เร่ืองให้จังหวัดพิจารณา โดยให้อําเภอออกใบรับคําร้อง
ให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน  หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้อง ให้สง่เร่ืองคืน ผู้ร้องทราบโดยเร็ว 
 ๓. จังหวัด (ท่ีทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์กับหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
แล้วนําเขา้พิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สญัชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเขา้เมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดพิจารณา แล้วสง่คําร้อง (ฉบับจริง) พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น ให้
กระทรวงมหาดไทย (ถ้าไม่ถูกต้องใหแ้จ้งอําเภอเพ่ือแจ้งให้ยื่นคาํร้องดําเนินการแก้ไข) 
 ๔. กระทรวงมหาดไทย (สว่นประสานราชการ สํานักกิจการความม่ันคงภายใน กรมการปกครอง)  รับเร่ืองและเอกสาร
ท่ีเก่ียวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และตรวจคุณสมบัติกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการกล่ันกรองเก่ียวกับสญัชาต ิเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 
หมายเหตุ   คําร้องให้จัดทํา ๓ ชุด  โดยจัดส่งเอกสารคําร้องฉบับจริงให้กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๑ ชุด (พร้อมแผ่นพิมพ์ 
 ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น)  และสําเนาเก็บไว้ท่ีจังหวัดและอําเภอ แห่งละ ๑ ชดุ 



 

คําร้องลําดับที่............................. 
 
 
 
 
 
 
 

แบบคําร้องและเงื่อนไขการขอมีสัญชาติไทย 
ตามมาตรา ๗ ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติสญัชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 ผู้ขอสัญชาติไทยช่ือ................................................. ช่ือสกุล........................................... 

 บัตรประจําตัวเลขที่    

 ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม ............................................................................................................. 

 อยู่บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ที่..................... ตําบล/แขวง....................................... 

 อําเภอ/เขต.................................................. จังหวัด........................................................ 
 
 

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘  และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
โดยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 

 

ประเภทคนไร้รากเหง้า 
เฉพาะท่ีไดร้บัการสํารวจ จัดทําทะเบียนประวตัิและเอกสารแสดงตนแล้ว 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปญัหาสถานะและสิทธิของบุคคล ในห้วงป ี๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ 

ครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ได้รับการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวตัแิละเอกสารแสดงตนตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙  (บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
กลุ่มคนไร้รากเหง้า) ซึง่ไดร้ับการสํารวจในระหว่างปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ เท่านั้น 



๒ 
 

 
 
 

หลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยแก่บตุรของบุคคลประเภทคนไร้รากเหง้า 
กรณีเกิดในประเทศไทยและถูกบุพการีทอดท้ิง 

(ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 

 ๑. รัฐบาลมีนโยบายให้สัญชาติ 
 ๒. เกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาอย่างน้อย  ๑๐ ปี  โดยต้องมีสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด  
  หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด   หรือมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรัฐ  หรือ 
  องค์กรเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมาย หรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานสงเคราะห์กับกระทรวงการพัฒนา 
  สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ๓. มีช่ืออยู่ในเอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารที่ทางราชการกําหนด เฉพาะที่ได้รับการสํารวจจัดทํา 
  ทะเบียน ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสทิธิของบุคคล ในห้วงปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ 
 ๔. มีความประพฤติดี  โดยต้องไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
สรุปผลการตรวจสอบคําร้องการขอมีสัญชาติไทยแก่บุตรของคนไร้รากเหง้า  

ประเภทท่ีเกิดในประเทศไทยและถูกบุพการีทอดท้ิง 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

 
๑. ช่ือผู้ย่ืนคําร้อง.................................................................... ช่ือสกุล................................................................... 
 เกิดวันที่............................... เดือน................................................. พ.ศ............................. 
 

๒. ย่ืนคําร้องขอสัญชาติไทยให้ 
 ช่ือ.................................................................................. ช่ือสกุล...................................................................... 
 

๓. ผู้ขอมีสญัชาติไทย มีหลักฐานมาแสดง  ดังน้ี 
 ๓.๑ ผู้ย่ืนคํารอ้ง (กรณีย่ืนคาํร้องแทน) 
  มี ไม่มี  (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
  มี ไม่มี  (๒) บัตรประจําตัวผู้ย่ืนคําร้อง 
 

 ๓.๒ ผูข้อมีสญัชาติไทย 
  มี ไม่มี  (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
     (เฉพาะทีไ่ด้รับการสํารวจจัดทําทะเบียน ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ในห้วงปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒) 
  มี ไม่มี  (๒)  บัตรประจําตัวผู้ขอมีสัญชาติไทย 
  มี ไม่มี  (๓)  หลักฐานซึ่งแสดงว่าเกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐ ปี 
     นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง โดยมีหลักฐาน 
            สูติบัตร     หรือ               หนังสือรบัรองการเกิด    หรือ  
                 หนังสือรับรองสถานที่เกิด       หรือ 
                 หนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรัฐ หรือ 
      องค์กรเอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายหรือขึ้นทะเบียนเป็น 
      หน่วยงานสงเคราะห์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
      ของมนุษย์ 
  มี ไม่มี  (๔)  แบบบันทกึปากคํา (ปค. ๑๔) มีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่น่าเช่ือถือ  
     จํานวน ๒ คน เพ่ือรับรองว่าผู้ขอมีสัญชาติไทยมีความประพฤติดี  
   มี ไม่ม ี (๕) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ)  มีหลักฐาน ดังน้ี 
       สําเนาคําพิพากษาของศาล  และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือ 
      หลักฐานอ่ืนแสดงถึงผลของคดีและคดีถึงที่สดุ................................... 
      เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย  
          ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
 
 
 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที่) 



๔ 
 

 
 
 

- ๒ - 
 

  มี ไม่มี  (๖)  แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอสัญชาติไทย 
  มี ไม่มี  (๗)  หลักฐานอ่ืน ๆ ............................................................................................... 
 

๔. ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ 
  เห็นว่ามีเอกสารครบถ้วน ถกูต้อง  และมีคณุสมบัติครบถว้นตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  จึงเห็นควรส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา 
  เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถกูต้อง ดังน้ี ................................................................................................... 
        ................................................................................................................................................................. 
        ................................................................................................................ เห็นควรส่งเรื่องคืนผู้ร้องทราบ 
  
 
 

                          (ลงช่ือ) ............................................................... เจ้าหน้าที่ 
                       (.............................................................) 
           ตําแหน่ง ................................................................ 

            วันที.่............เดือน.................................พ.ศ..............  
 
๕. ความเห็นของนายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน 
  เอกสารครบถว้น ถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีกําหนด   จึงให้ส่งเรื่อง 
  ให้จังหวัด/กรมการปกครอง พิจารณาตามท่ีเสนอ 
  เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง แจ้งให้ผู้ย่ืนคําร้องทราบ ตามท่ีเสนอ 
 

  ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 
 
 

                 (ลงช่ือ) ............................................................... 
                          (.............................................................) 

นายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานัก............................................................ 
             วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  

 
 
 
 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที่) 



๕ 
 

 
 

คําร้องลําดับที่ .............................. 
 

แบบคําร้องและเงื่อนไขการขอมีสัญชาติไทย 
แก่บุตรของคนไร้รากเหง้า 

ประเภททีเ่กิดในประเทศไทยและถูกบุพการีทอดทิ้ง  
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

ตามมาตรา ๗ ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติสญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘   
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

เขียนที่................................................................. 
 

วันที่............. เดือน................................. พ.ศ................ 
 
 

    กรณีย่ืนคําร้องแทน (ผู้ขอมีสัญชาติไทย ซ่ึงมีอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบรบิรูณ์ ในวันย่ืนคําร้อง)  
 

 ข้าพเจ้า ช่ือ นาย/นาง/นางสาว......................................................... ช่ือสกุล.....................................................  
 เกิดวันที่........................เดือน......................................................พ.ศ.....................  อายุ.................................ปี  
 เลขประจําตัวประชาชน 
   สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ......................................................  ประเทศต้นทาง .............................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.............. หมู่ที่........ ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต.................................  
 จังหวัด.....................................................  โทรศัพท์ ..............................................................   มีความประสงค์ 
 ย่ืนคําร้องแทนผู้ขอมีสญัชาติไทยซึ่งมีความเกี่ยวข้อง เป็น.................................................................................... 
 

 หมายเหตุ    กรณีย่ืนคําร้องขอมีสัญชาติไทยให้ตนเองไม่ต้องกรอกช่องน้ี 
 
 
 
 
 

ผู้ขอมีสญัชาติไทย  
๑. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง).................................................... ช่ือสกุล................................................  
 เกิดวันที่..........เดือน...............................พ.ศ......... อายุ...............ปี  สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ................................... 
 เลขประจําตัวประชาชน                                                                          
 ชนกลุม่น้อยกลุ่ม.................................................................  ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่....................... หมู่ที่......... 
 ตําบล......................................... อําเภอ............................................  จังหวัด.................................................   
 สถานที่เกิดตาม        สูติบัตร   หรือ        หนังสือรับรองการเกิด   หรือ        หนังสือรับรองสถานที่เกิด 
 ในราชอาณาจักรไทย เลขที่........................................... ลงวันที่...................................................  ออกให้โดย 
 สํานักทะเบียน................................................ อําเภอ.............................. จังหวัด..................................... หรือ 
      หนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจาก...............................................................................................  
 เลขที่.............................................................. ออกให้ ณ วันที่ ....................................................................... 
 

 

 
 

รูปถ่าย 
ของผูข้อมีสญัชาติไทย 

ขนาด ๒ น้ิว 



๖ 
 

 
 

- ๒ - 
 

        กําลังศึกษาช้ัน.............................................        สําเร็จการศึกษา ระดับ ................................................ 
 สถานศึกษา.................................................... อําเภอ.................................... จังหวัด.......................................  
 ประกอบอาชีพ.......................................................................... รายได้...........................................บาท/เดือน 
 

กรณีทราบชื่อของบิดา - มารดา 
๒. ผู้ขอมีสญัชาติไทย มีบิดาช่ือ ....................................................... ช่ือสกุล.........................................................  
 ประเทศต้นทาง......................................................... มีภูมิลําเนาอยู่ที่จังหวัด................................................... 
 

๓. ผู้ขอมีสญัชาติไทย มีมารดาช่ือ.......................................................... ช่ือสกุล...................................................  
 ประเทศต้นทาง......................................................... มีภูมิลําเนาอยู่ที่จังหวัด................................................... 
 

๔. ผู้ขอมีสญัชาติไทย มีสามี/ภริยา ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล....................................................  
 เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ............... อายุ....................ปี   เลขประจําตัวประชาชน 
      สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ.................................................  
 ประเทศต้นทาง................................................... ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่...............  
 ตําบล................................................. อําเภอ.......................................... จังหวัด.............................................. 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง).................................... ช่ือสกุล....................................  
ผู้ขอมีสัญชาติไทย 
  - เป็นผู้มคีวามประพฤติดี  และ 
  - เลื่อมใสการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และ 
  -  ไม่เคยได้รับโทษคดีอาญา   หรือ      
   เคยได้รับโทษในคดีอาญา ซึ่งพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
 

พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
        ๑) ผูย่ื้นคําร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
   ๑.๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และทะเบียนประวัติ จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๑.๒) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ย่ืนคําร้อง จํานวน  ๓ ฉบับ 
 

     ๒) ผู้ขอมีสญัชาติไทย 
   ๒.๑) รูปถ่าย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๓ รูป 
   ๒.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๓) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอมีสัญชาติไทย จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๔) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐ ปี นับถึง 
    วันที่ย่ืนคําร้อง โดยมีหลักฐาน คือ สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรอง 
    สถานที่เกิด  หรือหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร 
    เอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายหรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานสงเคราะห์กับกระทรวง 
    การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จํานวน .......................... ฉบับ 

 
 
 
 



๗ 
 

- ๓ - 
 

   ๒.๕) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ)  
          มีหลักฐาน ดังน้ี 
     (๑) สําเนาคําพิพากษาของศาล  และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด 
          หรือหลักฐานอื่นแสดงถงึผลของคดีและคดีถึงที่สุด จํานวน .......................... ฉบับ 
    (๒) เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) 
         ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๖) แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสัญชาติไทย จํานวน ๔ แผ่น 
    ๒.๗) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)............................................................... จํานวน .......................... ฉบับ 
 

  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากมีการปกปิด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จให้
ถือว่าคําร้องน้ีตกเป็นโมฆะ และมีความผิดตามกฎหมาย 
 

                                         ลงช่ือ ............................................................... ผู้ย่ืนคําร้อง 
                                   (............................................................) 

 
 
 
 
 
 

  ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือซ้าย          ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 

  แบบรับรองภาพถ่ายของผู้ขอมีสัญชาติไทยที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะที่ขอมสีัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ 
แห่งพระราชบัญญัติสญัชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  
กรณี นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................................  ร้องขอสัญชาติไทยให้  
ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง).................................................. ช่ือสกุล......................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือซ้าย  ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 

                                ลงช่ือ............................................................... ผู้ย่ืนคําร้องแทน 
                  (...........................................................) 

 
 
 
 
 

  

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

  



๘ 
 

- ๔ - 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 

ความเห็นของเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
  ๑. ได้ตรวจสอบแล้วเป็นภาพถ่ายของ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง............................................. 
 ...................................................................................... ซึ่งขอมีสัญชาติไทยจริง 
 

  ๒.  ได้สอบปากคําผูข้อมสีัญชาติไทยแล้ว  ปรากฏว่า 
         ผู้ขอมีสญัชาติไทยสามารถพูดและฟังภาษาไทยได้ 
         ผู้ขอมีสญัชาติไทยไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้ 
 

  ๓.  ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคําร้องแล้ว ปรากฏดังน้ี 
         เห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีเอกสารครบถ้วน และถูกต้อง   และได้รับแบบคําร้องของ  นาย/นาง/นางสาว 
 ..................................................................................... ในลาํดับที่................................. เพ่ือดําเนินการต่อไปแล้ว 
 จึงได้ออกหลักฐานแสดงว่าทางราชการได้รับแบบคําร้องไว้แล้ว  และผูร้้องได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
         เห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือขาดคุณสมบัติในการย่ืนคาํร้อง  ดังน้ี  
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 
 

                                         ลงช่ือ ............................................................... เจ้าหน้าที่ 
                                   (............................................................) 
                       ตําแหน่ง  .............................................................. 

                                  วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  
 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ผู้ย่ืนคําร้องขอมีสัญชาติไทย 
ได้รับหลักฐานที่ทางราชการออกให้ว่าได้รับคําร้องขอมีสัญชาติไทยฯ ของข้าพเจ้าเพ่ือดําเนินการต่อไปแล้ว 
 
 

                                    ลงช่ือ ............................................................... ผู้ร้องขอมีสัญชาติไทย 
                  (............................................................) 

              วันที่............เดือน................................พ.ศ............  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

- ๕ - 
 
 

(ท่อนนี้ให้ผูร้้องขอมีสัญชาติไทยเพื่อถือไว้เป็นหลักฐาน) 
 

ใบรับคําร้อง 
 

  อําเภอ/เขต.............................................  จังหวัด...................................... ได้รับคําร้องขอมีสัญชาติไทย
ของ นาย/นาง/นางสาว ........................................................... ในลําดับที่.....................ไว้แล้ว  จึงได้ออกหลักฐาน
เพ่ือแสดงว่าทางราชการได้รับคําร้องฯ ของท่านไว้แล้ว  และจะได้ดําเนินการต่อไป 
 
 

                  ลงช่ือ ...............................................................  
                           (............................................................) 
              ตําแหน่ง  .............................................................. 
               วันที่............เดือน................................พ.ศ............  
                        (ประทับตราประจําตําแหน่งเป็นสําคัญ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 ๑. ให้ผู้ย่ืนคําร้องกรอกข้อมูลในคาํร้อง  และจัดเตรียมเอกสารประกอบคําร้องย่ืน ณ ที่ว่าการอําเภอ/
กรมการปกครอง (สํานักกิจการความมั่นคงภายใน) ดังน้ี 
  ๑.๑ ผู้ย่ืนคํารอ้ง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
   (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ        (๒)  สําเนาบัตรประจําตัว 
  ๑.๒ ผูข้อมีสัญชาติไทย 

   (๑)  รูปถ่ายขนาด ๒ น้ิว  จํานวน ๓ รูป  (กรณีผู้ย่ืนคํารอ้งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้รูปถ่าย จาํนวน ๖ รูป  
โดยให้ติดในแบบคําร้องฯ จํานวน ๓ ชุด) 
   (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
   (๓)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทําบัตร) 
   (๔)  หลักฐานซึง่แสดงว่าเกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐ ปี นับถึงวันที่ 
ย่ืนคําร้อง โดยมีหลักฐาน คือ สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด หรือหนังสือ
รับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายหรือขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยงานสงเคราะห์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   (๕)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ) มีหลักฐานดังน้ี 
    - สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด  หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงถึง 
ผลของคดีและคดีถึงที่สุด 
    - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถึง 
วันที่ย่ืนคําร้อง 
   (๖) แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสญัชาติไทย  (ให้พิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสญัชาติไทย จํานวน ๔ แผ่น  
โดยจัดส่งให้กรมการปกครอง จํานวน ๒ แผ่น  เก็บไว้ที่จังหวัด  และอําเภอ แห่งละ ๑ แผ่น) 
   (๗)  หลักฐานอื่น ๆ   (ถ้ามี)  
 ๒. อําเภอ/สํานักกิจการความม่ันคงภายใน ตรวจสอบคําร้อง และเอกสารตัวจริงพร้อมสําเนา เมื่อเห็นว่า
ถูกต้องให้ลงนามรับรองสําเนา และให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือสองข้างในคําร้องและลงช่ือกํากับ  และให้สรุปผลการ
ตรวจสอบตามแบบท่ีกําหนดและลงช่ือกํากับ  เมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งคําร้องให้
นายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานักฯ พิจารณา  เมื่ออําเภอพิจารณาครบถ้วนแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ส่งเรื่องให้จังหวัด
พิจารณา โดยให้อําเภอหรือกรมการปกครองออกใบรับคําร้องให้ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน  หากตรวจสอบแล้ว
เอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องคืนผู้ร้องทราบโดยเร็ว 
 ๓. จังหวัด (ที่ทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์กับหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ แล้วนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สญัชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเขา้เมือง
โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจงัหวัดพิจารณา แล้วส่งคําร้อง (ฉบับจริง) พรอ้มแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ 
จํานวน ๒ แผ่น ให้กระทรวงมหาดไทย กรณีในเขต กทม. ใหนํ้าเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย (ถา้ไม่ถกูต้องให้แจ้งอําเภอ เพ่ือแจ้งผู้ย่ืนคําร้องดําเนินการแก้ไข) 
 ๔. กระทรวงมหาดไทย (ส่วนประสานราชการ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง)  รับเรื่อง
และเอกสารท่ีเก่ียวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และตรวจคุณสมบัติกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง แล้วนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเก่ียวกับสัญชาติ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 
 

หมายเหตุ คําร้องให้จัดทํา ๓ ชุด  โดยส่งเอกสารคําร้องฉบบัจริง ใหก้ระทรวงมหาดไทย จํานวน ๑ ชุด  (พรอ้มแผ่นพิมพ์ 
 ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น)  และสําเนาเก็บไวท้ี่จงัหวัดและอําเภอ แห่งละ ๑ ชุด  

 



 

คําร้องลําดับที่............................. 
 
 
 
 
 
 
 

แบบคําร้องและเงื่อนไขการขอมีสัญชาติไทย 
ตามมาตรา ๗ ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติสญัชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ขอสัญชาติไทยช่ือ................................................. ช่ือสกุล........................................... 

 บัตรประจําตัวเลขที่    

 ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม ............................................................................................................. 

 อยู่บ้านเลขท่ี....................... หมู่ที่................... ตําบล/แขวง............................................ 

 อําเภอ/เขต.................................................. จังหวัด........................................................ 
 
 

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘  และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
โดยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 

 

ประเภทบุคคลที่ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศ 
กรณีที่เกิดในประเทศไทย 

 

บุคคลท่ีทําคุณประโยชน์ต้องมาแสดงตัวให้ทางราชการพิจารณาพรอ้มหลกัฐานการทําคณุประโยชน ์       
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย 



๒ 
 

 
 
 

หลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยแก่บคุคลท่ีทําคุณประโยชน์แก่ประเทศ 
กรณีเกิดในประเทศไทย 

(ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 

 ๑. รัฐบาลมีนโยบายให้สัญชาติ 
 ๒. ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอ่ืน  
 ๓. เกิดและมีภูมิลาํเนาในราชอาณาจักรต่อเน่ือง โดยมีช่ืออยู่ในเอกสารทะเบียนราษฎร หรอืมีเอกสารทาง 
  ราชการที่แสดงว่าเกิดในประเทศไทย 
 ๔. มีความจงรักภักดีต่อประเทศไทย และเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
  ทรงเป็นประมุข 
 ๕. มีความประพฤติดีและไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของประเทศไทย รวมทั้งต้องไม่เคยได้รับโทษ 
  คดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ  ทั้งน้ี หากได้รับโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้ว 
  อย่างน้อย ๕ ปี 
 ๖. ประกอบอาชีพสุจริต 
 ๗. เป็นผู้ทาํคณุประโยชน์ต่อประเทศ  โดยมีผลงานหรือความรู้ความเชี่ยวชาญเปน็ที่ประจักษ์และเป็น 
  ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ อย่างต่อเนื่องในสาขาต่าง ๆ ดังนี ้
  ๗.๑ การศึกษา 
  ๗.๒ ศิลปวัฒนธรรม 
  ๗.๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๗.๔ การกีฬา 
  ๗.๕ สาขาที่ขาดแคลนภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงที่เก่ียวข้อง (อาจมีคณะกรรมการระดับชาติ 
   พิจารณาในภาพรวม) 
  ๗.๖ สาขาอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นควร 
 ๘. มีหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทา่กรมที่เก่ียวข้องรับรองคุณประโยชน์และผลงาน 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
 

 
สรุปผลการตรวจสอบคําร้องการขอมีสัญชาติไทยแก่บุคคลท่ีทําคุณประโยชน์แก่ประเทศ 

กรณีเกิดในประเทศไทย 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

 
๑. ช่ือผู้ย่ืนคําร้อง.................................................................... ช่ือสกุล................................................................... 
 เกิดวันที่............................... เดือน................................................. พ.ศ............................. 
 

๒. ย่ืนคําร้องขอสัญชาติไทยให้          ตนเอง            บุตร            อ่ืน ๆ (พ่ี น้อง หลาน) ............................. 
 ช่ือ.................................................................................. ช่ือสกุล...................................................................... 
 

๓. ผู้ขอมีสญัชาติไทย มีหลักฐานมาแสดง  ดังน้ี 
 ๓.๑ ผู้ย่ืนคํารอ้ง (กรณีย่ืนคาํร้องแทน) 
  มี ไม่มี  (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
  มี ไม่มี  (๒) บัตรประจําตัวผู้ย่ืนคําร้อง 
 

 ๓.๒ ผูข้อมีสญัชาติไทย 
  มี ไม่มี  (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
  มี ไม่มี  (๒)  บัตรประจําตัวผู้ขอมีสัญชาติไทย 
  มี ไม่ม ี (๓)         สูติบัตร  หรือ               หนังสอืรับรองการเกิด    หรือ  
                 หนังสือรับรองสถานที่เกิด 
  มี ไม่มี  (๔) บัตรประจําตัวของบิดาและมารดา ถ้าไม่มีเพราะ.......................................... 
  มี ไม่มี  (๕) แบบบันทึกปากคํา (ปค. ๑๔)  บุคคลที่น่าเช่ือถือ จํานวน ๒ คน  เพ่ือรับรองว่า 
     ผู้ขอสัญชาติไทย ไม่มีและใช้สญัชาติอ่ืน 
   มี ไม่ม ี (๖)  แบบบันทกึปากคํา (ปค. ๑๔) บุคคลที่น่าเช่ือถือ จํานวน ๒ คน เพ่ือรบัรองว่า 
     ผู้ขอสัญชาติไทยเป็นผู้มีความประพฤติดี  
   มี ไม่ม ี (๗)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ)  มหีลักฐาน 
     ดังน้ี 
       สําเนาคําพิพากษาของศาล  และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือ 
      หลักฐานอ่ืนแสดงถึงผลของคดีและคดีถึงที่สดุ................................... 
      เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย  
          ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
   มี ไม่ม ี (๘) หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
      ใบอนญุาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐาน 
           การเสียภาษี (ยกเว้นกรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี)  หรือ 
      หลักฐานรับรองการประกอบอาชีพสุจริต  โดยมีบุคคลที่น่าเช่ือถือ 
       รับรอง ๒ คน 
 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที่) 



๔ 
 

 
 

- ๒ - 
 

  มี ไม่มี    (๙)  หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศ ในสาขา.......................... 
  มี ไม่มี  (๑๐)  หนังสือรับรองการทําคุณประโยชน์และผลงานจากหน่วยงานราชการระดับ 
      กรมหรือเทียบเท่ากรมที่เก่ียวข้อง 
  มี ไม่มี  (๑๑)  แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอสัญชาติไทย 
  มี ไม่มี  (๑๒)  หลักฐานอ่ืน ๆ ............................................................................................ 
 
๔. ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ 
  เห็นว่ามเีอกสารครบถ้วน ถกูต้อง  และมีคณุสมบัติครบถว้นตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  จึงเห็นควรส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา 
  เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถกูต้อง ดังน้ี ................................................................................................... 
        ................................................................................................................................................................. 
        ................................................................................................................ เห็นควรส่งเรื่องคืนผู้ร้องทราบ 
  
 

                          (ลงช่ือ) ............................................................... เจ้าหน้าที่ 
                       (.............................................................) 
           ตําแหน่ง ................................................................ 

            วันที.่............เดือน.................................พ.ศ..............  
 
๕. ความเห็นของนายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน 
  เอกสารครบถว้น ถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีกําหนด   จงึให้ส่งเรื่อง 
  ให้จังหวัด/กรมการปกครอง พิจารณาตามท่ีเสนอ 
  เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง แจ้งให้ผู้ย่ืนคําร้องทราบ ตามท่ีเสนอ 
 

  ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 
 

                (ลงช่ือ) ............................................................... 
                          (.............................................................) 

นายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานัก............................................................. 
                  วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  

 
 
 
 
 
 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที่) 



๕ 
 

 
 

คําร้องลําดับที่ .............................. 
 
 

แบบคําร้องและเงื่อนไขการขอมีสัญชาติไทย  
แก่บุคคลที่ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศ 

(ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
ตามมาตรา ๗ ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติสญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘   

แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

เขียนที่................................................................. 
 

วันที่............. เดือน................................. พ.ศ................ 
 
 

    กรณีย่ืนคําร้องแทน (ผู้ขอมีสัญชาติไทย ซ่ึงมีอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบรบิรูณ์ ในวันย่ืนคําร้อง)  
 

 ข้าพเจ้า ช่ือ นาย/นาง/นางสาว......................................................... ช่ือสกุล.....................................................  
 เกิดวันที่..............เดือน......................................พ.ศ..................  อายุ.......................ปี  
 เลขประจําตัวประชาชน 
   สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ.......................................................   ประเทศต้นทาง ...........................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่................... หมู่ที่....... ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต.............................. 
  จังหวัด..............................................   โทรศัพท์ ................................................................   มีความประสงค์ 
 ย่ืนคําร้องแทนผู้ขอมีสญัชาติไทย ซึ่งมคีวามเกี่ยวข้อง เป็น         บุตร           อ่ืน ๆ (เช่น น้อง หลาน ฯลฯ) 
 ............................................................. 
 

 หมายเหตุ    กรณีย่ืนคําร้องขอมีสัญชาติไทยให้ตนเองไม่ต้องกรอกช่องน้ี 
 
 
 
 
 
 

๑. ผู้ขอมีสญัชาติไทย  
 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง).................................................... ช่ือสกุล................................................  
 เกิดวันที่..........เดือน..............................พ.ศ........... อายุ..............ปี   สญัชาติ/ชาติพันธ์ุ.................................. 
 เลขประจําตัวประชาชน 
 ชนกลุ่มน้อยกลุ่ม..................................................  ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่............  
 ตําบล................................................. อําเภอ.......................................... จังหวัด.............................................. 
    สถานที่เกิดตาม         สูติบัตร  หรือ           หนังสือรับรองการเกิด  หรือ         หนังสือรับรองสถานที่เกิด  
 ในราชอาณาจักรไทย เลขที่...................................................... ลงวันที่............................................................  
 ออกให้โดยสํานักทะเบียน....................................................... อําเภอ..............................................................  
 จังหวัด............................................................................... มีพ่ีน้องร่วมบิดา/มารดา...................................คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปถ่าย 
ของผูข้อมีสญัชาติไทย 

ขนาด ๒ น้ิว 



๖ 
 

- ๒ - 
 

        กําลังศึกษาช้ัน.............................................        สําเร็จการศึกษา ระดับ ................................................ 
 สถานศึกษา.................................................... อําเภอ.................................... จังหวัด.......................................  
 ประกอบอาชีพ.......................................................................... รายได้...........................................บาท/เดือน 
 

๒. ผู้ขอมีสญัชาติไทย มีบิดาช่ือ ....................................................... ช่ือสกุล.........................................................  
 เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ............... อายุ....................ปี    
 เลขประจําตัวประชาชน 
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ..........................................................  ประเทศต้นทาง........................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่........... หมู่ที่...... ตําบล....................... อําเภอ........................... จังหวัด....................... 
 

๓. ผู้ขอมีสญัชาติไทย มีมารดาช่ือ .................................................... ช่ือสกุล........................................................  
 เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ............... อายุ....................ปี    
 เลขประจําตัวประชาชน 
 สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ..........................................................  ประเทศต้นทาง........................................................  
 ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่........... หมู่ที่...... ตําบล....................... อําเภอ........................... จังหวัด....................... 
 

๔. ผู้ขอมีสญัชาติไทย มีสามี/ภริยา ช่ือ.................................................. ช่ือสกุล....................................................  
 เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ............... อายุ....................ปี   เลขประจําตัวประชาชน 
      สัญชาติ/ชาติพันธ์ุ.................................................  
 ประเทศต้นทาง................................................... ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่...............  
 ตําบล................................................. อําเภอ.......................................... จังหวัด.............................................. 
 

๕. ผู้ขอมีสญัชาติไทยได้ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศในสาขา..................................................................................  
 ซึ่งมีผลงานหรอืความรู้ความเช่ียวชาญเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ คือ ................ 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 โดยมีหน่วยงาน........................................................................................................................... ให้การรับรอง   
 (พร้อมน้ีได้แนบเอกสารประกอบมาพร้อมน้ีแล้ว)  
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)............................................................................ 
ช่ือสกุล....................................................................  ผู้ขอมสีัญชาติไทย 
  - เป็นผู้มคีวามประพฤติดี  และ 
  - เลื่อมใสการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และ 
  - ไม่เคยมีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของประเทศ    และ 
  - ไม่มแีละใช้สญัชาติอ่ืน     และ 
  -  ไม่เคยได้รับโทษคดีอาญา   หรือ      
   เคยได้รับโทษในคดีอาญา ซึ่งพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง 
 

 
 
 
 
 



๗ 
 

- ๓ - 
 

พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
        ๑) ผูย่ื้นคําร้อง (กรณีย่ืนคําร้องแทน) 
   ๑.๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓) และทะเบียนประวัติ จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๑.๒) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ย่ืนคําร้อง จํานวน  ๓ ฉบับ 
 

     ๒) ผู้ขอมีสญัชาติไทย 
   ๒.๑) สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๒) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ขอมีสัญชาติไทย จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๓) สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด หรอืหนังสือรับรองสถานที่เกิด จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๔) สําเนาบัตรประจําตัวของบิดาและมารดา จํานวน  ๓ ฉบับ 
   ๒.๕) กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ) มีหลักฐาน ดังน้ี 
    (๑) สําเนาคําพิพากษาของศาล  และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด 
          หรือหลักฐานอื่นแสดงถงึผลของคดีและคดีถึงที่สุด จํานวน .......................... ฉบับ 
    (๒) เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) 
         ซึ่งต้องพ้นโทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําร้อง จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๖) หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
    (๑) ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการและหลักฐาน  
         การเสียภาษี (ยกเว้นกรณรีายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสยีภาษ)ี หรือ จํานวน .......................... ฉบับ 
    (๒) หลักฐานรับรองการประกอบอาชีพสุจริต  โดยมีบุคคลที่น่าเช่ือถือ 
      รับรอง ๒ คน    หรือ จํานวน .......................... ฉบับ 
    ๒.๗) หลักฐานแสดงว่าเป็นผูท้ําคุณประโยชน์ต่อประเทศ จํานวน .......................... ฉบับ 
     ๒.๘) หนังสือรบัรองการทําคุณประโยชน์และผลงานจากหน่วยงานราชการ 
      ระดับกรมหรอืเทียบเท่ากรมที่เก่ียวข้อง จํานวน .......................... ฉบับ 
   ๒.๙) แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสัญชาติไทย จํานวน ๔ ฉบับ 
    ๒.๑๐) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)............................................................. จํานวน .......................... ฉบับ 
 

  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากมีการปกปิด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  
หรือเป็นไปโดยทุจริต ใหถ้ือว่าคําร้องน้ีตกเป็นโมฆะ และมีความผิดตามกฎหมาย 
 
 

                                         ลงช่ือ ............................................................... ผู้ย่ืนคําร้อง 
                                   (............................................................) 

 
 
 
 
 
 

                                  ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือซ้าย          ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 

 
 
 
 
 
 

  



๘ 
 

- ๔ - 
 
  แบบรับรองภาพถ่ายของผู้ขอมีสัญชาติไทยที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะที่ขอมสีัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ 
แห่งพระราชบัญญัติสญัชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  
กรณี นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................  ร้องขอสัญชาติไทยให้  
                     บุตร                                 อ่ืน ๆ (เช่น น้อง หลาน ฯลฯ).....................................................  
         ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง).................................................. ช่ือสกุล......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือซ้าย  ลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือขวา 
 
 

                                ลงช่ือ............................................................... ผู้ย่ืนคําร้องแทน 
                  (...........................................................) 

 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 

ความเห็นของเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ 
 

  ๑. ได้ตรวจสอบแล้วเป็นภาพถ่ายของ นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง............................................. 
 ...................................................................................... ซึ่งขอมีสัญชาติไทยจริง 
 

  ๒.  ได้สอบปากคําผูข้อมสีัญชาติไทยแล้ว  ปรากฏว่า 
         ผู้ขอมีสญัชาติไทยสามารถพูดและฟังภาษาไทยได้ 
         ผู้ขอมีสญัชาติไทยไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้ 
 

  ๓.  ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคําร้องแล้ว ปรากฏดังน้ี 
         เห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  และได้รับแบบคํารอ้งของ  นาย/นาง/นางสาว 
...................................................................................... ในลําดับที่................................. เพ่ือดําเนินการต่อไปแล้ว 
จึงได้ออกหลักฐานแสดงว่าทางราชการได้รับแบบคําร้องไว้แล้ว  และผู้รอ้งได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 

  



๙ 
 

 
- ๕ - 

 
         เห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไมถู่กต้อง หรือขาดคุณสมบัติในการย่ืนคาํร้อง  ดังน้ี  
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
 
 

                                         ลงช่ือ ............................................................... เจ้าหน้าที่ 
                                   (............................................................) 
                       ตําแหน่ง  .............................................................. 

                                  วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............  
 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ผู้ย่ืนคําร้องขอมีสัญชาติไทย 
ได้รับหลักฐานที่ทางราชการออกให้ว่าได้รับคําร้องขอมีสัญชาติไทยฯ ของข้าพเจ้าเพ่ือดําเนินการต่อไปแล้ว 
 

                                    ลงช่ือ ............................................................... ผู้ร้องขอมีสัญชาติไทย 
                  (............................................................) 

              วันที่............เดือน................................พ.ศ............  
 

 
 

(ฉีกท่อนนี้ใหผู้้ร้องขอมีสัญชาติไทยเพื่อถือไว้เป็นหลักฐาน) 
 

ใบรับคําร้อง 
 

  อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด........................................ ได้รับคําร้องขอมีสัญชาติไทย
ของ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................... ในลําดับที่.....................ไว้แล้ว  
จึงได้ออกหลักฐานเพ่ือแสดงว่าทางราชการได้รับคําร้องฯ ของท่านไว้แล้ว  และจะได้ดําเนินการต่อไป 
 
 

                  ลงช่ือ ...............................................................  
                           (............................................................) 
              ตําแหน่ง  .............................................................. 
               วันที่............เดือน................................พ.ศ............  

                        (ประทับตราประจําตําแหน่งเป็นสําคัญ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

 ๑. ให้ผู้ยื่นคําร้องกรอกข้อมูลในคําร้อง  และจัดเตรียมเอกสารประกอบคําร้องยื่น ณ ที่ว่าการอําเภอ/
กรมการปกครอง (สํานักกิจการความม่ันคงภายใน) ดังน้ี 
  ๑.๑ ผู้ยื่นคําร้อง (กรณียื่นคําร้องแทน) 
   (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ     (๒)  สําเนาบัตรประจําตัว 
  ๑.๒ ผู้ขอมีสัญชาติไทย 
   (๑)  รูปถ่ายขนาด ๒ น้ิว  จาํนวน ๓ รูป (กรณีผู้ยื่นคําร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้รูปถ่าย จาํนวน ๖ รูป 
โดยให้ติดในแบบคําร้องฯ จํานวน ๓ ชุด)  
   (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๓)  และทะเบียนประวัติ 
   (๓)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทําบัตร) 
   (๔)  สูติบัตร  หรือหนังสือรับรองการเกิด  หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด 
   (๕)  กรณีเคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ) มีหลักฐานดังน้ี 
    - สําเนาคําพิพากษาของศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด  หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึง 
ผลของคดีและคดีถึงที่สุด 
    - เอกสารแสดงการพ้นโทษ (กรณีได้รับโทษจําคุก) ซ่ึงต้องพ้นโทษอย่างน้อย ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคําร้อง 
   (๖)  หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 
    - ใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ และหลักฐานการเสียภาษี (ยกเว้น 
กรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี)   หรือ 
    - หลักฐานการรับรองการประกอบอาชีพสุจริต โดยมีบุคคลท่ีน่าเช่ือถือรับรอง ๒ คน  หรือ 
   (๗)  หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศ  
   (๘)  หนังสือรับรองการทาํคุณประโยชน์และผลงานจากหน่วยงานราชการระดับกรมหรอืเทียบเท่ากรม
ที่เกี่ยวข้อง 
   (๙)  แผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสัญชาติไทย (ให้พิมพ์ลายน้ิวมือของผู้ขอมีสัญชาติไทย จํานวน 
๔ แผ่น โดยจัดส่งให้กรมการปกครอง จํานวน ๒ แผ่น เก็บไว้ที่จังหวัด และอําเภอ แห่งละ ๑ แผ่น) 
   (๑๐) หลักฐานอื่น ๆ    (ถ้ามี)  
 ๒. อําเภอ/สํานักกิจการความมั่นคงภายใน ตรวจสอบคําร้อง และเอกสารตัวจริงพร้อมสําเนา เม่ือเห็นว่า
ถูกต้องให้ลงนามรับรองสําเนา และให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือสองข้างในคําร้องและลงชื่อกํากับ  กรณีผู้ร้องไม่มีหลักฐาน
ตามข้อ ๑.๒ (๕)  ให้เจ้าหน้าที่สอบ ปค. ๑๔ ไว้  และให้สรุปผลการตรวจสอบตามแบบที่กําหนดและลงชื่อกํากับ เม่ือ
เจ้าหน้าที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งคําร้องให้นายอําเภอ/ผู้อํานวยการสํานักฯ พิจารณา เม่ืออําเภอพิจารณาครบถ้วน
แล้วเห็นว่าถูกต้องให้ส่งเร่ืองให้จังหวัดพิจารณา โดยให้อําเภอหรือกรมการปกครองออกใบรับคําร้องให้ผู้ร้องไว้
เป็นหลักฐาน หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเร่ืองคืนผู้ร้องทราบโดยเร็ว 
 ๓. จังหวัด (ที่ทําการปกครองจังหวัด) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์กับหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ แล้วนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัดพิจารณา แล้วส่งคําร้อง (ฉบับจริง) พร้อมแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ 
จํานวน ๒ แผ่น ให้กระทรวงมหาดไทย กรณีในเขต กทม. ให้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง
การพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย (ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งอําเภอ เพ่ือแจ้งผู้ยื่นคําร้องดําเนินการแก้ไข) 
 ๔. กระทรวงมหาดไทย (ส่วนประสานราชการ สํานักกิจการความม่ันคงภายใน กรมการปกครอง)  รับเร่ืองและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องจากจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และตรวจคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
แล้วนําเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองเกี่ยวกับสัญชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนําเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ดุลพินิจพิจารณาให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย 
 

 
 

 หมายเหตุ คําร้องให้จัดทํา ๓ ชุด  โดยส่งเอกสารคําร้องฉบบัจริง ใหก้ระทรวงมหาดไทย จํานวน ๑ ชุด  (พรอ้มแผ่นพิมพ์ 
 ลายน้ิวมือ จํานวน ๒ แผ่น)  และสําเนาเก็บไวท้ี่จงัหวัดและอําเภอ แห่งละ ๑ ชุด  

 


